
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ 

ΟΝ ΤΗΒ 

ΗΠΟΙῪ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ: 
ΟΒΙΤΙΟΑΙ,, ΘΟΟΤΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΠΟΜΠΎΕΤΊΙΟΑΙ, 

ΙΤΗ ΒΡΕΟΙΑΙ, ΒΕΕΈΕΒΕΝΟΕ ΤῸ ΜΙΝΙΒΤΕΕΒ ΑΝῸ ΒΤΌΘΕΝΤΒ. 

ΒΥ 

ΘΟῊΝ ῬΕΤΕΒ ΤΑΝΟΕ, Ὁ. Ὁ, 
ΑΞΘΙΒΤΕ. ΒΥ Α ΝΌΜΒΕΒ ΟΕ ΕΜΊΝΕΝΤ ΕΠΒΟΡΕΑΝ ὈΙΨΙΝΕΒ. 

ΤΕΑΝΘΙΑΤΕΡ ἘΚΟΜ ΤΗ͂Σ ΟΕΕΜΑΝ, ΚΕΡΙΒΘΕΡ, ἘΝΣΑΚΟΕΡ, ΑΝ ΕΜΤΕΡ 

ΒΥ 

ῬΗΠΙΠΙΡ ΒΟΒΑΞῈ, Ὁ.ὉὉ., τ. Ὁ,., 
ΙΝ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΜΙΤΗ ΑΜΕΕΒΙΟΑΝ ΒΟΗΟΙΑΒΒ. ΟΕ ΥΑΒΙΟΥΒ 

ἘΕΥΑΝΟΈΠΙΟΑΙ, ΘΕΝΟΜΙΝΑΤΙΟΝΒ. 

ΟΙΟΜΕ ΧΥ͂. ΟΕ ΤῊΗΒΞ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΎ, ΟΟΝΤΑΙΝΙΝᾺ 

ΤῊΒ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ΝΕ ΥὙΟΞΒΚ: 

ΟΗΑΒΙΕΣ ΒΟΒΙΒΝΕΒ ΒΟΝΕ. 
1880. 



ΤῊΝ 

ΑΡΟΟσΟΒΥΡΗΑ 
ΟΡ» 

ΓΉΞΠ, ΟἹ ΤΕΞΤΑΜΈΝΤ. 

ΗΙΒΊΤΟΕΙΟΑΙ, ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΊΟΝΚΞ, Α ΒΕΥΙΒΕ. ΤΕΛΑΝΒΙΑΤΊΟΝ, 

ΑΝῸ ΝΟΤῈΒΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ἘΧΡΙΑΝΑΤΟΒΥ. 

ΒΤ 

ΒΌΝΙΝ ΟΟΝΕ ΒΙΒΒΕΙΠΙ, ἢ.}. 

Οὐ γὰρ δυνάμεϑά τι κατὰ τῆς ἀληϑείας, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς ἀληϑείας. 

2 ΟΕ. ΧΙϊϊ. 8. 

ΝΕ ΥΟΒΚ: 

ΟΗΛΔΕΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒΘ ΒΟΝΕ, 
48 ΛΜῸ 745 ΒΒΟΔΌΎΑΥ. 

1880. 



ΟΟρντίρε, 1880, 
ΒΥ ΟΗΑΒΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΈΒ᾽ 5. ΒΟΝΆ. 

ἘΠΥΕΈΆΒΙΡΕ, ΟΔΥΒΕΙΡΟΕ: 

ΒΈΒΕΒΒΟΤΥΡΕΙ ΔΑΝ ΡΕΒΙΝΈΚΡΟ ΒΚ 

Ἡ. 0. ΒΟΟΘΗΤΟΝ ΑΝΡ ΟΟΝΡΔΑΗΥ. 



ΡΕΒΒΒΑΟΘΕ. 
ὅππ5:--.5.-- εὐπτίβι απαπενσοεττνννααν 

ΤῊΞΒ ΔΡΟΟΙΥΡΒΑΙ ῬΟΟΚΒ οὗ ἴπ6 ΟἹὰ Ὑϑδίδιηθπῦ ανθ Ῥθθη στοϑ πορἰοοίοα ὉΥ ἘΠΊ 8Ὰ 
ἀἰνῖμθθ. Νὸ οὐἱθοδὶ σοτητη θη αΥΥ ἴπ [86 ἘΠ] ἸΒὮ Ἰδησύδρο μ88 ἀρρϑαγβὰ βίροθ ἰπαὶ οὗ ΕΚἰομβοτᾶ 
Ατπδὶα (ἀϊρα 1756), τδὶ ρα] ϑμοὰ ἴῃ Ἰομἄοη 1744, απὰ ἔον {π6 ἔουτίι ἐἰωα (τ ἢ οοντθο- 
ἰἰοηβ ὈΥ Ῥ᾽ϊη8η}), ἰῃ 1822, δὰ οιηροάϊοα ἴῃ 86 Οὐ σαὶ Οὐπιπιοπίατῳ οὗ Ῥαιτίοκ, Τοσπίι, 
Ασηδὶα, ΜΟΥ, δὰ Ἰοσδη. ϑίησθ (86 Βυι ἰδ δηά Εογοίσῃ, δηὰ (86 Αἰηδγίοδη ΒΙ0]6 
ϑοοίοίλοβ βανθ οϑαβοὰ ἰο οἰγουϊαῖθ ἔμοαι, 1Ὁ 8 ονθὴ αἰ βίου] ἔον [86 ογάϊ παγῪ σϑδᾶθυ ἰοὸ οδίδΐῃ 
[Π6πηι. 
ΤΉΘΥ δτα, ἰδ 18. ἔστιθ, ηοῦ ϑαῦδὶ ἰπ δυϊβουίευ ἴο ἴ86 σδῃοηΐοαὶ θοΟΚΒ: ἔμον ἀἰᾷ ποῖ Ὀοίοῃς 

ἴο ἴ)6 ΗδΦΌΓΕΟΥ οΆποὴ ; ΒΟΥ ΟΓΘ τυ θη δἴνεν [06 οχυϊποιΐοη οὗ ῬὈΓΟΡΆΘΟΥ ; [ΠΟΥ ἃτὸ ποῖ 
ᾳυοϊοα ἴη (δ Νὸν Τοβίδιμθηϊς (86 Βοοῖ οὗ Ἐποοῖ τοίοιτοα ἰο ὈΥ Φυάο ἰ8 ποῖ διηοησ [δ6 
ἈΡΟΟΤΥΡ 8); ἴπ6 τιοϑὺῦ ἰθδαγηθα διθοηρς ἔπ ΟὨγβιΐδη ἔδίμογβ, Οτίροη, Ευβο 5, δα “6 τοπιθ, 

Θχοϊ θα ὑπ θῶ ἔτοτα (6 σδηοη ἴῃ ἐΐ8 βίτὶοῦ 8686, Δ ΓΠΟΌΡὮ ΠΟΥ τηδάθ ἔγθαυθηῦ ὑδ6 οὗ ἱμοιὰ; 
ἴον οοπίβδη βοηλ6 {618} ΒΌρΡΟΥΒ ΟΠ 8, δα ἔυχη 88} [86 Βογηδὴ Οδίμο οβ ργοοΐ-τοχὺδ ἔον ὑμὶν 
ἀοοίγϊηθ68 οὗ ρυγρδίοσυ, ῬγΆυοτΒ ἔον (86 ἀοδὰ, δηὰἀ {86 τυ: ΟΥ ΟυΒη 6858 οὗ σοοα ποτ. 

Νονουίμο 1688 (ΠΟΥ ἢᾶνθ ΘΙ ζτοδὺ ἰβίογι 4] ̓ πιρογίδῃςθ : [Π6Υ Δ}1 [86 γὰρ Ὀούπνθϑθη (86 
ΟἹ δῃὰ Νοὸν Ταϑβίδιηθηίδ; ΠῸΥ Θχρί δίῃ {Π6 τίδο οὗ ἰμαὐ σομα οι οὗὨ {86 678 Ρ6ορ]6, {μον 
ΒοοΙθΥ δηά στο] σίοη, ἰῃ πὶ ἢ τὸ δηᾶ Ὁ δὲ ἴ1|6 {πιὸ οὗ Ο τὶ δηὰ ἴπ6 Αροϑί]θβ; [86 Ὺ οοπίδίη 
ΤΩΌΘΙ ν᾽ 0816 δῃὰ υδβοΐαϊ ἱπἔογιηδίίοη. Τμθ ὈοΟΚΒ οὗ (μ6 Μδροδθθ08 ὭδΚ6 υ8 δοαυδίηϊοα 
ὙΠῸ [86 Βογοίς ρογὶοα οὗ δ ν θῃ Βἰβίοτγ ; ΕἸςοἸ δβϑἰαβίϊουβ ἰ8 δ] πηοδὺ θαυ] ἴο ἴπ6 ῬΓΟνΘΓῸΒ ἔοσ 108 
ΚΓ αδυγοδ οὗ ῥγδοῖϊοδὶ τ ϊβϑάοηι; ΤΟΌΪς δηὰ συ 1} ἀγΘ διμοὴρ {Π|6 θυ] ἶθδὺ δηα τηοϑῦ ἰη ογϑίΐηρ, 
ΒρΘοΐπηθη8 οὗ το  χίουϑ δοϊίοη. ΤῈ ΑΡοσσυρδᾶ δ. ἤγϑι ἔουπαᾶ ἴῃ {Π6 Οτθοῖκ γογβίοῃ οὗ [86 
ΟΙἹά Τεδβίδιμθηῦ ((λ6 ϑοριπαρίη), ἔγοτῃ {18 [ΠΟΥ ραβϑδθα ἰπΐο [μ9 1, αἰΐη Ψψαυϊσαῖθ, 8δπα ἔγοιῃ 
Φ[ἢ 18 ἰηΐο 411 [6 οάον Ῥγοίοδίδπί νϑυβίοηβ δηα δας οηβ, ὑποῦσ βοιηθιϊπι6 8. ἴῃ δπι ΔΊ] 6 Ὁ {ΥΡ6., ΟΥ 
αἰ [86 Βοράϊηρ (Πδ0, τ  ΐ]6 (ΠΟΥ ἀγὸ υδοῖι] δα οαἰἔγίης τοδαϊησ, ΔΘ τυϑὺ ποὺ Ὀ6 ρυΐ οἡ 
8 ΡΔΓ πὶ (6 Ἰηδρίγοα ὈοΟΪ8 οὗ {πὸ ΒΙ0]6. 

11 μ88 Ὀθθῃ ἀδοιμθα {ἰηοὶν ὑὸ ἰββαθ, 88 ἃ δι Δ ὨΔΥΥ νοϊαπ!θ ἴο 1,8ησ6᾽8 ΒΙΌ]6- τοτκ 
(πίον 18 σοπβηθρᾶ (ο {86 οδποηΐοδὶ Ὀ0ΟΚ5), 8 τον βθα νογβίοῃ οὗ (86 Αροογγρβα, τῖτἢ οΥἰτῖςα] 

δηᾶ Ὠἰδίοτίοδ] ᾿πισοάἀαοιίοηβ δηα οχρδηδδίουβ. Ηοι οἴ 8] Εἰηςβ σου]Ἱά, οὗ οοιῦϑθ, Ὀ6 Βυρογ- 

βαουβ ἕο Ῥσγοίββίϑδῃηϊ τη ἰβίθυβ δηα βιυἀ θη. ᾿ 
ΤῊ Ϊ8 τοῦὶς μδ8 Ὀδθη ἱπίγυδίοα ἰο [86 δον. Ὅν. ΕΨΙΝ ΟΟΝῈ ΒΙΒΒΕΙ,,, τῈΟ 8 γγ6}} Κπόνῃ 

88 86 δυῖ θοῦ οὗ ἃ σοσκ οὐ “ Το Ηἰδίοτίς Οτίρίη οἵ ἴλ6 ΒΙ016᾽" (Νὸνν Υοῦκ, 1818), δῃὰ σῇο 

Ὧ)88 ἔον δΈῦθταὶ γϑᾶγβ ἀδνοίθα βρϑοΐβὶ δἰϊοπιίοῃ ἴὸ {816 ΑΡοογυρδδ, ἱπ ΟΘΥΤΏΔΩΥ δηᾶ ἴῃ ἐδ 18 

ΘΟΌΠΙΥ. ΕΥ̓ ΖΒΟΙ6᾽ 8 Οσθοῖ ἰοχὺ (1 ἐδγὶ Αροοστγρλὶ Ῥείενί Τεσίαπιοηιϊ, Τ ἰρ5185, 1811) ἢ88 θθϑη 

804 δ8 ἰπ6 Ὀδ5ῖ5, δῃὰ οαγοξ ἢν οο]] θα τὶ τὰ [Π6 Ὑ ἰίοδη Οοάοχ (11.) ἰὼ [6 πον οἀϊίοη οὗ 

ΟοζΖΖᾶ, 848 γ8}} 48 πὶ ἢ οἴ Σ ἱπιρογίδηϊ ρα] δἰζοηΒβ. 
ΤῊ δυΐδον ἀδδῖγθα ἴο βχργϑδϑ ΐ8 γ ΥῪ ἀθϑρ βθη86 οὗ οΟὈ]σαϊίοη ἰο Ὧν. ΕΟτμαγὰ Νίββι]ο, οὗ 

16 Τ]αϊνογϑιν οὗ Τυδίπσοη, δῃὰ ἰο Ὦγ. Εζτα ΑὉροῖ, οὗ δι τί άρο, Μαββ., ἔοσ ταν] δ Ὁ]6 δὰν- 

εβίϊοπβ δηὰ οουτθοί 008 88 [80 ποτὶ γγ88 ρδβϑίηρ {Ἀγοῦσ [86 ὈγΘΒ8. 

ἘΒΙΙἰοα] δια ἀοηΐθ νν}}} τυϑ] θόλο {{||8 ὈΟΟΪΚ 88 δὴ ἱπιρογίδηῦ οομίγὶ δας οη ἴο Θχθροίῖοϑὶ 1106 γὰ- 

ἴΤΘ. 

Τι ἴθ. ποῦ πίϊμοαϊ ῥτγοέουπα στα π4θ ἰο αοᾶ, δηὰ ὕο {Π6 ΤΔΏΥ ἔσθ 8 δηα ρδίζοηβ, ὑπαὶ 

Ὡονν, δἵζον δἰχίθθῃ γϑαῦβ οὗ δα ϊοτὶδὶ ἰαθον, 1 ἴδκο ἰθᾶνθ οὗ (18 νοϊυπιΐηουβ ΟΟμμ ΘΠ ΑΓ, [86 

βΌςοο88 οὗ ὙδίοΝ ἴῃ Απιογίοδ δηὰ Επρίδηὰ 88 δυγραβϑθὰ τὰν πιοδὺ δδηρυηθ ΘΧΡΘΟΙΔΙΪΟΏ 8. 

ῬΗΠῚΡ ΒΟΗΒΑΞΚῈ. 

ΝΕΝ ὙΟΕΚ, πε 14, 1880. 





ΘΟΕΝΕΙΝΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΊΟΝ. 

ΡΑΒΤ ΕἸΒ5Τ. 

ΒΕΥΙΕῪ ΟΕ ΧΕΜΨΙΒΗ ΗΙΒΤΟΕΥ͂ ΙΝ ΤῊΗΕ ΡΕΒΒΙΑΝ ΑΝῸ ΟΒΕΟΙΑΝ ῬΕΒΙΟΏΞΒ. 

1. Το σειυ ὑπᾶον Ῥογβίαη  αἷἶο. 

ΕΒΟΝΜ [80 ἔπηο οὗ Ογγὰβ δπᾶ (δμ6 τϑϑβιὈΠΒῃπιθηῦ οὗ (86 δεν ἱπ Ῥαϊθβίΐπθ ἴὸ ΑἸθχδηᾶδν 
1198 8 Ρογίοά οὗ ἵτο δυπάγοα γθᾶσβ. Εὐνθηϊξα! γϑϑγβ ἴῃ 1Βγ86}115}} ἢἰϑίοτΎ (ΠΟΥ οδῃ - 
ΒΟΒΙΟΟΙΥ Ὀ6 οΔ]|16ἃ Ἡῃδη οοπδίἀογοα ἀρᾶτὶ ἔγοπι ὕπ6 ποίδ]6 ουθηῖ {μαὺ ργθοθαβα ΠΕΣ 
δηἃ βῃδρθα (θη. Βιιΐ ἴῃ 8}1} ἐμαὶ τοϊδῦθβϑ ὕο ὕΠπ6 ἱππὲὺ ἀθνϑὶοριαθηῖ οὗ πα 818πὶ 
(ποτ 18 Ὡ0 Ῥογὶοα οὗ στϑδίδν ἱπιρογίδῃοο. Ὁ ἴο [18 πηθ 86 96 )718 δα Ὀ66Π ΒΙΏΡΙΥ ἃ ρΡ60- 
ὈΪα οχίβιϊησ ὑπᾶοσ ἰλ6 βδάου οὗ ΟἿΒΟΥ δῃηὰ τόσ ρονθτγέι] ρΘΟΡ 68 οἡ [πον Ὀογάθγβ. ΤΟΥ 
δδπιθ ὉΔῈΚ ἔσοπι (86 οχὶΐϊο ἰὴ ΒδΌΎ]οΩ ἴο ἀθνθίορ, ἃπά, 88 1Ὁ ΓΘ, ὈΘοοπΘ ἃ ΤΟ] σου δυβύθμι, 
ὃ δγβίδιι 80 οὐἱσίηδὶ, 80 Ὁπίνϑγϑαὶ ἃπα ἰηἀοβίσυςυ 016 ̓ ῃ [8 πδίαγο, [δῦ ΡΟ] 0164] τονοϊ αὐ οη8 δὰ 
ἀγπῃδϑίῖϊος Οδηροδ οουἹὰ μάν Ὀὺὺ 110116 οἴἶθοῖ ἀροη ἰϊ. ῬοΪ τς 4] ἔγθοοπι δα αἰδαρροαγθά; Ὀαϊ 
δο, ἴοο, ᾿8Δ4 ᾿ΔΟ]Δ ΤΥ δηα 116 ἰγδαξιϊ οὶ] Ἰονο ἔον ἰ0. ΤυῖρΑ] σοϊαιϊοηβ δὰ 8] ]6η ᾿πίο οσοπξαδβίοῃ, 
Ὀαὺ [86 σοπίτο  ἰησ ἰά6α {μαῦ πῃ θυ]  4}} 1βγϑθ 1 18}} ἰ 801 ὑα10}}8 γγ85 80}}} βαΐθ. 10 τσδϑ [610 (Πα 
)υάαΐδιη νγ88 τόσο [ἤδη «πἀδῇ, πα [ἢ 6 σοι ΘΑ} ἢ ἴδῃ 1[Π6 παιϊίοη. ΤὨΘ οοποσρίίϊοη οὗ 8 
ἩΟΥ] το] σίου στδαυ!}} } ἴοῸ Κ ροββοββίοῃ οὗ [πὸ τοΐϊπὰ, 84 ρῥγοβοὶ γιϊβπι οαμθ ἰοὸ 6 ἱποϊυάοά 
Ἡϊπΐη 186 οἰτοῖο οὗ [86 Εἴσθον ἀυϊ68. ῬΧΤΟΡΏΘΟΥ οϑδβοᾶ; ῬΓΆΥΟΣ, Βονονοῦ, ρα Ὁ] 6 δηᾶ ῥγίναίο, 
ΔΒ: 6 ΟἹ ΘΥΘΓΥ͂ ΠδΔΠα ἃ ΠΟῪ πη ροτίϑησθ. Βϑβίδ 106 ἔογπ}} σου πποπῖο8 οὗ [Π6 ἔθ ρ}]6 Βργϑης 
ὌΡ ἴ86 δΒἰσα ρον δπτὶ πηοῦῸ δρί γὴ8] οσβἷρ οὗ [06 βυπδροόσιθβ. Ιἡνγαγὰ σΟΒΗΪΟῦΒ, ΤΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, 
δηὰ ουϊνᾶγα ΤΟρργοβδίοῃ ἀἰὰ ἴον {π6 18γ86] οὗ {μὲ8 ρεγὶοα νυ μδὲ 0 ἀἰὰ ἴον {Ππ6 1βτ86] οὗ ἃ Ἰαῦδι 
ΔΎ, -- χϑὰ πϑεϑαβϑα δἰϊϑηϊοη οα (86 τὶ εὑθῃ “ὁ οὐδ. ]68 οὗ αοα.᾽ Α πον ΟΠοΘ ἀγοβ6, ὑπκηόνση 
θοΐογο ἴδ86 οδριϊν!γ, δη4 [86 βου Ὀδοδπλο (86 Θαυδ] οὗ {πὸ ῥυΐθδῦ. Αὔονο 8]}, τοροαιϑα ἀ}5- 
ΒΡρΡοϊπίπιθπίβ ἴῃ ουὐνεγα τηϑίθυδὶ ἐΒῖπσβ οἢ γ οἢ 1Π6 Ὠθατῦ μδὰ ὕοο 6 χο] ϑίνο]υ ἔαϑίθποα σὸ- 
ὙΟΔ]6α αὶ ἀθθροῦ ποϑᾶ, δι Κοηθα ἃ βρί τἰϊα 8] ΔρΡΡγυθ θη βίο βυθ ἢ ἃ8 Π0 Ῥγορμοῦ Β ἃρροδὶ μδά 
Ῥδϑη 80]6 το ἄο. ΕΔΓ τα σϑοοσηΐζεα 848 βοϊῃθί ἷησ ἸογῸ {μη ὈᾶΓΘ ὑ6]16ἴ, ΤΏ νοὶ] γγὰϑ 
ἄγανη ἔγοπι {86 ὑηδθθῃ ΜΟΥ], δηὰ 6400 8 υἱβίοῃ Ὀθοδπ)θ ἃ γΘϑ  Υ ἴῃ (86 ΘΧΡΟΥΐΘΠΟΘΒ οὗ τηθῆ. 
Βυὺ τ΄8}6 ἔαϊεθ δῃὰ 116 ὀχαρρογδίθα σοῦ ποῦ δἰνγδυβ ἀἰξιησι Βῃ6α ἔτοπι 86 τυθ. ΤΠ τ βοϑὲ 
δηὰ Ὀδδὶ ἴῃ Ιβγ86ὶ αἰὰ ποῖ δἰνγαγθ δνοϊὰ ἀδῆρογουβ δηὰ σπίθα οχίγοπιθβ. ΕὟΟΙῚ {818 ὙΘΥΥ 
Ῥογίοά ἔδηδύξοϊβιη Ὧ88 βοῖῃηθ οἵ 118 νγογϑὺ βαϑιῃ ρ θβ, δηα 186 Π00]6 τογὰ “ὁ ΒΙΘΓΑΓΟὮΥ ᾽ 18 βιδηροα 
πὶ ἢ 1:8 οΥ}} οἾΒΟΓ βθῆδθ. 88:11] 4}} ῃδὰ δὴ ὁυϊάθηῦ ριγροβθ. ῬΆΓΆ]]6ὶ ἰηϑίδποοϑ ἅτ ποῖ ᾿τγϑηῦ- 
ἴηρσ ἴῃ ΠΙΒΙΟΥΥ ὙΠ ΘΓΘ βοιῃοθι ἰησ ΒΙΠΙΡΙῚΥ βίσοησ ἢ88 βϑθιηθα ἴο Ῥ6 [πὸ δἰπιοϑὶ 8016 γαϑι]δηὶ οὗ 
ἴδ6 τι μοϊοϑῦ τοδὶ ἔογοϑβϑ, Ὀυὺ 10 Π68 ἰδίθν ργτουθὰ ἴο ὑ6 (86 ψγϑοοπιθ βίγθηρὶ οἵ [6 ἴγοη 
οδδίκοὶ ὑπαῦ οδττίθ8 ἃ ργθοΐοιιβ Ἶθυγοὶ 886} τὶ ΐη ἰϊ. 

Ις 19 Ὧο Ἰοῦσον ἰη ἀΐβραϊθ ἴπᾶὺ (6 Ογτυβ οὗ ὑτοΐδῃο ἢ βίουυ δηά οὗ [86 ΟΙά Τοβίδιηθηϊ 8Γ6 
ἰΔἀοης).1 Τίιαὲ Οτθεὶς Βἰϑιουίδηβ ἀἰὰ ποὶ Κπονν οἔ (δ8 ἱπιϊπιδου οὗ (π6 του] Ὦ 8. μι 

ου οὗ 
ὙΠΟ. Βργϑησ Ἂρ Ὀεΐπθοῃ [86 στοαῦ ΘΟ ΌοΤοῦ δηα {Π6 15γ 86} 118} ΡΘΟρ!ς, οὐ, Κπου- ἰδ ὅονβ ἴο 
ἴηρ ἴτ, τ[μδ0 πο γ ἀϊὰ ποῖ ἀρργβοίαϊβ 118 γϑδὶ ομαγδοῖθν, βμουϊά ποῖ βαγργίβθ υ8. Απᾷ, 7:8. 
οὔ ἴδ Οἴπαν δηά, δαταἱῖηρ [86 τ δ] γ οὗ [8686 το] αἰΐοη8, δη ἃ δϑιϊπηδιΐησ [μθὴὶ δὲ ἐμοὶν [8}} 
πότ, Ὁ οὐσδῖ ποῦ (0 ργϑνυθῃί 08 ἔγοιῃ δοκπον)θασίηρ (παὺ ΟΥΤῸΒ ΠΙΔῪ 8150 μαυθ μδὰ νεῖσῃίγ 
ῬοΪ θα] ΓΣΘΆΒΟΏΒ Ὁ Ὑδδὺ ἢ ἀἸΪά. ὙΆΘΩ, αἴζον [86 σδρίιγο οἵ ϑαγά 8, [86 ατϑοκ οἱτίθα οὗ 
Αεἷα Μίποῦ υπ᾿ϊθα]γ τηϑθ το Ὠἰπὶ οὔἶξουβ οἵ δ] ορίδηςθ, 6 γϑίυβθα [Π6 Ἰθηάον τὶ οὨ6 ἜΧχοθρ- 
ἴοη. Τηθ βυῦτηϊββίοη οὗ ΜΙ]οίυβ, [86 βισοηροδὺ δηὰ πηοβὶ ᾿ἰηΠυση 4] οὗ [Πο86 οἰξίθβ, ἢ6 86- 
οορίοαᾶ; (παΐ οὗ [86 οἰ ΒΕΓ δ ῥγοίθστεα ἰο ϑηΐογοθ ὈγῪ {86 τηῖσῃῦ δὰ ὕθστοσ οὗ ἷβ δύηιβ. ΤῺῈ6 

1 8ο0 δικάϊον μ. Κείε., 1868, Ῥρ. 624-100. 



Ἃ4 ΤῊΒΞ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ. 

ΡΟΪΊΟΥ͂ ΟἸΘΑΥΪΥ τγὰθ ἴο “ αἰνίἀθ δηᾶ Ἵοπαμον.᾽" 1 Απάᾶ ἱἰΐ πιδὺ 8180 6 ββϑέθὶΥ δϑβυιηθὰ (δαὶ 
ΡΟΙ ἶοα] πιοῖδνοβ ογΘ ποὶ δῆς πρ ἴῃ ἈΪ8 ῬΘΟυ ΑΥΙΥ ἐγ] ἰγοαίπιθης οὗ {π6 εν 8. Υῇ6 
ἵκπονν ἰμδῦ, 07 ΤΩΔΩΥ γᾶ ΓΒ, {6 οοηχυοδὶ οὗ Εργρὺ μὰ ξογιηθα ἃ ραγί οὗ Βἷ5 ρίσδηξὶο ρ[4η8.8 
Οου]ὰ μα μᾶνϑ δοίθα τηοσθ νμΐβϑὶγ ὑπ 8ῃ ἰῃ Ὀϊπαϊπρ ἴο μι πηθ6}8 δηὰ ἰδ ἔπγοηθ, [Πσουσ ἢ ροηθγουβ 
ἰτεδιίπηθηῦ, ἴῃς ἰδῃὰ (Πδὺ ἴὰγ Ὀούψνθθη ἱῦ δηὰ 18 οσῃ ἀοχηΐηΐοηβ ἢ ΟἸΠΟΓΒ ΘΠ ΟΟ86 ἴο Β8Ὺ ἰδ, 
ἴῃ 1818 δοῖ οὗ Ἀρραγθῃὺ οἰθπιθθου, ΟΥ̓ΤῸΒ 88 ΒΙΠΩΡΙΥ γὰρ ἰο Ἀἰταδο]ῇ, βίποθ ἰδ 88. 8 ρυίποὶρ]θ 
ΠῚ} Εἶπα ποῦ ἰο ΟΑΥΤῪ [86 βυ ]θοίίοιυ οὗ δοπαπεγθα ργονίηοθβ ἴο [Π6 ροϊπηὶ οὗ οχυϊησαυϊδηίην 
186 ῖν παυϊοηδ!γ. Ηδποο, τοσαγάϊησ {πα ἩΒΟ]6 8816 ἀδροτγίαἰίοη οὗ {16 6 γ8 ἔγοπι Ῥδ]ββιϊηθ 
Όγ ΝΟΡΌ δ ἀηοΖΖαῦ 88 ἃ ρο] ἶσα] πλΐβίδκθ, μα αἀἰὰ ἢΐ8 Ὀδδβὲ ἰο τερδὶν [8ὸ ἰπΊυσυ : τοπιονϑὰ δὲ 
ΟΠ66 ἰδΐ8 ἑογοίσῃ οἰαπιθηῦ ἔσοπι ΒΘΌΥ]ΟΏ, δηὰ πορ ὑΒογ ΌΥ [86 Ἰαβίίηρ σταταἀα οὗ 186 ἔδοτ- 
αἰθα ρϑορίβ.8 

Βε 818 88 ἰδ πιδύ,, ἰῦ 18 οἶθαγ ἰδδῦ [π6 βἰπιρία ἔδοϊ οὗ ἃ. ρϑῆθγουβ ἀθ νογαῆοθ δῃὰ γϑϑίογαιοη 
ἴο 1μοἷν Βοπ68 Ῥ88 ΌὈΥ ὯΟ Ἰηθ8ῃ8 [Π6 ΟὨἿΪγ ανθηῦ [μδὲ βαεαγυθὰ ἴο δσακϑη [86 {πδη [Ὁ] η 6885 οὗ [86 
ὅονσθ, δῃ ἃ μουν βἢ ἰῃ [Π6πὶ 8 γάτα δἰιδοβυηθηῦ ἰοσαγὰ {86 Ῥαγβϑίδῃ Κίηρ. ΤῊΘ βᾶπι6 ῥὑγονϊάθη- 
[14] Οἷον {παῖ βίσυος οἱ {ποὶν ἔϑιιουβ 84 αἰϑο σίνθη 8 ἔδιδὶ πουπὰ ἴο {παῖ ναϑὺ βγβίθι οὗ 
ἸἀοἰαῖτΥ το, ἔον το ἐπουβαπα γϑᾶγβ, μα Ὀθθῃ ἱποογρογαίθα πὶ τμ6 ἰσ]ιθδὶ ἔογμβ οὗ 
βοιηΐο ον! σϑιίοη, ἀμ ὰ Ὀδθη {86 πιὶ σῃ 6 δὲ δαἰαροηίβεϊς δηα οογγαρίίπρ; ἱπῆσθηοο οὗ (86 που]ὰ 
[0 ῥγουθῃΐ {π6 βργοδὰ οὗ ἃ ρῦυγο σοϊϊσίοη. Ἐτοιῃ Β88] ἰο ΟΥὐμηυζα νγᾶ8 ἃ Γ68] βίϑρ ἴῃ δάνδῃοθ, 
δη ΟΥγυβ Ἧ88 18 ἱπιπηοἀΐαῦθ Ῥγοπηοίοῦ. 1ὲ 6 δὰ ὯῸ βρθϑοΐδὶ βυπρδίθυ τὴς (6 ἀοίαὶ]β οὗ 
(86 δεν βῃ ἔβι}, 581} Β6 τ [186 ομαπιρίοῃ δηὰ ἔογθιοϑὲ γοργθϑοηίδίϊνο οὗ {π6 στϑδῖ τωοπο- 
ὑμοϊβιὶς ἰάθα Ὁπαοσ γἱησ δπα ρονογηίηρ 10. Οπθ 888 Ὀυῦ ἴο Θχϑπιῖηθ (86 ρἰοίαγα ἰμδὲ ἰ8 ρίνϑῃ 
οὗ δίπι ἴῃ ᾿8βδϑῃ δηὰ Π 8η16] ἴο ἰθᾶσῃ ον ἔὉ}}γ (18 Ομ ομ δῖ 88 ΓΘ 8}1Ζθ, δηὰ μον ἰθῃ- 
ἀοεῖγ Ὁ νγα8 μου θα ὈΥ διῖ8 9618} ταγὰ 8.5 

Ιῃ ἷ8 Ῥϑγβοῃμδὶ Ἵπδγδοῦθυ, ππογθονοῦ, ΟΥΤ 8 τγδ8 ποῦ πὶ μοὰῦ ποῦ] αυλ] 68. Η:8 ᾿πηπιθη8θ 
Ἧμ ῬΟΥΤΟΡ 6 φΈΠΘΡΑΙΪΥ τ 6] 6 α πῖυ ἀϊδογοιϊίοη. Ηδ νὰ8β ποῦ ὑρβοὺ ὈΥ͂ ὑπ6 βαθἀφῆηθβϑ 
δοῦδὶ ἐμ. οἵ Ηΐδ οἰδναίίοα. ϑυττουπάθα πὰ 8} [16 ϑβρἰϑῃήογβ οἵ δῇ ογίθηίδὶ οουτί, μα ργθ- 
Ἐπ βογυϑά, ἰο ἃ σοοᾶ οχίθηΐ, μὶ8β ργϑυΐοιιβ βἰ παρ οἰ Ὑ οὗ παϊπὰ πὰ πηβπποσβὅ Ηθ νγϑ8 
το] δηὰ ξΘΠΘΓΟῚΒ ἴῃ ἷ8 ἐγθδιϊμηθηῦ οὗ ἴῃ6 οοπαποτρᾶ. Ηἰ8 Ρουβοῃ δὶ διηδἰ το πόνον ἰοα Ὠΐτα 
ἴο ἔογγροῦ οὐ ἰβῆοτο {π6 ἱπίθγθδσίϑ οὗ μἷβ ββθορίβ, οὐ ἐμ τσὶ ἰσίοπ οὗ Ηἷβ ἔλίμοσβ. Ηθ ϑηϊογοὰ 
ΠΟΥ ἴμδὴ ἴμ6 δαιηϊγδίίοη οὗ [ῖ8 δι. 0] 6 οὐδ, --- [οἷν αβξθοιϊίοῃ. 10 ἰ8 ἃ ἔβδοῦ [1}} οὗ βυσσαδίίοη 
18δὲ [ΠΟΥ τ γα ποπῦ ἴἰ0 πιᾶῖα Ϊ8 σου ηΔη66 [ἢ6 νΟΥῪ ἴΥΡΘ οὗ ρογίθοῦ ρῃγαὶοδὶ μαδαϊγ." Ι͂η 
ἢἷ8. ἀοπηοϑίὶος σοϊδίλοηβ ἢ6 "Ὰ8 8ἃ πιο] οὗ δβιθη! οβη 688 ἴῃ ἃ σοΥΓρῦ δσ6. ΑἸοησ σι ὁχ- 
δυδίξης τα ΠΥ ἀυτ68 δηα ἃ το δῦ 688 Βρί τὶς οὗ οσοησπθβῦ, ΒΘ ΚΏΘΥ ΒΟῪ ἴο νδυὰδ δηὰ ϑῃοοῦγ- 
δῦ6 (86 διηθηΐϊοβ οὗ αὐτί. Βυΐ βυσάθη]γ, ἴῃ [80 τηϊἀδθῦ οὗ νϑβϑὺ, ὑἀποχϑουϊθα ρδὴ8 ἩίοΒ 
οι Ὀγδοοα ἃ ποῦ ἀ- 146 οιαρῖγο, μΒ6 τψγἃ8 σουηαοα ἴῃ Ὀαιε6, μα ἀἰθᾷ βοοῦ δἔϊοσ, ἴῃ (16 ὑπθοῖγ- 
αἰητἢ γοϑν οὗ μΪ8 τεϊσῃ (Β. ο. 629). 

ΤῈΘ εἷάον οὗ ιἷθ 1 8018, Οδιλθυβθδ, ϑυοοοοαρα ἶ. ΟΥγτιβ δὰ 4180 πιδάθ διτβηρο- 
τηθηΐβ ἰπ ἷ8 τ}}} [μαι 116 γουηροῦ δοη, ϑιηθγαΐβ, βῃου]ὰ μανὸ ἃ βυδογάϊηδίθ βμδτθ 
ἴη 1Π6 σονθγῃσωθηῖ. ΤῈ σοοα ἱπίρηθοη, μούγθυοῦ, ψγ88 ἀοἔοδίοα ὑπγοῦσῃ ἴΠ6 768]- 

ΟΌΒΥ οὗ Οδιλῦγβοθ, τὸ δὰ {1Π|6 ᾿ἰδιύθν ὈγίναίθὶΥ ραΐ ἴἰο ἀθαίῃβ. [Ιῃ ἔδοῖ, πὸ ἀθθὰ νῶϑ οἵ 80 
ὈΥϊνδῖθ ἃ πδίαγο ἰμδὺ 1 ἡδίυγα! γ Γαγηϊβηθα οσσαβίοῃ, ποὺ Ἰοησ δἴθαν, ἔογ [μ6 σίβο αἵ ἃ ρβουᾶο- 
διιθσαΐβ, το ἱπιρογθοηδιθα [86 τιυτάοτοα Ὀγοίμον, δηα Ἰηἰτοάυσοα Βουϊουϑ ΘΟ Ρ οι 0η 8 ἰηΐο 
[86 αἴδαῖτβ οὗ 16 διιρίγθ. [ὶῃ (86 τπηϑϑῃ (ἴπη6, ΟδιὈγβθ8 ἀθίθυτηϊηθα οἢ σαιτγίησ ουὐ ἱμ6 υἢ- 
σοι ]θιθα τὰ] ΑΥῪ σοηααοϑῖϑ. οὗ Ἶ8 ἔδίμαυ. ἘΌΌΤ ὙΘΆΓΒ ΜΟΓΘ βρθηῦ ἴῃ τηδίαγίηρ ιΐ8 Ρ]ΔῺΒ 
8ηα οΟ]]οοἴϊηρ [0 ΠΘΟΘΒΑΘΓΥ ἔογοθϑ ἔογ ἃ ἀθβοθηῖ ὑροὴ Εσγρί. υτίηρ {818 ρογὶοα 86] ξ-Ἰηἴου- 
οβῖ, ἱξ τοτὸ δά Ὀθοὴ πὸ οΟἴΟΥ πιοίϊνο, πουἹὰ πᾶν ἰθὰ ἷπι ἴο Ομ υΐδῃ [86 ἔνθ πἀδ1}Ρ οὗ [86 
Ἰαΐθ σδρίϊνο [βγϑθ]} 068. 

ΤΠο Ἰοησ- ἰδηπμοα οχροαϊίοη, 88 δι 88 81:|}0[16 δι Ὀ] υσδίϊοῃ τνγα8 τηοα!αῖοα, τα ἰὴ {86 πὰ 
ἯΙε ἐχρεά!-. βι(οοβδία!. Βυὺ ΘιὈἰἰογθὰ Ὁγ υπ]οοκοὰ ἔον τϑβίδίαποθ δπὰ σϑυοὶῦ σ]ιῖομ μὰ 
ἐἴοιι δραίμαὶ ΒΡΥΌΩΡ ὮΡ ἀυγίηρ 88 ΓΘ ΠΙΡΟΥΆΓΥ ΔΌβθηοο, Οδγ868 ἰδἰα Δ5146 ἢ͵8 ΘΔ Υ]}16 Ὁ σοὨ οἰ [18- 

ΓΟΥΥ͂ ῬΟΪΟΥ͂, δη οηἴογοθα βγη βδίοη ὈΥ [86 Αγ θδὺ τπθϑϑιιγοϑ. ἸηδβιηΟἢ ἃ8 [86 
Ρτίθδίϑ μδὰ Ὀθθὰ 86 οἰϊθέ ῥγοπιοίοσβ οὗ [86 πον γϑὈθ]] οη, μ6 Ἔχροπάθα ὑροη (μοι δηᾶ (89 
πϑιϊοηαὶ το] σίοα 086 τἰπηοβὺ νἱοίθηοθ οἵ [ιἷ8 ἔυσυ δηὰ δοῃίθρί. Ὑμεὶν ροὰ Αρῖβ Β6 γυϊὰ- 
Ἰοβϑὶγ βίδ θά, δπὰ ρυθ] οἷν βοουγροα ἰΐ8 Βομοτθα ρῥυγθβίβ; ἔογοθα 18 ΨΑΥ πο ρδοθβ Βϑ]ὰ 
δβϑογϑά, ορθῃθὰ {86 σϑοδρίδοϊθβ οὗ ἴπ6 ἀθϑᾶ, δῃὰ ρᾶνθ ἰοὸ ὑμ6 Ηδπιθβ ἴῃ τηοβύ γενεγοὰ ἃπὰ ἰῃ-: 

1 Βαν)ηδοῦ, Ἀπείεης Μοη., 11). 818. 4 Ἡετνοή., '. 168. 
8 ἘτΊΣϑοπο ἴῃ ΒΟΏΘΏΚΟ] 5 Διό. 1.ε5., Ατὶ. “ ΟὙτοθ " 4 14. χὶίν. 28; χὶν. 18; χἱὶγὶ. 1; χιτἣ!!. 14 ; Ῥβϑῃ. νυ. 28, 80; τί. 
ὃ 8.606, ἴον ἱπδίδηοο, μἷ8 δ᾽] οζοὰ οοηγογεδίίου τὰ Οτοδυδβ, ᾿ενοά., 1. 871-90. 
6 Βδπ δου, Απείοπε δον. ἰδ!. 889. 

ΟΔΙΌΥΒΟΒ 



ΘΟΕΝΈΒΑΙ, ἸΝΤΕΟΌΓΟΤΙΟΝ. δ 

νἱοϊδ Ὁ] 6 ἰγοδδῦγοδ. [εξ 18. ποῦ βίγδησθ (δῇ Ἡθγοάοιαβ βῃουϊὰ 866 πῃ βυσῇ οοπάποῦ (Π6 νασαγίθδ 
οὗ 8 ὑποᾶδυ σοηϑοίθῃσο ἀονυϑορίησς ἰπῖο {ΠῸ ἔγθηζυ οὗ ἃ πιδάμηδη. “ 80 [1ζ βθϑίηβ οογίβδίη (0 
τη 6.,᾽᾽ 6 588, “ΟΥ̓ ἃ τοδὶ υδυίοὶυ οὗ ργοοῖ, [αὶ Οδηῦνβαθ ψἃ8 βίδυϊ ᾿πδᾶ; οὐπουνίδθ, ἢ6 
ποῦ ὰ ποῦ αν σοηθ δροῦῦ 0 ρου οοηὐθιηρῦ ΟὨ ΠΟΙΪΥ τίϊθ8 δηα {ἰπ|6- ἢοηογθα ουδβίοπιβ.᾽᾽ ἢ 
ΜΒ δύονοΥ τ ΔῪ πᾶνο Ὀδθη (16 τ08] στουηὰ οὗ 1.18 δοιίοη, 10 84, ον [86 ὑἱτη6 Ὀρίησ, [Π6 ἀρεὶγοὰ 

οἴδεςῖϊ, παπλοὶν, ὑπογου } Υ ἴο οοὐγ {π6 Εἰὐσγρίλδη ΡΘΌρ 6, δὰ ἰθαᾶνθ ἴο {86 ΘΟΠαΘΘΙῸΣ [ἢ 8 
ρθη ἴο τϑίαγῃ ἴο ἷ8 οδρὶϊδὶ. Α στγοδὺ βυγρυγίβο, ΒΟΎΘΥΘΥ, γῶ8 ἴῃ βδίογθ ἴου μη. Ηδνὶηρ 
δίγοδαγ ἰοὰ ᾿ΐβ ΔΓΙΩΥ 8 ρατύ οὗ {116 ἀἰδίδῃοθ Βοιηθυγησά, Ὀοΐησ ἴῃ ϑγτία, ἃ μογϑὶ ἃ βυάάθη]γ θῃ- 
τογοὰ ἷ8 σδιηρ, Οὔ" ἀΔΥ, Ὡπδηπουηοθᾶ, δηά ῥγοοϊαἰπηθαὰ Ὀθἕογθ {88 δϑδίοῃβῃθα βοϊαΐθτβ δηὰ 
ἐμποὶν Ἰοδάον (Πδὺ ΟδΙΌγΞ68 γγὰᾺ8 ΠῸ ἰοΏσΟΡ Κίησ, ϑιη)ογ 8, εἷ8 Ὀγοῦμοῦ, πανίησ ἀβδοθπαθα [6 
[ὔγοπο οὗ Ογταβ. Ατηδζϑά, οοπἔυδοί, δπὰ μαϊξ ἰὴ ἀουδὶ, 85 ἰῦ σου]ά 8θϑ, τ βϑῦμον ἰ8 ἀσθηζδ 

δὰ τ 8}}}γ ἄοῃθ [86 ποττία νοῦκ ἰπιγυδίοα ἴο ἴπ6πὶ, [πΠ6 Κίησ υἱοῦ] ᾿ἰοϑῦ Θοῦγασθ, δηά, δἰ βου σῇ 
δὶ (6 ποδὰ οὗ 8 νἱοίου!ουϑ ΔΥΊΩΥ, 86 8ἃ8 [86 6] δγ βοὴ οὗ ἢΪ8 ὕσοπουγηθα ἔμ ν 40]6, πὸ ἀοιθύ, 
ἴο οαουπῖ οἡ ἴ86 βυρροτῖ οὗ [Π6 πιδ8868 οὗ (Π6 Ῥεγβίδῃ ρϑόρὶθ, 6 ἴοοκ τοΐαρθ ἴῃ οονδγαϊν 
δυϊοϊά6 (Β. α. 22). Τὸ ἀοία}}8 οὗ ἷ8 ἀθδίβ 88 σίνοῃ ΌὉΥ Ηογοαούιβ, 80 τοραγαρα 1Ὁ 88 8 
Ἰαάρυϊοηῦ προῦ δἷαι ἔον ἷδ οὐ τη 68 ἰπ Εὐσγρῖ, ΓΘ πῖογὸ ἴλη ϑιϑρίοϊοιιϑ, δηἃ ἢδγο [0016 ἰδίοτίοα 
ὙΟΥΙΒ 88 σοπιρᾶγοα 0} ἴΠ60 τθοοσὰ οὗ [Π6 στοδῦ Βοριϑίαπ ᾿ηβογρύοη, τς αἰβύϊηοὐν οἰδῦθδ 
18δὲ Οδμ γδβοβ Κι }ΠΠ6α μἰπι86}[ θδοδυβο οὗ {π6 ἰηδυτγτοοιίοη.3 
ΤῊ οσοπερίτδίουβ δῦ [Π6 σἈΡ[1Α] τσδὺ πᾶν Ἰοοκοα ὕροὴ {π6 Κίηρ᾽β ἀθαίῃ 88 δὴ δϑίουπάϊης 

οὔθη οὗ ἤηα] βυοοθδβ. 8Ὶ}}}, οδυϊίοη νγὰϑ προαΐαϊ. Α τπουβδηᾶ (Βίηρβ τηυδῦ ὈΘ 
1πουσπὶ οὗ ἰπ ογάθν ἴο ργϑνθπῦ (86 δβυδβρίοΐοῃ ἔγοπι σοι ΐηρ δογοδα ὑπ8ὺ ἴΠ6 Μασ, ἘΣ 
ΟΘοπιδίθβ, τῦῆο ἱπρογβοηδίθα μΐπ), νγγα8 ποῦ δοίυ δ] Υ (μ6 δοη οὗ Ογγτυβ. ΤΒ6 ρτοαίθϑι 
ἀμησον ΙΑῪ ἴῃ (86 ἔδοϊ [δῦ {Π6 Ομδηῆφθ οἵ δατηϊηϊδίγαϊίοῃ τηραϊϑῦθα ἱμνοϊνθα ἃ οὔϑησο ἴῃ (80 
πδιίίομαδὶ το] σίου. Τὰ ἀθβιγυοιίοη οὗ Ζογοαϑίγϑη ἰδ ρ 68, {86 ρϑπογαὶ βυθϑυϊταςτοη οὗ Μαρίδη8 
πη [6 ρῥἷδοα οὗ ἴδ ὑϑυδὶ ρῥγίθδυςοδϑίθ, δα Οὐ ΠΟΥ βίπιΣδϑν πιονθπιθηΐϑ οουἱὰ ποῦ Ὀὰσΐ αἰΐγδοί δὺ- 
ἰοπιίοπ, 8π4 πιϊσῃῦ ἀπακθη ἃ ἴθ ρονοσίυ] ορροκίεἰοη ἰξ οηΐογεαὰ ὑροὰ Ὀοΐοτο [86 πον Κίησς 
88 ΓΑΙΥΪΥ 8οδιθα οἡ ἷ8 ἤσοπθ. πάυο μαβίθ δηὰ Ὀἱσοίγυ βθθηι, ἴῃ ἔδοῦ, ἰο ἰᾶνα ροῦ [η6 Ὀοῖ- 
[ον οὗ ἀϊδογοίίΐοῃη. Ὁ βροῦθα συμπποτγβ οὗ [16 ρστοδῦ ἔγαιὰ πδὺ δα ὈΘΘῺ Θομημ 6 θορϑδη ἴο 
οαἰγουϊαῦο διιοησ [π6 Ῥογβίδῃ Ὡουίθιθη. ὙμῸ ἤγϑῦ υπρϑδίπϑββ, Ἡ Β]ΟὮ [86 ργοίθηαον ἰγίθα ἴῃ 
γλΐηῃ ἴ0 γόργθββ, στῸν, δ ἰ48ὲ, ὕο ἃ ΘΟ ΘΓ ΘΟΏΒΡΙΊΓΔΟΥ. Α ΘΟΏΡΘΗΥ οἵ ἰοδαΐησ Ῥεγβίδηβ, πὶῖτἢ 
Ἀατίυβ, [86 βοὴ οἵ Ἡγβίαβρϑβ, αἱ {ποὶγ βοδά, ἔοσοϑα {116 ἷγ "ΑΥ ἰμΐο [06 ργθβθῆσθα οὗ [86 ἔδ᾽86 
ϑδιροταϊβ, απὰ ραὰΐ ἶπι ἴο ἀοβίι, δον τὶ ἃ ΠΌΡΟΥ οὗ [18 τοδί ηογβ, ΔΙΌΟΣ ἃ γοῖσῃ οἵ Οἡ]Υ 
Β6ΥΘῚ πηοη 8. ΑὩὰ ΠΟΥ͂, ΓΟ] σίου δηδιϊοῖδιι, σοι ἱηθα τὶ πδθοηδὶ ρῥγὶάθ, θὰ 16 0} 
διοιδοὰ Ῥογβίϑῃϑ (0 βίο ὈΪΟΟὰΥ νϑηροδηςθ οὐ [16 Μαγίδη ῥγίδιβ δῃὰ ποὶνρ ὐα ὙΠΟ 
δα Ὀοίγαγοα 1Π6Π|. 

Οὔο ονϑηῦ [μδ΄ ΒΑρΡρδηθὰ ἴῃ ἃ ἀἰβίδπὶ ργουΐηοθ ΒΟΥΎΘΒ (0 οἰοῦμο (ἢ 18 βῃοτί ἜΝ οὗ [86 ρβϑυᾶο- 
διηογα 8 τσὶ 8. ρϑου αν ἰἸηΐοσοϑὶ. Ὑ86 γϑδοιίϊοῃ ἴῃ γο]ἰσίοη δῇ ϑὅυ8α δηὰ Εσθδίδηδ νγ88 ἔθ] πὸ 
1688 βογίου δὶ Υ δὶ δογαβαίθη. Τθδ σοῦ οὐ [86 ἰδιαρῖθ, Ὀασαῃ ἀηάον Ογταβ, δα ποῖ Ὀδϑη ἰῃμίθγ- 
τυριεὰ Ὀγ Οδπιῦγϑεβ, ποι μδίδπαΐϊησ [19 Θα ἰξοτοα οἴδοτίβ οὗ {πΠ6 ϑϑιημαυδηβ ἰῃ [88ὲ ἀΐγοο- 
ἤοη. ΙΒ [86 ἰάΔο]-ἰονΐην Μαρίδη, πόυσθνογ, [Ππ6 Θηθιηΐθβ οὗ [86 76 ν»18 ̓ θγθ ἱπηπιοαΐδίοὶ νυ 886- 
οθβδδέυ!. ὙΠῸ ΠΟΙΥ ψουκ οοαβοα ὉΥ ἢΪ8 ΟΥ̓ΘΓ, ποῖ αραΐῃ ἴο Ὀ6 γϑβυμπϑα {1}} ποῦγα δ Ὀθ6ὴ 
γεοοοὶνϑα οὗ [Π6 δοοϑββίοῃ οὗ θαγίυ8.8 Α οἰθασον ργοοῦ οου]ὰ βοᾶγοοὶν Ὀ6 δϑκοᾶ ὑπδῦ {π6 ἔγθπα- 
Ἰϊηθ88 οὗ (86 Ῥεογβίδῃ Κίηρβ ἔοσ [86 [βγυδϑ] 8} ρθορ]0 νγαϑ Ὀγχοιηρίθα, δὖ ἰθαβϑί ἰῇ δοῃλθ ἄθρτθθ, 
ὉΥ 8 ἄἀθορδὺ δπὰ ποῦ ]θν πηοϊνο [ἤδη ὑπαὺ οὗ βἰπιρ!οθ μοὶ γ. 

Ῥασγῖιιβ Ἡγδίδβρὶβ 88 οὔθ οὗ Ῥϑυβὶδ᾽ Β στοδίθαϊ τυ ΐοτα, Βοοομα ΟὨΪΥ (0 ΟΥταβ, πὰ ὄν ΐβ 
ΒΌΡΟΥΪΟΡ 88 δῃ ογρΆ ἷζον δα δαπιϊηϊδίγαῖου. Η8 γοΐσῃ οχύθη θα οὐϑῦ ἃ ρουϊοά οἵ 
«αἰτιγ- δῖχ γϑαγθ, δηὰ ἰβ πηδτικοὰ Ὦγ ϑυθηΐβ ὑμαὐ, τί ἐβοιδ [Π6 οο]οτίπρ; οὗ ἃ ραγίϊδὶ μΐ8- ἤν ΤΣ κα 
ἰογίδῃ, δγθ ἔ.}} οὗ ἰηΐεσθδῦ θυθὴ ἤθη τόδ δηγαδβὺ {ΠπῸ ΔΌΒΟΥ ἱησ ΘΟ ΟΘΟΓΏΒ οὗ (86 
Ῥγθϑϑηΐ ἀἄδγ. ὙὍΠ6 γϑνο]ίβ [μδ΄ ΘΓ Ὀτοκο οὐὖ ἢ ναυῖουβ ρδγίβ οὗ μἷ8 ἀοιηΐπί οἢΒ 6 βῃρργοββοὰ 
τὶ ἃ ἤδη αὖ ὁΠ06 80 ἤττῃ δηὰ ᾿ῖϑο (δδὶ 10 Ἰοἴς Ὠἷπι, ἰδίαν, (16 ποοᾶθα γτϑροβϑο ἔοῦ [εἷ8 ννϊὰθ- 
Σοδοδίηρ ρί8ῃ8 οὗ δα πιϊηϊδίγαιο. ΤῸ ἶπὶ 8 ἀπο [Π6 ΒοπΟΙ οὗ Ὀεΐησ [6 ἢἤτβι ἰο ἱηίτοάυοδ 8 
ΤΟΔΙΥ δ80]6 ἔογτη οὗ σονυθσῃιθηΐ διροηρ ἴπ6 μοίοσοσθηθουδ οἰθιηθηΐθ οὗ ΡΟΥΟΡ δηα ΘΑΚΏΘ88Β 
[8δδὶ μδὰ μἰυμογίο συϊθαὰ ἱη ἴ[Π6 οιρῖγϑδ οὗ ἴπ6 Εδδι. Ηδ ρτθϑῦυ ἱπργονθᾶ ὑπὸ ργονδιηρ πιὶ}1- 
ΔΥῪ βυβίθιη, βηα ἴοοὸκ νῖξβ ργβοδυιίοπδ ὑπαὺ (86 ἱπηπη 686 ΤΟΒοῦσοοΒ οὗ 8 Κἰηράοιῃ Βμοι]ὰ ποῖ 
06 ποθ θβϑὶυ νϑβδιθὰ. 1 [ιὸ ἀἰὰ ποὺ οτχίπαῖθ δηὰ ἱπιτοάποα διμοὴρ [6 Ῥογβίδῃϑ ἃ πιϑίβ] ]ο 
ΘΌΓΓΘΠΟΥ, 18 ΤΟΓΘ σΘΠΘΓΑΪ 0.86 ΟΟΓΊΔΙΏΪΥ ἀδίο08 ἔχοιμ Ὠἶπι; δηα 1η͵]8 ροϊὰ δηὰ βἰϊνοὺ ἀδτίοβϑ οαγτι δα 

Δ Π|. 38. 4 8ο0ὺ ΒΟ δου Ὁ δίεγοῦ., 11. 691 Ε΄. 
8 Οὐ Βε. νυν. 2; Παρ ᾿. 14. 



θ ΤΗΕ ΑΡΟΟΘΈΥΡΗΑ. 

186 ἢδπι6 οὗ ΠλΑτῖυ8 Δ Ὀαγοπά ἴπ6 Ὀουπᾶβ οὗ δἷ8 δρ0 δῃὰ οιρῖγθ. Ηδθ τγδβ Ὀθίογο ὑμ6 Βοϊηδῃβ 
ἴῃ δρρτγϑοϊδιίησ [86 ἱπρογίδησθ οὗ βαΐθ δῃα θᾶδυ οοϊητηπηϊοδίίϊοη ἔγοια ρἶδοθ ἴο ρἷδοθ; Ηἱἰ8 
ΘΟΌΓΙΟΥΒ ἔουηά (6 Βίγθ 8 ΔΙΓΟδαγ Ὀγαροα ἔοῦ ὑμ6πὶ δηὰ βρϑὰ ἔτοιϊα βιδίίοη ἴὸ βίαιίου, |{κ6 
Ὀἰγάβ ἴῃ (πον Ηἰσμῖ. ““Νοιδίηρ πιογίαὶ,᾽᾽ 88γ8 Ἡθσγοαοίῃϑ, “ὁ ἴγᾶν6}]8 80 ἔδβῦ 88 686 Ῥογβίδῃ 
ΤΩΘΒΒΘΉΡΟΓΒ. . .. 186 δγϑῦ τ δ ἀ ον σΒ 18 ἀθδραίος ἰ0 (Π6 βεοοηάᾶ, δβηὰ (6 βθοοῃὰ ρ858868 
δ ἴο {86 (τὰ ; δπὰ 80 1ΐ 18 ὈΟγΘ ἔγσοτα μδηα ἴο παπᾶ δἱοηρ [ῃ6 Ὑ ΒοΪθ [ἴπ6, 1 {πῸ Ἰίρδῦ ἴῃ 
{π6 τογοἢ γτϑσα, τ ΒΙΟΒ ἴ86 ατθθκβ οοἰθ ταί (ο υϊοδη.᾽" 52 Ιπάεοὰᾶ, θεγίυβ ΗἩγϑῦδερὶβ νγ8ϑ 80 
στοδὺ δῃα "1868 ἃ ΓΌΪΟΓ, 88 ὕ86 ἴτη68 [6 Ὑ6 ΓΘ, ὑἐπαὺ 1 ἢ85 βογνυθα [0 Ἥρβοῦγθ {86 ρεηὶαβ πὶ οὶ 
6 8180 ροββθββθᾶ 88 ἃ τι} ΔΥῪ Ἰοδάθυ. Ηδ δὰ ποὶ βηπίβῃθα 8 ργορδυδίίοηβ ἔου δυρρσχοβϑδίησ 
ἃ [Γ688}} τόνου {πᾶῦ Δα Ὀγοίζοη οαὐ ἱη Εσγρί, τ Π6Γ [86 11 βονου οὗ δ ὈΥ 568 81}}} τα Κ]οὰ, 
ποθ η ἀθϑι ονογίοοκ Ἀΐπι, ἱπ (86 βἰχίγ- γα γ6 8 οὗ ἷβ δσθ (Β. Ο. 486). 

ΤῈῸ Κἰησάοιμῃ ἀθβοθηαθά, ΌΥ ἷ8. οὐ ἀρροϊπίπηθηῖ, ἴο ΧοΓΧοβ, [86 οἰάοδ οὗ ἷ8 βοῦϑ. [ξὲ 
νοῦ] ὰ Ὀ6 ἱπιογοϑεπρ ἴο ἄνγο}] ἀροὴ (Π6 ᾿αδιῦο Γ᾽ Β Ἀἰβίοῦυ, θα Ὀγϑοὶῃρ 88 1 ἀο068 ΒΟΙῚ6 
οὗ [πΠ6 τιοβῦ πιδοπὶδβοθηΐ, 1 πἰδίδ θη ἀπὰ υπϑαοσοοβϑέαὶ, δηὐουργίβοθ τ] ἢ (86 που]ὰ 

8:88 6υον Κπονῃ, δπα τ Βῖο ἢ μανα πιδᾶὰθ (86 ἢδπιθ8 οὗ ὙΠΟ ΟΡ], βἈ]διηΐβ, δηὰ Ρ] 4858 ο6]6- 

Ὀτγδίθα ἔοῦ πόσο {π8ὴ ἔσθ δυ βοασθηῦ οοηίσθ8. ΕΒρθοΐ! που]ὰ ἴδ ὈῸ6 ἱπίογοδιίησ Ὀ6- 
οϑ086 οὗ 18 οοπποοίοη ψ 0} [Ππ6 ζαβοϊπαύησ βίουυ οὗ Φυθθη βίον, [86 ρ4]δοθ δ "" Βῃυβῆδῃη," 
δὰ ἴδ ανοσίθα ἀδϑιγυσοη οὗ [Π6 «6 18} ρθορῖθ. Βαῦ ἴον [86 ρυγροβθβ οὗ {6 ργϑβϑϑηΐ σόσκ ἰΐ 
πουἹὰ 06 δὴ ἀπ͵υθι β4 Ὁ]6 ἀϊνοσϑίοη. Νοινὶ διδηαΐηρ 411 8 τπηαρσηϊβοσθποθ, ΧΟΓΧΟΒ γδηκοά, 
οι ἰπ ΟΒΑγδοῖοῦ δηᾶ δοίθνθπθηίβ, ἔϑν Ὀθίον Ϊ8 ργθάθοθββου, τι Εἰπὶ Ὀορίηπΐησ, ἱπἀ δρᾶ, 
186 [αἴ81 ἀοιογιοσδύίοη δηα ἀθοϊπθ ὑμδύ πηδάβ {86 Ῥεγβίδῃ Κίπσάοῃιν, [688 ἰΔη 8 οθηςυγΥ δηὰ 
ἃ 841} Ἰαῖθυ, ἃ σοι ρΑγδ οἷν ΘΆΒΘΥ σοπαησδϑί ἔογ 86 αἰδοῖ ρ] 6 ἃ ἴτοορΒ οὗ ΑἸεχαπάθυ. 

ΧΟΥΧοθ 88 βυοοοοαρα ὈΥ Ατγίάχογχὸβ, τὶ ἢ 1.6 δϑαγηδπηθ ᾿οησ᾿ὶ δῆ (Β. Ο. 465), δηὰ (86 
ἀτάχαχα δον ὈΥ ΧΟΓΧΘΒ ΤΙ. (8. ο. 425), νγῇο τγοϊσῃϑα θυὺ ἔνα δηὰ ἔογίυ ἀδγβ, γ θη Ἠ6 γγἃ8 
δηὰ μἷδ σιο- Ὀαὺ ἴ0 ἀθβδίῃ ὈΥ ἰιἷ8 84] -Ὀσοίμον, ϑοραΐίδηυϑ. ϑοσάϊδηι8 ὨΪπ1861, 8150, ἴη 1688 {88} 
ΘΡΟΒΟΣΝ, Β6ΥΘΏ ΤπΟῊ 8 αἔίουγαγαβ, Ἰοὺ ἢ18 116 αἱ (Π6 δηὰβ οὗ ἃ Ὀγούμου, σῃο ζο] ] ουγθὰ Ὠζιῃ 

. Οὗ ἴδπ6 Ῥογβίδη [ὩΤΟὴΘ ὑοῦ {86 {{0|Ὶ6 οὗ Αγ Νοίμυβ (Β. Ο. 424). ΗΪ8 βουθγθίσῃιν σοῦ- 
υἰηυδα ἔογ πἰποίθθῃ γϑᾶγβ, θα 85 11 0016 6186 [Δ οὔθ πη ουσυριθα Β66ὴ6 οὗ ἀεὈΘΌςΒΕΓΥ δηὰ 
οὐ) δῦ σουτί, δηα οὗ τονοὶῦ δὰ ὈΪΟΟαΥ βίγιΐθ ἴῃ ἴῃ6 ργονίηςθβ. Αὐὔβδοθβ, ἃ 80ῃ, ὑπάϑυ (86 
Ὡϑηθ οὗ Ατίδχουχοβ 1]. (Δ᾽ ποῃ)οη), γγα8 (8.6 παχὺ ἴῃ βυσοθβδίοῃ. Βαυὺ 180 σΟΓΘ Οη68 οὗ ἢΐ8 οοΥ- 
οπαιίοη ογ ποῦ γοῦ οὐθΡ ὙΏΘη 6 νγ88 68116 ἃ ἴο οσοηΐγοηῦ ἃ ἀΔΏσοΥ οὗ ἃ βουίΐουβ οπδγδοῖον δῇ 
186 Ὠδηάβ8 οὗ ΐ8 ὈΓΟΙΠΘΥ, σΘΠΘΓΑΙΪΥ ΚΟ 88 {86 γουηρῸῦ Ογταδ. [Ιηδυϊσαίοα ὈΥ 8 τηοί 6 Γ, 
18:6 ἰαιίον βουσῃῦ ἴο πίη {πὸ γόον ἔογ Εἰμη861 ὈΥ [6 πηυγὰ εσ οὗ Ατίδχογχοθ Ἐοϊ]θᾶ, ἔον [86 
ἴπι6 Ὀοίησ, ἴῃ ἷ8 ποθ ρΌΓροΒβο, ἰδ γγὰ8 ποθ [86 1688 ΒΘΟΓΘΟΪΥ ΟΠ Υβῃ6α, δηα ἷ8 βυθβοαυδηῖ 
το 6] οὴ 116 βαῖγαρ ἴῃ Αβἰᾷ ΜίηοΥ νγὰ8 πδά6 πῃθιογΆ0]6 Ὀγ [ἢ6 ἔδηιοῦβ Ὀ40016 οὗ Οὐηδχϑ, ἴῃ 
πο ἢ Ἰοβὺ 18 1186, δῃηα {86 5(1}} τηογα ἔδπιουβ νυἱοίοσυ δηά Βογοῖς χοιγοαῦ οὗ (86 ἴθῃ ᾿Ββουβδηὰ 
Οτοοῖκ 80] ἴθγβ τῆο μὰ ὈδΘη 8 ἀυχὶ! ανῖοβ. ΤῊΘ βυροα88 οὗ {Π|8 τοίγθας νγὰ8 πῸ ἀουδὺ ἸΆΓΡΘΙΥ 
ἄυα ἴο [6 Βυρ ΥΪοῦ ὈΓΆΝΘΓΥ 8πι} αἰβοϊρὶ πο οὗ [86 ατθοῖκθ. Βαῦ δ νῶϑ αἷδο ἄπθ ἴο {π6 ἔπμοῦ- 
Θηῦ ὙΘΆΚΉ688 Δηα Δἀναπορα ἀροδγ οὗ ἴΠ6 Ῥεογβίδη διρῖγθ. [0 αἰγοδᾶγν ἰοϊϊογϑα ἴὸ [18 [4]]. 

ὕπάον [815 τοῖσῃ δηὰ {πδὺ οἵ [16 ἔο]] ον ηρ Κίησ, Ατίδχογχοϑ 111. (Οσδυ8, Β. Ο. 859), 186 τὸ- 
Ἰἰσίουβ δροϑίαδϑυ δῃηᾶ ἀδίθτϊογδίάοη οὗ ἴπΠ6 Ῥογβίϑηβ, Ἡῖ ἢ ΠΔα ΔΙΓοδαγ ἰοησ βίῃοθ 

ΑΥΙΔΧΕΤΧΟΒ ΠΡ ρΆΠ, τη846 {6 πιοβὺ ταρὶἃ ργόορτοββ. Α υἱοίουβ βοϊθουϊοίβτα ἐμαὶ Βα ΠῸ ἀδηρσοῦ 
ἴῃ τιϊησ]ηρ Μδοίδη Υἱῦθϑ ὙΠ [86 τοἰδίϊνοΥ Ρυγο ἰθηοίβ οὗ Ζογοδλβίθσ δπάθα ΟΥ̓ 

δοοορύϊησ θη 88 ἃ παϊϊοηδὶ ἀοἰγ, δηὰ ᾿Ἰδβοϊνίουϑ ογρίθϑ ἴῃ Ρ͵δοθ οὗ {86 Ἔχεγοΐβθϑ οὗ γε] ρίοη. 
ΑΒ τηΐσῦ αν ὈδΘη οχρθοῖρά, 16 Ῥεογβίδηϑ σατο ποῖ (6 ΟἿΪΥῪ βυ ογου 8 ὈΥ 186 οὔδησθο. ΤῈ 
Ὀομά οἵ ΒΥτΡΑΙὮΥ παῖ πδα υηϊτοα ἴο ἰμ6πὶ ἱῃ 411} (μοὶγ ναγγίησ ἔογίαποβ, 1811] ἤονν, 88 οὐοαϊ- 
δηῦ δηὰ ξδιὰ] 411168, 116 ηδιίοη οὗ [6 96 νΥὺ8, γγἃ8 νἱοϊδηυ  γτοηΐ δβυπᾶοσ, Βγ 186 ἰοϊθγδῃὶ 
Ογτὰβ οὐ Πθαγίυβ, μοὺ τοὶ αἰ ἔδγθησο σου] Ὀ6 οὐβογνθα Ὀθίνσθθη Φθθονδι δαπὰ Ογωυζά. Βαϊ 
στ 4 Μηθιηοη οὐ Οὐδ οὐ (6 τἴἤτοπο, ἀπ ᾿πηᾶσοβ οὗ Απαὶυὶβ ὈΥ ΤΟΥ] δυο Ὑ δοῦ ὑρ ἴοΣ 
ΜΟΓΒΠΙΡ δὖ ϑυ88 δὰ Ῥογβθρο  β, δῇ Βδθγίοη δὰ Πδιθδβουβ, δηά, 88 ἯΘ ΤΏΔΥ Ὑ6] ΒΌρΡΡΟΒΘ, δὲ 
Ψογυβ8] 6 πὶ 8130, ἴπ6 οἰγουτηβίδηοοθβ Ὑ6ΥΘ Ομδησοα ἱπάθθα. ϑυτραίυ δηὰ ῥγοϊθοϊϊ οῃ σᾷνθ 
Ρἶδοθ ἴο τθρυσηδηοθ δηά ρογβοουιοη. 1 να τᾶν δοοθρῦ {[Π6 δεοοαηΐῦ οὗ Φοβθρδαϑ, γῇο χυοῦθϑ 
Ἡδροδίρυβ,5 (18. πη ἢ -ΟΡρΥθεδοὰ ρθορ]θ πο τὸ ΟὈἸ] ρα δῇ (86 ργθβθηΐῦ {ἰὴ86 ἴο βυ εοσ ΠΟΙῸΣ 
οΓα6] ἀοροτγίδείοθ. Μογϑονου, ἃ ὀγθδίαγο οὗ Αὐίδχογχοδ ΠΠ., οη6 Βαροϑβ (Βδῴοβθβ), γῆο αὔίϑυ- 
ἩΔΙΒ ροϊβοηθα 818 τηδβίθυ, ἱδκίηρ {μ6 τοϊθοϊίοη οὗ ἃ οουϊδίη οδπαϊάδίθ ἔοσ (86 Βὶρἢ ῥυὴθδὶ᾿ 8 

Χογχοϑδ. 

1 δοο Χϑη., αὐγορ., υἱῖ!. 7. 18; δηὰ δυηοῖετν, ἱν. 687. 4 ΔΗ Ι Ώ50Π 5 Σζεγοά., ἵν. 888. 
8 Οὐπίγα Αρίον, ἰ. 22) οἵ. Θνδοὶς, Οεξολέίολέε, 11. (2) 299, Ὡοΐθ. Τμο δδη)9 ἤβοῖ 8 8190 τιϑπίοηοὰ ὈΥ οἴπον διοίθος πεῖ 

Φὲ8. 800 ΗΙΣρ, Θεβελίολίε, ἰ. 807. 



ΘΕΝΕΒΑΙ, ἹΝΤΒΟΥΟΟσΤΊΟΝ. Ἷ 

οΠοα, τνὶιοδο οἰϑοϊΐοη μ6 δα ἔβδνογθα, 88 8 ρευβοπδὶ αἴσχοιι, ἰαϊἃ {Π6 τηοϑῦ ὀρργθββῖνθ ὈΠΓΘῊΒ 
ο [86 ἴδ ]6 βογυΐοθ, Δῃα ουθὴ ἔοσοθά [8 ὙΔΥ ἱπίο (6 ΗοΪγ οὗ Ηο]168, 38 ἰξ, {ΠΥ Όγ, ἴο σίνθ 
8 ζτοδίοσ δι ρμδδῖ8 ἴο ᾿ΐβ οοπίθιηρῦ. δα ΟἸη6}8Β ἴμ686 ἔου ἃ ζαΐυτο ἱμαὺ Βαᾶ ἴῃ βίογτθ 8 Ηδ]- 
ἰοάογαδ δῃὰ δὴ ἀπθοομυβ Ερίρϑπο8 

Ατδθβ8, ὑπ6 ἰδϑὺ Ῥεγβίδη Κίησ θὰ ΟΠ, Ὑ88 8 βοῃ οἵ ΒϑσΌδβ, δῃηἃ δϑβοοπαθα [Π6 ἸῃτΟ!Θ Β. Ο. 
888. Βοξαβίησ ἴο Ὀ6 ἴδ6 ἴοοϊ οἵ δἷβ ἔλίθον, [86 Ἰαίίον, ψγμὸ Βαὰ ΒΙΒοτίο μϑϑί[αῦθα ατρθα δηθὰ 
δὺ πὸ οτΐπιθ ἰγίπρ ἴῃ [88 ῥϑί οἵ ιῖ8 διμοἰἰΐοη, τα Ἀ] ΒΥ ταυγάοτοὰ Εἴπι, ἰοσθύμοσ ἐμ οτος κοῳ 
τὰ Ηἷ8 ἱπέδης οἰ άτθη. Ηΐ8 βυσοοθθοῦ τχϑ Οοἀοιηβηηυβ, οΥ Παγίαβ 1Π1|. (Β. Ο. Ῥεκείδη 
886), ἰῃ6 Ὀδρίπηΐϊηρ οὗ τ οδβθ τϑῖστ ΠΘΑΥΪΥ ΒΥΠΟΙγοπΐΖοβ πεῖ} [μδ0 οὗ ΑἸοχαπάθν ἘπΡίτο. 
οὗ Μδοθάοη. Απᾶὰ 8ῸΚ ἔοϊ]ονγοὰ, τὶ ΐη (᾽6 Βρδοθ οὗ (πῦϑθ βιοῦτῖ γϑᾶγβ, ἴὩ6 Ὀοϊὰά ᾿ἰηνϑδίοη 
οὗ Αδβἰα Μίποῦ ΌῪ ὅθ Μδοβαοηΐίδῃ, δπὰ, ἴῃ αυΐϊοῖκ βυοσοθβαίοπ, {86 τοηονηθα δηὰ ἀθοϊβῖνθ 
Ὀαιι]68 οὗ {π6 ατδοΐίοσαθ, οἵ 1888. δαπὰ οὗ Αὐθοὶα, τ πογο 116 ἔδιθ οὗ [110 στοαὶ Ῥογβίδη πιοῆ- 
ΔΙΌΔΒΥ γβ οἴθοιυδ νγ δοαὶθὰ. [10 Βδὰ ἔᾺΠ δοσοπ 864 118 ρυγροβα ἴθ {ΠῸ ργονίάθηςθ οὗ 
ἀοὰ. 118 γοίκο δὰ ᾿πάθϑὰ Ὀθθὴ ἤθανυ οἱ {6 Π6οἶκΒ οὗ Δ ΠΥ ρΡθορίθβ. Βυΐῖ ἰζ δα 4180 βογυϑὰ 
ΒΟΙΏ6 οὗ [86 ποῦ]οῦ δπαβ οἵ οἱν" ! ζαιίοι δηα Ὠαπιϑὴ ὈΓΟΡΎΘΒΒ; 8π4, ἴῃ (86 6886 οἵ [δγδοὶ, δὰ 
ΒοΙρϑὰ το (1ὰ6 ἰϊ οΥϑγ οογίαϊῃ ἀδησθγοῦβ γοοΐβ δῃὰ βῃ δ] ον ἴῃ 118 ῬΥΟσΤΘ88 ΤΟ τ 8 ἴΠ6 ἀονοὶ- 
ορπιθπὶ οὗ ἃ που] σο]ϊσίοῃ. ὅϑ'υοἢ ἀονοϊορτμθηῖ, ἱμουρῇ βίον, οουἱὰ ποῦ ΠΟΥ οΘΆ56, ΟΥ̓ ὈΘ 
Ιοὴσ Ἵεμδθοκοὰ. Ἡρησθ [09 ἢθν ἔδοίουβ (Πδὺ δὖ (818 ροΐϊμπε ϑηΐον ἱπίο Ὠυπιϑη ἰβϑίουυ, δηὰ 
Θδρθοΐδ!γ ἱπίο ἴπ6 ἰβίουσυ οὗ ἴπ6 οονθηδηῦ ρθορῖίθ. Ὁ μαῦ μιδὰ οδ᾽]δὰ ἔοῦ ἃ Ογτυβ ὕπο μυη- 
ἀτθὰ γϑϑιϑ Ὀθίογο ὨΟΥ͂ 68]]16ἃ πο 688 ἸουΪν ἔοῦ 8ὴ ΑἸοχδηάον, Δυααΐίβπι μαὰ δὰ ἰἴ8 ρογϊοά 
οὗ ἱπουδαιίοη; ταῦ ἰῦ ποὺ ἤβϑαθα τᾶῶβ νίησβ δηὰ ᾿Ιροτῖγ. Ῥαγβθοίβιη δὰ Ὀθθὴ μοὶρίυ 88 8 
Ῥχοίθοίου, δῃὰ ἴο βοῖὴθ ἄθρτϑθ, 8180, 88 ἱΐ υου]ὰ βθϑῖλ, ἴῃ [8:8 ὙΨΔΥ͂ οὗ τπογ] βιϊτλ 8 δηὰ δὺρ- 
πεδίου. Τῇ ατϑοκ ἰδησυδρα δηα ῥἘΣ]ΟΒΟΡ ΠΥ Ὑ6ΓΘ ἴο ῬΓΌΥΘ ἃ 811}} στϑδῖθυ σθβουῦτοθ δηα δχ- 
ΣΠΑΓΥ, δπᾶ, ᾿πΠουρ ἢ ἰἢ ΔΥ8 ΠΟΥ που ον ἢανο οὨοβθῃ, δη4 {ΠγΟυΡὮ ἐῃ6 πιοϑὺ ραϊηΐ] ἃ8 
γγ0}} 48 απ} ]Π!διίησ ΘΧΡΟΥΘΠ668 ἴῃ ΡΟ 164] δΔηα 5οοἷ8] 116, [86 οοῃβοογαῦθα ἡδιίοη δανδηοθᾶ 
ἰονγδγα 8 115 του! θη 18] ροδὶ. 

10 τοπιδίῃβ ὕο ὑϑ8, ἴῃ {π6 ῥγϑβαηξ βϑοίίοῃ, ἰο ἰγϑαῦ ποτ ἴῃ ἀβίϑ! νι δὺ ᾿89 Ὀ6Θη αἰγοδὰγ ρίνϑῃ 
δον ἰπ οὐ] η6, ---- ἰμθ ἰπίθγπδὶ Ηἰβίουυ οἵ Φυάαίδβια ; ἴο βῃονν πυμδῦ ἰδ σαϊποὰ ἀυτγίηρ; 
(86 ῥγδβθηῦ ροτίοα, ἀπ μον ἔδγ ᾿ξ ἔθ᾽ [86 ἱπῆποποθ, 8δηα Βα Βοαθη Εν οαγγθα [890 Δ ΤΌ 
ἱπιργοβδίου, οὗ [Π6 τοὶ σϊουβ 1ἀθ88 οἵ 118 Ραυβϑίδῃ συ ]οσθ. ΝΑΙΌΓΑΙΙΥ, {86 ἤγϑι (ΠὨΐησ ϑδιαδυίίδῃ- 
(δὲ Ὀγ 1ζ8 ῥγομιίπθηοθ δηὰ ἰζ8 Ὀδδγίησβ οα {86 ἔαΐυγο βυσσθδβίβ ἰΐβο] 18. [8:6 βοβίϑβι,)59 
οὗ ἐδ ϑαιπιδγίίδηβ, ᾿ξ 80 Ὁ πιᾶὺ Ὀδ6 6816. Ι0 [8 4 ἀϊβρυϊεα ροΐπι ἴο τῆδὲ οχίθηϊ ἴπ6 ἰ σάοτη 
οὗ 15γ86], ο86 σδρ [8] τγὰϑ ϑδιηδσία, δὰ Ὀθθη ἀδροριιϊαίοα οὗ 108 ἱπη Δ ὈϊΔηΓ8 ἰῃ ΘΟὨΘΘαΌΘΏΘΘ 
οὗ 16 ρτοδῦ Αββϑγγίδῃ ᾿ἱῃναβίοηυβ (2 Κίησδ χνὶϊ. 6; χυῇ, 11). ὙΠ Ἰδαῖον οὐτοοἶβπι, ΠΟΎΤΕΥΘΣ, 
δυρΡΡογίβα ὈΥ {86 ἰπϑβογί ρου οὗ ἴΠ6 τηοπυϊηθηίθ, 888 Πι|68 ἃ. ἔϑν 1688 ὑπογουρἢ ἀορονγίδιίοη οὗ 
Ιβτβϑ  ἴθ8 ὑμδη 88 ρΟΠΟΓΑΙΥ ὈΘθῃ βυρροβοά.; Ἐτομλ [8.6 τα δύ ΠΟΩΥ οὗ ἴΠ6 τηοπυμπηθηΐβ, τηοΓὸ- 
ΟΥ̓́ΟΡ, ἰὉ 18. οἶθαν (παὺ 106 παδοῦ δηα νδγιοῖγ οὗ ἔοτοΐσῃ οοϊοπὶϑίβ (μδὺ δὖῦ }}18 ρογίοὰ τ ΓΘ 
ἱπιτοἀυςοα ἱπῦο Ῥαϊβδίζηθ μ88 ὈθθῺ σΘΠΟΓΑΙΪΥ τπάοτ-  βυπηαῖθ.323 Ογιαΐη ἰδ 18 {πδὺ διηοησ 
[8686 ΘοἰοὨ δίβ, ὙΠῸ ἡδίυγΑΙ Υ Ὀγουρῦ πὰ {Π6πὶ [Π6 βθηδαουϑ ἰ40]- του ὶρ οὗ ὉΠοἷν οσση 
Ἰαπαβ, {16 ποῦ! οὗ Φομον ΔῈ τγᾶβ αἰδο δάορίοα, δηα (Π6 τἱσῃ 8 δηᾶ ργίν]]θσθβ ἀρροτγιδιηἰησ 
ἴο ἴὃ ὈΟΙΑΙΪΥ οἰαἰποά. Τῃδ τορυσῆδηοθ ΒΟ (86 παῦνο 96»), ραγιϊοα]ἈΓ]Υ ἴῃ 9088, οουὰ 
ποὺ Ῥυΐ 66] ἰοῦ [18 τηοηστοὶ γΓο] ἰσίοη, βθθῖη8, ρσουϊουδ ἴο {π6 Εὔχὶϊα, ἴο ᾶνθ οοπια ἴο πῸ 
νἱοϊθηῦ οὐὐογθδκβ. 10 ΠΙΔῪ ᾶνα Ὀ66π ἸΟΟΚΘα ὩΡΟῺ 88 βίπιρὶν 8 νι ἀθπίηρ οὗ [Π6 ρο ἐς] 
ὈγόΔΟΒ (Πδὲ Πδὰ Ἰοῃσ οχἰδιθα Ὀοϑίσθοη 088} δὰ ΕΡΗγαΐθ. ὙΠΘΥΘ 6 ΓΘ α͵8ο ϑυϊἀθηὶ ργιι- 
ἀοη 8] γθαδοῦϑ ἩΔῪ δὲ ἰδδβὸ [86 δχίθγῃδ]8 οὗ ρϑϑδθ βιου]ὰ Ὀ6 τηδϊηϊδίηθα τὴ ([μ6 αἰβίαβιθ- 
ἴυ] πεῖσμθοτθ. Αὔΐογ ἴ86 γοίσγη ἔγοπι [86 οἀρυϊν!γ, Βονγονοῦ, ΠΘΓΘ ὩΘῪ Ἰ6ΒΒΟη8 ΘΟποογηΐησ 
ἴδ δἷπ δηὰ (ο]]γ οὗ βογυΐης ἰ4.01]8 δὰ θθθη ἰϑαγηθά, θβρϑοΐδὶ!γ δέίονγ [Π6 δεοοϑβίοη οὗ [86 ππιοηο- 
(μοϊδῦο γγὺβ 8πα ἷ8 ἱπηπηθαϊδῦθ Βα ο ΒΒοῦ8 ἴ0 ῬΟΥΤΟΙ, 8ηα ἴΠ6 βιυχθορίηρ Γοξοτη8 ᾿ἰπϑυσυγαῖοα 
ὈΥ ΕΖτα δηὰ Νεβμοριρίδα, ἰδ νὰ8 ποὺ ἴο Ὀ6 δχρεοοϊοα μαῦ [πΠ6 ἀδορ-βοϑδιθα δνδυείοη που] ζ41] 
ἴο φῖνα ἰΐβ6} ἢ οι ρίας οχργοϑϑίοη. Τὴ οὐσοεαβίοη 88 1Π6 τοαυοϑὺ οὗ {Π6 ϑδδιμδγίταη8 ἴο ὈΘ 
Ῥοστηϊ 64 ἴο ραγιύοϊραίθ ἰη ἴΠ6 του ]!αΐησ οὗ [Π6 τὰ]}8 δῃὰ θη ρ]8 οὗ Φογυβαίθη. ϑ'δῃ δ] δῦ, 
τοῖν ““ Ηογοηΐίθ ᾽᾽ Ἰοδάθυ, δὰ τηϑ16 δὴ 8]]΄δσθ ὈῪ τρδυτίασο τὶ (116 Εἰ χὶι ῥυὶθϑι᾽ 8 απ, 
Δα ἰδ Β6018 ἴο δῦ 66 δχρθοίθα οὐ ἰποὶγ ρᾶγὸ ᾿παῦ πον, ΕΥ̓͂ παῖ] ραγυοϊ ραιοη ἴῃ [86 
δλοΙοα πόγκ οὗ τοβίοσίησ (86 ν8}18 οἵ Ζίοπ, ἴμ6 γϑοοηο δύο τνουϊὰ Ὀ6 οομρ]οῖθ. 80 πηυοῖ 
{μο στοδίοσ, ἐμβογθίοσθ, ταϑ ὑποὶν αἀἰδαρροϊητηθηῦ, δηὰ {110 τηογΘ ᾿πύθηβο {πον Ὠαίγοα, τΏΘῺ 
ΘΥΘΓΥ οἵου οὗ δἰὰ νῶβ, τ 1]-οοηοο δ] ἀἰδραδβί, τοὐοοίοά, δηάᾶ, πῃ δα αἰ τίομ, {116 ἀροδίδῦθ 80ῃ- 
π δ οὗ ΒδΌΡΑ] δῦ τγα8 ὈδηΣβμθα ἔτοπι 9 υἀε58. 

1 βοο βοῦσϑβᾶος ἴῃ ΚΟ ΘΏΚοΙ  Βιό. [εχ., ππάον “ἴ βασηλσίοη,"Σ δ. ϑβϑομβιγδᾶον, ἰάδσωι, δὰ Ὁίε Το  ἐπϑελτύ ον, ν. 162. 



8 ΤῊΒΞ ΑΡΟΟΕΒΥΡΆΒΑ. 

ΤῊ βαμδγϑίίοη νγαϑ ὅπ] δηὰ ἀθοίβίνο. ᾿ Νοιβίηρ τοιρδίποα ἕο 86 ϑαπιδτίιδηϑ θαΐ ἴο πιδκθ 
[86 Ὀοδῖ οὗ {πεῖν ἀοίοαι. ΤΉΘΥ αἷδο δὰ ἀθβοθηάδηϊδ οὗ (16 ρυϊθαι  Υ ΑἈΓοπΐα 

ρυπωρονα ἔδυ διθοηρ μοι. Τλιδὺ (86 βδ6 δὰ Ὀδθῃ ἀγίνθῃ ἔγοτα τοὶ Ποπ68 Οἢ 86- 
σουηΐ οὗ νι οκοα ρῥγδοίϊοθβ ψγᾶ8 ἴῃ ὑμοὶγ ογθβ Ὧ0 ἀϊβοσθαΐι. ΤΟΥ ἴοο παδὰ βοπὶθ 

οἰαῖτα ὑο {86 πϑπιθ οὗ [βγδϑὶ 68, δῃὰ ὙὮθγο ἰζ 816 γαγο αὖ πὸ ἰοβδ ἰο ΒΡ ΪΥ 118 ρ'δοθ πὶῖὰ 
186 τηοϑὺ Ὀ886]088 δηα οοτοσίουβ αβϑυπιρίίουβ. ὙΆΥ διιουϊὰ ΓΠ6Ὺ ποῖ, [μ6η, μᾶνο 8. θιηρὶθ 
ΔΠΑ βευυΐοθ οὗ {πο ῖγ ον, δηὰ τίη, 88 δ 88 ροβεῖ]6, ἴπ6 στοραΐο οὗ θεΐπρ {86 ΟὨΪΥ ἴσο 
ΒΌΘΟΘΒΒΟΥΒ οὗ ΑὈγΔΠδη ὃ Τα σοηΐϊγαὶ δηά ἔογιο Μουηὶ Οοτγζίαι, τ θγο ὑπάοῦ Φ9οβ8ῃυ8. {86 
Ὀ] βϑῖπρβ Βα Ὀθθη βρόκθη, πιϊρῃῦ αὖ ἰϑαβῦ Ὦορθ ἴο γῖναὶ δηὰ ϑβᾶγο, ἰξ ποῦ θο]ΐρβθ, {π6 ρίογίθδ 
οὗ Μουηῖ Μογίδῃ δηὰ οὗ δογυβαίθηι. Απὰ δὺϑ (6 ὈοΪά ἀυπάοτγιακίηρ, ἴῃ [86 ργοοῦ ιμδῦ δίοησ 
ὙΠ0 Αβδγυτίδη συπηίΐηρ δηὰ ἀρ] οἰ [ΒΘΓ6 5 δϑβοοϊδιϑα 4180 ποί ἃ ᾿ἱ{16 [βγρϑ θ ἢ 188} ρου βίϑῦ- 
ΘΩ06, Ὑ88 Θηϊογοα ὑροη. Τὴ ἰθιαρ]ο τγᾶϑ Ὀ01} οὐ Οογζί. Τῃα Ῥαηϊδύθδυοι 088 Τογοθα (ο 
σῖνο 8 βαρροτῖ ἴο [Π6 ἢν Ζίοη. Απά ἰο {818 ἀδγ “186 ἔοο! 88 ρϑορὶα (πδὶ ἀνν6}} ἴῃ βίο μθδι ᾽ἢ 
88 186 ϑδοη οἵ ϑβἰγδαῖ (]. 26) 64118 ἰβθι, ὑπουρῃ ἰπδίσηϊ βοδηῦ ἴῃ πυμθογδ, ἤᾶνθ σοῃοϊηπθα ἴο 
τη δ ἢ Δ΄ ἃ βθραγδίθ οχἰϑίθηοθ [Ιη 8]1} [8686 οδηζυσίθβ, ἸΏ ΟΥΘΟΥΘΣ, {Π 6 Ὺ ἢδν ἰοδῦ ποηα οὗ ἐμοῦ 
σΆΡΔΟΙΥ ἔοικ ργουηα] 688 Ἀ5ΒΟΥ ΟΠ 8, ΟΥ̓ ΓΠΟΙ͂Ρ ΒΌΡΟΓΒΟΪ [ΟΒ ΓΘΎΘΓΘΉςΘ ἔοσ ἀοτίχζί. Ἡδδνθῃ, 88 

{ΠΘΥ οἰαἰπι, 1168 ἀἰ του Υ ΟΥ̓ΘΡ ΟΥ̓ ΠΘΆΓ [Π}}8 δΒροῖ. Ηδτο Αἄδπὶ Ὀυ Σὺ 8 ἄγβι δ] αν, δῃᾷ τᾶβ ἰπ- 
8611 τηδάδ ἤτοι 108 βδογοὰ ραῦίῃ. Ηδθγο {ΠπῸ ἂὐῖκ γτοϑδίβα δέζοῦ {μ6 βοοά, ἔογ ἰζ 18 ἐπ ταὶ Αγαγϑδὶί 
οὗ 6 ΒΙΌ]6, δῃὰ ἴἰ ὀχδοῦ ρἷδοθ ἰ8 βῃονῃ τ μοτα Νοδὰ ἀἰβο δι κοὰ δηὰ οὔογοα {μδηκέυ] 
βϑου  ῆο68. Ηδρτγο, ἰοο, ΑΌγϑμδτα ὈΓουρὶ Πἴ8 δοῦ 1βδᾶς 88 8 Ὀυγηϊ-οἴἶογτίης ἴο [86 ἴμοτὰ, δῃηᾶ ᾿θΥΘ 
88 Ὑ6]], βίγϑησθ ἴο δϑγ, [Π6 ρδίγἈτο οι ΘΑ οῦ οἡ Ηἷ8 ὙΔΥ ἴο Ῥαάδη- Ασϑῖὰ ἐουπὰ ἷ8 Βοίμοὶ 8πᾶ 
ἀγϑϑπιθα βιπθοῖ ἀγαδηβ οὗ μϑανϑη. 

10 νγὰϑ ἱπονυ δῦ ]ο ἐμ (86 ψῃοΪθ τηονοπιθοΐς ποῦ τοϑοῦ ΡΟΥΘ ΌΪΥ ὑροῦ 86 ᾿ἰπ16 7 8ἢ 
ΘΟΙΠΠΙΠΠΪΝΥ, ΔηΠ, 85 πιΐσς ἤανθ ὈσδΘὰ ὀχροοϊθα ἴῃ ἴη6 δηᾶ, ψἱ ροοά τοβυ] 8. 

μι οἱ ΤῊΡ [οπρ]6 οἡ Θοτίζίπι δηὰ ἰΐ8 βρατγίοιι βουνίοθ τγαβ, ἴῃ [88 ἄγεῦ ρίδοδ, ἃ ρβεγρδίυδὶ 
το... ΤῊΘ βαιηδυδη8, τοσθουϑῦ, ἰοϑῦ 0 οοοδδβίοῃ, Βυϊϊησ οὐ υηδιίίησ, ἴοῦ Βῆον- 

ἷηρ {Πποῖτ Ποϑ πν. ΒΥ πιθϑηβ οὗ ἢδιηΐηρ ὑοτο 68, ἕο ἰηβίθησθ, δ᾽ πα θοῦ σρανϑαὰ ἴτγοιὴ 
τηουπηϊαϊη-ορ ἴο τηουηίαίη-ἴορ, ἴπ6 1Βγ86}1168 δὰ Ὀδθη ψοηΐ, βίποθ ἴ86 Εὔχ!]θ, ἴο δ ποῦ πο 6 
ἴο {ποῖν ὈΓοίγθη 5311}}} ἰὴ Αβϑγγὶδ [6 ὀχϑδοῦ τἰπὴ6 ἴον Βοϊαἀϊησ [86 βαογθα Ὑϑαυῦ ἔοβίϊνα 8. ΤῊ6 
δΔαμογθηῖβ οὗ 584 η04}}8ὺ ἃπα [Π6 Ὀαπὶβμοαὰ ΜΑπδββθἢ βοὺ 8. βἱ δῦ ᾿ἰπθ οἵ Ὀοϑοοηβ Ὀϊασίης, Ὀὰΐ 
αὖ 06 στοηρ {ἰπ|6, ἰἢ ΟΥΔΘΡ ἴο οορΐαδο δηα τηϊβὶθδϑα. ]ἢ οὴθ ῬΑΥ͂ 8Δηα δηοίῃ ον, ἴο ΘβΟ8ρ6 
Ῥυπίβμιηθηῦ οὐ ὙΠῊ ΠΟΡΘ οὗ τοναγά, ποῦ ἃ ἔδενν ἡδίϊν 6 })78 ἔγοιῃ δπάεθ8 οϑβὲ ἴῃ ὑποὶρ ἰοῦ ἩΣᾺ 
[6 . ΤΏ Ῥογβίδη οῇῆὶςἑα] 8 ΓΘ ΡΥΓΟΌΔΟΪ ἱηαἰοτθηῖ, ᾿ξ ποῦ δοαχαϊοϑοθηΐ. Ἰηβοΐϊθησα δπὰ 88- 
Β ΡΟ ΟΠ ΡΥΘῪ ὙΓῚ ἀρρᾶγθηῦ βθσοθϑβ. Α]1 γθβοῦνθ νγ8 βη8|}γ ἰἸδϊὰ 48116. ΤῊΘ οονθηϑδηῦ Ρ60- 
ὈΪ6 ψ γὸ ἔδι γὶγ ὁπ θησοα ἴο 580 ψἢδὺ τῖσῃῦ [Β6Ὺ Ὠδα ἴο οχἰὶβῦ, δπὰ ἴο Ὁθδὺ ἴΠ6 τϑνογϑά, ἰϑ- 
ἰοτῖος ἢβπ|6. Νοῖ ΟὨΪΥ 88 ΟΥ̓ΘΡ ἀραίπϑὶ μοδυμοηΐβιηῃ, ὑπογοΐογθ, Ὀὰὺ Θβρϑοΐδ!ν ἴῃ δθδτρ ἀϊδβίϊηο- 
(ἴοη ἔγοπι ὕμοβο ψ]ῖὸ ἔδ βεὶγ ργοξοδβϑα ἴο ψουβῃρ ἴἢ6 βδῖα αοα δῃὰ ἴο ὃὉ6 ρονθγπϑα Ὀζ [0 
βΒδῖη6 Μοβαῖο ἰηϑυϊ }]0η8, ΤΟΥ ποῦ οδ]]6 ἃ ἀροὴ ἴο ἀθίθυστηϊπθ δηα ἀθοΐαῦθ νηδί 10 νὰ (Πα 
ΤΟΔΙΥ σΠδγαοίογΖοὰ ἴμθηὶ 88 ἃ Ρθορ]6. ΕὟοσλ {1118 ροϊηΐ, 885 Ὑὁὸ πᾶν ΔΙγθδαν ἰηςἰπηδίθα, 4]- 
1πουσὰ [86 Ὥδπιθ 1.861} ἄοθ8 ποῦ Ἀρρθᾶγ ὑπ] ἃ Ἰἰδίοσ. ρουὶοα,2 ργοόρουῦὶν ἀδίθβ {μ6 οσἱσίῃ οὗ 
“υάαῖδπι. [Ιῃ 18 βίγαρσίοβ τὶ ταῦ 88 ἔ8186 δᾶ Ὀδηθίαϊ ἰἴ οδιηθ ἴο ἴ86 ἢγβί γϑαὶ Κηον]- 
οὔγα οἵ 186]. 
ΤῊ [ἅν ἰοῦ ἰηβίδποθ, Δα Ὀδθη ον οδίητοα δηᾶ ρογνοσίθα. ὙΒδί, [Πθῃ, νγῶᾶβ {6 [ὯΨ, 

δῃα πηδὶ στ το ἰζ8 ἀοηδηάδ Ὑγογο ἴπογα ἢοῦ ΟἾΠΟΡ βϑδογθα ὈΟΟΚ98 ἴῃ δααϊζίοη ἰῸὸ 
ΤῊΘ βοτῖρ. {86 ρίνθῃ ἴο Μοβθβ ὙΒΙοΝ ΘΓΘ Θηθ 1164 το ΒΟΙΥ τοσαγὰ ῦ [τ δὰ Ῥθοπ ἀθηϊοὰ 

ὈΥ ποτὶ οὗ ΟδγΖίηι), δηὰ ἤθῆςθ ἔγοτῃ βυ οἢ ἃ ἀυδυίθν ὑπαὶ {Ππ|0 ἀδπίαὶ 1086] νγὰ8 8]- 
τπηοϑῦ δα] ἴἰο ἃ ργοοῦ οὗ {86 ἔδοῖ. Αῃηὰ 80 ᾿ηνοϑιϊρδιίοη ἄγοβθ. ὍΤῃθ δουίρίαγοβ σοῦ βι 16 
ἃ8 ΠΟΥ δὰ πουθῦ Ὀθοπ Ὀοίοσθ. Τθο αἰδογθηῦ ρϑᾶγίβ ὑγογθ ο]8βϑι θα 88 [νν, ῬΥΟρΡΒΟίβ, δπὰ 
Ἡκρίοσταρῃαδ Νδνν οορίθδ ΟῚ 888: Δ Ο5}γ πιδῦθ. ΤῊ σοΟΟΑΪΥ ουδβίοιῃη οἵ ρΡυὉ]16 γϑδαΐηρϑ, 
ἱπίγοαυδοα Ὀγ ἘΖτα, τ ροσροϊυδίθα. ΤΠ ϑαῦρδίἢβ δηὰ ζθδίλναὶβ τ σίνθη ἃ ΠΘῪ βδογϑά- 
Ὧ688 βηἀ Θνϑὴ τωδυκοὺ ἀδΥ8 6ΓΘ ΘΠ Ὀ] 61 Ὀγ Γονογθηΐ σοιμῃηπιαηΐοη ὙΠ Μοβθ8 ἀπὰ [Π|ὸ ὈγΟρἢ- 
εἴ8. ΤῊ ΤοΥΔἢ τγδβ αἰν θὰ ἱπίο βϑοίοῃϑ 80 {μαῖ ἴῃ (π6 ρα ]ς τοδάϊησβ [16 ὙΒοΪο οὗ ἰϊ οου]ὰ 
ὍΘ ξΌΠ6 ΟΥ̓ΘΥ ΟἰΓΠ6Υ ἴῃ ἃ βδἰποΐθ γϑδῦ ΟΥἩ ἴῃ ἴπγ66 γϑδγ8, 85 [86 0886 τηϊσῃ Ὀ6. Τδο οἱὰ ΗΘΌΓΟΥ 
οδαγϑοίοσ, ὙΒοἢ δα Ὀδοοπιθ δαϊυδίθα δηὰ γγὰ8 ὑπαδυβίοοα οἷν ὉΥ 8 ἔθ, γὰβ θχσοῃδησθα 

1 8.60 ῬΘίδΙΤΩ ΠΏ ἴῃ Ηδτβοβ 8 Κκαί- Επενά.» ΧΗ. 876, δῃὰ, ἰὼ ξϑποσαὶ, οοποοττήτις [6 Ἀἰδύοτυ διὰ Ἰβογαξατο οὔτ ὑπὸ 88. 
ΤΥ Δ 8. γο]8. ἰχ. δῃηὰ χἱΐὶ. οὔ ΕἸΘΒ ΟΣ Αὠσ. Βἰδ. ἃ. δὲν. 1 μεγαῖμτ; Ὧθ ὅΒΟυ, ΥῸ]. χὶὶ. οἵ Νοεϊςες εἰ Ἐχιγαὶ5 45 Μαπα» 
δίς ; ΦΌΥΠΌΟΙΙ, “ Οομμτηθηξ. ἀ6 ογεΐομθ Ασὐδοϊοο- ϑασιδσ δ.) ἰὼ τοὶ. ἢ. οὔὐἨὨ Τ[9 Ογέεπεαίία, οἀἰοὰ ὈΥ ΦΌΥΟΙΙ, Βοοχάδ, 
διὰ Ὑοΐοτα ; δηὰ Θοδοηΐυα. δὲ ΡῬεπιαίεμελὶ δαπιαγίαπὶ οτίρίηπε, ἱκαάοίε εἰ αμειονίίαίε. 

4 ὅ8οο 2 Μδοο. ἰϊ. 21 ; νἱ!ϊ. 1. 8 ὅθο Εοοϊθδ., Ῥτοὶ. 
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ἔοῦ δὴ δρβαροῖ τὴ το [86 ΙΒΓΔΘΙ 65 Δα Ὀδοοιμθ [δι δ ἀυγίηρ ὑΠοΙΓ βοϊουγη οἡ [86 
ὈδΏ Κα οὗ {86 Τί στίὶβ αηὰ ΕῸΡὨταῦθβ. ΕῸΥ σοηυθηΐθηοο ἴῃ γοδαϊησ, 8180, νονγοὶ ροϊῃῖβ γ6Γ6 ἰπίτὸ- 
ἀυοοα. Ιῃ δβδογί, ἔοῦ [86 ρϑορὶβ οἵ 1βγϑϑὶ, [6 8β68}8 ϑγθ ἔβίχθη ἔγοιῃη [86 ΠΟΙ ὈοοΚ8. Νοί 80 
ἰΓ} [86 Θαιηαγϊδη8. ὙΠῸ ὙΘΓΘ ΡΟΨΟΓΏΘΩ ὈΥ δποῖδϑν ῥτίποῖρίθ. ΤΉΘΥ σμό86 ἴο τοίαϊῃ ὑπο ὶν 
ΒΊΌ]6, τπδὺ 8, τὉ06 Ῥοπίδίθυοι, ἐπ 18 δποίθηϊὶ ἔογηη. ΠΟῪ Ἰοΐ 0 τῖτἢ 411 118 66418 ἀροη ἰῦ, 
ὙΠΟΤῸ ἰ0 (818 ΑΔΥ [ΠΟῪ 8.1}} τοηιαΐη. ὙΏΘΥ τδῪ ὈΘ τοσαγ 64 ἱπαθοά, 88 ἴμο ἢγϑί οἰ ϑηλρίοη8 οἱ 
ὅδ᾽ ἀοοείτγίης, ποῦ γοῖ οχίποι, {παὺ [86 ΒΙ0Ϊ6 τγἃ8 ποῦ ἰη θη θα ἔον σϑδθταὶ οἰγου!δίοη. 
Αποδον στοαῦ δηὰ ἔδν-τοδοίησ οἴδησο οὗ {μἰ8 ρογϊοα τγδϑ {86 ἱπιτοἀυοίοη οὗ βγπδσοραθα. 

Τὸ {16 ἰάξβ οἵ πουβϑϊρίηρ οἰβαυθθγθ ὕμδη ἴῃ [86 τϑιαρ]θ [86 ρθορὶβ δὰ Ὀθοοῖηθ 
βοιιθναί δοουβίοπιθα ἀυτγίηρ [Π6 6χ|]86. ᾿Απὰ σψθη, δἔίον τμοὶν γοίυτη, ΕΖγα βοῦ ἀἰο ἀα 
Ἐ.6 Θχϑιῃρΐο οὗ 8 βίσα δῦ βουυϊοο ὑπ ον [06 ΥΟΥῪ βηδᾶον οὗ [Π6 ὕθρ]6, 10 γγ88 γϑδα- 
{ΠΥ ἴακθη ὕΡ δπὰ οδγτὶθα, ᾿ἰε016 Ὀγ 1116, Σαῦο δυουυ ρδγὺ οὗ (86 ἰδηὰ. ΤΈθγΘ στ γθ, Βόγον, 
ΟὐΟΥ γοϑϑοῦβ ψο ἢ σοηϊτὶ θυ δα ἰο (8 τοβυϊ. Ὅλ βϑοοηὰ ἰοιηρὶθ τγ88 1186] ἃ ἀἰβαρροίηϊ- 
τηθηΐ. [0 οουἱά Ὡδνδῦ ααἱία ἴδκο [86 ρἷδοθ, ἱπ [δ6 δβοοιομπβ οἵ [86 ρϑορίθ, οἵ {παῦ ψΒΙΟἢ μδὰ 
Ὀδθη ἀοδίγογθα. 10 ναβ ἀθϑιλϊαϊα οὗ βοπια οὗ 118 ομΐθὲ αὐγδούζοηβ. ΤὨΪΒ τηδᾶὰθ ἰΐ βϑβίθν ἰὸ ὈΘ 
Σϑοοῃοϊοα ἰο [Π6 5Βἰτ ρ1]6 ἔογιηβ οἵ {6 ΒΥ παρόσασ, δῃηᾶ ἴο ζγϑβρ, ἰῃ βΒοηθ τη θΆβαγο, [86 Βυ δἰ ἴτηο 
ἐδουσαῖ, τ ῖ .ἢ ἔογ 118. ἔ0}} ἀθνοϊοριηθοῖ, ἤονγονοσ, γϑαυϊγθὰ οὐδοῦ σθηξαγίο8 οἵ Ὀἱεἴθυ οχ ρουίθῃοο, 
[δαὶ Οοά ἰ8 8 βρίγὶϊ δηὰ ὑμαῦ [6 στὸ πουβηΐρ Ηΐπὶ βΒμῃου]ὰ πογβῖρ Ηΐηι ἰπ βρίγὶῦ δπὰ ἱπ ὑγαῖὶ. 
Ὗγε σδπποῦ Βοὶρ ἐθϑὶϊησ, ἸηΓΘ ον σ, [μδὺ {π6 οχϊδίθηςο οὗ (16 ἰοτρὶα οὐ ἀϑυίζίμι 4130 ῃδὰ βοπιθ- 
(ΐπρ ἴο ἀο τοῖν 186 ρορυ ϊαυ!ν οὗ δγπαροσιθβ. Τὸ β΄(δηδδ δὶ δηὰ ἷ8 οοδα]υΐοτβ ἴθ ᾿θρὶθ 
ὍἨ858 [6 ὈΥΪΠοραὶ ἰΐησ ἰὼ Φυάδαίβη. Τὸ Ὀυϊὰ 18 δσουπίογρατγί, ἰμογοΐουθ, οὐ 108 βιιρουίοσ δὲ 
δποίδμον ροϊηῦ; ἴο ἰπίγοάμποθ ἱπίο ἐΐ ἃ τότ ἱπιροδίῃσ ΠΠΥΚῪ ; ἴ0 οἰαἶπι ἔον ἰδ, ΘαΘΆΥ ὙΣῸΣ ΔΠΥ 
οἴδιον, {Π6 βδποίίοῃβ οὗ {πΠ6 δποῖοηι θα βδύώοη;; δηὰ ἴο μδ]] ον ἰὺ τ τἢ 16 πιοπιοτῖθβ δηὰ ἰγδαΐ- 
τοῦθ οὗ Ιβγδοὶ ψῃ οὶ ΓΘ 8160 ὑμοἷγβ, -- (18, ΛΠ6. Ὁπουραῦ, σουϊὰ δ6 8 ἔαίαὶ ὈΪονν δὶ 6 
μοαῦὶ οὗ 96 κ οχοϊυδίγθηθθθ Απᾶὰ ἃ ὩΟΌΪ6 ΔΏΒΥΘΥ ἰὑὺ τκγ88 ΨἘΟΝ τγᾶ8 τοϊυγηθα ἰοὸ {μ θαι: 
ἀοά ἰθ στοδαῦοσ [δ (86 ἴθ ρ]6. Τὸ υπαογείαπα ἰδ6 [Ὧν δπὰ (0 ἀ0 ἰΐ --- ἴογ (18 νγχαϑ τ }ῦ 
ἴδ6 ᾿ϑδοβίηρ οὗ [π6 παν βυϑίθῃι --- 18. πόσο ὑθδη 4}} θυσαὶ οἴογίησ. Οδοάΐθηρα 18 Ὀοιίον (μ8ῃ 
ββοσίθοθ, (86 οἴξογίησ ἀρ οὗ [πΠ6 Ὠρατὶ ἰο αοα ἴμϑῃ 8 τουϊεἰπάς οἵ σοΒΕγ σἰξιβ ἴῃ 18 βουβθ. 

ΤΗΘ ἰθρ]6 τγὁ8 ποῦ ἱσπογοὰ. ϑϑυπασοσιθδβ, ἱῃ {μοῖρ οαὐπναγα ἔογηι, σοῦ σοπβιγυοῦθα πὴ 
ἀπ6 τεΐθγθηοθ ἰο ἰξ. Ὑμοὶγ βίμιρ]θ βοῦν οθβ ΘΓ πιϑάθ, 88 ἴδ 88 ροββδί]6, 8. σϑ- 
εχ οἵ 118 τουογοὰ τίϊυδὶ. Βυΐ 86 ἔβ[8θ πούζοηῃ ὑἱμαὶ πουδμΐρ 88 ἃ τηδίϊοῦ οὗ τρεντλοζρυ 
Ῥτίθϑιγ ἕυποίϊοπβ δηὰ οὗ ὈγΙΠατῦ βηγίηθ8 88 ρτθϑῖ]γ τϑακοηθα. Α πον δγβῦθηι ὅ788 ᾿ῃ[1Ὸ- 
ἀπορα το ἴῃ ΒΔΡΓΙΏΟΩΥ ὙΪ [86 τοϑ]ὶ, ἰπηθν πϑίατα οὗ πα αΐϑαι, κά οηθ ὙΠΟ αἰίοσσδαγάθ, 

Ομ γβεϊδηΐογ, τοργθβοηιθὰ Ὀγ ΟἸγβὺ δὰ ἷ8β ἀροβοθθ, ἑουὰπαὰ ποὲ ο μ6 1}} δἀαριθὰ ἴο βθῦνο 88 
ΟΏὯΘ οὗ {86 ταοβῦ ρονϑυία! πηθ8}8 ἔογ 18 ρτορασδιίοη. Ετοὰ 186 Νουν Τϑβιδιηθηῦ, ἴῃ ἔδοῖ, γγὸ 
ΤἸΩΘΔΥ ΘΕ ΒῚΪγ ἰθάγη δἰπηοδὺ ἴ[λλ6 δητἶτο ογάϑγ οὗ ργοοθοάϊησ ἴῃ (86 πουβῃΐρ οὗ 86 ϑγπασοριιθβ. ΤῈΘ 
βοσυΐοθ Ὀθρδη ὙΠῚῈῺ ῥγάγον, στ ῃΐοἢ, ἰπάθϑά, ἰκο (86 βδουίβοθβ ἰη [16 ὑθιρίθ, ἔογπιθα 18 ρχίη- 
εἶραὶ ἔϑδίαγσθ. ΤΏῸ Ἰθμάον γ8ἃ8 ποῦ ἃ ργίϑϑδι, ὈὰΓ ομ6 οὗ [86 ο]άϑυβ οὗ [π6 1{0|}|0 σομμπηαηίΐοη. 
ΤΏ ἰδησυᾶσε τιϑο ψ88 [δ΄ οὗ (6 ρϑορὶθ. ἘὉ)]ονίησ (86 ὈΥΆΥΘΥΒ, πίοι αἰβογϑὰ ἴῃ πὰπ- 
θοῦ δηὰ ἰθσίῃ δοοογιϊϊηρ ὕο 6 οσσδβῖομ, σϑηθ ἱηναυδΌὶγ {}10 τοβαΐησ οὗ 8 ρογίίοη ἔτγομι (86 
Ῥομίδίθαοι ἰῃ (86 οΥἱσὶ πα], δηὰ σΘΠΘΥΆΙΥ, αἰδο, ἔσο [86 Ῥτοριιοῖβι ὙΤὴΘ τϑϑοὺ 88 ϑοἰθοίβα 
ἘΒγ [6 ρέγβοη οἰποϊαιΐησ ἔγοιῃ δπιοῦσ [Π086 ργθδθηῖ. Α ἰγδηδίδίου βϑίοοῦ ὉΥ [18 8146 δηὰ σϑῃ- 
ἀοτγεά (πὸ δδογθὰ ογβοΐθβ, υοῦβ6 ΟΥ̓ νϑῦϑθ, ἰηῖο 16 γϑγηδοῦϊαυ. ΧΡ δηδίουυ τϑηγαγῖβ δηᾶ 6Χ- 

Βογίδιοῃβ, ππούϑονϑγ, Το ποὺ ὀχοϊυὰθα.:Σ ΤΠ Ὀ]οβείηρ οὗ [Π6 ταϊ πλεῖον δηὰ [86 Ἰουὰ γϑβροῖ- 
δἷνθ διηθῃ οὗ [86 Δδβοῃι θα ὙΥΟΓΒΏΙΡΟΓΒ τηδυκοα (Π6 οἷοϑ6 οἵ ἴπ6 ἱπηρτοβδῖνο βοῦνῖοθ.3 ὮΒαὶ 
ϑουὰ βανθ Ὀθθη ὈεῦοΡ οδ]ουϊαῖθα ἴο ρὶνθ ἴο 189 πιᾶ9808 οὗ μ6 7618 ρθορ]Ὲ ἃ Κποπν]θάρο οὗ 
8 δογίρίαγοβ, ΟΥ αρϊῦθ [Π6πὶ ἴῃ ΤΟΡΟΓΘΏΘΘ δα ἰονο ἔοῦ ἱμποὶρ σοὶ] σίου ἢ “Ἅ Ουγ ουβοδ οὗ 
ῬΤΑΥΘΡ ἰπ [86 νϑγίουβ οἰτἰ6β,᾽᾽ δᾶγβ Ῥμΐϊο, “" ἀγθ πόιμίπρ οἶδ ὑπδῃ 86}00}8 οὗ ργαάθῃοθ, οοῦν- 
88, ὈΘΙΏΡΘΓΔΏςΘ, δηὰ τἰσῃιθουδβηθβδ, ἰῃ βῃοτί, οὗ ΘΥΘΥῪ υἱγίαθ π ἈΙΟὮ ἰ8Β γϑοοιτηϊζοα οὐ θη]οϊῃμθα 
ὮὉγ ἀοὰ οὗ πιδη.᾽ 8 10 τγδβ [Ὡγουσὶ (16 Βγῃαροσαθβ, αἷδο, τ[αὺ [86 ΡΟΟΥ οὗ [Ππ6 σομλπλ ΔὨΣ ΤΥ Ἡγ61Θ 
το ον δηὰ οἴδιον ἔγίθηαἷν βουνίοθθ στη θρθα, 8 βρθοΐδὶ οἴδοθ Ὀδΐηρ ἰηδυϊαὐδα ἔογ [9 ΡΌΓΡΡΟΞΘ. 
Ηετο, ἴοο, [86 πιΐπον αἰ ογθησθβ δηὰ οἴξθηβθβ οὗ {πΠ6 ρϑθορίὶθ ψϑγὸ δοῃπβι ]ογθὰ δηὰ δα)υάϊοδιθά. 
ΤΟ δγμαροζυθ σοργθβϑηίβ, ἰῃ ἔδοῦ, ΡΟ  σΑ!]Υ [86 ἀοιμοογαῖίο δά οὗ 7υἀαίδιη. ΟΥ ομΠ6 849, 
ἦτ 8 ἃ Ῥγοῃμοῃῃορα Βἰογδγοῦγ. Ηδγθ, οὐ {86 ΘΟὨΙΓΑΤΥ, 8] ἰηΐουθδίβ δηα 0]48868 ΘΓ ΓΟρΡΓΘ- 
Βοηίθ δ οου]Ἱὰ τᾶ κο {ποῖν ἰπἤπθηοθ ἔθ]. Απὰ ἰξ, {ὨγουρὮ ἰ08 ΤΟΥ͂Θ ΠΘΑΓΟΥ, βρί γι υιι8] τοῦς 
ΒΡ ἰῦ βογνϑα 88 ἃ Ὠθα ἴα] σμοοἰὶς οἢ {16 ζονπ δ] ἰΖίηρ; ἰπθθησ68 οὗ [16 ἔθπιρ]θ, [116 ΒΥ αρΟρΘ 

1 Οὐ ΤυΚὸ ἰν. 16-29. 
8 φρο ΖθηΣ, δίς Νίίμε ἀξε ἐνναροξαίει, Οοεεεαίεη 62, μαδεῖηι. 8 ὲ ὕμα Μοεὶδ, 11. 168. 



10 ΤῊΒΞ ΑΡΟΘΟΒΥΡΗΑ. 

88 880, ῬΟΥΒΆρ5, πὰ ἴῃ ἃ πὸ [688 ἄθρτϑο, 8 ριον: ἀθῃ 014] τϑϑιγαίηῦ 88 ΟΥ̓ΘΡ δραϊηδί δὴ οὐδ 
Ῥοποσέυϊ αὐν τουσαγὰβ σθο Γ Ζϑιίοι, δι δ ο Υϑ 016 ἀβδυϊηρίίοῃ, δηἃ ρδγυβδηβηὶρ. Ηον τυ ἢ 
ΒΌΘΝ 8 γαοϑίγαϊηῦ νγ8ἃ8 ὨΘθα 6] νν1}} βοοῦ ρρθᾶγ. 

Απιοηρ ἴμ6 ΟἸΒΟΣ δσθηςοίθϑ δί σοῖς ἴο τηοὶϊὰ {Π6 ον βῃ 116 δπα ἰηβε πα οη8 οὗ {μ8 ρογϊοά 
{86 8ο-ο4]16ὁὰ ατοαῦ ϑγῃηδσορὰθ οδηηοῦ Ὀ6 ονουϊοοκοαά. [18 οὔἱσίῃ, [86 ἀδίθ οἵ 1ΐ8 
τἶβ6 δὰ οὗ (86 οαββαϊίοῃ οὗ 1[8 δοιΐν 168, μδὺ ἀπ ΠΟῪ τϑΏΥ ΠιΘ 6 ΓΒ σΟΙηρΟΒΟα 
ἦτ, οὐ μι δὺ βρθϑοὶδὶ θηὰ8 ἰῦ βογνϑά, οδῃηοῦ Ὀ6 δβεθγίδίηθα τ ΔῊΥ ἀσρτθο οὗ οοῦ- 

ἰαἰπίγ.Σ [κυ 18 οἶρανῦ, μβοινουθῦ, ὕὉμδὺ βυοἢ 84 ὈΟᾺῪ οὗ πηϑῃ οχἰβιθά, δηὰ {μαι ᾿ξ ἰὺ ἀο68 ποὶ ἀδίθ 
ἔτουι {πΠ6 ρογοα οὗ Εζγα ἰὑ πιιυδὺ ἤδῦθ οσοαρίθα ἰ1861} ἴῃ σΈΠΟΓΑΙ ἢ [86 πουῖς Ὀθσιη ὈΥ ἶπι. 
Ιν 18 ηοὺ ἴο 6 σοηξουπαοα πίιὰ (86 βδημβοάσγίη, τι ἢ οτἰ σι ηδιθὰ ἴῃ (Π6 ἔο ον ΐπρ ρογὶοα δᾶ 
δὰ ἰο ἃ οοπδίἀθγδθϊθ δχίθην οἴου δἰ πη8.32 10 18 ἔτ μον, ποῖ ἰο Ὀ6 ἰἀθηιβοα 5ἰ πρὶ ὙΠ [86 
ΒΥὨΑΡΌσΊΟ δ Φογαβδίθιῃ, δι βου [86 Ἰαδίίον ΔΥ αν ζῸΓη 8]ι0ἃ τηδπγ οὗ ἰζ8 τηθ 6.8 δηᾶ 
λ)ανθ οχογεϊββα ἃ δοῃίγο ΐησ ἰπῆμσθποα ονὸῦ ζ.8 [Ὁ 18 ποῦ ογθα 18, πλόυθουὺ, ὑπϑὺ 118 δον γ 
οχίθη ἀρὰ τη ΓΟ οΥοΡ 8 ρουϊοὰ οὗ 14] ἃ ἀοζϑὴ γϑᾶγβ, δηὰ {παῖ 118 ΟὈ͵θοῦ Μγυἃ8 ΒΠΡ]Υ ἴο δαἀπιίῃ- 
ἰβίθν ρος αϑαῖγϑ ἀσγίησ δὴ ἰηύθγϊπλ, τ 116 [86 ὨΙσῊ ῥτίθβί᾿β οὔ οΘ 88 συ πουῦ 8π ἱπουιηθθης 
(. οσ. 818-842)... ΤΙι8 οουἹὰ πόνον δοοουπῦ ἴον [Π6 ἔογπι οὐ {Π|6 βίγθησιῃ οὗ [86 ὑγδάϊίοη 
ἐμιδὶ τοὶ δίββ ἴο 1ΐ, ταῦ 1688 ἔοῦ [Π6 δοίι 8] ἱτηργοϑβϑίοη σις ἴῦ Π48 εἴς ἀροη [86 ᾿πδιϊλτἱοη 8 οὗ 
186 ρῥγϑϑθηῦ ρουϊοά. Ὑμὸ οἰαδθδὺ ἃπὰ πιοδὺ ὑγυβύσογιυ ποιΐσο οὗ 116 ἀγοδὺ Αβϑθι Ὁ ἩμὶοΒ 
888 Ὀδθὴ ἐουπά οοσσυγδ ἴῃ ἃ ἔγαστωθηΐὶ οἵ ἴ86 Μίϑῃηα. [0 18 88 ἕο να: ὁ" Μοβθβ τϑοαϊνϑᾶ [86 
Τ1,δνν ἴγοπι ϑίπαὶ; Β6 ἰγαπβιηλ θα ἴς ἴο Φοβῆυδ, 9οβῆαδ ἴο ὕμ6 εἰ ἀ6γβ, ([μ δἰ θῦβ ἰο 186 ὑτορβοῦβ; 
(86 ῥγορῃθίβ ἴο [86 θη οὗ [1:60 αγϑαῦ ΑββθῃΌΪγ, το αἰοτοὰ {πγθθ πόγὰβ [141 ἄοννῃ [Πγθα 
γ1687: “Βα αἰγουταϑροοῦ ἰῃ Ἰυάσίησ, τλ 8 Κ6 ἸΘῪ αἰδοῖ ρ͵]65, ταᾶῖκο ἃ θάσο αθοὺϊ ἴΠ6 ἰὰνπ.᾽ ᾽᾽ 
10 χζοθβ οἱ ἴο Β8Υ : ““ δίπιοῃ ἴ86 δὲ νγγχὰβ οὔθ οὗ [890 ϑαγνίνοῦβ οὗ [89 ατοϑῖ Αββϑῃι]γ." δ ΤΠΘ 
οἸἀοδβὺ ὀοχίδηϊ ἔγασπιθηίβ οὗ 1Π6 Μ΄βμηδ, οὗ το] [Π6 δΌονο ἔογιβ 8 ραγί, οαπυοῖ δυο οτὶρὶ- 
ποίϑα φῦ] ον ἴλη ἴῃ [6 ἄγβῇ σθταγΥ Ὀαεΐογο ΟἸτὶδὶ, (μουσὴ ἡδίυγα!!γ, Πκ6 [86 χίδηϊ τπδηὰ- 

δουὶρίβ οἵ [6 Νὸνν Τοβίαπηθηΐ, (ΠΟΥ πΙΔΥ ὍΘ δοοορίθα 48 8 ἩΠὴ688 ἔογ ἃ 00 ἢ ΘΑΓΙΟΡ Ρεγῖοά. 
ΤΠαὺ πον βοιῃοιΐησ ἰδίογοαὶ δηὰ δοῖυδὶ] το ΔΙΪν 1168 δὖὺ τ Ὀ4518 οἵ (819 ὑγδα το {6 γα 

1ὲ8 οοπιρον- 80 8 ταᾶβοη [0Υ ἀουδίληρ, δπὰ ᾿ξ 18, ἱπάθθ, ποῦ ᾿πιργοῦϑὈ]9 μαὺ {Ππ| εἰσῃιγ-ῆνθ 
οα διὰ ἀὰ- ῥγίθϑίϑ, σἢο, δοοογαϊησ ἰο {π6 Ὀοοκ οὗ Νοβοιμηΐδι (χὶ. 8..), ἃ8 τοργθβϑηϊδίϊνθ οὗ 1ῃ9 
ἐς. ῬΘΟρΪθ, Ὀουπὰ {μοπιβοῖνθβ ὈΥ ΟΔΙᾺ ἴο [886 οΟὔβογνδησθ οὗ {86 ἰαῦν, ΠΥ ἴδνα Ὀθ6ἢ 
{πῸ ἢχϑῦ θη ογβ οὗ [μΠ6 ατοδὺ Αββθι ἶγ. δ Οἱ (86 οἰμοὸν μαῃά, {πὸ [ὮγὸΘ ὑγθοθρίβ τη ΐο ἢ ἃτθ 
ΘΟ Ὀ6α ἰο 10 οδῃποί πᾶν οτἱσίηδίθα τὶ} Εἶτα οὐ ͵β οοπίθιηρογασίθβ. ὙΒΘΥ ὈΘΔΓ [Π6 βίδιρ 
οὗ 8 ἰδίον ἀδυ. ὙΒΘΥ ἱπαϊοαίθ 8 βίϑδίβ οἵ ἰμίησβ υἱοὶ πιϊσιῦ ͵16}} παν [ο]]οσσοα ἃ ΘΘη ΌΓΥ 
αἴζον (16 ϑδπιδγίίϑη βοιίδη), βθοπὶ ἱπαἀθοά, Ο Βρϑδὶς ουἱξ οὗ 11:6 Βαγὰ δχρϑγίθῃοθ οὗ [86 Ἰδίϑν 
Ῥογβίδῃ ρογὶοά. δίυλοη ἴ[Π6 αξὶ (ὦ 6., 88 πὸ Βο]ά, δίμιοη ]., Β. Ο. 810--291), σῖϊο 18 Βαϊ [0 
δανο ὈΘΘῃ οὁΠ6 οὗ 168 Ἰαίοβὺ βγν ιν οΥΒ οὗ (118 ὈοᾶΥ, Θχργθββθα [ιἰπηβθὶῇ ἴῃ αἰ08 ἃ Βἰ τ δῦ τγΑγ. 
ἐς Τῇὴο πουῦ]ὰ,᾽᾽ ἢθ βαϊὰ, “" σϑδϑδίϑ ὑροὴ ἴζγοο (μΐησβ : οὐ (16 ἰδνσ, οὐ ψογϑηΐρ, δὰ οἡ ἴδ6 τὸ- 
μαγὰ οἵ Ῥεπονοίθηι ἀθθάϑ8.᾽) 7 Ηθῃοθ, ἱΐ ἷ8 Πκοὶγ (Βαὶ ψῇμδὲ Ὀθσϑῃ 88 ἃ βἰπιρ]8 σοι ρδην γο]- 
ὈΠΟΔΡΙΥ ῥα σίης (ποιηβοῖνθβ ἴοὸ ἰκθθρ {π6 ἰανν, Ὀδθοδηιθ, θοῦ ὕΠ0 Βίγθβϑδϑ οὐ οἰγοιτηβίβηςοϑ, ἃ 
πο] ]-ἀοθηοα δηὰ ρονογίυϊ οὐραηίζαίϊοη ὙΠΟ86 ΒρΏΟΓΟ οὗ ἀύ1168 ναγοὰ πῖτὰ [Π6 ἀριηδηά πηδᾶθ 
ὌΡΟΣ ἰδ, Τδα ργοάυοίβ οὗ 108 δοίἰν!γ, ἴῃ ρσθηθγαὶ, ἤν Ὀθθη δἰγοδν ποιϊσοα. ὙΤΏΘΥ τ 9 
ΒΌΟΪ 848 [86 σαίμοτίηρ δηὰ βἰἐτίηο οὗ [16 βδογθα Ὀοοΐ8, 80 ἴδ 848 ὑπο ὺῪ δὶ Ὀθθη γϑβοιθὰ ἔγοια 
(16 στοδὺ οδίδβίγορμο οὗ [86 Εἰχῖϊθ; ὑμοὶν {τοῖο ἀἰνἼβίοη ; {116 ἱπιτοἀποιΐοη οὗ ἃ ἢδϑνν δὶρμα- 
θοῦ, 848 γ76}} 28 οὗ νουοὶ βίσῃ8 δη δοοϑηΐβ; [}6 βαραγδίΐοῃ οἵ [6 Ῥαηϊαῦθυς ἢ ἰηῦο βροϊοηβ; [86 
ΘΒ Δ ὈΠΒΗπιθηῦ οὗ 80 ΟΥ̓δΡ οὗ τ ΥΒὨἷρ ἴογ [6 βυἤδρόραθβ; ἴπΠ6 δάἀορίίοη οὗ ναγίουβ ᾿ἰταγοΐοδ] 
ἔογῃ8, ραυυ ]ΑΥΥ (86 οἰσμύθοῃ 80-08}}6ἃ Ὀθηθαϊοίίοηβ; 8 δπηα δἰ τοσοῦ δὴ οογί, ἤοὺ δἰ γ8 
Ῥὰὺ ἔογι ἢ τ ἱἢ 116 ἰσθδὺ νη ]βάοιη οὐ τὶ! ἔγοθάοπι ἔγοπι οχασυϑγαϊίοη δπὰ ργεοὐιάΐοθ, ἴο ΟΔΣΥΥ͂ 
ουῦ {86 ἱπ͵υποιίοη οἵ [Π6ῚΡ στοαὺῦ Ἰοσ βίου : “ὁ Υὸ 884}} ἠοὺ δὰ ὑπο [86 πογὰ Ὑιϊοὶ 1 οοιη- 
ἸΩΔηα γοῦ, ΠΟΙ ΠΟΥ 588}8}} γα αἰιηϊηΐβὴ δυρῦ ἔγοπι 11.᾽᾽) ὙγΠαῦ οδμθ, ἴῃ ἴδοι, ἰο Ὀ6 ὑπᾶργ- 
δἰοοά ὈΥ “8 δΒοῖρβ δρουῦ [86 Ἰ᾿νῪ ᾽᾽ ΤΙΔΥῪ 6 81}}} Βαθ ἴῃ 1.6 ᾿α τ θαγθα ρᾶσοϑ οὗ [86 Μίϑῃηδ 
διὰ ἀδθιᾶσα. Α βο- δ᾽) θὰ ογαὶ αν, ἔοῦ ψ ὶο ἢ (6 οἰδίιη τγὰ8 τῆϑὰθ (μα ἰὉ τδϑ δηθὰ ἀότχῃ 

Το ατοδὲ 
βγμῃδροζῦο. 
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ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ἹΝΤΕΟΌΟσΤΙΊΙΟΝ. Ἵ1 

ἔτουι) Μοβϑϑ Ὠἰπλβοὶζ, δββιυπιθα 8 ΟΥΘΥ ἱπογθδβίησ, δῃὰ ἴῃ ἴῃ6 θηά, δία] ἱπαροτίδηοθ Απά 
ὀσθη πιοάοτῃ Ψυάαίδιη 8 ἔα θϑηουρὰ ἔγοπι ἀϊνοδβίϊηρ ἰ[861{ οὗ {86 βρίτγῖς μα νᾶ8 το υκοα ἰπ {16 
ΟΣ οὗ [Π6 Μαβίογ: “ ΕῸὸν ἰαγίῃρ δϑὶάβ (6 οοτηιηδηδιηοηίβ οὗ ἀοὰ γα Βοϊ]ὰ (86 ἰτδαϊιίοη οὗ 
τηϑη.᾽Σ 

ΤΊΙΟ βεοοπὰ ρῥγθοθρὺ οὗ ἴμ6 ατθαὺ ΑββθιἾΥ, τ ΟΓΘΟΥΘΥ, 788 ρΥδού ΟΠ γ αἰϊοπάθα ἴο. β΄ Π00]8 

ἔον {π6 δίυάγ οὗἩ [μ6 δδογθὰ Ὀοοΐκ8 ὑγθῦθ ββίβ ἰϑμθὰ. ὍΘ ἤθδοθογβ θοῶς ἀηᾶθγ (80. ρεμοε Ἰαεί- 
δἰ χῃ-εουπαάϊης {{0|6 οὗ ““(π6 τὶῖϑθθ ᾽᾽ οὐ 6 ϑορβεοσίπι; [86] ρυρὶ}8 γοῦθ πονῇ 88 ἰυείομ οὗ 
“ἢ ἀϊδεϊμ]ο8 οὗ τ186 τ 186. 5 Ι͂η βυρβοαυθηϊ {1Π168, 80 ΘΧΙΓΔΟΓΟΪΠΆΡΥ Ὀδοϑιηθ [Ποὶγ Νόμου 
Δυι ΠοΥΣ υπαὺ 16 ψγᾶ8 Π6]α ἔου θνθὴ ἃ ρτυϑϑίοῃ ογίπηθ ἰοὺ ἀΐβραία ἴΠ6 σψογὰ οἵ (86 βου θθβ ἴδῃ 
ἴο 64}} ἱπ αιιοϑίΐοη 186 Τόγδὰ 1ἴ861{.8 Βιγίοῦον συ ]ὸ5 ἔοῦ [86 οὔβογνδησα οὗ [86 ϑαῦθαι δηὰ 
οἴου ἔδϑιϊναὶ ἀδγ8 ὙΘΓῸ 8150 ἰἰσοάιςθα δ (μἰ8 ρογϊοα ; [πὸ γοϑν, ψ]οἢ ΜΠ ογίο δὰ Ὀοσυῃ 
πὶ Νίβαδι, νψγα8 86 (0 Ὀορχίη τὰῖϊξιι ΤΙβγί ; τὴς ἰηβιϊταὐϊίοι οἵ ΒΙΔΘΡΥ ἴον ἡδιϊνο Ὀοσῃ [δγϑοὶ- 
ἦϊοβ ψᾷ8 δὺο βιὰ ; [Π6 ῥγονϊβίοῃβ ἔοσ (16 οὔβογνϑηοο οὗ [Π6 ϑδοθαιῖς Ὑϑ ΑΓ σἰσογουβΥ σαντα 
ουΐ ; τϑαυ]δίϊοηβ τοἰδιίϊης ἴο τη ρβ οἰδϑδ δηα ὑποίθϑηῃ ρτθϑογ οχιθηθα ; 8]18- αἰ νίηρ ΓΟ86 ἴ0 
{ΠῸ ἀἰσηῖο οὗ 8 δ.βίθβι, δῃὰ [16 νἰγίαθ [δύ “ὁ Βῃθυσο ΤΘΓΟΥ δπὰ ἰοπάθι ᾽"᾽ Ὀθοδπ,θ {86 Ἰ68ἀ- 
ἴησ ἰάοδ οὗ τσ θουη688. 

ἴτ ἴθ. 4 ααρδιίίοῃ οὗ 20 581:28}} ἱπιρογίϑῃοα ἤονν ἔδυ (Π6 ἰηδβε αἰοη8 οὗ [86 ΒΥ 8618} Ῥθόορὶθ.. 
ἀυγὶπρ ὑμ 18 ξογπιδίΐνα ρογὶοαὰ τγαγα πο θα Ὁγ οοπίδοι τ ἢ {Π|6 νο] ρίουβ ἰάθαβ δπὰ , 
Ρτϑοιῖςοβ οὗ {μοῖν Ῥεγείδη γυ]ογθ. ΤῸ 8 πον, (16 τπιδίῖοῦ 18 ὁη6 οὗ βρβοΐδὶ ἰηίδγοβὲ ΤΡΠΈΕΕΕΘΌΥ 

δἰ ΠΡΙΥ ἴῃ 50 ἔβδ 88 ἰξ τοϊδίθα ἴο {μ6 ΟἹὰ Τεβίδιηθοῦ δροογυρὶιδὶ τυ τἶπσβ. ὙΤΉΘΥ τ᾿ ΕΟ 
οἰθαῦὶγ οοπίδίη πον ἀσνοϊορπιοηίβ οἵ ἀοοίγίηθ (δὺ ᾶγα οὗ {86 υἱπιοδῦ Θοῃμβοαύθῃοο, 
δι πῃῖϊο ἢ σλπηοῦ Ὀ6 δοοουηϊθα ἔογ, 80] 6} γ, οὐ ἴμ6 {προῦν ὑπδὺ ΠΟΥ ἤανο {ποῖγ τοοῦ ἴῃ {6 
τ δο ΐηνβ οὗ {86 οάοῦ σδηουῖςαὶ ϑογρίαγοδ. Αηὰ ὑπαὶ [}}6 ἀδνθίοριηθηὶ οὗ ρυτγα δυάἀεΐδηι 1Ὁ- 
801 ἔ, Ὁγ 4 κἰηὰ οἵ ξογοὶπο ργοςθββ, βδουϊὰ ἤδνο θθθὴ χαϊοκθηθά, δπα ἰο βοιὴθ θχίθηῦν πιοαϊβοὰ 
ῃ ὁὀοηϑοαύθηςθ οὗ 18 ἰπυϊηδίθ γο  διίοηβ τ ἢ ῬΑγβοθίβπι, 866 Π18 ἰ0 08 ἴῇ ΠῸ ὙἈΆΥ ἱποοπδιϑίθηῦ 
ὙΠῸ δὴν τἰσῃῦ Υἱον οὗ ον δ ἢ ἰβίογυ, οὐ οἵ {π6 ἀϊνίηθ ῥ᾽δῃ οὗ βαϊναίίοη. Το Ὀοοκ οὗ 
ἘδιΠοΡ, ἴῃ ἔδοῖ, δηὰ (μ6 ἔδδει οὗ Ῥυγίπι, τ] ἢ 848 ὈΘΘῺ ΔρΡΟΪ 64116ἃ {Π6 ““ ΡΑββονυθσ οὗ 189 
Ῥἰβρογβίοη," 8.6 ὑπϑπηβοῖνοβ 4 δἰδηδίησ ῥτγοϊθδὺ δσαϊπβί [06 δεδαπιρίίοη οὗ τβην οὐ εἶο8 (μδὲ 
Βι ἢ δὴ ἰηδυθηοο οοὐἹὰ ἢοὺ αν Ὀδθη ἴοϊ. Τῆθτγο σγοιηδίηθὰ ἴῃ Ροσβία, δέζον [πὸ ΕἸ χα, ἢῸ 
Βῃ18}} πα 6" οὗ «6 υγίδ}ι οἰ οη δὲβ ὙΠῸ Ὑγ6 6 δσοηίδ, 88 γ06}} 88 γϑοὶρίϑηϊθ ἰη [16 διίϑίουυ οὗἁ (Ϊ8 
Ρογὶοά. Τμι6 τοϊδίίοη οὗ 86 δὲ ν8 ἴο δἱ ἰθβαϑὲ οπθ οὗ [πὸ Ῥογβίδῃ ρουθγῃουβ τ γῸ οὗ ἴμ6 τηοβὲ 
ἔτ ὶγ δπὰ ἰηυἰπηδῦο μαγδοῖου. Τὴ ἀθογθθβ 8η4 ἰθίίοτβ οὗ [0 Ῥογβίδη Κίησβ ἰοαηὰ ἃ ρίαοα 
οἢ {86 ρᾶροδ οὗ [86 ΒΊ0]6, διὰ ἰΐ ἰ8 ποῖ βίγδηρο [μαι ἢ6 τ ΒΟ86 βρίγίς {16 [γα “ὁ βυϊγγθὰ ἃρ ᾽᾽ δ 
δου] Ὀδοοπιθ ᾿νλπ)86} ἴῃ ὑυγ [86 πηθᾶπβ οὗ βουϊϊησ ἴῃ Τρογδίίοη τρογαὶ ἔοσοθβ ψ μὶοἢ Ὑγ6ΥῸ 
81}}} δοίλνο δηὰ ρονοσγίυ!, δέύος (86 Κἰησάοτμῃ νγϑϊο 6 δὰ ἑουπάθα δὰ Ἰοῃρ βίηθθ ρβββοὰ 
ΔΎΓΆΥ. 
ΤΠ οοῃραγϑίνο οἱονδίίου πα θυ οὗ [π6 οτἰ σίπ8] γα! σίουβ 6] 16 οὗ {16 Ῥουβίδῃ8 ἰβ νυ θ]]} 

Κπονη. [8 ογβθὰ νγ88 δι ρἷθ δηὰ ΒίσΑΪῪ βρί για]. 18 [8 τηοπουμοίβπι νγὰ8 βεοοπὰ 
ἢ “11 Ὁ ᾿ ὁῃοίβ οὗ 

ἴο {μδι οἵ [86 ὅτ, 88 νὰ τηυδῦ δῦ, 5011} 10 γγα8 ΟὨ]Ὺ βθοοηᾶ, δπὰ δρργοχί πηδίθα ἐμο Ῥεσαίδῃ 
δ ἴῃ ἸὭΔΗΥ τεβρθοῖβ. [108 Βαίγοα οὗ 1άο]- ουβμΐρ νὰ8 τπιοϑῦ ργουουπορά, Απὰ [διε 
δΠΟΩσ 0 ΟΥΠΟΡ ρθορὶθ οὗ βδηἰαυ εν τγἃ8 δυο ἢ δὴ δηςΠ 6818 τοοορπίζοα, ἱπιρογίεθοῦ (ΒουρὮ ἴδ 
81}}} νν88, θούσθθῃ ἴμ6 οὺὶ δπὰ (π6 ροοά. 1 ᾿ἂ8 πὸ ἰόοπζοῦ 8 οὔθ δπὰ βϑηβύουϑ ἰ(οἰἂ- 
ΤΥ στ πο (6 ΙΒγϑ 1168 δὰ ἴο ἀο. Το οἱὰ Ῥεγβίδη βρίγις μὲ ᾿ἰνοά δραίη ἴῃ 186 τὰ- 
γογοὶ Οντγὰβ δηὰ ἷβ ἰπλιηοαϊαῦθ βυσο β80 8 γγ88 δπηοϑῦ θυ οἷν ἰσοποοσϊαβεῖο.Ἷ ὍΒῸ Ῥεγβίδη 
ἩΤΟΓΞ ΪΡ, ἴῃ 118 ΡΓΆΥΘΥΒ ἀπὰ ἐμαπἰκβοϊνησβ ἰο ΟΥηυζά, {μ6 τοοϊιαἰίοπ οὗ Ἡγιπηβ δηὰ [86 οἴονϊηνσ 
οὗ 5δουίβοοβ, μβδὰ ποιμίηρ {μαὺ οου]ὰ βραοΐβ! } Υ ργοάυοθ δνογβίοη ἴῃ {86 [5γϑϑ} 188} απ. ὙΒΟΥ 
στοειϊοα τ86 Ὀγοδκ οὗ ἀδὺ νἱτἢ δαυγαιίοη, ργαγϑὰ ουϑγ {μοἷν ἔοοά, δἱ τπ6 ᾿ἰϊσ ὐΐπρ οὗ {μ6 Ἰαπιρ8, 
ΟἿ τηοιηϊϑλὶῃ (Ορ8, δὖ (Π6 δσμιὶ οὗ ψδίοσ, οὐ οὗ ΔΏΥ θχίγαου ἰΠΆΡῪ ἀρρθάγϑηοθ. ΑΒ ἰῦ 8. πιο Ὁ 
οοἰποίάοποα ἐμδὺ δυο! ουδίομϑ γογο ἱπίγοάποθα, 4180, διθοὴσ [Π6 76 }8 οὗ ᾿δίϑν υἱπιθβ᾽᾽" Τῆς 
Ῥγοϑιμοοά δπὰ ἴθρὶο δὰ πῖῖὰ [Β6πὶ, ἴῃ σΘΠΟΓΔΙ, 8 ἔν 1688 ἱπιρογίδης τό] ὑπδη ἴῃ ΟΥΠΘΡ 
τοὶ σίοηθ. Ηδά 18 ἔδοῦ ῃοϊμίπο ἴὸ ἀο πιὰ (86 δυγργίδίησ, θ886 τ ῖδι ἩΒίοΒ [6 ΒΥ 6 1068 

1 Μονκ τνἱ!. ὃ : ε΄. Θοίζον, ὑμάαίενι απ ἰ(5 Ἡΐει., ἰ. 184 7. 8 ἀτδοίς, 1,. (2), 182. 
8 Ἠδείπιδημ, ᾿. 144. 

.- 4 Οὗ Νοῆ. χὶ. 4-9: 506., “πεῖᾳ., χὶ. 7; διὰ Κυοπου, ἰ. 82, 838. 
δ 2 σὀτου. χχχγυί. 22, 28. 
6 Οἵ οὐ ἰδ6 ἄθησγνδὶ δυὺγοοῖ : Ἐν ηδου, ἀνείεμε δοη., ᾿1. δὰ ἢ"ϊ., αὐ ἰος. ; ἐλ σδῖιὸ δυϊμοτ᾽  ζζεγοά., ᾿. ἘκδαΥ Υ͂.; 

Βα Ἐξεκανε, οἷο. ; Ῥτοδδοηδό, ;. 26-34 ; ατδοῖς, ἰ1, (2), ποίο 14 ; ϑρίοκο! "ὁ 4υ»5α, δὰ Ξγάπίκλα Δεν λενιλκενάε, πα ἴοε. ; 
Ῥαποκον, ἐν 371-180 ; ὈδΠΠΏρον, ὑμάερέλμπι μπᾶ Ἠεϊάεπίλμηι, ρῃ. 861-890; Νίοοϊδθ, Ρῳ. θ61-60; οδίοτχαδλια, Ζεμηαυεεία ̓  
τίειο, δὲ Θοακαίεν8ι, ται Ζατγαίλγλίνα ; ϑιρίεσδ, 2δ0- 272. 

1 ΟΥ Ηοννᾷ,, 1, 181, διὰ Βανῆηδου, 4πειης Ἀίοη., Η]. 856. 



19 ΐ ΤῊ ΑΡΟΟΘΕΥΡΗΑ. 

δίίον (9 Οδρνιγ δααρυθα ὑμθιηβοῖνθβ ἴο {116 βὲιηρ]6 οϑγθιμοηΐθβ οὗ {86 ν᾽ Προ δγπασοσαθῦ 
ΤΏ Ῥεγβίδηβ, ἰηθυθηοθα Ὀγ (πεῖν ἀπ δ} 8ι16 οΓθθα, ΟΣΘ πηοϑὺ Σἰσοτοῦβ ἱῃ πιδκίησ αἰδιϊηοώομρ 
θείσθθη (δίηρβ οἰθδὴ δῃα ὑποϊθδῃ. ὅὃ0 πόῦὸ 86 Φὁν8, δἰ πουρἢ ἴογ ἃ ἀἰδογθηὶ γθαϑοη. Βυΐ 

ἦν 8 ψοτίΠγ οὗ ποῦϊοθ ὑμδὲ [Π6 ἰδιίον, ἀυγίηνς [86 ρῬγϑβθηῦ ρογὶοά, δαορίθα 8 βίγίοίῃθβ8 δῃα ρᾶγ- 
(ἰου!αγίγ ἴῃ τὨΐβ τοβροοῦ ὑμδὺ ΤΟΥ ἃ ζτοβδ ὀχϑαρσογδιίίοῃ οὗ [86 [ονι 6] ργροθρίβ. [ν᾿ 8 8 
ΠΟΙ παν ἰηἰοτργθίδίΐοη οὗ ἴμ6 Μοβαῖὶο ἰδνν σοῃοθγηΐηρ οογθιῃοῃΐδὶ ρυγΙΥ δηα ἐιρανὶγ ὑμ δὲ 
ὍὙ0. πιδοῦ ψ1} πη [Π6 Ὀοοΐζβ οὗ Τοῖῦ, Φ. }0}, πα ἀϊὸ Μαοοδῦθθβ, δηαὰ οβρϑοὶ!]γ ἴὰὼ 6 ῬΒδτὶ- 
Βα΄βη οὗ (86 Νὰ Τϑδίδιιθηί. 786 οδὴ αν δ0 ἀουδὺ (δαὺ ψὨΐ]6 ἰηβυδηοοα Ὀγ (6 ρο] υἰοδὶ 
ἰβίογγ οὗ 16 ρογίοα; Ἰζοσο θβρθοΐδ! ν ὈΥ (δ6 βυογίησβ Ἔχρουϊθησθα αὖ [ῃ9 πδηάβ οἱ ἰογεΐχζῃ 
ΡῬΟΥΟΥΒ ἴῃ (μοῖὶν οογίβ ἴο ἔογοθ ἃ ἔβὶβο σοὶ σίου ἀροὴ [μ6πηὶ, [6 “ον 158} ἡδίίοη νγ88 8180 ποῦ ἃ 
Ἰ1ι16 αἴεοίοα Ὁγ [86 ἀοοίγίηθ8 οὗ Ραγβϑαίϑιη. Ασδοογάϊηρ ἴο ἰῖ8 ογθοα [86 ἔθαγίῃ] ἰηβσθηοο οὗ 
ΔΒγίπιδη τν88, ΘΥΘΥΥ ΠῸΓΘ ἴῃ ορογϑίίοη, δηα ἴπ6 16 οὗ τηδῃ Ὀθαδιμθ 8 οοπίϊηυ) βίτυσροίο ὈΥ͂ 
τὴ θ 8 8 οὗ (6 τηοϑὺ Ὀυγάδθηβοσια ουαὐναγαὰ ρυτγβοδίίοηβ ἴο τἱὰ ᾿ιἰπλεοὶῦ οὗ 5 αι] ἀςβ)θιθη 8. 
Ἐνθη {16 μαὶγ δῃὰ π81}8 οὗ ὑὴη6 Βυπιδὴ ὈΟΟῪ ΓΘ τοραγαθα 88 υποΐϊϑϑη δηὰ βρί γ᾽ [1 4}}γ ρΡο]]αἰίηρ. 
 Ὑγ)),ιαῖ,᾽᾽ δδεκβὰ Ζοσγοββίου οὗ Οτπιυζά, “ ᾽β [86 ρτοδίοϑ οἵ πιογίδὶ βίηβ᾽ “" Υὕμθη {Π6} ψ8ο 
δ΄ οηὐἀονοα νἱἢ ὈΟά 68 ᾽᾽ τἨδ8 ἴ6 δῆϑιυοῦ, "" ουῦ {πεῖν ΠΑΡ δηα ρᾶγθ ὑλϑὶσ ἢ81]8, ἴθ 6 8.856:}- 
Ὁ]6 οὐ {π6 σοπϊδηλληδῖθα βροῦ [86 ἀ6ν}}]8 (ἀθν88) ἰορϑίμογ.᾽" 3 
. 1.6 δηρθίο] ον δῃὰ ἀθιμῃοηοίοσυ οὗ 16 Δροογυρμδὶ ὈΟΟΪΚΒ, 88 18 βιονη ἴῃ οοηπϑοίίοη Μ ΣΝ 

π6 ΟὐτμθῃΑΥῪ Ὀοϊονν, ἰ8 πιοϑὺ βιυ  κἰ ποσὶν ἃπὰ ἀδπιοηδβιγδιίνοὶ υ Ῥογδίδῃ ἴῃ 108 
Τϑμεῖθ οἴ ΓΒ ΩΡ: 80 ἐδ 6Υἱ! Αβιποάθιδ οὗ ἔμ6 Βοοῖκ οἵ Τοῦ τῖθα ἰδ Βοπια ἴῃ 186 ἀθβοσέ 
ΤΣ ΡᾺς ῬΔ8168 οὗ Ἐργρῖ, δηά, πο 1688, [ΠὨ9 σοοὰ Βδρμδθὶ δπὰ ᾿ἷ8 ἔνθ δϑβοοίαίθθ. ἀἢ οἱά 

᾿ ον δ ἰγϑάϊοη ἀθοίαγοθ: “6 ΤῺ Ὡδιηθ8 οὗ ἴ86 δῃρϑὶβ δῃγίσταῖθα τὶ 116 “6008 
ἰπίο {πο ῖγ τηοῦμου οουηίγγ.᾽᾽ ὃ ῬΓΑΥΘΟΙΒ ἴο ἴΠ6 ΒρΙΓἰ}8 οὗ ΒΌρΡΡοΒΘοα βδίῃΐβ τ αἰϊονθὰ ὈΥ [110 
Ῥογβίδη σοϊσίοη. πο βυο} ροίϊοη Ὀασδη 88 ἔοϊϊονβι 1 68}} ἴο [π66, 1 ρτγαΐβθ (πὸ τὶ ἈΓΥ 
8008 (ἔδγνθγα) οἵ ΒΟΙΥ τωθῃ, [86 βουΐβ οἵ ὑπὸ τπθὰ οὗ ἴδ οἱὰ βιδίιῦθθ, [886 8οι}}8 οὗ [86 ὩΘῸ 
ΙΏΘΏ, ΙΔῪ ΓΟ ῖνθδ, ΤΥ ΟὟ σΌδΔΙ ἰδ βρὶγὶν.᾽᾽ 6. 850, ἴοο, ᾿ΓΑΥΘΥΒ ΘΓ Οἤογοα ἔον (6 ἀοδά, ὈΥ 
ὙΓΠΙΟΒ 688, ἦν γγὰ8 ὑμπουσμῖ, [ΠῸΥ  γὸ σγοϑῦν αἰἀδὰ ἴῃ ἐμοῖν ἀἰπου}]δ ραββᾶσθ ἴο δνογ βιϊησ 
Ὀ]οββθάηθθβ. ΠΟ] ηρσοτν,ὅ σοίοσγίησ ἴὸ τ86 γεπαϊάἀδὰ (χΙ]. 9 Εἢ., ϑρίθσεὶ, Ρ. 188), Βᾶγ8: “" ΕῸΓ 
ἀορατίοα γτοϊδίιϊνθβ οσοῃεϊηυδὶ ργαγοῦβ 6 γῸ οἴδοσθαὰ ἃρ δῃὰ ἔογ βίῃῃθυβ ὑσγίοθ 88 ᾿ΠΔΠΥ͂ ἃ8 [0 Ὁ 
[6 ρυτθ. ΤΉΘΒθ ργᾶγϑγβ σοὶ ἔοῦ ἴμο βου] ---- ἃ8 γ8ἃ8 βιρροθθά ---- [26 ῥτοίθοίίοη οὗ ἴ86 ϑᾶν- 
ΘΩΪΥ ερὶ τὶ [8, ῥγ ου ]ΑΥ οὗ ϑογοβῃ δραϊπβῦ ΑἸσ Δη.᾽ Οἡ οογίαΐῃ ἀδγ8 οἵ [86 γδ68γ (ἢ6 
80.}}8 οὗ {86 ἀεδὰ πόγὸ ὑἐβουσλῦ ἰο γον βὶῦ (ῃ6 δαγίῃ, δηὰ δ΄ βυοι {{π|68 {0 ἔογ 8 οὗ μοι ίοῃ 
ὍΘΙ τοροδίθα ἴον ἰμθτ 8π6 ὈΥ͂ Θδοῖ ρϑύβοη ὑνγοῖνο πυπαγϑα {ἰτη68. Εὐαρθοΐδ!ν δ {8686 ρουϊοάϑ 
Ὑ88 ἴῃ6 ΒοΟρ6 βίγοηρ οὗ Ὀοΐηρ 8016 {ὨγΟυΡ ἢ ργάγοῦβ ἃπα σοοὰ ἀθ668 ἰο τϑίθαβϑ ἴμθπι ἔγουι [.6 
γοϊγί υαι᾽ὶνο ραΐὶπβ οὗ ἴπ0 ἴονγοῦ ποσὶ, ὙΠῸ τπ|8 ἴδοι ἴῃ νἶθυγ, γχὲ ΔΓΘ ἴμ6 1688 ΒῃΓΡΥ ΒΘ δῦ 
6 Ἀρρθδγϑηῆοα οὗ (π6 βαπὶθ βίσβησθ δηῃᾶ ὑπῸ}0] 16] συδίουαι ἴῃ [Π6 ΔΡΟΟΓΎΡΙΔΙ] Ὀοοκβ. 5 ΤῈθ 
Ὀ6] 16 ἴῃ 8 ἕαΐυγο Ἰμάσταθης νγγᾶ8 αἰ8ὸ οῃμα οὗ (16 ἰθηθίβ οὗ Ζογοδβίγίδηϊβπι. ΤΏγοο ἀλγ8 δέον 
ἀθδίῃ, ἰδ 88 μοὶ, 411 Ὠυπιδῃ βου ΐβ, Ὀούμ ὕμοβο οἵ {86 ροοᾶ δῃὰ οὗ [86 δν]!, θη {Ποἷν Δ ρ- 
Ροϊηπιθα ψγαὺ ἴο {86 8ο-64]16α ““ Ὀτίάσο οὗ (Π6 ραίμογογβ.᾽ [10 νΔ8 ἃ. ὨΔΙΤΟΥ͂ ρδαῦ ἰῃδὺ οοα- 
ἀυοιοᾷ ἰο ἴππ τοσΐοηβ οὗ ἴσῃ. Απ δΌγβ8 οἵ ἀδυκηθεβ γανγηθα ὈΘΏΘΔΙΒ 0. Ηθγο {δὶ ὀχϑι- 
ἰπδιίοα ΌΥ Οὐ ζά ἰοοῖ ρ]866 δὰ {πεῖν ἀδβιΐην νγϑ8 ἀθοϊ θα, 
ΤῊ Ζοηά γα σοι γᾶβ ἔδν τοιιουθα ἔγοιν Θῃοουγαρίῃρ δβοθίϊοϊβαλ. 10 88 ΠΟΤ ἃ το] σίοη οὗ 

θἰμος ἐταίῳ δοιίου (πδπ οὗ τοἤθοιϊίοη. [ν ἱπιρο! 6 118 ἔΟ]]Ονγ ΓΒ ἴο ἃ σοηῃίηυδὶ βίσυρσρὶο 1 [}9 
οἵ ἐμ Ζοηὰ ροννογβ οὗ ἀθϑίῃ δῃὰ ἄθοδγ. Ὅμθ ἢἤγβι οοιππιδηἀτηθπὺ οὗ ἔπ Ανϑβία δπ)]οϊπεα ὑμπαῦ 
ΤΡΉΕΙΟΝ: {1|ὸ ἤ6148 βου] Ὀ6 ουἱεϊναιοα, ἔγοθ8 ρἰδηιθά, δηὰ ἔοοά ργονιἀβὰ ἔογ Βιιηδῃ τϑηΐϑ. 

εἰ ΨΥ 1} 186 ἔγαϊιβ οἵ (886 Β6]ἃ ρστονβ ἴ86 σαὶ οἵ Οτιμυζά, πὰ τῖτ}} ὉΒὸ πὰ ἰδ Βργθδ 8. 86} 

ὈΥ τπουκαπάβ ἀπά οἴβον ὑἱμπουϑϑηα8 δυσοδᾶ. ὍΤἢδ θαυ 18 ΒΑΡῪ ψ] θη 8 τῶδη Ὁ} 48 1118 Βοῦξθ 

προὴ ἰΐ, ψμδη ἷ5 Βογὰβ ἰθογθαβθ, ἤθη βυστοιπἀθα ὈΥ νἰ6 δηα ΟΠ] άγθῃ ἢ6 Ἰθῖ8 [86 ξΓδ88, 

(6 σογῃ, δηὰ ἔγαϊ ἔγθθβ ἰπ ἀθαμᾷειποθ ϑργίηρ Ρ δου απ. 7 ὙΏΟΓΘ 18 Βομηδιμίης ΒΟὈΪ6 ἀπὰ 

ἱπερίτίπσ ἴῃ δυο ἃ βρίτῖϊ. Ὑ 6 πιδὺ Ὅ76}} τθοορῃίζθ ἰϊ8 ἰμἤποησα ἴῃ [86 τσ ὨΓΥ ΘΓ ρυῖβοβ οὗ ἃ 

Ογττὺβ δηὰ 8 Ὠαγίυβ, δηα 8606 ΠΟῪ 10 Ῥγγᾶ8 ροββί ὉΪ6 ἔοσ [16 Ῥογβίδῃ θπιρίγο ἩΠ|ὴ 80 ΔΡΡΑΓΘΏΟΥ 

ἔθ 6 8 Ὀαδὶβ, ἴο πιδἰ ἰδίῃ 8 οχὶϑύθησα ἔοσ τὸ μυπάγοα γϑαγβ. Οἡ {Π6 ὅ6νν8, ὙΠ} ἡ Βοτὴ 4150 

186 ἰηϊογοδίβ οὗ δσυϊςυϊζαγθ 6 ΓΘ 80 Οἰοβαν οοππθοίθα Ἡ20} [Π086 οὗἩ ρονθγπιιθηῦ δηᾷᾶ το] σίου, 

δΌΘΟΝ 8ῃ ΘΧΘΙΏΡΙ6 πιϑὲ πᾶν δοίθα σῇ ἢ ρονγογίῃ! εβθοῖ. Βαῦ 11 18 ἢοῦ ὈΥ̓ ΔΗΥ ΠΙΘΔΏ8 ἴο Ὀ6 ἴῃ- 

ξογττοὰ ἔχου τ βαῦ μα8 σόα Ὀδίογο, (Βαὖ {Π6} ἀἰδβοονογθὰ ΟὨ]ΥῪ τ μδὺ τγ88 ἰῃν θη ρ,, ΟΥ ἄνθη τ γ ΒΥ 

οἵ τεβρϑοῖ, ἰπ 86 ουδίοπιβ δηὰ ΠϑὈἷ08 οὗ ἐμοῖς Ῥογβίδη ποῖσῃθοτβ. Ῥδγβθοίετη Βδα αἾ50 118 σθρὰρ- 
1 ΟἿ Θτδοία, ὑ. 419, ανὰ Κυσησα, ἰἐΐ, 86. 2 Ῥρηδίαά οἰνοὰ ὉΥ Θγιοίς, ὑ. 198, 
8 Οεἰχον, ζεοίμτγαι, ἱ, 128. 4 Το Ὑδρηδ, οἰϊοὰ Ὁ Ῥιοβδοιϑό, Ὁ. 80. 
δ ἡμαεπίλεσι, οἴο., Ῥ. 814. ἃ 866 3 Μίαοο. ΧΙ!. 43-46. Ἱ γεμαϊααά, Ἀϊ. 1, ὦ), 8ῦ, 86. ' 

.- 
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πϑδηΐ 56. 16 ἔυπαῃηθηΐαὶ ρῥυϊποὶρ]ο οὗ ἀυδ)]ἴβηι ἰπά εθά, οου]α Βηα Ὧο ρΐδοθ ἴῃ ἃ βυβίθιῃ ὙἹΠ6ΓΘ 
δομονδὴ νᾶ8 αοαΣ Αβ οοπιραγοα τὴ ἰμ6 Ἰ᾿ἰσαπίίουβ τἰῖε8 οὗ [86 Ῥῃκαηϊοίΐδη8, [Π6 Βθηβιιοι8 
τυ ἷρ οὗ [Π6 ΒΑ ]οηΐδη8, ΟΥ Ἔνθ ἴπ6 τοοῦ ἰἀ64] δηὰ βρίγιίυδὶ οα]τὰ8 οὗ {86 Εἰσγριίδη8, 
ἴβογθ δὰ Ῥθθῃ σϑὰ] ργοργθδβ. Βαΐ ῃδγα, 811}}, (ῃθτθ γγ88 80 βυβιοϊοηὶ ἀἰδιϊοίίοη Ὀούσθθη [ἢ 
τοδίογὶ αὶ ἀπ {Π|6 τλογα]. Αμπὰ δβρϑοίδ!υ ἴῃ {Π6 Ἰαύον ἀοίογιογαίίοῃ οὗ ἴπ6 Ῥαγβίδη ἔα ἢ ὉΠ 6 Γ 
8. ΑΥΐΆχογχοβ Μπϑηοῦ δηᾶ δὴ Οὐοδ8, 41} Ὀομα8 οὗ το] σίου ΒυπραὮΥ δηὰ ΗΠ Ἶ ΠΥ τασϑὺ ἢδνὸ 
Ὀθθη τ Ἶ γ γοηῦ δδυθ θυ. [Ιη βῃοτί, Ῥαγβθθίδιῃ δοῖθα ροὴ ϑββθητίδὶ πα 4]8η1, ἰῃ [Π6 τηϑὶπ, ΟὨΪΥ 
ἴῃ ὑμ6 ΨΑῪΥ οὗ βυφοοβύίοη δηα βὐϊπιἶα8. ΤΏ στοῦ 8881 ὑγσΓἢ}8 {Ππ8ὺΡ ΘΒ γδοί υΖθ ὑμ6 ᾿ἸΔΕΌΘΥ 
816 ἰϊ8 ον ἱπάθροηάθηῦ ροββϑβείοῃ, βηᾶ ἱπαϊζθηουβ ἴο 0. [0 18 ᾿σΙπΟΙΡΆΪΥ ἴῃ 06 Ὀγ- τὰ γ8 οὗ 
ψον βῃ Γμουρσαῦ δὰ πδιίομαὶ ᾿ἰἰ τμδὺ γ ἃζὸ δϊ]θ ἴο ἴσϑθθ πιοϑ οἰδαγ [86 ἱπιργαβδίοη οὗ 
ΟἶΟΓ δῃηά δἰΐθῃ βγβίθιῃβ οὗ Ὀ6] 16. 

Απά ποῦν Β8οῖδΣ δπα 81}}} τλογο ἱπιρογίδηϊ δίαρο ἴῃ [86 "6 οὗ 86 σονθηδηῦ ΡΘΟρ]6 ἰβ ἰο Ρᾶ88 
ὍΠΟΥ σονίο 0 ἴο {18 ἐπι, ΛΠ γ δὰ πὰ ἰο Ὧο ΟὨΪΥ ψ 0 {π6 τασθβ δηὰ ἰδηὰβ 
οὗ (89 Εδβὶ. Βαεϊϊρίουβ ἀϊέογθηοθβ, ἀΐνοσβο πδίϊοηδὶ ὑγδα "08 δῃα δ[τη8, δπὰ {16 ΤΟΥ ̓ 
ϑῖθορ Ῥᾶ8568 οὗ Γοῦϑποπ μὰ ἢοὺ 80 ἴδ βθοϊἀθα {θὰ ὑπαὺ ΓΠΘΥ 8 ποῖ Ὀθθη 
“8116 ἀροῦ ἴο Ὀθδγ {ποὶν ἔθαγίι ρᾶτὶ ἴῃ {Π6 ἰταρσίο ἰδίοτυ ὑμδὺ δ ἀπτο δα ἰΐ861ξ δἰοησ (86 
Ὀδηΐκ οἵ πη6 Τίστὶβ δηὰ Επρηγαῖθθ. ΤΠ νδίογθ οὗ (86 Μεάϊογγαποδὴ ποῦ ὰ ἀν8}} 7ι80 88 
ἘΠῚ|6 ἢονν ἴο βῃαὺ ἐβθπὰ ουὖ ἔγομπι {86 81}}} τοσοῦ δηαὰ ποῦ ροποίγσδθηρ ἰμθυθηςοθβ οὗ (86 

, δἀνδηοίϊηρ ,εϑΒι. ὙΠ νἱοίογίο8 οἵ ΑἸοχαηάθν γοῦθ ἴῃ ἔδοὶ νἱούογῖθϑ οὗ ὑπὸ Οοοϊάθηῦ ΟΥ̓ῸΡ 
[16 Οτΐοπῖ, οὗ Εμπγορο ονὸῦ Αϑδίβ. Ῥδίδνον οἵ ὑγατἢ Δ Ὅδ σοπίαίηθα ἴῃ {Π6 παγταίνα οὗ 
(Π6 8οϊθγη τηθοίίηρ Ὀαύποθη {16 δον δι) εἰσ -᾿σὶθϑῦ, ἀυταγϑὰ ἴῃ ἢ18 βδογθα νϑβίηθηΐβ, δπα (δ0 
Μαοδαοηΐϊδῃ ΘΟΠΑΌΘΓΙΟΥ, ἰῦ ΤΠΔῪ δἱ Ἰδαβὺ Ὀ6 ἸΆΚΘη 88 βιυϊ Κιησὶγ ὑΥρὶοαὶ οὗ ἃ ἡ ΒΟΙΪΥ πον οὐ ον οὗ 
δνοηΐβ. Ησηοοίοτγιἢ, “υ8ἀ4ΐθηη δορὰ ἴῃ δηποίμον ἀϊγθοϊϊοη, οοηγοηϊθα ἃ εἰν σαῦῖοη ΟΒΘ 
Ρονγον ἰΐ πσουϊὰ ἔθ6] ἴο [8 ὙΕΓῪ οοὨΓο. [Ὁ δὰ ὑπ]θαγηθα διηοηρ [8 Αββυυΐδη ποῖ σῇ θοῦ 8. ΟὨΪγ 
(6 ουϊναγα ἴογῃ οὗὨ 108 τοῦ ποῦ ἰοῆσιθ. Βαῦ [Π6 ΠΟῪ ἔογοοβ ὑπαὶ ποῦν Ὀδσίῃ ἰὼ Ορουδῦθ δΔΓΘ' 
δὺ ΟΠ06 80 Μ|ηηΐηρσ δηα 80 ἰηίθηβθ, {Π|π4ὺ 1 δοοὴ ἔογμοῖθ [Π6 ὙΘΡῪ πιοίμοῦ τοησῃθ ἐἰβο]ξ, δβαὶι 
ἰοβιἀτυ0ὴ8 δηὰ ουβίομπῃβ (δῦ δὰ Ὀθδη σαϊηΐησ βύγοηστ ΠΡΟ σῃ ὕνο σης] 68 Οὗ ΘΟΙΙΡΑΓΔΙΥΘ: 
Τοδῦ, 8.6 ἰ6ϑιδα ὈΥ οομῆϊοίβ δας ἢ 88 ΙΓ Πουίο ὕΠ6 σοῦ]ὰ δα ΠΘΥΟΣ πόση. 

2, Τό ἀγεοίαπ οτγιοά. 

ΨΔυάαΐδηχ Δα ον μδὰ δυοϊοηςῦ {ἴπη6, βίη ἴπ6 Εχ!]ο, ὕο οοἸϑοὺ 1861 δπᾶὰ σαῖμοῦ βίγοησίδι 
ἴο πιθοῦ [86 νεἰγὶ χἱπὰ οὗ ρολϊοαὶ ομδησθ μαῦ ττᾶβ δρδίπ ΔΡΡγοδοιίησ. 81} ἴημο πὸν 
τΉ0Ὑ6, ἰὑ Δα Ὀγουφῃῦ [0 ἃ οογίδίη ἀθστθα οὗ γίρθῃθββ (πο86 ἀθδρ- γίπρ δἰ οὶ ῥγΐη- δοίοτθ ἴῃ 
εἰρ]θ8 νος ψογ ἰὼ Ὀδοοῖθ [86 σϑγηβ οὗ ἃ υπίνουβαὶ γο] σίου. Βυΐ ᾿ξ ΤΏ6Γὰ ἴθ τω ἐπ 
ΔῺΥ ἰαββοη ἴδδ Βυπιδη  ιἰδίοΥΥ ὕβϑοῖθ8 τοτΘ ἐμϑη Δηοῖ, ἰῦ 18 (μδὺ ἀδνοϊοριαθηΐ, βοοῖαὶ δηά: 
ἸΏΟΓΆΪ 88 Ὑ6]1] 8458 Ῥῃγβίοδὶ, 18 ὭΘΥΘΡ ἴῃ δβίγαϊσῃῦ ᾿ΐἴπθ8. [0 8 {16 γϑβι]ῦ οὗ ἔογοθβ ὑπαὶ ἴο ἃ. 
ὥγθδίου Οὗ 1688 ἀθζγθο δῖὸ δηϊδσοηϊβηῖθο. Ηδποο [Π68 Ββρίτγαὶ 18 ἰ[8 ἀρίοβδῃ σοργϑϑϑηίδιίῖσο ΤᾺΘ 
ΡΟ Εἶο8] πϑοθβαὶγ [πδὺ Ὀγουσαῦ (μ6 [πἀο- ἀογηϑηῖο τδοοϑ ἰπίο ᾿ἐνίηρ οοηΐδοι τ} (86 δοιλεἰα. 
ὙΓ848 Ὀαὺ [86 δἰσῃ οὗ ἃ ἰρσθθν τΊΟΓᾺ] Ὠδαοδβδίιν. Ὑ μδῦ γτοργϑβοηϊοα νον αἰ ον ὑθηἀθηοΐοδ, 
ὙΠε8ὲ Δα Ὀθθὴ πτουσιῦ ουἱ πῃ ψ οἷγ αἰ ογθηῦ Βρθαγαβ, γὙὁ8 ὩΟΥ, [0 ηχθοῦ, ἴο ἱῃ ογροηθίγαίθ, 
δηα ὉΥ 8 βυθ 16 ἱηὐογδοίίοη ργοάσςθ νου 8 ταῦ ποΙ [ΒΘ ν ἰὴ 1186} που] αν Ὀδθη σαρϑθὶα οἵ 
δοβίονίης. ἮΒεγο, ἱπάθϑά, οουἱὰ αν Ὀθθὴ ἔουπά 8 στϑδίου οοηίγαδυ ἔμδη Ὀούνγθοῃ ἰπ6 οτάϊ- 
ΠΆΤΥ Οοὐγτοηίδ οὗ [Βουρσηί, [Π6 βοοὶδὶ ρ͵δηθ, [86 τηϑῆθον οὗ ᾿ΐα, οὗ [6 ΗΘΌτον δῃὰ {86 τρεῖς ὃ 
Ὑ μδὺ οουἹὰ αν ὕθθὴ τοῦθ ὑΠ]1κὸ [86 ἀ66ρ το] ρίουβ βρὶγὶῦ οἵ [86 οὔβ [μη (6 ρογναβϑῖνο 
του] αἰγ βρίγιυ οὗ (6 οἰβοῦ ὃ ὅο, ὕοο, [π6 ϑϑιηΐς τη τγὰ8 βϑγίουβ, βίονγ ἴο δοῖ, δι ηθαῦν 
οοπβοσνδίίνο; μ6]4 ἰθῃϑοϊου θυ ἰοὸ [Π6 ραᾶδβῦ; νγαϑ ἀθθρὶγ γϑυθγθηΐ, δἰπιοδὲ ζαϊδ ἰδεῖς, ἱπὰ οϑά, ἴῃ 
8 ταρατὰ ἴον ἐμδύ βίο 88. ὙΤῺ6 ατθοῖ, οὐ {μ6 ΟἾΒΟΥ δηα, νγαϑ ῥγονθγθῖδ}ν αυϊοκ ἐπ 
του ῦ δηὰ τπιονοπιθηῦ, Βρεῖσ ον, 16 418{16, δα πιϊτησ ρογίβοϊίου ἱπ ποιίησ, δ γι νί πο Αἰ τ γ8. 
ἔον 16 ὕϑνν, ὈΟΪα ονϑῃ ἰο γϑοκ θέϑῃθββ, 8ηα γϑδαν ἴο οοπίτοηϊ, βιυγογὰ ἰὼ βαπά, [86 ροὰβ (Βϑῃ)- 
δεῖνα ἴῃ ἀδθέθηβο οὗ δὴ 1468] τίρῃι. ἘΒρθοίδ!γ τγᾶβ ἰῃ6 γδαϊοδὶ ἀἰβεϊ μι τ Ὑ οὗ [86 ἔνγο ρθὸ- 
Ρὶος5 βίδιηρθα οἡ [86 ἰδῃσυῆροδθ (μογ αϑοὰ., ΤὴΘ ΟὯΘ 88 5'τρ]6. δηὰ ῥἰοίγοβαυο ; ἴπ6 οἴου, 
ουἱεἱναϊοα δηα τεῆποα ο {πὸ Βἰϊσμοδὺ ἀθστοθ οὗ αὐ. “ΤῈ Κ'οιμ ἷς τοησοθ νγ88 [Π:0 δγτωθοὶ,. 
1Π6 τθοκ ἴ.6 νϑϑίωτθ, οὗ 186 βρίγὶι.᾽ 32. Νον, ἔγοιαῃα (16 σομή μποίίοη οὗ ὕνγο βῦοβ ρσίρβηιμο: 
ΤΟΓΆ] ἴογοθθ στϑαὺ γΘ8}}8, ὉΠΟΥ͂ [06 ργθβθηῦ οἰγουϊηβίδῃ 68, 6 Γ6 ΤΒ0}Υ το ὃ6 Θχροοίθα, ρᾶν- 
βου αΥΙΥ ἰπ 186 αἰγοοϊίοι οὗ ἀονοϊορίηρ 8 σο σίου ἕο τηδη οἷ, | τηδ ἰπη86 1, τηϑὲ θ0. 
οοβιοροϊ ΐδη, δον {86 αυθδίϊοη οὗ οἰϊπιαίθβ, δ ]6 ἴο δάδρι 1861 ἢο [86 ρορυΐδν 116 δνοσγ- 
ὙΠ6ΓΘ, δηα δῇον 118 ΒΔΓΙΔΟῺΥ πὶ 411} [16 Βίσῃοῦ δηα ΡΌΓΟΓ ἔοστηβ οὗ Βυπιδῃ ου]ζυγα. 

1 Οἱ. 16. χὶν. 1, 7. 
3 οι επιδηη, ἰα Αροῖ. Βώελεν, Ἐξηλοῖξ., Ῥ. ὁ (πῃὰ δἰδο ἢ Βυηδοι 6. Βίδεδοονα). 
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Τὴ τῶν δα Ὀδοη ργθραγθᾶ ἔογ [86 οθπίσδποθ οἵ αγϑοὶς ον]! ζαίίοη ἰπο Αϑία ὈΥ [86 στοδὺ 
Ῥεγβίδη ἜἼχρϑαϊιΐοηϑβ οὗ [π6 ργϑνίουβϑ οδηΐυγγ. Βαΐῦ στ 0[Π6 ὑγλαπιρ οὗ [Π6 δΥπιθ 
οὗ ΑἸοχαπάθρ, τὸ οχίθηἀθα ἷ8δ θπιρῖτο ἔγοια [6 Αἀγίδιϊς ἴο [Π|6 βουγοθβ οἵ [868 

ἀδηροβ, δηα ἔγοπιὶ 86 Πθδηῦῦ6 ἴο ἴπ6 οδίαγαοίβ οἵ ἴπ6 ΝΊ]6, (80 δπῦγο ΟΥὔίθηῦ τγἃ8 ἰΒγοσῃ 
ΟΡΘη ἴο [86 ῬΒΙΟΒΘΟΡΥ, τί, Ἰδησυδσο, δηα βοςὶαὶ υϑασθ8 οὗ [8 οἰδββίο ἰδ, δπὰ (πο Ὺ ϑισορὶ 
οΥὐον ἰὉ ᾿κα ἃ ἤοοά. [ἢ {π686 ῥϑορίθϑ, ἔοῦ [π6 τηοδῦ ρδγῦ, ΘβρϑοῖδιΥ {Πποδ6 ᾿ἰνίησ οαβῦ οὗ (86 
ἘπρἈγαῖθβ, βῃονγοὰ ἴῃ (μοὶν βαβοηυθην ἰδίουυ Ῥαῤ ξαΐῃῦ ἴγϑοθβ οὗ 8ΔῺΥ βιιο  τοβηΐησ ἰπῆα- 
6ῃ66, τοδί ηθα ἴο {π6 ᾿αϑὲ {μοῖν Αβϑίδίς δηὰ Ῥδγθαγίο οπαγβοίθν, Ὁ θὰΐ βοῦνοβ ἴο Θηῃδποα, ὈΥ̓ 
οοηίγαδβῦ, {16 ΓΟΙΠΊΑΥ Κ8Ό]6 σμδησθβ ὑπαῦ ογΘ οἰ ϑο 6 γ6 ργοἀυσοά, Θβρθοΐα!ν ἐπ (86 ν Δ} }|6γ8 οἵ 
116 Οτοηΐθ8 δπὰ ἴμ6 Φογάδῃ, δῃὰ δίοηρ [ῃ6 Ῥ8ηκ8 οὗ [86 ΝΪ6. Ηον πυοὶ οὗ ἔγαι ἰβ πιϊχϑα 
πὶ ἢ} 16 δ υϊουβ δηα Ἰοσδηάανυ ἰπ ἴπ6 δοοοσηΐδ οἵ Φοβδρῇυ8 δπὰ {86 Ταϊπιαᾶ 3 οοποθγοΐησ 
[π6 νἱβὶῦ οὗ ΑἸοχαπάοσ ἴο “θγυϑαίθιῃ, ἐΐ ᾽β ἱτηροβϑίῖο ἴο βᾶγ. Βυῦ {θοῦ οδὴ Ὀ6 0 ΓΘδϑΟη80]6 
ἀουδὺ ὑπαὶ οἰἴπμ6 ν ἀυγίηρ οὐ βυβθαπθηΐ ἴῸ {116 βἴοσθ οὗ Τγτγο δη (δΖᾷ (Β. Ο. 882) Π6 σϑ- 
οοἰνβὰ 8 ἀοἰοσδίίοη ἔγοτῃ εἰ γαβδίθπι, 0 ᾿θηἀθγθὰ ΐπὶ 186 ἀποοηα! ἰοηαὶ Βοιμασα οὗ {πὸ ον- 
ἰδ. ροορίθ. [Ιζ 18. δἷβο οἰθδᾶν {μαῦ, ἔοῦ ϑοῃηθ γβᾶβοῃ, ὩΘΥΘΡ ρουμαρ5 ἴοὸ δ6 ΒΟΥ οχρίαἰποᾶ, {Π6 
ὙΟΌΓΒΓᾺΪ ΘΟΠαΌΘΙῸΡ ἰτοαῖθα ἴπθ τὶ ἃ Τιδσηδη ΠΥ Δηα ἔθη] ᾿Π688 {πδὺ {Π6Υ δὰ ποῖ 
Ὀοΐογα δχρϑυϊθησθῆ βίησθ {πὸ ἀδγ8 οὗ Ογγὰβ. Τὶδβ σοῃοὶ ύουυ βρὶγὶς δὰ 108 ἡδίαγαὶ οθδοῦ. 
ΑἸΕχδπάου ἴοοῖς [ιἷ8 ρἴδεθ πϑησθἔοτγι, ἰπ 110 βδογϑὰ [ἰϑὺ οὗ πογοῖς ουῦ ῖθβ σῆο ψ γ6 Ποηογρα 
Ὁ [πὸ 968 παίίοη. Ηἰΐ8 πῃ νὰ8 οοιρ]οἃ σι (μδὺ οὗ δοϊοιμοπ, δῃὰ Ὀθοδιηβ 108 ΒΥ ΠΟΏΥ πὶ 
ἴπ {16 ᾿ἰδίοῦ Ἰηϊδίοσυ. ᾿ἀπὰ πῇθη ἢΐβ νἱσύογίουβ ἈΓΠῚΥ͂ Ὀσσδη (8 ἸηΑ,Ο ἢ βου  ναγὰ ἔοῦ [6 οοη- 
ηυεϑύ οὗ Εογρῖ, ποὶ ἃ ἔθ “6 08 νοϊ αι λυ γ θηϊογθαᾶ 108 τη κΚ8. Το ἔουπαϊΐηρ; οὗ {μ6 εἰγ {8 
5.}}} 68 γ8 ἢΐΪ8 πᾶτῃθ, οὔϑ οὗ ἴ86 πιοβῦ ὈΓῚ Πα ηῦ οαρὶτ4}8 οὗ δος! γ, 016 σοπιπιογοΐδι, πιογαὶ, δὰ 
800 18] πιθίγορο 8 οὗ Ὀοΐὰ (86 Οεοοϊάθηϊξ δπὰ Οτίθηϊ, ον οϑηταγίθ8 [16 ἰσποδὺ σοργοβθηίδίνο 
ΔΩ ἢυγβθ οὗ οἷν"! Ζαιϊοη πὰ ᾿ἰθαγηϊπρ, πὰ δϑρθοίδ! γ {π6 ἀτθῆα ποτ ἀγθοΐδη ΡΣ] ΟΒΟΡὮΥ 
δηὰ τ[Π6 Ηεῦτον τοϊϊσίοη ΘΓ δῦ Ὅὔοθ (0 πηθοῦ 8δπὰ ἀἴβοονον ψῆδὺ οοηηοῃ στουη 8 οὗ ἱπίογοδί 
τσ 050} γ {ποὶν σοίησ Βοποοίογρι ἢ Βδηά ἰπ Πδπά, --- ἰΕβ 88. (86 πηοϑῦ π)θΏλ τ  Ὁ]6 σου] οὗ 
ΑἸοχδηά ον Β Θχροαϊιίοη ἴο (6 Ἰαηὰ οὗ ἴ86 ῬΠδγδΟἢ8. Νοῦ Ἰϑηγ γοδγβ δος (Β. ο. 828), ἴῃ 
[86 πιῖάβυ οὗ ναϑβῦ υποχϑοιῖθα τ] αν ν ρἰδη5, 18 νογδοῖουβ ϑρροίϊθ ἔοῦ οοηαυδδὺ 80}}} απβαϊθα, 
Ὠ6 αἰοὰ 8 [Π6 ἂρθ οὗ τῃἰγίγ-ῦνγο γθγ8 δηά οἷσῃῦ το η[[8. 
ΤΕ Ἰαβὰ πογὰβ οὗ ΑἸθχαηάοῦ οἡ Ὀδίησ δεκθα ἴὸ σβοῦι Β6 Ὀοαυθαίπθα 8. Κἰπσάοπι αγ6 βαϊὰ 

᾿ς ἴο μᾶγα Ὀδθη: “Τὸ {86 Ββίγοηροβί."" δ ὙΠ η οὯ6 σΟηΒ᾽ 6 ΓΒ {Π6 ἰΓαϊηΐπο ἴο Ὑδές]ὶ 
ΑἸΘΧΒΗΔΟΓΒ ἢ 15 ρα ῃπογαὶβ δὰ θόθα βυδήθοῖ, δηὰ ἴη6 ερίτῖς ὑπαὶ μβαὰ δνδὺ συϊϑὰ ἰπ (μ6 Ὀγοδβὺ οὗ 
μὰ μὰ {ποῖν Ἰοδί ον, 1116 Θοημβοαυθηοοβ οὗ βιοἢ ἃ ἰοσδοῦ, σοηνογθα ἴῃ βαοι 8 ἴΌΓη,, ΘΓ 

ΘΑΒΥ ἴο φγθαϊοῖ. [}ἢ ἔδοῦ, (86 Ὀοὰγ οὗ {ποὶν ομίεῖ ψγὰ8 ποῖ γϑὺ Ρυγοα Ὀθίοσο {110 
βίγυσρ]θ ἔῸΓ ΒΌΡΓΘΙΔΟΥ ὈΘρϑῃ διηοησ ἷ8 σΘΠΘΓΆ]8β. Ῥογά καθ, βόσονογ, Ὑποῦὶ ΑἸΟΧΔΠ ΟΡ 
δὰ ἀἰδιίησυ 86 Ὀγ ἰοανίησ πἷπι Ηἰ8 βἰσηδῦ γίησ, νγαϑ, ΌΥ ὙΦΥ οὗ ΘΟ ΡΓΟΠΙΪΒ6 θη ἀη0}} [Π6 
Θχροοῖρα ὈΪΓΙᾺ οὗ δὴ μοῖρ ἴὸ Αἰθχϑπάον, 2846 διπἰηἰβίγαῖου οὗ 186 γτοαϊπὶ. ΤΠ6 δυηἼβῦϊοθ 
ΤΠ ργονοά το Ὀ6 οὗ βῃοτιὶ ἀυγαίίοη. [,688 (δὴ ὕνο γϑαῦβ δου [πΠ6 ἀδδί οὗ ΑἸοχδηάθγ, ἴῃ 
ἃ Ὀδῖι]6 πὶ ῬυΟΪΘΩΥ, τθοπὶ πἢ6 δα πιδθ βαίσαρ οἵ Εσγρῖ, Ρεγάκῖκαβ Ἰοδῦ Ϊ8 6. Απὰ 
1818 ψγ88 Ὀὰΐὺ τῃ6 ἢγϑι δοῦ πῃ ἃ ὈΪΟΟΟΥ͂ ἱγασοάγ, ἰαβίϊησ ποῦ [δὴ ἃ 800 γ6 οὗ γϑαγβ, ἴῃ ὙΠΟ 
[πὸ δι οὗ ΑἸεχδπᾶοσ αἰβαρροαγοά, μἷ8 σϑηθγα 8 86 ΟπΠ6. 8 ΠΟ ΠῈΣ δηα ὑμουβᾶηβ ὉρΟῺ 
τπουβαηα8 οὗ (δοῖν βυ]θοῖβ, δπὰ ὑ86 στϑδὺ θιηρίγα, 8οὸ ἰδίθϊ Υ δοχυΐγεά, θϑυϊαϊθ οἵ ΔπΥ βυὉ- 
βίδη 14] Ὀοηὰ8 οὗ υπίοῃ, ϑηῦ ΒΟρΘ  Β8}Υ ἴῃ ρίθοθϑ. “Το ᾿νίησ ρος 8] χυδδβίϊοη δ τῃ6 {1π|6 
οὗ τ1π6 Ὀδάοςδὶ, παυλοὶγ, πομπὸν δηὰ ον ἴμ6 οιμρίτο οὗ ΑἸεχδηθν οουὰ 6 πιδἰηϊαϊπϑα ἴῃ 
Δϊ8 ΠΏΣ, ΔΓΘΓ ΘΥΘΓΥ ροββί 8 βοϊαθίοη οὗ ἰδ, θνουυ ροββί]6. ἔογπα, ΘΥθσῪ βαϊδβυϊ αἴθ μδα Ὀδθη 
υὐἱοὰ ἴῃ ναΐῃ, ἤμην αἀἰδαρροαγοα. Ὑ86 ἱπηροβϑι Ὁ} γ δα Ὀθοὴ «ἰοιποπϑίγαϊθα, ΡΟ  ἰσ4}}γ 
βρθακίησ, οὗ υπἱτϊησ 'π οπα Κίησάοπι, ΟοΩ6 ἀπίνογβδὶ πο ΡΟ ΠΥ, [16 ΡΘορίθ οὗ ἴμ6 Εαδβὺ δηὰ (86 
ὙΥδδῦς ἰγγθνοςδῦ]θ Ἰπάσπιοπὶ ρὈγοπουποορὰ οὐ τΠᾶῦ ΑἸΟχδπαοΡ μα ἀοοϊγοὰ δηὰ βουσλὺ ἴο 
δοβίενθ. Ὑμδὺ δἱοηό νΐο ἢ Βα, ἀδτγίησ δπὰ ἀοίπρ τὴ} τ ο 1658 ἰἀθα]ίβιι, 8 τηϑδηΐ βῃου]ὰ 
ΒΟΡνΘ 8ἃ5 ἴ86 Ἰηθ8η8 δηᾶ δβυρροτῦ οὗ δἷ8 ποῦῖς β8ι}}} γϑιπαῖπϑα, οθϑβθι βϑὶΥ ργορασαῖθα ἰἴβ6] ἴῃ 
ΟΥΟΥ ἱπογοδϑίησ ψᾶνθβ οὗ ἰηῆἥμσδῃοα, --- [π6΄ Ἰηϊτοἀαοίίοη οὗ ατγθοὶς ᾿ἰἴθ διποὴσ [16 Αβἰδιὶς ρθο- 
ΡἾθ8, [λ6 ργοἀποιίοι οὗ ἃ πον οἰν"ϊζαίΐζοπ πιδὰθ ὑρ οὗ (δμαῦ οὗ 16 Οτΐίθηϊ δηὰ (86 Οοοϊάθηϊ, ᾿ 
186 υμλῖγ οὗ [86 Βἰϑιογὶς ποῦ ὰ ἰη Ηο ]θηϊβιῖς ουϊυγο.᾽ 4 

ΑἸοχδηάογ. 

1 ΟΥὨ οη ἰδ ζΘΏΘΤΑΙ δου οος : Ὁτογδϑη, ἰἱ -}} ; ΒΊδῖθα, ἴ!. ; Βιατγίς, ρρ. 868-128; Ἐπαϊά, Οεεελίολεε, ν. 274-258; δηὰ ἔος 
ὈΣ ΟΙδΓ βυσητηδσίοθ (ἢ9 Ὠἰδίοτῖοα οὗ Οτδοίς, Ηἰυ εἰς, Βοσσίοϊὰ, δὰ Βοϊ υσηδηῃ, ἐάσει. 

2 Βιδοϊου, 11. 237-249; “06., Απεϊᾳ.,) χὶ. 8; ϑρίοξοὶι, δὲς Αἰσχαπάειϑακε, οἰο. ; δηὰ Ηθηησίομδοα, ϑίμα, μ. Χρίι.. 
1871. ; 

8 806 Θτοῖρ, χί!. 264, α΄ 4 Ῥτογχοϑῃ, ἢ. (2), 868. 
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Νουν μβιληάϊησ ᾿ἰ8 Οὔϑουγο οτἰσίη Ῥιοίθμν 1. ϑοίθυ, πον α180 838 186 βοὴ οἵ 1ἅσαϑ, 18 
ΟὯ6 οὗ {Π|6 πιοϑὲ σοηϑρίουουβ ἤρυτοβ οἵ (6 ρογίοὶ ποχὺ βυοοδοάϊησ ΑἸοχδηά θυ. 
1: νγδβ ἃ βασϑοίουβ οβοῖθα ἐμαῦ βδουγθὰ ἰο Ἀΐπι, 88 ὁπθ οἵ {86 ἰδιύθσ᾽ Β πιοβὲ βιοὺθβϑϑ- {τὴ ἔγοὶθ- 
[0] οθτοτϑ, 186 βαίγαρυ οἵ Εσγρί, ΕΓ, ἴῃ ἃ Ἰηθᾶβυσο ἀρδαγῦ ἔτοπι (6 ἀυδυγοὶδ οὗ 
ἷ5. 6. ]ονν σοπογα]β, 6 ταῖσ ῦ Δ ἴπ6 ἰουπάκιίοηβ οἵ {16 διαρίτο Ὑῖο ἢ Ὧθ ῥγοὐοοϊοα. Ὑ8116 
81} }}ΥῪ ἀνοϊΐησ οοπῆϊοῦ, 88 ᾺΓ ἃ8 ροβϑβι 06, ΒΘ κηθν μον ἴο ἀεἔθηα Ἰκἰπι86} ἢ ἤθη διίδοκοά, 
88 δσδίπδὶ γα ἐκ Κα ἰῃ Β. Ο. 821, δηὰ ποῦ ὑπ πόθ ἀσαϊπϑὺ Δηθσοηα8, αη0}} (Π6 ἀρφοϊεῖνθ 
Ὀαίε]ο οὗ ἰρϑυ8, Β. σ. 801. Ηδ δβϑυηιθα [86 ({{|6 οἵ Κίηρ ἴῃ Β. ο. 806. ΤΏ Ὀουπὰβ οὗ Ὠΐβ 
Θῃηρῖγο 6 οχίθπαρα ὈΥ αηϊξίησ ἴο ἰξ γγοπα οἡ ἴπ6 Εδεὶ, δηᾶ, δἔϊου Β. ο. 801, Ῥαϊδβίζηθ δπὰ 
Οα]ο-ϑγτία οὐ [Π6 γεβί. Τηο ἰβίφηα οὗ Ογργυβ, ἴοο, ἐδ δὖ 0818 υἱπι6 ἰπίο ἴΠ6 ρουιλδηθηῖ 
Ῥοδββδϑείοη οἵ Εσγρύ. Τλδ ἠδιϊνο Εἰσγροίδηβ ἢ ἰοΐς ἴῃ (86 υπαἰβιυγροα δη͵ογιμθηῦ οὗ οὶ 
βοοΐα] δυὰ σο]σίουϑ ουδίοπιβ, θὰὺ δἀμλι 6 ποπὸ οὗ θη ἴο [86 τυϊΐησ 1488,  ]οἢ γ88 ἀϊβιϊπο- 
εἰν ῖὶγ ΜαοἊοοαοηίδη. Ηἰ8 τοϊδιίοη ἰὸ {πὸ δ 8, απὰ 186 ἱππσηςοα οὗ αἀτροὶς εἰν)! ζαῦοη ὑπᾶον 
πἰπὶ δῃὰ 18 θυ ΘΟ ΒΒΟΥ8, Ὑγ}}} 06 Δύδν οοηβίἀοσθοά. Αρρδγθῃιμν ἰη ογάον ἴο συδγαὰ δσδϊηϑὺ ΔΗΥ͂ 
Ῥοβϑίῦ]6 ἀϊβραϊθ ονϑὺῦ (ῃ8 βυσοθββίοη, Ῥιοίθιυν 1. ϑοῖθγ, ὕτο γϑᾶγθ Ὀθέοτ 18 ἀϑδίἢ (Β. ο. 284), 
δαϊολῖοα ἰῃ ἕανουῦ οὗ }}18 γουῃσοδῦ 8οη, Ριοίδθιωγ 11. ΡΒ ΦαΟΙρ 8. 

ΤὨΟ βθοοηά Ῥιοίθιην 88 ρου 08 (Π6 τηοϑὺ (ἰϑι1ησ]δηῃρα οὗ π6 πδθ. 1,688 ἰηθἀοτγοα (δ 
818 ἔδίμον δὰ Ὀθὸμ ὈΥ [86 προθβδίΥ οἵ ἀδίδηϊησ [86 διρίγθ δραίηπβυ [πὸ 8π| 1" Ὁ οιδτον ΤΙ. 
τίου ἀοϑίσῃβ οὗ [πὸ ϑγυγίδη στυΐθσβ, 6 νγὰβ 8016 ἴο ἀδνοίθ Ἠἰταβοῖξ τεΐ μὰ 41] (86 ἧπι- ῬΜΜΙδάοὶ- 
ἸΏΘΏΒΘ ΓΟΒΟΌΓΟΘΒ δὲ Εἷκ οομμηδηα ἴο [86 ΟὈ͵]δοῦ οὗ τηακίηρ [18 οαρί [8] (πμ6 ὈΓΙΠ δῆς, ΒΠΒΕ: 
πα ϊβρυϊοά οσϑηΐγο οὗ. ἰογαΐατο δηὰ οἵ δοϊμπιοῦοθ ἔογ {μ6 δηςίγο οἷν: }]Ζοὰ σου]. ΑἸοχαπάγὶα 
ὈΘοδΏΔ6 δύ (8. ἰἰιη6, ἴῃ ζδοῖ, ᾿π|6 16 6 ΠΥ δα σομηπιογοία  γ ταὶ ομθ Ὀθολπια ὕνψο οθηΐι- 
᾿χίθϑ ἰδῦδσ. ρο ἰἰςα] νυ, ---- [86 που ἀ 8 τπηο γορο 8. [08 πισηϊβοθηῦ ᾿Ἰσῃίῃοιδβο, πο σάνο 108 
Ὠβπιθ ἴο 8]} δι Ὀϑοαιοηῦ βίσυοίαγοβ οὗ ἴΠ6 Κὶπὰ ; 109 σοῦ] -τοηοπ θα τηυβοι δηα ΙΌΓΑΥΥ, (ἢ 6 
ἀδροβίνοσυ θυθ ἀυτγίησ [16 ργϑβοπΐ γοΐσῃ, ἰὉ 18 βαϊὰ, οὐ 100,000 ραργγμβ σοὶ θ᾽; [86 ποιὸ οὗ 
ατίίβι8 δηὰ βοβοίδυθ ἔγουι ΟΥ̓ΘΡῪ ἰδηιὶ, δηηοησ ὑοπὶ ἈΙΒΙΟΥΥ͂ τηθης10Π8 4 ϑίΠρο οὗ Μοσάγᾷ, 
διταῖο [6 Ῥεγίραίεϊίς, Τ]ιοο δτα, Ἐπ}, Ὠιοάοτυβ, ΤΒδορηγαβίυϑ, δπὰ Μοπδηᾶοῦ; {Π6 
Ὀγοδ οὗ 118 οαἰίαγα, ΒΟ ἢ ἐοαπα τοοπὶ 6 Γ ἜνοσῪ Κἰπὰ οὗ Ὠυπηδη Ἰοαγηΐησ δηὰ ἔπγηβη θὰ ἃ5 
[20 τοῦ ἰγαηβιδίίΐοη οὗ (μ)6 Ηθῦτον γί ρῦυΓΘΒ, --- (18 88. [Π6 πιοβῖ Ἀιιίησ ὑτἰ δαῦα νν αἰ ἢ (16 
ΒΘ ΘΒΒΟΓΒ οὗ ΑἸοχϑπᾶον σου] πᾶνθ ραϊὰ ἴο [18 σταπὰ ἀδδβίσῃβ, [Π6 τηοϑὲ βρη πιομαπιθηΐ 
ΤΠ6Υ οουἱὰ μαᾶνο γθαγοὰ [0 ἢἾ8 ἸΏΘΙΏΟΓΥ. 

Ριοϊοιγ 111. Επδτοοίθβ, 88 οἰ ἀθϑῦ βοη, βιοοθοᾶθα 8 ἔδίμοῦ οὐ [86 (Ὦγοπα οὗ Εσγρί (Β. Ο. 
246-221). Ὁπαον ἷπὶ 16 οιηρίγα σϑδο θα [86 Βίσμαβὶ οἰ το οὗ 18 ῬγοΟβρΟΥΪΥ. οἰηῤενψέ 
Ῥατΐησ 8. ὈγΠΠ δας οαιιραίρη ἀσαίπβε Απθοομυβ ΠῚ. οἵ ϑγτγί 6 ρυϑῃθα μῖ8 τγῶᾶγ 88 Βυογζοῖδε 
ἔα 88 Δηϑοοι; δηὰ Βανγίοι, βοουγίησ ἰπ 86 ἰαιίον οἶβοθ βοιιθ οὗ Ἐππ6 ὑγορῃΐθβ 5η6 δὸς 
ὙΠΟ ΟΔΙΉΡΥ868 ἢδα σαγγθα δ δΥ ἔγοπι Εσγρί ἴγοθ μυπαγοα γϑᾶγβ Ὀθίοτο, δπὰ 
τοοοϊνοά, ἢ σοηβθαῦθηοο, ἔγοτμῃ Εἷβ σταϊοίια! Βα 076 ο 8 [16 βυγηπιθ οὗ “" Βοηρίδοίον,᾽᾽ νι] οἢ Π6 
ΘΥΟΣ αἰϊουσαγὰθ Ὀοσο. ἴὐηάον Ριοίθιγ [Ρ΄. ῬὨΙΠοραίον, (86 ἤθχὺ ππόπϑγοὶ (Β. Ο. 221-204), 
{86 ρογϊοα οὗ ἀοσοπογδίίοη βοὺ ἰΏ. Ηδθ ργθβοσυοὰ, ἱπθϑα, [86 ἱπίθσυιν οὗ [86 ΟΡ ΪΓγο, β'σηδ! 
ἀοξοαιίηρσ ἴῃ [6 ποῖθα Ὀβί|6 οὗ Βαρία (Β. σ. 217) τπ6 8.1] δπὰ δηογσοις Απεοοδιυ8 11]. 
(86 ἀτοαῖ, θὰ ἴῃ ἷ8 ργίναιθ 16 νγἃ8 οθηχίπαίθ δηὰ βθηϑυδὶ 'ἰῃ [16 δχίγοπιθ, δη4 ὈΥ ὀρργθβ- 
δῖνθ Ὠ] 68 8068 ὑτου θα δυιοησ πἰ8 Εσγρίίαπ δι ήθοίθ (6 ἄγβῦ σϑρϑ  Ποα ὑαὺ δι ὈγΌΚΘη 
ουὔϊξ βίησθ {π6 αγϑθκβ Βα Ὀθσυη ἴο ταυϊθ. ΗἱΪβ οὐἱγ βοη, Ριοίϊθηιυ Υ. Ερί ρϑηθϑ, ἃ ο}}}} ἃ οἵ ἔνθ 
γΘ6ΆΓ8, ϑιοοοοαρα Ἀΐπι. Απεΐοομυϑ 1Π1. 180 Θτϑαξ πον ἔουϊμὰ [86 ορροσγίαμὶν ἴοῦ ψ Β]ἢ ἢ6 
μδὰ θθϑὴ πϑιυηρ, ἴο ταίγίθνο [}}6 αἰβαβίον οὗ ΒδρὨῃϊᾶ. δοϊπίηρς ᾿ἶ8 ἔογοθβ τι τμο86 οὗ ῬΆΠΙΡ 
111. οἱ ΜαοἪοθάοῃ δ δἰίδοκθὰ ἅοβο οἵ Εσγρῦ ὑπάρν ϑικοραβ ἰη 189 Ψ 4Π|6γ οὗ (86 ϑογάδηῃ ποᾶῦ 
Ῥϑηθδβ (Β. Ο. 199), δηὰ ποῦ ἃ Υἱοίουυ ὈΥ πο Ῥ)ιαοηΐοία δὰ Οαἶ6- ὅγτῖα, νι διά, 
Ῥᾶβ886ι} ουὖῦ οὗ ὑπΠ6 μαπὰϑ8 οὗ {π6 Ῥιοϊδηἶθϑ ἰηΐο ἴΠο86 οὗ {μ6 Θ6] οἱ 6. 

“ὁ ἴῃ {8 νοῦ 8 ἀθθαίθ,᾽" 88 ϑίβδῃϊου 3 68|18 [6 βουΐθβ οὗ δσοηῇϊοῖβ θοίσεθη (86 Κίησβ οὗ 
ϑδγτία δηὰ Εσγρῦ, ““ ῬαΪΘβίϊηθ νγαβ8 [86 ρῥγϊηοῖραὶ βϑίδρθ δοσοϑ8 πο ἢ ὁ [86 Κίησβ οὗ ἡ γρίτε ἴὰ 
6 βου, (86 ΑἸοχδηάγδῃ Ῥιοϊθηνῖθ8, δηα " {16 Κίηργβ οὗ [06 ΝοΥίδ,᾽ [Π6 56 ]6- Ῥαιοβιίπο. 

1 Οὗ [δέγουσιθ, ᾿εελόγελεα ῬΟῺΤ δετεῖν ἃ ἢ" ΗΠϊΙΣιοἵγε ͵ὰ "ἢ Εσυρίε, οἵα." Ἰϑρεὶπδ, Αὐπιρεδιιή αεν αἰίαη σψρίεν ; Οοἷον, Ὧ 6 
Ριοϊονιαὶ Γαρίηα γα; ΟὨδια ΡΟ  οὉ-ΕἸβοδο, ἀππαῖεβ ες Σαρίάεδ, αὐ ὰ τονυῖονν οὔ [6 κδηλὸ ὉΥ 81. Μεγεη : Νομτείίεα ἴζ6- 
ελεέγελδς δεν ἔΡοσμε ἀε ἰα Ἀΐονὶ α' Αἰεχαη τε εἰ 5} ἰα Οἰγοποίορία ες Ῥιοίόπιέεα ; Ῥατίῃογ, δας Αἰεχηπανίπίϑολε μξειη, 
δίεο, Ῥιοίενιάμε ἱαιφί, ἀεν Οτάμάεν ὅεν 82είεπ ἀσυριϊδελεη, Ὀυπαδίΐε; ἈλΙδο], δ. Αἰασαπανίπίϑελεα Βιδβοιλέχεπ ; ΒΏΔτρο, 
Ηϊἰδίονῳ ὁ. Ἐσνρε σοηπι 1τλὲ Ἑαγίϊεδε Τίηιες ; Βεοτματαγ, Ογμηπατὶ35 ὧἋἐγ Ογίεελίδελεη δδιεταίμγ. 80. ἴοο [Π6 γναγίουδ 
οἰαδαίοδὶ πρὶ ϊοεβ οὐ ὑδὸ ροτἱοά, δῃὰ ἐΠ:0 ὀχοοο ΠΥ ἰοἰογοδίίης τοοοσὰδ οὗ ἔπ 6 πιομυθηῖ. Ἐκ δ ἐγβηϑἰδιίοηα οὗὨ ἐπ 
Αραγτίδη δὰ Ἐσυρθδη τοοπυμηθοῖδ ἤδνθ Ὀθδ ΡΌὈ δηθὰ ὉΥ Βαρδίος διὰ ϑοηδ, αηᾶον (Ὧ6 Εὐ16 Κεοογίξ ο΄ ἐλε Ῥαεὶ, οἵ 
ν΄ ἷο 8 δον Ώ γοἷδ. ΠΑΥΘ ΔΙτοθὰν δρρϑασθά. 83.660, ὀφϑρϑοίδι υ, νοὶ. υἱὶδ., ὑρ. 81-90. 

ὁ 1 248. 



16 ΤῊΕ ΑΡΟΟΘΕΥΡΗΑ. 

οἰάφ ἔγομι Απιίοοῖι, ραββθαά ἴο δπὰ ἔγο πὶῖϊ (οἷν σοαγὶ ἰπυγίσιαθβ δηὰ ἐποὶγ ἰποθβδδηῦ δυτηΐθϑ, 
{πεῖν [πα ΐδη οἰδρμδηΐβ, ἐμοῖς Ογθοίΐδη σαυαῖγυ, ὑμοῖγ Οὐθηϊδὶ ροπιρ.᾽ Οαϊο- ϑγτία, ἱποϊυὐΐπσ 
ΨΦυάθα, οὐ {86 ραγι θη οὗ ΑἸοχδηάουβ οιρίγθ, δὰ Ὀθθη δϑδίρηθα ἴο 1,δοιμθάοη. 11 νγὰβ 
ἰδκοη ἔγοιῃ ἴα ὈΥ Ριοϊοηυ 1. ϑοίον, ἴθ 116 γϑᾶν ζο ονίησ ἢ18 νἱούογουβ οαπιρδῖσῃ ἀσδὶηδβῦ 
Ῥεγάϊκ καβ (Β. ο. 820), δηὰ ἐδ ψ8}}8 οἵ ογυβαίθιι, ψ θὰ ἢ6 οηίοσθα οὐ {π6 δ θα, 6 ΓΘ 
ταζϑὰ ἴο (86 στουῃὰ. Αἱ ἰδ βδηια {{πι6, 1 (ἶχ6 ἰβίουδῃ8 οὗ {16 ρουϊοαὰ ἅτ ἴο θ6 ἰγυϑίθα, 88 
ΤΏΔΩΥ 88 ἃ Βυπάγοα τπουδαπα Φ6 078 τγόγὸ οδγτὶϑα οὔξ ἴο Εσγρῦ, 1 Ὀδσοιιῖησ ρογπιδηθηΐ βθ 0168 
{π|6γ8, ἃ ρατὺ ἰη ΑἸοχδπάτγία, δὰ οἰβοῦβ ἰὼ ὔγγεμθ, υἱῦγδ, δηα ὄνθη τηοτὸ αἰβίδης αἰβίτίοἰβ οὗ 

Αἰτίοαβ. Βιυΐῦ [π6 ποοάδα Βεοὶρειῖδβ οὗ 1 δπου δθὰ ἴμ6 βθ8-οοδβίβ οὗ Ῥμαηίοϊα ψγόγα ἃ ργῖζθ ἴοο 
τς ἢ οονοῖρα το 6 Ἰἰοἔξ ἀυποοηϊοϑίοα ἰῃ [6 Ὠδπα8 οὗ Ριοίθιῃγ. ΤΈΏΘΥ σψογὸ ντοϑίθα ἔγοπι Ὠἷπὶ 
Ὀγ Απιροπαβ ἴῃ 1Π6 γϑᾶγ 8. Ο. 814, ἴο Ὀ6 σοῦ Ὀδοὶς ἴῃ (6 στοδῦ 8.016 οὗ (ἀᾶΖϑ, ὕνγο γ68 8 
Ἰφίοτ, τίς ἢ ρογιοα (Β. Ο. 812), ΠΙΟΥΘΟΥΘΓ, Μὃὲ8 Γαηἀογθα 8011] ΠΟΤ ἸΠΘΠΙΟΥΔΌΪῈ 88 {110 Ὀαρὶπ- 
πἰησ οὗ (6 δοϊθυοίδη οσα. προ αν ὁπουσῇ, ϑϑθυσαβ Εἰπη86}} τγ88 δἰ {}}18 {{π|6 ἃ ἔξυισὶ να ἴῃ 
186 σϑρ οὗ Ριοϊδθιηγ, ψΠΘΓα ἢ βουνθα 88 οὴ6 οὗ [86 τογϑὶ συδγάβ. Τμα ᾿Ἰδυΐογ᾿Β ὑγἱυτηρἢ, ἴῃ 
[ΓΏ, γγὰ8 οὗ βἰιοτῦ ἀυτγαίίοη. οιποίτί 8, ιὰο Δα Ὀ6οη ἀοἔθαϊοα δὲ ὅ8Ζα, μδνίηρ αηϊοα ἢιῖ8 
ἔοτοθϑ στὰ {ποβα οὗ [8 ἔδίμον, βυοηᾳροοὰ ἴῃ αἀγίνίησ ὑπΠ6 Εργρϑηβ ΟὔΘΘ ΤΟΥ ἔγοπι ἴΠ6 46- 
Ὀδί80]6 ργονίποββ, δηὰ σοϊαἰηθα ροβϑαϑδίοῃ οἵ ἴπθπν ἀπ 0}} {π6 Θνθηυξι} ὈΔι016 οὗ Ιρβὰ8 (Β. ο. 801), 
ἔτοιῃ το τἰπηὸ, ἔοῦ [86 ποχὶ Βυπάγοα γοαγϑ, ἀαῦθβ [86 ροστηᾶποηΐ συ]θ οὗ ἴμ6 Ῥιοϊθιηΐθβ ἴῃ 
Ῥαϊεϑιίπο. [τ ψ8 ἃ ἔδθαγίυ! βοουγγο ἴ0 τὶς ἢ (818. 1100186 Ἰαπα δα Ὀθοη δχροβθα ἀυτίησ [δ 
ὑπσϑηϊγ-ῖνο ὙΘΑΥ8Β οὗ δἰπιοβῦ ἰποθβϑβδῃΐ ὙΑᾺΓ Ὀοίγθθη {ΠπΠ6 ἔογοοβ οὗ ϑγγία ἀπὰ Εγρί. 10 ἀοϑθβ 
ποὺ ϑγρΥὶβο 8 ἴ0 ἰδαγῃ ἰδδῦ ἴῃ δα! ἰοὴ ἴο [Π086 Ψ]10 ὑγοῦθ ἔογοὶ ὉΪγ τοιηονϑᾶ, στοαῦ πυπιΌΘΤΒ 
οὗ δενγβ νοϊαηιδυγ οχὶ θα ἐπϑιλβοῖνοβ ἔγοπι (ποῖὶνγ παν ἰδηὰ. Ριοίθιιυ 11. Δα ΘΙ ρ μὰ 8 
τὐδηστηϊἰ6ἃ 180,000 ψἼΟ, 88 ἴπ6 τϑβυϊὶ οὗ 106 ψ8γ8 ὑπὰᾺ6νΡ [06 ργονίουβ τοῖσῃ, δὰ Ὀθθθῃ 
Ὀγουρσὺ 88 βίδνϑϑ ᾿πΐο Ηἷ8 δπιρῖγθ. 10 γγἃβ Π0 1688 8ῃ Ἀοῦ οἵ ρο] 68] βασϑοῖτΥ ἴδῃ οὗ μαπιδη- 

ἰϊγ. Α8 ᾿ογαὶ δῃὰ υβοῖυϊ βυθήθοῖβ οἵ Ῥογβὶα δπὰ οἵ ΑἸἰοχδηᾶογ ἴπ6 99ν)8 δὰ ργονϑὰ {πεῖν 
ὙΟΓΙΝ 88 8 βυρροτί ἴο (6 ἰἤγοπθ. Αἰθχδηῆογῦ εἰπιβοὶ δα δοοογαθα [Πθτ 6418] τ σῃῖβ ψ 1 
{π6 Μαρσοράοηΐδῃϑ 48 οἰΖθηβ οὗ ΑἸεχδπαάγία 3 ὙΠΟ ποῦ Κπονῃ 88 8 ρϑορὶα ὑμ8ὺ οουὰ Βα ἴο} Υ 
06 ἰτυβίοά, ΤΊΈΟΥ ᾿δὰ [86 ἔδαν οὗ ἀοἀ Ὀοΐογα ὑμοῖΐη, απὰ ὑμοὶγ πιογαὶ ρυσὶν δηὰ βϑιθδάξαβίῃ θβδ 
ὙΟΥ6 βοιηοιίηρ (μᾶὲ, ἃ8 οἰδιηθηίβ οἵ ρο 68] βέσοησίη, ουθη δη Οτγίθηϊαὶ τποπϑγοῖ Κπονγ ΠΟῪ 
τὸ δρργϑοίβιθ. [1 Ῥαϊοβιίπα ἀυγίησ {Π6 δητγο γοΐσῃ οὗ [π6 Ῥιοϊδθπιΐθβ (86 ρθορὶβ πσογὸ Ἰοΐζ, ἔογῦ 
[Π6 πιοβὺ ρασγύ, ἴῃ (86 απ ογγαρίθα ΘαἸογπιθηΐ οὗἨ οἷν! δῃὰ νοὶ σίουϑ ἔγθεάοπι. ὙΠ ϑῖν ρϑου]- 
ἰαυ εἴ68 οὗ Ὀδ]οῇ δηα ϑοοίδὶ υϑϑσθδ βθοῖχ ἴὸ πᾶν ὑδθη οαγοέι γ τοβροοῖθα. Τ6 Βἰρἢ ῥγθϑὺ 
τοπ)δἰηθα πα ἰδυαγ θα ἴπ ΐβ πῆογο [μλἢ ΤΟΥ] ργογορσδίῖνοβ. [ἢ 106 ὑνοηΐν ϑυτίδη ἰαἰθηΐβ οὗ 
ϑ'Γν ὺ δρροϊηϊθα 88 Ὑθδυῖὶν γι αῦθ τ ΓΘ ΓΟ ΌΪ]ΑΥΙΥ ρδϊά, [Π6 Τοδὺ νγ88 8 πηδίου οὗ ΘΟ ΡΑΓΘΕΥΘ 
1 ΠἘογοηςθ. 

ΤΊιο Το] οττίησ 18. ἃ 1180 οὗ ἰβοβα σῇο μ6]4 [μ6 σῇ ργίθδί᾿ δ οὔοσ 1η [86 ρογοα δχίθπαϊησ 
ἔτοια ἴ86 ἀρδίῃ οἵ ΑἸοχαπάον ἰο {Π| τοίσῃ οἵ Απιίοοδυβ ΙΡ. Ερίρμδπθβ: Οπΐδδ 1]. 

μὲς αὐ τὰς (Β. σ. 331--299); δίπιοῃ 1. [86 Ψυδὲ (Β. ο. 299-287); ΕἸΘΑΖΟΣ (Β. Ο. 2387--266); 
Μδηδββα (Β. Ο. 366--240); Οπΐδ8 11. (Β. ο. 240--227); δίπηοη [1]. (Β. ο. 2936--198): 

Οπίβ8 ΠΙ. (8. σ. 198--175); δαβοῦῆῦ. ὕὕπαον Οηΐδβ 1., γγὰβ πδὰθ (Π6 ἰγϑν οὗ {π6 ὅν) 8 τι ἢ 
16 1,δοραθπιοπίβηβ, δπ δοςουηῦ οὗ τ ΐς ἢ, ἴῃ δὴ ΘᾺ 6} 5866 ἔογπι, 18 σίνϑη ἴῃ 1 Μβοςο. (χὶϊ. 20-- 
23). υγίησ ἴ86 ἴδττη οὗ οἶος οἵ [Π6 ποχί Ηἰσῃ ργιεβὲ, ϑδίιηοη 1... ποι ΐηρ οὗ ποθ ὀσσυγγοα, 
[0 ν͵ὰϑ ὑπᾶοῦ ΕἸθαζοὺ ὑπαὶ ἴΠ6 ἰγδηϑίδίϊοη οὗ 116 δαριίυαλσίηλ 88 υπάθυίδκαη 'η ΑἸἰθχδπατσίϑ. 
Οπΐδ8 1]., “Ἴο βαθπιθᾶ, δῦ Ἰθαβὲ ἷἱπ [18 ἰδίθν γϑᾶσβθ, ἴο ἤδνθ σαργοβδοηϊθαὰ {Π6 ϑυγίδῃ 88 Οὐδ" 
ἀσδίηδῦ {π6 Εργρίιίδη ραγὺγ ἴῃ Ῥαδίθϑιϊηθ, οδπη8 ΠΘᾺΣ πανίπρ βουΐουβ αἰ σαν τ ἢ {86 Ἰδίῖο 
σοαηίΤΥγ. ΕὌΓΡ οὩ66, [86 ἀδι8] ὑτἱ θαϊδ τγὰβ τοΐυβθοα, ὉΠ6 ΘῃΘΓρΟΙΟ ΤηΘΑΒΌΓΟ8 οὗ ἢΪ8 δι δἰ τίουβ 
ὨΘΡΉΘΥ «οβαρὴ, τὸ ἰπηβοὶξ οοἸ]θοῖδα (Π6 ἸὩοΠΟΥ 8πα οδυτίθα ἰδ ἴο (ἢ Ἐσγρύΐδῃ οουτί, 
δίοπθ δνυογίοα 186 οδίδβίσορμῃθ. Αἴζογ ἴ86 Ὀδί]6 οἵ Εαρμΐἷα, Ριοϊοπιγ Γ΄. ῬΒΙΠοραῖον, εἰαιθᾶ 
Ὀγ 8. Υἱοίογυ, δοΐδγθὰ [8μ6 ὑθίῃρ]θ δὲ Δογυββδίδη), δηὰ ποῦ ΟὨΪΥ οἴἶξογθα ββογίβοοβ ἴπθγθ, Ὀαὺ 
ἴῃ βρῖ16 οὗ {πΠ6 τϑιλοηβίγϑηοθβ οὗ {86 ργίθβίβ, δηᾶ [6 σοη βίου δίίοη 8πα ἴθαγβ οὗ [16 ΘηΠΓΟ ρ6ο- 
ὈΪθ, ἑογοθὰ 18 ΨΥ ἰηῖο {Π6 Ηοὶγ οὗ Ηοἰΐο8. ΥΥ̓́μδὲὶ δοίαδιΥ ὕοοῖκ ρἴδοο ἔμογα ἰῃ σοηβθαῦθηοθθ 
ἴι ἴδ ποὺ ροββί 016. ἴο ἰθᾶσῃ, [6 δοοουηῖ ἰῃ 8 ΜΑΟΟδΌΘ68 (Ἰ. 9, ἰϊ. 24) Ῥαΐπρ ΒΟΥ ἸΘσ ΠΑ ΥΥ. 
Βαὺ ἰν 18 οοτίδίη (μδὺ Βο ἰεῖν “Φογιιβαίοηιν, ἰηβαιηθαὰ πὶ. [6 ἀθοροβῦ μαἰγθα ον ΑΓ 8 {86 “68 ἢ 
Ρθορίο, δπὰ ργοςθϑαθῆ ἴο νϑηῦ (ἢ 6 βδῖη8 οἡ {μοῖν ἱπποσθηῦ Ὀγοίμγθη ἱπ Ἐσγυρί. Α β᾽ π} 18. 6880 
οοουγΡοα ὑπον Οηΐα5 Π|. Ῥα]αβίϊηθ Ὀδΐησ δὖ {Πδὺ {ἰπιὸ δἰγσθδάν Ἰοϊποὰ τὸ ϑυγίδα, Η δ] Ἰοάογι, 
(86 ἰγϑαβῦγοσ οὗ ϑοϊδυσυβ ΡΥ. ῬὨΠ]ορδίον, ᾿ἰηβρίγθα Ὁγ (6 Βορθ οἵ Ὀοοΐγ, 8180 πιδάθ 8ῃ δὺ- 
τοιηρῦ ἰο ἔργοθ 818 ὙΔΥ ἰηΐο π6 Ηοὶγ οὗ Ηο]ο8, θαϊ, 88 γὸ ἃγθ ἰηΐογῃηγθα, γγ8ἃ8 πὶ γΒΟΌ]ου ΝΥ 

1 2086.) 4πείᾳ,, χὶ!. 1,81. 3. 908.., Οὐπίγα Α4».; 11. δ. 
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δίσυο κ ἄοτη οὐ {86 [τοδὶ 88 ῬιΟΙθαΥ δά Ὀθθῃ, δηὰ δὶ ἰαϑὺ ουγοὰ [19 1186] ἴο [μ6 ἔνθ μα Ὁ 
ἰοϊοτγοθδϑείου οἵ {π6 σῇ ῥγὶθβϑὶ οὐ ἢἰβ ὑὈθ 84 1.2 

Οτϑοίδη οοϊοηϊξαιίοη μδὰ Ὀθθα οπθ οἵ [86 οοη ΓΟ ]ησ ἰάθα8 οἵ Αἰθχδηᾶθυ. Αὐίβιοι!θ πσγοῦθ 
8. Ὀοοῖς οοῃοογηΐησ ᾿ἶπὶ ΠΟ ἢ ΒΘ ΘΗ 164, “6 ΑἸαχδπ ΟΣ, οὐ δθουϊ Οο]οηίθβ.᾽᾽ 3 Απὰ ἢ 
ὃ τηᾶνκοα ῬΘΟΌΪΙΑΥΠΥ οὗ ΑἸοχδ πη θν᾽ 8 ΘΟ] οηΐθϑ, 88 οὗ ατοοὶς 16 ἴῃ σΘΏΘΓΆΙ, 88 ἴ ἀ6- γπβερδα, εὐ]: 

νοϊοροά ᾿ϊβοὶῖ ἴῃ ἐογαΐίση ἰδηάβ, 88 {πὸ οἰΐγ. [Ιἡ τΐ8 ἴθ ραγοου αν] ἀἰδυλησυ θα φῆ ̓ 
186} ἔγοιῃ (δῦ οὗ 186 Αϑἰκι58. ΤῊΘ οπο τ αἰ βδιϊ ποι νον οἴμηϊς (ἔθνος), [86 ΟΥΠΟΣ 
Ροϊΐια (πόλις, πολίτης), ἴο ᾽}86 [86 ψογὰ ἴῃ 118 οἰγηιοϊορίςδὶ βδοη86. Ατ οἷά Ερμοδβίδῃ ἱπεονῖρ- 
(ἴοη οὗ ἴ:6 Ἐοπιδη ρογὶοα γοδαβ: Ἐφεσίων ἡ βουλὴ καὶ ὃ δῆμος καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων αἱ ἐν τῇ 

᾿Ασίᾳ κατοικοῦσαι πόλεις καὶ τὰ ἔθνη. 1 γτ88 ἴῃ (88 ὙΓᾺΥ 6180, ὑπαὶ {π6 Οτροὶκς οἷν!!! σαιίοη ὀχιοπάθα 
ἐιβοε ἴῃ Ῥαϊθϑιΐϊπθ. Ῥθγα καθ, 0 σοῦ (μ6 βἰσηοί τίπο οἵ ΑἸδοχδηάοσ, βῃονθα ἢ)ῖ18. ἸουδΥ 
ἴο {π6 τηϑθογυ οὗ ἷβ οἰ οὗ ὈΥ͂ Θησαρίησ ἃ οποθ ἴῃ ἴπ6 του ἀΐησ δπὰ ατοοϊζίηρς οὗ ϑιαπιαγία. 
θη, ἴο {πὸ οχίγοπιθ που, στϑοοῖνθὰ {π0 πϑηθ οὗ Ῥϑηθδβ ἷπ ὨοθοΟΣ οὗ ἴμ6 ροὰ Ῥβϑῃ, ἴο 
ἩΏΟπι αἷδοὸ ἃ (6 πη 0}]6 τγὰ8 Ὀ0Ὶ]|0 οὐ 16 ποὶρθουΐηρ βίοροθ οὗ ργιιοθβ. Βοιμβῆθϑδη, νϑϑὶ οὗ 
Φοτάδη, Ὀδθοδηθ βου τ ορο 8. ἀποὺ το Πλπλ6 1 186 Κπονῃ ἴπ [Π6 βοοοηᾶ Ὀοοὶς οὗ Μδοοδῦθθα 
(χἰ!. 29). Οἱ }ι6 οἴδιδν 8146 οἵ (πὸ τῖνου βργδῃρ Ἂρ ποὺ οἱτί65, τ ἢ δυο ἢ Πδπι68 88 ΗΪΡΡΟΒβ, 
Οδάδγα; δηὰ ἔυγίμοῦ τὸ ἴπ6 βου, Ῥ6}]ὰ δηθὰ Ὀίοη; ζογῃιίησ τὶ δοῦλο οἴμογβ, [86 ΠΘοαρο] 18 
οὗ Φοδορθυβ δηὰ [πὸ Νὸν Τοβίδιημθηΐ, ἃπα 41} θαΐηρ, 88 ἰβ ουϊἀθηῦ ἔγοπι {Ππ Ὁ πδηγ68, οἵ ΜδἼθάο- 

πἷδῃ ΟΥὁἹ ατγθακ οὐἱσίΐη. [Ιἢ Βοποῦ οὗ ἴπ6 βοοοῃὰ οἵ ἔπ Ριοϊδηχοβ, [6 ρἷδοθ Κπονη 88 ΒΑΌΌδα 
Αἰβπιοῦ ᾿8 οὔδησοα ἴοὸ ΡΒ ΔἀοΙρμΐα, δηὰ {16 δηοίθηῦ οδρίζα] οὗ ἰμ6 Μοδίϊθβ, Αὐ- Μοδρ, 
τοςοϊνοα δ δρουῦ 116 δδπι6 ἔτπὴὸ [6 τλοτὸ ΘΟ ρΠοηϊουΒβ {116 οὗ Αὐϑοροἱβ. Αἰοησ [86 ῬΒωηϊ- 
εἶδη οοδδβῖ, [6 ουἱάθιηοοθ οἵ ἀτγϑοκ [16 τσοῦὸ 80}}} τῆογα πιᾶυκοὰ. Ο]ὰά ᾿οἰ[68 σοῦ τοῦυδ δρᾶ 
τεροορ θά, δὰ ἠδνν οἰ(ἷο8 ἔουπαρα νἴὯἢ 8. Ζθαὶ δηὰ σδρίαϊτν ἀπκπόντῃ Ὀοέοτθ ἰῃ {πὸ Οτίθηΐ, 
ϑυυδίοη ̓ 8 ΤΟΥ, --- αἰίογσσαγβ Κπογηῃ 88 Οροβδγοδ οἢ [16 868, --- ἀ4Ζα, Πόογα, Αροϊϊοπία, Δ Ὁ- 
Ειθάοη, σοῦ βοπὶθ οὗ (6 ΠΙΒΩΥ͂ Βοδροῦ8 ἩΒΙΟΩ ΒΡγϑησ ὉΡ ἀὐτίησ [Ππ650 ονυθηςαϊ γοϑγβ, δὰ 
ἄγον ἴο ἴθ δοτοββ [86 Ὀίυμθ Μοαΐτουτδῆθλῃ, ἃ Βπυδγιηΐηρ, δ νσθηϊυγουβ ρορυϊδίίοη ἔγοιῃ {6 
δι μου δὰ, [ἢ 4}} [Π686 ρίδοθβ ατγθοὶς |6 ἀοπηϊηδιθα, (μ6 Οτϑοὶῖς ἰδυσυαρο νὰϑ8 Βρόκθϑῃ, [δὃ 
τηοτα θ δηὰ [86 ἱπιπιογα γ οὗ Η 6148 ργδοιϊοθα τῖἢ θα0 ΠΠ{016 οἴδησο. Οἱ [86 ν]ιο]6 οὗ Ρα]68- 
τηθ, δυάερα δἱοῦθ σοπιαϊηθα, 88 γαῖ, οοιραγαίίνοὶυ ἴγοο ἔγοιῃ {ΠπῸ ἰγϑδηβέοττηϊηρ ᾿Ἰπἤθπθποα οὗ 
Οτθοεῖς ἰάφαθ. ΠΟΥ 88 Ὀυῦ 1116 ἰῃ ἐ8 (ΐῃ 801] ἴο ἰϑαρε ουρίαΐιγ, ἀπά 1ζ8 ρῬθορ]Ὲ γα ἠοῦ οὗ 
[86 ϑογὶ [ο ἰδία ἰπάϊγ ἴο δὴ ἰπῆυχ οὗ βίγβησθγβθ. 811} 10 τγὰβ8 οοπιρίοιοὶγ σίγα ]οὰ τὰ [86 
ΘῈ οἰν! ἰζαιϊίοθ. [Ὁ οουἹὰ ποῖ βμαΐ τ ΒοΪγ οαὐἵ, 1 ἰῦ που]ὰ, [6 δἰΐνϑυυ ἴοῆθβ οὗ (86 Οτθοὶς 
τοῦσασ; ἰδ οουἹὰ ποῦ τοπιδίη ἰηβθηϑὶ0}]6 ἴο [86 σμδΥτ8 οὗ στϑαὶς ατῷ ; ἰδ ταῖσῃὶ ουθῃ μαννα ἰἴ8 
ψοδὶς δ'46 ἔοσ {π6 ἔθδβίβ, σϑηιθβ, δηα μοϊἀδΥ ὀχίγανασδποθβ οὗ ἰΐ8 πο οΥΒ ἔγοια ἴἰμ6 Τ᾽ 6βί. 
10 νδ8, δ ἰθδβί, ἃ αἀυθβίίοῃ οβα δβυγον οουὰ ποῖ ἴοησ Ὀ6 ἀοἰαγοά. 

10 ἴ5, βονονοῦ, ὈῪ ὯΟῸ πηθ8ῃ8 ἴο Ὀ6 βαρροδοὰ [μα υἀαίδπι γγ88 οοηῆποα ἴο δυάαα. Ἧ76. ᾿δᾶυθ 
ΔΙΓΟΔΟΥ δοθὴ ὑμδὺ 88 8 τϑϑυὶϊ οὗ [6 θαγία! ἀοναβίδιίοηβ ἴο τμΐο} Ῥαθϑίϊπο νγὰ8 
ΘΟΠΟΣΏΌΔΙΙΥ βυ ἦθος ὑπ ογ {110 βυσοθββοῦβ οὗ Αἰοχδπάθν, ἰαῦρο παπιθοῦβ οὗ 96 008 
ΜΈΓῸ ἔογοθά τὸ βθεὶς δὴ ϑβυ]υπι. ἰα οἴον Ἰαπά8. ΟἿ 4} [86 ρϑορίθβ οὔ ἐμ Οτίθης 3ηὰ οἶδθ- 
ὨΔΙΌΓΣΑΙΥ {86 τηοδβῦ βϑοϊ αδῖνθ δηὰ ἜἊχο]ϊυβῖνο, ὑΠ6Υ οᾶπιθ, δὺ ἰδϑῖ, ΟΥ̓ [86 πιϑγθ ἔοσοθ 
οἵ οἰγουϊηδίδηοθβ, {πδὲ 18, {Π6 ἔογοο οὗ ἀϊνίηθ Ῥγονίάθηοσο, ἰο γῖναὶ {86 αγϑοῖκβ {ποιηδοῖνοϑ ἴῃ 

(οἷν σρϑοὶ ιν ἕον ἀιδίου δηᾶὰ (μοῦ σοβημορο ΐδῃ οἰαγδοίοσ. 1 τὸ μιδὰ γοϑβοῦ [0 ΟΠ ΟΡ 
18δὲ 80 ΠιϑηΥ οὗ ἴδηι, ἔτσο οαπίυτίο8 Ὀθίογα, ἄγαν ἀοο! πο ἴο τοΐυγη ἔσοπι τ[μοἷγ Ὀδη βὶιπηθπς 
ἴὰ Ῥογβῖα δῃὰ Βδθγυίοη, ταῦ Ἰλοτο 18 ἰδ ποὺ δη οσολϑίου οὗ βυγρτῖθο ὑμαῦ ΤΠΘῪ νοι δ Υ 
Ιοᾶνθ 1μθῖγ οπηθ8 ---ἰῦ 8 ἴγσὰ [δὲ Θπιϊρταίοη νγα8 4180 ϑοπμθιΐπηθϑ σοσ ρα ΒΟΥ --- ἴο ρῸ ον 
88 ἸΠΘΓΟ ΔΒ, ὈΔΏΚΟΓΙΒ, ΔΡ 58 }8, Ὀὰὺ ΔΙ ΤΆΥΒ 88 “608, ἰπίο ΘΥΘΡῪ ρα οὗἨ [δ Ἰπῃδοϊοα σίοῦα, 
δΔηα ἰμαῦ ἴῃ 8}} [16 στοδὶ οἰτθβα οὗ ϑιυγίδ, Αβδία Μίπον, ἄγϑθοθ, δηὰ [{]γ, (86 τακα {πεῖν 
Βιοπ 685 δ'46 ὈγῪ βἰἀθ σῖτἢ (πὸ ὑδοιηιΐησ οοἰοπὶβῖθ οὗ Ης 1145 απὰ Μαοθάοη. 7Τμθ ἷσῇοῦ ὄχρίδπα- 
ιἷοα ἰδ ἔουπὰ ἴῃ ἰμ6 ἔβδοῦ ὑμαὸ Δαάαίδηι 84 δοπηοιΐησ [0 σῖνα 88 νγ0}} ἃ8 ἴο γοοοῖνθ. 78 δγὸ 
ἴοο [ΠΚοὶγ ἴο ἔογχοῖ, ἰπ σοπίοηιρίαίίηρ [86 πιασηϊβοθηῖ βουνὶοα 10} ἴπΠ6 ατθοίδη ἰδησθδσο δηὰ 
ῬΒΙΟδορν ἀἰά ἔον [88 96 νν͵8ἢ 811} πὰ ρϑορ]θ, {86 8(1}} τλογο τραρηϊβοθηΐ δπὰ θθηθβοθηῖ βογ- 
Υἱοθ ἰπδὶ ἃ ἀθνθὶορθα δῃὰ ἰγϑαβίογπχοα ον δ ἔαϊ ἢ ἀἰὰ ἔοῦ ἀγϑθοα δηὰ ἔογ Α]}} πιδηκίηα. 
Ἐρθοΐδ!ν ἰὰ ΑἸοχαασία ἀϊὰ {πὸ “96 1ϑὴ ἱπήπθηοθ πιαῖκο ἰέβο} ἕο. ΤῈ ἤγδι οο]οηϊδβὶθ μδὰ 
Ὀθεη ρϑγ ου ΥΥ ἕανογοὰ τ ἴ[π6 ἔγίθη ἀδῃΐρ πὰ ρδίτοπασο οὗ ΑἸοχδρᾶοσ δηὰ [86 θδυὶΥ 
Ῥιοϊθαιθ8. 1ἔ ἸΔΩΥ πϑηΐ, δὲ ἢγϑί, ἀρ ησὶν ἱπῖο ἐπ Ἰδπὰ οἵ ἐποῖν ἔογμοῦ Ὀοηάδρθ, 8 ἸᾶγρῸ 
Ὠυπ 6 βοοῦ ἔοϊοθα (Πθπ οἵ {παν οσσὴ ομοῖοθ. ΑἸ] ἀδραγίμηθηΐθ οὗ ἰπἀυ ΒΕΓ 6 ΓΘ Ορθῃ ἴοὸ 
ἴοι. Δ Δ 116 ἀδνοιίησ ΠλΘπιβο ᾽ν β ρυϊ ποῖρα!Π}Ὺ ἴο ἰγαάθ, βοιπθ 180 ΤΌ86 ἴ0 θιηΐῃθιιοθ 88 βο  ἀἴθσβ, 

1 8.0 2 Μδοο. 1}. 4-40 2 Οὐ. Βίασκο, ρ. 449, δηὰ Ῥσογροω, {||}. (1), 82, 
Ὡ 

ΤῊο δον ἴῃ 
ΑΙοσχδηάνίδ, 
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βίδιθειηθη, δηἀ τηθη οὗ Ἰοδγῃΐησ. [Ι͂ἢ [86 ρῥγδοῖϊοα οὗ [μοῖρ το] σίοη δηθὰ [η6 οὔβογνϑποο οὗἉ {]ιοὶγ 
ὨδιΐοΠΑΙ συϑίοῃ!ϑ [ΠΟῪ ὝΟΓΘ, ἴογ 8 ἰοης (πη6, ππιηοἰοβιθα. ΤῸ 806}} Δῃ οχίθηϊ ἀἰὰ ὑπο γ τγὶνϑ 
8Π4 ἱποῦθδᾶβο ἰδαὺ δὖ (86 τἴὴ6 οὗ ῬΈΪΟ [ΠΘΥ παπιθογοαὰ ἃ τ Π]ἰοη 8018, δηθὰ ὑπὸ οὗ πὸ ἢνθ 
ΜΆΓ8 οὐὗἩ Αἰδχϑαπάγίϑ τ οχοϊ υϑίνο Υ οοουρίοα ὈΥ πο. Νοὶ ΟὨΪΥ ψότο {86 ΑἸοχαπάγδῃ 
σον {Π6 πηοϑὺ Ὠπ πη του 8 οὗ [86 Ὠἰβρογβίοη, (Β6Ὺ 6ΓῸ 4180 [1806 πιοϑὲ ἰηθυθσηίία!. Οὐ (μΐ8. δη- 
Εἶγα οἶαβ8, ἱπάθοὰ, τ μοσουοῦ ΠΟῪ πιϊσῃῦ δ6, Αἰοχαμάγία νγὰβ (86 ᾿ηιο! ]δοίαδὶ πὰ βρὶ γἰἴυδὶ 
ΟΘὨΐΓΘ, 88 Ψ}Ὰ5 “6 ΓΥ088] 61 ἔογ [86 96» οὗ Ῥαϊθείηθ. 

10 18 ἃ βίσῃηϊ βοδηῦ ἔδοῦ, οη ψ μδίονον στουπὰ ἴ πιλῪ τοβὲ, δῃὰ Ἰοοκοὰ δἱ οἴϊμον ἔγομι δὴ Εσνρ- 
τῆὸ ἐξίηριο (ἰδ οὗ Ῥαϊθβιϊηΐδη ροΐηΐς οὗ νἱϑνν, πδὺ ἴῃ [ὴ6 δποίθηϊ, βαογϑα οἷν οὗ Ηδ]ορο  ἑβ 
δὲ Ηδιορο- 8 Γἶνᾷ] ὑθτηρ]6 σου Ὀ6 Θγθοίθα (Β. Ο. 160 ὅ), δηὰ {πδὺ Ποποοίουτ ἢ, ἀπ] [Π6 {ἰπ|6 
ὑπ οἵ Ν᾽ οβραβίδῃ, ἰδ Βῃοιϊὰ σοητίησς ἴο τηδὶ πῖδὶη 108 βουνίοα δηα ἤᾶνο ἰΐ8 οσσὴ Ὀγίθϑίβ, 
Τ,ον ΐαβ, δπα Ἰδηἀοα ρμγορογίγ. Νὸο Ὀθίον ανίάθποα οὗ [Π6 γσοϊαχίπο ἰπἤποησο οἵ ατγϑοὶς οἷν] Ζα- 
(ἴοη οσουἹὰ Ὀ6 ἀοβίγοα ἔμᾶπ {1118 τε! ]ΠἸησπθ88 ὕο δοοοθρὺ 8 αἰἰδρίαἰθὰ βῃγὶπο οὗ μϑϑι μη ΐβηὶ 848 
{π6 ὈΔ4518 οὗ α ἰθιιρία ἴο Φοβονδῃ, οὐ οὗ [Ππ6 στον οὗ ἃ πον πιϑίῃοὰ οὗ ϑουϊρίυσα ἱπιθγργοία- 
(ἴοπ βυσὶὶ 88 Αἔου ΑΓ 8. οὐ πη παῖ ἴῃ ἴΠπ6 Ὑνιησ8 οἵ Ρ])ἶ]ο, {πη (Π6 Δ ΌΪ ΠΥ ἴο ὑν δὲ τὴ 9 
Ροεῖίς ἰαπσυλρα οὗ 18 80 {πᾶΐ 0 Βῃου]ὰ Ὀ6 πηδᾶθ ἴο οοῃΐδίῃ 8 ἀἰγθοῖ ἀρργουδὶ οἵ {1118 πηοΥΘ 
{δὴ ἀουθεΐα] ἀπάονίακίηρ.Σ [Ὁ τὰ τορατάθα τι} ἀἰδίταβι ἴῃ Ῥα]δϑιηθ, απ ΑἸ βου σῇ Βανΐησ 
ὯΟ ΨΘΡΥ͂ ἀ6ὸΡ ΟΥ Ρογπιδηθηΐ ἰηῆἤμπθησο ἴῃ Εσγρὺ 88 60}}} 84 πιδυκθα εὐπηρίοτῃ οὗ {ἰι6 ἀϊνἰβῖνθ 
Βρὶγῖς ὑπαὶ ομαγδοιογίζοα {(Π6 ἰδίθν 4815. ΑἸΤΟΔαΥ ἀπηάονῦ ΡῬιοίοπηγ Ρ΄. Ῥμιϊοραίον, τη 
96» ἰη Εσγρῖ, ἔογ γθρᾷβϑοῃβ ποῖ αἰ ῆοαϊο ἴο οοησοῖνο, δα Ὀασαη ἴο 1086 ἕανοῦ Δ} τι ἢ ρσΐποθ 
δΔηά ρϑορῖὶθ. ϑοιὴθ δηνἱθά {}|6πὶ [πο ἷν ργοβρογῖγ. Μογο μαῖϊθα [Βδϑπὶ ου δεοοασηΐ οἵ {Πον ὁχ- 
οἰυείνοποβϑ, {μοῖγ οχίγανασδαηῦ ἈΒΒΌΠΙΡ(Ϊ0η8 8ἃ8 δῇ αἰδοῖ ροορῖίο, δπαὰ δβρθοία!ν, τποὶν 11Π|-οοη- 
οθδ]θὰ αἀϊδραβὶ δἱ (6 ἱρπογδηῦ ἰἀοἰαίγτγΥ τδῦ ργαναιϊθα δροιΐ ἴθι. Ηδπορ, [6 ἔδνοῦ οὗ {16 
οουτὶ Ὀοΐπσ τί μήγανη, ὑπ6 γον γ Ὁ 18] 18 τυ] 6 885}6885 οἵ {π6 Εἰσγρ(ϊδηβ Ὀτοκα ἔονι ἰπῖο οραη δηὰ 
ὈἰΟΣ ρουβοου τ οη 8, βοπὶθ ἑαϊηῦ τοθοῦοη οὗ σ ῖο μὰ8 Ὀ6Θη ργοβοσνθὰ ἱῃ (μ6 ἔδυυϊουβ βίοτγίθβ 
οἵ [6 ΤὨϊτα Βοοκ οὗ Μδοοδῦθοϑ. 

ἯΥε Βᾶνϑ αἰγοδάγ δ᾽ ρα το 186 Ὀνἢ ΠἸπὸ σοπβιϑ!]ἰΐου οὗἩ Ἰδαγτπθα τηθη, το, ἔγοπι (16 {ἰὴ 68 
οὔ {86 Ῥιοϊοαπιῖοδ, ἔοῦ Βυπάγοαβ οὗ ὙΘΆΓΒ 86 ΑἸοχδηαγίὶδ [Π6 δοκπον θασοα ᾿ἰΟΓΆΓΥ 

ΤῊ δορίαα- χῃρ το ρ }18. οὗ [π6 οπιΐγα που]ὰ. ἴη0}] 0π6 βοοομᾶ φοπίυΥ αἴζεν ΟἸγίϑς ἔῃ πιοβὲ 
εἶπι. : 

τοονηθα ΡΠ ν βἰοἴβὴ8, ῬΒΙΟΒΟρ ΘΓ, δε Τοποπιογϑ, ὈἢΠ]] οἱ οσ ϑιβ, δηθὰ ὄν {]θοἷο- 
εἶληβ, τοῖν ἤθτο {πεῖν ἰγαϊηΐησ, ὙὍλδ θγβὶ ἔνο ΠΙὈταγίδη8, Ζοηοήοίιβ, (Δ πιδοθα, ΕΤΑ8- 
τοβϑίμοπϑα, ΑροϊἹουΐαβ, δὰ Αὐἰβίορῃδηθβ (ῃΠ6 Βγζαπίΐηθ, ΤΟΓΘ 85 ἀἰδιϊ συ ϊβηοα ἔον {πεῖν σα] αγο 

88 ἴον [πὸ ὨΙσῇ ροεϊ(ἰου ᾿ ἰς ἢ (Π6Υ οσσυρὶοα, Ὑνο οὗ [86 Ῥιοΐδπιῖοβ {ποπηϑοῖνοα ἀἰὰ πο {πἷπκ 
0 ὈΘηοα ἢ {Π6πὶ ἴο Ὁ τοοκοηθὰ τ ἢ Μαποῖθο 88 τυ γΒ οὗ ἰϑίοσγυ. Απιοησ {Π6 ροθίβ λυ Ὀ6 
τηρηἰϊοποὰ Αγδίιϑ, Νισοληπίον, δηὰ ΤὨρθοονα8. ΤΉ δϑἰγοποιποῦβ οἵ Αἰοχαπάγα οῦα [Π6 ἤχει 

ἴο τοάιυσθ 86 βείθῃησθ ἴο ἃ βυβίθιη, ἰηἰγσγοάπςδα {Π|6 ἱπιρτονθα σα] πδν οὐ {πὸ (αχ6 οὗ Δι 118 Ο:6- 
ΒΑ, ἃπὰ σὰν [86 Ὠδίηθβ δηιὶ αἰ βίοηβ ἴο (Π6 Ηχρα βἴαγβ, τσ ΠΟΥ 581}}} θ68γ. Ναϊυγα!!γ, 
8}} 1815 ΠΠΟΓΑΓῪ δα ν Ὁ σου] ποῦ Ὀὰΐ πηϑ κα ἃ ἄἀθδρ ἱπιργεϑϑίοῃ οἡ ἴΠ6 πυπάγοαβ οὗ {ποιβαηάβ οὗ 
Ιργθ 68 τ]ὸ Ὠδα τηεῖν Ποιηδ ἴῃ [Π)6 Εσγρίιϊδη οαρῖῖ4]. Απηά διηοησ ἤθη ἴοο, αἱ (μἷ8 ρογὶοὰ, 
ΒΡΓΔΏσ ὉΡ ἃ ᾿ἰογαΐατα οὗ πὸ ἱποοηβι ἀογ Ὁ ]6 ργορουθοηϑ, ἔγασιηθηῖβ οὗ το ἢ 51}}} τα πιδίη. 
ΤΊΟΥ δά (μοῖγ οσσὴ Ηἰβιοτίδηϑ: Παπιοίνίβ, Ἐπ ροΐοπνια, (Ἰοοά πιιβ, ἀπα ]480η οὗ Ογτοηθ; δηᾶ 
τοῖν οσσὴ ρμοϑίβ: {86 ἀγαπηδι δ ΕΖοκίοὶ, Ρ]]ο 1Π6 οἸ46ν, δὰ Τηθοήϊοῖθ8. Αὐ᾽βιοθυϊιβ, αὐ (Π}6 

88 π|6 πι|6 ἃ Δεν εἢ ρυϊοϑὶ δπαὰ ἃ ἀϊβοῖρ]ε οἵ Ατίβίου!ο, 85 αἰδὸ ἃ ἰθβδ Ὁ Γ ΟΥ ὀουηβοῖον ἴο 106 
Κίησ, ὄνθὴ πηδὰθ {π6 αἰζοηρὶ ἴο ΗδΌγαϊχα (Π6 δηϊῖγα ᾿Π οταΐυτο οὗ αγθεςο, ἱπδυσυγαιπσ 8 
τοονθιηθηῦ Ἡῃοβ6 Ὀοδὺ Κηον ἢ Ταργοβοηί αἰΐνο Ὀοίοτα {1|ὸ ΟἸ ιν βιίδη ὁτα 88 [Π6 γουησον ΡΒΪ]ο 
δηὰ ψ ἢ οδ6. οὐΪπϊπαίοη ψγ88 ἰη ἰμ6 Νεοο- ΒΡ] αὐοηΐο ΡΒ]]ΟΒΟΡΙΥ οὗ ΑἸηπιοηΐὰ8 ὅ'8ϑδιοοδβ ἰη [Π6 {ιϊγτὰ 
σΘηΓυΡΥ δον ΟἸγῖβι, [ἢ [86 πιϊάβὲ οὗ 1} }8 ̓πιο}]!] θοῦ! ἔδγηθης ἰζ 18 ΒοΔΓΟΘΙΥ πορα } (Ο 88γΥ 
{πῶ τς ΗΘΌτγονν δογρίυγοβ, ουΐεῖα 88 Μν }}} 88. ἰπβίἀθ (6 οἶγοὶθ οὗ {Π| 0886 ψγὴο ἰηνοβίοα ἘΠ 61 
πὶ ἢ 4 Βλογοιὶ ἙΠαγδοίου, δἰϊγβοϊθα ἴο (Ποιηβοῖνθβ βουίουβ δἰἱθηϊίοη. ΤὨδὺ ἃ ἀδθιηδηα ἅγοδα ρου 

{ἰνοῖγ σοιρ οῖθ ἰγαπβίφιίοη ἰηΐο ατοοκ, πὸ ἰδπσαδσο ΠΟΥ ὉΠ ν ΘΓ ΔΙ ΒΡΟΚΘη, γἃ8 ἃ ΠΘΟΘΒΒΙΥ 
οἵ (πΠ6 οα86. Απὰ (πὰ ἀδπιδηα τγὰ8 ποῖ οοπῆποα ἴοὸ Εσγρί. Οτγϑοῖ οοϊοπίζαιίοη, ἴῃ 086 
ααΐεκ βίο Ρ8 ἃ 96 ν 15}} οοοηϊΖαίΐοη ]τηοβὺ δε ὀχίθηβῖνα μὰ [ο]]ονγοα, ἢδαὰ ροηα ἰπῖο ἃ}} ἰδ! 48 ἴο 
ἸλΆΓΚ [Π6 ἑανογθα βροίβ ἔου πον [16 δηα ργθραᾶγο {86 ὙᾺΥ ἔογ ἰῦ. ΟὐὈπιπηογοθ ΜῈ ἰΐ8 Τποὰ- 
β8η8 οἵ νὨλι6- τη σοα πηρββοῆσογβ αὐναϊτοα 8 ΟΥάΘΥ8. πε γ {Π|6 ἔσίθ αν κμδᾶάον οὗἨ {6 ΑἸοχ- 
ϑηάγίδη ῬΏΑγοβ. 86 ἐΐπι6 τννᾶ8, ουϊάθηυ, δἰγοδγ σὶρ ἔον (π6 ἢγβι θαρί πηϊηρβ οὗ [Π|6 τῆονο- 

ι ΟἿ ϑιδηϊου, 1}. 251-25δὲ 
2 ΟΥ. ΒΟΒ]; ΕγβηκοΙ  α γογείμαϊεπ; χιισβοῦο πὶ οτος 5 Κεαϊ- πον. δηὰ ἴῃ ΒΟΏΘΕΚο,᾽ κε ΒΡ. Σφα., ααἀ πος. ; διὰ Βερ! εἢ Ὁ 

Ἀιδ. Ῥίει., Ατὶ. " Βοριυλχίη!ϊ."; ᾿ 
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τηθηὶ ἴῃ ΏΟΒΘ ΟΥΟΜΤἷπρ ἰ58886 ἃ ΔΡΟΒΙΪα 40] δὔοστδγαβ ἰοαπαὰ 106 ροδὶ δη ρίουυ οὗ δι18 
ΘΑΡΓΒΪγ 118. 

ΤΏΘΓΘ ἃΓ6 δίουϊθβ θη ου ἢ οοησογηΐηρ ἴδ οτἱρίη οὗ [86 ΠΟΥ Χ., Ὀὰῦ Πι6ἷν υὐΐον απ τα δίνονι ι]- 
Π688, ἴἱἢ ΤΩΔΩΥ͂ ΤΟΒρΘΟίῖθ, ΘΔ ΘΑΒΙΪγ Ὀ6 ργονθὰ. Τῆδν βργδηρ ἔγοπι ἃ πδίιγα ἀθβῖτο 
ἴο σῖνο ἴο {π6 ἐγδηϑδιίίοη (Π6 Οἰγδοῖθν οὗ δὰ δυϊμογιδιῖνο, ἰηϑρίγθα ννοσκ. [0 18, δδέτεθς ἢ 
ΡΟΓΠΔΡρΒ, [6 τιῖδαδὶ σοῦγβ6 ἰὸ γϑήθοῦ {πὸ τὰ ἃ]}, ἰὼ {πρὶν ἀθία ἶ8, δὰ ἴο ἔ8}1 θδοῖ οὐ 
086. 5[π| 016 ποοθβδῖυ ὑμαὺ τυ]θὰ τ[86 μουγ. Τίδ ποῦς 88 ἀουυ]688 Ὀθσιιη 8ἃ8 ΘΑΓΪΥ 88 ὉΠῸΘΓ 
Ριοίϑιωγ 11. Ρ] ΙΔ ΘΙ Ρυ.8, ἀπ νγὰ8 Θβ8θῃ .18}}γ σοηιρ]οῖθ ἤθη [ἢ 6 βοη οὗ δίγαοι οδϑπῖθ ἴοὸ Εσγρῦ 
ἴῃ 6 τοὶρῃ οὗ Ῥιοϊϑιῃγ Υ11. Ῥηγβοου.Σ Ὑμδὺ [86 ὑΓαπδ᾽δῦουθ 6 ΓΘ θχο υϑίν ον ἰθαγηθα πιθπ, 
ἰην 6 ἔγοπῃ Ῥᾳϊθβίίηθ ἰο Εσγρῦ ἔογ (18 ρυγροβα, 18 ἱπογθ 1 0]6, δἰπχοβῦ 88 πη} }} 80 848 (ἢδῦ ΘΔΟΙΒ 
ὁΠ6 οὗ {π6 ϑονεπίυ, πιϊποαῖ οοΟἸ] δῖοι τὴ (Π6 ΟἸΠΟΥΒ, τηλάθ ᾿γθοΐβοὶ [16 βᾶπηα νϑγαίοη. ΤῊΘ 
οϑ!σ ᾿ῃ Ῥαϊθβέϊηθ οοπμοοσγηΐπρ ἐὺ 18 ὈΘΕΟΣ γαργθβοηῖθα Ὀγ ἴπΠ6 τψόογὰβ πἰϑρὰ ἰο β'ση411Ζ6 [116 δ Υ 
ὙΠΘη ἰὑ γ͵7ὲ8 ἢγβί ἰηϊσοαποοά ἰηΐο (86 βυπάροσιιθβ οὗ ΑἸἰοχαπάγία δῃὰ Ἐσγρῇ: “ΤῊ [ἂν 18 
ατοοκ! αγίηθδϑὶ [1μο0ὺ {ποτ Ὀ6 ἃ ἔδγθθ ἀδγβ᾽ ἔδϑι}᾽ Αἰποησ {16 968 οἵ {86 που]ά- 
Οδρὶ δ], οὐ 16 οΟὔμοῦ πδηᾶ, [Πη6 δυθηῦ 88 στθοϊθα πῖϊ ΘΥΟΥῪ Θχργαβδίοη οὗ ου. ἴσηϊϊκο 
τοῖν Ὀγοίγοη οὗ Ῥα]οδπο, [ΠΥ Ἰοοκοά ἔογτνασγα γλῦθοῦ τἤδη Ὀδοκαγὰ δηα αχρθϑοίθα οΟΠ]Υ 
[86 Ὀθϑὺ τ 8}}8 ἔγομπι ἃ Οἴοβοῦ σοιηραγίβϑοηῃ οὗ Μοββθδβ νῖι Ργιμαροταβ ἀπὰ Ρὶδίο. Οἱ Ὁ86.οὐἱυ]- 
οὶ] νδῖαθ οὗ 6 νϑγβίοη οὗ {πὸ υυχὶχ.. (818 18 ποῦ [Π6 ρἷδοα ἴο βρθαῖκ.32 Απῃὰ ν σθβεῖγνα 880, 
21] 4 ἰάΐθν ρογοά, ἃ ἀθβουιροη οὗ (6 ναγίουϑ ννοσῦῖκβ οὗ ἃ πιϊχϑὰ “9 ν8 δηὰ Οστθοκ οἰ γ- 
δοίον, σον ἔο]]ονοα οἶοβα ὕροη 1Ὁ δηὰ οὗ ἩΔΒΙΟἢ ἰῦ τγὰ8 [6 ΤηΟΓ ΟΥ 1688 αἰτοῦ οσσδβίοῃ. 

10 15 ΠΟΥ (ἔτη ἴο σϑίαγη ἴὸ πὸ ρο σα] Ὠἰβίοσυ οὗ τ80 δε ν8 οἵ Ῥαϊδβέϊπο, το ἢ τὸ Ἰοἷ δὲ 
186 ροΐϊοῖ σῇθγα, βυβοᾳαθηὺ ἴο ἴπ6 Ὀφί|6 οὗ Ῥαηθδβ (Β. σ. 199), 10 16}} νὰ Ῥἢα- χη Βοϊδυς- 
πἰοἶα δηᾶὰ {86 ψμοΪο οἵ Οαἰο- ϑγγία πο [6 παπαβ οἵ Απιϊοομυβ [Π. τ8}6 Οτοϑί. ΠΡ ἈΠῸ: 
ΤὮΐ8 σμϑδηρθ οὗ τυ θοῦ 6 }} δοοογά θα ψ τ (8.6 τνΐβῃ!68 οἵ [16 πηᾶ8868 οἵ [86 ΡΘορίβ, διὰ βεῖϑα- 
ΘΒρΟΟΙΔΙΪγ ἴον [π6 θγδὶ πϊ]ὰ ἰγθϑιηθηΐ οὗ 186 ϑγτίδη Κίηρς ἰοὰ τπθπὶ ἴο οοπίταβὺὶ ον ΥΥ͂- 
ἴῦ ἰδ υογδθϊν τὶ (πὰς ἴ0 πο ἢ ἸΠΘΥ δαὶ ποτα ΣΟ ΏΕἾΥ ὈθΘη ϑυν͵]θοϊοά. Βαι [86 βαιϑἔδοιίοῃ 
Θχρϑυϊθποθα ὑ188 οὗ βιοτὶ ἀυγαίΐοη. ἴπάοὸν Εργρίΐαη ταϊο Ῥϑιθβίῖθα δὰ οβϑρθοῖα!γ υάεθ8, 88 
ἯΘ δυὸ 86θῃ, δὰ Ὀθϑὴ ἰβξϊ, ἔον (16 τηοβῦ ρᾶγί, ἴο 86], ὀχοθρῦὺ σ]θη [μ6 δχίσθηοῖθβ οὗ [86 
ἀποσδοΐης σΟΠΗϊοῦ τ ἢ ϑγγῖα ο8116α ἰΘΙ ρΟΓΑΓΙΪΥ ἰηίο 0 [86 ΔΓΏ.168 οὗ 18 τυϊοτθ. 80 ἰῦ σου]ὰ 
ποῦ ΤΟ ἀη66 Ὁ ἴ6 ϑοθυοϊάθθ. ατθοκ ἰπῆυδησθ δὰ γον Ὀθοοπμδ ἴοο ἀθαρὶΥ τοοϊθα οἢ 
ΟΥΟΡῪ 8116. Το βοοΐδὶ δπὰ σοιϊημηθγοϊαὶ 88 ὍὙ6}} ἃ8 σθοστδρῃῖοδὶ σοηπρϑοίίομβ τὶ Απιϊοοὶ 
δηα Πδιηδβοῦϑ 6 Γ6 ΟἾΠΘΡ 8 ἴποδ6 ὙΠῈ ΑἸοχαπάγια δὰ Ὀθθη. ΕὟὙομ ἴΠ6 ἢγβιὲ ὑγϑηβἔργ- 
ΤΌ ΠΟΘ, [Βογοἔογο, οὗ ρο [168] Ἀ]]οσἴδηςοθ ἔγοιῃ {1:6 Κίησάοπι οὗ [π6 ϑουίῃ το {π80 οὗ [π6 Νοτίῃ, 8 
βίσοὴσ βιυγίδη ῥαγίγ βῃονγθα 1186] δὖ Φογαδαὶθιβ. Α ϑγυίδη ραγίυ, ἰῦ τδυ ὃ6 οδ]|16ὰ, ἔον ἐμδὲ 
ΨΜ88 (Π6 βροοΐαὶ ἀἰγθοιϊίοη τυ βίο ἐδ ὑοοῖκ, δ πουσὰ ἰΐ αἰπηθα δῇ ποιβίῃησ 1658 {|Δῃ ἃ γδάϊοαὶ πηοά- 
ἰβοδιίοη, 1ξ ποῦ {86 τοῦδ] Δ0ο] 18] πηθηῦ οὗ ὑμαῦ πιΐοἢ δὰ Ηἰθτῖο βοραγαιθα [86 96 578 ἔγουῃ {μοὶ 
ΒοδΙΒΘῺ ΠΟΙ ΌΟΓΒ, ἴῃ Βῃοῦῦ, 4 (μβογουσὶὶ Ηδ]] ηἰζίηρ οὗ Ψυααίδιη ἴῃ 118 βίγοησμοὶὰ.ὃ Ὑἢδὲ 
1ῃ6 ᾿ηοαϊαία τοβ}}8 σου αν Ὀδθη, ἰξ [86 βαρδοῖου8 Αηϊοεδυβ 111. δὰ θη ἔγθο ἴὸ 
ἔοβίθσ ἰὼ (πΠ6 Ὀοσϊηπίησ {118 τηονοπηοπῦ μανίησ 108 οΥἱσίη ἴῃ ἃ ἀδἰουϊογαϊθα ροραΐαγῦ ἰαβία, 10 18 
ἱπηροββὶ Ὁ]6 [0 588.Υγ. Βυΐ δῖβ αἰζθηπιϊοη 8ὴ1 δ ΓΘ ΓΘΒΟΌΓΟΘΒ ΟΥΘ ΒΟΟῚ ΘΌΒΟΥὈΘα ἴῃ {μ6 στοῦ 
δι ρδΙ ζῺ δσδίηϑὺ ἰμΠ6 Εομδπη8 ἁπᾶάθγ [86 ὕννο δεῖρίοβ, αὶ ἢ Θηἀθα 80 ἀἰϑαβίγοι 5} ἔον Εἷπὶ δὲ 
Μαρῃθεΐα (Β. Ο. 190). Απάὰ θεΐηρσ ποῦν δοπρθ θα ἴο ραγοθαδο 8 ρδοθ δὖ [86 τηοβὺ οχῖχανϑε 
δοϊ ρϑοιῃίΥΥ οοβύ, ἢ6 ἀἰὰ ποί ]ιθβ᾽ἰδίθ ἴο ἰδὺ 18 Β8η48 οὐ [1:6 ποοά θα ἰγθαδυγοβ ὙΠ ΘΓΘν ΟΡ ἴῃ 
᾿ἷ8 Κἰησάοχα Ἀ6 οουἹὰ πὰ ἴθ. Ηδθ Ἰοβί 118 1186, ἴῃ ἔδοῦ, ψ μ}]16 οηρσασοὰ ἴῃ ΡΠ] ασίπσ 8 ἰδηι- 
Ρἷο (Β. σ. 187). ὙΠ ρο]ϊον οὗ 8 βοῃ, ϑεοίθυοιιβ 1. ΡΒ ορϑίοσ, δὲ ση οδη.}γ π41|16ἃ ἔῃ ἰῃ6 
ὈοοΚκ οὗ δηῖ6] (χὶ. 20) 8. δ’ Τδίβοὺ οὗ ἴαχϑβ," νγᾶϑ ἠοῖ, οὐ {86 ψ]οΪθ, οἵ βαςὶ ἃ πδίυσα ἴῃ 1ΐ8 
τοϊδίζοη ἴο {π6 Φ6 8 88 ἴο βίγβησίμθη (6 πη 8 οὗ 8 βϑγυίδη ραγίγ ἴῃ Ῥαϊθβίίηθ, Ὀαὺ ααΐῖα (116 
ΘΟΠΙΡΆΓΥ. [Ὁ γ;χὰ8 Ὦ18 ὑγΘΑΒΌΓΟΡ, Η ]οάοτγαβ, οὗ βοτὰ ψγὸ αν Ὀδἕογα βροΐζθῃ 88 δανίησ τη816 
δ} τπηβυσοθβϑέι! δῃα 18 ἴλησ διιθιηρῦ ἴο ΒΘΟΌΓΘ ἴοΥ 8. τηδδίθγ (ῃ6 δβιιρροβρὰ υπίοϊὰ 811Π}8 
1880 ψαγο Θοποοδ] θα ἰπ [86 ὕθρ]6 οη Μοιηὶ Μονῖδβ. Α βμιογί {ἴπ|6 β βθαθθ πο} (Β. Ο. 1176) 
ἴδ Κίηρ ΡοΥγβιθα δὐ 86 απ οὗ [1.18 δδιῃηθ ΗἨδ]οάοταδ, δἴζοῦ δὴ ἀπἰπιροτίδηϊ γοΐση οὗ οἰθνθη 
γθΆΓ8. 
τ νᾶβϑ ἀυτίηρ [116 βονθγθί ΠΟΥ οὗ 18 ΒΏσΟΘΒΒΟΥ δηα ὈγούμοΥ, {16 αηδοταρυΐουδ Απῇ όσοι ΙΥ. 

Ἐρίρμδμββ, ἔμαὺ δθαὶγβ ἰῃ Ψυἀ688 τοδομδϑα (6 ἔϑαγίυ] οὐ 818 ἰοναγὰ8 το (ΠΟΥ Βδὰ Ἰοηρ Ὀ6θη 
ἰδηάΐησ. Τμδε ἱπηρογίδηοο οὗ (818 τοίσῃ ἴῃ 108 ὈΘΑΥΪΏΡΒ οἡ [8.6 ψΒΟ]6 βυνβοχυθηῦ Βίβίογυ οὗ 0- 

1 ΟἿ, τοσοῦ ἰη Τηϊτοὰά. ἰο ἘποΙοθ δ 608, πη ον δαί. 
4 (Οἵ. Κυοποη, 11]. 214-216; (9 ποεῖκϑ οὗ Βτδηκοὶ οἰϊθὰ ἰὴ (Π0 Ιηδοχ οὗἩ Αὐξδμογὶθδ, δὰ ΤὨϊοτβο;, 86 Ῥεπίαίεμολὶ, οὔ. 
8 899 1 Νίδοο. ἰ. 11, ΔΙ 



20 ΤΗΕ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΑ. 

ἀδΐβη γι}}} 151 ὺ οὐν ἀπ ! ]Ἰησ Τογ6 δὖ ἰθοσίῃ ὕροὴ ἱξ. ΘΟ 8 ΟΠΔΥΑΟΙΟΡ 88 (Πα οὗ Απίϊοο 8 
Απίοα,. ἘΡΙΡΒδπ68 δ ἰδ ἀἰ ΒΘ]: [0 σοι ργθμθηά, πιο 1688 ἴο ἀθβοσῖθθ. 10 ἰ8 τηδυϊκθὰ ὈγῪ ἴδ6 
ΙΝ. Ἐρίρῃ-ὀ χηοϑῦ βίδυ πο σοηὐγαβίβ, γ6}} Ππϑἰγαϊθα ἴῃ 16 ἀουῦ]6 ἤδπηθ (Π6 ρϑορίθ ρᾶγνθ ἴηι: 

θῶ ΕΡΙΡρβδηδβ, ἴδε 11 π8ἰγΐουβ, δὰ ΕἸρίπιδηθβ, ἴμ8 τιϑἀμηϑη. ῬθγβοηδιΥ Ὀγᾶνθ, σθθῦ- 
Οὐ, δ΄ ἰΐχθ8, ουθὴ ἴο ργοάϊ σα! ῦν, ἃ Ἰονοῦ οὗ γί, βροηάϊπρ ᾿πηπηθηβα 818 Οἢ (86 δγθοϊίοῃ οὗ 
τηδρηϊβοοηΐ Ρυἱ]ἀΐησβ, ἢ6 τγᾶ8, δ΄ ἴ}}6 βδηθ [ἰη16. ρΡοΒβ688θα οὗ δὴ ἱῃ6 80] 6 861 -ϑβίθοι, ἃ β6]- 

οβίθοιαι συ ϊο ἢ αἀἰὰ ποῦ Κόδρ Εἷιη ἔγοπι [16 πηοϑῦ δθοϊηΐη8 ]6 νίοεβ, δπ ἃ ΠΘΥΘΡ ΤΟδΒ6 (0 186 ἀϊσ- 
ἈΠ οὗ ἔγυδ 86]}-τοβρθοῦ. Ὑ 116 ἰσϑδίϊηρς [μ6 ὩΟὈΪ πιο δρουὶ ἷπι τὶ ἢ (6 αὐπιοϑὺ Ὠδορσβιῖ- 
658, ττορδίίης ἴ0 Ηἰπι86 1 ὈΟΓᾺ [86 {1010 ἀπα 016 ργογοσϑίίνοϑ οὗ ἀδὶγ, ἢ6 νγαβ, δὖῦ ἴθ δβᾶπι|6 
{1π|6, ΟὨ ἔβιῃ 8 ὑθστὴ8 τὶ [Π6 Ἰονγοϑὺ οὗἩ [86 ρϑορῖὶφ; οὔἶξεγθα Ὠϊπιβοὶξ 88 ἃ οδπαϊ δία ἔον ρον 
ΟΠ ς68; ψοηῦ ἰοοϊϊπσ δὈουΐ ἴΠπΠ6 βίγοοίϑ 1 [86 ΘΠ ΓΔΟΙΟΡ οὗ 8 βίγο  ἰῃρ τη ϑἰοΐδη, Δα Βῃδγθὰ Ὑἡ 10} 
ὉΠ 6 δοίογϑ δὖ ἴ86 [Π6δίΓ68 ἴῃ ὑΠοὶν ἰθυσα δὲ βαθῆθβ. Τδ6 Ὠἰϑίογίδη Ροϊγοῖυβ (χχυΐ. 10) ἀθοιηβα 
8016 οὗ 8 ΘοσΘη ΟἾ 0168 ΜΟΥΓΗΥ͂ οὗ Ττοοοσᾶ. Ηδβ βδγ8 οἵ ᾿ἷπλ: “ ΨΦυ8ὺ 88 ἱπουσῇ, αὖ {{π|68, 
6 δα 5] ρρθὰ διδαῦ ἔγοιῃ [86 βεγνϑηΐβ οὗ [ῃ6 ρδίδοθ, ΒΘ τηϑδᾶδ 18 Δρρθϑγδῃσθ, Βατὸ δηα ἴΠ6Γ0, 
ἴη [86 οἶτγ, δϑδυπιίογίησ δροαῦ ἴῃ [86 σΟΙΏΡΔΏΥ οὗ Οη6 ΟΥ̓ {Ὅπ΄Ὸὸ ρΟΓγβοηβ. Θυΐία οἔΐθῃ μ6 πιὶρῃὺ 
δ ἰουπά ἴῃ (86 τογκβθορδ οἵ ἴπ6 ροϊὰ δῃηὰ βιἶνϑ 8π|}0}8 ὙΠ ΤῸ Π6 ομαιιθα πὶ (Π6 το] 6 Ὑ8 
δηα οἰμοῦ σου κτηθῃ, δηαὰ σαν (Β6η) ἴο απἀογϑίδηἀ ἰῃηδὺ 6 88 ἃ ἰουθῦ οἵ τὶ. ὙἸθθη δρδίῃ, 
δ φᾶν ΕἾ πη 86} υρ ἴο οΘοηβαρης,.41] ἰπίογοουγβο τὰν [Π6 ποχὶ Ὀοδὺ ἔθ !]ον8 διηοησ [86 ρθορίθ 
δηὰ ομαογθα 10} βίγϑησουβ οὗ [86 σοπιῆοῃ βοτὺ 0 ὨΔρροπθα [0 Ὀ6 ργθβθηῖ. θη, μον- 
ΟΥΟΡ, 86 ἰδδγηθα ἰπδὺ γουηρ ρΘΟρΪθ, βοιῃθυοῦο οὐ Οἵμον, γόγο ἰιανίηρ ἃ οδτοῦβαὶ, τὶ ῃουΐ 
ϑὶτησ ἴο Ὀ6 δΘηπουπορά, ἢ6 οδηθ ΤΩ ΔΓΟΒίπρ ὑρ ψὶτὰ Ποῦ ἀπ Ὀδρρίρα ἴῃ τυ] ησ ϑύγ]6 80 
ὑμδὲ {116 πιϑ͵]οΥ οὗ (μ6 σιυιοϑι8, μβουτ ῃ6α δὖ [8 βίγβησε βρϑοΐδο]θ, ἵοοῖκς {μοπλξαῖνοβ οὔ... ... 
Ἰηις]Πἰσαπὲ ρθορ]ο, ἐπογοΐογθ, ἀϊὰ ποὺ κῆπον δῦ ἴο τπαα οὗ ἶπι. ϑοπιθ πουσιῦ ἢα τδ8 8 
δ᾽ πη ρὶθ, ὑπαβθοῦθα τηδῃ; ΟἴΠΘΙΒ, {μα 6 δα Ἰοϑύ ΐἷ8 νὶϊ8.... .. Ιη ἰὴ 5βδογςββ νη ϊο ἢθΘ 
οδυβοα ἴο ὃὈ6 οὔἴἶεγθα ὕρ ἴῃ {Π6 οἶ[168, δπὰ ἰπ [86 ΠΟΠΟΥΒ ψμΐοὶ ΒΘ ραϊὰ ἴο ἴπ6 ροάβ, Β8 88 ϑυγ- 
Ῥδβ8θα ὈΥ πο οἴμον Κίησ, Οὗ 818 {π6 Ἰθιαρὶο οὗ δυρίῦοτ δὲ Αὐπθηβ δπὰ ἴῃ6 βίϑίιιθβ δοουῦ [86 
Αἰ δ 6108 ἅγὸ ργοοῖ. Ηδ υδβρᾶ, αἶβο, ἰο ἐγθαυθηῦ 188 ρυ]ς Ὀδιμ8 θη ΠΟΥ τοῦθ αυϊῦθ 
01} οὗ σοτηπηοη Ρθορΐο, δὺ νοι ἐἰπι68, τηοσϑου ον, Βα πδαὰ Ὀτουρὺ ἴο Ὠΐπὶ ν65886}8 οὗ [86 τηοϑῖ 
ΘΟΒΕΪΥ οἰπθπηθηῦ. Α ρϑύβοῃ ὁποὺ βαϊα ἴο Ὠἷπι: “ον ΠΆΡΡΥ ἃτὸ γοὺ Κίπρϑ {παὶ γοῦ ὁδὴ ὮδΥθ 
ΒΌΟ ἢ οἰπίηδηΐ, δηᾶ ΘΧμδ]6 δυο ἀ 6 σι] οὐοτβ ἡ ὙΒογθάροη, οα πὸ ἕο! ]ονίπσ ἀδγ, ἱἢ- 
ουῦ μανίησ βιὰ δηγιμίησ (0 {86 πηδῃ, ἢ νϑηῦ ἴο 186 μἷδοθ σθποτο μ6 ὈδιΠΘα δηὰ δὰ ἃ μυρθ 
Υ6886] οὗ [86 πιοϑί ργϑείουβ οἰπίμπιθηϊ, [ῃ6 80- 6 4116 δίασίθ, ρουτθὰ ον 818 βοδὰ. ὕροη [818 8}} 
ζοῦ ὑὉΡ δῃὰ ρἱυηρσοά ἴῃ, ἰπ ογάο ὕο Ὀδίμο [πθυλβοῖνοβ ἢ ἢ {86 οἰπμθηῖ. Βαΐῦ οα δοοουῃηῦ οὗ 
116 5᾽ρροτγίποϑβ οὗ ἴπ6 σον [Π6Ὺ ζ6}} ἀονγῃ δηὰ οχοϊϊθα ᾿ἰδυριίογσ. ὙῈΘ Κίηρ ἰπιβο]ξ, αἶβο, 
Ὑ88 ΟὯ6 οὗ {μ6 1." ϑϑιιο νγᾶβ ἴδιο Κἰηα οὗ τὩδῃ {παΐ [116 ρϑορὶϑ οὗ Φυάεθρα πον δὰ ονὸν ἔδθτὰ. 

ΤὮδ [πσοῦθ μὲ δά σοῦ ὈΥ ἰγαδοθ συ, δηα Ὀοσϑη ᾿ἷ8 τοίη ΌῪ ἃ ψγἂὺ ἀραϊηϑὺ Εσγρῦ ἴῃ ἀοἔθῃβθ 
οὗ δὴ ἰηαβίίσθ. [1η 16 ἄγβι οδιηραίσῃ μΒ6 νγὰ8 βιιοοθβδέι!, δπὰ ἰπ ἴπ6 Ὀδρίπηΐϊης 

τὰ ἘΝ οὗ [Δ|6ὸ βδοοοπά αΪ]8ο, Ὀὰῦ Ὀοΐησ δηλ} σοι ρα} ]6ὰ ἴο τοίσοαΐ, μα νϑηὐθα }})}8 ἀϊβοοιῃ- 
ἴαγΘ οὔ {86 ἰθρ]6 δὖ “6γιβδίθμ. ΕΌῸΣ ὑἰπ|68 'π 88 ἸΏΔΠΥ βυσσαθϑῖνθ Ὑ6Άγ8 (Β. Ο. 
171--168), Ηἷ8 ΔΓπιΐθβ τῃλγομοα [6 ΠΟῪ ἔβη ΠΡ τοδὶ ἴο πὸ ἰαπὰ οὗ {16 Ὀγγϑη 8. 

ΤΊ ἰδδὺ {ἰπ|6 0 ψῶ8 116 Βοιηδη ἰοραῖθ, Ῥορὶ] 8 1,48, ν]οπὶ 6 ψγἃ8 οὐ]σεα ἴο ἔδοοθ, βηὰ 
σῦο ἀγαπνίησ 8. οἶγοϊο δγουπα Εἶπ ἴῃ [86 βδηά, Ὀ846 πὶ ἀδοϊὰς Ὀοέοτο 86 ογοββϑα 1ϊ, ἔου βθδοθ 
ΟΥ ὙΆΥ σι ἢ [Π6 στοδὺ θιηρῖτο οὗ [06 εβι. ὙΠ ρηδβμίησ οὗ ἰδοῖ Απίοοδυβ Ὀεοίοοϊς Ὠίπ- 
861} Βοπιοαγά, Ἰουπσ οαὐὺ [π6 01} βοοα οὗ ἈΪ8 ἀπσονογηδῦ]6 Ῥδϑϑίοη8, 88 ΟΠ 66 Ὀοΐογα, ου (86 

Ρθορὶο οὗ δυά58 δπὰ ογαβαίο). 1Ὁ νδ8 818 οοπά ποῖ αὖ {}}8 {ἰπ|6, [μαὺ νγχὰ8 (86 αἀἰγθοὶ οοσαδβίοη 
οὗ 186 80-ο4}16ἀ τανοὶ]ὶ οὗ [π6 Μαοοαῦθθβ. ἱπιπιθα αι θῖν οα ]ν18 δοσαββίοη, δὰ Ὀθσπη δὺ 9 γαβἃ- 
ἰοπὶ {86 βίγσυσρία Ὀούνοοη {Π6 ΒΥ ρδ  ἾΖογΒ τὶ ἢ ΟὙΘΘΚ ουδβίοπμδ, ἀηα {861} ἀοίογιαϊ πο ορρο- 
ποηΐί8. ΕΣ ομδ δΒυπαγοα δηᾶ δέγ γοᾶγθ, ασϑοῖς οἰν ]ζαίϊοη μα θθθη ἀονοϊορὶπα ᾿ἰ[86]ξ οα 
ΘΥΟΓΡΥ͂ βἰ4ά6. 1ὲ Ππαὰ τη βιδυ ηρ ᾿τόρτθβ8 ἴῃ [86 Ὑ ΡΥ οϑηΐγο οὗ (86 18γ86 1018} το σίοη. ΤῊΘ 
ΤΏΟΤΆΪ ΠΟΙΎΘ ὙΔΒ δοσίπηϊησ 4180 ΒΟΓΘ ἴο ἰοβῈ 118 ἰθηϑίιγ. [1 τγᾶ8 8 βδὰ ογγθηῃ ἴοῦ {πμ6 ζυΐυγα, 
ἐμῷ δρουΐ {μϊ8 {ἰπῖ6, ἀΠΟΓ Οἢ6 Ὀγθίθηβθ Οὐ ἈΠΟ, 8 ΘΠ θΆΒΕΥ οου]ὰ Ὀ6 βοηΐ ἔγουι Ψεγαβδ- 
ἰδπὶ ἴο υὶῖμο88 [86 ΒΘ 6 Ώ18}} σΠ68 ἴῃ ὨοΠΟΥ οὗ Ηδγοῦ]68 αὖ Τγτο. 

Οὐΐ88 11]. τγδβ ΠΟῪ ᾿ὐσῃ ῥγίθβί, δηὰ 8 ἅγιη δηὰ οουγασθοιϑ τοργοβοηίδίίνο οὗ 1[Π6 δηοθϑίγαὶ 
ἴδ. Απ ὁπ ῬὈγοί μοῦ, “98480η, τῆο πδα Ὀϑοοιθθ Ηο]]θηἰΖοά, 48 ἰὺ μ1}} Ὀ6 86θῃ, 

ἘγοΙαπ ΠΟ ογρῃ ἴο ΗΒ Ὠδηι6, δίοοὰ αἵ ἐμ6 μεβὰ οὗ [86 ορροβίησ ρατίγ, δηὰ ρογβαδάβα {δ 
ῬΕΙΘΕῈ οἵ. κί ηρ ἴο ὑγδηβίου ὈΥ ἔογοθ, ἴο Βίηιν, [86 βδογοὰ οβῖοθ μο]ϊὰ ὈῪ Οηΐδβ. Ομποθ ἴῃ ῥΟῸΡ 

᾿ 6 υδρὰ 8}} [ὴ6 ᾿ηῆπδησα δι μἷδ σουχηδηὰ ἴο ἰηάυοα ἃ ἩΠ46- ΒρΓ Δα ϑροδύθβυ δι Ρ᾽ 
1 ΟἵὐὁἨ 2 Μδοο. ἵν. 9-20. 

Ὧ69 
(οοπεϊη πο), 
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[6 ρμϑορὶθ. Απιοηρ ΟἴΒ6Ὶ ἀονίςθβ [6 οδιβοα (ὁ Ὀ6 ογϑοίθα οἷοδβο Ὀθβϑί.θ {86 ἱθπιρὶθ-πιομηίϊδίη, 
ἃ σγυπιηβδίσηι, δου (π6 ατθοῖκ βίγ]θ, δηὰ ἰηνὶ θά ἴο ἐϊ5 ἐγ νοίουβ δρογῖβ, ποῦ οἢἷγ [6 γουΐὰ οὗ 
δογυδβαίθαι, θὰῦ ἐου πα πηθϑη8 δ'8ο, ἰο δοάυοθ ὄονθῃ {86 ῥγίθδίβ ἔγοηιν ὑμοἷν ἀυ(168 δὖ [86 αἰΐδν, ὑπαῖ 
16 Υ παΐσς θ6 ῥγοβοηῖϊ αὖ 118 {πγοησθα δηϊογίαἰηπιθηῖβ. Βιῦ 88 βοὴ μβδὰ ὉΠ). ροββθββοὰ 
ἰπιβοὶέ οὗ πο Βἷσῃιῃ ργϊοδιμοοά, 80 }1θ ἰοβὲ ἰῦ [Ὡγουφὶι ἱπ] υδιεῖο6. Μαοποίδυβ, δηοίμοῦ ἀδνοῖθο οὗ 
16 ποῦν ἰίθδ8, βίην οὔετεαὰ Δηϊοοδυβ ἃ μίρμον ἐτϊθαΐθ ἰμδὴ ΦὍ βοὴ τγδ8 ραγίη, 8ῃὰ ροῦ [80 
οὔἶοο. ὙὍΠὸ ἰδίΐογ, βονονον, ἀἰὰ ποὶ Ἰοανθ ἷπι ἰοῃσ ἰῃ ρεδοοὸ. ἮΏ16 π6 κἰησ νᾶ8 δοβϑθῃςξ 
οἢ ιΐ8 δεοοπὰ Ὄὀχρϑαϊπίοη δσδίηδὶ Εσγρῖ, μ6 ἰοοῖς ροδβϑοδϑίοη οὗ “6γυβαίθπι [οσ 8 ὑἰπὶ6 τὶ τ 18 
Τοίδί ογβ, δηα σοπιρο]]6α ἢ18 τῖνβὶ ἴο ἢδ6 ἴἢο (86 οἰϊδο].. Απεοομυβ ᾿γοΐθβδίησ ἴο Ἰοοῖκ ὑροῃ 
(15 δεῦ οὗ δϑβοῃ 88 ἃ γϑὈβ)]οη οα [86 ρατί οὗ [ε͵5 6 νἱϑὲι δι ̓ θοῖθ, οὰ ἷβ γτούαγῃ ἰοοὶς ἔθαγίαυϊ 
γΘΏσΌΔηΟ6 ΟΥ ἰδηρ᾽6 δΔηὰ ρϑορίθ. Βυΐῖ (πεῖν σὰρ ν͵αϑ ποῖ γοῦ ἴ}}]:. Ὑ{νο γὙϑδγβ ἰδίθσ, 88 Ὑ 
ἰᾶνὸ 88ἰά, δέου πἷβ Βαμα ηρ Σοποοπηίτο πὶ [86 Ἰοραίθ οὗ Βοπιο, μΒ6 οαπιθ Ὀδοὶ ἰο ρὶνθ ἔ0}]} 
Ῥτοοῦ οὗ {Π6 ἱπύθῃδιυ δηὰ ἀδπιοηΐδοδὶ ἀθρίμβ οὗ [18 ρϑβϑίοῃμδίθ παίυσθο. Τὴ6 Ψ6}8 βθθπὶλ ἴο 
δανὸ χίνθῃ ᾿αἶπὶ ΠΟ ΠΟ Οσσδδίοῃ ἴοὺυ ἔγοϑῇ σοι ρ δἰ ἴδ. 

Βυὺ ἰζ 88 φυϊῖθ ὑπηθοθββασΥγ. Ηθ ν88 ἰῃ οπμο οὗ δἴβ 6118} πιοοάβ. Βοΐοτθ {186 ἐνταῦθα 
βουλεύου οὗ ἰμὸ Βοιιδῃ ρΟΥΘΓ ᾿6 δὰ ὈΘΘ ΘΟ ΡΟ] ]6 ἃ ἰο γψίνο γαγ. Ηθτγο, δὺ Ἰθαβῦ, ει ἀβογοΐπδ- 
ἬΘΙΘ ἴπο86 ὙΠῸ ΘΓ ΨΘΔΚΟΙ ἴμδη Πα; {Π6Υ 8βουϊα [66] [86 νοῖρσῦ οὗ Η]8 ἴγοῃ μβδηὰ. ἔοι οἱ ἀεδο- 
Βοβίάοβ, Φυδαίθηι "δὰ ἤθνοῦ δὰ 186 Ορρογίύμπίςυ οὗ ϑδμονίηρ ἰο μὲἶπι, 88 ἴο ΟΥστὰβ Ὁ" 
διὰ ΑἸοχδηάον, 108 ὈΘΙΟΣ 546. Ῥουθδρ9 ΒΘ που]ὰ ἢν Ὀθθη ἱποαρδῦϊθ οὗ δρρβεοίαιίπσ ἰς, 1 
6 Βδά βοθὴ ἰζ. 1 πα β0.8] ΠΟΓᾺ] βίϑιχΐηα, δηα ἃ ΓΆΤΘ ἰπά ΒΥ δη ἃ ὈτοΒρΟΥ Ὑ πογο ἀονοϊοροά 
πὶϊηη 10, [Ὧ6 οὴ6 τιϊσῃῦ μάνα βογνθὰ β' τυρὶ ἴο ομ δ!) οῆσο ἷ8 Ποβ  γ, δὰ [86 οἴμοῦ μᾶνθ 
Ὀ6ΘΩ 8 ἰοιηρίδιίοη ἴο ἷ8β οὐρίἀ γ δηὰ οὨγοηΐο ἱπιρθουπίοβίίγ. Υ̓μδῇ ἢ6 δα βθϑὴ τηοβῦ οἵ, 
186 διμδἰιίοη οἵ ἃ ὅδβοῃ, δηὰ [86 τηθϑῃηθ88 οὗ 4 Μϑηῃοΐδυβ, 6 ΓῸ σΟΥ ΔΙ] ποῖ οὗ ἃ πδίυτο ἴο θἢ- 
οουγασο πἰπι [0 Ῥγοβδουΐθ [ἷ8 ᾿παυΐγῖοδ. Επουσῇ (μαῷ Π6 Ὑᾶὸ Ὀοσϑη ΟΥ̓ ἀοδρίβίηρ υσεΐδπι, 
μιδὰ πον οοῦθ ὈἰλύουὶΥ 0 ᾿δ6 ἱϊ, δηα γτοβϑοϊνθὰ [0 βύσθθρῃ ἰδ δὺ ἃ βίγοκο ἔγοιι ἴῃ ἔδοθ οὗ {πὸ 
δαυῖ. Αἱ ἃ στονίον οὗ ἴσοορϑ ῃ 18:6 ΘηνΓΟΠΒ οὗ 6 ΓΒΔ] 6, οα 186 ΘΑΌΘΔΙΝ, ΑΡο]]οπίι8, 18 
οῦπογαὶ, Ὀσσδη 80 ἱπαϊ βου παῖ τηδββϑοῦα οὗ [86 βρϑοίδίοσγβ, δηὰ ἰο]ονθαὰ ὺ ἃρ ψι} {86 
Ρἰαπαοτγίης οὗ 86 ἀρἔθηβοὶθϑβ οἱΐγ. Απιίϊοοβυθ δὰ ρσίνθη ογάθσβ ἔυσιμοσ, [μδὲ οἢ ρῥϑίῃ οἵ 
ἀοϑί, 41} βδουῖβθοθβ δῃὰ βουνίοθβϑ ρου Ὁ ἴο (6 ζδηρὶα βῃου!ὰ δθαβθ, [86 βΘδθθα  ἢ Ὀ6 ΠΟ ΠΔΟΓΘ 
ΟὈβογνϑα, εἰγοιυηιοϊ βίο ΠΟΥΠΘΓΘ ργϑοιϊοθα, (Π6 βδογθαὰ Ὀσοκα 6 ἀοσβίγογθα, δηὰ ὑπμαὺ 1Δοἱ τοῦ - 
ΒΡ δουϊὰ Ὀ6 υπίνουβα  ἰησοάυςοα. ΤὉδο ἰδ οὗ 186 ἰορὶθ οὐ Μουηὶ Μογίδῃ ν88 βρ6- 
οἶδ} παπιθα 88 8 ρΐδεθ ἰο 6 ἴμυ8 ἀθβοογαῖθὰ. ὙΥ1Ὲ} ἰογτῖθο ἸΒοτουρ 688 ἀἰὰ [16 υπἔρο]ϊης 
βοἰ αἴθ θοῦ ὑροὴ [μ6 δχρουϊίοι οἵ {686 ογάθυβ οἵ {86 Κίησ. Απὰ 88 ἰΐ νγἃβϑ ποῖ ΒΡ] 8 
Ῥίδοο, Ὀυὺῦ 8 Ρ6Ορ]6 δπὰ ἃ βυβίθηι, νον δὰ Ὀδθοὴ ἀδνοῖθα ἰὼ ονθυίβγον, 80 ἰὑ πηδίζογοὰ ποῖ 
ὙΠῈΡ ἰῃ [πὸ ϑγγίδη διηρίτο ἃ 960 πιὶσιιῦ Ὀ6 ἔουπα, 6 νγὰ8 Θχροβϑά ἴο ἴπ6 βᾶπ|6 ἔγηχί θὰ 88- 
δϑ}}5. Τὸ δᾶνθ ἰῇ οἤΘ᾽ 8 ροββθδβίοῃ ἃ ςορῪ οἵ [πο αν, ἴο τοΐιαβθ, οὐ Ὀδΐῃσ οομιιηδπαοιὶ, ἴο Θαὲ 
ΘΠ 6᾽8 θ 65}, βδ στῆσα [0 δὴ ἰάοὶ, οὐ ἴο ραγιϊεὶραῖο ἰῃ Βεδοοβαηδιίϑη ργοςθββίοηβ ογοπθα τὶ ἢ 
ξαυϊδηάβ οὗ ἰνυ ἴῃ πόοπον οὗ Ὀοηγβοβ, 'Μὰἅβ ἃ βυποϊθηΐ ργοίαχὺ ἔοσ (π6 τηοβί πῃῃοιγά-οἵ ογθ]- 
ιἰ686. Οπ {86 161} οὗ ΟἸιἼ5β]θὰ ---- τὴ ἀαἴο σου] πόνον 6 ἔογροίίθῃ --- Μοσπὶ Μογίδῃ ἰἰβ86}{ νγᾶ8 
ἀραϊοδίοα ἴο Ψυρίϊον, δῃὰ 4 ποαίμοη επσγίηθ ρ᾽δοθὰ οὐ σ [6 βαοσγοὰ δἰίασ. Ἴδη ἀδγβ Ἰδίοσ ἃ 
μογτὰ οὗ βινίῃθ σοῦ αἀγίνθη ἰηΐο {86 ὑδρὶα ρῥγθοϊηοῖβ, δηὰ ὑμποῖν βυθδοαυθπῦ δϑοσιῆσθ σοι- 
ΡΙοὐοα (Π6 ἀφϑβθογαϊίοῃ. Τῆΐβ τγδ8 {6 ““ Δροιηϊηδίοη οὗ ἀοδβοϊδιίοη ᾽᾽ (βδέλυγμα ἐρημώσεως, 1 Μϑεα. 
ἱ, δ4), [8 ΒΥΠΟΏΥΠ, ἴῃ 8}} Ἰδαῖον Δ ν δ ὨἸδΌΟΓΥ, οὗ ἱπέδιηουβ ποθ ημθβϑϑ δηὰ οὗ Βυμπϊδυίοη 
ἴο ἴδιο υἱἱογπιοδί. ὙΥΠΝ ποῖ ἃ ἔεν {Π686 εἴξογίβ ἴο δπέογοθ βυ θην βδίοη δυοοθθάθὶ. ΤΟΥ γΟΓΘ 
ἴ[8οβθ σῇο δα Ὀθθη [Π6 ἤγβὺ ἴο τη ἰὸ {16 σγιηπαβις ρογίογιηδηοθβ τὶς ἢ αβοη 8ηὰ Μβῃθ- 
ἴδυβ πχδϊηϊδίηθα δὺ 186 Ὄβχρθηδα οὗ [Π6 ἰθρ]θ. Βαυΐῦ ἰμ6γθ ἬΘΓΘ ΠΊΔΗΥ ΟἰΘΓΒ π|]10 58.}}} ῥγθ- 
ἰοσττθα ἀϑδὶλ ἰο ραρϑῃΐβῃ), δηὰ Απιϊοομυδ, ὑο ἢΪ8 δϑιοπιβηθηΐ, βοο αἰβοονθγοα {Πππ8ὲ Δ ἈΓΤΩΥ͂ 
οὗ ὑπεηϊγ-ῖπτο ᾿μποιβδηὰ θη 88 αυΐ6 ἴοο δ8η14}} ἔοσ (η6 οὐδοῦ 6 μδὰ ἴῃ νίοσ Αὖὐ ἢγβι, σὸ- 
δἰδίδμοθ νγὰϑ ρϑβϑίσο, Ὀυῦ ποπθ (86 1688 μοσγοὶς δπὰ ἱπβρίγϊηρ. Α ἴδε δυο ἢ δχδιῃρίθδβ 88 {Πδῖ 
οὗ [π6 σταγ-Βαίγοα ΕἸθαΖου, ψῆὸ πιδηἕι}}γ σου γοπίοα 18 Τογτιμθηΐογ τὶ [Π6 πψογάβ: “1 νι} 

ΒΒΟῪ ταγβοὶῇ δυο ΔΠ ΟΠ6 88 ΠΥ 8960 Γεαυΐγοδ, δηα εν ἃ ποίδ]6 ὀχϑηρὶα ἰὸ ἴδοβθ ὙΠῸ 876 
γουῃσ, ἴο ἀϊθ Πρ} δηὰ σουγαζθουβὶν ἴου οὐν ποηογοα δηὰ ΠΟΙ Ἰαννθ,᾽᾽ οουἹὰ ποὺ Ἰοησ ΓΘ- 
τοδὶη Ἡϊπουῦ οἰθοῖ. 

ΤΒο ᾿πημθαϊδῦθ οσοδβίοῃ οὗ [86 δγπιθὰ γϑνοὶὺ τγὰβ 88 10] ]ονγβ: Εἰ ββαγίθθ οὗ [86 Κίηρσ δὰ 
ογϑοϊθα 8 ᾿θδίμθη δἰ ᾺΥ δῇ [Π6 1101]6 ν]]ΠἸᾶσοὸ οὗ Μοάοίη, ἃ ἴουν τα ]θβ ουῦ ἔγοπι “6 Γι188- 
Ἰεπι. [10 γγὰϑ 786 ποι οὗ δπ ἀρβὰ ρῥγίοδιὶ Μαιδιἶδβ, τιν [Π6 ἔδυ ἀδπιθ Αβιμο- 
Ὠ208, [16 ἔλίμον οὗ ἤνθ βίδ νγαγῦ δοη8, πὰ ἃ πιδὴ πίον Κπονη δηὰ τοδροοίθα. Ηθ, δος 
οἴ Βοσ 8, γ1γ85 βυϊηιμοη θα ἴ0 οἴου Ἰλοϊαίγουβ βδογί θθϑ οὐ (μἰ8 δίδι. Ηο ρυθ] οἷγ δηὰ ὈοΪα]γ τὸ- 

ΤὮο τοτοὶὲ. 
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ἔιαδ6α, Δηὰ βοϑίπο 8 πΊδὴ ἯὯΟ νγὰἃ8 ἃ ΦΟῪ ἀροη {πΠ6 ροϊηὶ οὗ ἀοΐησ 1ζ, 6 τυβῃθ ἀροη Βἷῃ δηὰᾶ 
Βονγ τη. ΑΥ̓ΠΟΓΘΌΡΟΙ ἴΠ6 ϑγγίδη ΟΊ ΟΟΥΒ 4.80 σοῦ μὰ ἰο ἀσδίμ, δηὰ {Π6 ᾽ν 86 γ δὰ 
ογθοίρα ἀοβισογοά νυῖιἢ (Π6 ΟΥὙ : ““ Υ̓ΒΟΒΟΘΥΟΡ 18 Ζοαϊουβ ἔογ (16 Ἰδαν δηὰ τηαϊηϊαίπϑι}λ 1Π6 
οονρηδηῦ Ἰοὺ }ιῖπὶ [0] ον πι6.᾽ Μαιδίἶα8 τ]ὰ Π18 0072ιἼ ΒΟΏ8, δηὰ ἃ ἔδνν Οἴμογβ, πὸν ρ]αησοα 
ἰηἴο {λ6 πεὶσμθογίηρ; σ]]ἀθγη 688 γθθγα ἔογοθδ πρὶ Ὀ6 βαίοϊγ οο]]δοἰοα, ἀπὰ {ΐπη6 ραϊπϑα ἔργ 
το βθοιύίοη ον ΟΣ (Π6 σουγΒ6 ὕο Ὀ6 ρυγβιιαά, ΤὨΐδ γ88 ἴΠ6 8}4}} Ὀδρίηπίησ οὗ ὑμαῖ στοδὺ ρο  οο- 
ΤΟΙ σίου πιονθιμθηῦ, ὈΥῪ τηθ8ῃ8 οὗ ψ]ο 86 «96. 18} ῬΘΟρΪΘ, δέου Ἰῆογο (Π8ῃ ἴουγ υπατοὰ 
ΥΘΆΓΒ οὗ ἔογείσῃ ἀοπιηδίίοη, ραϊπθα ἀρσϑίη ὑποῖὶν ἱπάθροηάθημοθ. [0 18 ἃ {ῃγ}}Πσ δίοῦυ, τ Β16]ὶ 
Ὑ01 ὭΘν ΘΓ 086 118 ΟἰδΓΏ 88 ἰοῃσ 88 τηϑη ἴονθ ἔγϑθάοῃι, δ πιῖγθ ἀη 56.688 μογοίεμα, ηὰ μαΐθ 
ΟΡΡγθββίοη. [Ὁ ἰ8 ΟὨΪΥ ροββί 6 ἔοῦ ἃ8 ἤθγα ἴο οι ἀροη {86 πλοῦ 88] 16 ηὐ ροΐπιβ οὗ {116 ἢ ἰΒΌΟΓΥ, 
δΔηὰ [ὑ ἰδ 8130 ὈΠΗΘΟΘΒΒΆΓΥ, βίη6θ ἰῦ 8 ἴο Ὀ6 ἔουηα ἴῃ ζ0}} ἴῃ [86 ὈΟΟΚΒ οὗ {Πὸ ΜδἼοδρθοβ ἐμδὲ 
ἔο! ον. Μαιιδυμίδβ μἰπιδοὶῖ σοπιϊηποα Ὀυῦ ἴογ ἃ 110016 ψ 116 δὴ [16 μοδα οὗ {16 ραίγϊοιϊς Ὀδηά 
ν] 10} ΠοςΚοὰ ἴο }ιῖ8 βιαπάδγα, θαῦ ἴῃ ἀγίησ, τοοοιμιποηἀοα Φ04 88, [ἷ8 δοη, 48 ἰθδίίογ, τῖϊ 186 
ὙΟΓΒ : ““ Βυΐ 88 0 δυὰκ5 Μδοσβθβιιβ, 116 ᾶ8 Ὀθθα ταὶ σὙ 8ηα δβίγοησ, Ἔνθη ἔγοιῃ Ϊ8. γου ἢ 
ἀρ: ἰοὺ εἴπ Ὀ6 γον οαρίαίη, διὰ πρθῦ {116 ὈΔ.0168 οὗ [18 ρ6ο0ρ]6.᾽) Σ Τῇ βοαιοὶ ργονϑὰ ἐμαὶ 
188 οἰιοῖςα δα Ὀδθθῃ ν16}} πιδίδ. 
088 Μδοοδθεοβ τγ88 γον (Π6 ΠμόΓὸ οὗ ἰῃ6 τ Ποἷθ σοπῆϊοῦ, δη ἃ ῬΓΟΡΟΥΪΥ ρᾶνο ΗΪ8 ἤδῖηθ ἴο 

[Π6 ῬαΓΥ δηὰ τηονοπιθηΐ οὗ σ] ο ἢ6 88 [86 δοὺ]. Αὶ ἢ ΑἸ ΚΘ6 ῥἱ θυ, ἃ το Δ} 
ἑοῦ. ἠἔΒπαΘγμ6Β8Β ἰοαγὰβ {πΠ6 θᾶ Κ, σοοιὶ ΘΟΠΠΟΠ 8686 ἴΠπδὶ σου]α 8686 δὖ ὁὔσθθ {ΠῸ ρῬοϊηΐ 

δῦ ἰθθ6, ΟΓΘ πη] 64 ἴῃ ἢ18 παΐυγα ἢ ἃ οουτασο ὑπδὺ πο Π θα δ΄ πὸ μαγαβῃΐρ δηὰ 
ὙᾺ8 Δρρα]]6ὶ δ πὸ ἀδῆρεσ. Τὴ6 ΔΡΏΥ (μδὶ ἔοϊ]οσοὰ μη, ἰξ 8ὸ ἰῦ ταΐσ]ῦ Ὀ6 σΆ]}16ὰ, νυ 
ΔΙ ΑΥΘ ΘΟΔΉΓΥ Θπουρῃ, Ὀὰῦ Κα Οἰάδθοη ἢ6 ἀϊὰ ποῖ μθβιίαίθ, δὖ (168, ἴο γϑάποθ 118 ἢ απ ΌΘΓΒ 
8{1}} ποτα ὈῪ βἰξεῖπο οὖὐ [πὸ υἱπιϊα δηὰ (Π6 πηγοβοῖνοά. Ὅμ6 Ὀἰαδβὺ οὗ 18 ὑγυμηροῦ, 88 8ὶ8 Θη6- 
Ὧ1168 Β00Ὲ αἰβοονεγοά, πηρδηῦ ποίΐησ 1688 (Ὡδη ἀοΐηρ δηὰ ἀδγίηρ ἴο {16 αἰπιοεῦ ᾿ἰπιῖῦ οὗ Ππυπιδῃ 
βίγθησίῃ. Ηδ ἤἢγβιὶ ἀοίθαιϊθα ΑΡρο]]οπέιϊιϑ, δηύθγιησ ἀροὰ Π6 δηρσαρθαηιθηΐ 1} (Π6 ὈΔ0116 οΥῪ : 
“ Ε]ρδαΖον, ἴπ6 μοῖρ οἵ Οοὰ ;᾽" (μ8ὸπ δοοῃ; δῃηὰ δρϑίῃ, δὴ ἱπιη 86 ΒΓΙΩΥ ὉΠΔΘΡ ΝΊΘΘΔΠΟΣΙ δηὰ 
Οοτγοίδβ; δπὰ μηδ! γ, ωγ8ῖ848. Ἀἰιη δ} ἢ, ηὰ οροηρα {ΠΟΥ ΌΥ ἔον Ἷ8Β ἴγΟΟρ8. οποθ ποῦ (Π}6 ὙὙΑΥ͂ 
ἴο Φογυϑαίθπι δηὰ [16 ὑδιηρὶθ. Οἱ [86 2δ(}} οὗ ΟἸ 816, οχδοῦγ ἴπγθα γΘ ΑΓΒ ἔγοιῃ {Π| ἀαίθ οὗ 
1:8 ἀοβοογδίίοῃη, (86 ρυγίβθα δ᾽ τγῶβ δσδίη ἀφάἀϊεδίθα ἰο ΦΦοβονδὰ δπὰ βδογίβοθβ οεγοὰ 
διρϊἀδὺ παηΐϊνογβαὶ στο]οϊοϊησθ. ϑίποθ {818 ἰἱϊὴ6 πὸ Δὲ νγ8 μὰν θνθὺ οοπίϊυδα ἴο Οὔδθγγ {860 
ΤΘΟΌΓΤΘΠΟΘ οἵ [86 ἀΔΥ 88 {ΠῸ "’ Ερδαβδὶ οὗ Ποαϊοδιίοη,᾽᾽ δηὰ ηο ἔδϑιλναὶ δυγΆκϑβ διμοηρ {Π6Πὶ 
ἸΏΟΓἿΘ σταίθίαϊ ππϑιηοῦῖθβ. ὅϑοου ἰῦου ὀσουττοα ἴῃ {πΠ6 ἔτ Εδβὺ [ῃ6 ἀ6δ(}) οὗ Απιίοο]ιιβ ΕρΙρ8- 
Ὧ68 (Β. Ο. 164) ὑπάοΓ οἰγουηγϑίδη 68. τδδὺ οου]Ἱὰ ποῦ Ὀὰὺ Θποοῦτασα ἴπ6 ρογβθουίθα ρθορίθ 8}}} 
ΤΊΟΓΘ ἴο ὨΟρΟ ἴον [16 8π8] βυθοθβα οὗ {ποὶγ οδυβθ. Ὅυάδ8 Μίδοοδθεθιϑ, ἰῃ 086 τιθϑῃ (ἴπ|6, βοῦ 
[ογναγὰ ἢΪ8. το] -θοσαη στοῦκ. Αἱ ἤγβϑι, 6 δηρασρα ἴῃ ἃ διυοοθβοῖυϊ Θχρθα το ἀσαϊηδὺ 186 
ἙΔοιξῖοβ ἰο τα βου, [6 πιοί, ἔογ (886 δϑοοηΐς [ἰπιθ, [,γ8148 δ ΒΟ ΠΒΌΓ,  ΏΘΓΘ, ἔογ ΟἢςΘ, ΐ8 

1016 θαμὰ σοῦ ἔογοθα ἰο γϑίϊγα Ὀθέογο {π6 ονογ οϊπιΐηρ οὐ8 ὑΠαὺῦ 6 γα Ὀτγουσῃΐ ἀραϊηβὺ 
{βθιῃ, δῃὰ 4 ὑοϊονθα Ὀγοίμοσ, {π6 Ὀγανα ΕἸΘΆΖοΡ, ἰοβί ἢἷβ 6. Ὑμθη ζο]]οτνοα (Π6 ὈγΙαξ ἴγαςθ 
δηἃ ΔρΡΡΑγΘΠΕΥ ἔγίθηαϊγ ἰπίθγοουγβα 1 ΝΊΟδΔΉΟΓ, Ὀγοίκθὴ ΟἹ ὈΥ ἷβ ἰγοϑοποτυ, δηὰ (ἢ ὈΔ40016 
οὗ ΟἌἝρμδν ϑαϊδηδ, ἰῃ πο} (18 ϑγγίδῃ σοΠ γα] γγ88 διηοὴρ (Π6 δβἰαίη. [Ὁ νγὰϑ δ (8 [{π)6 
18αὲ Δυάδδ, τοοοσηίϊζίηρ [06 ωροτίδησο οὗ βοουγίηρ δυχ! ϊαγίθβ, δρδίηβῦ (λ6 δανίοο οὗ βοπιὸ οὗ 
.,18 Δ γθπῖ8 βθηῦ ἃ ἀδθσαίίοη ἴο οπιθ ἰο 88]ς ἔου δῃ δ] ]δποβ.32 Ηδ αἱά ἰ [πΠ6 ποτ ψ Ἱ]Πησ]γ 
Ὀδοαυβα π6 δαὶ Ἰθαγποὰ {πδὺ ὁ" ποὴθ οὗ [26 ῃ}] ΤΟΥ͂Θ ἃ ΟΥΌΜΏ, ΟΥ τνᾶδβ οἰοίῃ6α ἴῃ ρυγρὶθ, ἴο Ὀ6 
χα] οἀ δῦονα ἷ8 [6] ]ονν οἰ ΖΘ 8.᾽ ΑΔ τΥοαν νγᾶ8 τη8616, Ὀυΐ, 8Δ8 ὺ σοι] βθθι), ὈοΘίογα 118 οοη- 

ἀϊοπβ οουϊὰ νν}}] μᾶνθ Ὀδθθὴ ἱκῆοντη, 9488 τᾶ 8116 ἀροῃ [0 τηθϑῖ οἕσα πΊοῖθ, δῃὰ ἔου [6 
Ἰαβῦ τἰπ6, (π6 μοϑὶϑ οὗ {π6 ϑυγίδηβ πίον Βδοοθ8. ΤῈ αἰβραγὶ Ὀδύνγθοη ἷβ ἔογοθβ ἂπὰ 
1Ππο56 οὗ ἢΪ8 δηϊδσοηΐδὶ νου]ὰ μᾶνα ἀγίνθη δὴν οὔποθ {πδῃ ἴπ6 ἸἸοη- οατιθὰ Μδοοδθθθ ἴο ἀ6- 
Βραὶγ. Ηἴβ8 οἤσοοσβ βουρᾷῦ ἰο ἀϊδββυδὰθ ᾿ΐπὶ ἔγομι (16 σοηῆϊοι πὶ ἢ 0Π6 ῥὈσοηινῖϑο ἴο ἵακα ἰδ ὉΡ 
δίζου σαγὰβ ὙΉ θη Οἰγου πη ϑίδ 668 ὙΘΥΘ ΙΏΟΣΘ ἔνα] 6. Βαῦ διἰ5 τΘ ΠΥ Ὁ]6 ΔΏΒΥΘΡ 88: “ Οοα 
ἑογἱὰ {π8ὲ 1 βῃουὰ ἀο 118 τΐησ δηὰ 66 ἀινᾶὺ ἴσοι πθῃ. [1 ουυν {ἰπ|6 Ὀ6 σοπια ἰοῦ ἃ8 αἷθ 
Τη8η[Ὁ}}γ ἴοῦ Οὐν Ὀγοίθγοη δηὰ ἰθᾶνα ὈθὨΐη πὸ βίδιπ ὌΡΟῚ Οὐ Βομον! "ἢ ΤΏΘ686 ἃγὸ ἴ}6 Ιαβῖ 
τοοογ θα πογβ οὗ ἰμ6 Βογοὶς βοϊάΐου. ΤῈ Ὀδύ|6 τγὰβ δοοαρίθα. Δυάδβ ρϑγεοηδ Υ ἐουριῦ 
Ὑ1Π| 8. 808] ἱπύγορί αἰ γ δηαὰ βυοοθβθ.Ό Βαΐ 8. ἔο ΠΟ τα Ὀοΐησ ουογρονογοα, ἢ6 τοῶβ βαύ 
ὍΡΟη ἔγοπι Ὀ6 ἃ ἀπά ]Ἰοβὶ εἶθ 116 (Β. σ. 160). Ηἰ8 ὑνοὸ Ὀγοίμοσβ, λόυγανοῦ, Φοηδίμδη δηᾶ 
Βίτωομ, ὑπουσῃι]θ8θ οὗ ἀδηρῈΓ ὕ0 ἰποηηδβαῖνθβ, γοβουθα ἢΐβ ὈΟΩῪ ἔγοπι {116 {πγοπρίπρ, οχι δὴν 
ἴοο, δηα ἰδ νψγᾶ8 διιγίοα ἴῃ 1[Π6 δι εἶν το δὲ Μοάοίη. αγοδὺ νγὰβ ἴπ6 ἰδιηδηϊαίίοη πο πθηῦ 
ὌΡ ἔογ πὶπὶ ᾿ῃγουσποαῖ υάε 8, διὰ 118 Ὀυτάθη τγ88 ᾿ἰκὸ ὑπδὺ τ] οι δὰ ὈΘοὴ Ὠοᾶγὰ ἔοῦ ὅδ] 

11 Μιαοο. "1, θ8. 4 ΟΥ( 1 Μαοο. τἱῇ. 
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δηὰ ον Φοηδίῃδῃ: "" ον ἴ8 {π6 νϑ]δηΐ ἔδ] θη ἰδὲ ἀ6] νουϑα 18γ89ὶ 1) Ὑο δγθ ποῦ βαγρυῖβοα 
[δαὺ ἰπ [116 οἰάθη ἐἦπηθ ἔδπου ἰονθα ἰο ἀγο]] ἀροη {818 ἱπβρίγϊηρ Ὠδηλθ, ΟΥ (μδὺ 80 ἸΏ Υ ἔγοηαΪγ 
ῬΘΠ8 πογΘ Τοδαγ ἰοὸ ἀορίοῦ τὶ Βμοϊρσῃὐθηθα οο]ογίησ [Π6 δίσυσρίθ ἰῃ Ὑ ΒΟ 80 Ὡ0Ρ]6 ἃ ᾿ἰἴ6 νγᾶβ 
βου ορά. 

Τ0 νγγᾶβ 8 ΒΟΥ ΪΟῸΒ 85. ὙΠ ΙΟὮ Φοπδίμδη, {Ππ|6 γοιιησοβὺ βοὴ οὗ Μαιδιΐδβ, το μ8α Ὀ66η οἸθοίθα 
ἴο 41} τὴ. ρἴδοο οἵ Φυάδβ, μλὰ πον Ὀείογα πα. ὙΠ ΒοὰΣ (Π6 ργοβιϊσο οὗ 088 
Μδοσαθεθυβ, σ641164 ἀροῦ νἱτ ἃ αἰερίγτοὰ παπαῖ] οὗ ἔγοορβ ἴο οοηέγοηῦ [6 νἱοῖο- μυδας πες ΡῈ 
ΤἱοῦΒ ἀστὴν οὗ Βδοοῃΐαεβ, ἰὑ 18 ἀου θεῖα! πον ([ἢ6 σοηϑδίοι πουϊὰ δνθ ὑογιϊπαϊοα 1 8 ᾿ 
ἀϊνογβίοη ἱπ 18 ἔανονῦ "δὰ ποῦ οοουγτοα ἴῃ [Π6 ΡΟ] εἶπα] αῇαὶγβ οὗ ὅιγγίδ. Ομ ΑἸδχδηάοῦ 
Β 4145, γῆο γᾶνο ἰπι86}[ οαὖ ἴοτ ἃ βοὴ οὗ Απιϊοοῆυβ ΕΡ᾿ρἤδηθ8, ἰδὶα οἰδίπι ἴο [86 ὑγοηθ τσ ῃ] ἢ 
Ποιηοίγιι8 1. βοίογ (Β. Ὁ. 162-150), μαᾶ αἰγθδᾶγυν, [ογῦ ἴθη υϑδῦβϑ, ῃ8δα ἰῇ ροββαϑβίοῃ. Βοῖ] 
ῬΔΓΕ68 παίυγΑ γ βουσιὺ δὴ Δ] Ἰδηοθ τ ἢ 106 Αβιροπεέθδη οἰϊθέ πα βίτονθ ἴο ουζάο δδοῖι οἴ  Υ 
ἴπ (πΠ6 πιᾶσηϊῆσσηςο οὗ {πο ῖνγ ΟὔΘΓΒ ἔου 818 βῃρροτί. Εὐοῖὰ Αἰδχαπάθν Φοπδίμδη τοοοῖνοα ἴῃ 
δα ἰοη ἴο 41} [Π6 τϑϑὲ, ἃ ρυγρὶο πιδηι]6, ἃ σοϊάθῃ οὔονῃ, 8πα [86 ῥγοιηἶβο οὗ ἴλ6 ἷσἢ ᾿ΥΪΘ δι᾽ 8 
οὔἶοο, π ΐοῆ, βίπσα (π6 ἀρδί οὗ ἴΠὴ6 ἰπέβιηουβ ΑἸοϊηνα5. (Β. Ο. 189), δα τοιρδϊηθα υβοδῃΐ. 

Αβ {1μ6 ΡΔΥΙΥ ψὨϊοῖ ΑἸοχαπᾶοῦ τοργοβθηιθα γἃ8 βυρροτίθα ΟΥ̓ ὨΘΑΡΪΥ 411 (Π6 Κίησβ οὗ 186 
ποῖσῃθοτγίησ ἰδπᾶ48 δηά δα, ὈΥ ἔδυ, {1:6 Ὀδθδῦ ὑγοιηΐβο οὗ βιοβββ, δοπδίμπϑδη αἱὰ ποῖ Ἰοὰσ μοϑβὶ- 
δῖα ἴο σῖνα ἰδ ἷβ σὴ ἰπἤπθηοθ. Αὐ (86 δβδπιθ ὕϊπιθ6, 4150, ἢ6 δοοδρίβα ἴπθ σϑηθγοιϑ θυ Β 
οἴδετοά, δπὰ ρυῦ οὐ ἴδ ροῃη θοαὶ τοῦθ8 δὖ (Π6 Εϑαϑι οἵ ΤΌΘΡη 8.168 ἴῃ 86 γρᾶγ Β. σ. 152. 
Ετοαὶ {Π18 ππὸ ἰὴ6 Αβπιοῃθοδη ἔβπιν τυϊοὰ ἴῃ δυ4ς:84. Το ἀδρθπάθποθ οἡ ϑυτῖα, Βοον Γ, 
8.}}} οοπυϊηυδα, 8ηα {6 Ἰδηά ἔογ ἃ σοῃβί ΛΘ ΌΪ6 ρουϊοα νγἃ8 ΠΟΤ ΟΥ 1688 ἱηνοϊνοα ἴῃ {Π6 βίγυσ- 
εἶθβ διηοὴσ γἶνα] οἰαἰπιδηῖβ ἔοῦ [π6 σον. Ομ οὗἉ {Π|86, παιηοα ΤτΎρμοι, δανίηρσ ΟΥ̓ δγιϊθοθ 
σοῦ Φοπδίμδη πο ἢ18 Ῥοῦσοῦ, ὑγοδο ΒΟγου ΒΥ Ῥαῦ Ὠἶπι ἴο ἀοϑὶ ἴῃ [6 γ8δγ Β. Ο. 148. 

Βυΐ οπα βοὴ οὗ Μεαιϊαι ΐδβ, δίπιοη, δίγεδαγ δὴ οἱὰ ἸὩδῃ, ΠΟῪ γοπιαϊπθά. Ηδθ δὰ Ὀδϑη [86 

ἰτυιδίθ ἃ σου Βο ον οὗ ὑπὸ ἔδιν ἔγοπι {π6 ἢτβί. Ηδθ νγ)88 δι}}} νἱσοόγοῦβ ἱπ᾿ πα πὰ 
ΒΟάγ. [π 8 ΒρΘθΟΙ [μαὲ μ6 πιδᾶθ αἱ ἐπΐδ τπιθ ἔογ [86 ἐποουγδσοιηθηῦ οὗ [π6 ρϑορὶβ, ὅθε δε 
δὰ βαϊά: “"΄ὙἸἴοὰ γουγβοῖνοβ ΚΩΟΝ Ὑἢδὺ σγοαὺ ΓΠίησθ 1 δηὰ ΠΥ ὈτγοΟΐΠΟΥΒ Δ Πα ΠΥ 
ἔλιπον Β Βοιθο αν ἀοῃθ ἴ0Υ ἴὴ6 ἰαννϑ 3: (86 βαποίθδυυ, [Π6 Ὀδιῦ]68 8180, δη4 (σου Ὁ]68 τ 
μᾶνα βθθῃ ὈΥ͂ ΓΟΆΒ0ἢ ὙΠ ΘΓΘΟΐ 8}1 ΠΥ ὈΓΘΙΒΓΘΩ ὉΓΘ βἰδίη ἴον 18γ86}᾽Β 88Κθ, δῃὰ 1 δηὶ Ἰϑἔϊ 8] 0 ῃ6. 
Νον, ὑπουθίογο, Ὀ6 1 ἔϑ Ὁ ἔγομλ τὴ {μδ0 1 Βῃοι ἃ ΒρᾶΓΘ ΤΥ οσσὴ 116 ἰῃ ΔΩΥ ζἰπιθ οὗ ἰγοῦ Ὁ} ]6, ον 
1 δὶ ηο θοίϊου ὑπδὴ τῶν Ὀγοίμγθη.᾽"" 966 γ 1π6 ἰηἤπδηοθ οὗ [1686 τουοίησ Ῥογὰ 8 [16 ῥΘορίθ 
ὝΟΓΟ ΓΟυΒ6α ἰο ἰδ6 Βἰσῃοϑὶ ρῥἱτοῖ οὗ δηςΠυβίαβηι, δηὰ οὐ ουῦ, τὶ 4 Ἰἰουὰ νοΐοθ: “ ΤΒοὰ 
Βδ]ῦ θὰ οὖν ἰΙοδάδυ ἰηβίοδα οὗ διάβ8 δῃὰ Φοῃπδίμδῃ {Πγ Ὀγοίῃον."" 1 ὙΤΉΘΓΘ 8 ΠῸ οὴθ ὈδιαΡ 
διιοὰ ἰδη δ ἴο θχϑοιίθ πὸ βδογϑὰ {τυδῦ ΒΟ ὈΥ παίογαὶ τἱσῃῦ, ἃ8 να] 88 ἴη6 νοΐθ οἵ {16 

Ῥθορΐὶο, δα 66 {Π08 σοπιπ θα ἴο ᾿ἷπι. ἘΝ Τιαῦ δ 88 Ὀγ Παρὰ Ὀΐονγβ πδαὰ σοη, σἢδὺ 90Π8- 
ΤΏ Δ ΌΥ 8 βαρδοίουϑ ρο] ου δα ργοβοῦνθα δηᾶ ἱπογθαβαά, [πὶ 88 ποῦν ἴο Ὀ6 οδυτί θα οἡ ἴο 18 
πϑίυγα] σοποἰ αϑΐοη, ὩΔΙΊΘΙΥ, οοΙρ]οῖθ ἔγοθάοπι ἔγοηι ἃ ἔογοὶ γόκο δηα {π8 γϑδϑίδ Ὁ] 5 πιθηΐ οὗ 
186 Φον 5} σοπηηοηνγθα ἢ} ἀπλπραϊτοῦ. [ἢ δοσοπιρ] ἰϑηιϊησ 0,18 οὈ͵]δοΐ, ϑίπιοη τὰβ στοδυν 
δἰἀοα, 5 Φοηδίμδη πδα Ὀδθθη, ὈΥ [1.6 ᾿ῃ ΘΓ Δ] αἰν βίο Β οὗ ἴπ6 ϑγγίδῃ θπιρίσο. ὙΥΎΡΒοη, σο 
ἴῃ {Π6 ταῦρον οἵ {π6 οἰ ]Ἰὰ Απεοοῖυ8 Ψ]., σιοβα ἰηύθγθϑὶβ ἢ δα ργοΐθβϑβθα ἰο τοργθβθηῖ, δὰ 
ἰπσοόσνη ΟΠ [Π6 τηλβκ Β6 μὰ ὨἰςΠογίο ποῦῃ, γγἃ8 σοηϊοβίϊησ ΟΥ̓ ἔογοθ οὗ δγπ8Β π6 ἰῃτοπα τὶ 
Ποπιοιτγία8 1. Το Ἰδεΐον, ἴῃ ογάϑν ἴο πὶπ ἔογ ῃΐπι86} ὑμλοῖγ βαρρονῦ, δὺ (86 τϑαυθϑϑὺ οὗ ϑίπιοη, 
ποῖ ΟὨΪΥ του ὑθὰ ἰο [86 96 }78 41} ραβῦ δῃὰ ἔπιΐυγ ἀπ68 ἴοῦ ἴᾶχϑβ, Ὀιὺ σοηγπιθ τἤο ἐπ [Π6 
Ῥοββοβϑίοῃ οὗ οϑγίδίη ἔογίγθβϑβοϑ τ οἢ ον Ῥγι 6 η 018] ΤΥ ΆΒΟΠ 8 ὑπο δα οσουρίοα ἀπ ῥγονΐδ- 
ἱοῃοᾶ αραϊπδῦ ΠΥ ΡΟ  Πἶσδὶ ΘπΊ ΓΘ ΠΟΥ ὑπαὶ τιῖσῃν 86, δη ἃ Οχ ργοββοα ἢἷ8 ψ ἢ} ΠἸσ 688, ἔον [86 
ἔαϊαγο, ἴο τοοοῖνο ον δὴ οἰ σΟΥΒ ἰηἴο 8 ἈΓΏΥ δηὰ δἱ ἢΪ8 οουτί. [Ὁ νὰ8 ἃ πίσ᾽ι ἀΑΥ ἴον 1βγδοὶ 
ψ ἤθη (818 ΠΟῪ 8 ν)͵88 ρῥτγοοϊαἰ πηθα, δηα ἔγοπι [ἢ 8 γᾶν (Β. Ο. 148), [ΠΟΥ ὙΟΓΘ δοσυβίοπιοι, 85 τ7ῦ6]] 
ΟἿ οοἷῃΒ 88 οὐ ΡῈ ]16 ἀπὰ ρυῖναίθ σοπίγδοίβ, ἴὸ ἀδίθ ὑμιοῖῦ πδίίοπμαὶ ἱπάθροπάθποθ. Βθδαυϊίυὶ 
ἰδ ἴπ6 ρῥἰοΐαγο τ ΐο ἢ 0Π6 ιἰδιογίδη σῖνοβ οὗ 186 ᾿δίῦον ραγῦ οἵ {Π|Ὸ τοίσῃ οὗ ϑίιωοη, θβρθοῖα!ν 
ἤδη οοηίγαβιοα τὶτὰ [86 βιίογιαῦ, ὑγου]ουβ ἐἰπιθ8 οὗ 7.448 πὰ οὗ Φοηδαίῆδη. Ηδθ ““τηδὴ8 
Ῥθδοθ ἰη {116 ἰαπά ; δηὰ 18Γ86] το)οϊοθα σῖ στοδῦ ἸΟῪ ; ἴοσυ δΥΘΥῪ πϑῇ δαὺ ὑπάον [118 ἤσ-[γ69 
δηἀ {Ππ|τῸ γᾶ8 ΠΟῺΘ ἴο ἰΟΥΤΙΥ Ὠΐπ), ΠΟΓ γγΑ8 ΔῺΥ ἰθϑἔς ἴῃ {Ππ6 ἰδηὰ ἴοὸ ἤρξῃῃῦ ἀσαϊπβὺ [Π6π|.᾽᾽3 Ιὴ 
[6 πιϊάβὲ οὗ στοαῦ ρΡΈ]1. τοὐοϊοΐσϑ8 ϑτηοη ἄγον ουῦ [Π6 τοπηπδηῖβ οὗ [Π6 ϑγτίδη ῬΑΓῪ πο ἢ 
ἴον [οΥΕΥ̓ γοδγβ δὰ 6]ὰ ροβδβεϑβίοη οὗ ἴπ6 οἰϊδ 6] ἴῃ “6 γιιβδίθιη. Ηδθ δη]αγσθα {1|ὸ Ὀοπη δγὶθ8 
οὗ (Ὧ6. σουπίτγ, δησουγαροα {πὸ ροϑοθἔιν! ραγβυΐίβ οὗ δοτὶ συ το, Ὠδα δῃ Ἔχοθ ]θηῦ ΠΆΓΌΟΡ σοη- 
διγτυοίοα δὖ ορρβ, οἰδαγϑὰ (6 Ἰαπὰ οὗ ἰΔοἰαίθγβ, δηυομθα δηα Ὀοδυς θα ([Π6 ἴοι ρ]6, τοπουγθα 
ἀηά δον [Π6 τηοϑὺ ἐγ μα]ν δυβρίοθβ ἔοτιηΓ γα ϊεβ ἢ ὑπ6 Τ.Δοσαεοπιοηΐδη8 8πα ᾿ϊοπηδηδ; δηὰ ὮΥ͂ 
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ἃ ΟΟΥΓΒΟ δὺ οΠ66 ἥγτῃ δηἀ σΟΠΟἰ ἸἰαύονΥ 6] ἴῃ σἤθοκ (δαὶ ἔδοιίίουβ δηὰ ραγιΐλβαη βρίγὶῦ τ ἢ 6} 
88 ΔΙΓΕΔΟΥ Ὀορσὶπηΐηρ' ἴο τηδηϊϑϑὺ ἰ186}} Ὑῖ ἢ Ομΐ ΠΟ ΡΟΥΤΟΡ δηοησ ἴΠ6 ρθορὶθ. 80 ρτοδὶ νγϑ 
186 ρταϊ 49 8Δη4 δαπιϊταιίο ὑμᾶὺ ΤΟ Γ6 ἔθ]ς ἔονῦ Κἰμιου (δῦ ἃ Ὀγαζθη ἰδυ]οῖ ἰηβου θα νὴ ἢ Πὲϑ 
ἀθοά8 δηὰ [Ποββ οἵ 1ιἷ8 ἔβιγ Ῥ)88 βοῦ ἊΡ ἴο δἷ8 ΠοροΥ ἴῃ 0Π6 ἰδπηρῖὶο, δὰ (Π6 οὔἿοΘ οὗ ρῥγίησθ 
δηα Βϊσὶ ργὶοβὶ (ἡγούμενος καὶ ἀρχιερεύς) ᾿γἃ8 τοδθ ΒΟΓΘαΙΓΑΓΥ ἰπ ἢἷ8 ὨουδΒ6 “ὁ ὑπ} (ΒΓ βῃουϊα 
ΔΓΪδ6 8 δὶ ΐὰ] ργορμοὶ. 1 Βυὺ |{π ΘΥΘΤῪ ΟἴΒΟΓ πιθοῦ οὗ [8 ἔδυ ἐΐγ Πα, ἴοο, νᾶ8 ἀθϑιϊποα 
ἴο τηθϑῦ 8 νἱοϊθηὺ ἀθαῖῃ. ΤΆτουσἢ (86 ἸΓΟΔΟΠΟΥΥ οὗ δὴ διηθϊουβ δοη-᾿ ἢ-ἰανν, ῬιΟΪθαΥ, ττῇοτα 
δὸ δα τη8δ48 ρΌΛΟΣΠΟΣ οὗ (Π6 ἀϊδίγϊοι οἵ Φογίοῃο, 6 ἰοροῖμον 1} ἰδ ὕνγο βδοηβ, Μδιίδιΐβδβ 
δηα δυάδ85, νὰ8 Δι8ββδί ηδίθαὰ 1ἢ ἃ τηοδῇ ἀδβίδγα Υ ΤΔΠΠΟΥ δα ἃ τείσῃ οὗ οἰσμῦ γοαγβ (Β. Ο. 
136). 

ϑίιηοη 88 βυσοροαρα ἴῃ ὈΟΪὰ [86 ΟΠ 68 ὙΒΙΟἢ Βα δα ο]οι οα νὰ 1 80 τὰς] ΒΟΌΣ ὈΥ 118 
σόα Ἡγτου. 808. “985 Ἡγγοδπθβ. ὙΠῸ ἔγϑῦ ρᾶτὶ οἵ μὶβ τοῖσῃ τγδ8 τπδυκοα ὈΥ 1] ϑυοοοβ8. Ηΐη- 
πῦ8. ἀογοά, {πσουρ ἔθδν οὗ 601] Θομβθαυθηοθθ ἴο ἢΪ8 ποῖ μοῦ, πῆοπὶ ἘΓΟΪΘ ΠΥ πα ἴῃ [ιἷϑ 
5:9. 1 00: ῬΟνΘΡ, ἔσο ἀνθησίησ [86 τὴυτ ον οὗ δίιηοι, ἢ6 88 δὺ {16 δ8πι|6 {ϊπ|6 σομ ρο 16 ἃ 

ἴο τὸ ἃ Βυτῃ]δίύϊησ ἴγϑδῖν πὶ Απιϊοοΐια8 Ὑ 1]. δ οἴθβ, τὸ Βδὰ ἱηνδα θά Ῥα]θβίϊηθ δηά 
δυῖ Ηγτγοδηὰβ ὉΡ ἴῃ Φογυβαὶθη. ϑϑὈδΘαΌΘΗΙΥ, {ΠΔη}κ8 δηθν ἰο [Π6 οοηὐδηιίοηϑ οὗ τἶναὶ] δα - 
ιἰομϑ ἰῃ ϑϑ'γυία, δῃὰ τ} ἐγίθη βῃΐρ οὗ {π6 Βοπιδῆβ, ἢ συδάυδ!ν [γον ΟἹ ἀσδίη {Π6 ἔοτγεϊσῃ 
γοκο, σοπαθπογθά, δπὰ ὑμοσουση}ν νι δϑίθα ϑαγλαγία ἰὸ [06 ποτ, δῃὰ οὐ [26 βου! ἢ σομρο θὰ 
(86 ΕΔοιηΐύοβ ἴο δορὶ 6 δον 8} ἔδ! ἢ, ἱποϊαάϊπρ [06 τίϊα οὗ οἰγουπιοϊδίοη. Ὑ 8 ἰ8β οπα οὗ (86 
τηοϑὺ ΤὩΘΙΔΟΓΔΌΪΘ ΘΧϑΙΡἾ68 ἴῃ 15γ8 6} 8} ϊδίοΟΥΥ οὗ δὴ δἰδπιρί ἴο θῃξογοθ οοπνογδίοη, δηὰ 15 
ΘδΡΘΟΪΔΠΪΥ ποιοοϑθ] 88 βανίησ Ὀτουσ,ὺ ἢ ἰΐ 108 Οσσἢ δ 1 τοι δαϊςοη. Τὸ (Βό86 β8πι6 οἷγ- 
ουτμοϊδοὰ Ἐβοιηϊο8 ὈΘΙοησοά (Π6 ἔδιτϊγ οὗ ἐμαὶ Ἡδγοὰ νιο δἰϊουναγάβ Ὀθοδπια (Π6 ““ ον] 
σομΐπβ οὗ [8.6 Αδβιμοῃβοϑηβ.᾽) 3 76 στϑβοσνθ πε} ἰδίοτ δὴ δοοουπί οὗ {μ6 νἱοϊθῃῦ ραυὺν βρίτίς, 
Θβρϑοίδ γ Ὀούσθοη ἴ16 Ῥμαγίβοοθ δηὰ δϑιεαιλάμοθοθ, πο ποὺ Ὀορδὴ ἴο ταρο. ΗἩγγοδπυβ δὰ 
[86 βασδοϊζυ ἴο δάορί, ἴῃ φϑπογδὶ, 8 τῊῖϑθ τι ϊ 16 οοῦγβο, δἰ βουσὶ ἀτγίνθη, 88 ᾽ξ που]ὰ βθθῖη, 
ἰαίβ ἴῃ ἴδ ἰο ἴδε βἰ468 ροβιἰν ον τι πὸ ϑααάυοθοϑ. ΤὨδ οχίβδηϊ οοΐῃ9 οὗ [18 γοῖρῃ δΓΘ 
Ἰηίογοδιΐηρ 88 βΒπονίησ ὑπδὺ (Π6 Ρ6ορὶο δι}}} γοίαϊ ποὰ {ποῖγν ρους] τὶ σῃῖ8 ππὶπιραίγοα. ΤΕΥ 
ΌὈΘΑΓΡ 16 ἰπβογὶριίοη : “ Θόοδη 186 Πἰρὰ ῥγίθδὶ δπα {Π6 Οοτηπιοην δ ἢ οὗ {116 αν; " ΟΥ̓ “Φόδῃ, 
1Π6 Εἱσῇ ῥγίθοι, Ηθδὰ οὗ ἰὴ Δον δι Οοπηπμοη 6 Ά}.᾽ Τὴ ΔΑΒΘΙΜΟΙΪΥ (γερουσία), αἰίοΥ ΑΓ 8 
ἀονοϊορίησ ἰηΐο ἴπ6 ϑαπμοάγίη, νγαβ 8016 ἴο τηᾶκθ ἰΐ8 νοΐσα μϑδγὰ ἴῃ 4}} πιδίίθυβ δήοιησ [ῃ6 
Ρυδ]ὶο θα]. Οἡ {86 σμοῖΐθ, 80 ἰοης τοίσρῃ οὗ Ἡγγοδϑῆυβ ΠΔΥ Ὀ6 ΟΠΑΓδοίοΥΙΣοα 885 ὈΥῚ Δ ΏΟΪΥ 
δυοοθεβέυ!. Φοβορυβ,8 τ 116 σὶνίπσ ἴῃ [86 {{{|6 οὗ ῥτΐποθ δῃηὰ ἱρὴ Ὀγὶθβί, 4180 δβουῖῆθθβ ἴὸ 
δἰ [06 οἷἶτ οὗ ρῬγορῆθου. Τ0πάᾶον ἷ αι {π6 6» 18 ρθορὶο τοδοῃθα ἃ ἄδστθο οὗ Ὀγοβρουὶῦ 
ἩΊΟΒ Πδὰ Ὀδοη ἀηκηονη Ὀοίογθ, βίποθ ἴδ 6 ἀδγ8 οὗ ϑοϊοπιοῃ δηὰ θανὶα. Βυῦ υὶθ ᾿ἷπι, ἴοο, 

[μδὺ ῬΓΟΒΡΟΥΙΟΥ ταδοϊποα 1ϊ8 οὐϊπιϊπαίίοη. Τ6 ἰϑίογυ Ὁ8δὺ {0]]Ον 8 18. 1016 οἶδα [πδῃ ἃ βδὰ 
γοοογὰ οὗ ἀοιμδβιὶς ἔθ β δηὰ (μ6 ἰηϊγίσιι68 οὗ τῖνϑὶ Ῥδγιϊθδ, πη], δέον ἃ {0|16 τόσο ἴΠ8ῃ 8 
δἰησίο ροπογδίίου, [86 Βοιθδῃ ρόνοσ, δὲ ἔσϑὶ ἰην θα ἴῃ ἰο Δγυϊίγαΐθ, βίαγοα ἰο ἀἰοίαία δηὰ ἰὸ 

Θ. 
Αὐἱϑίοθυ]α8 1., [Π6 οἰ οδὲ οὗ [06 βοηβ οὗ ΗἩγτοδηιβ, νγὰ8 ἀοδίσπδίοα ὈΥ 186 Ἰαιίου ἔοῦ (86 

Ατίκιοῦ αἰας δίσἢ Ρυϊεβιμοοά, ἩΠ1|6 [86 Ῥο] ΕἾ οΑ]ὶ βονογοί σΥ τγδβ ἰοΐς ἴὸ ᾿ιἰ8 νἰάον. δυο ἢ 8 
1. 5. ο. 10δ- Οὔδηρο ἴῃ [86 {γβα  ἰοη 8] ογάθν οὗ ρονογπιηθηὶ αἰ ποΐ δὖ 8} ϑυϊῦ (Π6 δι ϊἱιϊουϑ 
10. Αὐἱδίοθηϊυδ, δὰ ἢ6 βοοῦ ἔουπα τηθ8η8 ἰο Τοῖηονυο ἢΐ8 τοι ον ἰγοιὴ 86 ἰΒγοηθ δηὰ 

οδϑὲ Βδσ, ἱοροίμονυ Ὑῖτ ᾿εἷ8 ὈγοΟΙΠοΓβ, ἰηΐο ργίϑοη. Οπὸ Ὀγοίδμοῦ δἷοπθ, Αποσοπαβ, ᾿θ ρθγ- 
τοϊὑθὰ ἰο Βμαγθ ἴ86 σογοσῃπιθηΐ τὶ πη. Αὐϊβιοθυϊδ τγὰ8 {116 ἔτι οἵ {0 Αϑιηοηφοδη ἔδη]Υ 
ἯΠῸ οἰδἰπιοα ἔον Ηἰπιδοὶε τη6 {16 οὗ Κίηρ, δηὰ οὗ 4}1} παὺ δὰ ἈΪ Πογο γυ]οὰ Ὧ6 τγαβ [86 Ἰοαϑῖ 
ὙΟΤΙΩΥ οὗ 10. Ηἰἱβ ΧΓ68] πϑπηθ γγ48 “1488, δα ὁη6 πιΐρῦ δ ρροβο {πδὺ 6 νου] αν Ῥοσπθ ἰΐ 
ἩΪΙῸ ῥυάθ ἱη Βόποῦ οὗ 186 Βογοῖος Μδοοδθθιβ, θα ἷ8 ἀανοιίοι ἴο ατϑοκ ἰά688 νγδ8 ργβήοιηἷ- 
ῃδηῖ. Ἦδς νδ8 ουϑῃ πον διηοηρ ἰδ 8076 8 πάρ ν [πΠ6 οοηἰθηιρίιουβ πἰοκηδπα οἵ Ρ}}}}- 
Β6! θη (Φιλέλλην), Ἰουογ οὗ 89 ἀτθοκβ. Ηθ οδυβθα ἃ ατϑοκ {{0|6 ἴο Ὀ6 ἱπβουὶ θα οἡ ἱμὸ 
πδίϊοηαὶ οοἶῃ8 δ᾽οηρ τ ἢ ναγίουβ δι ὉΪ6 58, σι ῖ, ἴῃ [6 Θγ68 οἵ ἃ σϑὰὶ Ῥἢδγίβθα οὗ (86 (ἴπιθ, 
τηυσδῦ ἢανο τηϑ4θ οοπίδος τὶ (θη 866 πὶ αἰπιοϑῦ {{|πὸ ἃ ἰγαηϑργοδβίοη οὗ [8:6 δϑγϑιμοηΐδὶ ἰανν. 
Ιῃ {86 πιϑδῃ {ἰπιθ, [6 ἰθανϑῃ οὗ ἀἰἱββαεηβίοῃ οοηυηυθα οπλἱπουβὶν ἰο ἀ0 ἐϊ8 σοῦ. Απιϊσοηυβ, 
ιπ6 Ἀαοβὺ ἰονϑά Ὀγοίδον, [6}} αὶ νἱοἴδπι ἴοὸ 16 ἱπιγίσυρβ οἵ [6 οσουγί δηὰ [86 δβυδϑρίοϊοηβ οὗ 186 
κίησ, νμοθο οσσ ραϊηξυ! ἀθδίῃ ἕο ονγθὰ βοοῦ δου. 

10 τγᾶϑ οπϑ οὗ ἴδ6 μἰιποσίο ἱπιρτίβοπθα Ὀγοῖμοῦβ οἵ Αὐἰβιοῦαϊαβ 1., ΑἸοχδηᾶον ὁ Δηπεθυβ, τ ῖιῸ 

βυοοροαοά Βίπι, πιακίησ ΑἸοχαπάγα (Η6Ὁ., ϑδϊοιηθ), (Π6 ἔογ που 8 πίάον, τνῦο πὰ τοϊθαδβϑα δΐτ 

Ὶ βο61 Μδοο. χῖν. 41. 4 ΟΥ̓, Ἠοϊσιδην, ἰήεηι, Ὁ. 26. 
8 Απίᾳ., χιὶ!. 10, δ6 δ, 7. 4 Οἵ. Θτδοῖς, 1}. 108, δὰ ὁ βοδῦχον, Ρ 118. 
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ἔτοια ρῥγίβοῃ, .εἷ5 νἱΐθ. Ηἰἱβ8 ἰοὴς τεῖσῃ γγ88 ὁπ6 σοῃιίηυθα 56 Γ1685 οὗ σομῆϊοὶβ πῃ ἔογοῖσῃ δὰ 
ἀοχιοβίϊς ἕοθβ. Ηο δα ἱπμουίιοα [Π6 σαυῖκ δρί τὶν δηὰ ἰδδία οὗ [ιἷ8 δῃηοοθϑίουβ, Ὀθὺ γοχαηᾶας 
ἱυμβουν ὑπο ἷν βδσϑοῖ ΟΥ 561 σοη 0]. Αἱ οὔθ [ἔτ ἷ8 ψγ80]6 Κἰηράοπι τγ88 αὖ [π 9δηπωυμ. 
ἸΊΘΓΟΥ οὗ Ῥιοϊοηγ οὗ ΟὙργυβ, δηὰ τγ88 βανβᾶ (ὁ ἰπὶ ΟἹ] ὉΥ (86 τίμα ᾿πίοτ- ὅτ ὐνδυ 
νοπίοη οὗ (86 Ἰαιοτ᾽ 8 Ἰη ον δηα Ὀἱ 6 Γ ορροπθηί, ΟἸθοραῖτα οὗ Εσγρῦ. Αἱ ἃ ᾿Ἰδίοσ ρογϊοα 
15 δγτῺ 8 Ὑ6ΤΘ το δυισορββέυ!, ἀηα Π6 πη846 Σμροτίδηϊ οοπαπαδβίβ ου ἴπ6 νγαδίθγῃ οοδδίβ.Ό Βαΐ 
ἦη 118 δαγίυν αἰβαβίγουβ οἴθοῖβ οὐ (6 ἰδῃὰ οἵ Ψυάεδοδ [}16586 ἰγσου 168 ἔγοπι πὶ τπουϊ το τῸ 
τοδ  Τονογβῃδάονοα Ὁ (μο80 ἔστοπι σι ΐη. Ῥαγιίίδδη βρίγὶῦ πδὰ τηδὰθ ρσϑηϊέο βιγ 68 
διροηρ [16 Ρ6ΟΡ]6 βίηδα ὑπὸ ἀθδὶδ οὗ ϑίπιοηυ. ΤῈ6Ὲ σοΐηρ ονὸγ οὗ [Π6 οουτῖ, δῇ 186 (ἀπ|6 οὗ 
Ἡγτοδηυβ, ἴο {Π6 δἰ. οὗ {Π6 ϑδάάυσδθαβ, δα ποῦ Ὀθθη [Π6 τηϑϑηβ οἵ νϑακθηΐης [Π6 ορροβίῃσ, 
ΡΟΡΌΪΑΓ ῬαυΥ, Ὀυΐ αυλῦθ [ἢ 6 ΘΟΗΓΑΓΥ. δυτίηρ Ὠῖ8 οατηραίση δραϊπβὲ ἔογοῖσῃ ὁ θῖθ8 ΑἸοχϑη- 
ἀον δά Ῥθϑη 80 16 ἴο Κοορ ἰοἰδγϑδΌΪν οἶθδν οὗ βιυϊἕθ δῇ ἤοθθ. Βυΐ ἰὑ νγἃ8 γδίμον ἀσθ, οὐ Ὀοὶὰ 
δἰ 468, ἴο ᾿δοὶς οὗ οοοδδβίοῃ ἴμδῃ οὗ νυ]. ὙΠ6 ἢἷσ}ι ργίθϑὶ δηὰ ἰκίΐῃσ βθϑηι5, ἱπάθϑά, ἴο βᾶνὸ Ὀθθῃ 
ἩΒπογου σὮ]Υ ἀοδρίβ86α δηα δαίθα Ὀγ [Ππ6 τρδ᾽ου Υ οὗ ἢ18 βιιυ͵]οείθΒ. ὙΤμαῦ (ποτ σογο βυβοϊοηὶ 
δτουμαβ ἔογ ἰΐ ΟἴΒΟΥ ἰδ {86 ἸΏ γ6 βρίγὶϊ οὗ ρᾶγιν 18 ονίάθεῃί. Ηἰδβ ἰάθδϑ οὗ τυϊϊῃς 88 πὸ]}} 88 
18 νίοθβϑ, σοῦ Ὀυΐ ᾿1 016 τοιηονθα ἔγοπι [Πο86 οὗ 84 ΒοΙβῃδζζαν οὐ δὴ Αδαβθογιβ. ἢ δί]γ, 
δὺ ἷθ τορϑβίβ, 6 ἢουϊθα {Π6 δε ἔ-γεϑρθοῖ οἵ ἢ18 δι] θοῦ ὈΥ ἱπίθγοουγβο τ οουγίαδδηβ δηὰ 
[86 ν᾽ ἀδϑὺ δοηβυαὶ Ὄχοθββθ8. Ηον οουϊὰ 10 Ὀ6 ονου]οοκοα ὈΥ ἴ[Π086 ἴῃ τ βοπὶ ἴΠ6 ΤΠ ΘΠΟΥῪ οὗ 
[86 δὲ τρ] Ἰοἰῦγ δηα 5βο  -γοηπποίβιίου οὗ [πΠ6 ΜΑσοδῦξοδη ρογὶοα νὰϑ 811}} στθθη ἢ ΤΏ ἔγδί ονοσὶ 
δεῖβ οἵ το 6] Ἰοη ὕοοκ ρίδοθ δὺ [π6 Εϑαδὶ οὗ ΤἈΘΘγηδοὶθθ. [Ὁ νγᾶϑ οὐ βίοι ἉΥῪ ἔον [86 Εἰρσ ῥτγίθδι 
οὨ (15 οσοδβίοη [0 τῶβκα ἃ ᾿ϊδαιίίοη οὗ ψδίθσ ἔγομ ἃ βῖϊνϑὺ θαϑίῃ ὑροῦ (86 αἰΐϊαν. Βυΐῦ [16 
Ῥγδοίίοθ νγδϑ οὗ Ῥμδγίβδιο οὐ σίη, δηα, ὑπογθΐογθ, πε [86 Ἰηϊθηϊοη οὗ οαδίίησ σοπίθπιρὺ ΡΟῚ 
ἴς, (6 Κίηρ, ἴῃ {μὲ8. ο486, ἱπβίθδα οὗ ρουγίησ [86 τδίθσ Ὡρο [Π6 ΑΙΌΔΓ ΡΥ ρουτοά ἰδ Ὡροη 
[86 στουῃά. Α ἔεδαγίυϊ ΡορΌ]ῦ ἰὰπιὰϊῦ 88 [16 γεβυ]δ, δηὰ (πο86 τΟ τ ΓῸ ργοβοηῦ ἰῃ [86 
ζοτρΐθ, οχοϊϊοα δἰιποβὶ ἴῸ ἔγθῃηζυ, νθηϊυγθα ὄυθη ἰὸ ροὶῦ 1π6 Κίῃσ δπὰ πἰσῃ ῥτγίθϑὶ 116 6ῃ- 
δεαροὰ ἴῃ ιἷ8 οὔϊοῖαὶ ἀυϊ68 ψὶ ἢ [Π6 οἰἴτοηβ πὰ οἴου βοῦν ἔγυ 8 τὶ Ὑυ]οἢι, δὖὺ δυο {ἰπη68, 
ΠῸ ποτ δουπάδηιΥ ρὑτονϊαἀθά. ΤῊΘ ἰγαβοΐθ6 Αἰθχϑπάοῦ τ͵ὰδϑ ποῦ {ῃ6 ρϑύβοῃ ἴο βυθεΐξ 
ΤΔΙΏΘΙΥ ἴο διιο δὴ ἰηβαϊ. Ηθ οδι θὰ ἂρ δὖ ποθ ἷ8 ξογαίστι ΤΟΥ ΘΠ ΑΡΪθ8, 8ηα δἰχ ᾿βουβδηά 
ῬΘΥΒΟῺΒ ὝΘΓΘ ΠΙΘΙῸΪ 655] ουῦ ἀονῃ τη ἴΠ6 ῥγθοϊποῖβ οὗ (πΠ6 ἰθρ]θ. Τῇ μαϊγοα οὗ 186 
Ῥμαδτνίβαϊς ραυ γ᾽ ΠΟῪ ἱπῆδτηθά (ὁ ἴΠπ6 ἰδ8ὺ ἀδστθα δῃὰ ἴπΠῸ ἰδηὰ Ὀθοδαι αἰνϊ 64, 88 ἐὺ γγο ΓΘ, 
πιο ὕπο στεϑὺ ποδί σαπιρ8, Β.Οἢ 88 84 οχίβϑίθα ἴῃ {Π6 ον] {π|68 οὗ {Π|0 ἔδυ 48 Ὀδίνγθοη 0688 
δὰ [εγϑϑ]. ΒΒΟΥΩΥ αἴοσγαγάβ, ΑἸοχδηάοσ, ἰπ ἃ οοηϊοὺ πὶ δὴ Αὐδὺ ρῥγίηςθ, [6]}} ἱπίο δὰ 
διηρυδοδάρ, Ἰοβὺ ἷ8 ποτα ἈΓΏΥ, δηα δβοδρθα Πϊπβο ἢ ἴο “ΘΓ Β6] 6 ΟὨ]Ὺ Ἡῖ Ηΐ8 16. Τα 
Ὑ88 ἰῃ6 Ορρογίθπη υ ἴον τ ἢ [118 Θποπιΐθβ ᾿ιδἃ νγαϊϊθα. Α σθ ϑ]] οη Ὀτγοϊζα οὖς (μδὺ ᾿αδιθα εἷχ 
γοδΓ8, δηἀ γγὰβ Βυρργεββδά οὐἱγ σὴ (86 αἰἱά οὗ ἔογοίσῃ ἰτόορϑ, δπὰ δἱ ἴΠ6 οοϑὶ οὗ ἔν ἴῃ ου- 
Δαηα Ἰἴνο8 οἵ 96 88} βυ ]θοῖ8. [ἢ οπθ βίδρϑ οὗ 1ΐ 186 Κίης νἃ8 ἀδβίγουβ οὗ ροᾶςθ. Ηδ ἰη- 
φαϊγτοα οὗ {Π6 ῬΒατγίβθοβ τὶ ἢ} μὲ ἴθγπιβ [ΠΟΥ σου] 6 δα ι588θὰ. ὙΟΙ͂Ρ ΓΘΡΙΥ τ)8}} 1] 5 γαῦθδ 
{Π6 υἱῦδν ἐπ 4588 Ὀ]ΘΏ688 οὗ {π6 συ] ὑπαὺ ἀἰνί θα ἴπθ σου βίοι τσ ραγῦϊθ8: “ ΤΏ ὅγβϑιὶ σοηαϊ! οι 
ἴο ἃ ρμουῃδποηΐ ρ6806,᾽᾽ ναϑ ὑπὸ ἀδῆδληϊ ΔΏΒΟΥ, “ 8 (ἢ 68 0}." βθσοθϑθθ 8.080] ΘΠ Υ 
ογονηΐησ [26 Δ.τὴ8 οὗ (86 Κίηρ 6 δὰ οἰσῃῦ μαπαάγοα οὗ {μ9 Ἰοδαϊηρσ τϑροϑὶβ ογυςβοα ἴῃ ᾿ΐ8 
ὈΓΌθοΠΟΘ, Βῃ4 ΜἘ16 ΠΟΥ ῬΟΓΘ 60}}} αἰΐνα ὑπ ὶν χῖνθϑ δπα οἰ άσθη βἰδυσῃιογοὰ Ὀθέοτγο (πον 
αγθβ. Εἰμὶ ᾿μουδβδηά οἰ 6ΓΒ βδουρῃῦ δὴ δϑυΐμπι ἴῃ ξογεῖρη Δ η48, ἃ ραγί ἴῃ ϑ'ιγγία δῃά (6 τϑϑ 
ἴη Εργρί. ΤΠ ᾿δϑὲ ἀδγ8 οὗ ΑἸοχαηάου, ἰἔ ὸ Π|ΔῪ ἰγαβὲ [86 δοοουπὶ οὗ Φοβθρῆυβ, τ γθ 
οἰουἀοα τὴ παϊδοϊ νίησβ, πα πὸ Ὀϊιιοεὶν τορτοιοα (86 υπνγῖδθ σοῦγβα 6 δα δίκη τὶ ἢ ΐ8 
ορροηθηΐβ. Ασοογαάϊΐησ ἴο δῃ οί 6 Γ δι Ποῦ, Ἀουγανοσ, 6 σμοσίϑῃ θα ἢΐ8 οἷά ἴθι ἱηρβ ἴο 186 
θη, δὰ βίτονοθ ἴο ἀἰβρϑὶ 6 δηχίουβ ἔογοδοάΐησβ οὗ [0 ἀυθϑη Ὑὑ ἢ [86 τορὰβ : “" ΕΘΑΡ οὶ 
(8Ὠ6 Ῥμαγίβθοβ, δῃὰ ἤθδν ποὺ 8086 ὙΠΟ ἃγθὸ ποὺ Ῥμιδυβθοβ. Βυῦ ἔθαν 86 Βγροοτί(θβ --- [ἢ 
ψδτη δηθὰ ῬΉΔΥἑΒ668Β --- 8086 δοίβ ᾶγὸ ἴΠ6 δοίβ οὗ Ζίιητὶ, δηα σἢο οἰδίται (π6 τοπαγὰ οὗ ῬἈἢϊη6- 
.ι48.᾽) ΒΒ {18 88 1Ὁ τῆδυ, (86 Ῥμαγίϑθθβ ἀϊά ποῦ σβδηρο ἴῃ ὑποὶγ ἔθ ησδ ἰονγαγαὰ [86 Κίηρ, Ὀαΐ, 
ὙΠῚ} ἃ ΓΑΓΟ αἰ ΒΡ] ΑΥ οὗὐ ἰπίο θσϑηοθ δηὰ Ὡδυτον-τϊ πἀθάηθ88, Ἰοης οοἰογαίθα [16 ΘΙ ΘΓΒΑΓΥ͂ 
οὗ Ὠΐ8 ἀφίῃ 88 8 ἔθδιϊναὶ. 

ΑἸοχδπάσα, ὙΠῸ ΠΟῪ Ὀθοδῆιο τοσοηΐ, δρροϊηὐθα πον δ᾽ ἀθϑὺ βοῃ, Ηγτοδηυβ Π]., ἃ ἔβδοι!θ γουην 
τηδ ὙΪΓπουΐ δίγθη σι οὗ ομδγβοίθυ, ἃ8 Ὠἰρῇ ῥγθθὶ. ὙΒαύθυ ΟΣ πιδΥ πδνθ Ῥεέθῃ: {16 
δάνίοο ρσίνϑη Β6Ρ ὈΥ (86 ἰαῖο Κίηρ, 886 δοϊβα, δὲ Ἰοδβὶ, οῃ (πὸ ργϊπεΐρίο (μδὶ ἢ)ῖ8 ρο]- ΑἹ βπξρνς ἐπλεσ τα 
ἰοΥ ἰονατὰ [86 ῬΒΑΓΙΒθ68 Βδα Ὀθθη τϑ ο}}γΚ ττοῆσ. ΗΘΥ ΟΥ̓ Ὑ͵δι8 1υ8ὺ [86 ΟΡ- 
Ῥοεῖϊο οἵ ἰξ. ΤΉΘΥ ΤΟΥ͂Θ διηοῦσ ΠΘΡ Οἰΐοῦ ΘΟΙΏΒΘΪΟΓΒ. ΦΦόοθορθυ8 8808 οὗ Ποῦ: “" 886 τυϊοά 
ΟΥ̓ΟΣ ΟἴδοΥβ τ 1]6 8806 ΠΟΓ861 1 τγὰϑ τυ ϊθαὰ Ὀγ [16 Ῥματγίβθοβ"" Σ 8586 τοβίογοα δραίῃ ἰο ὑμοὶν ἔ0}} 

1 Αμεφ., χα, 16, δ 2. 
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ἔογοθ ἔμ6 νατίουβ βίδύαϊοβ  ΐθ}} {ΠΥ μδα ἰπιγοἀπορα δηὰ πῃΐοῖ, βίηοο [6 πιο οὗ Φομηὴ Ηγυ- 
ἀδῆμδ, ἢΔα ἴο ἃ ρτοδῦβυ Οὐ 1658 δχίθηϊς θθθὴ ἀϊἰβγοσαγάοα. Ὑμουξαπάβ οὗ ργομπιϊηθηῦ οἰ [1ΖΘη8, 
ψΠο, ἀυγίησ [Π6 ρῬγϑνίουβ τοῖσῃ, βδὰ ἢἤδθα [88 σουπίγυ, ποσὰ ἰηνίτθα τὸ τϑίαγη. ΤῊ β'ϑι86- 
ἀσίη, ἀπον [ΓΠ6 αϊγθοϊίοη οὗ {16 αυθοπ᾿Β κα ρροβθα Ὀγοῦλον, δίμμοη Ὀθὼ μοί, δηὰ [Πδὺ οὗ 
9υάδῃ θη Ταῦῦαΐ, ἴο0Κ οἡ 4 ψΒΟΙΥ αἰ ογθηῦ Ἐπαγδοῖθσ. Ιωρογίδηϊ αἰϊογαίΐοπβ σσογα ᾿ηδὰθ 
ἴῃ 1.16 ΒΟΓνΙΟ6Β οὗ [Π6 ἰθ 0]6; Π6Ὺ ἔοβίλνα 8 ψ γὸ δρροϊηἰοα, «πὰ {16 οοἀ6 τοϊδίϊησ ἰο ραπΊ8ἢ- 
τηθηΐ8 ποῦ 8 [0016 ομδησοὰ. ἴῃ βιιοῦῖ, ἃ ρϑηθγαὶ γεδεϊίοη ἱοοὶς ρ]δοθ, δηά, ᾿ἶϊκα 41} γτϑδοιϊοηϑ οἵ 
{1:18 ΟΠ ΔΟίΘΡ, Ἔβρθο δ! γ ἤθη ὀοουστίησ ὑπο γ [πὸ ἱπἤποποα οὗ ρατιΐβδη Ζϑαὶ, ᾿0 τνθπῦ ἴο0 ἔλγ. 
ΤὨο βδαάμοθθϑ, ἴῃ ἰαγῃ, Ὀθοληιθ ἴμ6 ρογβθουϊοα ρᾶγγ, δῃὰ, ἀπιοηρ ΟἴθΥΒ, οὁπ6 οὗ {μεῖγ ποδὶ 
Ὡοίθα ᾿Ἰοδάογβ, Ποσθηθβ, ἃ ἔδνου δ οουπβοῖοῦ οὗ Αἰοχαπον Φδηηθοαβ, [611 ἃ νἱοίὰ ἰοὸ 186 
Ὀ]οοαγ οχοθββοβ οὗ ὑμοὶγ ὁρροπθηΐβ. Α εαρίγὶὶ οὗ τοι! δίίοη τυϊοὰ {π6 ἤουγ. Αἱ ἰδβί, [86 
αυθθηΒ οὐῃ δοη, Ατιβίοθυϊαβ Π., μβοδι θα ἃ ἀοἰεσδίίοη, τ ῖο ἢ ρου οποα [Π6 σγοόύγῃ [ου ἃ 668- 
βδίΐου οἱ ὕΠ|686 Ἀπ᾿ ΒΕ} ἀϊβουϊπιϊη διίησ, ραγυΐβαη τηθαβασθβ. 8:1} Ἰαΐθυ, 016 βατῃθ βοὴ γϑνοϊ θᾶ 
δραϊηδῦ {16 σονογηϊηθηΐ, δηα Πδα δΓοδαγ μοὶ δοπια οὗ (Π6 τηοϑὺ πηροτγίδηῦ ἔογίγαβϑεβ οὗ [86 
ἰαπὰ ἰηΐο ἷ8 ροββοϑδίοῃ, Ὑῆθη [86 αυθθη ἀἰἱοά. 

ἈΑπᾶ ποῦν Ὀαρδῃ, θούπθθη {πὸ νο Ὀσγοίμοτβ Αὐἰβίοθυ]β 8η4 ΗἩνγτοδηυβ, τ ἢ {ΠΟ ὶγ Δα ΠΟΥ ἢ 8, 
Αὐϊδιοδυϊα δι6 δνυθηϊία! βισασρίθ ἔουῦ δα ργθιηδου ἢ οὶ Θηἀ θα τῖτἢ {Π6 ὨδυσΥ ἱπιοσίυθηοα οὗ 
110: ππνα [6 Βοιηδη Ρουθ ῦ πα {116 ἰγτθιηθα 8 0]6 1088 οὗ πδίϊοηδὶ ἱπάθροπάθηοθ. ὕὕηδυ]α ἴο 
Ἐοπιδη διο!-ὀ ὙΥΪ Πδίϑπα 0118 ΒΌΡΘΙΙΟΥ ἔογοθ Τ πο Αὐϊδύοθα!α8β Ὀτουσῦ αραϊπβὺ Ὠἷπι, Ἡγγοᾶπαβ 
οδρχονοι οαρίἐυ]αϊοα αἰύου 8 βιλοσὶ γθδἰβίαποθ, δπὰ ἀστθοά ἴο γθῃοῦποθ Ὠΐδ οἰδίπι ὈοΓ ἴο {116 
οβῆοα οὗ ἰσὶῃ ῥυίθδὺ δῃὰ ἴο [16 σσοσῆ. ϑυ θα θη, πονανοῦ, Βαρρογοα ὍΥ ΓΠ6 ΙΔ πηθολῃ 
Απεραίοσ δηὰ {πῸ Ατγαθίδη ρῥγίηςσο, Ασοίδβ, Βα δσδίῃ ἴοοὸκ ὕρ {Π6 σοηΐοβῦ δπα ἀρίθαϊθα [118 
Ὀτοΐδ ον ἴῃ ἃ Ὀδί]6 (παὺ βοοη ἕο! οσθά. ἘΕὈγβαίκθη ΟΥ̓ τηοϑὺ οὗ ἷ8 ἀύπγ, Αὐὶβίοδαϊ8 ον ἴοοῖς 
τοΐυσα οἡ ἴπ6 ἰο ρ]6-Ἰηοπηίαίη Δη νγὰβ ἴμότὸ Ὀδβίοσθα. [Ὁ νγὰβ δὖ {πἰ8 {1π|6 {παὖῦ {πΠ6 ἰηϊογϑϑῦ- 
ἵηρ ορίβοάθ γο]δίβα Ὁγ Ψοββρῆνϑβϑ ὑοοῖ ρίδοο, ἱπ νοι 8 οογίδίη Οπΐαβ, αἰδυϊησα ϊδιιθα ἔοῦ [86 
Βαρροβοὰ οβήοδου οἵ εἷ8 Ῥγάγουβ, δὰ τΠ6 Ἰοδάϊησ ρᾶτί. Ηθ νᾶ8, ὁὴθ ἄδυ, Ὀγουσιῦ ὈΥ [86 
ΡῬαγιΐβαηβ οὗ ΗἩγτγοδηιβ, γπῸὸ γοργοβοηῖθα (86 ῬΒαγίξθθβ, (Ὁ ὈΓΑΥῪ ἴου {86 βυσοθββ οὗ {}16ὶν ϑογίθ 
ἴῃ βυθάυΐηςσ [16 Ραγὶν οὗ Ατὶβιοθαΐβ. Απαὰ {18 18 584 ο βαᾶνθ Ὀθθῃ δὶ8 ποῦΐθ, σοιγ θοῦ 
ΡΥγοΓ: “Ὁ 6οά, ἴπ6 Κίησ οὗ ἴῃς ψοῖὶθ τοῦ], βίης ἴμο86 (μδὺ δϑίαπα τὶ τὴ ἅτ λ γ ρθο- 
ὈΪδ, δηὰ (πόδα {ππῶῖ ἅτ θαβίοσοα 06 {Π . ῥυγὶοδὺβ [ἴ 6. [86 ΡΔΓΓῪ οὗ [86 δδάάυοθθ8), 1 Ὀθϑθθο 
[866 παῦ ἰοὺ σι ϊῦ πο Π6 Γ᾽ Ὠθαγκθη ἰὸ [Π6 ΡΓΆΥΘΥΒ οὗ (Π086 ἀρϑιηβι [Π686 ΠΟΓ οὗἁ {11688 ἀσαϊηϑὶ 
[8οβ86.᾽}} ΥὙιουῦ σαρδοῖΥ ἴο σοι ρτθ μθηὰ {}|6 σταπάδαν οὗ βυοὶλ ἃ βρίγιῦ [η6 ἔδηδίοδὶ οσονὰ, 
ὧῦ 158 βαϊὰ, βίοηδα {6 Βογοῖο οἱ πιδὴ {1 ἢθ ἀϊοα. Βεΐογο 8 Ὑτγοιομθα, Ἰηϊογπθοΐηθ οοηβῖοϊ 
88 βηΑ}γ ἀος6α, ἃ πηοβδθσον δγγινοα ἔγοιῃ ἴῃ6 νἱοίοτίουβ ῬΟΙΏΡΘΥ, δίγδυ δαναποίησ 
ὑπγουσῃ Αϑ8:4 Μῆίπονῦ, σο ον (Π6 {{π|6 Ὀθΐηρ σᾶνα μἷβ ἰπβυδησα ἴῃ ἔανοῦ οὗ [6 γουησ ον Ὀτγοΐμογ. 
1μδἴον, οσθνοῦ, ῬΟΏΡΟΥ κἰπ)86}1 οβρουβοα {Π6 σαι οὗ Ηγγοδπυβ, δηα δέζογ ἃ βίοσε οὗ ἔῃ γθθ 
τη 8 ὑοοῖὶς ροββοβϑβίοῃ οὗ ἴπ6 το τῃρὶ6- ουπηϊδίη, πθγο [Π6 ΡΥ οὗ Αὐἰβύοθη 8 γ το βίο Υ 
ἰηίσοθομθα. Α ἔραγέαϊ τηϑββδοσ οὗ ἰσοῖνα ἰμουβαπὰ «(6 ιν8, ἱποϊυβῖνα οὗ ἸὩΔῺΥ Ὀγὶοδίβ η0Ὸ 
ἴ6}] ταϊηἰδίογίησ αὖ {86 Δ]ἴαγ, βίσηδι σὰ [μ6 νἱοΐοτυ οὗ {86 Ἐοπιδῆ ἃγῆμ8. [Ὁ νγὰβ ἴῃ [116 4]] οὗ 
[Π6 γδδγ Β. Ὁ. 88, δά ἀυτίηρ (Π6 σοηδυϊαίθ οὗ Μίαγουβ ΤΌ] ὰ8 Οἴοοτο, {μ81 {π6 Ἰλοιηδη 68 0]68 

ψανοά, ἴον 186 ἢγβι {{π|6, οὐ {Π6 ΒοΙΥ οἷἴγ. Αὶ βδαὰ εὔδησα, ἱπά 666, ἰῦ δοοιη8, τ θη ΟΠ6 16- 

βδοὶδ βἰπιρὶν οὐ {π6 ἰοββ οὗ [86 πδίίοπαὶ ἔγθθάοηι τ οἢ μδὰ θθθὰ Ὀουσμῦ αὖ 80 ἀθδνὺ ἃ ῥγῖίοθ 
δπᾶ οηϊογοὰ ἴον ἃ ροσγίοα οἵ βοᾶγοεὶυ εἰσῃῦν γοαγβ. Βιυιΐ δ οἤἴϑδηρθ, οὐ {ΠῸ οἴ μοῦ παπᾶ, ποὺ 
ἩΞΟἾ ἀηνγοίσοιηθ, ἤθη οὔθ (μη κΚβ οὗ (μ6 σῇ ῥυϊθβϑίποοα ἰῇ (6 Βαπβ οὗ δἃη Αἰθχϑθ ον 
δηηθυ8 δηὰ (16 ἰγδίγῖ οἰ 8] βυσογὰ ἴῃ τἤοβα οὗ 3ῃ Αὐἱβίοθυ 8 Π1. [Ι͂ἢ (ῃδ τηϑδη (ἰπη6 {[Π6 Βο- 
ἸΩ8} ΠΩΣ ΆΥΥ ΡΟΥΘ ἰ[86 1, 88. πο 88 (μ6 ατϑοὶς ἰδπσυαρθ δπα ατθοὶς ΡὮΠἸΟβοργ, δὰ ἰϊ8 
ΡὈσονϊἀθηιϊίαὶ πνἰββίοη. Απαὰ (18 τιΐβδίοη νγὰ8 Ὀδδα ΠΥ Γογοβῃδάονοα ἴῃ ἴμ6 ἴδοϊ τηδῖ (6 
ὙΘΙΎ οδρίϊνοβ σΠοπὶ ῬΟΙΡΟΥ ἀγαρροὰ ἰὸ οπιθ, ἴ0 ρσύϑὸθ ἢ 8 {ὺϊαπηρ 8] Θηΐγυ, Ὀθοϑιηθ, Οἢ 
[16 Ῥδηκ οὗ {Πι|6 ἔαγ-οΥ ΤΊΌθ6ν, [86 ἡποϊθαβ ἀπ σόγηὶ οὗ ἃ Ομγβιδη ομυγοὶ δηἀ δὴ ἱπηρογίδηϊ 
σοπίγα οἵ δαυὶγ ΟἸ τ βυίδη 11{6..- 

Εγοῖ οπ6 ροϊηὺ οὗ νίονν, (ἰμ6 Μαοοαδῦβϑη βίσισοϊθ, Ἰοοκοαὰ ὑροη 88 ἃ ὙμοΪθ, [89 δὶ πηοβὺ {Π|6 
βεορο οἵ ἰμὸ ϑΡΡέδγΆπΟΘ οὗ ὑγν᾽}}γ. ὅϑ0}} ἀμ δι οἢ8 88 0}|086 οὗ βδ δια οὔβογνδηςθ, 1116 γἱὑθ 
ἈΠΟ δ θδδη οὗ οἰΓΟΙπιοἰβίοη, ἀἰβιϊποίΐοη ἰῃ ἔοοά 88 οἰθδῃ οὐ ὑποίθϑῃ, Οὐ θυθὴ μ6 ἔγθθάοιῃ οὗ 
πρδλα ἴθι ΡΪ6 ογβαὶρ, πΐσμῃῦ ἢοῦ 6 Βιρροβθά ἴο ὃ6 οὗ βιιθηοϊθηῦ ἱπιρογίδησθ ἴο ἰθδ δὴ 
Θηἰἶγθ ΡΟΟΡΪ6 ἰο βίαϊκα ἐΐϊ8 οχἰβίθῃοθ ἅροὺ ἴδμθπι. [0 18. σου Ὺ ποῦ δυο αυθϑίϊοηϑ ὑμδὺ Βῃδ0θ 
(86 ρο  ς8 δηὰ σοηῖγοὶ {π6 πηονθιηθηῖβ οὗ ΔΓΠἾ68 δῦ (Π6 ργαϑθηῦ ἄδυ. Βυῦ ἰ( 18 ἴο Ὀ6 ΓΘΙΔΘΠ.- 
Ὀογρα ἐμαῦ ἀπάσδγ ἴῃ ὑμοοογϑίίο σονογοιμθηὶ οὗ [8 «θνγβ, ΘΥΘΤῪ τηδίῦον οὗ το] ἰσίοη, ΠΒΟΥΘΥΘΓ 

1 Απείᾳ., χἰν. 2, δ 1. 
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εὐ Πϊηρ ᾽ὸ ταῖσι! βϑοῖι ἴῃ ἐϊ86 1}, νγδ8 4180 ἃ πιδίζεν οἵ ρο] ἶσα] δηὰ βοοΐδὶ βδοοποπιγ. Μογθονθυ, 
ἴξ ἰ8 οἶθᾶσ ἔγοηι οἴπ δηὰ ναγίουβ οοπβίἀθγβδίίοηβ, [πδὺ 10 τγᾶϑ ποῦ 51 Π}0}} Ζ6 8] ἴοσ δδγθπιοηϊαὶ 
οὔὐδογνϑηοοβ, ἰμδὲ ἰηδρίγοα {μ6 μοϑγὶβ οὗ 1 Μδοοδθεθθδη Βθροθβ, ἱπιρογίδηϊ 88 ἴπ686 σγθῦα ἔδ]ς 
ἴο Ὀ6 ΟΥ̓ ἀν ΥῪ τὶ σμῦ- ΓΒ Κίησ Ιβγϑο! 6. [0 νγᾶϑ ἃ ποῦ] ραϊγίοὔΐβηι; 1Ὁ νγᾶϑ ἃ ἀδύθγηιπδίϊοη [0 
ἀοίδπα δ δὴγ οοβί, ἐμ6 τὶσμῦ; 10 τᾶ8 δὴ ᾿η86188}} ἀδνοίίοη ἴο ῥγίης! ]68 οὗ τἱρῃὐθουβηθ88 δηὰ 
ΠΟΠΟΥ, Β00 ἢ} 838 ἔουπαὰ υἱίοεγϑποθ ἔγοῦι ἐΐπιθ (0 (ἔπη6, ἴῃ [6 Ερθθοβθθ οὗ {πὸ σγθαῖ ᾿Αϑιηοπϑβδῃ 
ομϊοῖ δηὰ ἢΪ8 βυδοθββοῦϑθ: "" Ἶα. σὺ ἴογ οὔὖν ᾿ἶνθβ δηὰ οὖν Ἰανβ.᾽ “ΤΠ6 Ἰοοραγαϊζίησ οἵ 8 
58}18πῈ βο  ἀΐθυ 5 ἴο {πΠ6 οπά (μδὺ [6 πιδὺ ἀδ᾽ἶνον ἢΐἷ8. ρϑορὶθ δηὰ πίῃ ἔοσ ἈϊτωβοὶῈ ἃ ρεγρθίμδὶ 
Ὡ8Π1|6.᾽ Απά {Πο86 ἰ᾿δδῖ ΤΘΙ  ΟΥΆ ὉΪ6 ον 8 οὗ δυάαβ: "" [ἔ ΟὟΓ (π|6 Ὀ6 οοπι6, ἰοῦ τ1.59 416 π)8Π- 

ΠΥ ἴον οὰγ Ὀγθίγθη, δπα ἰθᾶνθ Ὀθῃϊηαὰ πῸ βίλίη ἀροὴ ΟἿΡ ΠΟΠΟΥ.᾽ Μοτθ [δὴ ὁπ 66 686 
τΏθῃ βῃοποα {μδὺ ἃ Ὀτοδάοῦ βρίγῖῦ ἰμδη τλδὺ ν ]ο ἢ ἀδνοϊοροα ἐΐδ6]Ὲ ἴῃ [86 ἰαΐθν ραγίίβδη σοῦ- 
βϊοιῖδ, ομαγδοιονζοὰ δὰ ἱπϑρίγο ἴθ. ΤΟΥ ἀϊὰ ποῖ Βρϑιιαῖθ, ἤθη οἰγοιπηβίδησ 68 γοαυϊγοα 
0, θο]αΪγ ἴὉ σαὶ [μ6 τοῦ οὗ ἱγτιἐδιΐησ ἔοστηδ 168. τ [ἢ τ μῖ ἢ [ΠΟΥ ποῦ ἰηγοδίθά, ὙΏ θη, ἴον 

ἰηβίδῃςθ, ΓΠ6ἷΣ Θμθλΐθ8 80 [8 ργοδαμηθα ὑὕροη {Παῖν Γονθγθησθ ἴον 6 ΘΑΌΌΔΙΝ, ἃ8 αἰ γᾶ 8 ἴο 
αἰίδοὶς ἰ6 πὶ οἡ ὑμαὺ ἀΑΥ. ΠΟΥ ᾿ΟΓΘ ποῦ Ἰοπο ἴῃ ἀϊδοονοτίηρ ἃ ρυϊποῖρ]ο (δῦ ἰδῪ ἀθαρθῦ: [Ππδὺ 
116 ΘΑΌθΑΙ γγ88 846 ἴον πιῆ, δπὰ ἠοΐ τηδῃ ἴον ἴη6 βαῦθαιῃ. ὙΤμογ Κποὸν μον ἴο σουηξοτῦ 
(δπεοιηβοῖνοβ Ὑ ΒΘ ἀσρτγίνοα οὗ [}6 βουνίοθβ οὗ {86 ἤθιηρὶθ, τῖτ τ[86 ἰδουσὶιῦ, ποῦ Ὀηου αν οὗ 
ἐπ 6 Ἐρίβι]6 ἴἰο ἴ6 Ηθῦτονβ, (δῦ “’ ἀοα αἰὰ ποῖ ἐβοοβα (ῃ6 Ῥθορὶθ ἔοῦ ἴῃ ρίδεθ᾽ Β βᾶκε, Ὀυὺ 
16 ρἶδοο ἔογ [86 ῥϑορ θ᾽ 8 βακο.᾽" Σ ὙΒΟΥ ὑπουσῇῦ ἐϊ η0 ογίιαθ [0 8661 ἴο βίγσθησίμϑη {πΘπλβ6 1 ν 68 
ῬΟΙΙΙσΑΙΥ ΌΥ πθδῃ8 οὗ 8114 η6 68 ψ11}} ἔογοῖση ρόνοσθ. Ηοτθ δηὰ ἴπογα, ἴῃ βῃογί, ἴβ6 γ 18 
Ρἰεδδδηΐ ονϊάθηοα ὑμ8ὲ (1686 Μβοοδθθϑη Βθγοϑβ ἔουρσῃῦ ἔοῦ ἰά6 88 ἃ8 νυϑ}} ἃ8 ἰπϑιϊυἰἱοη8, τΠδῦ, 
ἱπάθθα, ΠΟΥ τ ΓΘ ἰπϑρὶγοα Ὀγ ἀπυϊίο γα Ὁ]6 ΠΟΡΘΒ οὗ 8 ὈοΘίῦοΓ ὑἰπιθ ἴο σοπιθ. Αὖὐ {Ππ6 οογοηδίϊοῃ 
οὗ δίπηοη 88 Εἰσῃ ρῥγὶθϑδῦ ἀπὰ ῥσΐποθ, γα τηθοῦ Ὑἱ τ} δὴ ἱπιϊπηδῖῖοη ἡγΠ086 ΤΥ ΒΙΘΤΥ 18 βοϊνοα ΟὨΪγΥ 
ἴῃ [86 ργοαϊουοηβ οὗ 188 δὴ διὰ Μαϊδοι!. ὙὍΠοβα οὔῆορδ, ἰὑ ννὰ8 βαϊἃ, δ γθ ἰὸ το )δίη Βουθαὶ- 
ΔΓ ἴῃ ἷ8 ἔϑταῖ ἀπε} ἔπόγὸ μου α ὁ" αγίϑθ ἃ ἔδί {μι} ρτοόρμοι.᾽ Εον ΐπ, ἴμθη, ἴῃ 80πὶ6 
86η86, ΠΟΥ͂ 531}}} νγαἱίθα, δηα (μὲ8 δχρθϑοίδιιοη ἰΐ γγαᾶ8, 80 ἴδ 88 ἰὺ δὰ ἴογοθ, {Ππ8ὺ γᾶν (ο (ἢθ 
016 οοηϊοβὺ πὲ (16 γγίδη ΟΡΡΥΘΒΒΟΙΒ δὴ οἱδνδιίίοη οὗ ρύγροβο, ἰμδὶ οὗ ἰΐβ.] βυίορα ἰὸ 
τοάδειῃ ἴζ ἔγοτῃ [06 ομασῶθ οὗ ὨΔΓΓΟΎΤΏΘΒΒ ΟΥ̓ ΥΙν Δ }Πγ. ΤῈ ὁγὸ ψγὰ8 βοιηθίίηπι68, δὶ ἰϑδβῦ, 

ἰυγηρα Γοπϑγὰ (Π6 ἔαΐϊυγο. Απά ϑβρθϑοί!ν αἰΐζασ (86 βίγτυρ]θ δὰ οοδϑθα ἴο Ὀ6 οπο δἰιηοϑῦ οὗ 
ἀδαραῖγ, δηὰ 84 ὈΘΟΟΠῚΘ 8 ΥἱἹΟΙΟΥΥ, ἃ ΓΔ] ϑιιοοθβϑ, δη4 {116 ΠΟΪΥ σοηβοογαίθα (θιηρὶα οἢ 
Μουπὶ Μοσγίδῃ οου]ὰ 6 Ἰοοκϑὰ ἀροη ἴῃ ἔγίθμ]Υ ργορθιὶς νἱβίοη, 48 16 ὶγ δέῦθυ 411} ἰο Ὀθοοπηθ 
(δ σαιμογίηρ Ροϊηῦ οὗ πιγτῖδα 8 ἔγοπι Εδϑὺ ἀηὰ ἡ 68ί, Νοῦγ δηὰ βου, [Π6 δίγθδῃ οὗ βαογοὰ 
Θχυϊδηΐ βοησ ὈΟδ8η ἴο ον ἀρϑίη, δὰ [6 πἱπὰ ἴο ἀπο} τυ αυϊοϊςομοαὰ σουταρο δηἀ οοηᾷ- 
ἄρηοθ οὐ (μὸ ρ᾽ογίθϑ οἵ ἐμαὶ κἱησάοιῃ, 0886 Ὀοη8 ΟΥΘ ἴο γϑϑο ἢ ἔγοπι (86 γἱβίησ οἵ (86 
δι ἴο [86 ροΐῃς ἀονῃ οὗὨ [86 5Β8ηι6. 

Βυϊ [ΠΟΥ͂ 6ΤΘ “ὁ ποῖ 8}} [εγ86] {παὺ γογο οὗ [β8γ86].᾽ ὙὮΘΥΤΘ ογο ἰμο80 πρὸ αἰϑρυϊοά, αἱ 
{{πι68. 16 δυυμοῦῖ ον οὗ ἢπ6 Μδοοαθεθδῃ Ἰθδάθγβ; ἀἰβ᾽ κοὰ {πον Ὀσθϑάτμ οὗ βρί τυ: πκο οἱ ὙΕ 
Ργοίεττοα ἀδἔθαι ἴο ἀοίδηαϊησ ἐπϑιλϑοῖνθδ οἡ [ἢ 6 βαυθῃῖ}} ἀΔΥ; β᾽ αν ἢ δι τ ββίοη ἰἴο68. ΤῊ 
ταῖμοὺ τθδη δὴ δ᾽ δηοα ῖτ Βθαίβθη βίαίθβ; δηα, ἰὴ ἔλοι, οαυτίϑά {μοὶγ οοπβογνα- Ὁ 5668. 
δια, ποῦ ἰηγθαυσπίὶγ, ἰο {86 νοῦρθ οὗ ἰγθᾶβδοη. Οπςθ, ἔοῦ δβχϑιηρῖίθ, ἃ πυπιῦθν οὗ δου 68 τϑηΐ 
ΟΥΟΡ ἴο {86 516 οὗ Βροοιμί.θβ δηὰ {Π6 ἰπέδπιου 8 ΑἸοΐπηυδΒ. Απὰ (86 ““ ΑΒβιθδῃβ σοῦ (86 
ἤτβὲ διιοῦσ [Π6 ΟΠ] άγϑη οὗ [δγ86] (Πδὶ βουσιιὺ ρθδοο οὗ ἐπθιη." 5. ΤῈ βθογοῦ ψ88, ὑπδὺ ΑἸοὶ- 
τη}, ὈΠΡΌΔΙΥ τσοὶ (Πουρἢ ΒΘ γγ88 Κπόνῇ ἴ0 Ὀ6, Ὠδρρϑηβδὰ ἴο Ὀ6 ἴῃ ἴπ6 γοζαΐαν Αδγοηΐο ϑι16- 
οοδϑίοηΐἱ ΤὨδι νγὰ8 θηουσὶ [0 ἀγᾶν [1686 Βῃογύ-β' στοὰ βου θ6 8 ΑΎΓΑΥ ἔγοτῃ [6 ρδίγίοιο ΡΑΓΥ͂ 
δῖ 8 πηοϑὺ ΟΥ[108] ροτὶθα οἵ 18 Ὠἰδύουυ. ὅ᾽.0 ἴῦ οᾶπιθ ἰο ρ888 δῦ [16 Ὀγᾶνθ 1{{01|6 σοι ρϑηΥ ἰμαὺ 
τὶ ἰθὰ δγουηὰ [16 Ὀβημ6Γ οἵ υάἀδ8 δπᾶ οὗ Φοηδίῃδη δὰ ἴο φοηΐθηὰ ἢ αἰν βίομβ ἴῃ 118 οὐγῇ 
τΆηΚ8. ὙΒΟΓΘ πογα 1βγϑ 118} ὈΓΟΙ ΓΘ ἢ τ }0 ΘΥ6 τον ἰοὸ ἰοπὰ {ποῖ {μοὶν ἱπῆμσθποθ ΟἹ]Υ 80 
[δΥ ἃ8 ἴπ6 σοηϊοϑβὺ 88 σϑυτ θα οἡ ἴῃ ὑπὸ ᾿πίθγοβίβ οὗ (πϑὶγ οσσῃ Ὁμθο]οσίο8] νίθϑ. Απα Ὠθῃςθ, 
ἰς Βαρρϑηρά, [Πδὺ οη6 τιϑύκοα γοβα οὗ (π6 δίσυρρία ἰἴβ6 1 γα 186 βιγοηρι ῃθηΐησ οὗ βυοὴ 
νἷον8, {Π6 ἰδηἴο]ὰ Ὀτδοίησ δὰ Βαγαἀθηΐηρ οὗ [π6 Ῥδου δ οΟρὶ πο ἢ 8 τοβρϑοίϊηρ ψμδῦ 1ῦ τὰβ8 Πα 
οοπβεταἰοά Ψυαἀ αἴϑηι δηὰ 118 πιϊϑβδίοη. ΤΆθ86 ορί πἰοἢβ δὰ ργθροββθβϑίοῃβ "γϑσῦθ βαποῦ θα, δὸ 
ἴο βροδῖ, Ὀγ [Π6 βυ ουίησβ (μδὺ πδὰ Ὀθθη δπάυγοὰ, δπὰ ἴπ6 ὈϊΪοοά (δὲ δὰ ὈΘΘὴ βιιθὰ οὐ {πεῖν 
δαρροβοά ὈΘὨ 4], βο ὑμδῦ {ΠῸῪ ψότο 116 ἰηϊο ον σ στθδῦοῦ ὑσγομίποηςθ, Ὀθοδηλθ [86 ΒΕ 10] (ἢ 
οὗ ραγιϊθβ δπὰ [86 τῃδίϊοσ οὗ ουθυββδαονίησ ἐπ ρογΐδηοθ ἴῃ 41} δ Ὀβοαυθηῦ Ὠἰβίοσγ. Ὁ 6 ἢᾶνθ 
ΒΡΟΚοπ οὗ {π6 ΑΑΙββἰ ββδῃβ, οὐ Ὁ πιδβίαϊην οὗ {86 {ἰπι6 οὗ Φι:4λ8 Μαοοαῦβυβ. ΤΏΘτο ἰ8 {116 ἀουδὶ 
(Βαὺ [86 ργίποῖρ!θβ πϑῖς [μον δἀνοοαίθα Ὀδοϑίηθ δἴογαγάβ [86 ργθυδι!ἑηρ, οη68 ἴῃ [βγδοὶ, 
ποτ ἀενεϊοροα ἰπῖο [μο86 οὗ [116 ῬΒΑΥδ6 68, 80 ΘΑΥΙΥ Γοργθβοηϊθα (Π6 ραγΥ οὗ (86 ονθυν 6] αι" 
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28 ΤῊ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ. 

ἵἱῃρ τη] ουὶγ οὗ (Π6 “6 νν8}}) ρθοῦ]θ. ὙΠΘΥ ποτὰ [πόοϑ6 80 που μάνα ἔουηα ἔδαυϊυ Τὴ Φυάαδ 
ἔου οαυτυίηρ ἴῃ ἷ8 ὈΔ01168 {π6 βυογὰ ψμὶς μ6 δὰ ποῦ ἔτομπι 16 ϑ'γγίδῃη ροποσαδὶ, Α μο]]οπίαβ, 
ΔΙ ΓΒοιρ ὑπ6γὸ τηὶσῦ παν Ὀθθη δἀἀυορα ἔον ἰδ 186 Ἔχοο θη βογίρίαταὶ ὀχδιηρὶο οὗ Πανίά, 
γΠῸ δά π]θ] θα ψὶτ 80}} ϑαοοθδδ [16 πϑᾶροη οὗ [86 πποἰΓουτηοϊβοα Οοἰΐαῖ!. Βαΐ [Π6Υ μδὰ 
ΔΏΟΙΠΟΓ ϑογὶρίυγο, 8 σοπιρϑηΐοῃ νοϊυηθ ἴο Μοβθβ δπὰ ἴπ6 Ῥυορβοῖβ, σβοβο ἰοδάϊησ ρτυϊπείρ]8 
Ὑγ88 ΠοΓο οἶα] ρυγὶγ. δίησθ [6 ἀδγβ οἵ Εἶτα ἴὑ Δα Ὀδθη οὔθ οὗ {86 ΔοδογΌϊηρ; ἰκ8ῖκϑ οὗ [86 
δουῖθα8 ἴο Ὀτίηρ [18 ποτ ΒΙΌ0]6 ἴο ρογίθοιζοη. Απά ἰξ, αὖ [6 τη οὗ ἴ86 Αϑπιοηβθδηα, ἰὑ τγ88 
81}}} ἱποοιηρ]εῖθ, 118 Θβϑθ ῃ [18] ΓΘ ΓΘ 8. δ ἰθαϑί 6 γΘ γ57ι}} υπάογδίοοα δηὰ σσογο δἰγοδαγ ἴῃ 
ῬΓΟς688 οὗ Ὀεΐηρ οαγτί θα ουῦ πῃ [λ6 πιοϑὺ ρα πίθ!} } Υ βου ρυΐουβ ΟὈβούνδηςοβ. [10 τᾶ8, ἴῃ ἃ σψογά, 
ἃ δγβίβθῃ οἵ βρβϑοΐδὶ, ἐπβηϊδϑίπιαὶ ὑγοὶ Ὀἱ[οπ8 απ σοπιδηά 8 Ἡ 1. ἢ 88 τρϑϑηΐ [0 σδοἢ. δὶ 
0Π6 Ἰλοῦο δηςείΐθηὶ Ἰορὶβ]ίίοη, 88 0 γὰϑ δυρροβοά, ἀϊὰ ποῖ, ἜΥΘΓΥ͂ βοραγδίθ ἀδῖδὶ! οὗ 1π6 ἀδῖν 
118. Αϑ8 πιδίζο οὗ ἔδοῦ, μοσονογ, 10 βογυθὰ ἴο θαῖζθ δὖ 105 σθηίτο [86 ὙΘΥῪ ῥτίποῖρ]α οὗ 
οὈθάϊθποθ. [{ ἰδία [86 δι ρμαβὶβ οα [Π6 Ἰο 6 Γ ποτ [ἤδη οἡ (16 βρίγὶς, δὰ [Π6 σοπηδηδιηθηΐ 
οὗ ἀοὐ ν8β τη849 οὗ πο οϑδθοϊ Ὀγ [86 τγαάὶτοπ ὙὍΤᾺῸ Ῥβαγίβθοα, ἰπάθοα, ἀϊὰ ποὺ μοβιιδίθ 
νἱ]6 ([Π6 ϑογὶρίαγοβ δὰ ὑγααϊίίοη ἐμ8 οχἰβιθα, δηὰ τ γῸ δορὰ δἰ46 ὉΥ βἰάδ, ἴο σίνθ {μ6 ἀθ- 
οἰαά θὰ ργϑέδγοποα ἴο {πὸ Ἰαϊῖοσ.3 Α οοτγίαϊη τϑΌῦὶ, ΕἸοΑΖοῦ ἔσγοθ Μοάοίη, οὔσα βαϊὰ : “" 7μο- 
οΥοῦ ἰηίογργοῖϑ [6 ϑογίρίαγοθ ἱπ ὁρροϑβίιἰου ἴο ἰγϑάϊ οι 85 πὸ ραγὶ ἴῃ ἴπ6 ἔυΐϊαγα σου]. 8 
Υγ8 μοῦ ἔγομι [86 ὈοοΚκβ οὗ [86 εν Τοδίδπιοπίὶ ποῦ ἃ ἔθ συδρῃῖος ἰπίβ οὗ τῆδὲ [86 βυϑίθῃι 
Θββϑῃ δ! ἢν δηα ργϑοιῖ δ! ψ88. [10 τοαυΐγοὰ [86 πιδκίηρ ““ οἴοδῃ ἴμ6 ουἱδίἀο οἵ 1π6 οὺρ δὰ 
Ῥαίίον :᾽᾽ δβΒαὰ οχίθηάρα ἴ86 τυΐθ οὗ {166 ἰο ἱποϊαάθ “" τιϊηΐ, αηΐβα, δπὰ οὐμητηΐη,᾽" Ὑὶϊθ 
πορ]θοιίησ [Π6 “πεῖραν τηδύϊουβ οὗ πὸ ἴατν, γυάστησηΐ, τιϑγον, πὰ (τΌ 1}: Δ στο δῦ 
τ ἰρ] 6 186 Πα ΌΘΓ οὗ ἔδϑίβ δπὰ οποουγασοα (6 ΠΏ Βθοταὶυ οὐδίοιῃ οὗ ὈΓΑΥΘΥΒ αὖ [86 δίγθοῖ 
ΘΟΓΏΘΓΒ “ὁ (0 Ὀ6 Β66ῃ οὗ πηθῃ.᾽ ΑΔ ρδίηϊυϊ πιϊπυΐθηθ85 δηα βιστ οἴ πμ688 διίδο βοα ραγιϊουϊανὶγ ἰὸ 
1Π6 Οὐβοῦνϑποο οὗ ἴπ86 δῪαρθαὶῃ. Νο οὔθ, ἴοῦ δχϑῆρ]θ, οὐ {πῶ ἀδν νᾶ8 ροιτοϊ θα 0 ΡῸ πηοσὸ 
Π8ῃ ἃ ἱπουβαῃα βίθρβ ἔγοπὶ 18 ἀνα] πσ. Ἐνϑη {86 συδΐηρ οαἱ οὗ Καγποὶβ οὗ ἢ θδῖ, οὐ τ86 
ποδὶ ηρ οὗ [Π6 κἰεἶκ, νγδβ ἰοοϊκϑ ἃ ὉΡροὴ 885 8 ἰγαπβδστοβδίοη οὗ {86 ἰδίου οοὰθ. ΤΠ Μίβῃηδ δῆυ- 
τηογδῦοΒ ὑμἰγτ γεπίηο αἰογοηῦ Κη οὗ βου ν}γ (μαὺ 6ΓΘ Ῥοαὶ νον ἔογ  ἄθη οὐ 6 ΘΑ ΔὮ. 
ΤῊ ἄγ ἰϊ86}1 τγ88 ἰθησιῃαηθα δηά πηδάθ ἴο Ὀδσΐη Ὀαΐογα (Π6 βοί(ἰηρ οὗ ΕὙΔΑΥἾ 8 δϑὰη ἴῃ μδγ- 
ΤΩΟΗΥ͂ ὙΠ {π6 Θχαρσογαῦθα Ὁμαγδοίου. οὗ [86 Ὑ0]6 βυβίθῃῃ. ΑἈπαὰ βυσῇ, 'ἰἢΏ φσθῃογαὶ, νγᾶ8 106 
Ὀυγάθηβοιηθ παΐυγα οἵ 108 πιγτδα Ὀγϑοορίβ, οθοίυ δ! Υ ογυβΐηρ ουδ ποῖ ΟὨΪΥ 411} δροπίαηοὶτυ οὗ 
βου] Ὀυὶ 3}1 δα ῃβἰ ἰνθηθϑβ οὗ οοηβοίθῃμοθ δηα τηδκίησ [86 δρὶτίτυδ)] 16 80] 6 }γ 8 πιδίϊου οὗ πι|8- 
οἰ π6- Ἐκ σουϊίηθ 8δηα ἀΥΘΑΓΥ Οὐ Γα ΟὈΒΟΥν Δ ηΟΘ8. 

Τὸ 880, ποῦ, [πδὺ ῬΒΑγίβθοΐβπι) νγὰ8 ὑπ6 ἱπγηοα δί6 γϑβὰὶὶ οὗ [26 Μδοολθεδη οοηίδϑὺ πουἹα θ6 
ἴο ἴακθ πο δοοουηῦ οὗ ἔοτοο8 [πα θθσδη ἴὸ πόῦῖκ Ὀοΐοτο ἐξ βργϑδησ ὕρ δῃηὰ πῇῶιἰςοἢ, ἃ8 γ μδνθ 
Β66ῃ, οοῃτἰπυρα ἰο πογκ ἴο ἰ[8 οἶοβθδ. Βιυὶῖ 118 σοηὐοδβῦ, ἔγοπι ἰζ8 ὙΟΥῪ πδίυγα, δουνυθα στοδν 

ἴο δίγϑησίπθη {πδὺ πίοι ἔογιηθα [ἢ 8 ποῦν δηά βίηθνν οὗ Ῥματγίβοοΐβπι, (Βδὺ σ βίο ἷ8. ΟἸΘΑΥΪΥ 
τοργοβϑηϊοα ἰῃ [6 ἤδη ῬΠδτὶβαθ (γ5)» (αὶ ἴ8, παίΐοπδὶ δπὰ τποῦδὶ βορδγαιίβη. 811] 

οὐσῃῦ ἴο Ὦᾶνα Ὀθθὴ Κποῦγῃ {πϑὺ 41} οὔἴονγῖβ δ δῦ ουὐϊνγαγα Ὁ} ΓΟΥΙΔΠΥ, το ϑιϊηρ ΘΟ πΠῸ ἄθθρ 
ἸΠΟΓ] δηὰ πἀπίνοβα ἰγ δοκπον]εασοα ρῥγίπεὶρ] 68, Βοσ νοῦ νἱοϊοπῦ ἀπ Ἰοηρ σου α (ΒΟΥ͂ 
τυραν 6, σου] ΠΟνΟΣ ῥτοάυςοθ 8. τοδὶ υπἰγ. ΗΟ οἔίθη δίποθ δῃὰ δὶ δὶ ἔθαγίι] οοβίβ δ 89 
{86 οχρογί πιθοῦ ὈΘΘἢ τη846, ὑο ἐπα 88 [πδὺ οὗ {86 ῬΠατνίθθ6 8 δπαϑᾶ, δηᾶ βοπιοίϊπηθϑ γε ἢ θυ 
ἸΏΟΓΟ ἔαίδὶ ΓΟβαΪ]ι8] 

ϑαἀδἀυοσοοίβηι γγ88 ἃ παίυγαὶ γϑλοίϊοη ἔτομὶ [Π6 ὑδδοίησα οὗ ἴΠ6 ΟΠ αβίαἴπὶ δπα {ποῖὶγ βιισσθ8- 
80Γ8 Δ 6 ὈΘΟΔΠῚ6 1[8 ὑποοϊοσίολὶ, ροϊ ἶσα], ἀπά βοςΐαὶ σουπίογροῖθβο. ὙΠιδὺ δἰσοηστῃ 

ρὴνε ὐναν (86 Ῥμαγίβαϊς ρατὶν δὰ αἰγοδαὰγν σαϊποα δ {π6 ὑἰπι6 οὗ Φοϊιη Ηγτοδηι8, ΔΡΡΘΆΓΒ 
ἔγοτα [πὸ οἰγουτηδίδηαε ἰΠδὶ σον οἱ [(8 ἰδδάάθσβ Οἢ οὔἣβ ὁσοββίοῃ ἀδγϑα ἴὸ ἰηβυΐὶ 

Δηα Ὀτανο (86 Κίηρ Ηἰπι86} πθη δυττουηάοα ὈΥ 8 σουγίοτβ, ἰπ ᾿ΐΪ8 οσσὴ ρϑίδοθ. Οὐ (Π6 
στοππηᾶ οὗ δὴ οἱ βοδπάδὶ, {παὺ ἷβ πιοίμον δὰ ποὺ αἰνγαγβ Ὀθθη γὰρ ὕο ΒΟΥ ΤηΔΡΓΪΆΡΘ ὙΟΎΒ, 
[ΠΟΥ ΟΡΘΩΪΥ σ4]16ἀ ἴῃ αυσδιϊοη ἰδ τσῃῦ ἴο ἴῃ ροϑίτ᾽οη ἢ οσςσιρίοα. Ὁ ἴο {18 ρογίοῦ, δ8 ἰὑ 
πουϊὰ β6θη, [ἢ 6 ΜαἼοοδθεθδη ἔπ δα Ὀδοη ἰἀαηιβοά, ἴο ἃ στϑαίθν οὐ 1688 ἄθστϑθ, ψῖτἢ 186 
Ῥπατγιβαὶς ρᾶγῖγ. Βαΐ {118 ρυῦ]ῖς ἐπβοϊῦ {ΠῸΥ τθδάθ ἴμ6 οσσαβίοη ἔον ἀδθιποηδίγαι γον ὈγΘαΚ- 
ἴῃσ ψ 0} ἰδ δηὰ σοΐπρ οὐδοῦ ἴο ἴΠ6 5βἷά6 οὗ 118 ορροποηΐδβ, δπᾷ βδδιἀποθοῖβπι σοπηο8, ἔογ ἴῃ6 ἤγδῦ 
(ἴπ6, ἰηΐο βρθοΐδὶ Ῥχγοπιΐμθποθ. ΤῈ οτίρίη οἵ (86 πη βδαδαάάινοθα 18 'π ἀϊβραῖΐθ, Ὀὰὺ πηοϑὺ 

ΠΚοΙγ ἴ0 ἰθ ἀδτγῖνρα ἔτοπι Ζδάοκ, τῆο τγᾶ8 Ὠἰσῇ ργθϑῦ δῦ 1π6 {ἴπ|6 οὗ Πανὶ ἃ.9 ὙΒΟΥ ποσὰ 46- 
βοθῃἀδηΐβ οὐ Δ πογθηῖθ οἱ ἐΠἰ8 ἔδυηἱἑγ υ8ὲ 85. 186 Ηδγοάίδηβ πιοπιϊοπθα ἴῃ (16 Νὸν Ταοδβία- 
τηθηὺ δ᾽ ΕΓῸ δ μογθηΐβ δηᾶ ρδγιϊβδηβ οὗ (6 δι οὗ Ηογοὰ. ΑἹ] πα νὰ Κπον οὗ {πον 

1 Οἵ Μαενῖκ γἱ]. 18. 2 ΟἿ, 50κ., Α»εμς., χυῖ!!. 1, 8 8. 8 Αδοιὰλ Τἱϊ. 11, οἰϊοὰ ὮὉΣ Βεμῦτοτν, ὑ. 480. 
4 Οἵ βοῦτοΣ, ὑ. 427. δ Μεῖί. χχὶϊ. 16. 
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ἘΙΒΌΟΓΥ ΒΟΥ 8 ἰ0ὸ Θοηᾶτπι (μΐ8 νον οὗ ὑπο ὶν οτἱσίΐη. 4.5 ΟΥ̓Ὸὺ ἃσαίϊῃϑῦὺ {πὸ ῬΒΑΓ86 68, γῆ. ΤΟ ΓΘ 
[00 ρμαγν οὗ ὑπ6 ρθορίβ, ἴθ σϑύθ [86 ρϑῃίγυ, (16 ΔΥΪβύοΟΓΘΟΥ, ΠΟΌΪ ΠΥ οὗ (16 ΪἸαθπά. ΤῈΘ 
Ῥτίϑϑίβ, σθπούαγ, ὑμΒουρ οῦ ἀίνογβα γ, ποῦ αάάυσθοθ ὅο. 10 οοπίἰηπθα ἰο Ὀ6 ἴῃ 86 
(6 οὗ {Ππ0ὸ ΑΡοβί]θβ, ἃ8 γα σϑδὰ ἰπ ἔθ Αοἰβ (ν. 17): “" ΤΒδὴ 186 Βἷσὶὰ ρυγίθϑί σοβθ ὑρ, δπὰ 
811} τὺ πογὸ υἱτὰι ᾿ιΐπι ---- τ ϊ ἢ 18 [Π6 βϑοῦ οὗ [86 βαδάμυοθθ8 ---- δά ψχογὸ Π|16α υῖ τ} ἱμπάϊσηᾶ- 
ιἰοη.᾽᾽ ὙΠΟΥ σογὸ ὑΠπο80 σὰὸ ᾿πϑἰϑίθα οἢ ἴδ6 ῥγϑδιιΐθθηοθ οὗ [Πθ (θῃιρ]8 δηὰ 18 βουνίςθδ, ἃ8 
ορροβϑὰ ἴο ἰ)0 στονίησ ἰηῆἤσοθποο οὗ 1π6 βγῃδρόσιθβ, μογο Ῥδγδαίβιη δα 18 ΒιγοΏ οἷα. 
Το ῬΠιδγίβϑοδ, οὐ 18:6 οἵἱποὺ Ὠδηά, γοἰδυϊνο υ ἀδργθοϊδιθαὰ [86 ὑθρ]6, δὰ 88 [86 αν! ουν πἰτα- 
86} εονοα, οἴΐδη ἔοο ἰβὶν δηθὰ ἱποοῃββύθηι]γ, οϊαΐηρ, ἴον ϑχδιρίθ, [86 ρο]ὰ οὗ ἴδ ἴθηιρΐθ, 
ἑ. 6., 18. ροϊάθῃ γὙ6886}]8 8η4 οΥπδπιθηϊδιίοι, 88 οἵ στθδίθυ. βϑογθάῃοθβ ὑπδὴ 116 Ὀυϊαϊησ.ἢ 
ΜΉΘ δοοοράης [6 δου ρῦυγοβ 88 ὉΠοῖν σὰϊθ οἵ [αι ἀπ ρῥγδοίίοα, --- ΔΙ που σὰ νυ ἱτουὺ ἀ18- 
Ηἱαγίησ ΔῺῪ στοδὺ ἀδνοίίοη ἴο ἱμθῃι, ---- [ῃ6 δδάάποθοϑ ἀἰὰ ποὺ δοοαρὲ δηγίμίηρ 686 ἃ5 οἢ δὴ 
θαυ! πὶ ἴθι, το)θουησ υλτἢ τ ἀἴσα]6 ἀπ οοπίδηιρὺ [86 ογὰ] ἰδνν 6] ἃ ἴῃ βυοὶ Ἰιὶσ ἢ 68- 
ἰθοῖῦ ὈΥ ἐμοὶγ Ορροηθηῖβ. ““ 366,᾽ [ΠΟΥ τΟΤΘ δοουδβίοιηθα ἰο βδΥ, “8686 ῬΒΑΥΒοΘ8Β ψ}}} 
Ῥυγγ ἴῃ (06 οηα [μ6 δὰ ἰ086]{.᾽᾽,3 8.0, ἴοο, [η6 ἰιαἰγ-Βρ! 1 τη οὗ 186 Ἰαίῦθν τὶ ἢ τοβρθοῦ ἰὸ 
ἸΏΟΓΆΪ ῥτοσορίβ δη υὰ]08 ψγ88 υἱἱοι]ν αἰδίαδβιθία! (0 ἴμθπ. [10 ψἃ8β Ὠ6]ὰ Ὀγ 186 Ῥιανίβθοβ, ἔουῦ 
ὀχδαρίθ, ἰμαῦ πὸ ϑουὶρύυγοβ τσϑῦ Ὀ6 σορίθαἃ οἡ Ῥαγοβιηθηῦ πιδάθ ἔγομῃ ὑ08 δἿπη8 οὗ δῃϊῃ18]}8 
ΟΟΓΘπΙ ΟἾΔ ἢ Ϊγ οἸόδη, δίποθ, οὐμουνίβα, ἴΠ680 ΠΟΙΪΥ ὈοΟκ8 ὑμαπιβοῖνοθ οουἹὰ ποὺ Ὀ6 δβαΐθὶ γῪ 
μιδηά)οα. Τὸ συ ἢ ἰμ6 σιαδιποθθβ ἰγοῃ θα ν τ ρ 6 : “5 76 οοπιρ]δίη οὗ γου, ῬΒΑΥΪβθοβ, τ 80 
αἴἤγια (μὴ (6 δουϊρίυσοβ ψ}}} ροϊυἵα 186 δπὰβ τ ἢ 116 (86 τυ τηρα οὗ Ηοιμοῦ ἀο ποί.᾽ 8: 
ΥΥΪ τεβροοὺ ἰο ἀοχηιδβ; 86 τ]ὸ οὗ Ῥτονίάθηςα ; ἴΠ6 ἀθβύηγ οὗ {ῃὴ6 βοὰ]; {μ6 οχίβίθῃοο οὗ 
δΔΏρσΟ]8 δηὰ {}16 ἰκα, {μοὶ} αἰἀϊυά δ, ἰῃ σϑῆθγαὶ, γ88 ἢοῦ οη6 οὗ βροοΐδὶ ραγιϊβδηβ)ιὲρ Ὀαΐ τα Γ᾿ 
οὗ ᾿πά!βογθοηοθθ. 8411 (ΔΟῪ ποὺ οὐἷν ψου]Ἱὰ ηοἱ σοὸ θονοπα τῦῖιαῦ ὑπ 6 ϑογίρίυγοβ ἰδυσῦ οὐ (Π686 
δ ]6οἴδ, Ὀὰ0 ἴγουλ ἃ βαΐωγα! βρίγὶῦ οὗ ορροβίιἰοη ἴο Ῥηαγίδβαϊϑια ἀἰὰ ἡοῦ δ᾽]ον ἴο ὑθτὶ {λλο τ 
Ζ0}} ἔοτοθ" Το ῥΥΙΘδΟΥ δ δίοοσδου, πιογθονοῦ, οουὰ ηοῦ θυ πᾶν Ὀ6Θη ποῖα ἰμἢποπορα ἴἤδηι 
ΟἸΒΟΥΒ ὈΥ ἔογοῖσῃ [16 δηα ἰάθ88 88 σοῃιησ ἰηΐο ΟἸΟΒοῚ οοὐϊδοῦ τὶ (μο. Ηδηορ, ἴοο, ἰδ 
ὙΟυ]ὰ Ὀ6 ἃ πιδίιοῦ οὗ ρϑγῦβοῃδὶ ἰηΐογοδῦ ὙΠῸΕῃ ἰμθι [0 χοϊθοῦ [6 ρορυΐαὺ ποίίοη οὗ ηδιϊουαδὶ 
ἁβοϊδιίοη, δπὰ, σι 0Πποῖν τ δ] ἢ δπὰ Ἰονθ οἵ 6886, δ τνγ88 ποΐ βίγδησο [μδὺ μον Δα 0 ἰδδίθ. 
ἴον (86 βυδιϊϊο τοβηδιηθηῖβ 8δπηὰ Ὀυγαάθηβοηθ Ῥγθοθρίβϑ ἱπου!σαῦθα ΟΥ̓ {Π61Ρ ορροπθηίθ. Βαῖ. 
ΚΠοῖγ οσσὴ ὨΘΥ ΡΥ τὶ (ΠΟΥ ΓΘ ΘΟΥΘΡ Τοδαγ ἴο ἀοίοπά δοδὶπδῦ Θπουοδομηιθηΐβ. Εδδγίαὶ, 
ἱηάδρά, νγῶϑ [π6 βίσιιραί πδὺ σϑηῦ οὐ ἀυτίησ (16 ἰαδὺ οοὔανΥ Ὀοίογο ΟἸιγἰδὺ, οη9 ϑχδιῇρὶθο οἵ: 
ὙΠΟ 6 πᾶν δἰγοδαγ ωοιςοα ἴῃ οσοπηθοίίοη ψ ἢ [86 τοῖσῃ οἵ ΑἸοχδηάον Φαηηθαβ. Ὑοῖ,. 
ἦς νγδ8 ποῖ ἀουδίζι! μον ΒΌΘΙ ἃ σοηβίος που]ὰ βπδιὶν ὁπὰ : [116 ρϑορὶε δραϊῃϑῦ [Π6 δυϊβύοουδογ,,. 
ἴλο ϑγπασοσίιεθ ἃρσδίηδί πὸ ἴθι ρ]θ. [Ι͂π [86 ΥΘΟΙῪ παχύ σοΐσῃ, δέου Αἰοχδηᾶθν 9 Δ ηηδθὰ8 Δα: 
βισϊνοη ἰ ἢ 411} μῖ8 τΐϊσ ιῦ ἴο σγαΒἢ ἴθι οὐδ, (86 ῬΠΑΓβ6 68 οοπιθ δραῖὶα ἱπῦο ΡΟΥΘ δη4 16]: 
δὴ ἰπῆυδποο ἰμαὺ 18 πον (ΠΔ ονοσ. ΤΠ οἶτοὶο οὗ [86 ὁπ νγχᾶβ δνϑὺ ἱπογθαβίηρσ, (μαὺ οἵ {86’ 
ΟΠΟΣ σΟὨΟΙΔΌΔΙΠῪ ἀἰτα  ηἸϑηΐησ, ὙΠῸ ῬΒδγίβθο οοιηραβεθα 868 δηὰ ἰδῃᾶ ἴο τηαΐζθ ὁῃ6 Ργοβοὶ γίθ.. 
Ηδ διιίυ!!γ ᾿πβἰπυδίθα Ὠϊη)56}1 πο ἴἪπ6 ψοοά-ν}}} οὗ 186 τπχδββθ8β. “Ὅο ποῖ βοραγδίθ ὑπ γυβο 
ἔγοτῃ ἴ86 οοηρτοχαίίοι,᾽" νδ8 οὔθ οὗ μΪ8 ηδχίιηβ. Αηά [ἰΐ 18 πιθῃηοηθα 848 ἃ πηᾶτκοα Ἔχςοθ] ]θη66. 
οὗ ἃ οοτἰδίη ργϑάθοθββου οἱ Η]]}]ε], --- δα δὴ 6 Χο] πο 1Ὁ νψ͵188 1 ργοιηριοα ὉΥ ἃ τοδὶ πη γ, 
-- (αὐ διῖ8 βουβθ6 ορθηβθα τοναγα (Π6 δίγθεῖ, δὰ [δῦ {μ6 ροοῦ ἔουηὰ ψῖ ἢ Ὠἷπὶ ἰμ6 πϑϊοοιλα οὗ 
οἰ] άγοη. δ Τλα8, ομ6 ροϊηῦ δὑἵ6᾽ Δ ΠΟΙΠΟΥ 88 ΒΟΥ σψοη : 16 ϑηλροιχθηῦ οὗ [16 ἐθιηρἶθ- 
βουυΐοοβ ; (06 τοχιϊδίζοη οὗ (86 ἔθβοναϊβ; (8λ6 τηϊἰσαιίοη οὗ 16 βονϑγὶι198 οἵ 116 ρθη] οοὰβ 88 
ἷπ [86 ᾿ηἰογοδβίβ οὗ [86 ρϑορῖὶθ; {86 οοῃίροὶ οὗ (86 ϑδαημοαγίη; δῃηά {86 δη8] σγδρρ]θ νγἃβ υδὶ δὲ. 
Βαῃα τσ βθη ῬοᾺ ραγίθ8 ποῦ ἀν ἰοσοῖθοῦ ἴῃ 1.6 οοητηοῦ τυΐῃ. 

[0 ν}Πρ ποὺ Ὀ6 ουῦ οὗ ΡΙδοθ ἴο βρϑδῖ ἰ'θγο, 4180, οὗ [86 βϑοὶ οἵ 86 Ἐββθῃθβϑ, βίηοϑθ {πεῖν ογἱ ρίῃ: 
ΤΩΆΥ͂, ἈΡΡΑΓΘΏΙΥ, ὃ6 ἰγδοοῦ ἴο [86 βϑδίῃθ σθῶθγδαὶ οϑιβθδ ΒΊΟΝ ρτοἀυσοὰ (μ6 ὕνο 
τοδὶ πδίϊομδὶ ραγίῖθ8 υδ ἀδβοτῖρθά. ΤΏΘΥ τδῦ τρᾶκὸ ὑμοὶῦ Ἀρρθᾶγδησα ἷὰ (ἢ 9 
ἴτηθ οὗ {Π|ὸ Αϑιηοηφθδη Φοπδίπδη, δηὰ Φοόβορθυδ τοἰδίθβ ὑμδὺ οη6 οὗ (Ποὶν ῥτορμοὶβ ρῥγϑαϊοιθά. 
186 τηυχον οὗ Αηιϊσοῦιβ ὈΥ ἰ8 τογαὶ Ὀγοῖμοσ. ΤΏΘΥ πονοσ μαΐϊηθα, ΒΟΎΘΥΟΡ, ἃ ὙΘΥῪ Οχίθη-- 
ἶνο ἔο]οσνίησ, ὑχεῖγ ὨυμθοΓΒ ἴῃ Ῥαϊθβιπα δὖ [86 Ὀορίπηΐης οὗ [86 Ομ γϊβάδη οσᾷ Ὀοΐησ τϑοκ- 
οπΘα δὖ ομἱυ ἴουν ἱβουδαῃα. ὙΠΟΥ ψ ΓΘ δϑοθίῖοβ, δηα {πον δδοϑι οἶβη, 1 γγχὸ ΔΥ ἰγδί 5086- 
Ῥμπ8,5 νγᾶβ σδίμον Ῥγιίμαρογθδη μὴ ον ίδῃ. Εἰχοϊυάοά ἔγοπι [86 ὕθιρ)6 οὐ δοοουπί οὗ ἰμοῖγ' 
το]θοίίοη οὗ βδουβοθθ, [ΠΟῪ Τογπηθα 4. οἾ498 ὈΥ ἱπθιηβοῖνθθ.Ό Α ὑγοϊοηρϑα δηὰ βευθγὸ ργοδδίζοιι 
ἮΔΒ ΠΟΟΘΒΒΑΙΎ ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΣ ἴο γαίῃ δαπϊββίοη ἴο ἰ. Αἢ ἄχθ δηα δὴ ἄργοῦ Ὑγ8 Γ6 ρίνθηῃ ἰὸ οδηᾶΐ» 
ἀδίθβ ἀυτίησ (.6 ἤγβῃ γϑαγ᾿ Β πουϊιἰδῖθ, (μ6 ἔγϑ 88 ἃ ΒΥ π100] οὗ ἰαῦογ, [π6. βοοοηά, οὗὨ ρΡυτγίβοεαν 

1 Μαιὶ. χχῆ!. 17. 8 Οτδοίσ, "}. 461. 8 Θετδοῖς, Ἰάδσ. 
4 ΟἿ. Ματὶ χὶ!. 28. ὅ βοο Ηδυβγδίῃ, Ζείές ἐδελίελίε, ἰ. 180. 6 (Οἵ. Κυσηου, ἢ]].. 127. 

Το Εδβοιοε. 
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τἴοῃ. ὍΠΟΥ δὐδίαἰ θα ἔγομι ὯΠ6 ϑδίληρς οὗ τηϑαΐ, ϑηα ἃ8 ἃ τυϊθ, ἔγοπι τηδιτίαρο. ΤὨοὶγ πιθα 8 
{ΠΟῪ τορδγαρα 88 ἃ βοτγὺ οὗ το σίου β δβχϑῦοῖβθ. Τὸ {Π6 δα ῦδίι ὑπο Ὺ δοοογάβα 3ῃη ονϑὰ βίο οῦ 
ΟὈβούνϑηςθ ἔμδη {π6 ῬὨΑτίβοθβ, {ποῖ συΐθ8 ποῦ δἰ]ονίηρ {Π|8ὲ} 80 οἷ 8.8 8. 08}} οὗ παΐασγο Ὁ 
δίϊοηοὰ το οὐ {παῖ ἀαγ. ΤῊ ργδοίϊοο οὗ δογοιηομΐαὶ ρυγ βοδιίίοη, 4͵80, νγὰ8 οαγγϊθα ὑρ ἃ ραΐη- 
ἔα] ὀχίγθιηθ. Νίο ἔοοᾶ οουϊὰ Ὀ6 οαΐθῃ μα τγὰ8 ποῖ ργθραγθὰ ὈΥ ἃ ποθοῦν οὗ (Π6 ογάθγ. ΤΏΘΥ 
Βῃονγρα ἃ Βρ6 0184] ΓΟΝΟΓΘΠΟΘ ἴον [Π6 βυῃ, ὙΠ ΘὮ δπιουηίοά, ἴῃ ἔδοϊ, το 1 {016 1688 ἰμδη ἸΔοἰδίγγ. 
Τρεῖς ρυγβυϊ8 γογα ροδοσίιϊ, δηα {πο ορροβοα δἰΐκο νγῶῦ δηὰ βίανοσυ. ΤΟΙΣ ἔθ Ὺ τδηΐδ ΘΙ 
ΒΌΡΡΙ!Ιοα ἔγομη ἃ ΘΟ πιο ὑΓΘΆΒΌΤΥ δηὰ 8] ἸΌΧΟΥΥ δηὰ ρ᾽θαβῦτο ΓΘ ΟΔΓΘίυ ΝΥ Θεο μονα. [Ιἢ 
Βῃογῦ, [Π18 ὈΟΩῪ τ ργθβοηΐβ ἩΪΓΪη ἰἰ861} ἃ. βίγδηρθ πιϊχίυσγο οὗ ὀχασσογαίθα Ῥμδγίβαϊς ὑγϑαὶ- 
τ΄οη8, ΘΟ ἰηθα 1 βοηθ ὑπη} λα Ό]6 δ]οτηθηΐβ οὗ ρυγο Βοαιμοηΐβιη. [{8 οτἱσίῃ τησδβὺ ὈΘ 
ΒΟ ΡΒ ῦ ἴῃ {[Π6 ΘΧΙΥΔΟΓαΪΠΆΓΥ δϑβοοίδιἰοβ δα ἰηἤπθηοθβ τὸ τ ΐἶοῖ [86 96 νν δῆ ΡΘΟρ]6 αγο δὐ 
{118 εἶπ) Ἔχροβθά. Ἴ1}:9 ΤἈθγάρϑυϊθ αν Ὀθθη γορδγαθα ὈΥ ΒΟΙ16 88 ΡΥ 8. ὈΓΆΠΟΙ οὗ [Π6 
Ἐββθῆθβ, ῬΠΟ56 Ὀγϊποΐρ] 68 1οὰ ἰμ6πὶ ἰο (Π6 δἀορίύίϊοη οὗ ἃ οοπίοιηρ[ δεῖνα ταίμοῦ ὉπᾺῃ 8η δοίϊνθ 
6. Βυῖ {πογθ βθθιβ ἴὸ ὍΘ, δ΄ ργοβεπῦ, ἃ σγονΐηρ, σοηνϊοιίοη ἔμαὺ [86 σογῖς δυϊγὶ θυϊθα ἴο 
ῬΏΠ]1ο, ἴῃ ὙΒΐ οὶ [8 βθοῦ 18 ἀθβογῖ 6, 18 ἃ ἔόογσογυ, πὰ ὑμαὺ [86 βθοὶ ἰΐβϑὶξ δὰ δὴ θχἰβίθῃοθ 
ΟὨΪγΥ ἴῃ (Π6 Ὀγδὶπ οὗ ϑοπμθ ρϑύδοῃ ὙΠῸ τηθϑηῦ ἰο ρῖνθ 8 ρἰοἴυτο οἵ 1464] ἀβοθιϊς 8η.1 

Ναίυγαι!γ, [6 σονογημηθηΐ οὗ [πὸ ρυγοὶγ Οτθοκ οἰτῖ68 οὗ Ῥαϊαβίϊηθ, 8ἃ8 οὗ [16 πρὶ οσίησ 
ῬοΠΗοδὶ σουηίγ!68 οὗ ν ϊοἢ 6 Ὦᾶνθ βρόίκθη, νγα8 πιοἀοίοα δἴξον [μδὺ ἴο πο (86 ᾿Π880]1- 
«οὐ α ου. (4η18 ἢδὰ Ὀδοη δοουδβίοηιοα ἴῃ {ποῦ παῖϊνο ἰδαπὰ. [10 σοηβίβίθα οὗ 8 σουῃοὶὶ!, οἴνοη 
ΤΌΘ Ἰοσοα] : . ς 
βοναγηίης τηδὰθ Ὁρ οὗ Βουθῦαὶ μυπάγοα ρογβοηβ, ἴο ὙΒΙΟὮ 41} πηδιῦοτβ οὗ ρυ ]ῖς ἰηίογοδὺ ΘΓΘ, 
δαιεε: ΌὈΥ ζΘΏΘΓΔΙ σοηδβθηΐ, γοΐοστοα. Ιπ 86 αἰδιϊποιίνο! γ 9 τ ]8ῃ τοσίοῃβ οὗ Ῥα]θβίηθ, οἡ 
[πὸ οΟἴοῦ μδηά, τὺ ἰϑ ἴὸ βᾶυ, ἰπ 9.88 Δηᾶ ἴῃ ραγίβ οἵ ΟἈ]1|66, τορα]διίϊοηβ ἀογῖνοα ἔγουι [86 

Μοβαΐς οοάθ γοιηδὶ θά, [ὁ 8 σοῃϑί ἀογΆ 0] οχίθηϊ, ἴῃ ἔογοθ ἄόσῃ ἰὸ {πὰ ἰαῖο Νὸν Τοβιδιηδηϊ 
ἰπ|68. Α8 [8Γ 85 (686 δὰ ὕθοὴ ἀθροιηάθηΐῖ οἢ {λ6 σοπδυϊυὐΐοη δηα το]υϊοηβ οὐ [Π6 νδγίουβ 
οὐἱθθ8 δηὰ ἔϑηἹ 68 ἸΠῸῪ οΘϑΒοά, 8ἃ8 ἃ τηδίίοῦ οὗ οουγβα, ἰο 6 'π Οραογϑίζοῃ ἃ8 δοοῇ 88 1ῃ6 ὑγῖ 4] 
τοϊδυϊοηβ δηἀ ροηθδιορίθβ οὗ ἔβη] θ8 [6}} ἰηΐο οοπἕαδίοη. Εν Υυ θ]δοθ οὗ δὴγ σοῃβί ΘΓ 090 
8126 νδϑ ργουϊ θα τ ῖτὰ ἃ ἰοςαὶ σουγί, οοῃδἰϑιΐησ οὗ ποὺ 1658 ϑη βανθὴ ῬΟΥΒΟΏΒ, 80 ἴοοῖκ οοσηΐ- 
Ζϑηοθ οὗ 4]] εἶν᾽! δῃηὰ ἐςοἸοβίβῦοα] χυθβίοηβ γοαυΐγίης 4 ]ςῖ8] ἀθοϊκίοη. 8 Αἱ ἢγβί, (8686 Ἰοσδὶ 
ἐουγίβ ΕΓ, σοΟΙηροδοά Θχοϊ αϑῖνοὶυ οὗ [ονἱϊθβ; Ἰδίον, όσα νοῦ, ὮΘΥ 6 Γ6 πϊ846 Ὁρ οὗ 8 οἶα88 οὗ 
ΘΟΥΌ65, Ψ)λῸ πλῖσῦ 96 Βρθοίδ!υ ἤιιθα Ὁγ Κηον]οᾶρσο δηὰ δχροτγίθθμο ἴον {ΠπΠ6 γβροῃβί 8 ροβῦ. 
Ττίδ]β ἀπὰ ποαγίηρσβ ἰοοῖς ρίδοθ ἰῃ ὕπ6 εγὐπδοόσαθ, δπα  γθ Βα] ογα πα ΡΥ οἢ πηϑγκοὺ ἀΔΥ8, 
ἴῃ ογᾶϑν {86 ὈθιίοΓ ἴο δασοπιηοθδῦθ {Ππ|ο86 ᾿ἰνίηρ δὖὺ ἃ ἀϊβίδηςθ. ῬῬαῃιβῃιηθηΐῖ, 4180, ου οοηνο- 
(ἴοη, ψγ88 ποῦ ἰηἔγοαυθη Υ δαπἱηϊἰβίογοα οὐ {16 βροῖ. “ Βενᾶγο οὗ τηθῃ.,᾽" βαϊ ἃ οὐγ ϑανίουγ ἴὸ 
{116 ὕὉποῖνθ, ὁ" ἔο ΠΠΘῪ π|}}} ἀο] νοῦ γοὰ ᾧρ ἴο [86 δουης}]8, πα ΠΟῪ Μ}}} δοουτρο γοῦ ἰῃ {Π6ὶΡ 
ΒΥπᾶροσιο8,᾽ 4 ΤὨο Μοβαῖΐς ἰανν ρογανιτοα, ἐῃ πὸ 6886 οὗ οΠαδιυϊβοιηθηΐ, ποῦ [δὴ ἔΟΤΟΥ ὈΪΟΥ͂ΤΒ 
ἴο Ὀ6 σίνθαθ.0 Αμπὰ {26 γδΌ 8, ἰῃ οὁγθγ ἴο Ὀ6 οἡ [δ6 βαῖθ βίά6, ῃδά [μ6πὶ [{π|ϊι6ἀ [0 {μἰγγ-Ὠἷπθ. 
Ῥαδαϊ, ἰὺ τὶ} θ6 τοπιθ θοσϑα, τοῦθ (μδὺ ἄνα {1π|68 ἢ6 Δα τοοοϊνοά, οὗ [86 «6 γ8, [ΟΥ̓ δίσίρθβ 

βᾶνα οπθ.δ ϑ0ἢ. 68568 8ΔΙοῃθ 85 ἰηνοϊνοα ροϊηῖβ δϑουῦ ψμῖσἢ ἴ6 ἡπάροβ οἵ (86 Ἰοοαὶ οουγὶθ 
ἭΟΓΟ ποὺ Οἶοαν δ ἀδοϊδίοπι οὐσιῦ ἰο ὑδ ρίνεη, πότ γοξοστοα ἴὸ Φεγυβαίθπι. [}ὴ {πὸ ἰαυρεῦ 
ὈΪδοθϑ {π6 πα δογ οὗ Ἰυφθδ ϑ6θπὶβ ἰο ἢν Ὀθθὴ στοδῖοσ, (86 Μίβῃηδ βίδιπο [μδΐ δ οἰἵγ συ Β] ἢ 
δὰ αὐ ἰεδϑὺ οὔθ Βυπάγθὰ δηὰ ὈΥΘΠΓΥ θη, νγα8 Θῃ 164 ἰο 4 σδομβοάνγι οὗ ὑπνθηιγ-ὮΠγ66 ροΣ- 
ΒΟη8.6 [Ι}η Φογυξαίοθιῃ, ἴῃ ἴδοι, (ΠΟΥ ΤΟΥ 86 νον αὶ δ ο ἢ βιδί]οῦ οουγίβ, νὰ ΐς ἢ, ΒοΥ ΟΡ, ΘΓΘ 

πδιΌΓΑΙΥ ᾿ἐπαϊοἀ δηα ονογβῃδαουορα ἴῃ ὑπο ὲν δουύϊνιυγ ὈΥ (86 8ο-οα]]6α ατοαῦ ϑαπμθαγίμ. 
ΤΏο οτἱσίη οὗ ἰὰ6 ατοαῦ δδῃμοασίη οὗ βδυδηϊντ-οπθ ὨὩΘΙΏΌΘΙΒ ἰῃ Φ6γυβδίθπι 18 ὑποργίδϊη. 

Απιοὴρ 86 ἰδίου Βῃρροβὶ το 8 18 ῃ4ὶ οἱ Κυθποη, δποουγασοά ὈγῪ βομύγον, Ἷ ΌΒδί ἱῦ 
ἐμὰ βρομ ἢγϑὶ δήοβο ἴῃ 186 {ἰηθ οὗ (6 Θδυὶϊοσ Ῥιυο] 68, πὸ βουσαῦ ἴῃ [ἢ18 ΜΑΥ ὕο ὙΠ [ον 

{ποιηβοῖνοβ ἴθ 6 βυρροτγὺ οὗ ἴμ6 6 νν18}}) ΠΟ ἰγ: δηα ἰμαὶ οὗ Κοίπη,δ [δ 10 ἀαῦα8 
ἔγουι δδουῦ (16 γρϑδγ Β. σ. 107, σῆθη Ῥἢ1116]] 6 θαι ὈΘρᾶη, ἰπ ἃ ποίζο 8 6 ΠΏ ΠΘΓ, ὕο ἔοτοσ ἰΐ8 
ΨΦΆΥ ἰηΐο δυάδα. ὙΠ6 ἤδιηδ 15 οὗ ἀγϑοκ ἀογίνδιίοη, δηὰ 118 ἄγβὶ Ἀρρϑᾶγαποα 88 ἴπ6 {{π|86 οὗ 8 
96 18} σουτῦ 18 δέον (Ὡ6 θοσϊπηΐησ οὗ [ὴ6 Βοιηδη ἀοιηϊηΐοη.5 ΤΏΘΓΟ ἰ8 1{{|6 ἀοιαδῦ, μούγανου, 
1μδὖῦ (18 15. Ὀυὺ Δποίμον ἀσβίσπδιίοη ἔον {16 ϑϑηδῦδ (γερουσία), οἵ ν᾿ Ὦ]ΟὮ γα τοϑὰ ὁσοδβ οΉ ΠΥ 
ἴῃ [88 σψοσκβ (μδὺ βργλησ πρ ἀατίησ ἴπΠ6 Μεασσδθεθδη ροσγίοι, οὐ ΒΒ οΥΕΎ βυθβοααθηῦ τὸ 10.190 Ἰη 
[86 Νὸν Τοδίδιιθηῦ [118 ὈΟαγ 18 οἴϊθη τηθηιοποά, δηὰ ἰξ οοπιϊπυρα ἴο οχίβϑὺ ἀη0}} [86 ἀσδβίσαο- 

1 80 ατεαοίς, 11]. 468-66 ; “οδῖ, 1. 214, ἡ. 2; Ιζυθηοπ, 1. 218, Νίοοϊλβ, ἤευμα ὅε Ὑκεοῖ.. ϑίδτηο βότὶο, νἱ. 25-.42. 
3 Οἵ Ηαγίτιβη, ὑΡ. 166-225; ϑοηΐτον, Ρρ. 895-428; Κοὶ!, Ατολαοί., ρῃ 685-148 ; ΒοΒεουκοὶ 8 Βιό. 1.,κα., αὐ ὑος. 
ἃ ΟΥὙὮΧ 206., Α»εέᾳ., ἰτ. 8, 8 14. 
4 Μπηίι. σ. 17. δ 2 ον. χὶ. Φ4: εὖ. Εχ. χχυ. 8. 6 βοο ἴϑυτον ἰῃ Ηουσοκ 8 Κεαί- Εἔπευξ. χν. 847, ἢ 
Ἰ Ῥαβο 408. 8 ΜΙ. 947. ὃ 8.66 Ῥεαίίεν 67 δοὶ., ἵν. 1. 
10 8991 Μίδοο. χί!. 6; Φυάϊ δ ἱν. 8, εἰ ρακεῖπι; οἵ. ατδοῖζ, 1. 88, 
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κίοη οὗ Φογυβδίθι, Α. ἢ. 10. [ὃ νγᾶ8 σοπῃηροβοά, 88 γα Ὦδνο βδὶ, οὗ βουθῃϊγ-Ὅ06 τ ΘΙ ὈΟΓΒ, οὗ 
ἭΒΟΙΣ ὁη6 {πἰ|τὰ ξογιηθα ἃ ἀποτηι βυβηοϊθης ἔοῦ 0π6 ὑταπβαδοίίοη οὗ Ὀυδίῃθββ. Αἡ ἱπίθγθϑείησ 
ἔοδίαγο οὗ [μι 4886 1}}}}168 8 {86 τασυΐϊδῦ αἰθηάδηοθ 88 11βίθπουβ οὗ ἃ σοηβϑι ἀΘγ Ὁ ]6 ἡυπα  Υ οὗ 
γουησ πηθῃ, 6 18} δι ἀθηΐβ, τῆο {π58 ἔδινα τΖοαὰ ἰμοπιβοῖνθϑ 1} [86 ἀοία:]8 οἵ 108 τυ ]68 
δηὰ τηοῖῃΠο8. [108 πηδοιΐησϑ, ἀ}}κ6 (Βο86 οὗ [86 βιμδ ον Ὀοάΐ65 οὗ ψ ἰσἢ τὸ πανα π8ὺ ΒρΟΚΟΙ, 
ὝΘΓΘ, ΟΥ τηΐσῃῦ Ὀ6 μ6]ὰ ἀΔἰγ, τὶν 016 δχοθριίοη οὗ 186 βδΌ ΑΙ δηάὰ υβι4] ΒοΙἄαγβ. 10 νὰ 
τδθ ᾧὕρ οὗ ρῥγίθβίβ, θ᾽ 4θγβ, δηαὰ βου 065, δῃηὰ {π6 πἰσὰ ρυθδῦ ργθδ θα αἱ (86 δἰ ἰἰῆσδ. Αἰπιοης 
1816 ῥγίθβῖϑ ΘΓ6 ἱπο]υἀ6α δὴν πο Πδα βουνϑα 88 Ὠἷσ}λ ῥυὶθϑῖ, ἃ8 νγ8}] 88, ἰπ σθῆθγαὶ, ΠιΘ Ὀ6 15 οὗ 
Βυς ἢ Ἰοδαϊΐησ ἕδη 168 88 μδα ἔυγη βηθα (Π6 ἱπουπ θΘηῦ8 οὗ {πμῖ8 οτο. Τ]6- 6] 68 ΓΘ σαηθῦ- 
8}1γ ἀἰδεϊ συ ϊδηθα Ἰαγτηθη, Ὀπὺ πιὶσῃΐ, 4180, ἱποϊαἀθ ῥγίθϑιβ. Ὑὴ6 βογῖθθβ τότ ἀδροπάθα οἡ 
ἔογ τ. 6 ἰπιογργοίδιοη οὗ 8}} αὐβίγυβθ ροϊπὶβ οὗ ἰΪαττ. Βοῖι ῬὨδτγίβθοβ δηιὶ ϑαάδάμσοθοβ μὰ βοϑίβ 
ἷπ [06 θοάγ, Δ Βουρἢ, ἴα (86 ἰαΐϑν (ἴπη68, (16 ἔΟΓΙΏΘΡ δθθηὶ ἴο ἤδγο ὈΘΘη ἴῃ {ἢ} 6 πη ͵ Ί ΥΙΥ͂ ΟΥ, δὖ 
Ἰοδϑί, ἴο αν ψὶϑ] θα [6 στθαίον ἰηἤυθηςθ. Βαοΐογο ἴπΠ6 τοδὶ δαδαημοάγίη ΓΘ Ὀσουσῦ 800} 
αυδβιίξοηβ ἴον ἀθοΐβίοῃ ἃ8 [Π6 βου] πιοπὶ οὗ ἀἰβρυϊοὰ ὑθχίθ οὗ δογιρίυγα, [86 δρροϊπιιηθηί οἱ [86 
(ἰπ6 ἔονγ {86 νϑγίοιιϑ ἔθϑιϊναβ, 4}} νοὶ ιῖον ροΐηῖδ σοϊδίλησ ἴο τηᾶττίασο δηὰ ἱπμοῦγιίδηςθ, [86 
ῬΓΟΡΟΓ ὑποοογϑῦϊο ἔοστῃ οὗ οοηῃίγδοῖβ, δὰ [86 ᾿κθ. Α'8 αϊδβιίϊησιυ θηοα ἔτοπι [86 ἰονγοῦ οουγὶ8 ἷς 
Ὑ28 [86 δαηῃἰηἰδίγαῦνο δὰ πα ἰοῖΆ] ὈΟΩΥῪ ἴον 4}} πηδίϊοτβ {παῦ τγόγὰ αἰδιυϊποίίνο υ ὑἐμοοϊοσίοαὶ, 
δἰ που, 48 {Π6 “968 Οουμηοη γ 8} ἢ πγᾶ8 σοηδιϊτα 64, (86 ἀϊδιϊηοϊΐοη Ὀθίύπθθη εἶν! δηᾶ 
ἘΠ ΘοΙορίοαὶ αυθδδυϊοηβ 88 ποῦ ΨΘΙῪ τοϑῦκο, Οὐ Ποσὰ νγδβ εἰϊοὰ ὑδίογο [1|ὸ ϑδηθαάγίη ἴῸγ 
δδϑιπιίησ ἴο Ρ6 ἴπ6 Μοεβίϑιι; Ῥοϑίθσ δπὰ Φοῆπ, οὔ [6 στουμα οὗ ἰθδοβίησ ἔδ 86 ἀοοίτγίπο ; 
δίορδοη, ἴον ὈΪΑΒΡΠ ΠΥ ; δηὰ Ῥδαὶ, ἔοῦ ἰγδηβσγθδβδίησ ὕΠ6 το]θ8 οὗ (Π6 ἰδ ρῖθ. Απὰ, ἃ8 γγχὸ 
ποίίςα ἴῃ (86 Θαυ]οΥ βίου οὗ Ρβυ], [86 ἀφαοϊβίοπδ οὗ [86 βαημῃοαγίη, δὲ Φθγυβαίθια, ογο Ὀἱηεὶ- 
ἴησ οἢ ἰδ6 9608 ουἱδίἀθ οἵ Ῥαϊθϑίϊηθ.;Σ Τὸ ογαϊηαγΥ ρίδοθ οὗ τπθϑίησ 88 ἴῃ οὔθ οἵ [86 
Ὀυϊἀϊησβ σοπηθοίθα Μι} [Π6 ἰθπρὶθ. 10 ἢδ8 Ὀδθηὴ ρΘΠΟΓΔΙΪΥ Βυρροβοα μὰ 84 οἤδηρα ἴὸ 
ΔηοΐοΥ ἸοΟΑ ΠΥ τᾶ τηδά 6 ἃ βῃοτί {ἰπ|6 ὈΘίοτο 0.) Ὀοσὶ παΐηρ; οὗ ὑμ6 ΟἸγβάδη ὅσα; Ὀαΐ Θοιάνον 3 
88 βδονῃ ἰμαὶ [18 ττὖὧϑ ποῖ ἴ[π6 οϑϑθ. ἱστοσυϊαῦ, δηα Θβροοῖδ!Υ οἰσῃῦ δοββίοηϑ, δὺ πο ἢ (1010 
{86 μαῖθ οὗ {16 (Θπρ]6-ηουηϊαὶη τγ8 οἰοδβοα ἀπὰ ἀπάοϑὺ νδίοϊι, παῖσῃῦ μᾶνο Ὀδοη Π6] ο]βούσῃ 6 ΓΟ, 
85 ἴῃ [1|ὸ ὁ486 οὗ ον δδν ουγ᾽ Β {γ18], τ Β] ἢ τᾶβ ΒΟ ἴῃ 0.6 ραΐδοο οὗ {μλ6 ᾿ΐρ ῥγιθϑίδ [0 88, 
ἰπάρρά, θθθὴ ἀθηϊεα Ὀγ τοσθηῦ τυϊίουβ (δοβὶ, ατδοίζ, Η:Ἰσοπο]ὰ, [ογτθγ), ᾶὺ ἃ τορσυϊαυὶν 
ογρϑηϊζοα δαηῃ θα γίπι οχἰβϑίθα δ [Π6 {1π|6 οὗ οὔῦ [οτα ̓8. ὑγῖίαὶ, Ὀὰῦ [πΠ6 δῇὶγιηδίῖνο 8 ὕθθῃ 
Βυσοοβδίι γ ἀοίοπαρα, δηιοηρ ΟΥΘΓΒ ΟΥ̓ ΒΟ. ΒΟ ΟἾΔΓ8 88 βοβϑηζοὶ, 4 ὙΝΊ ΘΒ ον, ὅ  οἰπι, ὁ Πδυ8- 
ταῦ, δηὰ ολίγον. 

10 88 ὈΘΘῃ δγθδαγ ἱπαϊοδίθα, ᾿π ραπογαὶ, ἰὰ ερϑακίηρ οὗ {μ6 Τπποιοηβ οὗ ([λ6 ατοαῦ Αββοτη- 
ὈΪγ, ν ῆδῦ (16 ἀυ(168 οὗ 16 βοῦῖδθ, ἰὴ Γπ6 οτγίσίηδὶ σοποορρίίοη οὗ [16 οἶδε, τ ΘΓΟ. 
Βυϊ τ|ῖῖ {16 στον οὗ (Π6 50- 8]16 ογαὶ ἴανν, δηὰα οὗ 6 Ῥ)ιαγίβϑαίς ρῥγϊποῖρί 6 (μδὲ 
186 οηεγο 116 οὗ [86 πα ϊν 8] 96 νν ἴῃ 118 8η18 6 8ῦὺ ῬΑ ΔΓ ππαδὺ θ6 ἱπο]υἀρα τη δη αἢ- 
Ὀτοόκθη ποίνουϊ οὗ ργθοορίβ δηὰ ργοί ιοηϑ, [μ6 ῥτοΐθββίοη οὗ βογῖ δα ἴοοῖ οὐ αυϊζο ἃποίλοῦ 
Θδαγδοῖου. Ετοῖὰ Ὀσίησ ἃ βἰπιρία οοργίβὺ οὗ [Ππ0 οΥσὶπ8] βου ρίυγοβ, 85. (86 {1016 βεγίδα που]Ἱὰ 
ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ βυρσαδβῦ, Β6 τοβδα ἰο ἴ86 αἰσηλ οὗ ἴθϑομον, ἰατσ- σίνον, δηὰ Ἰυάροα, δηὰ, πὶ [86 6χ- 
οορίΐοη οὗ [86 Ὠϊσῇ ργίθϑῦ, πὸ οὔθ δη]ογθὰ ἃ στϑαίοῦ ἱμἤμσθηοθ δηιοης ἴπ6 ρθορὶθ. ΤἘ6 οτἷσ- 
πα] αἰπὶ οὗ [6 ῬΒαγίβθοβ, ἴο Ὀγίηρ ον Ὺ ἱπαϊνί 8] 96 νυν ὑηά ον Π6 τὰὶο οὗ 1λ6 Μοβαὶς ἱπβιυϊα- 
ἤοηβ, νγᾶ8 οὈνϊουβὶγ ἃ ροοὰ οὔθ. δ τηθϑῃβ, βουνοῦ, 16} (λθγ δἀορίδα ἴο Ὀτίπσ ἰὺ δοοαῦ 
οδῃποῦ Ὀπὺ Ὀ6 τορι θα 88 ἢ] Ἰ5Ϊγ Ἰηδάθαυδίθ δηα ἀηπγῖδθ. Οὐσηϊζδμοθ νγὰ8 ἰδ κθη οὗ θυ ἜσῪ 
δοῦ, ἀνϑη ἴο [86 Ὀγυδβίηρ οὗ (86 ἰδϑὶἢ δηὰ [π6 τνυδϑῃίηρ οὗ ἴπ Βαπάβ: δυΟσΎ δοὺ νὰ8 Ἰοοκοὰ 
ὉΡΟῺ 88 ἰανγα] ΟΥ Ἀπ] αν], 88 ἃ τηουϊῦ ΟΥ 88 ἃ δίη. '“ΓΙ6 ἔουγίμ σοιμμηδηαπιθηΐ, ἴον ᾿ἰηϑίδῃςθ, 
88 Ἧ6 ἴδνθ δἰγοδὰγ 8814, νγἂβ θῃἸδυροα ἴῃ 16 δε 0}8 οὗ {16 ΥΑΌΌΪΒ ἴο ΘαλΌΓΘΔΟΘ [ν γ-ηἷῃ6 
αἰ ογοηῦ ργοβὶ ἰτοηθ. Βαῦ (818 γἃ8β ποῦ 811. Εδορβ οὔθ οὗ [Π686 βοραγαῦθ Ὀγο 1 1008 νὰ 
ἰῖβο ἢ βυθαϊνι 6, δηὰ ἀοῆπαά, δηὰ βδἰοχηϊζοὰ ἴο δὴ οχίθης ἰἢδὲλ ἰβ δἰιμοβὺ ἱπουθα 0 ]9θ. ΤῈΘ 
(εἰγυγ-ϑοοοημ 086, ἴον δχϑυιρίθ, νγῶ8 ἀἰϊγοοϊοα ραϊηϑί υσϊτΐησ. [ὑ γὰ8 υΠὸΓ ἀοβηρα 45 ἴο]- 
Ἰονγβ: “δ νῆὸ νῦνῖϊθ8 ὕνο ἰο(6γ8 [οὗ (6 Αἰ ρῃαθθῖ} ψμϑίθου ΤΠΟῪ δγὸ οὗ ὁπὸ Κἰπά οὗ οἱ αἱϊξ- 
[οτεπῦ Κ᾽πα8, ἢ 106 8βαπθ, οὐ τὶ αἰ ογθηῦ βογίβ οὗ ἰπῖ, 'π οὔθ ἰδησίδοθ, οὐ ἰῃ αἰβογοης 
ἰδησυδρθβ, ἰ8 ρα] γ. Ηδ ΠΟ ἴογρειβ Ὠἰπιβοὶ ἢ δηᾶ Ὑυῖῖθβ ὕτο ἰοῦ 18 σα ΠΥ, ὙΠϑῦμοῦ ἢ6 
Ἡτὶῖο τ 1 ἰπὶς οὐ Υἱἢ οο]οτίησ πιδίΐογ, ψ ἢ τϑα σμακ, πὶ σαπι, νυ ἱτἢ νἱυγῖοὶ, οὐ τὶ τ δῦ- 
ΒΟΘΥΘΙ ΤΩ Κ68 ἃ ΠΩΔΓΚ ὑπαὺ τοηδίηβ. ΕἼΣΠΟΓ, ἢ6 το ττὶῦθ8 οἡ ὕνγο νν8}}8 τ] οἢ σταῃ ΓΟροίμοῦ, 
οὗ Οὔ 7 ρΡᾶ868 οὗ δη δοοοιηύτθοοΚ 80 ἰμβαῦ οὔθ οδϑῇ χϑϑδὰ ἰδ σοπιίϊηυουβὶγ, ἰ8 σα] γ. Ηθ ἴδ 

ἙΔΌϊ πἴδση. 

1 Αοἰ ἰχ. 2. 4 860 Δεμά, κ. Κυὶε,, 1878, ἐν. 608, Δ, 
8 Μαιι, χχνὶ. 8, δῆ. 4 ἢακ Ολαγαοίενδ αὶ “72}ε5μ| Ῥ. 807. 
δ Βείίγαψε πων τίολείρεῃ, Ἡεσαϊρπρ ἀἐν Ἐτναπροίέοη,, Ὁ. Ζιῦ. 61. 184, 201; 111. 826, ζ. 
Ἱ Ζεϊκοιολίελιο, ἱ. θ9 ζ. 8 Ῥαχο 408. 



82 ΤῊ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

συ το τυτῖῦ68 οἢ δἷβ θοᾶγ. [Ι οπϑ τγὶῦβ ἰῸ ἃ ἀδγὶς δια, ἔῃ [86 1αΐοα οὗ ἔγυϊι, ἴῃ {Π6 ἀπδὶ 
οὗ [86 τοδᾶ, ἱπ βοδίϊογοα βαπάᾶ; οὔ, ἰπ ζϑῃϑγαὶ, ἰὰ δηγιβίηρ τ οσο (ὴ6 Ἡτϊτίησ ἀο68 ηοὺ τΓοιηδῖῃ, 
δ ἰβ ποὺ ἜΣ γγ. ΙΕ ομϑ νυῖΐθ τῖτἢ (6 δὰ ἰυτποα Δοοῦΐ, τὶ (λ6 ἔοοῖ, ψῖῖϊὰ (λ6 τηουίῃ, 
πὶ (Π6 οἰθον; ἱ ἔυΣΊ ΠΟΥ, ομ6 δ 48 8 ᾿ἰϑίίου ἰὸ Ὑμδύ 18 ΔΙγθδαυ τι τθ, ΟΥ ΑΥΔῊ 4 ᾿ΐπθ ΟΥ̓ΟΣ 

ΒΌΘΝ τυ προ; 1 ὁπ6 ἰηϊδπαϊπσ (0 τῆδκα ἃ ΓῚ τηδῖζοβ βἰπιρὶν ὕπο ΤΥ ; ΟΥ̓ ΝΥ ὮΘΉ Οη6 τγὶϊαβ ὁπ 
Ἰοῖῖου οὐ {86 Θαγίἢ δῃηᾶ δποίμοῦ οἡ [Π6 νι8}}195 οὗ {86 Ὠου6, ΟΥ οὐ ἴδια ᾿θδνϑβ οὗ ἃ Ὀοοῖΐκ, 80 {παῖ 
ὙΠῸ σαπηοῦ Ὀ6 τεδα ἱορϑίμον, Β8 ἰ8 ποῖ συΐιν. ῬΤΒθη ἢ6 ὑπῖοα ἔογσοῖβ δηα Ὑγίϊ68 ὕνγο ἰο ΘΥΒ, 
0868 ἴῃ [Π|ὸ τποτῃΐησ δηα [86 οἱμοὺ ἰπ [86 δνοπίησ, δοοογαΐησ ἴο σαὶ δηλ! ϊεὶ, ἢ6 18 σα γ ; 
[86 Ἰοαγηοὰ [πονγονοῦ] ἀδοίαγα Εἶτα πο συγ." 1 

ΤὨ18 8 ΠῸ οχασρογδιθα βρϑοίΐπιθῃ, Ὀυΐ οπο οὗ [πουβδηα8, οὗ νυῆδὺ ἰὸ γᾶ Ὁπαΐ οοσυρίοα {Π6 
1τπουσμῖβ δηὰ δοβογυθα (δ6 δοιϊν 168 οὗ [Π6 βου 65 οὗ (86 ἸΑίοῦ {ἰπ|68. [0 βυ!ῇς 68 
ἴο βου [86 βρίγὶζ {πὶ δηϊτηαιθὰ τῃθὰ, δηα 8ο, ἴοο, [Π6 στοδαῦ γα] πσ ῬΑΓΟΥ οὗ {86 
Ῥμιαγΐίβοοβ. Ἱπάθρα, ἰδ νγὰ8 ἴῃ. ῬΑΓ5608 γἘῸ τ ῦο 1Π6 οτὶσπαΐοτβ δηα αἰγθοίουβ 

οὗ (86 τπηονϑῃοπῦ, δηα {ἢ6 βουῖθ68, ἢ ]ϊθ ἰογιΐησ ἃ ἀϊδιϊποῦ Ῥγοξοβϑίοη, ἃ ἰθατῃηοὰ Ὀοαγ ὈΓ 
{ΠΟ Β ν 68 δηα ποὺ Ὀοϊοησίπα Χο δίνουν ἰὸ [86 ρΑΤΓ οὗ [6 Ῥ|ιαγίβαθβ, ποτ γάϊ (Πεῖνρ πὶ Πἔἶπσ 
δρθηῖθ. [118 8 βσηϊ βοδηΐ οἰτουτηβίδποο ὑμαὺ ἴῃ 16 Νανν Ταβίβπιοηΐξ {1π|68 (Π6 το δίοηβ οὗ [ἢ 8 
ὕπνο δὰ Ὀδοοπὶθ 80 ἰηζίηδίθ Ὁπαὺ ΤΠ 6 ΠΔΙΏΠ6Β ἈΓῸ Βοιη θυ πη68 866 ᾿πιο ΓΟ πΔηροϑοὶγ. 5 ὙΥΒδὶ 
1Π6 πδίωγαὶ γθϑ} 18 οὗ βυοἢ ἃ βίαια οὗ υ}ϊησβ σοῦ 6 10 18 ΘΆΒΥ ἴο οσοησοῖνθ. ΕἾΓγβι, Ὁροπ {86 
βου 065 ᾿Βϑτηβαῖνθ8. [Ι͂ἢ (Π6 βοῇοοῖβ {ΠΥ ποῦ [86 οΥἱσϊηδῦοῦβ δπα ἰθϑοθογ8 οὗ [8 ναβῦ, δοπι- 
Ῥίαχ, ρα}, δηα δὲ [16 βδπι6 {ἴτη6, ᾿υἀ]Ἰογου ΚΒ] Υ τηϊηυΐθ βυβίοπι οὗ θχίθγηδὶ γι]6 8 δηα σἤθΟἸΚΒ, 
ὈΥ πιοδῃβ οὗ σῇ ἰὉ νγ8 Ἔχρθοίθα {πᾶῦ [826 96 }15 που] αὐἰαὶῃ {ΠΟΙ͂ ἀΘΒΕ ΠΥ 88 1Π6 σὨοβθη 
ΡΘΟΡΙο οὗ αοἄ. ἴῃ [Π6 δγπδροσιθ8 [ΠΥ σογα {π6 δοκπονϊεάσρα Θχρουπάθνβ οὗ ἴΠ6 βᾶπι6, δπὰ 
δῦ ΘΟΥΘΥΥ͂ ΟρΡΡοΥυίπΪΥ, ὈΥ δὐἰπιοπί(οη δηα ἀρροαὶ, Ὀγουρσιιῦ ἰδ Ὠοπιὸ ἴο {π6 Ποατίβ ἀπ ἐοη- 
Βοίθῃ6068 οὗ (μοὶν ἔξ! ον 18γδ 6} 1168. Απά ἤμδ!]ν, ἰπ {πΠ6 οουτίβ, [6 ΟΡ νἱγίυλ γ [86 πᾶ σοδ 
ἴο ἀοοϊάθ ΡΟ 8] ο8868 οὗ ἰγαπβοτοββίοη, 8η41 ἴο ἀοίοστηΐηθ ἴΠπΠῸ ΟΒΔΓΔΟῖοΥ ἀηὰ οχίρηὐ οὗ {116 
Ῥαηιβῃπηθηΐ ἴο Ὀ6 ἰπῆϊοιοα οη {πὸ οὔἴδθηαον, Ὅμ6 βογῖρα, ἴῃ βῃογι, δα τηϑάο Ἰιϊ 56} ἱπ 5 ρ6ἢ- 

ΒΔ ΌΪο δ δνοῦυ ροΐηὶ δηα τυγη οὗ ᾿ἰΐθ. 10 πουϊὰ ποῦ Ὀ6 Ββυγρτγίβίπσ, ἐξ ψ τ βοπηθ Ὄχοθρί! ἢ 8, 
ΒΌΆΘΝ ἃ οοιηπηδηήίησ ἱπἤσθποθ δου! ἃ σοῦκ τ ἢ πιοϑὶ ἀδπιασίησ οἴἶθοῦ ἀροη πη. Απα νὸ 
Βπὰ {Πἰ8 ἰο Ὀ6 (π6 οδξθ. Ὑπουσὶ ποπιῖηα! ν σίνίπρ [Ποῖ βογνίοθβ δηα βυρογίησ {Ποπιβοῖνοϑ 
Υ οΟΥδοΥ πιθϑη8, ἰὰ σοι] Ὀ6 βαϊα οἵ {π6π}, πη {ποὶτ στοοὰ οὗ ρσαΐῃ δη4 ΠΥΡοογΙΞΥ, ἃ8 ἃ οἶδββ, {πὲ 
ἴον ἀδνουτοα πίάονβ᾽ Ποι868 δῃὰ Ζοὺὸ Ὁ 8 Ῥγοίθηβο η8ι6 Ἰοῆσ ρΓΆΥΘΓΒ. ὙΤΏΉΘΥ δυτορδίθα ἴο 
{οι βοῖνοβ {116 πηοϑὲ ΠΟΠΟΓΆΤΥ {{Π|68; ἀοιηδηαεὰ ἔγομχ {86} ΡῈ} 115 ἃ δι Ὁ πι:58: 0. δ ἃ Του ύθη 6 
σταδίου [Πδη (ῃδὶ νοι τἃ8 δοσογάθα (0 ραγθηίβ; Ἰονθὰ ἴο Ὀ6 βαϊ αἴθ ἴῃ μυὈ]ς ῬΙδοοβ; ἀγοββϑᾶ 
ἴῃ ἃ τιοϑὺ οβίθηϊδίϊοιιβ Δ Π ΠΟΥ ἢ ἀοπμμδηθι ογ (Πα πηβοῖνοδ (η6 Βγβὺ θ]ασθβ ἰὴ (Π6 ΒΥ πδσορθοϑ 
8δη4 «αἱ ργίναϊθ [ολβίβ, δη ὑΠΟΓΘΌΥ, ἴῃ 4}}, Ὀγουσῆῦ ἄστη ὑροη {πο π βοῖνοβ ὑπ 6 στοδῖοῦ σοη6π- 
παίίοη.Σ Απά ἰἰπὸ οἴοοῦ ὕὑροῦ {Π6 ροΟρ] 88 πὸ [658 ἀἰξαβίγουβ. ΤΠῸ τ Ποἷ6 τηϑίϊον οὗ το σίοη 
ῬαςδΠιΘ Αἰ ΡΙΥ ἃ πιδίϊον οἵ οχίθγηδ  ἶθ8. ὙὍῊΟ ΓΘΔΠῪ Γὰπαἀδηιθηΐαὶ δηκ ἱπιρογίαην ργοοορίϑ οὗ 
{Π6 Μοβδῖς ᾿αὺν σσ γα δ] ποβὶ ΠΟρΘ] 6 88ν σονογοὰ Ρ δπιὶ ἰοβί εἰσηῦ οὗ υηδν {118 ΘὨΟΤΙΠΟΙ 8 Π2888 
οὗ τηοτὰ γ᾽ ηἶς8] τυ Ὀ͵58ῃ. ΤῊ πον 6858 δηα Ἀρϑυγαὰ οὨ ΘΗ οοςαρίοα [Π6 δἰἰϑηιίοη. Ὑ πον ο 
ἰγδοῖβ οὗ {Π6 ΜΙ 5ῃπα γαῖ βοϊεὶν οὗ {Π6 βυθ]θοῦ οὗ νμδῦ {πη 5 ἀγὸ ἴο θ6 γτοσδγήθα 88 οδδὴ δ8)2ηἀ 
νηδί ὉΠοΐθδη, πὰ ἴῃ πμαὶ (ἢ6 Ῥτοσο88 οὗ ρυγὶ βοδιίοη οοηββῖ8. ΤΉ 8016 απαβίίοη, ἴῃ ἴπ 6 οηὰ, 
οΆτη6 ἴο Ὀ6, ποῦ ψἢηδὺ ἰ8 τὶρθῦ, θυ ψ πὲ 18 Του θη. Δίογαὶ ἔγεθάοπι δῃὰ βροπίβποὶιιν σᾶνο 
Οΐδοθ (ο ἃ ΟΆΓΥ, Ἰη ΘΟ Δ ΏΪο8] ΓΟ] οννησ οὗ ἃ Ρτοβου θα σουγ88. ΕῸΓΡ [πὸ ὙΘΆ]ΠΥ οαγηθϑὺ βοὺ] 
[6 οου]ὰ ποῖ βᾶνα Ὀ6θη οἰμεσυεῖβα ἤδη ἃ ρῥἰ (ἴ40]6 τουπα οὗ υπὶἰηϊογοβίησ δηὰ ὈυΓἀθ8ΟΠλΘ 
ἀυξίο8; ἔογ {πὸ τοϑβί ---- ἃ Κθοὴ οῇογῃ ὈΥ οοὶς οὐ ὈΥ ὁτοοῖς ἴο δνδάθ (86 βᾶηθ.6 Απὰ ν6 8660 
μον μοὶ} ἀσβοσνυθα τόσο (Π6 ἀδηπποϊδιίοπβ, τ ϊοῦ Οπθ, ἴο τ Βοπι, αἷβο, 6 πᾶπιο οὗ γα δὶ νγᾶϑ 
σίνοη, Ὀυϊ ψηὸ ἰδυσῃῦ πού 88 (6 βου 068, 80 οἔΐθῃ υἱτογθαὰ ἀραϊηβὶ (818 Τουτὶ Ὁ]6 ροσνοσβίοη οὗ 
[86 ἰδδολιΐποβ οἵ Μοβοβ δηὰ [86 ργορ]ηιοῖϑ. 
1 18 νοὶ] Κηοτη {πδῦ ἔοῦ ποῦ {πδὴ 8 σοπίυΥ Ὀδίογα [86 Ομ τί βιΐδῃ οσα [6 Ηθῦγον μδὰ 

ἫΣ Οραβοα (0 δὲ ἃ Ἰ᾿ἰνίησ ἰδῆσιαᾶσο. Τῇ σἤδησοθ ὙΒ]ΟὮ ἰοοκ ρἷδοθ ἴῃ Ὁ Αὔῦον (116 
υδοὰ ἴῃ ΡΔ]-ὀ ΕΧΙΪῈ ΤΟΥ͂Θ, ΠΟΎΘΥΘΓ, ΥΟΥΥ σταάυδ]. Τὴδ ῥγορμοῖβ πο ψσοίθ δὖ 118 οἱοβθ, ΒΗΟΥ 
»ἀὐδὸ ἴπ τ1Ποἷνρ τοσκ8 πὸ βρθοῖδὶ ἰγᾶθθβ οὗ δὴ Ατδιηδῖς ἰηθυθηοθ. Τα ο14] (ΠΘΟΥΥ ἱδαὶ 
{86 Ιϑγβϑθ 68 ἕογσοῦ {ΠΟΙ τποῦμον ἰοηστθ ἱῃ ΒΑ υ]οη ἰβ ΠΟῪ σΘΠΟΥΔΙΪΥ δραπάοποᾶ. ΤὨδ 
ΒΟΌΓΟΘΒ ἔγοπιη ὙΠΟ ἰῦ τγ͵ἃ8 τηοϑῦ δϑδοοίθα σοῦ στδύπον (86 ἰδηἀ 8 τμαῇ Ὀογάογοα οἡ Ῥᾳϊϑβϑίϊηθ, 
τ} π ϊοἢ 118 ρθορία δὰ σοηϊηυ8] ἱπίογοοιγβο. ὙὍὙῃ6 Αγϑιηδὶς Ὀθοᾶπαθ {86 ἰαπσαλρο οὗ σομ- 

ΒΔΌΒΙηἰδτπὰ 
(εοπεϊπποά). 

1 860 {πο Τταςὶ οἵ ἐἰῃ9 ΜΙ ηδ οὐ ἰδ Βα δι, οἰἰοὰ Ὁ βοιιῦχον, Ρ. 484. 4 Μεῖὶ. χἱ]. 12; Μαδτὰ 1"). 6. 
8 Μαιῖ. χχἱὶ. 6, 7; Μαγκ χίΐ. 20, 88, 89; [κὸ χί. 48; χχ, 47. 
4 β6ο, ζοΓ δβοϊὼθ Ἰυάϊοτοι!θ ΟΧΔΙΡ]68 οὗὨ [6 Ἰδέϊοσ δοσί, ϑελάγογ, Ρ. δ07. 
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τη 116 ο Ὁ ἃ δου δ᾽ ἀογϑΌ]6 ρογοα Ὀοΐογο ἐὺ τγ89 υβοὰ ἰπ τὶτησ. ΤῊ ὈΟΟΚΒ οὗ ΕΟ] δἰ βου, 
ΨΦυ ἢ, πὰ 1 Μδοοδῦθοβ σογθ ἀπἀουθίοαν οομηροβοὰ ἰῃ Ηθῦγονυ. Ἐβρϑοΐδ!υ, αὐ (86 {ἶπι6 οὗ 
τὸ Ββοϊϑυοϊάεθ, ἤθη [86 θυ σοῦ Ὀγουσῦ προ γ ἴδ ταΐθ οὗ ἃ ρϑορίθ βροδίκίησ Ατδηαίς, {818 
ἰδησιδσο τηδὺ ἢᾶνα τηϑ 6 ἴΠ6 στοαιθδβὺ ργοστθ88 ἰη Ῥδἰθϑθηθ ἰουγαγὰ Ὀθοοιηΐησ [ῃ8 γΘΥΉΔΟΌΪΆΓ. 
Ις ἰθ8 πιδίίον οὗ ἀουδὺ ΠΟῪ ἴδγ, ἰπ ςσοπηθοϊίοη τὶ [06 ϑγγο- ΟΒδ] δὶς οὐ Αγδιηδίς, [86 ατσθοὶς 
ἰοηροθ Ὀδοδπ6 8 τηθϑἀΐαπι οὗ σοπιηυπίοδίίοι δηηοησ {16 ρΘοΟρΘ σζϑηθγα]γ.Σ ὙΠΟΓΟ ΤΟΓΘ, 66 - 
(δἰ ]Υ, ΤΥ ἱπῆυσπορϑδ δῦ ποσὶς ἀυγίησ [16 ἰα8ὲ ἔνγο δθηϊαγίθ8 Ὀαίογα ΟἸγῖδὲ ἕο οἴξθοῦ ἴον ἰὲ δὰ 
ΘΏΓΣΆΠΟΘ6 ἰηΐο Ρα]θδίίηθ. [0 8 ἴΠ6 οουτῦ ἰδηρσίδρο οὗ [η6 ῬιοϊΘι68 δηὰ μ6 δο]διοίάθ. Α8 
Ὅ͵ὸὺ ΠαΑΥΘ ΔΙΣΟΔαΥ βθοη, 858 τγὰβ (Αἰ ΥῚῪ βδυτγουηἀθὰ Μ|} Θηνογργίιϑίπσ Οσθοκ οἶν68. ΤΠ 
Οτθοὶς δηὰ ποῖ 1,διΐη σϑὺ μᾶνὸ Ὀδθη δ ρ]ογοα Ὀγ ὑμ6 6 ν)͵8 ἴῃ {ποἷν ἰηΘγοουγϑα πεῖ ὉΠ οΙΡ 
Βοιηδῃ ΘΟΠΠ]ΠΌΘΤΟΓΒ. Ασοοτγαϊηρ ἴο {πΠ6 Ταϊ συ {ποῦ σοσὸ ἔουγ πυπάγρα δηά οἰρηῦν ΒγΥ}8- 
ϑοσιαδβ ἰῃ “6ΓΌΒΑΙ]6 πὶ δἰοηθ, τ θιθ 76}0ὕ}8 ἔτοῦι ΔΌγοδα 8Ββο} ὈΪο ἃ αὖ 86 ρτοδὺ ἔδθδϑίβ ἴ0 {86 
ΠΌΠΙΌΟΥ οὗ Βυπάγοαβ οὗ ᾿πουβδηαβ ἔον πουβεῖρ, ἀπὰ τ γα, παίαγα! γ, [86 ατϑοῖὶς ἰοησὰθ ψἃ8 

υδεὰ.2 [0 18 βαἰὰ οὗ δ], οὐ οὔϑ οςοδβίοῃ, ἐπὶ π6 γϑοοϊνοα ρου 88ῖοη ἴο βρθᾶκ ἴο [86 ρϑθορίθ 
ἴῃ 6 ΥΌβα ὁπ, δηα ἤθη (ΠΟΥ ραγοοῖνοα {πᾶὺ 6 που]ὰ δαάγοββ ἰδ ἢ Ατδιηδῖὶο ΠΟῪ ρᾶνα 
[1ὸ πιογθ τηδυϊζοα δἰϊθηιϊοη. δ ΕἼΟΠπΙ ὙΠΟ. Ὁ ΤΔΥ δ ἱπέοττοα (μαὶ ἰΠ6Υ δὰ ὄὀχρθοίθα 8 
ὍΤΟΥ] βροδκ ἰὸ ποῖ ἰη ατοθῖς, δηὰ ἔυγμον, ἰμαὺ {πον σουὰ ἢᾶνο ὑπάογβίοοα {8Π6 βδαηθ. [10 
.)28 Ὀθθὴ βυρροδίθα, τηογθουοῦ, ὑμαὺ π6 ΠΧ Χ. τηυϑὺ ἢᾶγα ἔουπα 8ο1η0 γϑϑῆθτβ ἴῃ Ῥδ]βϑί!ηθ 
ουϊϑΐὰο οὗ [86 ΗοΙ δ ηἰβιὶς βΥπασορθβ οὐ {πὸ αἶγοὶθ οὗ [16 ἰδαγηθα βοσίθε8. Ὅμ6 ἰγαπβίιίοη οὗ 
[86 ϑογίρίυτοβ ἰηΐο Αγδηλδῖο ---- [6 ΤΑΓσΌ 8 -- ἀἰὰ ποῦ Δρρϑδν πη] αὔθ 06 Ὀδσϊπηΐηρ οὗ 
οὖν οἴ. Ἀπὰ ἴἰΐ τιδὺ Ὁ6 βυρροβεὰ (δδι ποῦ ἃ ἴθ ιν ὄουβη οὗ ἴ8οϑθ σοὸ αἰὰ ποὺ Ὀοίοησ Β . Ὁ} Ὁ 
ἴο ἴῃ Ἰοδγηθαὰ οἷδβδβοβ που αὰ ἀθβῖίγο ἴο ροββϑθϑ8 {π6 ΒίΌ]6 ἱπ αγθοκ, τ Ὡ ἢ, [0 580 186 ᾿οδδβῦ, 
ΠΟΥ οου]ὰ υηάογδίδη ἔδν Ὀοιίον [δὴ {Π6 οτἱσίμαὶ Ηοῦτγον. [ὑ 18 4150 ἃ τοῖσιν ἔδοὺ [μὲ 
19 νυύυϊϊογβ οὗ ἰὸ Νοὸνν Τοβίδιηθηῦ οηρίου ἴ86 ΤΥ Χ, 85 ᾿πουρἢ ἰδ τ γὸ ὑποὶγ οσ, δῃα 88 
[πουσὰ ἰδ τ γο ἴῃ σοϊητηοη 186 ἰῃ ΔΙ Θβι: 6. 

ϑίηοα ἰη Ῥαγὶ 1]. οὗ }18 πιγοἀυοίίοη [μ6 βαδ]θοὶ οὗ {δ6 ᾿ογϑίαγο οἵ (8 ροτίοά, ἱποϊυάίης 
186 ᾳυδϑιίοη οἵ {86 Ῥαϊοβιϊπίδη ἀπὰ Αἰοχδηάγίδῃ ΘἈμΟηΒ, 18 ἴο θ6 ἔν} ἰσθαίθα, δ νη σοισε οὗ 
ΤΑΥ͂ ὍΘ ΠΟῪ οἸηϊἰθἃ. Βαὺ πὸ ΟὈ͵θοῖβ οὗ ἴπ6 ργθβθηῦ γϑυΐθυν που]ὰ 866πὶ ἰο 46- ἐδ Ὀΐβροσ. 
τηδηα, δύ (ἢϊ8 ροΐηῦ, βοπηθ ἔΥ ΠΟΥ ποίϊοθ οὗ (86 96';τὲ οὗ τ 6 Ὀ᾿δρογβίοῃ, δϑρϑοΐδ! νυ 
οὗ 186 δβρί γι] δίοβρῆοτο ὑπαὺ Μἃ8 ὈΓΘΔ Πα ὈΥ ἰδοθο οὗ ΑἸοχδηάγία δηὰ [Π6 ῬΒ:]ΟβορὮΥ οὗ 
τοὶ σίου, πίοι, δοσογαϊηρ)Υ, τγῶᾶ8 ὑμογο ἀθνοϊοροά. ΒΥ ἔδΡ {1ὸ ΑΓ ραγὶ οὗ {16 96 ἢ 
Ῥθορὶθ σΟΓΘ δὺ (μἰ8 (π6 ουἱδίαθ οὗ ῬαϊΘβίϊηθ. [Ὁ 18 πγὸ]}] Κπότη ἴμδὺ Ὀυὺ ΘΟ ρΥγδί οΙ Υ ἔθ οὗ 
[Πο86 πο, αὖ αἰδθγθηϊ ρϑγὶοάβ βίηδε (88 ηἰπίμ σΘηϊανΥ Ὀοΐογο ΟἸγὶδῦ, δπα θϑρϑοῖδ!γ δὖ (86 
ἔπηθ οὗ {Π6 Βαὐθγ]οηίδη οαρϊνὶγ, ΘΓ τοιῃοντϑα ἔτομ [9 ΘΟΥΠΙΕΓΥ, ΘΥΟΡ γοίυσποα ἀσαίη. θη 
οὗ τ6 οτγἱσίπαὶ ἔνγεῖνθ ὑγἱθ8 Ὀθοδπηθ, 88 ϑυ6 ἢ, ἩὙΒΟΪΥ ἰοϑὺ ἰο νον. πάθον [Π6 τεΐσῃ οὗ {868 
Ῥιοϊδηιΐθβ δηά (Π6 ϑο)θυςϊάβ, 88 Ὀθθΐογο ποίϊςρά, [16 ποῦς οὗ ἀδρορυϊδιίοη σοῦ οὴη. Απίϊο- 
οἴ ΠΙ. ἱπιγοάυςοα Ἰηἰο Αδβὶα ΜίηοΣ δὲ οπα πιο, υπᾶθν ἔλνουδῦ]α σοπα το, πὸ 1688 ἰλη ἴθ 
τπουκδηα «6 νγϊβῃ ἔδυ 168, ---- ἸΠΘΥ 6͵6 δίῃ, Ἀόνονοῦ, ἴῃ 0})18 6486 ἔγομλ [16 γοσίοηβ οὗ δ6β8- 
οροϊβηπιΐα δη ΒΔΌΥ]οη, --- [δὺ ΠΥ πιϊσῃς Β6ῦνθ ἃ8 ἃ δυρροτε ἴοῦ ἰ8β ἰὔγοηθ. [Ι͂ἢ ἃ ἰούϊογ οὗ 
ἈΑστίρρα ἰο Οα]σιιία, ργθβογνθα Ὀγ Ῥμΐϊο, 186 Το] ον ίησ σταρμὶς ἀοβοτγρίΐοη οὗ δι αἴ8ϑπι ουῦ- 
81.606 οὗ Ῥαϊθειῖηθ 18 ρίνθῃ: ὁ δευαβδίοιη 18 [6 οαρίϊα] ποῦ δ]οπθ οὗ Φυάεα, Ὀαϊ, ὈΥ πιθδῃβ οὗ 
σοἰοπίθβ, οὗ παοβὲ οὔβοῦ ἰδῃὰβ δἷδο. ΤἬθβθ οοϊοπἶθβ αν Ὀθθη βϑηΐ οὔ, δὖ βεπρ' ορροτίπηΐ- 
68, ἰηἴο [06 ποῖσθογίπσ σουηίτίο8 οὗ Εσγρί, ῬΒαηίοῖα, ϑγτγία, σα ]ο- ϑγτία, απὰ {86 ἔυγί μον 
Τοπιονθα ῬδιηρὮΥ 4, ΟἸΠἸοΐα, [86 στοβίοῦ ραγὺ οὗ Αϑίᾳ 88 δι 88 ΒιὩγηΐα ἀπὰ {86 τιοβὶ γοιιοίθ 
ΘΟΓΠΘΙΒ οὗ Ῥοῃίιβ. [Ι͂ἢ [16 βᾶσῃθ ᾿ὩΔΏΠΟΙ, 480, ἰηο Ευτορο: ΤΉΘββαυ, Βαωοιῖία, Μαοθάοη, 
Δ ιοϊὶα, Αὐκοα, Ατοοβ, Οονίητἢ, διὰ {Π6 πηοβῦ δηὰ {π6 ποϑὺ ραγίβ οὗ {π6 Ῥοϊοροηηῆθϑιβ. Απά 
ποῦ ΟὨΪΥ ͵8 (86 πιαἰηἰδηκ [}} οὗ βγδϑ υϊνἢ σοπιιηαηϊἴ68, Ὀὰῦ 4͵80 ὑπ 6 τηοϑὺ ἱπιροτίδης ἰϑἰδη 5: 
Εαῦαδ, Ογργυβ, Οτοίθ. Απηὰ 1 βἂν ποιίησ οὗ [80 σοπηιγίοβ Ὀεγοπὰ (π6 Ἐπιρῃγαίθβ, ἴον αἱ] 
οὗ (6 πὶ, τ ῖῖ παϊπιροτίδηϊ οχοθρίϊοηβ, Βαῦγίοη δηὰ 1116 βαίσαρὶθβ ὑπαὶ ἱποϊθἀθ {16 ἔογιῖϊο ἃ 18- 
(τἰοῖβ Ἰγίπο δυουπα ἱϊ, Ββανθ νυ θὰ ἰδ οἰ Δ ηι8.᾽᾽ δ ΕὙΟΙ ΟΥΒΘΥ ΒοΟῦΓΟΘΒ γὸ ΚΗΟῪ {πὲ (μἷ8 
βἰδίθηθπῦ οὗ Αρτίρρα 18 ποῦ ὀχαρβρογαίθα.. 80 Ὠυμπηθτοῦβ ΜΘΥ6 (86 96 »)728δ ἰη (Π6 Εδϑβὲ [πὲ [Π6Ὺ 
ΜΕΤ 8016, δὖ ἴπ6 Ὀασ᾽ὶππΐησ οὗ ον 6γδ, ἰο ἔουπα δἱ ΝΆ Βαταθα δὴ ἱηάθραπάδηϊ Κἰησάοπι, ψ ϊο ἢ 
᾿που σι δένον σαρὰβ ϑαθάυδα Ὀγ {μ6 Βαθγ)οηΐαπβ, οομ ϊπαθα ἰὼ Ὀ6 οοουρίοα οὨϊΘΗ͂γ Ὁγ τὨοιη. 

1 βοο Κολογίδβ, δι δεμδδίομς οα ἰδὲς Οοερεὶβ, διὰ ΟὨ ἴῃ ΚΘΠΟΓΑΙ δυϊὐθοῖ οὗ (δ }4 δοούΐοῃ : (89 Τηΐγοάδβ. οὔ Βίϑοῖς δὰ Καὶ! ; 
Νυύιάεκο ἴω βοθβοηκοὶ 5 Βίδ. 1.22.. ατί. “Ἠουτδομο βρύβοδο; " ΒΒ], ρΡΡ. 171-110; διὰ Ηοϊυκιμδπε, ἑάεηη, ΡΡ. δ8, δέ. 

4 Οὐ Αοὦ τὶ. 9. ὃ Αοἰα χχί!. 2. 
4 866, ἰα δὐάϊείου ἐο ἔπ ἨΪπἰοτῖοο οὗ Θτγδοία, Ἠογσεί), δηὰ σοοὶ, βου τον, Ρρ. 619-647 ; Ἠοϊκαδοι, ἰάεηε, μ᾽. 82-9]1, δοᾶ 

Ῥτδῦκοὶ, Μομαιεδεήγὶ ἢ, 1868, Ηοδο 11 διὰ 18, διὰ 18δ4, ὑυ. 401-418, 439. 400. 
ὃ Οἵ. Βοσον, Ῥ. 620. 

2 



84 ΤῊΕ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ. 

Ἐνϑη (μ8 Βοπηδῃβ ἰῃ [86 γδδγ Β. Ο. 40, Γοργθβθηΐϊθα ὮὈγ [86 Ἰορσαία Ρ. Ῥεϊσοηΐυβ, τοσαγάρά 1 88 
ἃ ἀδηρογουβ Θχρογπηθηῦ ἴο Θχοῖΐθ (86 Βοδυ] γ οὗ ι}}18 ρονγογέα! ρϑορὶθ βϑιι]θὰ δἱοησ 16 Ὀδηκθ 
οὗ (6 ΕΟρὨγδῖεβι; Αὖὐ Ααΐαθθπθ, {86 ργϑβθηῦ Κυγάϊδβίδη, πο Ὺ θαϊογθα βὸ ρτοδϑῦ ἱπῆμπθηοθ 
{μαὺ [16 τογαὶ ἔδινε γ 1056} δαορίθα {116 “16 νν 8} το] σίοη. Αὐ Απιΐοοὶ ἔμ  Ὺ ἔογιηθα 8. γεβρϑοίβ- 
ὈΪ6 ρογίίοη οὗ ἴπ6 ρΡοραϊδίίοῃ, ἃπα 84, 848 δὺ Αἰοχαπάγία, (μοῖν οὐσῇ δ μη δΥ ἢ ΟΥ̓ ΔΙΔὈΔΤΟὮ. 
Αοοογαϊης ἰο Φοβδριβ ὕΠ6ΓΘ ΈΓΘ, οἡ 8 δίῃρ]θ οοσολδίοη, ἀυτίησ [6 ψᾶγ8 τὶ (86 ΒοπΊδῃ8, 
ἴδῃ ᾿πουβϑηα 6 νν5 ρυῦ ἴο ἀρ 8:} δ ᾿:αιηδβουβ; δῃα {86 βϑιὴηθ νυὶτοῦ δῇ γιη8 τῃδὺ οἰσῃῦ [Πποιιβαπὰ 
οὗ 1818 παιίοη, ᾿ἱνίησ ἰῃ Βοηηθ, ραν (6 ῖγ βυρροτῦ ἴο ἃ ἀδραυϊίδίιίοη το Δα Ὀθοη βϑηΐ ἴο 
Αὐυρυϑίαϑ ὈγΥ {πο ῖν ὈγοίΠγθη οὗ Ῥαϊδδίίηο 3 Ὑ͵γα αν δίγεδν βθθὴ ΠΟῪ ΘΑΥΪΥ {Π6 Φον 5 ἢ 
Θπϊσταςίοη ἰο Εσγρὺ Ὀθσδῃ, δη Ὑἱ]ιαὺ ἱπηημθ 86. ὈγΟρΡου[οη8 ἐδ δίϊου σαγὰβ δϑϑυπιθᾶ. Τοὶγ 
σουηο} οὗ Βονθ ΟΥ̓ οἰ ἄθγϑ Θη͵]ου αὶ δὴ ἱΠΠ||6 66 ΟὨ]Ὺ βοοοπὰ ἰο {μ 8ὺ οἵ ἴμ6 διαημοάγίπ δὶ δογα- 
βαίθῃῃ. ὙΠΟ τηαρηϊβοθηῦ βγηδσοόσαθ γ88 (ἢ6 τοβοτ οὗ βυςι τηυἑἰτ168 ὑπαῦ ἢο δηρὶα νοΐδθ 
οου]ὰ τοδὶ (6 πὶ, Δηὰ ἃ δ 88 {Ππογο ογ 864] ἰοὸ ρσῖνθ ἴ86 δρργοργίδιθ βίσῃδὶ στ μθη, δον ἃ 
ὈΓΆΥΘΤ ΟΥ ὈΘηοήϊ!οςίοη, [86 Ττοβροηβῖνθ “" ΑἸηθη ᾽᾽ νψ8 δχρθοῖδα ἔγοιι {86 ρϑορἶίθ. 

ΤΙιο δον οὗ {π6 Ὠ᾿Βρουβίοη, ὙΠΘΓΘΥΟΥ (ΔΘ Ὺ ταϊσῦ Ὀ6 ἔουπα, δηα ὑῃἀ6Ὑ πδίθνοῦ ὑπξανοῦ- 
8Δ0]6 οἰτουπιϑίδῃοθ, ψὶ Ὀὰὺ τάγο ἱπάϊνϊυδὶ ἀχοθρίίοηβ, γοιηδίηθα γὰρ ἰοὸ {Π6ὶγ 

ἰδυ ὐμμαξο { παδιϊομαὶ ἔδίτ δπὰ οαδβίομιβ. ΟΥΒΘΡ ἈΑἰΪΟΠΔ}1ι168, Δηἃ ΠηΔγ οὗ {Π|6Π|, ὙΤΕΓΘ ΒΥ 
τὴ οὐωυ ον Βυγϑ οΘ ἂρ ἰπ {06 στοῦ ατρϑοΐδη δηὰ Βοιηδη θη ρἶγ 8, ἰθδνίησ δοδγοοὶυ ἃ ἴΓ860 

ἷ ὈοΠϊηά. ὙΤΒο Φονβ, οα [816 οἴ Υ μδηάᾶ, ἴῃ ὙΠδίθυοῦ ἰδηά8, θαβὺ Οὐ νδϑῦ, ΠΟΥ ἢ ΟΥ̓ 
βου, [ον μδὰ οοἰοηϊΖοάᾶ, τοπιδί θα 88 ἀϊβιϊποῦ ἰῃ (μοῖγ Ῥθου γι (ἴ68, οὔεγοα 848 ὈοΪά ἃ οου- 
{Γαϑ ἰη βοοΐδὶ υβᾶρθϑ δηᾶ τοϊϊσίουβ Ὀθ οἴ, πὶ Ὁμοἷγ ΠοΙσ ΌΟΥΒ δγοιαηά ἰμδηι, 88 ἀἸὰ {116 ρθο- 
Ρἷα οὗ δυάεα νψῇ (μοθο οὗ Εσγρί πὰ οἵ Βαδγίοη. ὙΠ ἘΠ ον πιοποίμοίβιο ογθθα, βυρροτγίθα 
ὈΥ δὴ υποοῃααθγ Ὁ }6 πϑίϊοῃδὶ ὑγί 6, ἃ μϑβί βίσῃμδσθα Όγ ρσἱογίουβ, ἀἰνίης ἐπ ογνοϑι οηβ, δπὰ ἃ 
ἔαϊατα ἔα}} οὗ 16 Ὀτὶσμίοϑὺ ργομμῖβθ, ἰὺ 18 ποῖ 80 τοῦ 8 τηϑίου οὗ σοπάοσ, Μογθϑονθνγ, [16 
Μοδαὶς ἴανν, το ΠΟΥ σατο πῖῖ ΤΠ θτὰ ἴῃ ττὶτύθη ἔοτα ἱπΐο (86 αὐογπιοβῦ ραγὶβ οὗ (16 
οδτί, ἀπάον [86 τηδηϊρυ δι οη8 οὗ [16 νῖϊγ βογῖρ68, δα δἰγθδαγ Ὀθοοπιθ ἃ ἢδαρθ 80 πρθηοίγδ- 
16 (δὶ πο ἀονίαιϊοη ἔγοια ἰῦ, βῃογὶ οἵ δβοίαϊθ ϑροβίαϑυ, ννἃ8 δϑϑΪγ ροββϑὶ 06. 80, ἴοο, ἴπ- 
ὨΘΠΙΘΥΔΌΪΘ ΒΥΠΑσοσιι68 8ηα ργοβθῦσβθ, ὙΠ ΠΙΟΝ Βργϑησ ὉΡ δοοογαΐϊησ ἴο Π66α ΟἹ ΘΥΘΙῪ Πδηά, 
Ὀεΐησ 848 »ὸ}} διὐγαοῦνθ σΘΏ Γ68 οὗ βοοΐδὶ δηᾷ σοὶ σίουβ ᾿ξ ἃ8. οἷν} οουγὶβ ὙΠΟΓΘ [δγϑθ} 18} 
ἦαείίοθ πτλ8 ἀἰερθηβθα, ΓΘ ΠΟ 1688 ἃ ροϊθῃῦ πιθδ}8 10 Ἀη116 ἴῃ 11 188] αὉ]6 ὈοΠ 8 [16 βοαίξεγοα 
Ρθορίβ ἴο οπὸ δυοίλδογ, ἴο τμοῖγ ἰγδαϊιοηδαὶ ὑβᾶρθθ θὰ (μ6ῖγ παϊνο ἰαπὰ, Αὐ {1Π|6 βϑδιηθ {{π|6, 
{πῸ σταδῦ σοηίγαὶ δἰϊγδοιίίοη, [16 Ὀδονθα θη ρ]6 δὺ “6 γι 8816πι, γγα8 ἢοῦ ἔογ ἃ ταοπιθηΐ ἔογσοίίθῃ. 
ΤῊ τϑρυ αν γϑουγτίηρ πδίϊοη δ] ἔθβίναϊβ γ Υ6 αἰ σᾶ γ8 που] θα τὶ! δϑιγοποηλῖοδὶ Θχ δοίη 88 
ἔγοιῃ [18 ροΐηῖί. Ηυπάγραϑ οὗ ὑΠουβδηάβ, ἔγομι θυ ῦΥ ρᾶγί οὗ (πὸ νου], τλδάθ ϑϑο ἢ γὙ6 8} (πο 
Ρἰἰστίπιασο ἴο 118 βδδοτθα ργθοϊποῖβ. ὙὍῊῈθ ἰσα ῥγθβὺ δὲ γα βδ] πὶ 81}}} γθιηδί πβα, ἔου 41}, [Ὲ9 
βονδγοΐρῃ τοργθβοπίδιϊνα οὗ 6 18} πδί] 0} 8] ἀἰσηὙ ἀπ τοὶ ρίοθ. ΤῊΘ ϑαπθαγίη ἴμογθ τυ 5 
{π6 ἰαϑὺ ὁοατί οὗ Δρροδὶ ἔγοπι βυρροβθα υηὐυδὺ ἀθοϊδίοπβ ἰῃ [26 βγβασοσιθδ ὙΠΘΌΠΘΓ οἢ (86 
ΝΟ, τὴ6 ΕΠ ΡΗγαίθβ, οὐ (μ6 Τίυογ. Οὐοπιγιθατίοηβ οὗ ἔδθυΐουβ βιιμ)8 ἥονδα ἴῃ ὁπθ σοῃἀπυουβ 

βίσοβϑιη ἔγοιι ἴπ6 δι ἔα] Ομ ἄστη οἵ (86 οονθηδηῦ ἱπίο ἴΠ6 ὕθιηρ]6 ὑγθάβυτγ. Βοροϊαν Ρ] 8668 
οἵ οοἰ]δοἰΐοη, ἃ8 αἱ ΝΙ81015, ΝΑ ΠΆΓθ8, ἴογ νᾶβῦ ΓΘ ρΊΟΠΒ οὗ ΘΟ ΤΥ ΤΟΥ δρροϊηϊοά, δηά δὺ δοΥ- 
Καῖ ἄχοα ΒθΆ580Π8 (]ασαιίοηβ, οὐΐθη οοηϑἰϑιϊηρ, ἔογ β8ἔουγ᾽ Β δᾶῖκο, οὗ (ῃουβδηὰϑ οὗ ρϑγῦβοῃϑ8, δπᾶ 
Βοδά θα ὈΥ τηϑιηῦογ8 οὗ [6 που ]δβὺ ἤδη] 168, οοηνογοα {8686 ἔγοθ- 1}} οἴοσίησβ ἴοὸ [16 βδογϑὰ 
οἷν. Απὰ 80 ΦΔογυβαίθη Ά8, ἴῃ ἔδοῖ, 88 Αργίρρα δα ἀδοϊαγβὰ, [6 οδρίϊαὶ οὗ ἃ πιῖσμγ οΟμλ- 
ΤΩΟΏ ΘΑ Ι ἢ ἡ ἢο86 θουπΠα 58 6ΓΘ ΟΥ6 Θχύθηβίνο ἴδῃ ἴμο86 οὗ {ΠπΠῸ τϑδᾶὶπὶ οὗ ΑἸθχϑαηάοσ. Απὰ 
διη 4588} γα Ὁ] Ἰῃ σ᾽ ΘΠ ρἶ ΓΘ 8, [Π6 ἢ δηᾶ πον, [Π18 ρΘΟρ]6 ἔπγπ 868 8 τηοϑὺ ἱπδίγαοίίνο Θχδπιρὶθ οὗ 
186 ἱπιρογίδησε οὗ τοσοσηίζιησ τηΟΓΔ], 85 156}} ἃ8 ΡΟ] 0168] Δηα βοοῖδὶ ἔογοοβ ἰη 106 1126 οἵ δἰαῦαϑ. 
γε αν βῃονη {πᾶῦ [86 ὅθ νβ σοσα Ὀὰὺ σοπιραγϑί νου [116 αἴοοίοα ἴῃ {ποῖν αἰβρογβίοῃ ὈΥ͂ 

[26 ἈΘαίμοη 16 ΙΒ πολ (ΠῸΥ  γο βυστουπ θα. Πα  βθηΐβα), ποννανον, ἔθ] 
ἴῃ ἢο 5Βἰ'σῃῦ ἄορστοο [6 ἱπῆσσποο οὗ δΦυάεαίϑιι. ΤῈ ὕσγηη ῥργοβοϊ γί (προσήλυτος) 

8.8 ΔΡΡΙΪοα ἴο βὰς ΒΓ 8. 88 ΘΙ Ὀγδοθα (Π6 618} ἔα ἢ. Αὐ δηᾶ Ὀδέογε {86 Ὀεσϊππίησ οὗ 
{πιὸ ΟὨ γι βίλμ ἢ οσα ΤΠΘΥ τοΐσιιῦ μαννα Ὀθοὴ τοοκοποᾶ Ὀγ μυπάτγοαβ οὗ ὑπουβδη.18, ᾿ξ ηοῦ ἢ} 1108. 
ΤΊο ἔγεαυσθηῦ 8] Πϑἰοη8 [0 {ΠπἸ6τὰ ὈΥ οἰδββίοδὶ τυ γ8 οὗ {116 Ραουὶοα 18 ἃ βἱρηϊβοδηΐ ἔδοϊ, θνθη 
(πουρ βυς ἢ Δ] ]υϑοη8β σοηογα! ν Κα ὑμ6 ἔογαι οἱ τἱάϊσαϊθ οὐ σοηίοπιρί 6 Αἱ οιηθ, δὴ ἱπι- 
Ροτῖδὶ σομουῖηθ γγὰ8 Ὠυπ ὈΟΓΘα δηηοπρ [Πθιη, δηά, δ΄ Πδηιαβοιβ, πραγ Ϊν 4}} (Π6 ὈδιοΡ 61858 οὗ 

1 ΟΥὮ, Βομιῦτοσ, 621. 4 Ἡΐαγς ὁ ἰδε ὕειος, ἰ!. 20, ὃ 2,Δηὰ 6, δ 1; οἵ, 4πείρ., χΥῇ!. 11, δ 1. 
ἃ 869 δείω. ὉΥ ἴωγυσος ἴω Ηοσσοκ᾽ ἥεαί- ἔπενκ.; ϑιοίηου ἴθ βομθ οὶ Βιδ. 1,εχ.; Ῥιαμιρίσο ἰπ δι ει Βὶδ. Δ εῖ.; 

ἵψίμον, Βιὸ. Αεαϊιοῦγιενομελ, αὐ τος.; δοὰ Ἠδυεσαῖδ, Ζείιν εξελίελις, ἰ(. 101-128. 
4 ΟἿ Ηοστησο, δαί... 4. 142, 143; “ ὌνθμΔΙ, ϑαέ., νἱ. δ48-δ47 ; Ταοίϊυϑ, ΕΖ ἐ5ε., τ. ῶ ; βοῆθοδ οἰἐοὰ ὮΥ Αὐρυδέο, δὲ Οανυί- 

ἰαἴε Ῥεῖ, νἱ, 11; ]ο Οπδβίιδ, χαχυὶ 17, 

Ῥτοδοῖγοβ. 8 
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ποθ. Τὸ Νον Τοδίδιηθηϊ, Ὁ τὴ} 6 ΓΘ ΘΙ ΟΓΘΩ͂, ρὶνθ8 ἃ8 δὴ δοοουηΐ οὗ ἃ Βοιηδῃ 6σθῃ- 
(σίου δ Οδρογηδῦ 0 Ἰἰονθὰ (86 “96 ῖβὰ παιϊοη δηά μδᾶὰ Ὀυΐὺ ἃ βγηδσοραθ; ἢ δηὰ οὗ 
ΔΠΟΙΒΟΙ 0 ἰηλίδίοα (86 5076 οῦ ρΘΟρΪδ ἴῃ ἔδβίληρ, ὈγΆΥΟσ, δηὰ {Π6 ρίνίησ οἵ 4ἰπ|8.2 Ῥγονίουβ 
ἴο [86 Εχ᾿]Θ, ργοϑοὶ γίΐδπι δα ὈΘΘΠ ΠΟ ΒΕ ἃ τλαίοῦ οὗ ἔογοΐησ (Π6 6» 188} το σίοη προ 880] - 
φεϊοα ρϑορίββ οὐ ἱπάϊνί 8] δἰίανθβι ἄνθη ὑπάθγ [Π6 Αδβιηοπεθᾶῃ ΟΥ̓ μδδυ ΒΌΟΒ ἜΧϑιηρ 68 οὗ θῃ- 
ἔοτοθα σορνογϑίοῃ, 88 ἴῃ {16 ο886 οὗ [86 ΙΔπηδο 88 δηα 1ςυγεβδη8, 6 6 ἢοὶ ππἰκηονη.δ Βυΐ, 
88 ἃ το, ἴῃ {π6 ἰδοῦ [λπη68, δηα 88 ἃ τγδίίου οὗ σου ΓΒ6 δέασ (86 968 δὰ Ἰοβὺ ὑΠοὶγ μοὶ ἶο δ] 

ῬοΟΥΟΡ, ἴΠ6 βίδβῃ νγὰ8 νυ αυγ ἴακθη. Ὑθτα ποῦο δουηάδηϊ στοιπαϑ ον 1. ὙΤΒ6 6 ν)»8 δῃ- 
Ἰογοὰ 4 ἔγοθάοιχι ἔγομι τα ΑΓΥ βογνυΐοθ δηα οὐδοῦ οἷν! ργίνι! ρσοβ ἰμδὺ τ ΓΘ ποῦ ργδηίθιὶ ἴο 
οἴμοῦβ.6 Τ]οῖγ βυσοθββέιϊ ᾿πμἀ ΒΕ ΥὙ Δα ΘΟΙΠΙΒΓΟΪ ΑΙ, ὈΓΟΒΡΘΥΓῪ 0.6 ΡΓοΟν ΓΌΪΔΪ δηὰ τηυδύὺ αν 
ἸηΔ606 8 ΡΓοίουηα ἱπιρτγοβϑίοη οἡ μοῖρ Παδίμθη προσ θΟγβ. ϑοπιχοίλμηθβ, ἴοο, [Π6Γ6 τῇδ ἢλνΘ 
Ὀ6θῃ βοοΐδὶ ΓοδβοΏ8, ἃ8 δυο ΔΕ [66 ἀΘβῖσθ ἴογ ἰῃτοσι υτίαρο, [μ8Ὁὺ ῥτοπιριοαὰ ἰο {86 8(6ρ. 
Βαυΐ πιοβῦ οὗ 81} ἴπ6 ροβίνθ σοὶ σίουϑ ἔδ! ἢ οὗ [86 968} ρθορὶθ ανὶηρ [8 Ὀ4518 ἰῃ ἃ νυ τσ ῃ 
σδδοη ἃ8 ΟΥΟΥ ρϑίηδι ἃ ὑγονυδι!ηρ βἰσαρίϊο θαι, ΟΥ [86 ΘΙΩΡΟΥ ἔογπβ οὗ ἃ τηϑίθυδ] δὲς ὑσουβΐρ, 
ἰοιπὰ ἃ πδῦαγ8] ΓΟΘΡΟΊ86 ἰῃ [Π6 ἀδοροῦ Ἰοηρίηρθ οὗ ᾿δὴγ 8 Βυπιϑη βου]. ΤΠδὺ βυ ἢ ἃ 6886 Δ8 
[μδὺ οὗ Οοτγπο 8 οὗ “ὁ [16 [Δ δὲ Ὀδηὰ ᾽᾽ νὰβ ποὶ ἃ 50} Δ ΥῪ ΟὔΘ 18 ονϊἀθηί. 

ΤΉΘΓΘ 6 ΓῸ ὕπνο οἾ438608 ΟὗἨ ἁ ργοϑοίγίθβδ: {Ππ6 80- 68}16ὰ ρυγοβοίγίθβ οἵ [86 ραΐβθ, οϑθ Πδιὴθ 
ΒΘ 618 [0 Βᾶνθ θ6θὴ ἀδγῖνθα ἔγομι [}16 ἔγθαιιθηῦ ἔοστηαΐα οὗ δουίρίαγο, “(ἢ 6 βύγδησον (μὲ 18 ν 1 }- 
ἴῃ [Δγ ψαῦθ8,᾽᾽ δηὰ 86 ρῥγοβϑίγίεβ οὗ γὶρὶ)νϑουβηθββ. [ὑ γἃ5 οἷν 0Π6 Ἰαϊίοῦ, το Βανίησ Ὀ66η 
Ὀαρυ χοα δηὰ, ἰἔ πιθῃ, οἰγοιυπιοὶδβοα, δηα μανίηρ Ὀγουσῃῦ δὴ Δρροϊηϊοα οξοτνίηρ, τνόγὸ δἀιηἱ θὰ 

ἴο ἴδιο Ζ0}} τὶ ΐβ οὗ [π6 [Βϑοσῦδογ. Τ]ιθὶν ΘΟ Υ, 88 οοπιραγοαὰ ψἱ τ} (86 ἔογιηοῦ οἷ888, νγ88 
8118}1. Ῥγοβοίγίβϑ οὗ {86 ραῖβ, οὐ {16 οἴμοι δηὰ, θουῃα {πομῃβϑοῖνοβ ἴο ἀνοϊὰ {86 ἐοϊονίησ 
ταΐϊηρδ: ὈΪΑΒΡΏΘΠΙΥ, ἰΔοΙδίγΥ, τὰυγάθγ, Ὁποϊθδῃ 688, {μαίς, ἀἰβουοθάΐθποθ ἰουγαγὰβ ἴμπ6 δυϊῃογῖ- 
ι168, δηὰ {1106 οδίίησ οὗ ἢἤδβ νὰ 15 ὈΪοοᾶ. Τ6 βοςῖδὶ ροβίτοἢ οὗ ργοβοίγιθϑ, βϑρϑοΐδιὶγ ἴῃ 
ὅπι6 Ἰδαῖον ὑἶτλθ 8, γγ88 ἃ ρϑουϊ αν Βαγὰ οὔθ. 1)οϑρίβθα δηὰ δαίθὶ Ὁγ {μοῖρ οὐσῃ ῥρθορίο, ἱΒ6 Υ 
ἬΘΙΟ ἀἰβιγυθίθα 4180 ὈΥ 6 6 γ8, δηα οοηάἰοι8 οὗ 106 πηοβῖ βιγίπρθηῦ ομαγδοῦου οϑὴθ 0 ὉΘ 
οδηδοϊοα ἴον 116 ρΡΌΓροβα οὗ δχοϊααιησ Βαρροβθα ὑυ ου ΠΥ σδπα  δι68. 

ΤΏο δον οὗ [6 ΤΊΒρογβίοη ΤΠΔῪ ῬτΓΟΡΘΥΪΥ Ὀ6 αϊνϊαθα ἱηίο ὕνο γτϑαὶ οἶα8868 : [8οβ6 ἰδὲ 
τηδὰθ ὑ86 οὗ {πΠ6 ΟΥ̓ΘΘΚ ἰδηρύλρθ δῃὰ {116 ϑοριυδρίηῦ νογβίοη οὗ ἴδ ΒΙ ̓ θ, δηὰ 
ἴλοβ γθὸ Βροῖζθ Ατϑῆδῖίο. Οὐ (86 [ουπιθσ, ποχὺ ἰο Φογυβαίθη, δηὰ ἴῃ 806 ΓῸ- ἐϑλταον τνρὰς 
ϑροοίβ δῦοτθ Φεγαβδίθ, ΑἸοχαηαγία ἴῃ Εσγρὺ νγἃ8 ἴΠπ6 στοαὶ βρί γἰ τα], 88 νγ6}} ἃ8 ΘΡΗΣ ΟΣ ᾿ς 
δοπιπιογοΐαὶ οοηγο. ΟἱὨ [6 ρϑου αν το] σίουβ ΡΒ] ΟΒΟΡΥ ἡ ΐο ἀυτίπσ (μς ἰαϑὺ ἘΠΕ ΟΣ: 
ἔπο οδϑηϊυγίθβ Ὀοίοτο ΟἸτὶδὺ ὑπο γο ἀθνϑὶορθα ἐΐβε]ξ, δηὰ Ἰοξὶ δο ἄθϑρ δι. ρτγοϑϑίοῃ οὐ {116 σϑ- 
Ἰϊσίουβ ἐπουσῃῦ οὗ πιδηῦ βυςοοθοάϊπρ οοηϊαγίθβ, τὸ ψ}1}} πον, ἴῃ οἰοβίησ [6 ργδβϑηῦ βθοίίοῃ, 
ὈΥϊΟΗ͂Υ βρθᾶκ. Α ῥΒοϑορὴγ οὗ τοὶ σίου δπιοησ ἴπΠ6 96 0}0}8 ἈΡΡΟΑΓΒ, δὖὺ ἔσγβυ ἱπουσμί, δὴ υπ- 
Ὑλυτδηίθα οὀχργοββδίοη. Ηον οουϊὰ {6 Υ τὰο, οα {π6 ᾿ηἰο]]θοῦυ 4] δα το] σίου βία, βοοϊυὰοά 
Το πλβοῖνοϑ 80 βϑα υἱουϑὶυ ἔγομι 811 ἰύθυσοῦγβο τὴ οὶ οῦΐηρ Ροορίο8 πὰ ποτὰ [}]Ὺ ἀοίογ- 
τηϊηοα ἴο ρὶνο πὸ δαπιϊβδβίοη ἴο ὑπ 6ὲγ βδου! ]θσίου 8 ὨοϊΟἢ8 σοηοαγηλησ ἀοα δπα το] σίουβ πλδιίοῦγβ, 
σοτ6 ἴο ἔθ6] ΔΏΥ πορᾶ οἴ ἃ το] σίουβ ΡὨΙΟΒΟΡὮΥ, οΥ ἴο ἢᾶνθ δὴν ἱποϊϊπαιίοη ἔον 0. Τὴ γβϑβοὴ 
ἯΔ8 (μδὺ ἰὴ6 δἰἰδηιρίθα βθο]υβίοι, θβρϑοίδι!ν ἰῃ ΑἸοχαπάγία, νγὰϑ ἔδυ ἔγοτῃ οομηρίθίθ, [86 βρὶν- 
ἰτυ4] ὈϊοοκΚαᾶθ ἱπδάθαυδίθ ἴο ϑοσομλ 8 ἰΐβ ΡΌΓΡΟΒΘ. [0 νᾶϑ ἱπονῖδ]6 {πᾶὶ Οτθοκ Ἰά 688 
ποῦ]Ἱὰ [οἰϊονν {16 γος ἰδησθᾶσθ, δρὰ 88 ΒΟ00ὴ 88 ἴΠ6 ἀοογβ γογα οροηθα συ οἷν δπουσὰ ἴοὸ 
δασαΐϊυ τὉῃ6 ϑοριπασίηῦ νϑυβίοη, δοπὶθ οἴμου πθδῃ8 οὗ ἀθίθηβο [δὴ βἰιηρὶα διϊθιαρίβ ἴο ϑχοϊάθ 
δη ἴσποῖα ἴΠ6 βιῃρροβθα δοϑβίϊϊθ ἔογοθ ποτα πηρογϑῦνθ. Ἠθησο Ὀοσδῃ {Π6 ρογὶοα οὗ οοπ- 
Ῥγοιηΐβθ. Ηρ ἰθηΐϑηι δηὰ ἰμ6 Ηδ]]Θηδιϊο ΡΣ] ΟΒΟΡὮΥ 6 γ6 δὰ οδογὺ ἰο παγιημοπίζα [86 γϑνοΐδ- 
(ἰοῦ οὗ ἴπο ΟἹὰ Ταβίδιβθηῦ τὶ ἢ [86 Θυγτοηῦ δηὰ ἀομηΐπδηὺ ἰθδο ίηρβ οὗ Ρ]αίο, Ατγἰβίουθ, δπὰ 
Ῥγιδαρογαβ. ον δι ΒΟ Ποἶαγβ, {κὸ [6 δαΐδοῦ οὗ ἴ[λ6 Βοοκ οὗ ΥΥ̓ Ἰβδάοπι, ᾿κὸ Ατἰβίοθυ!θ δηὰ 
ῬΆΏΙο, αἰα ποῦ ἱπίθ μα ὈΥ ΔΩΥ͂ πιθδῃ8 [0 ΒΌΣΓΘ ΠΟΤ δηγίϊησ 6ββθηία] ἴο {μοὶγ ζδ10}., Ὀαΐ, οἡ [86 
ΘΟΠΙΓΒΓΥ, (0 ψὶπ [ΟΥ̓ {ποῦ οὐ ΡΙΌΡΙμΘΙ8 δπα τνῖβα τω, ονυθῆ ϑιηοης (86 ΟΥθαῖεβ, ἃ ροβί(ΐοη 
Βῖσμον ἴμδη ἰμδύ [6] ΕΥ̓͂ {μ6ῖνἡ τηοϑὺ δατηϊγοα ρὨΠ]ΟΒορμοσβ. ΤΟΥ μοροὰ ἴο Ὀθδὺ {6 ΘΠΘΠΙΥ 
οὐ διῖβ οσῃῇ στουῃὰ. Ρ.1]ο, ἰπ οπθ ρἷδδθ, ουύθὴ ὈΓΑΥΘΙΥ Ἔχ ργθθβθ8 {86 ὑπουσλῦ {παῦ ἴπ6 ϑουῖρ- 
ἴσγο8 ἩΒΙΘΝ ἰπ [Π6 οτἱρίπδὶ ἰοῆσὰθ δὰ ὈόΘη δος βββί Ὁ]Ϊ6 (0 80 ἔθτν σοι ρΑΓ νυ οἰ ν ταῖρ ΐ ΠΟΥ, 
[μδὺ [Β6Υ ποῦ ὑγαηβϑια θα ἱπίο σθακ, Ὀθοοῖηθ ὑΠ6 τηϑϑῃβ οὗ βαϊναϊΐϊοῃ (ὁ [86 ργθαῖθν ρϑγι, ἰξ 
ποῖ ἱπάθοά, [6 ψ1010 οὗ τηδηκίηὰ.5 Υ͵6 τηδγ, {Ππογοΐογθ, δα ιαΐτο δηᾶ οοιηιποηᾶ, ἴῃ σϑηθγαὶ, 
186 δρρϑγϑηΐ δἷπι οὗ 1686 ΡΒ] οβορῖο ἀθέθηαθγθ οὗ (6 “6ν}8}} ἔα!" πὶ μουῦ δ 411 ἀρργονίησ 

1 [κο τῇ! δ. 4 Αοίϑ χ. 2, 80. ἃ 708.) Απεΐφ., ΧΗΙ,.9, δ 1. 4 70ε., Απείᾳ., χὶν. 10, ὃ 8. 
δ οο [ἐραῖτα ἴῃ βοΘΏΚ6}}8 Βίϑ. {,ες.. ιτὶ. ΓΓΑΙΟΧ. ῬΆΪδορ αὶ ; ̓̓  Μ Ό116Σ ἴῃ Ηογεορ ἤεαί- ἔπευκ., αὶ. “τ ΡΏΠο ;" Τδῆρο; 

Θἧάύτοες; Κυοηοῦ, “1]. 168-206; Ἐτουάοηίδδι, Σεϊεπ φείδολε δια θη; διὰ οἴμος δυϊπογίεῖοδ χίτθη ἰὼ Βοιι ἄγον, ν. 648. 
4 ἢε γὼα Μοοὶς, 1]. 140. 



86 ΤῊΕ ΑΡΟΘΟΕΥΡΗΑ. 

[86 τηϑδπβ (μδὺ ἴ8Π6 Ὁ δάοριθοά. Ὑμαδαῦ πουἹὰ δ ἱπιροββί 68. ὙΒΟΥ δοιθὰ ἱπάθϑᾶ, 88 ᾿βουρῃ 
186 γ στ γ6 δϑῃδιηθα ἴο δᾶνο (μ6 βου ρίυγαβ, ἴῃ 186 β΄ ρΡ16 δῃὰ ἢδίυγαὶ ἴοσπι οὗ (πο ὶν ὑθδοίπρΒ, 
Ὀγούσμί ἰἢο οοιηρατίδοι πὶ [ἢ6 τϑβηθα 80 0}}1168 οὗ ἴπΠ6 αγθοκ ρΒἢΪΟβορθθγβ. ϑοπιοιίην 
δοστοβροπάϊηνς ἴο ἴμθδ6 δι 168, βοπιειΐησ βρὰη οἂὖὖ οὗ {π6 ῖγ οὐσῃ Ὀσγδΐηβ, τηυϑῦ ἰμογοίογο Ὁ6 
ἢγβὺ ἰοἰγοάυσοα ἰηΐο ἴΠπ6 βδοσθὰ παδίίοῃδὶ ᾿ἰοσαΐυγα ἰ0 σοπᾶάθγ ἰδ αἰ το Ὀ6 ρυΐ ἰη εἰγουϊδίίοι 
διηοηρ ἰηι6] } σοῦ ατοοκϑ. Ετοιὰ οὐν ροϊηῦ οὗ νἱον, Ββονουοῦ, [86 ἱπιργοβδίοῃ 18 ἰσγθβὶ δὶ  0}6 
ὑμαῦ δυο ἢ ἃ βίδίθ οὗ (Ὠΐησϑ ἱπηρ}168, οἡ [86 ρατῦ οὗ {686 “6 νἰΒἢ ἐπ ΚΟΙΒ (ποι βοῖνοθβ, ἃ Κἰηά οὗ 
ἰη το ]ϑούυ δ] δηὰ βρίυἰταϑι.: ἈΡΟΒίδδΥ. [{ πουϊὰ βθϑηϊ ἱμαὺ ἰπ {μεὶγ σὴ Ἰυαἀρτηθηῦ [86 ϑοτρίατοβ 
ὝΟΥΘ Ὡοῦ Οἢ 8 ἰδαγαὶ νὰ (86 ῬΒΙ]ΟΒορ οὶ] δηὰ το ρίουβ ἀδνοϊοριηθηῦ οὗ {86 ἃσὸ ἴῃ σψ ΒΟ ἢ 
[ΒΟΥ Ἰ᾿ἱνοᾶ, ἀπὰ προάρα πὸ ᾿ἰ1|6 πκογίησ ἴῃ ογάον ἴο Ὀτγίησ [Ἰθπὶ ἴο {Π|6 τοαυΐτοά βιδῃηάαγάα. 
Ου, οὐ (δ ΟἴΒῸΡ δηά, ἰξ γγὰ ΒΊΡΡΟΒβθ, 88 ΡΟΓΒΔΡΒ ψ6 οὐρὨῦ, (δῦ ῬΒΣ]Ο δὰ οἴβθτβ ᾿γεσα ΤΟΥ 
Β'ποοσα ἴῃ ἰὨϊηκίηρ (μᾶῦὺ ταῦ ἴμογ ἀεάσπεθ ἔγοπι 186 ϑδογι ρίυσοβ νψγἃ8 δοίυδ! Υ οοηϊαϊποα ἴῃ 
ἴΠδπὶ, {Β6 τῷ οδὴ ρῖνα ὑβθῖὰ οτοαϊῦ ἔου Ὀαῦ ἃ δι}8}} διποιηΐ οὗ σουηποῃ 86η86 δηἀ δῃ Θχοθοαᾶ- 
ἱηρὶγ Ἰονν δϑιϊμδὶθ οὗ τὺ 16 Γοαυϊγοα ὈΥ̓͂ ΔΏΥ ΓΘΆΒΟΠΒΌΪΘ ΓΒΘΟΥΥ οὗ ΒΙὈ]1οαὶ ἱπορίγδιίοη δηὰ 
Βοστ πουϊίοβ. 
ΤῊ Βτϑί ουϊάθῃςοβ οὗ ἃ ρῃΣ]οδορμίζίησ βρίγὶῦ οὐ ἴ86 ραγὺ οἵ (86 ὅθννβ οἵ ΑἸοχαπάγίδ δρ- 

ἈΠ οἱ. ΡδδΙοα δ΄ ἃ ΘοιμρΑγΔΠΟΙΥ ΘΑΓΪΥ ροτὶοα. Ὑθ αν δ᾽γαδὰγν δ υἀθα ἰὸ ἃ Ἵοογίδὶ π 
διϊεβοτίοα Ἐχοκίϑὶ ψῆο ἀγδιδιϊζοα ἴῃ τοῖς {πὸ ΒίβίοτΥ οὗ {Π6 ἀοραγίατο οὗ ἴδ6 16γ86]1068 
κἀπήα αν με ἴτοια Εργρί, 8η δἰ άθὺ ΡΒ Ϊο, το τστοῖθ δῃ δρίὶο ροθπὶ ὁπ θγαβαὶ θη, δηὰ 8 Τμοοάο- 

ἔοι. ἴυ8, ὙΠ0, ἸἱΚοντΐδα, ἰὼ [86 ἔοστη οὗ Εἰρίς σνοῦβο ἀθβϑου θα [6 ὨΙΒίΟΣΥ οὗ δηοΐϊθηξ 
ϑγοδοα. Αὖὐ δϑουῦ [86 βδῖηδ {1π|6, ΘΟΠ ΘΙ ΡΟΓΔΏΘΟΙΒΙΥ ΡΟ ΓΔ Ρρ5, τὶ ([Π6 οτἱσίη οὗ {π6 ΟΧΧ., 
Ὅ6 τηθοὺ πὶ οδογίβ ἰο Ἰηϊσοάυςς ΒιὈ]ο 4] 4648 ἰηῦο αγοοκ πνοσκα. Το ἰοχὺ οὗ ΗοπηοΓ, ἔοῦ 
ἰπβίδηςο, ἴῃ [86 Οάγββου (νυ. 263), νγα8 οιϑησθα 80 8ἃ8 ἴ0 ΟΠΥΘΥ [86 πιθδηΐησ ὑμαὺ ἀοὰ πη- 
18ῃ6 ἃ [86 ψοῦκ οὗ ογθδίίοη ἴῃ βονθὴ ἀδγβ. ΤῈῸ ΣΧ Χ. [86], τηογθονοῦ, 15 ποῦ σψίυ μου οἰοδῦ 
ἴγ8668 οὗ 4 [ἰκ ἰθῃάθθου ἴο ΟΟΣΤΥ ἔδνον πὶ (0 Ῥορυΐαγ, ΡὨΠΟΒορ 68] οοποορίίοηβ οὗ {86 
ἴθ. ἘΒρθοΐδ!γ 19 ὑμ τὸ ἃ ρουοθριῖθ]6 οὔδοτγὶ ἴο βοξίθῃ ἀν 88 το 0} 88 ροββὶ 016 {86 δηίῃγο- 
Ῥοιπουρΐο γαργοβοηιδιοῃβ οὗ (π6 Ὀεΐῃσ δηὰ δοίνΥ οὗ ἀοα, δηὰ [Π6 ἰάοα [μδὺ μ6 ςοτηθ8 ρθῦ- 
ΒΟΏΔΠΥ ἴῃ σοπῖδοῦ ψΠῈῊ [86 νἱϑ: 016 οτοδοη.Σ 800 [16 πδηθ Φοθονδὰ (ϑηνθ}}) ἱπβίθδα οὗ ὃ6- 
ἴῃ ὑὐδηϑξοστοα ῬΟαΙγ ἱπίο ἴμ6 ατοοκ, [πὸ ΔΩ ΟΥΠΘΙ ῬΓΟΡΘΟΣ πᾶπιθ, 8π4 τυ τθη 1} αΥαοκ 
Ἰεϊίογβ, ἰ8 ὑσϑηβίδυθα ὈΥ [86 οχρτγϑϑβίοη, [ἢ6 [ογᾷ. [0 18 ἔγὰθ (μ8Ὁῦ ΑἸοχαπάγίδη υἀ 4ἴδηη 4068 
ποῦ, ἴῃ (μί8 τεβρϑοῖ, σρὸ τ οἢ Ὀογοπά [86 ἰ46 85 δηἃ ὑβασθϑ ὑμδὺ ργανδὶθα 4180 ἐπ Ῥαθβίΐηβ αὖ 
[πΠ6 βϑιθ {πιθ. 8.111, [π6586 δχϑῃιρ]68 ΒΠΟΥ 8. βρὶγὶῦ δἰγοδὰγ σὶρ τ μ086 ἔμ] 168ῖ ἀονϑορηηθης 
85 [86 ΤΟ] ρ ο- ΡΒΠ]ΠΟΒΟΡἷς 8] βγϑίθιῃ οὗ ἂπ Αὐἱϑίοθυ 8 ἀπ ἃ Ῥμΐο. ὙὍΒὸ ἀδβηϊνα δπα ἀπταΐβ- 
τ Κ8 016 ἔογπι τ] ἢ 10 [Δ Κ68 1π οογίδίη οὗ {μ6 ΟἹὰ Τοβίδπιθηῦ ΑΡοοσυρἢἃ γγχὸ βδνθ 6]βθ 6 ΓΘ 
Βα ποθ ηεἶγ {Πυϑταϊθα, [Ὁ ἈΡΡΘΆΓΙΒ, αἶϑο, ἰῃ νδγίουβ ρβθυἀθρίρυαρμαὶ σγοῦκθ οὗ {πὲ ραγὶοά, 
Ῥδγιϊου Αγ ἴῃ [η6 580-04}164 ΕΣ ρί811|6 οὗ Αὐίβίθαβ 3 δηά ἴῃ [86 ον δ 510 γ18.8 Βαΐ 186 βρὶνῖϊ 
δηὰ τηοῖμοὰ οὗ ἴ[Π6 οηξίγθ βοῖιοοὶ, 1ξ βο ἰξ Ἰῆδυ 06 οδ]]οά, ἰ8 Ὀδδὺ βιυάϊθα ἴῃ ἀΐ8 οἰϊθῖ Γοργο- 
ϑϑη δεν ο8. 

Αὐἰβίονυϊιβ, ᾿ξ τ τηΔῪ ἔσαβί [86 δοσουηΐδ τ βΐο ἢ! τ δυο οἵ Ὠἷπὶ δηὰ ἃ ἰϑίϑν ττῖῦον ἀϊά ποῖ 
ἈΒΒΌΠΙΘ ἴἢ6 Πδπὶ6 οὗ 8ὴ δῦ θγ, να δὲ ΑἸοχδηάγία ἰ [16 ὑπ οὗ Ῥιοϊθῃγ ῬΒ Ϊο- 
τποῖοῦ (εἶν. Β. 6.160), δῃὰ νχαβ (ἢ ἤγβί διηοὺσ ἴπ6 96 »νγ2ὺ τμο ἀδνοῦθα Ὠϊπ861ξ 68ρ6- 

οἶδ !γ, ἰο [86 βίαν οὗ ΡΠ Οβορηγ. Ηθ πτοῖθ ἃ δοιηπιθηίδιῪ ὁπ ἴΠπ6 Ῥαδηϊδίθυσι, ἔγαστηθηΐβ οἔ 
ψὩ 6 ἢ ἢδνρ ὈΘ6η ρῥσοβογνοὰ Ὀγ Ευβορίυβ οὗ Ομθξᾶγοδ (“ Ῥγραγαίῖο Εὐυαπρο σα," υἱῖ. 14: ν1}}.10; 
ΧΙ. 12), δῃὰ ΟἸδιιοηΐ οὗ ΑἸοχαπάγία (ϑίγου., ἱ. 1δ, 22; ν. 14; νἱ. 18). Ηἰἱβ ῥῃ]]Οβορΐοδὶ 
᾿ΘῃθποΥ πΔῪ 6 Ἰδαγηθα ἔτοηι [86 δος [μδὺ Β6 ν8 πόση 88 ἃ Ῥοσγίραίεϊίο. Ὅῇθ βρϑεΐδὶ 
ΟὈ͵δεὺ οὗἩ ιἷ8 ΘΟΙΠΤΙΘὨΑΓΥ τγ8 ἴ0 ῥσγονθ (πδὺ (89 ἴγι βουγοθ οὗ πίβάοτη νγγαὰβ [με ΟἹ]α Ταβίδ- 
τηθηΐ, δηά {π80 ὙΒδίθνον γγ8 ὑγὰθ δηά Ὀδδαί ἔα! ποΐ ον ἴῃ ἴΠ6 πτίησβ οὗ {86 ατοοκ Ρἢϊ- 
Ἰοβορῇθγβ ἴκεὰ ῬΊαίο αὐὰ Ῥγίμαρσογαθ, θαῦ 4150 πῃ [86 ροϑῦβ |κ Οὔρβθυβ, Ηβϑοά, ἀπά Ἠοιηθγ, 
Μ85 ἀογίνοα ἔγοτῃ ἰζ. Ηδ 888, ἔογ δχδηῃιρ]θ, ὑπαὶ “" Ρ]αο [88 ἰπιϊαῖθὰ οὐν Ἰορἰϑἰα οη πὰ 
τη 6 ὨΪπι86}8 ὑπογουἬ]Υ δοαυδίηἰθα νἱ ἢ 4}} 10 σοηϊαῖηβ. Βαΐοτθ (86 οοῃηαποβίϑ οὗ ΑἸοχϑπάθν 
δηα {86 Ῥεογαΐδῃβ, ραγίβ οὗ (μ6 ἰὰνν δὰ δγδν ὈθΘὴ (Γϑηβίδίθα, 8ὸ {π8ὺ ἴῦ 15 οὐυοῦβ ἰμδὺ [6 
βαϊα ρἈ ]Οβορμον Ῥοστονθα 4 ργοαὺ ἀ68] ἤτοι ἰἱ.᾽" δ᾽ ϑοπιθνδῦ ἔυγΒῈΓ ου ἢΘ π8 Κ68 [Π|6 Β81ῺΘ 
Θιϑδβουιίοη τ] τοβροοὶ ἴοὸ Ργιβαρογαβ δπἃ ϑοογαίθβ. ΤῊΘ ἔο]]ονίης 18 ἃ Ββρθοϊπιθῃ οὗ διἷβ 8116- 
βοτῖςδ] ἰηἰογρτγοϊδιίοη οὗ {π6 ϑεγιρίυγεβ ἴῃ ἃ ραβϑᾶσο γβοτ ἢ6 8 ὑγγίηρ ἴο δου ΜΜδύ 15 τἸηθδπὲ 
ΜΠ 6Ώ ἴΠ6Υ Βρθδὶς οἵ {μ6 ἔδοϊ οὗ ἀοἂ δπὰ οὗ ἷβ βἰδηάίΐησ : “" Τὴ ογρδηϊζδίζοη οὗ [86 που] ὰ 

Ατἰβίοθ.. 

1 ΟΥ. ἀφη. γί. 8, 7; χν. 8; χὶχ. 8; Ἐχ. χχὶν. 9-11; Νυυλῦ. χἱ!. 8. 4. 800 ΜίοΣχ, Ανολίυ, ᾿. 340-812. 
8 Βοἢ ὕτου, ΡΡ. δ18.620: [ἄοκο, ῬΡ. 66.899; Βουδο ἰῃ Ἠογσοκ Ποαὶ- Επονκ., χἰν. 816-829, 
4 αὐτύσεν, ἰἰ. 11-121; Ῥάδηο, Π. 18.112. ὅ Ἰδπφοῦ., Ργαρ. Ευ., χὶὶ!. 18, οσἱοὰ Ὦν Καθησῃ, 1}. 192. 
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ΤΩΔΥ͂, ἴῃ δοοογάδησο ἩΠῚῈ [8 ρτοδίηθϑβ, Ὀ6 ἢ]γ “8116 (οα᾽ 5 βίαπάϊηγ. ΕῸΥ αοά ἴ8 ονϑῦ 8]}, 
δηὰ 41} 15. δυρήοοῦ ἴο εἷπι, δῃα μ85 γϑοθίνϑα ἔγομι ἶτὰ ἰΐ8 ΒΙΔΌΪ ΠΥ, 80 ὑπαὶ δη ὁδη αἰ βοοῦοῦ 
18αὶ Ὁ 8 ἱπιπιοναῦϊθ. [1 πτθδὴ ἰἷ8, ἰμδὺ [86 ΒΥ πδ8 ὭΘΥΘΡ ὈΘΘῺ ΘΑΥΤ, ΠΟΙ [86 Θαγ ἢ βῖκυ, [80 
ΒΌΆ) δ85 ΠΘΥΘΡ Ὀδ6Θὴ ἴΠ|6 ὈγρσὨῦ ἸὩΏΟΟΉ, ὯΟΣ ΘΟΏΥΘΥΒΟΙΥ [86 το [86 80}, [86 Υἶνθσβ ΠΘΥΘΡ 8688, 
ΠΟΙ {86 8688 Υἶνογβ. . . .. Ις 18. 81} υπομιδησοδθϊο, δηὰ δἰ δίθθ δηἃ ρ88808 ΔΎΑΥ δἰ γαΥ8 ἴῃ 
[86 βδηιθ ζδηηοῦ. ΠΤ [818 ἴῃ υἱθν Δ ὁ8ῃ βρϑδῖκ οἵ (οαἀΒ βίδηϊηρ, ἔοσ 8}} 18. δυῦ)θοῖ ἴο 
᾿ἷπι.᾽ 1 

Βαῖ Ατίβίοθυϊαβ τὰ8 ἢοὶ οοηίδηϊ τὴ δυο} θα, δηὰ ὑπογοΐοσγθ, σοι ραγαι γον ΒΑγτηΐθδ8 
ῬΑΙΙΟΒορἰζίησ. Ηδθ, ΟΥΓ ΒΟΠΙΘΌΟΑΥ ἰπ ἰδ πϑίιθ, ἀ6  Σθογαύθ! υ [4]51Ώ 6 ἢ δυῦδβουῖ το ἰἢ ΟΥΘΡ 
ἴο Ὀτγΐηρ ἴθ ἱπίο ΒΔΓΏΟΩΥ τὴ τ Βδῦ ἢ6 Ὁπουρμῦ οὐσμῦ ἴο Ὀ6 ἴτυθ, (λυ 1]]δ γαίίησ ἴῃ ᾿ΐπι- 
86} (πὸ ἐδδγυ!ν ἀθιῃογδ  ἰζίησ οἴὔθοῖδ οὗ [86 ἔα|86 πιο ῃοβ. 6 "δὰ δάορίϑα. Ηδ δἱϊοσοὰ, ἔοῦ 
Ἰπδίλησο, [δῦ ΟΥρθουδβ δὰ οπ66 τιϑὺ Μοβθϑ ---- ἰὰ ἀτοοὶς Μυβεοὺβ ---- ἰη Ἐσγρῖ, δπὰ οἡ ἰμδὲ 
Ὀαδὶ8 σθηΐ οὐ ἰο ἰηϊεγροίϊαίο ἔβοϊβ ἔγοῃ (86 Μοββδῖς Θοβιπμ οσΌ ΠΥ ἰηΐο ὕπ6 ΟΥΡἷς Ροθπι8 
(ἱερὸς λόγος). Ἰηδδιηυςὶ 85 [86 ροθπιδ ἴῃ ὑποὶγ ογ σίηδὶ. ἔογπι ἃΓθ 8.}}} οχίβδηϊ 3 ἐὺ 15 θᾶϑυ (0 ἀθ- 
ἰοοῦ 186 Θμδηῆροβ Ἡὶσ ἢ Αὐἰ βίο] 5 5] ΟΠ ΒΟΥ ἰπτοἀυοθα ἰπῦο ὑμθπὶ. Α γσδαρηῦ πτὶῦογ Β88 
τοιηδχίκοα : “6 Αὐϊβίοδυϊυβ τγὰ8 [86 δβρίττ41 δησοθβίονῦ οὗ ῬὨϊ]ο, δπὰ ῬὨἷ])Ὸ τδϑ ἴπθ ἱπητηθάϊαίθ 
Ραγϑηὺ οἵ {μδὺ ἔδῃιδϑοῖς ὉΠ ΘΟΪΟΡΎ Ἡΐσἢ ἰο τποβὺ οὗ {86 ἔδίμογβ δηὰ [86 βοβοοϊμηδη ἰοοὶς (88 
ΡἾδοθ οὗ [86 τϑϑβοῃδῦϊο δηά οὶ ς δὶ ἰητοσργοίδιίοῃ οὗ 8}} 186 ϑογίρίασθϑδ οὗ 186 ΟἹ Τοδιδιηθαος 
δ οὗ τυοἢ οὗ [86 Νον.᾽" ὃ 

1μΔ01}6 ᾽ἰθ πονη οὗ [Π6 ρδγβοῦδὶ Ὠἰϑίογυ οὗ [6 γοπονηθϑα “6 18} 8] ϑσοτίδι ΡΏ1Οο. Τμα ἀδίθ 
οὗ Ηἷδ Ὀἰγί ͵ἰθ σοπΟΓΑΙΪΥ σίνθη δὖὺ οἷν. Β. οσ. 20ὃ. Ηδθ ΜΒ ἃ Ῥϑύβοῃ οὗ γτϑαῖ ἱπῆυθῃθοθ 
δι οηρ; ἷβ σου τ γΎτηθι ἴῃ ΑἸοχαπασγία, Ὀγοῖ μὸν οὗ (16 δαῦδγοι,δ ἃπὰ νγὰβ ἈΪπ156}7 
δοηΐ αὖ ὑπ6 μοδὰ οὗ ἃ ἀοἰεσείζοη ἴο0 {86 Θιαροτονῦ δἰ σαΐα ὁπ [86 οοςαβίοῃ οὗ [86 οὐοτοακ οὗ 
Ροσγβοουου δραίπβι [86 9618, Α. Ὁ. 871-41. Ηἱδ ποτῖκϑ Θοῃβἰβὲ οὗ ἃ βουΐθϑ οὗ θϑβδυβ Οὗ ὑγθδί:βθϑ 
οἱ γαγίοιιϑ ἰορὶοβ βυσσοεῖθα Ὀγ 186 ΟΙΪα Τοβίδιηθηΐ τυἰτησθ, ραν συ τὶν (86 Ῥεπίδίθυς ἢ. Οπθ 
ΒΟΥΪ68 Ὧ85 Βύ0! 8768 88 86 Ογοδίίοη, [86 ΟἸΒεσυθίῃ, [86 ϑ'δουῆοθθ οὗ δίῃ δπὰ Αβοεϊ, 

186 ϑ'μδγοδ ἰαϊὰ ἔοσς [86 ἀοοά ὃγ [86 ὙοΚαά, [86 Π)οδοορηἀδηϊβ οὗ Οδίη, οἴο., οἴο., τ ἢ ἔ ΠΟΥ, 
88 1 νὰ}} θ6 βθϑῃ, [86 ΟὨγΟοΪορσίοαὶ οσάορ οὗ [86 βδβογθὰ ἰϑίοσυ. Αποῖβοὺ βουΐθβ 88 οὴ ἰδθ 
1 οὗ Μοββθβ ἴῃ ἴἤγθθ Ὀοοῖβ, ἴο νὨΐὶο ἢ 85 Δρρθηαθα οββδγβ οὴ ΟἸγουμηοίβίοη, (μΒ6 Πδοδίοσιιθ, 
Βδογιἤοσθδ, οἴο. Ηδθ 4180, τοῦθ δὴ δοοοαηῦ οὗ (86 ΘΔ ΒΘΥ ἴο Βοπὶθ δὰ 4 πους δσαίπϑδὲ 
ΕΊΔοσυδ, 8 γγἃ8 ζον ΓΟ οὗ Εσγρί δὺ (δαὶ ὑἶϊπιθ. ὙῚᾺ τόβρθοῦ ἴο {86 δογίρίυγοβ, ΡΒ 1108 
διιἰτυἀθ ῶ8 το} [}6 Β8Π1|6 88 ἰδ δὺ οὗ Ατὶδίοραϊιβ. Ηδ Βεοϊὰ μὲ ὑμ67 ποσθ αϊνίμοὶυ ἰῃ- 
Βρίγοά δηὰ εἰσζεηϊβοδπὶ ἰο ἴη6 ἰδδὺ πσογὰ. [10 {πθπὶ, Ἰλουθουοῦ, μΒ6 ἔουπηα, Β ΠΠΡΙΥ Ὀθοδαθθ 6 νγᾶ8 
ἀεϊογηηθα ἰο, 4}} ὑμδὲ μΒο σοπβίδγοὰ σοοὰ ἰῃ [86 ἀγοοὶς ΡὨΣΟθορὴγ. Ηἰ8 βγβύθῃι γαργθβϑηΐδ 
ἃ Βἰηροϊαν δατηϊχίυγο οὐ ΒΙὈ]Ϊς4] δ] απιθηΐβ τ] (86 βρθουϊαίίοηβ οὗ Ῥ]αΐο δηὰ Ασίβίοι!θ, οὗ 
ϑιοῖςβ δὰ Ῥυγιβασούθδηβ, 83η4 [86 Ουνϊουβ σϑηῦ οὗ δρτοοπιθηῦ ἴῃ 1.8 ΒΘΥΘΙΓΆΪ ραγίδ βθθ 8 Ὠοῦ 
ἴο μανϑ ἀϊβίυγροα μἷ8 δαυδη ηΣ οὐ ἀοιγαοίοα ἔτοπι [86 2648] δηὰ ᾿ϑαγηΐηρ ΒΟ μ6 ἀσδνοιθα 
ἴο ἰΐ8 βΒυρρογι. [ἢ οπϑ ρΐἶδοθ, ἔογ ἰηδβίδῃοθ, ἢΘ ἀθῆῃθβ Οοα ἃ8 ρυγθ Ὀοΐηρ Νἱουῦ δυσὶ θυῦθ8, 
διὰ Ἰδἴον, ργοοθοὰβ ἴο δβοῦΐδθ ἰο δίπι {86 ναγίουβ δυϊγὶ θαΐθβ οὗ ἃ δυρροθοα ρογίθοεϊ ὑοΐησ. [π- 
ἈΒΙΠΌΘὮ 88 ἴῃ ἢἷ8 σοποορίίοη οὗ ἀοά, Ηθ οου]ὰ ποῦ πίζπουῦ σοπίδιἑπηδίίοῃ οοτλα ἰηῦο ἱπιιηθαὶ- 
δῖα οοπίδοὺ τὶ δηγυιίηρ ουἰδίἀα οὗ δἰπηβο]ξ, ἕο 186 σοπδίγυοίίοη οὗ [86 που]ὰ δηὰ ἰΐβ. ρον- 
ΘΓΏτηΘηῦ ἰξ 88 ὨΘΟΘΒΗΔΡῪ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘΟ 8 νϑϑὺ δηὰ σοπῃρ]οδίθα βγυδίθιῃ οὗ πιδαϊαϊίΐοη. Απᾶ (ἢ ΐ8 
το αἰδίουυ βγϑίθῃῃ οἵ ῬΆ1]Ὸ ἰδ ὁμ6 οὗ [86 τἸηοϑὺ βίγικίησ ἔθαύαγοβ οὗ Ηἷβ ῬΒΠ]Οβορηγ. 1η ἐξ ἢ 
[65 οομδἰποα Ρ]αίο᾽Β ἀοείτἷ πο οὗ 4648, (πα΄ ὁὀοποογηΐϊηρ Ορογϑάνο ἔογοθϑ, ΟΥ οϑ 869, 45 Βοϊὰ 
Υ 186 ϑιοῖςοβ, (μδὺ οὗ δῆροὶβδ 88 ἱδυρμὺ ἰῃ (86 ΒΙΡ]6, δῃὰ οὗ ἀθπλοῃβ 88 ἔουπὰ ἴη [86 ἀγροῖς 
ῬΒΙΙΟΒΟΡΆγ. Αὖ οῃ6 {π|ὸ 6 τϑργθβθηΐβ Π686 τηραϊδιϊηρ' ἔοτοθβϑ 88 βοιμοίίηρ ἱππιδηθηὺ ἴῃ 
Θοά, δἱ Δποίμογ {ἶπ|6 848 ααϊΐο ἱπάθροηάθηϊ οὗ Εἷμ, τὶ ποαὺῦ ρϑιιβίηρ [0 χθοοποῖα ἐμ ἱποοη- 
αἰβίθῃογ ΟΥ̓ ΘΟΥΘῺ Βοθιηΐησ ἴ0 Ὁ ἀνᾶγθ [μδὺ βυο ἢ ἱποοηβίϑύθηου οχὶβίβΌ [ἢ [86 ψογτὰ [μοροβ 
(λόγος) δβρϑοίδιγ, ῬΏ]Ο ἔουπὰ βοπιοι βίη δι ΘΏΟΥ δι 6 ὕο 8 ρῬΡᾷγροβθβ. ΤὨΪ8 δ σεργο- 
βϑηϊοι 845 [Π6 οἰϊοῦ οὗ, δηὰ δ8 ἱποϊυάΐϊησ υἱΐῃ 1[86]} 411 [πο86 ἔογοθβ τ ἢ ΓΘ δι πο ἰπληηᾶ- 
ποηῦ ἴη αοἀ δηὰ γοῖ γα βο] -οχ ϑίθηῦ θη 68. Ὅ86 ἀοαθῖθ πιθδηΐηρ οὗ (Π6 πογά, 88 γοΐοστίπρ 
ὈΟΙΔ ἰο ἰδαῦ Ἡὶο ἢ 18 βροίζθη δηὰ δ͵8οὸ ἴο 6 ᾿πουρμὺ οὗ το [86 πογὰ 18 (80 ουϊνατγὰ 6χ- 
Ῥτγοββίοῃ, δάδρίθα ἴῦ ραγιλου υν ὕο ἷ8 α86.5 

1 Ἰβοροῦ., ΡνῶΟ;. Ξο., Υἱι!. 10. 
4 Ῥεουδουειη, 26 Δίέοπατελ.. οδρ. 11. ; Οὐλονίαι. αὐ Θεπ., οδρ. χγυ., αἰἰδὰ ὮὉΥ Πἐρεΐτϑ, 1. 6. Ρ. 89. 
8 Βιδοου, Ε|. 281. 
4 ἴα οὐά!είοη ἰο ἐδ τοῦδ τοδετοὰ ἰοὸ πηδον Ασἰδιοθοϊυδ, οὗὅἁ, Β.Δ}}, “ Ὑογδι οἷ οαἷποδ δγδίδιλδ θοσῃ ΒΩ ΙΣΩ͂Ι δοΓ 

Ἰδινθοκτιι δα ῬΏΪΟ᾽ 6 τοῦ ΑἸοχ.,} ἴω ΕΒΙΘΒ ΒΟΥ ὃ Αὐρεηιεῖμα Β)δ. ἀ. ΒὶΪδ. 1Δ41.. ἵν. 710-890; Μύ!ϊον, Ῥλΐίος μοὶ ὑοχ ἀἐεν 
ῬειεΑυριπΚ  ατιίοϊοθ ὉΥ Οὔϑυξος δὰ Ὀδδηο τοδροοϊίγοϊγ, ἰὼ ϑὲμα, ὠ. Κγίε., 1882. 8-48; 1388, 984-1040; Ηοίηξε, δὲ. 
1κᾶτε νον 1602, οἴο. Τδο Ὀδδὲ φἀϊου οὔ ΡΏΪ1Ο᾽8 ψΟΥΔ ἰδ δὲ}}} ἐπδὲ ὉΥ Μδη ρου, ἵἊοπὰ., 1702. 

δοε., Αμ»ίᾳ., χυῖ!, 8, 4. 1. 6 860 διμά. μ. Αγίς., 1868. ΡΡ. 800-814; 1871, Ρν». δ08-δ09. 
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Ὶ σϑβρθοῦ ἴο [η6 τηδίθσίδὶ σου] Β6 ἴθϑδορθβ {πϑὺ 88 τηδίίον 10 88 δὴ ἰηάἀδροηάθηϊ 6χῖ8- 
ἴἰθηοθ. Τὴ ππΐνοῦβα ψγἃ8β ποὺ ογεαίθα Ὀαὺ ογηιδά ἰἈγουσῇ [86 [οσοβ δὰ οὔμον 

ἀπ η ΟΣ τηραϊδίϊησ ἔοτοθβ. Μαίύϊου 18 ἴῃ [0561 σοττυρί δηά σογγυρυίηρ, δηα ἔγοιῃ [86 Ὀασίη- 
πἰὴσ ΟὟ ὯῸ ΡΟΥΒΟΠ Ο8} 6 ἔτθθ ἴτοιῃ βίῃ Ὑ8110 σοηποοίθα Σὰ 8. τηδύουἑδὶ ὈΟαΥ. 

ΤῊΘ δἰσιοδὺ ρῸ8] οὗ δὴ {Ππογοίοσγα 18, 88 βρίγιῦ ἀογίνοα ἔγοιῃ αοά, {πγουρἢ [86 δἱά οὗ 189 
ΤοσοΒβ ἴο σοδὰ {Π6 πιδίθγίαὶ δῃα βϑῆβυλ) ὑπᾶάθν ἔοοῦ δῃὰ γἶδ δῦονο ἰ0. ὑΏθη {818 18 δοοοιὴ- 
Ὀ ΙΒ θα οΥ ἰο {86 ἄεστοο ἰδὲ ἴδ 18 δοσοτη 8864, ὁη6 ἢ88 εἶδ Γευγαγὰ ἴῃ ἃ ΠΟΆΓΠΘΒΒ (0 ἀοά δὰ 
ἴῃ ἃ Ὀοδιῆς νἱϑίοη οὗ 8 ρούβοῃ δηά ρίουυ. Ὑθθσθ ἰ8 πὸ ἀδηγίηρ ὑμαὶ ὙΠῸ το Π δὲ 18 
ΡΌΓΕΙΥ βρθουϊαίϊνο δηὰ πιτμουῦ Ὀδ518 ἴῃ σθϑβου οὐ σϑυϑἰδίίοη ΠΟΥῸ 8.6 8160, ἴθτο δπὰ {Π6 γα, 
ἸΒουγθύβ υἱΐογοα [Παὺ ΓΘ ὈΟΓὮ ΓΘΘΒο Δ Ὁ]Θ δηα ργδοίοδ]θ. Τλο ἱπιρογίδηοθ [μδὺ ὯΘ βου 68 
ἴο ἔφ! δηὰ Ἰονα 88 θί 10] ρυϊηοῖρ 68, {π6 ἴδοι ὑμαῦ ἢΘ ᾿πδἰϑῖ8 οὐ (26 ρυγϑυΐῦ οὗ νἱγίαθ ἔον 118 
Οὐ 88 Κ6, οδημοῦ Ὀ6 ονου]οῦκοα.:Σ Αἵ [86 βϑῆηδ [ἴ16, τορδγάθα ἃ8 ἃ ΤΏ 0808 ἔῸΓ ΣΘΟΘΟΠΟΙ σ᾿ [86 
ΟἸὰ Τεβίδιηθηῦ πὶ [86 ατϑοκ ΡΒ ]οβορῃγ, ΡΟ Β ἐγ βίθπι πηυϑὺ 06 τεραγάθα 88 ἃ βίσῃδ) ἐδ ]ΌγῸ. 
108 πιο μοάϑ8, {κα 1}|ο86 οὗ ΑΥἸ βίο ]18, ἀγὸ αἰβμοηθδῦ δηᾶ ἔδ]β6. 108 Θοπο] 8 οἢΒ 876 οἔἴΐθη Ὀᾳβοα 
Οὗ ῬΓΘΙἶΒ68 ὕμιδι ἢδνθ Ὧ0 Θχἰβϑίθηοο βᾶν6 ἴῃ (86 ἱπημασϊηδίίοη. Απὰ ψἘ1]6 108 ἰπβπθησα οα ΧῸ- 
βροιίπα: ταϊπάβ διθοηρ (86 ατθοκβ τγ88 ἱποοηβίθγϑ δ, οἡ {π6 ἰϊηκίηρσ 96 νυν ἴῦ σου ὰ ΒΟΔΓΟΘΙΥ 
μδνθ ὕθθη οἰ μογνίβα ἔπη θυ]. 11 ομϑ τιϊσμὺὶ ἰμίογργοῦ [16 Μοβαδὶς ἰδνὺ [Π8 Δ]]ΘσΟΥ ΘΟ ΠΥ, ΜΕΥ 
οοιϊὰ ἢ6 ποῦ αἶδο ζέδρ ἰδ 8]]σουῖοα Ἐν 3 Ὕ μαι ἕωσιμδν πθδὰ ἴου {π6 ὈυγάθῃβοπΙΘ βυβϑίθῃῃ οὗ 
Ῥγαγίηρ, ἔδβύϊησ, δἰ πηδσϊν! ης, Δ Πα σΟΓΟΙΔΟΏΪΑΙ] ρυγ δι οηβὺ ΡΆΪ]Ὸ Ὠϊπη86], ἰηἀθθα, βοθηιβ ἴὸ 
γα γοπηδίηθ ἴο ἃ σοοά ἄδρτοϑο ἰογαὶ ἴο {πὸ 9618} ἔδιῃ!. Βαὺ ἰδ 18 8 ἰδοῦ ποὺ σὶτποιυὺ ἰτ8 
δἰσηϊβοδησα ὑπαῦ ἃ ὩΘΡΒΟΥ οὗ ἴ8 γῆὴο Ὀδοδη6 ρονοῦηοῦ οὗ πάθεα Α. Ρν. 46-48 ἀραπαοηπρα {{. 
ΤῊ ῥυϊηοὶρΆ] νά] οἵ ῬΆ1]ο᾽Β ἰδῦουβ, 88 οὗ [ποβο οὗ [ιἷβ ργυθάθοθββουβθ, Ὁοῃβιβίβ ἰ [86 τηδίθσίαὶ 
ὙΓΒΙΟἢ 8 ὑΠΟΓΘῸΥ ἔαγηϑμοα ἴον (16 υβ6 οὗ ΟἸ τ διΐδηῃ γι ο Υ8 δηὰ ὨῚΏΚΘΓΒ οὗ {6 ζο]ονσ 
οΘη 68. ΑΒ Ὑ6]] βίηρ]θ τγοσγὰβ 88. ἔογτηι7αβ οὗ βρϑθοῖῦ, ἀπκθόση ἰο [86 σπου]ὰ Ὀοΐοσθ, Ὑ6ΓΘ 
Τη8 8 ΤΟΔΑῪ ἴον 06 πον ὑπουρῃὶ δηὰ πον ᾿ἰἴ6 ἰμδὺ τ γα δϑουΐ ἴο ἀδνῃ ὕροὰ ἰδ. ΕἼΟΩΣ 8 
Ῥγονϊ ἀθηιδὶ ροϊπῦ οὗ υἱονν [818 ϑθϑὴβ [0 ἤδνθ ὈΘΘῺ [86 πιἱδβίοῃ οὗ 186 γϑὶ ρίουβ ΡὮΣΟΒΟΡΆΥ οὗ 
ΑἸοχδμπάγίδ. 
1 8 πο γοβοουῦοη οἡ ἴδ οτἱρί πα! ΠΥ ΟΥ 80] πϊγ οὗ [86 οροπῃΐηρ ομδρίον οὗ [86 ἔουτί (ο8- 

Ῥ6] ἰο Β8Υ {πὶ [86 διζίπο ἰδησυᾶρθ ἴῃ τ ἢ [5 ργοΐουπα δηα ρσ]ογίουβ ἱπουρῃιβ ἀργὸ οἱοιμοα 
88 ἔογρϑὰ ἰη 1726 σπουκβηορ οὗ {86 ΑἸοχαπαγίδη Ρμ1]ο. Βαῦ (86 Ἰασδου οὗ [1118 {ΠῚ ΠΟΥ τᾶ 8 
ἴδ Θπουσἢ ἔτγοιῃ Ὀθΐπο δὴ ὑπῃπιϊχοθα ροοα ἴο 8 βυοοθββοῦβ.Ό ΑΒ 18 οῇθοὶβ ἁροὴ “π68ἴβη) 
οου]ά ποῦ ἢᾶνα Ὀθθη οἰ σν 80 {πδὴ γοδοηΐῃρ, 50, ἃ8 ἃ βυβίθῃρ οὗ ρ:Ἰ]ΟΒΟΡὮΥ 0 υγῦ ΤΌΘ 
(0.85 ἰδ Βεϊρεὰ ΘΟ γιβιϊδηΐϊϊγ. ὙΠ ἀοίυρα οὗ ἀορπιαβ τ ΒΊΟ ἢ, ΒυπιδῊΪγ βροακίησ, σϑιηθ 80 ὩΘΑΡῚ 
οΟΥὐΘΡ ΠΟΙ ΐηρ δηα ἀοβίγογίηρ [1.6 σὨαΓΟῺ οὗ {π6 ἤγβε Ομ γι βύδη οοηλυγί68 δα ἔτοιη 086 ἀδῃ)- 
αρὶπρ οἴξδοῦβ 1 88 ποῦ θνυθὴ γϑῖ γθοούθγοά, [88 84 αἰγοοὺ σοππθοιίοη τῖτἢ [86 δρθου δ ]οη8 οὗ 
ῬΆΣο δῃὰ Ηΐβ βοῆοοὶ. Απὐά 8.}}}, δ 18 ποὺ ἴο 6 ἀδηϊρα (μδῦ ἃ ποῦ ]6 ἰάθα πῃάθυαγ μἷ8 ϑιγίνίησ, 
μον νον 1016 μ6 ἰπιθο} Ὁ τᾶν ἢᾶνα 66 ΘΟηΒοΟϊΟυΒΙγ σοηίγο θα Ὀγ ἰ. Τμθ ΒΙΌ]6 ἀοθ8 δοη- 
[δἰ τιοΓᾺ] δηὰ βρί γα] δ θιηθηΐϑ τυ ἢ οἷ. ΤΑΥ͂, δηᾶ οἴη πιυβὶ θ6, βθραγδίβα ἔγουα 86 ουϊναγὰ 
ἴογτῃ ἴῃ το ἢ ΠΟΥ πᾶν δοῦλο ἀονῃ ἴο 8. [8 {τ }}8 ΔΥῸ ὑπίγουβαὶ ἴῃ {Π6 Ὁ Β00ρΡ6, δῃᾷ Βδγ- 
τη οηἶζΖα ΠῚ τ ρδῦ ἰθ ἴσὰθ ΔἸ Δ Υ8 δ ηἃ Θυ σΥ θΓθ. Απα {(Π6ΓγῸ 18 ἃ ΡὨΪΟΒΟΡὮῺΥ οὗ το]]σίοη Γ66- 
ΟὨΟΙ 4016 τι} [η6 ϑοτγὶρίυγοθ δηὰ Ἰδγρ οὶ ἀοροηάθηῦ οἡ ἴΠμ6ῃλ ἔον 118 ἑυηάδιηδπίδ) ῥγίῃοΐ ρ]68, 
ΔΙΒουσ ἢ 10 τὴδῪ 86}}} δας ΟὯΘ ρτοδίογ (μδη 4 ῬΉΪΟ ΟΥ 8ῃ Οτγίρθη ἰο ρῖὶνο 0 δάθαᾳυδίβ δῃὰ 
ΛΌΧΟΥ ἔοστω, 

1. Οὐ. Κυοηθῃ, 111, 199. 
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ΡΑΒΊ ῬΕΟΟΝΏΌΩ. 

ΤΗΕ ΔΡΟΟΕΒΥΡΗΑΙ͂, ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤῊΕ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊΈΤ, -- ΤΉΕΙΒ ΟΕΒΙΟΙΝ, ΟΗΔΗ- 
ΑΟΤΕΝ ΑΝῸ ΒΟΟΡΕ, ΑΝῸ ΗἸΙΒΤΟΒΥ. 

1. Οτγσὶη 97 ἰλο Οἰά Τεβίαπιοηΐ Αροοτυρᾶλα. 

ΤῊΕΞ ὈοοΟΪκ5 ἴπ (86 ΕΠΟ 8} ΒΊΌΪ6 ἱποϊυδοα ἴῃ [86 8ο- 6 8}164 ΑΡΟΟΤΥΡΒΔ ΔΓΘ 88 [0]Π]ΟἾγ8: 1 δπᾶ 
23 Ἐβάγβϑ, Τοῦὶς, 901, Αἀαἰτοηβ ἰο Εδίμον, ΥΥ βάοι, Εἰοο] δἰ αϑίίουϑ, ΒΓ} πριλεν μῶν 
πῖτ τ[86 ΕἸ Ρ 8016 οὗ Φογοιηΐαιι, (π6 ϑοὴσ οὗ (88 ΤΉτοο ΟὨ ]άγθη, ὑπ6 ϑίουυ οὗ 8.- δζὸ Βοτὸ ἰ:- 
δᾶπηδ, {πΠ6 10] ΒΕ] δπὰ [86 Ὀγάροη, [6 Ῥγαγοὺῦ οὗ Μδηδββοβ, δπα 1 δῃὰ 2 Μδο- οἰπάθα: 
οαῦθοβ. ΓΒοβο ὈΟΟΚΒ ποτὰ ἰηἰτολυσοα ἰηΐϊο [μ6 ΕΠ 0}15}}) νουϑίοη ὈΥ ΜΙ1]68 Οονθγάδὶο ἰῃ ἷβ 
τγαπεαυϊοη ταδᾶὰθ ἴῃ ἴῃ6 γοᾶῦ 1685. ϑιυσοοοάίΐησ νογβίοηβ, 4150, ἃ8 Μαιίμο δ, [86 ατοϑδῦ ΒΙΡ]6, 
Οτυμαντ 6 }}᾽ 83, δηὰ [8086 (μδ0 [ΟΠ] ονοα ρα] 1864. [Π6πὶ, δηὰ βθηοο {Π|Ὸ )}}͵͵Κ ἔουπα {με ῖν δύ, ἱΒουσῇ 
ποῖ ψὶτποὰῦ ορροπιίοπ, ἱπῦο ὑπ6 “ Δα μουὶζοὰ " ἰγαδηβδιίοη οὗ 1611.: ΤῊ Ϊ8 δοοουπῖβ, τλογθονοῦ, 
ἴον [86 ἔλοῦ (Πδὺ {86 118ὲ οὗ ὈοΟΚ8. ἴῃ [86 ΕΠ Πρ] 15} ΒΊΌΪ6 ἀοαϑ οῦ ἄστϑθ, ἴῃ 81} τοϑρϑοῖβ, Ὁ} 
ἴδιαι οὗ {8}. ;ΧΣΧ. ὙὍΤῆδ πυμῦοῦ οὗ ὈΟΟΪκΒ 15 [Π6 ϑδῖὴθ, δυΐ ἰηβίοδα οὗ 8 Μδοσοαῦθθβ τὸ ἢδνθ 
2 Ἐβᾶάσγαβ. ὙΠ6 Ἰδίοῦ ποῦὶῖς ἀοθβ ποὺ οχὶβῦ ἴῃ δὴν Οτθοκ νογβίοῃ, θυῦ τγαβ8 δάιηϊ θα ἱπίο [86 
γυϊσαῖα ἔτοπι ἃ [1,διΐη ἰγδηβ᾽αιίοη δπὰ ἔγομη βθησο ἰηΐο ἴμ6 ὅϑ''ν188- ἀθσδη Β10]6 (1621--29, 
1539), οὐ νος} Οονογαλ } 6 8 88 θαβθά. Το οἸηϊδββίοη οὗ 8 ΜδοοδΌθοβ ἴῃ [80 Ἐπ] 5. νον- 
δἷου ᾿μβουρ ἰδ ττῶ8 σοπίδι θα ἱπ [Π6 Θαυ] ον θα θη 8 οὗ {16 ἀδτηδη Β1Ρ0]6, 18 ἀὰθ ἰο {11 ἔδοὶ 
(μδὺ τ τᾶϑ ποῦ ἴο 6 ἔουπά ἴῃ 186 Ὑ᾽ υἱσαῖθ --- πανΐησ ἤγβῦ Ὀθθῃ ἰγδηβίδίθα ἰηΐο 1ωατΐπ ἴῃ {86 
εἰχι δος ἢ ΘΟὨΓΌΓΣΥ --α ποῦ ἴῃ (80 σομηρ]οίθ δαϊτίο οὗ 186 Οδγδη ΒΙΌ]6, οαϊτοα Ὀγ [μυΐϊμοῦ ἷπι- 
56} (1584).3 ᾿ 

Ιῃ 186 ῥγϑβοηῦ ποτὶς 2 ΕἸβασδ8 888 Ὀθϑὴ οτηϊ ἰδ δηὰ 8 Μδοοδῦθθοβ ἰηἰτοάυοθά, ποὺ ΟἿΪΥ 88 
Ὀεοΐησ ἰῃ ΒΑΓΠΙΟΣΥ͂ ὙΠῸ [80 ΠΧ ΣΧ, θὰ τ 1Π6 ἤϊηθ88 οὗ ἐμΐηρ8, [86 Ἰαῦον ὈοΟΚ Ὀθίηνσ ἰδίοτὶ- 
οΔἢγ οοππροιρα νεῖ [06 το οἵμοτβ οὗ 16 βδίῃθ ἤδίῃθ, συμ ῖϊα ὑπ6 ἔογτηοῦ ἴῃ 108 Ἰδησαδσθ, 806, 
δη ρΈΠΟΓΑΙ ΟΠΑΓΘΟΟΓ βι 168 18 (0 6 τϑοκοηθα στ β} ὑγοσ 8. 88 ἰῃ6 Βοοὶς οἵ Εποςῖ, {89 851Ὁ- 
ὙΠ Οὔτδοὶθβ, αθὰ ᾿ἰκ6 ταργοδοϑηϊδιϊνο οὗ Ἴμ6 δεν δ Αροσαϊγρς Ἰ᾿Σογαῦασθ. Τδθ ροβί(ἱοη 
ἩΒΙΟὮ, ἴῃ [86 ατοοὶς ΒΙ0]6, 88 Ὀθθη σίνϑη ἴο {06 ΔροοΥΎΡρ8)] δ ἰοη8, 18 88 ἕο ]ονγ8: 1 Εἰβα τὰ 8 
15 Ἰουηα Ὀεΐοτο {π6 σαποη θα] ὈοΟΚΒ οὗ ἘΖτα δηᾶ Νο;θιΐϊδῃ; Τοῦὶῦ δηᾶ Ψυάιῦ ἰπηπχοά Δῖον 
δίνοσ {πῸ Ἰδίίου; ἴῃ6 δαήϊτίοπμϑ ἰοὸ Ἐβίμου πῃ σοηηθούίοῃ τὶ ἴμδὺ Ὀοοῖ; 180 ῬΓΑΥΟΙ οὗ Μδη- 
8.8868 ἐτητη δα ἰδίοὶΥ δέζον ἴ86 Ῥβαίτῃϑ; (86 ΥΥ Ἰβάοτῃ οὗ ϑοϊοπιοὴ δὰ Εἰοο δἰ αϑίϊουβ ἕο ον ἴἢ6 
Βοηρ οὗ δοϊοτωοῃ ; Βαγοι δηὰ (μ6 Ερίβ8ι16 οὗ Φογοιιίδῃ ἤᾶνθ 8. ρἶδοο δἴζοῃ ἴπ0 Ῥγόορῇθου οἱ 
δογοτΐδῃ Ὀὰϊ Ὀοΐογο 1 δπιθηιδιϊοηϑ ; (Π6 δἀάαϊοηΒ ἴο Πδπῖθὶ ἀγὸ παίαγα!γ ἐουπα ἴῃ σοπηθοιίοι 
τ τμ αὐ Ὀοοῖς, τ 116 [86 ἴγθα ὈοΟΚ8 οὗ Μδοοδῦθοβ ζο] ον ἴ, δὐ ἴ86 δῃὰ οὗ [1ὸ ἀτϑοκ ΒΙΊΌ]6. 
Α ἔουτί Ὀοοὶς οὗ Μδοοδῦα68, ἔα ]56}γ δϑογ θα ἴο Φοβερῇυβ, ἰ8 οοηϊαϊποα ἴῃ ἴμ6 Βίηδίιὶο δπὰ 

ΑἸεχ δηατῖηθ τϑηυβοσίρίβ δπᾶ ἴῃ βοπηθ δαϊιϊοηβ οὗ πὸ ΟυΧΧ,, θὰῦ ὁχοθρύϊηρ 08 ἢδπὶθ 10 88 
ποι ἕηρ ἴῃ σοιποι ὙΠ] ἢ [Π6 οΟἴμον [ὮΓΘα. 
Το νογὰ Δροοσυρδδ (ἀπόκρυφα) ἤγδ᾽ σϑπιθ ἱπῦο 186 ΔΠΠΟΠο, ΘΑΥΪΥ 60] 681 4ϑ16 8] τευ 6 Ὑ8 ἰῃ [ἢ 

5686 οὗ τηδίίοΥΒ ϑϑοσϑῦ Οὗ τηγδίθυίουδ. [11 88 80 υδ6α ρΔΥΓΟΌΪΑΓΪΥ ὉΥ {86 Οποβίϊοβ 
88 τοίοστίπο ἴο σογίδιη ὈΟΟΪ 5 Ῥοββθβϑοα Ὀγ ἵδϑιη, τ βίο ΘΙ 06 ὉΠ 86 1768 γ τα ποῦ ὍΠΕΣ 5: ῈΝ 
ἴο Ὀ6 τπϑδάθ ρα ]1ς, ΟΓ οΘοηϊδίηρα ἀοςίγὶπη68 {μδὺ σγογο ἴο 6 σοπορα]θα ἔγοπι {π6 υἢ- 
ἰπϊεἰδίθα. ΤὙΠ686 ὈοοῦΚ8 Ῥοσθ (86 ἡλῃλθ8 οὗ βδοῦθαὰ ρϑγβοηδσθϑ Ὀϑϊοησίης οἰ μον ἴο [86 οΪά ΟΥ̓ 
6 σονθηδηΐ 8Πη6, 8ἃ8 1ὺ νγγ88 δβϑογίθὶ, μα Ὀθθὴ οὐϊδίηθα ὈΥ πηθϑπβ οὗ ἃ βθογοῦ ἰγδαϊοη. 
ΤΏΌΘΥ ὙΕΓΘ 80 ΠΕΠΊΘΓΟΙΒ 8η4 580 Οἴζθη αἀποῖθα ὑμδὺ ἱδ σᾶπηθ ἴο Ὀ6 υπάογβίοοά διθοπς ΟἸ γί ϑιϊδῃ8 
ι8λδὲ νῆθη ΔΡΟΟΓΎΡΔΙ ὈοΟΐ 8 ΘΓ βρόκθη οὗ, [8686 ρῥγίνδίθ, μογοίίοδὶ τυ ῖηρβ οὗ [Π6 (ἀποβιῖςβ 
ὝΕΙΟ ΘΔηῦ. ΤΏΘΥ ΜΘΙῸ 8180, Οἢ [86 ρατὺ οὗ {μοῖν ἀθἔθηδυβ, δοσογάθα (86 αἀἰσηῃῖγ οὗ σδηοη- 
᾿ζϑιίοη 88 ΟΥ̓δὺ δσδιπϑὺ [86 σδῃοηΐ681 ὈΟΟΚΒ οὗ {μ6 ΒΙ0]6. Απηὰ {818 ἔδοῦ βογνϑὰ 530}}} ἔαγ  Π6 Ὁ 
ἴο το γ 16 τηϑϑηΐηρ οὗ [86 πογά, δβο (πδὶ ἴῃ δα αἰζίοη ἰο {μ6 ἰάθα οὗ Ὀϑίησ βοιιοιῃΐησ Βογοὶΐ- 
68] ἱΐ αἰϑὸ σϑιῃὴθ ἴο 6 Δρρ] θα ἰο ἃ ποτὶς συ αἱο τπδάθ ἐργΟρο οἰαΐπι ἰὼ δεσορίδησθ διμοης; 
οδῃουΐοαὶ θοοκα. ὕρ ἴο ἐμῖ8 ἐΐπιο, Βοσσανογ, [86 ἴθστω δὰ ποῦ ὑθϑὴ υϑοὰ ἴο ἀδδίρῃδίθ 8}γ οἔ 

1 8.0 Απάοτεου, Ὁ. 410; ῬἩοεϊοοιε Βίδ. ἐπ λεγε, ν. 286, ὦ 
8 Οὗ Ἠοσχοκ ἤεα ἔπενκ., Υἱ!. 266, δὰ Βοθθηκο} Βιἰό. 1,ε5Σ., ἵν. 98. 
8 ὅεο Θίοδοιες 'ὰ ϑεμά. ν. Κίς, 1820, ὑυ. 141-146; ΒΙοοῖς, ἰὼ (ἢθ βαυιο, 1868, ν. 267, αἰἷδο, ἐο Ἰδεϊοσ᾽ Β Ζγοά. ἴο Οἷά 

Ζε".. , 902, 804. 
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186 ΠΟῪ 80-68]164. ΔΡΟΟΓΎΡΒΑΙ ὈοΟΚκΒ, θὰ ΟἿ] δυο 88 Δ΄ΓΘ ΚΠΟΥΤῚ Διμοηρσ 8 88 ρβοιθρὶσγταρῃ- 
8] σοσκβ ἴκὸ (π6 Αβοθπβίοη οὗ Μοβξϑβ, διθηθα δπὰ Φδιηῦσοβ, δηᾶ (6 Βοοκ οὗ Εποοῆ. Οὐ» 
ΔΡΟΟΘΤΎΡΒΑΙ ὈΟΟΚδ, οα 86 ΟἿΒΕΡ Βαπά, γΟΥῸ ρΘΏΘΡΑΙΥ Κπονγ ὑπάον 186 {Π||6 βιβλία ἀναγινω- 
σκόμενα, ἴ. 6., Θοο]οδἰαβιϊοαὶ ὈοΟΚα, ἱπαβιιυσ ἃ8 ΠΟΥ τ γθ τοϑδα ἴη [86 σμυγο θ8 πὰ σϑοοιῃ- 
τηθ 64 ἔον βίυπα γ᾽ ἴο {πΠ6 οδίθοβυμιθηβ. Βαΐ 848 [Π6Υ δὰ Ὀδθη Ἰοϊπθά ἴἰο (6 ατθοκ νϑγβίοῃ οὗ 
π6 ΟἸἹὰ Τεοδβιδιθηῦ δηὰ ἤθηοα βοοπιθα, |ἰκ6ὸ ἴῃ6 Ὀοοῖκα οὗ ἴ86 ποκίΐο οαποῦ, ἴο δῖκθ υπ46- 
Βαγν θα οΪαΐπι 0 οδῃοηΐοδ] γδηὶς, {86 δαπι6 ἰθγια, Δροογυρῆϑ, γ͵ὰ8 ἤπδ!γ, 4130 δρρ θὰ ἰο ἰβϑηι. 
Απαὰ Ψθγοπμα βθοπ8 ἴο βᾶνα Ὀθθὴ δπιοηρ (ἢ6 ἄγϑβί ἴο ἰπἰγοάσσα (ἢ6 Θσμδῆσθ. [ἢ ἶβθ ργϑῖδοθ ἴο (Π6 
Βοοκ οἵ Κίησϑ, δέϊν οπυυμογαίίηρ [86 σόσκβ οὗ [86 Ηδῦγεν οδῆοη, 6 δὰ ἀ8: Ουΐαφμϊα ετίτα 
λοβ 68,, ἱπὶδν ἀροογυρῆα 6586 ροπεπάιπι. Αὖὐ 186 βᾶπι6 {ἰΐπ|6, ΒΟΎΘΥΘΓ, --- 88 τἸηυδῦ ποῦ θ6 ΟΥϑΓ- 
ἸΙοοκαά, --- {π6 τηϑδηΐπρ οὗ [6 πογὰ δρόοσυρμδ ὑπάον σθηῦ 586}}} ἔαγι μον σμδησα, θοΐῃσ 86 πῸ 
Ἰοηρον ἴο ἰηαϊςαίθ πρδῦ τ88 Βογοίϊοδὶ, οΥ δρυγίουβ, Ὀὰὺ μαι πδὰ πο βυῇιοϊοης οἰαΐπη ἴὸ Ὀ6 8ά- 
τηϊ (θα ἱπίο [6 ΒΙ1Ὁ]1ς41] σαθοη. 8:11} Ἰαίοσ, [86 πογὰ ραβϑϑεα {πγουσῇ γοϑῦ δποίμοῦ ρμᾶβο, δῃηὰ 
ὙΆΒ Τ816 [0 ΓΘΙΘΡ ἴ0 5 ἢ ΟΓ ΚΒ 88 ὍΈΙΘ ποῦ Θοοϊ δἰ βίο ΠΥ γϑοοῖνθα, σου] ποὺ Ὀ6 υβρᾶ 88 
ΒΟΌΓΟΘΒ οὗ ῥσχοοῦ ἴῃ σο]σίουϑ αἰβουδββίοηβ, δηἃ νγὰϑ ὑυπάοτγβιοοα ἰο ἰμποϊαἀθ ἢοῦ ΟἿΪγ (6 ὈΟΟΪΘ 
ΠΟΥ͂ ΚΗΟΥΤΏ 88 ΒΡΟΟΓΥΡΒΑΙ, Ὀαΐὺ 4180 (86 τ τὶ ἰησβ οὗ ϑοπιθ οὗ 186 ΕΔΙΒοΣΒ, 88 ἰμβοβα οὗ Του ] ἕδη, 
ΟἸοπιοπῦ οὗ ΑἸεχδηάγία, δαὰ 6 ομυστο Ηἰκίογγ οἵ Εὐβδοθίυκ. 

ΤΒ6 1ἰογδίαγο πὶς ἢ βργδας ὑρ διβοησ {μ6 δον οὗ Ρα]οϑιΐπο δῃὰ Εσγρῦ ἱπ σοηποοίίου τῖτὰ 
1.6 ΟἸἹα Ταβίδπιθηϊ, ἀαγίπρ [86 ἸΔ8ὺ ἔνγο οὐ ἴὩγθθ οϑηϊυγὶθϑ οὗ [βγβ}} {18} Ηἰβίογυ, ἰδ 

εἰδθοοβ ὼ- ΓΟΙΏΔΓΚΔΌΪΘ ὈΟ(Ν ἴῃ 108 ΟμΑΥδοῖοσ δηὰ ἰῃ 118 ὀχίθηϊ. 10 'νν88 ποῦ {86 γϑϑυϊῦ, ἴο ΒΏΥ͂ 
ἀδτ Ὑ ΜΝ φΟΠΒΙ ἀοΥΘὉ]6 ἄσρτοο, οὗ ραγίΐβδη στἰναίῖίγυ οὐ ἴΠ6 δἰγίβ οὗ βθοῖβ. [Ὁ σδὴ βι1}} 1688 6 
ῬΌΔΙ θοοκε ιϑουί δθ ἃ [0 8ῺΥ βυρροβοὰ ρῥβββδίοῃ ἔογ ἱπιϊτδιϊης ὉΠ6 βοογθῦ ὈσΟΚΒ οἵ ἰμ6 ῥγίϑϑἰβ οὗ 
οτἰεἰπδίοα᾽ ΘΑ ΠΘη ἰδ ρ]θ8. [Ὁ γᾺ8 ΤΆΓΟΥ [6 βροηίβποοιϑ ρτοόσίῃ οὗ Φανίβα ἰηβυϊταοΠ 8 
1ποιηβοῖνοϑ. [ὑ νᾶβ, ἱηθϑᾶ, ἴμ6 αἰγοοῦ τϑβϑυϊῦ οὗ (π6 Οχ γδουαγυ δἰθηϊίου ἰπαὶ, ἰῃ (86 
Ἀϑίυγα οὗ [86 0886, αἴζαν [86 οαββδίίοη οὗ ῬγΟΡΏΘΟΥ, γγϑ ἀϊγοούθα ἴο (ῃ6 βέυγ οὗ (86 ϑδοτὶρ- 
ἴυγοβ. Τὴ Θηῦγα παίοηδὶ 116, 88 τν}} ρο  ἶοαὶ δα βοοΐδὶ 88 γε σίουβ, σοηἰογοα ἴῃ [Π68}. 
δυο αὐτο, ΤΠΟΥΘΟΥΘΓ, Μγἃ8 ἠοΐ 8 116 Θῃμδησοθα ὉΥ ἴΠ6 οἴοτίβ οἵ 1Π6 πῖϑο ἴο ἢχ ὑροῦ ἃ 
οϑῆοη οὗ {Π6 βδοσϑᾶ Ὀοοΐ8 δηὰ (86 βυ δβοαυθηΐ Ὀδρέϊθπι 1 τηᾶτῖγν Ὀ]οοὰ τς Ὦ, ἀυγίης (ἢ 6 
Ῥέγβθου οη8 οὗ Απιίοοσμυβ Ἐρίρμδποβ, [Π686 ἰΓοϑβαυγοα γῸ}}]8 γθοοΐνθα. Βυὶῖὶ δβδίάθ ἔγοιῃ οἱ βοῦ 
ΔηἋ ὨΟΓΘ σΘΏΘΓΑΙ ᾿ηἤυθηοθϑ, (ῃ6 το στοδὶ οϑδῦβοβ ὑπαὺ σοη τ αϊο ἃ τπηοϑὺ ἰοπαγὰ (ἢ6 ρῥσγοάαο- 
ἰοη οὗ ἴμ6 ΟἸἹὰ Τοβίαπιοθηΐὶ Αροοσυρδᾶ δῃὰ βἰ πη] σου 8 ΤΌ ΓῸ [86 ὑτδηβδίίοη ἴῃ Εσγρί οὗ {86 
δογρίαγοβ ἰηΐο Οσοοκ δηὰ (Π6 δἰχηοϑί απ] ιθαὰ ἀδυθιορηχθηὶ ἴῃ Ῥα]οθϑίΐπθ οὗ π6 βο- δ᾽] οὰ 
Ηδσραήδῃ. Υἥο ἴᾶνθ δἰγοδάγν γϑιῃδγκοὰ ὑροὰ 86 ᾿ἸΓΟΓΆΓΥ δού νν τ ΒΊοἢ, ἀπᾶάον [86 Ριο]6- 
τηἶθ8 δηὰ {Π6ῖῦ βιυο βϑουῦβ, ἀἰβρὶ αγϑα ἰ(86]ξ ἐπ {86 ὈΓΠ]Πδηῦ Εσγρίϊδῃ οδρὶ [4], δηὰ πᾶν βθθη ὑμπδαὺ 
ἐλ ὁ νϑ, 80 ζογτηθά κὸ γῦρο δηὰ ἰηθαθηια) ἃ ραγὶ οὗ π6 ρορυϊαϊίοη, τογο ποὺ πὶτμουῦ ἀ19- 
(ἰησυΐϊθηθα τοργοβοηϊαινοβ ἰπ ἰ. Απᾶ τὸ ἴδᾶύθ βϑϑῃ, ἴοο, {πδὺ {818 δ᾽ σα δ᾽ ῬΘΟΡΪΘ, Ἡ ΏΒΘΓΟΨΟΡ 
μον ψαπὺ δηὰ ἴῃ τβαίουου οοοσυραίίοη (ΠΟΥ δησδσοά, ταπιαϊηθα «εν )γ8, τοίδίηθα ἰὸ ἴΠ6 ἰδϑβί 
{π6 ῖν ἡδίϊοηδι ρθουν 168, (μον ἀδνοίζοη ἴο ἰδ δῃὰ ὑθιηρῖθ, ἰγδα ϊοη δηᾶ ὑδᾶσο. Υ̓ ΒΘΙΒοΡ 
ἴον σὑτοίβ Ὠἰβίοτυ, 88 ΕἸ ΡροΪθηὰ8 δηὰ ἰοη)θίσ 8, ΟΥ ροοίσΥ Κὸ ΤὨρθοἀοίιβ, ΟΥ ΡΣ] ΟΒΟΡὮΥ 88 
Ατἰβίοδυϊαβ δηὰ ῬΒ1]ο, 1ϊ8 σγουπά ποτ, 118 Ἰηϑρ᾽ γϑιϊοη, δηὰ 18 γ08] σα ἴῃ [86 Ηθῦτον ϑουῖρ- 
ἴυγο8 δηα ἴη6 Ηρφῦγον ρϑορὶθ. ρηρσθ, ἰΐ 18 ΠῸ Βυγρτῖβα ἴο πὰ δπιοῆσ [6 ἰυχυτγίϑηῦ ᾿ΣΓΘΓΆΡΥ 
στονίἢβ οὗ Αἰεχαηάγίδη Φυΐαίδηη δυο ἢ του 8 88 (86 Βοοῖκ οὗ ΝΥ κάοῃ, ὃ Μδοοδῦθε, [86 
ΒίογυυΥ οὗ ϑυβδηηδ, δηὰ οὗ Β6] δπὰ ὑπ6 Ὠγάσοι, οὐ (πϑ8ὺ [ΠΟῪ διδοῖ ἘΠ ΘΠ ΒΟΥ 68. ΘΧΙΘΥΓΏΔΙΥ 88 
ΟἸοΒΟΙγ ἴο (Π6 βδογϑὰ ἰϑίογί 68 88 ὑπουσῃ [ΠΟΥ σσ ΓῈ ὑποὶν πδίαγαὶ οαϊστουίῃ. Αηά [ξ, δἱ ἤγεο, 
ἴπ {116 οΘ886 οὗ βοιῃηθ οὗ ἴμο6π|, [Π6}]} ἔδ]86 {0168 δῃᾶὰ οἰδίιηβ, ὑπο ὶγ βρι γα 4] 8} 8} Οὐ πθεβ, {86 ὶν 
ἸΠΡΘΓΆΓΥ ΘΚ 8868 ἀπ οχίγανδοδπορβ, ἰοπα ἴο ταροὶ δηὰ ἀϊβοιδί, ἃ ογα οαγοία] ὀχϑιαϊηδίίοη 
Ὑ11 δοῦυθ [0 σοηνίηοθ 8 Πα ρΑΥ 8] δυυάθης (Παῦὺ [ΒΘΥ ΔΓΘ ἃ Ἰθσὶἰπηδίθ, ἀπ α ὈΥ͂ ὩῸ πι68}8 τπΐτὰ- 
Ῥογίδηῦ ρῥγοάποῦ οἵ ὑμοὶν ἰΐπλ6, 1Πυϑίταϊίησ ἀπὰὶ ΟΠ δγδοιθυ Ζίηρς 1.8 δρίτὶδ δηὰ 888, Βυρρ᾽ γίης 
ταἰ βδὶῃρ ἰἰη Κ8 ἴῃ 18 ἔγασιηθηπίδγυ τεοογᾶβ, δηὰ {μαι [μοῖγ 1ο88 που μανο Ὀθθη ἔογ {86 ΟἸιγὶβ- 
ἰδη ΡΒ ΟΘΟΡὮΥ δηὰ Ὠἰβίοσυ οὗ βυθβοαυθηῦ ρϑγίο 8 ἃ γϑδὶ οδ᾽ διηΐγ. 

Βυΐ 8}} (δε ποῦ κβ, ποῖ δχοϊυάίϊηρ ἴῃ 8 δουίδ ἢ Β6η80 (6 ϑαορίυδσίηῦ 156] 85 ἃ δἰ ρὶθ νϑτ- 
βίο, ΤΏΔῪ Ὀ6 8βδἰὰ ἰο δνθ δὰ πεῖν υἱυϊπηαίο ογὶσίη ἴῃ [μδ΄ στοαῦ πδίζοπδὶ ἰπϑίλιι- 

ΤῊ Ηδξεα- [ἴρῃ οὗ 186 ἰαῖον ιυάαίδπι, ([ὰ6 8δὸ οδ δὰ ΗἩδαρδάδῃ. [10 18 ἃ ἴδγτη ὑμαῦ οδπηοῦ ὉΘ 
' ἀοῆποά, ἰὺ τηυϑὺ Ὀ6 ἀσβογσί θα. [1 ἰβ ἀογῖνθα ἔγοιῃ ἃα Ηθῦγον πογὰ (3), τ ΒΟ Ὰ 

ΤΔΘΔῺ5 “ Ἡαΐ 18 βροΐίζθη,᾽᾽ δηὰ ἰβ υϑοὰ ἴῃ ἀϊδιἀποιίζοη ἔγομι ΗΔ δομ8ἢ (π᾿ 10), “ πῃδὺ 18 ρίνϑῃ 

ΓΔ Αροὸ Ζυηκ, Ῥογίγαρε, ῬΌ. 8ὅ-118.; Ῥτδηκοί, Ῥονειμαΐρη, Ὁ. 838-61; ῬὉοοίδοῖ ἴῃ βηῖ τ} 8 ΒΒ). ίεϊ,, ἂσί. “ Αποϊοοὶ γαΣ- 
δἷουδ,," πηᾶοσ “Τασχυτι ;᾽ ὈΠΙθδὴὴ ἰὰ Πόσο ὁ οαϊ- ἔπονς., χιϊ. 800-808 ; βοιιῦγον, ΡΡ. 8ὅ ὦ, 446 ζ΄. 
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88 ἃ τῦΐο,᾽ [π δυιπου δέν ᾿ἰὰτν ὉῚ τ ἢ 1η6 οοηυοί να8 ἴο Ὀ6 τοσι]αῖοά, Απά {μῖ8 ἀϊ5- 
ἀποιίοι '8. 8 στϑϑὲ 468] ποτθ γϑα θοαὶ δηᾶ ἱπηρογίηῦ [88 νου ἀρρϑᾶγ ἔγοτι [86 δἰγτιοϊοον οὗ 
ἴδο νοτάβ. [0 ἴβ, ἴπ ἰδοί, 88 σβάΐθδὶ δηὰ ἀθοϊβίνθ 88 ἐπδὶ θδΐνγθαῃ δὴ ἰπϑρίγεα ργόρβθου δηὰ 
δὴ Δεκηον]οαροα σοῦκ οὗ {1 ἱπιασϊπαιίίοη, Ὀοΐτγθθη ἴμ6 Μοβαῖς ἰδ δηὰ δὴ ἱπυθηιθα βίουυ ΟΥ 
ἰεσοθά. Τμὸ ΗΟ ΒΔ τὰ8 [86 ϑὺπ| οὗ ἔμοβα οσγαὶ, ὑγβα ἰοπ] ργθοθρίβ τ μοι, ἴῃ (8 ΘΟΌΓΒΘ 
οἔ πιο, δα ρσαιμογοὰ δρουῦ γ8π6 τυ ϊτἴθη Ἰδνγ πὰ ὑπᾶοῦ [86 τηδηΐρυϊδίϊοπβ δηθὰ δυςβογῖυ οὗ 
ϑουῖθο δὰ Ῥμαγίβθθθ μδὰ δοῶθ ἴο ἰδο αὖ Ἰθαβὺ δπ δαιδὶ γβὴκ σὴ ᾿ς. ΤῊΘ Ηαρσρσδάδῃ, οἢ 
186 οἴβεῦ βδῃὰ, νγϑϑ ποῖ ἰδὺῦν ΟΥ ργθοθρὺ δὖ 411 θυῦ δἰ παρ ἱπάοθροπάθης δηὰ τοϊδίλνθὶυ ἱστθ- 
δροπϑίδ]θ 1]]υδίγα ὕοη δηὰ ἱπίογργοίδιίου οὗ ἴπ6 ϑοτγὶρίυγοβ ἴῃ Ἡμδίθυθν σθαῦϊδὺ ΟΥ ἰΓΓΟΘΌΪΑΓ 
ἔοστω ἰΐ πιῖσιῦ σΒοοϑθ ἴο ἰδ. ὙὨ6 οἰδθογδαίίοπ δηὰ ἄχίηρ οὗ ἴη6 Ηδίδομδῃ γὰθ [:6 βδογοά 
δηὰ οἸΟ56}} συλγαθα ἀυΐγ οὗ ἃ ρῥαγιϊοα αν οἶδ88 ἴῃ [ϑ3γδ8], βοθο 116 τγὰϑ ἀδνοίθα δβο]6}γ ἴο ἰὲ 
πα τὸ τόδ ἴθ ὀοῃηθοίίοη ΜΙᾺ ἰδ, 88 νγχ ἴδνθ ΔΙΓΟΘαΥ βθοῃ, ἰο ἃ ροβίτἰοη οὗ [86 τιοϑὺ οοπι- 
ταδιάϊης ἰηἤπθποθ. ΤῈ Ηδρρδαδῃ τσὶ Ὀ6 ουἱἰναϊοα ὈΥ ΔΩ 16 Γ86 1116, τ μδῦθυο Εἷδ ὑσο- 
ἔδββίοῃ ΟΥ σϑκ; Ὀ6 ρΡυγβυρα 88 8. Ὀυϑίηαββ, ΟΓΥ 864 ἴο ὙΝῚ16 ΔΎΤΑΥ ἃ ἰοἰδιγα τωοπιοηΐ ; ὃὉ6 ἀ6- 
γεϊοροα ἰπίο γοϊμηθβ ΟΥΓ σοπῆποα ἴο βἰπίρὶς βαρϑβ, ἰδἰθβ, διὰ ρδυϑδῦϊθθ. ὙΤῈ6 Ηδίδομδῃ δηά 
Ηαρσδάδῃ ἰοσϑῖμον ἑοστηθα (6 ῥγΐποΐραὶ ραγὶ οὗ νμδὲὶ τὰβ ΚΟΝΏ 88 ὑπ6 ΜΙάγαδὮ οὐ Οοπι- 
ἸΑΘη ΑΣΥ. ὍΠΟΥ μδὰ {ποῖν οτἱσίπ ἴῃ [86 58η)6 ρϑγίοι, ζυΣ8νν ὉΡ δἰδ ὈΥ βἷάθ, διωρὶ ογϑὰ ἐμθηι- 
βεῖνθβα τὶ [86 βϑιμθ Ηἰδίοσὶς δῃἃ ρσγορμθίῖς [Βότα68 ἰῃ ἰμ6 βεγίρίαγοβ, ραβδοὰ ἀοτγῃ ἔγομι ρϑη- 
ἐγδίίοῃ ὁ σϑηθγϑίίου {πγουρ (86 δβᾶπιθ δυθῆμθ οὗ ἰγβαϊτοη, δηᾶ, νι }1]6 ὑοία!]γ ἀἰδυϊηοῦ ἴῃ 
τηαογίγίηρ 468, ἴπ πιϑίμβοὰ, δηὰ ἴῃ δυίμουν, ΓΘ γοῦ τυ} } ΟΟΙΩΡΙΘΙΠΘΏΪΑΡΥ δηὰ βο- 
νἱοθδῦϊθ, δα πηϊ θα γ σἶνο 118 ῬΟΟΌ αΥ βίδιηρ ἰο [Π6 Ψυάαΐβπι οὗ {86 Ιαὐϑὺ {1πη68. 

“ Τὸ {86 Ηαρσσαάδὴ Ὀοϊοησοα δνογνίίησ ὑμαῦ οου]ὰ ποὺ 6 ἱποϊαάδοα ἀπάθυ [86 δχϑπιΐηδ- 
(ἴοι οὗ ἱμ6 τυύυϊιίθη, οὐ {π6 δοσοιμτηοάδίϊοι οἵ {π6 τα ϊ τομαὶ ἰανν. 10 τα8 ἴΠ6 ρῥγοάποί οὗ ἰη- 
ἀϊνίάυ8] ᾿ηνοβιὶ σίου 88 ΟΥ̓ΘΡ ἀσαὶπδὺ [Π6 βίγίοῦ δυι μου οὗ [86 δρίγίταα] ΤΌΪΟΓΒ, ὕ[ῃ0 86 ο]8, 
Δὴ4 [86 δΥπΆροσιοθ. Ὑμδὺ (86 ἩδίδομδἢΒ ἀδνεϊορθὰ τγᾶϑ δοπιοίΐησ ρουιηδποηΐ, πιδκίησ 
[561 ἔο!ῦ ἴπὰ [πὸ ῥγδοιΐοδὶ 116 οὗ [86 6 νγβ, γῇ 116 {[μ6 Ηδσσδαάδῃ βουρῃς γαῖ μοΓ ἴο γθοοσηΐζθ 
80106 ραβϑβίῃησ ὑπουρσμῦ, ποῦ ονου]οοκίηρ {π6 ἴοτια ἰη πῇ ΐο ἢ ἰὉ ττῶ8 οἱοϊῃρα, δηὰ δὰ οἔβῃ ἴοσ 
Δϊ9 οὐήθοῦ δἰ ρΥ (86 τηοπιθηίαυΥ οὔθο. ὍῈΘ Ηλίδομδῃ πϑηΐ ἔουῦδ ἔγουῃ ἴ.6 Βἰσιιϑβὶ ὑγὶ- 
Ὀυπδὶ], οἰοίοα υῖτ 086 πἰρμοδὺ βαπούίοῃβ, τᾶ8 βοιπϑι ίηρ' (μδ τηῦβὺ Ὀ6 οθαγϑὰ 88 ν)ϑ}} ὈὉγ 186 
ΤΌΪΟΥ 88 ρυῖγαίθ οἰ ζθη ; ἔον (86 Ηδσρδαδα ἴἰ βυοοά, ἰῃ Ἤτον ἴο Ὀ6 δοκπονθαάσοα Ηασσαάδῃ, 
ΕἸ ΡΙΥ ὕὑο 06 δροϊκθη.᾽" “410 8 ποῦ τηϑϑδηΐ ΌΥ {18 ὑμαὺ ἐδ τηδάθ πὸ αἰδἔθγθηοθ ψῃδὺ Κὶπὰ οὗ 
ποιΐοη8Β Ταβρθοίΐησ [806 οοπίθηϊδ δπὰ τηθϑδηΐϊηρ οὗ [86 δου ρίαγοβ ΓΘ υὐϊογοὰ ὈΥ 8 σον, ἰδὲ 
ἴον σψοτὸ ἔογίπῖ τοοκοηθᾶ ἰο {μ6 Ηαρσϑάδῃ. Οηἡ (86 δοηίγασυ, ὙΔ116 ἐμ ΗΔ Ο Δ τα8 
[86 Ἰανν ἐβοὶ, (88 Ηασσδάδῃ τγ88 βοπιθί ἰηρ ὑμδὲ πιυϑύ Ὀ6 τορυϊδίθα ὈΥ [86 1δνν, τασδὶ ποῖ ρῸ 
Ὀεγοπα οοτίδΐη πο} -ἀςῆποα ἸἸηλ8 οὗ γθδϑοῦ δηα πλογϑ]γ. [ἢ [06 οὔθ 6886, ἰδ νψ85 ἔμ6 οοὐθ 
δηὰ (86 ἀϊοίπτιῃ οὗ ἴπ6 ΒἰοΡΑγοῦυ ἰδ δὲ γα {86 Γοσυϊδιϊνο ποσὰ ; ἴῃ [86 οἴδαγ, ᾿ξ γγ8ϑ ρῃ0}}16 
ορίηΐοη, Ρίβϑιγ, ἰΙσνθ οὗ δοπῃίγγ, δηᾶ (π6 ᾿ἴκ6 πο ἢ βουνυρὰ ἴο τοϑίσγαίη, δπὰ ρυΐάθ, δὰ ργιηθ, 
80 {πδὺὴ {πὸ Ηδασρδαδἢ ἴῃ 108 ΠΙΟΓΔ] δηὰ βρίγι αὶ δβρθοῖβ 18 δἰδο ποῦ ψἱϊμουΐ δἰ σπβοδηοθ, μ88 
ἰηάορά, 8 τοδί, ἰδίογί δὶ νὰ ]ὰ6.᾽} Σ 

ΤΊ θορὶπηΐηρ οὗ 186 Ηδσσεάδῃ [88 Ὀθθη χοξοτγθα ἴοὸ 106 σπβίομι ἰηϑεϊ πἰοὰ ον τοἰηβετυ οα 
Ὁγ ἘΖτδ αἴϊου 1π6 Εἰχὶ]α, ἴῃ ψ ΐἰο}}, ἰπ σοηποοίίοη ἢ [86 τοδάϊησ οὗ {86 ἰδ, 8 Τιο Ηασα- 
ποράρα ἰτδηβίδίζοη δηὰ ἰηἰουργοίδιοη τ γὸ δάάθα: “ 50 {86γ τϑδά ἴῃ ἴῃ Ῥοοὶς οὗ ἀδὰ (οου- 
ἴδ Ἰανν ἀἰβύϊ ον πα σαν [86 Β6η886 8Δη4 δχρουῃαθα 88 ἴΠ6γΥ τρδᾶ.᾽᾽ 52 ΤΒο ργτδά- ἀπαϑων 
08] ἀδφοῖῦ οἵ [πὸ ΗδΡτονν ἃ8 νϑυηδουΐαῦ ηδθ 500 ἢ ἰγδηϑ᾽α ἢ 8 δηα Ἔχροβιιοηβ ἰη ἐμ Αταπιδὶς 
(δαὶ ᾿οοῖ 115 Ρ͵86θ, ἃ πϑοϑϑϑίϊγ. ΤΆΘΥ γϑοοϊνοα ἴῃς Ὡδηλ6 ὑδγστιπη5, ἵ. 6.. ἰπ ογργϑίδιίοπβ Αὐ 
[6 δδῖηθ {π|ὸ ΘΓ ΒΡΓΔΏσ ὩΡ 8ῃ ΟΥΘΡ οὗ ΠουΒΟῸΠ 8 0Δ]16ἃ ἰηςοΥργοίουβ προ ρογίογμθα (8 
βοιυΐοθ, δη τἶο δὰ ποῖ ἴο Ὀ6 σοπίουπαοα φψῖῖἢ [Π6 ϑοτῖθεβ. ὙΏΘΥ Βο]ά, θοΙἢ ρο υἷος 4}}γ δπὰ 
βοοΐδιν, αυϊ 8 αἰ ἔδγθηῦ ροβίτοπ, δηὰ δΌβϑυγα γ τηϊηαῦθ δηα ΔΡΌΙΓΑΥῪ συ] 68 σατο βυρροβαδά ἴοὸ 
Ὅ6 ποράξὰ]! ἴἰο οοπβῇῃθ {πο ῖῦ Ἔχρ᾽ δηδιίίοηβ πὶ ΐῃ ργοβουϊ θ6α ᾿᾿πιῖ 8.5 Ιἢ ῥγοσθβα οὗ {ἰπ|6ὸ δπὰ 
Ὁπάον αἰ ογθηῦ οἰγοιπιβίδῃοοβ, ἰμ686 οὐαὶ νϑυβίουβ δηὰ δχρίϑηδίϊοηβ οὗ π6 ϑογίρίαγθ, [{Κ6 
[86 80.6416ἅ ογδ] αν, ανίησ ὈΘοΟπ8 ἃ ἴοο ἤρΑΥΥ, ἃπὰ ἃ8 ψὰ8 ὑπουρσδϊ, ἴοο ρῥγϑθοίουβ Ἰοδᾶ ἰο 
06 σαττὶοα αἰ ΡΥ ἴῃ [86 ἸΠΘΙΠΟΓΎ, γα σοιητη (6 10 πτϊτησ. ΤΉ686 ἱδγσιηβ [μ6Π, ΟΥ̓ ρϑγᾶ- 
ῬΆγαβοϑ οἵ ϑογίρίατθ, ἔογῃλ πὸ πηἰπιρογίδηῦ, ΔΙ ΠοῸρ] 86 ᾿οαδὺ διὰ Ὀ6 1864 ρογίΐοη οὗ [86 
ἐχίδηὶ ΦονῖθΒ Ηδσσλάδῃ, οἴμον οἰ οπιθηΐβ οὗ ᾿ξ Ὀδΐπρ ἔοαπὰ ἰῃ [86 γούῦησοῦ ρᾶγίβ οἵ (6 Μ|Ιά- 
ΓΑΒ, ἴῃ νΑΥΪΟΊΒ ΟἾΔ668 ἰπ ΒΟ [ἢ 6 Ψογυβαίθπι δη ἃ ΒδΟγ]οπίδη Ταϊπιυά, δηὰ ἴῃ ἃ βιυϊκίηρ δηὰ 
οπαγδοίοσίϑειὶς ἔοτγπι ἴῃ [6 Δροοσυ ρα] ὈοοῖκΒ οὗ ἴμο ΟἹὰ Τοβίδιηθηι. ΤῊ Ἰδιίον σοι ἷηθ ἴῃ 

λ Ζαπε, ογίγάρε, ἴοξ σπυνοϊλοοσ, ΡΡ. δῆ, ὅ8. 4 Νοῖ. γἱ}}. 8. 
ἃ .ο ἡουδοῖ ἴῃ βεπι 6 ΒΒ’. Ὁ εῖ., 1. 6.., δά βοδ γος, Ρῃ. 448, 449. 
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{μοπηβοῖνθβ, ἴῃ ἔδοῖ, π6 {γθ8 ῥυϊηοῖραὶ ἀονοϊοριηθηΐβ οὗ {86 Ηδσσδαδῃ : [86 Ὠἰδιογίοαὶ, [86 
οἴ 64], Δη4 τι ῇδῦ ΏΔΥῪ Ὀ6 64]16α τῆς ἐχαροιίοα!. ΟΥἱὨ {Π|6 ἄτγκε, τπ6 Ὀοοκϑ οὗ {86 Μδοσδθοθβ, 1 
Ἐβάγδϑβ, δυάϊ, Τοῦτ, ἀπὰ {6 δά ἰοη8 ἴο ΕβίΠον δὰ Ὠδπῖοθὶ, ΑσῸ σομβρίοπουβ δχϑιηρῖθβ ; οὗ 
{86 βοοοπά, ἘοοΪ οβἰαβίϊσυβ απὰ ὙΥβάομ ; Ἡ Ὦ116 ὨΘΑΥΪγ 4}} {116 ὈΟΟΚΒ ΟΥ͂ΘΥ ὩυπηοΥου δ ἰηβίδῃ668 
οὗ 186 (μἰγά, 15 Ῥαΐ ἱπάϊν! 8] δηὰ δροτδάϊς. ΤΆΘβο σουκ8 θοίοησ ἴῃ σαπογαὶ, τπούοονου, ἴὸ 
18 οἶα88 οὗ Ηαρρδάϊϑιϊς ᾿᾿ογαίυσα ἴῃ τ ἢ δὴ ἰηἀοροηάθηϊ ἤογη ἷθ δδβυμιθα. ΤΏΘγα 8 
βοπηοίΐησ το τ [Πϑη ἃ β' 016 οὔογί ἰο ὀχρίδιη δηα ΔρρΙΥ [Π6 βδογϑᾶ ἰοχῇ. ΤΆΘΓΟ 18 {Π|6 βδῃ)8 
Τουοσθηΐ αἰία.θ ἰονδγὰθ (86 ϑουρίηγεβ, θαῦ ΠΟΘ Θχροβι του 8π4 8 τηϊηπίο ἀδροπάθησθ 
μαννα ρίνθῃ μίδοθ ἰὸ τλδῦ 18 θη ΓᾺ] δηᾶ ὈΠίνογβα "γυ δοκπονϊοάροα, (86 Ἰοιΐοτ ὑο ὑπὸ δρίτἰῦ. 
ΤῊΘ ΡΟ] 168] Δ πα ΤΌΤ] ουγτοηῖβ οὗ {86 {ἰὴ 6 5ΏΟΥ {ποβοῖνθδ, Ὀυΐ, πῃ ἃ δι}}} τόσο τιδυκοὰ 

ἄδρστοθ, [86 ρᾷτο Φθν 88} ἰηβιϊποΐξ, Ἰογαὶγ ἤο [86 πίϊοῃδὶ ἰάθα. ΤἤΘΓΘ νγδβ ὀοοδβίοη ΘΟ σὮ 
ἔοῦ Β0 ἢ ἃ ᾿ἰογαΐυγα, δα ὁπ6 οδηποῖ Ὀ6 βυγργίβοα δὶ 118 ὀχίθηϊ 848 βΒβονῃ ἰῃ οχίδηϊ ἔγαστηθηίδ. 
ἴῃ 2 Εβάγαβ (χὶν. 46), πο 168 ἴπᾶπ βουθῃ τ ΒρΟΟΥΎΡΏΔ] του κ8 ἈΓῸ αἰδιρι δηθὰ ἔτοτῃ [86 
ὑποπηίγ-ἴουν σἈποηϊοδὶ οὗ (6 ΗφΌγονν δοσὶριίυΓοβ. 
Ι σγδδ ἃ παίυγαϊὶ τοδοϊΐοη ἔτοιῃ ἴΠ6 ὑγθοΐβθηθββ δηἀ ΠῚ 6 η 688 οὗ [86 γδῦθἱπὶς ἰγδα ἴοπβ, [6 

ΒΡ γὶς οὗ ἈΪΔῪ γτϑαββϑογιϊηρ 1056] 7 88 ον ῦ ἀσαίηβὶ 6 ἀοπιϊηδηΐ ερὶτὶῦ οὗ ποσκ δηὰ σοσσυ. [Ι͂ἢ 
(μῖ8. δ6]ὰ (86 ποαγὺ δηᾷᾶ ἱπιθ]] θοῦ τοῦθ ὯῸ ἸΟΏσΘΡ ΟΥ̓Δ ρΘα ; {Π6γὸ νγαὰ8 στοοὴ δηᾶ ᾿ἰροσίγ. [ἢ 
[6 ΠΔΙΤΟῪ ὙΆΥ8 οὗ [186 ΗβΙΔΟΒΔΝ πὸ Ορρογία πὶ Υ οἴεγοα ἔον ἰδ]θηῦ, ἔδθου, ΟΥὁ ἤόνοῦβ οἵ 
Γβοίοτγίς, ἴο αἰβρίδυ (μθιμβοῖνθβ, ἱμοτθ ττγὰθ ΠῸ Βρᾷθθ ευὐϑῃ ἴοῦ πηϊμιρθάρα τηονοοηῦ Ὀαΐ 
ΟἿΪΥ ἴον ἀτθατ Ρἱοαάϊησ, πραγυΐησ {γ4 18. οὗ ΠῚΘΠΊΟΓΥ͂ Ἀπ ἢἤπο ἀγάνῃ οδϑαυϊδίσγ. 6 οδη 
ΘΑΒΙΪΥ σοποοῖνα ΒΟῪ ΠΟΌΪ6 Αρὶτῖ8 πουϊά μα ἴῃ βΒιοἢ ὈΓΆΠΉΠ16]5, ΘΒρΡΘΟΪ ΠΥ ΒΘ ΟρΡργοββίοη 
δηἀ ἰπ᾽αδιῖςα οχογοϊβοα ὈΥ ἔογοίσῃ ροῦουβ δχοϊθα ἴο ἴ86 υἱπχοϑὺ ΡΟ ἢ οὗ δηάἄυγϑηςο [8μ6 8ὰ}- 
ῬΓΘββθα οπιοίΐοηβ, δηὰ σῆδῦ το] ϊοῦ ΠΟῪ σοῦ ὰ δηα ἴῃ τυϊτὶηρ οὐ ρογυβίησ βϑυο ἢ ποῦ 88 {6 
ΒΙΟΓΥ οὗ {π6 Πογοῖο δυάί, (Ππ6 βίγυσσ!ο οὗ [6 ΔΙδσοαθ668, οὐ ἴπ6 ϑοηρ οὗ [6 ΤΏγοΘ ΟΠ] τοι). 
Αὐ βυοῇ {π|68 ΟΠΪΥ ἄθαρ οοϊοτίπσ οουϊὰ δβαιϊθῖν. ΤΏ ῥἱαΐη ἔδοί, (8 βἰπιρίθ Βοιμοὶγ συ 
τποτο ἰπϑυποίοπε ὑο 81}}} δ)8 ἱπτνναγὰ ογανίησ. Απαὰ {{ [16 οχαυσογαίίοη τἪο πιοοὺ ψ ἴῃ (86:6 
ὙΠ σβ ̓ 8 Αἰπιοβῦ στοίθβαυθ ἴῃ 108 Ῥτορου 0η8, ἰΐ ἰ8 ἴο Ὀ6 τοιιθιαθοτθὰ ἐπδὲ ἦν ταβαϊε8 ἔγοῃι οἷν- 
δυϊηβίαποοϑ ἰῃαὲ ΔΓ ΘΧΟΓΔΟΓΩΪΏΔΙΥ ; μα, ἴῃ ἴδοις, ἴὰ 16 [86 πδίαγαϊ, ᾿ξ ᾿Ἰποχουβδῦϊα τορουπὰ 
ἔγοιῃ 8 16 ΥΆ] Π 688 [μαὺ νγ88 ἰη βηϊοϑίπιαὶ, δηα ἃ ρτοβίηθϑθθ ὑπαὶ 88 0 ΙΟΏΘΟΣ ἴο Ὀ6 απάαυγοά. 
Ὗγε ἀο ποῖ ψόοπάογ δἱ ἴΠ6 ἔβοῦ (ῃαι {π6 Ηρσαά δ ταργοβοηίεα {π6 ρορυΐαῦ 8146 οὗ {86 Μ|ΙΑά- 
ΤΆΞΗ, οὐ {πὲ ἰδ σαϊηθα οΟΠ Εἰ ΠῸ ΠΥ οἡ 18 οοιμροῦϊίον, ἴῃ [86 Θϑἰϊππδίίοη οὗ δ δομημοη ρθορ]δ. 
ὙΠΟ Ἰδίθυ ἵυριιπιβ ὈδΟΒΠῚ6 ΘΓ 1688 Δηα 688 ἰΥὙΔΗΒ᾽αὐϊοηβ Ἀπ ΠΟΥῸ ΒΟΓΙΏΟῺΒ δηἃ Δρρθϑὶβ. 
ΤΒΘ [ο]] ον ίησ ἱποίάθης νῖ}]} ἢΠ]αβίγαῖθ [Π6 ἰοπάθηου : Τσο τ Ὀΐβ, (ἢ8 οπα ἃ Ηδίδο δι, [86 
οἶμον ἃ Ηδρσσαά βι, “ οὔσθ σδηια ἰοσοῦθοΓ ἰηΐο 8 ΟἿ δπὰ ργοδομβθά. ΤῊ ρθορὶθ ἤοἊοκοϑὰ ἰο [86 
Ἰαῖίον τ ῖϊῈ [Π6 ἔουτη Γ᾽ 8 ἡ ἰβοοῦγβο8 σοπηαί πὰ πἰτμουϊ ἃ ἤράτοσ. ΤἝδγοῦροη [μ6 Ἠασσδάϊδι 
οομηξογίοα [86 ΗΔ] Δο ἶδὺ τ ἢ ἃ ραγαθῖθ. Ἅ Το του δηδ ΘΔ)6 ἱπίο ἃ ΟἶγΥγ δηα βργραὰ {μὲν 
ὙΓΆΓΘΒ, -- [Π6 ΟΠ6 ΤΆΓΘ Ὀ6Ά7]8 Δηα ργθοϊουβ βίοπμθϑ; (ῃ6 ΟΠΟΙ ἃ στἱθθοη, ἃ τίησ, οἰἰἰοτίησ ὑσίη- 
Κοῖβ; δύοῦπα σῇοπὶ Μ0}}} [86 πιυ]ἰὰ46 ἸὨτοπσ ἢ. . . . ΕὈΓΙΙΟΥΥ, θη 16 ττὰ8 ποῦ γαῖ 
ὉΠ ΘΓ ἰαθον, [86 ρϑορὶα ᾿δά Ἰϑίβυγα ἔον 6 ἀθθρ πνογὰ οὗ {16 ἰδνν ; ΠΟῪ ἰξ βίδηαβ ἰπ πϑϑὰ οὗ 
οοιζογίἢσβ δηὰ ὈΪοββίησβ.᾽ ᾽᾽1 

2. Ολαγαοίον απὰ ϑσορθ οὗ ἰλε Αροοσγυρλα. 

1 [6 βρθοΐδὶ ἱπίγοάδυοίίοπβ ἰο {Π6 βαυθσαὶ ὈοΟ ΚΒ γα ἢᾶνα βροόίκϑη οὗ ἐμοὶν οοηίθηίβ 88 ἰΐ Τὸ- 
Βροοίβ οοπηροβί(ίοη, ἀδῖο, ᾿ἰςΟΛάσῪ πότίῃ, (ΠΘΟ]ορίοδὶ Ὀδαγίηρδ, οίς., δηὰ 1 γθηδη8 

Τρ Οἀ ΝΣ ΓΟ [ῸΓ 18 ΠΟΓΘ Εἰ ΠΙΡΙΥ [0 ομαγροίοσίζα ἔμοπὶ 88. ἃ ὙΠΟΪ8 τὶ ραγου αν Τϑέθγοποθ ἴὸ 
ΑΡοστΥρῆδ (6 ΘἈΠΟΠΪΟΔΙ] του 8 τ ἢ πο ΠΟΥ ΔΓ6 οοππροοῖθα, Τἢδ ΔρΟΟΣΥΡΒ Δ] ὈοΟΪ8 οὗ 
πὸ ἐν δε φῆ να [86 ΟἹά Τοβίδιιθπι ῃΠανα οι 116858 βυβεγοὰ ποῦ 4 ᾿ἰἰτ016 ἤγουν Ὀεΐησ δϑεοοίϊαιοα ὮγῪ 

δ᾽ τηο, ΝΟΥ ὩΔΠ}8 ΜΠ} [Π056 οὗ {π6 Νὸν Τδβιδπιεηῖ. 10 18 Ὡοῦ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥῪ ἴο ΒΆῪ  [μαὺ ὑπὸ ν ἃσὸ 
οὗ ἃ σΒΟΙγ αἰβογοηΐ Ἑπαγαοίου, ΤΏ ΑΡοογυρδᾶ οὗ [6 Νὲν Τοβίδιαθηϊς μῶν 

ΠΘΥΘΡ, ὈΥ ΔΩ ὈΓΔΏΘΝ οὗ (ῃ6 Ογβιίδλη ΟἸυγΟΙ, Ὀθοθὴ σοσαγάοα 88 ἃ οοῃϑιϊπθηῦ ράᾶτὶ οἵ (Π6 
ΒΙ1Ό]6 δπὰ εἰγουϊαιοα 1 ἴῦ; μάν πονοῦ Ὀ6θη τπουσὶ που οὗ 8 ἰγδηβἰδιίοηῃ ἱπίο [Π6 νοὺ- 
ΠδΟυΪΑΡ ἰοησαθ8, ΟΥ οϑθη οὗ πη οἢ ΟΥ̓ ΘΑ] ἰη νοβυϊσαςίοη ὉΥ 80] οἴαγβ; 8η4 {Π|6ῚΡ ὙΘΥΥ {{0|168 ἢανθ 
τουδὶ πο α δἰπηοδῦ ἀῃ Κηόνη [0 [Π6 πιΔ)οΥ Ὑ οἵ [πθοϊορίςδὶ διυἀοηῖβΒ.Ό. ΤΏΘΥ ὄνθῃ γϑηκ, ὙΠῚ τὸ- 
ϑροοὺῦ ἴο ἰἰΐεγᾶγυ, ᾿ἰβίοσίοδαὶ, δπὰ ἀοσπιδίϊο ἰηΐογθδί, Θοπβί ΟΥΑΙ ὈΘΙΟΥ ΤᾺ ΠΥ 8. 80- 8116 8 
Ρϑθυἀθρίσταρμδὶ ὍΟΤΚ οἵ [Π6 ΟἹὰ Τοδιλιηδηξ, 8.8, ἴοΥ ἰπβίδησθ, ἴπ6 ὈΟΟΚ οὗ Ἐοςἢ, {86 Αβοθη- 
βίο οὗ 1βδίδῃ, οὐ (86 βθβοοπὰ Ῥοοῖκ οὗ βάγαϑβ. ὙὍμὸ ἢἰϑίοτγΥ οὗ 6 ΟἸΪὰ Τδδβίδπιθπι Αροογυρδδ, 

1 Ῥουίρον ἴω βπμ’ε ΒΦ. Ὠίκε. 1. ς. 
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ΟἹ {86 ΟΥδοΓ Βδηά, ἔγομῃ ὑπ ὶν ογἱσίη ἰοὸ [06 ργθϑβϑηῦ ἀδΎ, Υ 8 ρϑγ8}16] τὰ (δὲ οὗ τ86 Β10]6 
ι8617. [Ιῃ 8 ἰαῦχζθ ραγὺ οὗ {80 ΟἸιγ βιΐδη ΟἸαγοὰ {ΠΟΥ Πᾶν δἰᾶγβ Ὀθοη δοοογα θὰ ἃ γϑϑροοῖ 
ΒΟΒΔΓΟΘΙΥ ἰπέοσίον ἰο ἰμδὶ ρδίὰ ἴο [86 δοκπονιβασβα δογιρίιΓοβ; αν Ὀθοη Ὀουπὰ ὉΡ δῃὰ οἷγ- 
ουἰαίοα τὶ (ἄθτὰ ἢ ἤᾶνθ Ὀθοοιῃηθ ἱηοογροτγαίθα Ὀγ οἰξδιίίοη, Γοίθσθποθ, ΟΥ σΘΏΘΓΆ] σοἰουΐησ τὶ 
ἰγοδδυγοα Ἰἰξυγρίοδὶ ἔοσβ δηα (86 ϑηζγο Ὀοαγ οὗὨ τοϊσίουϑ ᾿ἰοταΐυσο [10 18 ποῦ δ ᾿ΠΟΟΙΏΠΊΟΠ 
Τϊΐησ ἴῃ ΕἸΤΟΡΘ ὄνθὴ δὖ {86 ργθβθηῦ ἀδύ, δηὰ 1η Ῥχγοίοβίδηϊ οὨυγο 68, 0 ᾿ἸΘΔΡ ΒΟΓΠΊΟῺΒ 
Ῥγθδομθα ἔγοιι ἰοχβ ἰδκθη ἔγοιῃ [8686 ὈοΟΪ8, ραυ ἰου]ΑΥΪγ ἔγοιῃ ὟΥ Ἰβάοπι απὰ Ἐς] οβἰ αβϑιίουβ. 
Οαο οὗ [μ6 πιοβῦ δηλ αν γτμηβ ἰη (16 ἀογιηδη ΟὨυγο 18 Τοαηἀ δα οἡ ΕοΟΪυΒ. Ἰ. 28 (" Νυη 
ἀδηκοῦ 4110 ἀοῖι᾽᾽), δῃὰ 16 πογὰβ οὗ ρϑϑυάο- δοϊοιιοι, “" Τη6 βου }β οἵ [Π6 τἱρ)ύθου8 ἈΓῸ ἴῃ 
180 Βαπὰ οὗ Οοά;,᾽ οἷο. (Ὑν)184. 11}. 1), ἔτη 8 ἃ ἔδνουιῦα ὑπ 66 ἴ0Γ ἔΠΘΓΆΙ οΥαΟἢ 8. ΟΥΟΣ [80 
δτᾶνθϑ οὗ [5:6 ἀοραγίϑά.:Σ Οὐ {μὸ δυιμοῦῖγ οὗ Εὐταγὰ, ψὸ ττοῖθ ἴῃ 1851, [86 86 οὗ [}6 
ΒΙΌΪ6 σἱϊθουῦ [86 ΑΡοοσυρδᾶ ἰπ ἴλ6 Ῥγοίθϑίδηῦ βοιιοοΐβ οὗ Βαναγία, νγὰβ ἔου ἀάθη ὈΥ (86 6ο- 
οἰοϑίαϑίϊοϑὶ δυῦῃογὶγ.32 ἸΙῃ Εποδηα δηὰ Αἰηθγῖοα, όυουον, ὑπὸ ΟἹα Τοδίδηηθηϊς Αροογυρῆδ 
Βδνθ Ὀθθη δβίγϑηρ ον ποσ]οοιθα. Βαϊ ἰὑ 18 ἴο ΡῈ Ἔχρϑοίθα μδὺ (Π6 στοδὺῦ δἰνψεπιίοη ἀθνοῖθα ἰὸ 
[θὰ ἰῃ ὀτμδηγ, ΘΒρΘΟΙΔ ΠΥ βίποθ [86 Ὀερίπηΐηρ οὗ ἴΠ6 ργθβθηῦ οθηΐαγυ, ν7}}} 6850 αἱ πιδίθ Υ 
θ68Γ ἔγυϊῃ διμοησ 8. 
1 γοϑρϑοὺ ἴο οαϊπατα ἔογιι (Π6 ΟἹ Τοβίδιηθηΐ ΑΡοοτυρμα τᾶὺ 6 αἰνἰ θα ἰηΐο Ἀ18- 

ὑογῖο 8] τουῦΐκβ, 88 [6 Ὀοοῖϑ οὗ [86 Μδοοδῦθθβ πὰ 186 ἰδύσου ρογίίοη οὗ 1 Εἰβάγδβ; 
ΤΏΟΓΆΪ δοίϊοηβ, 845 Του, δυάδι, (86 Αἀάἰιοη8 ἴο Εὐϑύμον δπὰ Πδπηὶθ] ; ροϑίϊο δηάᾶ ΤΊΘΙΓ Οα ες 
4υδδβὶ- ργορβοίίς πουκβ, ἃ8 Βαγυοῖ, [86 ΕΡρίβι16 οἵ “ογθη δ, δηὰ ἴΠ6 ῬΓδΥΟΡ οὗ 
ΜδηλβδαΒ; πὰ ἤπα]γ, ΡὨΠοβορΐἶοϑὶ δηὰ ἀϊάδοιϊο σουροϑβίτἰοη8, ἃ8 ΕΟ] οβἰαϑιίουβ δηὰ Υ7,18- 
ἄομῃ. ΟὗὨ [8686 ἃ ρᾶγῦ ψογὸ ἀου 1688 τευϊθη ἴῃ (π6 ΗΘΌΓΘΥ Ἰδησιᾶσοα, ΔΙΓΠΟουσῃ ἴἢ6 ΟΥ̓ΡῚΏ8]8 
Βᾶνο ἰοηρ βίῃ ρϑῦβῃρά, δηὰ 186 ῥγοοῖβ οἵ βιι6 ἢ} οΥ̓ρῖ πὶ ΓΘ ΠΘΟΘβΒαΥ Υ οἰγουτηδίαης,4]. ΤΉΘ86 
δ΄6 Ἐοϊοϑίδβιίουβ, 1 Μαοσδῦθοβ, ΨΔυάίοι, πὰ ἃ ρατὺ οὗ Βαδγυσὶ (1.--ἰἰϊ, 8). ὙΠ6 τοιηδϊηΐηρ; 
ψγοῦΐίκα, τ} [86 ῬοΒββὶ Ὁ]Ϊ6 ἐχοορίίοη οἵ Τοῦ, τ σΘ οοπιροβθα ἴῃ γος. Οπὶϊγν οὔθ οὗ {86Π|, 
ἘΠοο] οϑἰδβίίουβ, 88 ἔυγη]βηθ6 ἃ8 τὶ [86 πδιηθ οἵ 108 δοίιι8] δυῖπον, (Ὧ6 πχοϑῦ οὗ ἴῃ6 οἰμοῖϑ 
Βανίησ δοριθα ρβθυ ου 8, ἔοΥ (86 ον δηΐ Ρυγροβθ οὗ σαϊηϊησ ὑΠΟΓΘΌΥ [Π6 στοδίθν ΘΟΥΓΘΏΟΥ 
86 τοραῖΐο. ΒΟΥ ΑΒΘ σγθϑον ἔγοπὶ Οὔ 6 ΒΏΟΙΠΟΓ ἴῃ ΠΠΘΥΆΓΣΥ 8Πη4 τπογἃ] στοτίδ, ἃ Ῥατὺ οὗ ἰΒθτη, 
ἴπ [86 οϑεϊπιαίίοη οὗ δοθ πιοάθσγῃ οὐ ῖοβ, ἰακίησ γδηὶς ψ ἢ [86 Ὀθβὺ βρϑοϊπηθηϑ οἵ Ηθῦτον 1106Γ- 
δῖυτο, 8 1}]6 ΟἸΒΘΓΒ τηοσὶς δἰὐθπούοη ΟὨΪΥ Οἢ δοοοαηῦ οὗ ἐμοὶ 856 δηα {ποὶγ δβϑϑοοϊδίΐοῃ τὶν 
186 ΒΙΌ]6. 

ΤὨΟ αυοδίϊοη οὗ {16 σδποιϊο Ὑ οὗ {μ6 ΟΪὰ Τοδβίδιπθηῦ ΑΡΟΟΥΥΡἢ 8] ὈΟΟΚΒ τηᾶΥ ἱπάθοα Ὀ6 
ΤΟΔΑΙΪΥ βοι]θὰ. Βυιΐ 88 δποίθηϊ ΠΠ ΘΥΑΓῪ Ργοάυοιίομβ, οτἱ σἰπδιίης ῖΒ ὁπ οὗ {Π6 ὁπ πῆι το. 
τηοδῦ ΤΟΙΑΥΚΚΔῸΪΘ ῬΘΟυ] 68 οὗ δηιαυϊίγ, δἰ πουσἢ ἴῃ ΠΙΔῺΥ γοβροοῖβ, πὸ ἀουθδί, ἔ4}}- Ἐρθοίδ ταὶαδ- 
ἀν: Ῥοῖονν βίταϊ αν τγουΐκβ οἵ {86 Θτθαῖκβ δπὰ Βοπιδῃβ ὙἈΪΟΙ ἃΓ6 80 Βα α]ουβ]γ βιυάιοὰ ἢ 
ἰῃ ΟἿΓΡ βοοοΐβ, [ΒΥ 8.}}} ἀθδοῦνθ ρδγυϊου δν ἰπίθγοδὶ δηα οχδιμηϊηδιίίοῃ. Α'8 ῃϊἰβίουϊθϑ {Π6Ὺ δὰρ- 
ὈΪΥ ᾿τπωρογίϑηϊ 1 ΚΒ πῃ (ἢ ΒΟΔΏΓΥ͂ 8ΏΠ8]8 οὗ ἃ πηοβὶ ἰηϊογθϑίίησ ρουϊοα. 8.0, ἴοο, ἔγομῃι 8. ρῃ!1]ο- 
ΒΟρ ἶσα] ρΡοϊπὺ οὗ νἵονγ ΓΏΘΥ οδῆ, ΟΥ̓ ΠΟ τηϑϑῆβ, Ὀ6 βοὺ δε 46 ἃ8 ὑοῦ ἢ] 688. ϑοπλα οὗ [61 
ἩΪΓΠΘ6Β ἴῃ 8 τηλυκοα ἄθστθα [0 (86 ἱπῆἤυθησο οὗ (86 ἰοδάοτβ οὗ 186 ατοοκ ρῥΒΠΟβοραν ἰπ [86 
οουμπίτίθϑ ὙΠΘΥΘ [ΠῸΥ σπσοτοὸ πιο, δηα ΘΧ ὶ ἱῦ [86 ρΘου ΑΓ ρυοάσοῦ γαβυϊείησ ἔγοσῃ [06 6οῃ- 
ἰδοῦ οὗ βυο ἢ}! ΡΒΙΟΒΟΡΗΥ πῖῖ 8 (86 βδοσοὰ Ἰδαγηΐηρ οὗ [Π6 968. Βαῦ [μοῖρ με σαῖυθ 18 υη- 
αυσδυϊ οΔΌΪΥ (ποοϊοσίοα!. ὙΠΟΥ βλονν μὸν [86 ΟἹὰ Ὑρδίδιηθηὶ τγ88 ἰηίοσργοίθα δηὰ ἀρρὶ θὰ 
Ὀγ [86 Δενγβ ὑμοιηβοῖνοβ ἀυτίησ [16 ρογὶοα δβίγοιοιίησ ποϑυΪγ ἔγοταῃ (86 οἷἶοβθ οὗ {86 δᾶποῃ ἴο 
186 σοπιΐηρ οὗ Ομ γίδι ἢ δῦ ργοστο 88 88 τη8ἀ6 ἴῃ ἴΠ6 Δρρσγθβθηβίοῃ δηά ἀθυθὶοριμθηΐ οὗ ἴπι- 
Ῥογίβδηῦ γι 8, ΘΕΡΘΟΙ ΠΥ (μο86 τοίη ἴο (86 πἀπβοθη που] ἃ δηᾶ ἴπ6 ξαΐατο βίδίθ, δπα βεῦνθ 
88 Ὑ6}1 Ὀγ {ΠΕ ῚΓ Θχαρσογαίοηβ δηᾶ τηΐϑίακοβ 848 ὈΥ (μοῖν βίδίδπιθηΐ, οὐ τϑββθοιίοη οὗ ἔδοϊβ, ἴο 
ῬΓΘΡΆΓΟ (Π6 ΜΑΥ ἴον Ηΐπι τγῆο βροῖθ τΪ ΔΣΒΟΥΙ Υ ἀπά ποῦ ἃ8 [06 βογῖίρεβ. Ηδπορ, ἰὺ πὶ}} 
ποῖ Ὀ6 ουῦ οἵ ρἶδοθ (ο ρσῖνα, δ {}|8 ροϊπίι, 8 Ὀγοὗ τονΐθυ οὗ ὑπ6 {Πθο]οσίοϑὶ δπὰ ππογδὶ ἐθδοδίησ 
οὗ (86 ΟΙάὰ Ταβίδιβθηῦ Αροογυρμα ἴῃ ἰζ8 τοϊδίΐοη ὈοιΒ ἴο [86 οδῃοηΐοδὶ ὈοΟΚΒ (μδὺ ργθοθαϑὰ 
δῃα {πο86 [Πδὺ [οἸϊονγοα ΤΠ θη. 

Α8 ἴΠ6 οἰ 68 Ἔχίδηϊ τοιηδίηβ οὗ (δ6 ὀχίθηϑῖνο ΗΠ σον ᾿ογαίυγο [δῦ ΒΡΥΔῺσ ὉΡ βυθβεαυδηϊ 
ἴο [86 οἸοβο οἵ (ἢ6 οσἄπομ, ἴΠπ6 ΔροΟσυΡ 8] ὈΟΟΚ8 ἃγ6 οὗ πὸ 11{}6 πη ροτίϑηοθ 88 σὶῦ- 
Ὠ65965 ἴου ἴὕ δῃὰ 88 βῃοπίησ (86 δβιυϊμλδίύΐοη ἴῃ το {πΠ6 ΗοΪγ βου ρίυτοβ ΤῈ ΓΘ ἜΑ ρου ΣΉ, 
Β6] ἃ δἱ ὑδδὺ ρεγίοά, 1π [Π| ργοίοσιιθ ἰο Ἐφοϊθβι ϑίϊουβ, ἕο δχϑπιρῖθ, να πὰ ὕἴμ ἰο ὅδ β.]ρ.- 
ἔχει δ᾽] υδίοη ἴο {86 οδποπίςοϑὶ ϑογιρίατοδ 88 ἃ. τ ΒοΪθ, ἀποὺ [86 σθηθγΆ] 0116, “186 Ι 
ἰατ, ἴ86 ῥτορδοίβ, δηα [86 οἴδὸσ Ὀοοϊκβ.᾽ ἘὩΤᾺΐ8 ζεῆθγαὶ ἀρεισηδίίοη, ἴῃ ὁη6 ἔογπι ΟΥ ΔποίΒον, 

1 ΟΥ ΝΠ Βοοῦ ἴῃ [0 εμέβολε Ζείιιδελγί, 1860, Νο. 47, Ρ. 869. 4 Ζεμρηῖδθε βεβεη αἷδ ΑΡοκ.. Ὁ. 20. 
8 Οὗ Βηοιδομοοϊάον, ϑδ'ψείεηιαί. Δαγείοι. ; ἀτιὰ Οτσοοῦ, Ὁ 6 Ἀἴοταί ἀεγ Αρολγγρλεν. 
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ἴδια ἰγδηβίδίονυ δρρ ΐθ8 ἴο 6 σδποηΐοδὶ ὈΟΟΪΚ8 βου σαὶ {ἰπ|68, Βῃονίηρ (μδὺ ἰὺ νγγδ8 ἴῃ οοϊηπιο 
1.86 88 ΒΌ6}) δὖ (πᾶὶ ρουϊοαά. ὙΠΟ ἰΒ ἰὴ [Π6 Ῥαβδδᾶρθ, ἸΠΟΥΘΟΥ͂ΘΓ, ΘΟΥ̓ΟΤῪ Θνίάθησὸ ἐπ [ῃ6 ὅοπ 
οὗ δίγδοι ἀϊὰ ποῖ τοραγ ἷ8 οσσῃ σσοῦκ 88 Οἡ 8 ἰανθὶ ψ] ἢ [ἢ 086 πο ἃγὸ ἴΠ8 Δ υὐδὰ ἴο, θυ 
ΓΑΙΔΟΥ {Π6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ. ΤῊΘ Β8Π16 ΔΌΠΟΥ, 4180, ἴῃ δηοῖμον ρἶδοθ (χ Ϊχ. 10), δου. τηϑηϊοηί 
Φαγοιηϊδῃ δηὰ ΕΖοκίϑ], ρθδῖκ8 οὗ [86 ἔνε νγθ τηΐ ΠΟΥ ργορῃοίβ, ΘΟὐποθτηΐης ἩΒοτ π6 ΘΧΡΓΘ 8868 (86 
ὙΥἱϑ ἢ {Πμδὺ (ΠΟΙΡ “6 ὈΟΠ68 πηᾶν σονῖνθ ἀσδὶπ ἔγοτῃ {ΠπῸ στᾶνο.᾽᾽ [Ι͂ὴ [Π6 ΕἸγδὶ Βοοῖὶς οἵ Μδοοδῦοοβ, 
ἴοο, {Π6ΓῸ ἰδ Οἶδα ν ὑθβϑιλπιοην 0 [06 Ὠἰσῃ Θβιϊπηδίίου ἴῃ τ] ἢ [16 δου ρίυγαθ τοῦτο ποὶὰ. Α8 8 
βοτὶ οἵ Δροϊοσγ ἴο ἴ6 1μασραφι)οπίδηδ ἴοσ βοοϊκίῃρ 8η 8 }]}8πὸ6 τ ἢ ἴπθτ, 848 (μου σὰ (πεῖγ ον 
ΒΟΌΓΤΟΘΒ οὗ βίγεηρσίῇ π8α Ὀδοομθ οχμδιβίθα, [Π6 ταπλασὶς '8 τηβα6, ““ ΑΔΙθοϊῖ, γθ ἡδϑᾶὰ ἢοπδ οὗ 
{Ππ|6566 τϊηρβ, βοοίης πδῦ τὸ βαᾶνθ [86 ΒΟΙΥ ὈοΟΪκ8 ἴῃ ον Βαπᾶβ ἴο δοιϊηΐζοτὶ 8.᾽ Αγαδίη ἰὼ 3 
Μασοοδῦθοβ ([Ϊ. 18), 1 18 βαϊά οἵ Νοποιηΐδἢ, οὐ 186 δυι που οὗ δοῦ υπκπονγῃ, οχίτα- δ ποῦ- 
164] ποῖ, [δὲ π6 τηϑάδ ἃ οοἰϊθοϊΐοη οὗ ὈοοίκΒ, “ [Π6 Ὠἰβίονθβ οὗ [86 Κίπρβ δηᾷᾶ [16 ῥστορμβδίβ, 
δά οὗ Πανὶ, δπὰ τ06 Ἐρίβ:165 οὗ {π6 ἰκίησδ,᾽ ὁ. 6. [86 ῥτοοϊδιηδίϊοῃϑ οἵ [16 Ῥογδίδῃ Κίησϑ, 88 
ζουπά ἰπ ἴἰμ6 Ὀοοϊζα οὗ ΝΟΠΟπΔ ἢ δηὰ ἔζΖτγτα. ΤὨῊΪΐΒ ρῬαϑβαρθ, που μβιίδηάίησ [86 ΟὈΒΟυΤΙΥ͂ 
[δῖ τϑεῖϑ Ὁροὴ ἴπ6 βουγοθβ ἔσο ἩΐοΪὶ (86 ἸηΠοττηαίίοη ρίνθη 18 βαϊὰ ἴο Ὀ6 ἀεγίνοά, δπὰ (Π6 
ΘΘΠΟΓΆΪΥ ΤΌΝ ΤΟΥ ΗΥ ΟΠΑΓΔΟΙΘΡ οὗ [86 Ὀοοΐς ἴῃ ὙὨΪΟἢ ἰὐ 18 ἔουηά, 18 ποὺ πὶτπουΐ σοηβίάοτα- 
υὶθ νδῖαθ ἃ8 ἃ Ἡϊ[η688 ἴο (06 σδποὴ δηὰ 18 οὐἱσίΐη. Ῥδὺ 18 ΤΥ ἀπο ἰὸ ΕΖγα δπὰ οἰ οῦβ, 
ἱποϊυάϊησ ΝΟΒΟΙ ΔΒ, 8, ἱπάθοά, Ὀγ [86 δυΐμου, δεου 64 Θχοϊαβίνοὶυ ἴο [Π6 ἰαιύον, Ὀαΐ ἰΐ 18 ποῖ 
[Π6 ΟἿΪΥ ἰπβίδποθ ἴῃ [8 ΟσΚ πΒΘΓΟ ᾿προγίδπί ἤϑιηθ68 8.6 [8 Θχοϊδηροα (οἷ. ;. 18). ΤῈΘ 
αἰ δνθηῦ ρᾶτὶβ οὗ {06 σᾶποῃ Ἀγ οἰθανὶγ ἀἰβ πσυϊδηοα, [86 Ῥαοηίδιθιοῃ Ὀοίησ οπ 64, εἰ ΪΥ 
Ὀϑοδυβο ἴΠ6γ6 νγῶβ Ὠ0 Οσοϑβίοῃ ἔοσ τηϑηςοηΐης ἰὑ ἰῃ {818 ρ'δοθ. Τὴ τυ Ὁ γϑΐογβ ΟὨΪΥ ἴο βοἢ 
ψοτ 8 88, ἰῃ δ αἰτίου ἴο (86 αν τ ἰο ἢ μαα Ὀοθη ργουϊουβὶυ οαγϑὰ ἔου (νοῦ. 3), τϑῦϑ ἴῃ ἀδῆροῦ 
οὗ Ὀοΐηρ Ἰοβί, δηα τητδὲ ἰμογαέοτο Ὀ6 Ἄοο]]θοιοα ἰοσοῖμου. Τὸ σψογὰ ἐπισυνήγαγε (ν6Γ. 18), ἰπ- 
ἀοοϑά, πουϊὰ βϑϑαὶ ἴο ἱηἀίοδία [μδὺ {16 τοῦ ῖκ8 σϑι!ιογοαὰ ποσὰ ἴο Ὀ6 αἡὐάοα ἰο ἃ οοἰ]οοἰΐοη ΑἰγΟδαγ 
θοσιη. Βαβι 68 [Π656 σοῃοΓαὶ 4} 808, ἸΠΟΓΘ ΓΘ, 8180, ἰῃ [8686 ΑΡΟΟΥΥΡΒΔ ἃ στοδῦ πυχι 6 Ὁ οὗ 
ΤΏΟΓΕ ΟΥ 1688 αἰτθοῦ εἰϊδιϊοηβ ἔγοιι [6 σδποηῖςϑὶ ϑοτὶρίατοβ, ἰη νῃΐο ἢ [6 ἴτοο αἰνιδίοηδ οὗ 80 
ΟΒΠΟΙ 86 οΪδίηϊγ, 1 ποῦ Θαυδ!Υ γοοοσηϊζοά, δηὰ δὴ δοαυδίπίδησο τὶ τπηοδῦ οὗ ἐδμ:6 ὈοΟΚ οὗ 
ψ ΒΙΟἢ [Ὰ6Υ ΔΓΘ σοπιροβθα στδὰθ ονίἀθηϊ. 

Α ῬθουλΑΓ Δ ΠΟΥ, ΤΩΟΥΘΟΥΟΥ, 18 πηρυϊοα ἴῃ {86 ΑΡοοτυρῆδ ἴο [26 οἀποπίοαλὶ τυϊεῖηρβ. 
ἜΝ ΤΠΟΥ ἅτ δοϊὰ ἰο 6 αἰδίϊποι ἔγοπι 81} οἵβοῦ Ὀοοῖκβ, δηὰ ρίνϑη οἵ ἀοα ἔον Ὠυμηδηῃ 
οἵ ἴμο δαιῖρ- συϊάδηοθ, ἐπγουσῃ ρῬγορῃθίβ ἰηϑρίγοα ἔον {π6 ρυῦροβθ. ΤΏΉΘΥ γα οα] θα “ΒΟΥ 
ἘΌΡ; ὈΟΟΪ8᾿" (1 Μδος. χἰϊ. 9), δηὰ {πο ῖν υϊῦουβ ἃτὸ σοργεβθηίθα ἴο αν Ὀθθ ὑπᾶθῦ (Π6 
ἰπῆυσηςο οὗ (86 Ηοὶγ ϑρίνϊίυ (1 Ἐπδά. ἱ. 28; νἱ. 1; Εροϊυδβ. χὶνὶ. 24). 10 18. ἀἰβύϊηουγ 86] ἃ οἵ 
ογο ἢ ἴῃ οπ6 ρἶδοο (οοίαδ. χ]ῖχ. 7), (μαῦ ἮὮθ νγἃ8 ἃ ὑγορβού "" ϑδηοι1Άθα ἔγοπι {86 τοι ΒΓ Β 
ψ πὶ." 80 ἰῃ Βδγυςοὶ (ἰϊ. 21) 8. Ῥαββαᾶζα 18 οἰ θὰ ἔγοιῃ (8 ργορμδῦ τὶ (86 ἔοττηυϊα : “ ὙΤΒὰ8 
βϑῖτι (Π6 Τωογτὰ.᾽ ὙΤΠθ σοπηπιοπ αἰϊνἼβίοη οὗ [86 δον ρύαγοϑ ἱπίο Ἰὰνν δι ργορμθῦβ, ἴοθο, Βῇουν8 
1μ40 1λ6 δυΐποτβ οὗ {Π6 Βθύϑυδὶ οδῃοηῖοδὶ ὈοοΪτ8 σοῦ ἰοοκθα ὉΡΟΩ 88 ργορμοίβ, {Ππδὺ 18, 83 ἰῃ- 
βρίγοὰ τβϑηΣ Απὰ ναὶ νὰ8 σὰ οὗ (86 σαηοηὶςαὶ ὈοΟΪκ8, ἴῃ σθηογαὶ, δα βρθοΐδὶ ἔογοθ 8ἃ8 
ἈΡΡΙἰοά ἰο {ῃ6 ἔνα ὈοοκΚ8 οὗ Μοξβθβ. Νο δρίιμοῖίβ σοῦ ὑμβουρῃῦ οχίγαναρδηῦ, πΠῸ ῥγδαίθα ἴοο 
ἰῇ ἴο Ὀ6 Ὀοβιονγοα οἡ ᾿ἷπι, {86 στοαίοβι οὗ ἴπ6 ργορῃοίθ, δηὰ ἷβ ἀἰνίποὶγ ργοπιρίεα, αἀἰν: 6 } Ὁ 
δοκπονϊοαροὶ ποῦ. Ηδ νὰϑ [ἴπὸ [26 ροτίουβ δῃῆροὶβ δῃὰ Ὀοϊονθὰ οὗ ἀοὰ δηᾶ τηϑθη (Εσοϊυδ. 
χίϊχ. 2). ὙῈῸ Μοβαὶς Οοᾶθ νγαβ {π6 ἰὰν οὗ {π6 Ηἰσμοδὺ (Εδοοϊυβ. χὶϊχ. 4), ΒοΙγ, διὰ ἀοά- 
οἴνου (2 Μβες. νἱ. 28). 10 νᾺ8 [86 βυπ [οἰ8] οὗ 4} πϊϑάοπι. “" Α11 ὑπ686 ὑμίηρβ,᾽᾿ βαϊα [6 
Βοη οἱ ϑίγαοι, "" δγὸ [(γυ6 οἵ (16 Ὀοοϊς οὗ μ6 οονοπδηΐ οὗ (86 πηοδῦ Βἰσῃ αοά, [6 ἰδ τ ΠΙΘἢ 
Μοβθβ δοπιτηδηοά ἴον δῃ Βογϊίαρα ἴο {86 σοῃστορσδίίουβ οὗ δοοῦ. 10 γψῖνοβ ἔ.]] 688 οὗ ν ϑάοιῃ 
88 Ῥίβοῃ, Δῃὰ 85 Τίγυίθ πη [86 τἴπη6 οὗ {86 πον ἔγυΐῖ8. 10 τα κοῖ [86 υπἀεογβίδηαίηρ ἴο δρουπα 

κα ΕᾺρηγαῖθβ, δῃηὰ 88 ϑογάδη ἰῃ {πὸ (ἰπ|6 οὗ πατνυθδί. [1 τρδκοίὰ 86 ἀοοσιγῖπο οὗ ἰκηονίθαρθ 

ΔΡΡΘΑΡ 88 ἴπ6 ᾿ίσμιῦ δηὰ 88 Οἴδβου [ὲ. 6. [9 ΝΙ]61 ἰῃ [86 υἰπιθ οὗ νἱπίδσο ᾿᾿ (Εδοϊυβ. χχῖν. 28-- 
21). 

ΤΈο ξυπάφιμοηϊαὶ ἰά68 οὗ τὴ ἀϊνίηα Βείηρ, το ἢ τὰ πὰ ἴῃ ἢ 6 σδποηΐοδὶ θοοῖΒ οὗ {86 ΟἹά 
ἘΠΒΕΣ ΕὟΥ Τοβιδπιθηῖ, (δὲ ἢΘ '8 ἴ[Π6 οηδ δε] ξ-οχἰ βίη Οὑθδίοσ δηα Ῥγθβεσυοσ οἵ 8]}} {μΐπρβ, [86 

ἔοπβ οοῦ- οϊπηπίροίοης Ευ]ΟΡ, ἴο τόσα 4}} ογθδίυγοβ δηα 8411 δνθηῦδ ΔΓῸ ΟΡ] ΘΙ δι ]θοῦ, 8 
οεσηίης Θοά, 4160 χοίδἰποᾶ ἴῃ ἴμ6 ΑΡροσσυρμα, τ μῖ]6, δὲ {86 βατμὸ ἐἶτηθ, (ἰν18. 468 18 ΡΒ Οϑορ ὲ- 

οΑΙΪγ ποῖ 8 1016 ἀονοϊοροὰ ἴῃ οογίδίη αἀἰγοοιοηϑ ἴῃ βοπῖθ οὗ [680 πτίἰησβ, δηἃ 8 Ῥδγυϊου αν 
ΘΙ ἢ 4818 Ἰαϊὰ οὐ αὐϊγ θυΐο8 πο ἴῃ {16 οδποηΐοδὶ ὈοΟα ὉΣΘ 1688 βίτοηρ  τηᾶυκοά. Ναίατθ 
ἰϊ86 17 ῥργονϑβ ἔπ οχἰβίθηςθ οὗ αοὰ (Εοοϊυβ. χ λἶὶ. 2; ο, ΧΙ, 15), δηὰ ὉΠΟῪ ἅτ ἔοοϊβ ὙΠΟ οδῃ- 
ποῦ ουὖὖ οὗ (86 ““ χοοὰ ἐπΐηρβ (Πδὺ ἃγθ βθθὴ πον πὶ (μιδὲ ἰ5,᾿" δηὰ "ὁ ὙΠῸ ὙΠ8110 οοῃ δἰ ἀοτίηρ [80 

1 ΟΣ σε... Οσπίγα 4}. 1. 1. 
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ποΚ ἀο πού τοοορηῖζο 86 Μαβίον ᾽᾽ (7184. χὶϊὶ. 1; οἱ. ϑοὴσ οὗ ΤΉγοα ΟὨ]]ὰ., νον. 39, 8... 
ΤΠΟΓΘ ἰ8 ΟΩΪΥ οα (σοὰ (Επο]υ8. χχχὶϊὶ. ὅ; Βατσ, 111. 85; Υ.Ϊ8α, χῖϊ. 18; βϑοὺρ οὗ ΤΏγοο ΟὨ]]ὰ., 
γογ. 28), δπὰ Ηἷβ ΡΟΥΤΟΣ ΟΥ̓ΘΡ Ϊ8 ΓΔ ΌΥΘ8 18 ΠΠ] 64 (Φυἀ. χνὶ. 18,14: 2 Μδοο. νἱϊ!. 18; χνὶ. 
8δ; ῬγΑΥΟΥ οὗ Μβδα., τὸγ. 8-5). Ηδθ 18 4}1-σῖϑ (Εοϊαϑ. χχὶ!, 19, 20; Δυά. ἰχ. δ, 6), ὨΟΙΪΥ, 
διδιϊης δηὰ ρυπίβῃΐης βίῃ (Ἐςο]υ8. χὶϊ. 6; ὙΥ Ἰβὰ. χὶν. 9), τ σίθουβ (Τοῦ. 11}. 2; Εφου8. χυΐ. 
12-14; 8 Μδοο. ἰϊ. 8), Κἰπᾶ δηὰ ρἰιι] (2 Μδος. ἱ. 24; ϑοης οὗ ΤΏγοΘ ΟὨ114]., νον. 66; γ7 194. 
ΧΥ. 1; Φυά. ἴχ. 11), δηα τοδὰν ἴο ἔογγίνο (ΕοοϊαΒβ. ἰϊ. 11; ν. 4-8; Τοῦ. χὶϊ!. 6). Απιμγορο- 
δύ! δηᾶὰ δηἰὨΡΟροσηοΥῬΪς Ταργ ϑοη δι 8, ΘΒΡΘΟΙ ΔΙ [86 Ἰαιζον, 88 τηῖρῦ ἤν Ὀθθὴ 6χ- 
Ῥθοίθα, ἅτ 1688 ἔσεαυθῃῦ ἴῃ ἴ86 ΑΡοοΎρΒδ ἴδῃ ἰῃ (6 οἷἀοΣ. ὈοΟΚΒ, δηὰ ἴῃ βοπλθ οὗ ἴμμθιη, 89 
ἴοῦ ἰῃϑίδηοθ ἴῃ ΕΟ ϑἰδϑυίουϑ δηὰ ΥΥ̓ βάοηι, {86 1468 οὗ {μ6 ἀἰνίηθ Βείησ 88 ρυγο βρίγὶῦ, 18 δὖ 
Ἰεδϑὺ Ἀρργοδομεᾶ. Τῇ ὅοῃ οἵ δίγδοιρβ,. ἀθοΐδτοβ ὑμαῦ ΠῸ ζδῃ 888 βθο ἀοὰ (ΧΙ. 81), ἀπά 
Ῥϑϑυάο- ϑοϊοιλοῃ βρϑᾶκβ οὗ ἰ5 μοὶγ βρίγὶῦ (τὸ ἅγιον φου πνεῦμα, ἶχ. 17); δῃὰ 6ἰϑοτμο γα 8808 [μα 
18 ἸποογταρΌ 106 βρ γι ἰ8 ἴῃ 411 (ϊησβ δπαὰ ““ αἰ! 61} [86 ποῦ] ᾽᾽ ((. 7; χὶ τ. 1). Οὐ {πὸ οΟΥΒΟΣ 
Βιδηά, ἴῃ βοιῃθ οὗ {Π6 ΔΡΟΟΓΥΡ ΑΙ Ὀοοΐ8 {π6 ποϊίοη οἵ αοἄ ͵8 Θχοθϑαϊμου "πιο, πὰ Ηδ ἰδβ βοῖ 
ἴοτ! ἢ 88 βοδγοοὶῦ τοτο τμδη ἃ πδύϊομδὶ ἀθὶἐν 88 νοῦ δραϊηβῦ (Π6 ἰάοἶβ οὗ [π6 μθδίμιεθ. Τιῖ8 
δ ΕΒρθοἶδ}}γ ἴτας οὗ (π6 Ὀοοκδ οὗ δυ 1 }} δηὰ Βαγυςὶ (Δυᾷ. νἱἱϊϊ!. 18-20; χί!!, 4, ὅ, 7; ΒΑΓ. 
1.1 δι; ἐν. 6); τ81]6 ἱπ ΤΟὈὶῦ {86 ῥτορἰεἰὐΐοη οὗ Ηΐπὶ ἐμτουσἢ ῬΥΔΥΘΥΓΒ δαὰ δἰπιδθρίνίηρ (Δ Κ68, 
88 ἴῃ ἰἀοἸαύγουϑ βδουϊῆςθβ, {π6 ἔοτι οὗ δ ορῶβ ορεγαίιηι (οἷ. χὶ!. 8--18). 
ΤΟ ἰοϑο βίην οὗ [86 ΟἹ Τοδβίδπιθηῖ, ἴον [Π6 τηοβὲ ρδτί, τοϑρθοίδης ογθδίϊοη 88 ἐμ ποσκ οἵ 

Οοά, τϑπιαῖηβ Ὡπομδηρθα ἴῃ (86 Αροογγρῆδα, Ὀυΐ ρβϑυδο- ϑοϊοιηοη (χὶ. 17: εἴ. 2 
Μδοο. νἱϊ. 28), ἴθ δυο πλἢ (6 ΡΒ ]ΟΒΟΡῺγ οὗὨ ἷ8 ἄπη6, βθθπὶ8 ἴο ἍΝ Βε]ὰ 
ἰδδὺ ἴῦ τῦδϑ οὐ ἴΠ6 Ὀ8818 οὗ δὴ ογίρί 8] ἔουῃλ} 688 τηδίογίαὶ (ἐξ ἀμόρφον ὅλης), ἀπὰ ποῦ, 
88 8 ΤΕρΓεβθηϊθα ἴῃ (ἀθηθβὶβ, ἃ ογθϑίοη ἔγοιῃ ποι ΐηρ. ΤῊΘ βαηθ Βεΐησ Ὑπὸ πηδᾶδ, 4180 ὑρ- 
Βοϊὰθ δπὰ ρονθγηβ8 ( δα. νἱ. 9; υἱῖϊ. 1; χὶ. 256; Ἐοϊαβ. ἱ. 2: ΧΙ. 28; Βαγ. 111. 832). Ηἱΐβ 
ΒΟΥΘΓΏΤΏΘΗ, ἸΠΟΥΘΟΥΘΣ, 18 ἃ ὑγονυϊάθηοα (πρόνοια; ἮΥ δα. χὶν. 8), [8611 Ὀδΐην συϊλοα ὈΥ νι ὶβάοπι 
δὰ ἴον (184. χυὶ. 18; Τοῦ. ἵν. 19; υἀ. ν|ῖϊ. 14; ἘοΪαβ. χ. 4); [86 ον} }]8 πὶ τ δίο ἢ [86 
νοῦ] 18 Δ] οἰ 64, τᾶν, ἔδυλΐηθ, ρϑβί]! θη οθ, δοοογάΐηρ ἴο {80 ὈοΟΚΒ οὗ Εοἰ δἰ βιΐουβ δῃηὰ Ὑ718-- 
ἄοπι, ἀύδ ἔον {86 ραπίβητηθηῦ οὗ Βα τ οἰκο 688, Ὑγ}}}6 βογνίησ, ἴῃ [6 οα86 οὗ [86 φοάΐΪγ, 89: 
1688 οἵ αἰδοῖ] π6 πὰ βρίγια8] ουἱΐατο (σου. χΧ]. 9, 10; ΥΥ18ἃ. νἱ. 8). θαι οηϊογοάᾶ 
[80 πον]ὰ (πγουσῃ 186 θην οὗ {86 ἀονὶ]. (Ἃἀοὰ οτραϊθα δῆ ἔογ ᾿ππιογίδ ἐγ (ΥΥ̓ 184. 11. 24). 
Ιη ὈοῸ οὗ 186 ἸλίοΡ σοτηροϑίιίοῃβ, α'8ο, [6 νεϊβάοιαῃ (σοφία) οὗ (σά ρεογβοηῆθα 8 Γεργθβθηϊθα 
88 Βανίησ 86 ῥυἱποῖραὶ ρατῦ ἰὴ [86 νγουγὶζβ οἵ ογϑαιίοη δηὰ ργουίάθποθ; δηά ἰη ἰμδὺ οὗ ρβουᾶο- 
ϑοϊοιθοη {86 τ ργοδθηϊδυύίοῃ 8 οδυτὶθα 80 ἴδ ἃ8 ἴο ἰθᾶνθ {π6 ἱπιργοϑϑίοι) οἡ 8οηθ πη 48 ἰδὲ 
ἢ6 δούῃϑ!ν μγροβίδϑίζοα ἐὺ δηὰ γϑοορηϊζθα ἃ βοοοηᾶ ἀϊνίηθ Ῥογβου ὑπ Γ [Πδὺ ἢδπι (νἱΐ. 22,. 
εἰ ραθ5ϊπι). ΤἼ18 βθθῆλβ, Βουουοῦ, ὕο Ὁ6 ἄπθ ἴο 186 παίαγαὶ ἰθπάθπου ἴο οχασσογαίίοη ἩΠΪΟΝ: 
Ὅ ἤἥπά ἴῃ 4}1 [Π686 στοῦῖτβ, ἴθ γο Ὀδίησ πὸ ραγιϊοαϊαν ἴῃ ἩΒΙΟἢ [ΠΟΥ 8ΓΘ ΙΏΟΓΟ οἰ ΑΥΪΥ ἀἰθιϊη» 
συ ϊϑηεα ἔγοιῃ [Π0 σδῃοηΐο] ὈΟΟΚΒ ἴΠ8η ἴῃ {π6ῖν δηΐ οὗ βἰρ οὐ δπι δοοῦγδου, (86 τβοίονϊ- 
68] ἤσιυγαθεβ, ΠΠΟΥΘΟΥ͂ΘΓ, ἔοτιηϊηρ οὁη6 οἵ [Π6 Ὀθδὲ {ΠΠπβ γαίζοῃβ οὗ 0818 ἀοίθοι.Σ 

ΤΒΟ οχἰβίθηοα οὗ Ῥοίὰ ροοᾶ δηὰ ον]] δῆσο]β 18 γϑοορηϊζθα ἴῃ [06 δροοσυρδιδὶ ὈοοΚθ.. ΤΉΘΥ 
86 δβρίγ 18] Ὀοΐηρβ δπα σαρϑῦϊο οὗ δβϑυϊηΐησ πυτηδη ἔογημϑ. ΤῈ6 ροοὰ δησϑὶβ ἜΣ 
Βυττουπα 6 (Πτομο οὗ ἀοὰ ἰῃ Βδᾶνθῃ, δῃὰ βοῦγα ποῦ ΟἿΪΥ 88 ἢ 8 ΤΠ) ΘΒΒΘΏΡΟΓΒ ἴῃ 
δθῃοσαὶ, θυῦ 88 τηθαϊδίοῦβ ἰῃ {86 ργονϊ ἀθηϊΐ8] σονογηπιθηῦ οὗ [86 σου]. ϑδαίδη (διάβολος), 8.8 
[80 βΒτβὺ σγοαὺ ἀδοοῖνου, 18 δἰ αἀρα ἴο ἰη (86 Βοοῖκ οὗ γ᾽ βάοιι (11. 24), δῃὰ 4180, δ 0 που]: 
δ6θπ, ἰῃΏ ΕΟ] ϑἰδδίίουβ (Σχὶ. 27). 1Ιῃ [186 Ὀοοϊκ8 οὗ ἴπ6ὸ Μασοοδῦθθβ (2 Μδος. 11}, 26; χ. 29; 
8 Μδος. νἱ. 18), δΔῆχ6 18 ἃΣΘ στοργθϑοηΐθα 88 Δρρθδγίηρ ἔοῦ ἴη6 ἀθἔθηβο οἵ (ἢθ ἢδγαββθὰ “6008 
δηὰ [πΠ6 Ρῥυηἰβδιηθηΐ οὗ ὑπ ῖγ ὀρργθββοσῦθ. [Ι͂}ὴηὴ ΤΟΌΪϊ, ἃ8 ἯὙὸ ΒΠΟῪ ἴῃ ἴ86 ἱπιγοἀυοίίοη ἰο ἐμαῦ 
ὈοΟΚ, 116 πηδίΐζοῦ οὗ δρϑὶο ἰπιθγροβί του ἴῃ Βα δ δ σβ 18 σίνθη Δ ΌΠΟΓΙΙΑΪ ργοπιΐηθῃοθ, ἰῃ 
[χεὶ, ἀββυπγ68 ἃ ἔοστηῃ ῃδι 18 ὈοΐὨ ἱπογθα Ὁ] δηὰ δοϑυγά. [ὲ 18 γοργοδβϑηιθά, ἔοσ ἰμϑίδποθ, (μδὲ 

διῃοης ὑπὸ σοοα 8η96]8 ὕΠ6ΓῸ 8Γ6 βθύθη Ῥγββο οθ- ΔΏρ 68 ὙΠῸ ργθϑθηῦ {16 Ῥγδυογβ οὗ {86 βαΐηΐβ 
θείογα αοά. Οπδ οὗ ἴβθω, Βαρῇδ6], βεῦνθδ 85 συϊάβ ἴο ΤΟΌΪΔ8 οἢ 4 ἰοπρ' ᾿ουγη Υ, δπὰ ργὸ- 
Βοσῖ Ὀ6 8, 1|κ6 ἃ Ῥηγδιοΐδῃ, ἴου ΡΥ 8108) δἰ πιθηΐϊδ. Αἰηοησ ἴΠ6 ΘΥ]] δηρσοὶβ, 8 οογίδίη Αϑηγχοάδθυβ 
δεῖβ δῃ ΘΧΙΣΔΟΤΪΠΑΓΎ ρᾶΥῦ : ἢΔΒ ΡΟΣ 0 [8Κα Ὠστηδη [ἰΐ6, ἰ8 4180 σΑρ80]6 οὗ βοχυλὶ ᾿ 80, θα 
ἸΏΔΥ 6 ΘΧΟΓΟΪΒΘα ΟΥ̓ Τ]68η8 οὗ οογίδίη πηραϊοδιηθηῖδ ἩΔΙΟἢ, Ὀοΐηρ ὈαΓποά, τᾶ Κα ἃ βίθης μα 
ἴο ἷπλ 18. τπηϑηἀυγϑῦϊο (1. 17; νἱ. 7, 16). 10 18 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΥῪ ἴο ΒΆΎ. (μδὺ βυο} υἱϑονϑ οου]ὰ 
θοῦ ἴᾶνθ Ῥθθη ἀεσῖνοα ἔγοιῃ δὴν ἰορ εἰπιαΐθ ἰπἰογργοίδοη οὗ [16 ἰθδολΐησθ οὗ ἴμ6 οδποηΐοαὶ 
Ὀοοῖκ οὗ [πὸ ΟἹ Τϑβίδιμθηὺ οα {18 δι ᾽θοι. 

1 ΟἵὗἁὨ Βτυςι, Ἠϊειλείδἰελσε οδγ Τζεδγάᾶον ; Οοδϊορ, νη ξέρε ἀογ Α, Ὑ΄. ῬἨεϊϑλεΐε ; δτρας αρν μένε αονμ᾽ οὗοδ., Ῥ. 25 ἃ. ; 
Ἡδεεεοσ Ἀεαὶ- Εκενε:. δὰ βομιϑηϊοῖ Ὁ Β. 1,ωα.) τὶ, “ἰ ὙἹοἰδμοίς ;᾽ δἷδο, ΘΠ ῦθοσν. θ6ς: Βμολ Ἡδποολ, Ἐϊλίε. ,Σ. ΔΤ, Ὁ, 
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46 ΤῊΞ ΑΡΟΟΕΒΥΡΗΑ. 

γΥ1ὶ τεϑρϑοὺ ἴὸ τηδη [ἢ 6 γϑρσγθβοηςδίίοηβ οὗ ἴπ6 ΑΡοοσυρδα ἄθβοῦνο ρα συϊαῦ αἰϊοη το 85 
ἀρνηνοΣ {Ππδυγαιίησ [06 ἱπθαθηοθ οἵ [π6 {6 ῃ ΡἈΠΟΒΟρΡΙΥ ἴῃ [86 ἀδνοϊοριηθηῖ οὗ ἀοοίσίμο8 
ῬΟΙΪΟΑΥ. σοποογηΐησ δυμηδὴ ἠδίυγα δηα ἀδδβιίϊηγ. Μδῃ γ͵β8 ογεαίθα ὮὈγ ἀοα δηὰ ἰβ δοηι- 
αὐτο δ θλίο Ροββά οἵ Ὀοαγ δηά 8ουϊ], ἰ(}16 ἰδίου Ὀοΐησ βοῃηοίϊη)68 ἀδβίσῃδίοα ὈΥ πνεῦμα ἀπ δΒοπιθ- 
ἘΡΡΒ διὰ {{πη68 ὈΥ ψυχή, [86 ἀἰδιϊποίίοη Ὀούτοθα ὑμαπὶ Ὀδΐησ ΠΟΘΡΘ ΟἸΟΒ6}γ τιατγκοὰ (οἕ. 

: ὙΥ κα. ἰχκ. 1ὅ). Ηδ τνᾶ8 τωδάδ ἴῃ [86 ἱπηᾶρὸ οἵ ἷβ Ογθδίογ, δπάονρα τὶ} τοᾶβοῃ, 
1Π6 Ῥότον οἵ ἀἸ8ι1 ποι ϑῖης Ὀούτθθη τῖσῃῦ δηὰ ντοηρ, δπα 8 ἔγθε Μ1}}.. δῃὰ τγὰβ ρἰδοθὰ οἢ 
δδΥ ἢ ἴο 6 18 τυΐοῦ (Εσο]υ8Β. χν. 14 ἢ, χνὶϊ. 1-8 ; ὙΥΪβα. ἴχ. 2, 8). ὙἘῸ ἱπιᾶσα οὗ αοὰ ἰῃ 
ΜΒΙΟΘΝ πιδῃ τᾶ ογθαιθα οοπβ᾽ 88, Δοοουϊησ ἴο (86 ὅοῃ οὗ δίγδος, ἰπ [η6 βαρουγίογιυ, πὶ σθη- 
ΘΓΆ], ἴῃ πο 6 βἰδηἀβ ὙΠῺ ταβρθοῖ ἴο {Π6 ογθδύΐϊοη (χυϊὶ. 8), δοοογάϊηρ ἴο ρβοι1ο- ϑοϊοιηοη 
(ἰϊ. 28) ἴῃ ἷβ ἱπωτηογίδ! γ. ὙὍΤᾺΘ ἰαίίογ ποῦ, τογθουθῦ, ΟἰθΑΥΥ ὕθϑοθ8 ἴπ6 ργοόχἰβίθηοθ οὗ 

16 8οι}], 8ἃπα τῆογα [88 ἰπιϊηδίθβ ἐπ ἐῦ 88 108 Θουποοίίοη 1 ἃ ὈΟΟΥῪ τ ὶσἢ τγᾶ8 [86 οσο8- 
βίοῃ οὗ 18 [8411] δηὰ 8 86 στουηά οὗ (98 Θοπιϊπυοα δα η θη τότ] σοπαϊτίοη (ν]}}. 19, 20: ἰχ. 
15). Ὑμαῦ {π6 δϊθπον 18 ἴῃ {π18 Γθβρθοῦ ἱποοπβίβίθηϊ, ᾿ΏΔΒπΊ ΠΟ ἢ 88 Θἰβομογο (Ἰϊ. 28, 24). Ὦ6 
ΓΟΡΓΘΒΘῺΐ8 {86 ζ4}} ἃ8 ανίησ Ὀδθη Ὀτουσιιὶ δθουῦ ὑΒγουρἢ (ἢ6 ον οὗ (86 ἀδν]], δπα 80 τθοορ- 
ὨἷΖο8 ὑῃ6 ἰβίοτῖοαὶ νϑ]ἱγ οὗ {πΠ6 δοοουὺηῦ πη (ἀθπ 6518 (11. 1-6), τῆδὺ Ὀ6 δβουὶ θα ἴο 18 ὰη- 
βιιοοοββέι! οδογίβ [0 πηράϊαῖθ Ὀδύνγθθη {86 συτγοηῦ ΡὮΙ]ΟΒΟΡἾο8] ἀχϊοιηϑ πὰ {86 ϑουρίαγοβ. 
ΤΙ ρῥγϊποῖρίθ ὈὉΥ τὶς ἢ οπο, δοοοταϊηρ ἰο (868 ΑΡοογγρἤδ, 88 ἴο Ὀ6 ρονθγηῃθα ἴῃ [πὸ πιδὺ- 

[6Γ οὗ πιογὰϊὶ οὔ] σαϊοπβ δηὰ ἀυς68, τσαὰβ ὑμδὺ Ἀ6, ἴῃ 4}} ὑπαὶ 6 ἀϊά, βΒῃουϊὰ ἢᾶνθ 
κεδόρο τοίογθησθ ἴοὸ [86 ν1}} οὗ Ὠῖ8 ΜΆΟΥ 838 δα ργοβϑβθὰ ἴπ ἴη6 Μοβαϊς ἰδ, 8πη4, δἱ [86 

᾿ δϑῖη6 (ἴτη6, ἴο ἷϑ ΟὟ Πϑρρίπθδϑ. ΤῈ Μ}}} οὗ ἀοα 88 86ὺ ἔοσίῃ ἰη 86 ναγίουβ 
Ργδοορίβ οὗ ἔμ6 Μοβδῖο δοάβ νγαϑ, ργορθσὶυ, ἰο Ὀ6 ὑπ6 φοαὶ οὗ Ὠΐ8 βύγϊ νηρ, ἢ 1]6 0Π6 πιοίέσα ἴο 
106 δϑ)6 ψγὰβ ἴΠ6 ΡΘΓΒΟη8] δ ναηῖασθϑ ἴο Ὀ6 ἀογίνοα ἔτομι Βυ ἢ ἃ οοῦγβθ. [ΐ που]ὰ ποῦ βϑϑι 
ἐμαῦ τἴ0)6 δροογυρῆδὶ Ὀοοκ8. μδοα (86 οδίοξ δηὰ οὗ τῆδῃ ἴῃ (86 ἴονὸ δηὰ βογνίοα οὗ ἀοά, ἴῃ 
{πδηλβοῖνο8 οοηϑιἀογοᾶ, Ὀαΐ τοσαγα ἴῃ 686 Β᾽ ΠΙΡΙΥ ἃ8 ἃ ἸΏ 688 ὈΥ ὙΏΙΘῊ (ἢ6 δἰσῃοδῦ ρσοοά, ἱπάϊ- 
νἱάυα! Παρρίμθββ, 88 [0 δ δἰΐαίηθιὶ, 1ῃὴ {Π6 τιοϑὲ οὗ ὕπθ86 ὈΟΟΪΚ8 δυο ἢ ἃ γονδτγα οὗ σἱρδὶ 

ἀοΐησ νγὰϑ8 δοῦ ἔογἢ 848 αὐζδί 8 0]6 ἴῃ (818 νοῦ] ; ἴῃ βοὴ οὗ ἴπθπι, 88 (0 Ὀ6 Ἔχρϑοίβα οἣἱγ ἴῃ 

{16 116 ἴο ὁοταθ, οὐ δ Ἰθϑϑβῦ, ἴθ οοηποοίίοη σπῖτι [86 ἕαίασο Μοββίδηϊο κἰησάοιῃ (Τοῦ. χἰϊ!. 14 ; 
184. 1. 1δ:; 11. 1; νἱ. 18; Ἐφο]αΒβ. |1].. 18; Βαν. ν. 2 .). ΤῊ δροογυρῆδὶ τυ 8, ἸΩΟΥΘΟΥ ΘΓ, 
σοῃοοῖνρα οὗ ε'π, 80 δ 8ἃ8 {Π0ῸῪ σοπείἀογθὰ (Π6 τιδίίου δὖ 8}, 88 βοιῃθίἴησ ἀρρογίδιηϊπρ ἴο 
186 ουϊνγατὰ σοπάυοῖ, ἃ ἐΓαηβοτθββίοιῃ οὗ [6 δοπον]θασαα βιδηάϑγά8, δηα βθϑιὰ γΆγοΪυ, ᾿ξ ΟΥΘΥ, 
ἴο ἢδνθ γϑϑορθα ὑπ6 τηογα τϑάϊοδὶ σοποορίϊοῃ οὗ ἰὺ 88 Ὀοΐπσ ἃ σδηΐ οὗ ἰηαγὰ σΟὨΓΟΓΙΏΥ ἴ0 
1μ6 αἰνίπο ν1}]}. ΤὨΘ ὑπαουϊγίησ τηοϊΐνο, {π6 σονθυηΐησ ρυγροβο οὗ [86 Βοδγί, Ὀθίησ, ἔοῦ (6 
τηοβὺ ρα, ἰοΐς ουὖὖῦ οὗ δοσουηῦ, δηἀ [6 σομβθαῦσθηοθβ οὗ οὔθ᾽ 8 οοπάποῦ Ὀοΐηρ (μουσβμὶ οἵ δβἰηι- 
ΡΪΥ ἴῃ {μοῖγ σοϊδίίοη ἴο ἱπαϊ νυ] Παρρίπθ 88, 1Ὁ νγὰ8 ροββι Ϊ6 ἔοτ᾽ βιο ΡΠ] ΟΒΟΡΏΘΓΒ 88 {π6 Κοη 
οὗ ϑγδοῦ δηὰ ρβϑυδο- δοϊοσμοῃ (ο βού ἔογι ἢ ἃ ργδάδιίίοη ἰπ νυἱγίαθ δηὰ υἱδθ, δὰ ο βρϑαὶς οὗ 
σΑΓαΪπΠ8] νἰγίι 68, ἃ8 86] -Ὁοη ΓΟ], [θα ρ ΓΆ ΠΟΘ, ργυάθηοθ, στρ ἴθουβη6 858, ἔογιϊτὰἀ6, δηα οαγάϊη4] 

ϑὶπ8 'κ6 ἰἀοἰαίγυ, εἰς. (Εοϊαβ. χυΐ!. 80 ΝῈ, , Υ 184. νἱῖϊ. 7), [δὴ πο ποιδίησ οουϊὰ θ6 
Τοραγα θα 88 ΠΟ ἰπ]υτγίουβ ἴΠπ8π [86 οὔθ, δῃᾶ ποίησ 88 πογΘ ργοβίδὉΪ]6 ἴο πχθῇ ἰη ᾿ἰΐ6 (ὧν 
χρησιμώτερον οὐδέν ἐστιν ἐν βίῳ ἀνθρώποις) [Δ ἴπ6 ΟΥΥ. Αἱ 116 βϑιθ {{π|6, ὕοο, ἃ8 τιϊρμὺ 
ἢν Ὀθθη δχρθοίθα οἡ {86 Ὀαβ18 οἵ {818 ἸΟῪ ΟΣ] Ρ΄δηθ, 8116 [06 τιϊηῦ, δηἶδα, ἀπ οαπηπλΐῃ 
ὝΘΓΟ σΑΥΟἔΌΪγ ὉΠ 64, [}16 τοὶ ΠΟΥ τηδίϊθυϑ οὗ [86 δ οσο ἀθρτθοϊδίθα οὐ ἱσηογθα. Α Ἐδξζὶθ 
ὙΓΔΒ Ἰυ51Π6α ἴῃ σοπιπ ἐλησ Βυ1ο 146 1ξ, ρογβθουίθα ἔον γἱριὐθουβη 6 58᾽ Βαῖκθ, ἢ6 ὑγ6γ ἴῃ ἄδησον οὗ 
Δ]Ππ ἰπῦο [6 Βαπα5 οὗ διἴ8 Θῃμθπηϊθ8; δηὰ ἃ Φυ 1} ταϊσιις ἴῆνοκθ {86 ὈΪοββίπσ οἵ ἀοά οα ΒΟΥ 
ἀδοσρίίϊοηβ δηὰ ρῥγοβιϊυῦθ ΠΘΡ Ῥογβοη ἴου ἴπ6 τοδὶ οὗ μον ἔδυ μουϊδηά. Μπαυΐο αἰτοοι 8 8.6 
σίνθῃ Ποῦ οἠΘ 8 ἴο Ῥθῆδνθ ἴῃ βοοϊθῖυ, ΠΟῪ ἴο θαῦ [0 Οχοθββ ψίτποῦῦ Θν}} σοηβοα θηο68 (Εσο]υ8. 
χχχὶ. 21), δπὰ ἴο ργϑϑβοσνθ ἴπ6 ἢ64}1}} {μγου σα [86 ἀνοϊάξποορ οὗἉ τη οἰ θο ΠΟΥ (Χχχν!. 18); Ὀαῦ 
Ἰονα ἴο ἀοἂ ἱπ δὴν οἴοῦ βθῆβθ ὑπ8ῃ νϑηθγδίϊοη οὐ σονοσθηοα (Ερο]ιΒ. νἱ]. 80) ΒΟ 68 ἘΟΆΤΘΟΙΪΥ 
ἴο ἢν Ὀεθὴ ἱβουρμῖ οἵ. δ ν88 [Π6 ΒΔΡΡΥ πιδῇ πὸ ἰἰνϑὰ [ὁ 866 ἴπ6 ἀφβϑίἢ οὗ ᾿ἷ8 Θηθη 68, 
(ΕεεἸυ8. χχν. 7), δηὰ Ὁγ 18 σοοά ἀοθι15, Θβρϑοί!ν {π6 οαἰνίηρ οὗ δ'ῃβ, ἢδὰ ρυγοβαβοα ἔγοιῃ 
Βοάνθῃ {δ6 ἔογρίνθηθββ οὗ [8 β'ῃβ δηὰ τοῦ ἃ ρεγπιδηθηῦ οἶσθ ἴῃ [86 τῃηϑλοΣ]68 οὗ αθη (Εςο] 08. 
11. 80; χχίχ. 12; Τοῦ. ἰν. 10; χὶϊ. 9: χίν. 11). 

Ιὴ οὨΪγν ὕπο οὗ [6 Δροοσυρῆδὶ Ὀοοκϑ, 2 Μδοσοαῦθοβ πᾶ Ῥ᾽ ἰβάοηι, 18. ἴο Ὀ6 ἔουπα δηγιμίης 
ἬΟΓΓΩΥ οἵ δροοΐδὶ διϊθηϊίοη οὐ [Π|Ὲ6 βι0]6οῦ οὗ ϑϑομβαίοϊοσυ. [1π ἰδ6 γϑϑὺ, (ῃ6 ροΐηξ 
οὗ νίονν ἰβ πιὰο}λ {Π6 8816 88 188ὺ ἴῃ {πὸ ΟἹ Τοβίδιημθηῦ βου ρύαγο 5 σθηθγα γ, 10 ἢ 

[86 Θχοθρίίΐου οὗ ΕἰοοΪ εἰ ϑιΐοσιιϑ, ΘΓ 8. 1688 δἀνδησθα ροβί(ἰοη 8 ἵδκθη τμδη ἴῃ ϑοῖὴθ οὗ [16 

ἘδοβΒδιίο]ορυ.ῖ 

1 Κοθ ΤΩΥ̓ διες]ο ἰὼ ἔδο δ δἰοίλεςα βαςτα ἴον ΑΡτὶϊ, 1879, οπ ἴδ “ Ἐδομβδίοϊοϑυ οἵ ἐμ Ο. Τ. Αροοσγρδ,᾽" δυὰ (80 δὺ- 
κἘιοσί 66 ἴλοῖο οἰϊοά. , : 
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Θδηοηΐοϑ] ὈΟΟΚΒ, δηῃὰ 1 Μασοοδῦθο8, ὙΒΘΓΘ 8 ἀρρδγθηῦ ἰηὐδηςοηδὶ οπιἰββίοη οἵ 4}1] δ] ]υ8ἴοη ἴο 
Πι6 ζυΐαγο βίαιίθ βθϑίῃβ ἴο ὈθίγΑΥ ἃ ϑ'αδάποθδη οὔἱρίηῃ. [Ιἡ 2 Μδοοβθθαβ, οὐ [86 οἴμον Βδηάᾶ, 
186 ὈΘ]Ἰο ἴῃ ἃ ὈΟΔΙΥ γοβυγγθοίζοη ἰ8 βοῖ ἔογι ἢ! ψῖ 8. ἔ0}1π688, ΟΙΘΆΓΏΘ6Β8, δη ἃ οια ρ 4515, πδὺ ἃτῸ 
δἰπηοδῦ βίαν ησ, ἰοδαΐηρ ἴο 186 ἱπίδγθηοθ, [μδὲ, 88 ὈΥΘΙ ἀραϊηβί ΐ8 ΘΆΥ] ΘΓ πα Ὠἰβύου 0 8}}}Υ ΤΩΟΥΘ 
Τυβύ ΟΥΓΠΥ ὨδΙΏΘΒΆΚΕ, Ὁ τγῷ8 γι 6 τ 11} ἃ ραΓ ΐβδη ραγροβα δηὰ ὑηᾳ ον ἀϊτοοῖ Ῥηαυίβαϊο ἰη- 
βυθηςθς (ςΐ. νἱῖ. ραξεῖπι, πὰ χὶν. 46, 55.). ὙΤᾺΪ58 δσοποϊαϑίοη ἰ8 οσοηβγιηθι, τηογθουθῦ, ὈΥ δῦ 18 
δαϊὰ Ὀγ 186 δυῖμονῦ οὗ 445 Μδοοδθεθιιβ᾽ ρταγίησ ἴον ἴπ6 ἀ684, “ἴῃ 1πΠ80 ἢ6 σψγᾶβ αὐ ἴα] οὗ {π6 
ΤΟϑΌγγοιίου ᾽ (χἰϊ. 48-46). Τὴθ Βοοκ οἵ ΝΥ ̓ Ἰβάοῃι, οἱ {11ὸ οἴ οὺ Βαπά, νυ 16 Ἰοὰ Ὀγ [18 ρΡῃΐ- 
ἸΟΒΟΡΒΥῪ ἴἰο γοϊθοῦ (86 ορίηπΐοη ἰμδὺ ἴμ6 Ὀοάγ του] τὶβα αρβὶῃ ἔγοτῃ {πὸ ἀοδὰ (ἰ. 18: ἴΐ, 28; νἱ}!. 
20: ἰχ. 15), οἰδασγὶγ ἐθβοῃ 68 [8:6 οοπβοίουβ, ρούβοῆδὶ, υπθηάΐπρ αχίβίθηοθ οἵ ἴμ 6 βοὰϊ] αἴζθν ἀθδί ἢ 
ῬΟΙΒ οὗ {Π|ὸ γοοὰ δῃάὰ οὗ {μ6 6ν]] (ἰ]. 1-4:; ἵν. 8-10; γ. 15; νἱ. 19), [86 ἔογιηοῦ ἴῃ Ὠδρρίηθ88 
ὙΠῚ Οοά (νὶ. 20), 1Π6 Ἰδίίογ ἴῃ πΐϑογυ (. 12, 16, οἱ ραξ5ῖηι). Ῥβουάο- ϑοϊοπηοῦ 866 π|8, 8180, ἰὼ 

Βαανα μοὶ ἴο ἃ Ἰυδριιθη-ἀδγ ἔο]] νης [86 ργθβθῃῦ βίδίθ οὗ ργοθδαδίίοῃ, αὖ νῃϊο (ἐπ 186 
πὶοκοα, Ὀοκὴ ᾿ἰνίπρ δπαὰ ἀθβά, σου]ὰ Ὀ6 Ἰυάσοα δηὰ οαβὶ ἰπίο μ6}} (1. 9; 111. 7, 18,18; ἷν. 18-- 
20), νΒ}]6 116 τἱσῃύθοιιβ του]ὰ ἀθβοθπά τὸ γοῖσῃ ἴῃ 186 δνονγδβίίησ Κίησάοιῃ νμῖοἢ αοά που]ά 
βοῦ ὯΡρ. [ἰ ἰβ ποῦ ἰο Ὀ6 ἀοπὶθά, βουνοῦ, [δαὺ οἡ {818 ροΐηϊ --- Ἡ Βοίμον (86 ἡπάἀστηθπῦ νγἃ8 γὸ- 
ξατάθα 88 ἰακίηρ ρ᾽δοθ ἀυτγίης 16 δῃηὰ αὖ ἀθδίἢ οὐ δἔέϊον ἀθϑί --- [6 Γ6 18. 8 σϑηΐ οἵ οἸθΑΓ 688 
ἐπ εἷ8 ταργαβοηϊαιίοηβ. 8011), ἴ[Ὥθγ μλϊσῦ θ6 ἃ Τβᾶβοι ἴου (18, ποῦ β ΡΥ ἴῃ [16 τὶ τογ᾽8 οστῃ 
ταϊη, Ὀυῦ α͵8ο ἰπ {16 παῖυγα οὗ ὑπ βυδ]θοῦ 1186], ἢ δὴ ἱπηρογίδηϊ β6η86, ἴο [6 ἱποογτγί αἱ Ὁ]6, 
ΘΥΘΓῪ δού οὗ ἀοὰ νι} γοϑρθοὺ [0 ὕπθιη τιϊσῦ Ὀ6 σομβίἀογεα δὴ δοῖ οὗ Ἰυἀστησπὶ, νι πουῦ μονν- 
ΘσοῚ Θχοϊυάίΐησ, Ὀαῦ ταῦθ ον τοαυϊγίης ἃ [Π8] διιπηταϊηρ Ρ δὖ ὑπὸ 1.881 Πγ. 

Ἶν 18 ἃ βἰσηϊβοδηῖ ἔβδοῦ, ἰὴ νίϑνν οὗ 86 οἸαῖπι ιπμᾶΐ 15 8416 ἰπ Βοπιὶθ αυδυίουβ ἴῸΓ (ἢ 6 ὈΟΟΚΒ 
Ὀοΐοτο 8, {πὺ [86 ἴγαοοβ οὗ ἴλ6 Μοβϑίδηϊος Βορθ συ οὶ. ὑπ Ὺ σοηίϑίἢ ἃγῸ ΟὨΪγ οὗ (Π0 ᾿ 
ζαϊηϊοβὺ ομαγδοίου. Τΐθ ΠΟρΘ, ππογθονοσ, βθθβ ἴῃ ΠῸ οᾶ86 [0 ἢδύθ οθηϊοτοα Αἰ υνϑνη 
οἸθαυγ ᾿α ἴμλ6 οοτηΐησ οὗ ἃ. ΡοΓβΒοηΔ] Μοββίδῃ, ἢὰῦ ἴο αν ἀθνοϊορϑα ἐι86} ταῦ ἴῃ 
Ἰοηρίπρβ ἔογ, δηὰ ἀθβεγὶ ρ(ἰοηϑ οὗ ἃ οουίδίη ἔαίαγο Κἰησάοπι, βυο ἢ 88 δα Ὀδθη [6 βυ] θοῦ οὗ [86 
ἰαΐοῦ ρσόρηθεῖθθ. [1η δααϊίοη ἴο 6 Ἔχρθοίδιίοῃ οἵ (8) 6 τοΐατη οὗ {μὲ αἸϑρεγβειὶ [βγδρ] 1068 δηά 
[86 τοανγαΚαηΐησ οὗ (86 βρίγίῦ οἵ ργόρβθον σοὶ τὸ θηὰ ἴῃ Βαγοι πὰ 2 Δίλοσδθθοβ (ΒΑΓ. 
ἷν. 86, 87: γν. ὅ-9; 2 Μδος. ἰἰ. 18), [86 οοηνογβίοη οὗ ἴ6 Βοδίμϑη 18 ργθαϊοιθὰ ἰῃ 'Τοῦὶυ (χ ϊ. 
11-18: χὶν. θ, 7), [16 οἴθγπδὶ) οχίϑύθησα οὗ [Π6 «Θυν }8Ὲ} ῬΘΟρίθ 88 δυο ἴῃ Εἰς] δ αδίίουβ (ΧΧΧΥΪ]. 

25; χὶΐν. 18), Δα Φἰβομογο, ἴ[Π6 ἔδοὺ [μ80 [118 σοπιϊηυθα οχἰβύθηοθ 18 βοιῃθ μοῦ, ἴο Ὀ6 ὁοῃ- 
ποοϊρα ψ 10} (86 ἔδι!ἶγ οὗ Πανὶὰ (Εσδοϊαβ. χῖνὶ. 11: 1 Μδοο. 1. δ7). ΤὨδ ὅοη οἵ δίγδοι 4180 
ΒρΘδὶς8 'π οὔθ. ρίας (χἰνὶϊ!. 10, 11) οὗ {Π6 τοΐαγη οὗ ΕἸ1)6 ἢ ἰπ [86 ἔοτπι ἔογοίοϊὰ Ὁ Μαίδοβὶ, 
8πα 34145: "“ νγϑ, 8180, 5Π1.8}] 5Έγ6}γ Ἰΐνθ,᾽ ὦ. 6.) αὖ ἷβ οοταΐησ γα 8114}} 06 δἰϊνθ. Απὰά ἰπ ἴμ6 Βοοῖκ 
οὗ ΥΥΙβάοαι (1. 7; ν. 1 41.), 838 ψὸ δνὸ βαϊά, ἃ ἀδὺ οὗ θη] Ἰυἀδριμθηῦ βθθηη8 ἰο Ὀ6 ἰδυσμὺ, [ο]- 
Ἰονίησς νυ ΐο ἢ δῃ ΘίοΥ 8] Κιησάοιμ οὗ [86 βαίηΐδ ψ1}} 6 δῖ ρ ἴῃ ἩΒΊΟᾺ ἴ86 [μοτὰ ψ1}} θ6. ὑπ εὶν 
κίησ. 

γανίουϑ οοσιΒ βανθ Ὀδθὴ τηδάθ ἴο δχρ δίῃ {818 γϑιλυΚδὺα δΌβοποθ οὗ δἰϊυβίοῃ ἰο [η6 Μ68- 
ΒΔ ἢ ἴῃ 086 ΔρΡΟΟΤΎΡΒΑΙ Ὀοοκα. οὔγον, ἔον ᾿μδίδμοθ, δϑογῖθθβ 10 ἤο [86 ἔδοὺ [μα 
ἐμιοῖγ ἐοπίθηβ δγθ, ἔἕου (88 πιοβὲ ραγῦ, Ὠἰβίογίοδι οὐ ἀἰάδοιίο ἀπιὰ ποὺ ργορββϑίίο. ἐμ αέρεον 
Βαϊ 118 ἀἰὰ ποῖ ρτϑυθηῦ γϑίθγθηοθβ ἔγοιῃ Ὀδὶπρ τολάθ ἴο (86 δχρϑοίθα υηΐϊνογβαὶ ἐμ ἀρ αύβδος 
δηα οἴδγηδὶ Κίηράοπι οὗ βγαοὶ. ὙΓῊΥ ββουϊὰ 10 βμυΐ οὔ 86 ἰάθα οὗ (π6 Μοβείαλ ἰξ : 
δ 88 301}} οηἰογιδίηθα ἢ Ηδησβίθηθονς 3 μοϊὰ (μαῦὺ ἰδ 88 ἀυθ ἴο ἃ ἔθδγ, οῃ {8186 ραγί οἵ [86 
ΔΡΟΟΓΥΡΒΔΙ Ὑγίθοτβ, οὗ γίνίπο οἴὔἴδηβο ἴὸ (πὸ Βοδίμθῃ δπιοὴρ ομπι μον απο]. ὙΤ]ι15 υἱϑῦν, 
Βονγθνοσ, 18 ΠΟΙ ἱποοπϑίβίθης τ [16 δὐὐϊί6 τ] ἢ βοηια οὗ [686 ὈΟΟΪΚκ8 Δ881η16 88 ΟΥΟΡ 

διραϊηϑι [86 ορργϑδϑίοῃς δηά ἰἀοϊδίτΥ οὗ {86 Ὠθδίβθη. 10 18 ἴἸΟΥΘ γΑΒΟηΔΌΪΘ ὕο βιρροδβο πὶ 
ατίτα, Οεμ]ογ, δὰ οὐδοῦ ὑμαῦ [86 9678, δὺ [86 {{π|86 σ βοὴ τ[86 ργϑϑθηῦ ὈΟΟΪΚ8 ψΈΓῸ πττὕθη, 
᾿ιδα οραα86α (0 ἔθ6] {πΠ6 παρὰ οὗ ἰμ6 οοπιΐηρ οὗ ἃ ρϑύβοπδὶ Μοββίδῃ. ὙΠῸ Μαοββίδηϊο μορα ἰπ {86 
ΟΙὰ Ταβιίδιηθπῦ 18 ΑἸγδΥ8 απ] 6 τ 10} {Π80 οὗ ἀ6] νσοσᾶμοθ. ΑἈ.8 ἀθ]νθγαποθ ἴῃ ἃ ρο] 68] Β6 88 
1818 πουὰ ποὲ ἢανθ ὑθθη ἀδθϑβίγοάα ἴογ ἃ ἰοὴσ {ἴπη6 δι Ὀβθαυδηῦ ἴο {16 Μίδοοδθωδη βίσυσοϊο. Αηὰ 
88 ἴὯΓ 88 ἰζ τοίουτϑα ἰο ἃ ἀδ᾽ἴσοσαηοα ἔγοπι βίη ἴΠ6 ἰαΐθν 96 1708 Ββδοῖὴ ἴο ἤδυϑ ἰοβὺ 41} οοηβοίουβ- 
Ὧ688 οὗ (86 νῃΐ οὗ ἰ0. ΤὴΘ ἰαν ἴῃ [18 ὕπο ραγίβ, 88 Ἡχιτὕθη δηι ογαὶ, 88 Ἰοοκαα ὩΡΟῺ 88 βυδὲ- 
οἰδηΐ ἔοῦ 841}1 ἡθϑάβ, [86 οοιηρίοῖο γουοἰδίίοη οὗ αοά ποῦ οἱὶγ ἔον {{π θνβ Ὀυὺ ἔοῦ (86 σι βοἷθ 
ποτὰ, ὙΥΠῈ τ6 Οδρυ νην 86 νουϑιιὴρ οὗ ἰ4ο}8 γ88 σίνθη ἃρ ἴῃ ογάθγ ἴο τῇδ 6 δὴ 140] οὗ 
{πεῖν οσῃ ἰηβιϊ υ}]10η8, ΡΑΓιΪΟΌΪΑΥΪγ οὗὨ ὑπ Μοβαῖς Οοάθ. ΤᾺ Ϊΐβ 18 θββρρθοῖδ!!ν δοθ ἴο Ὀ6 6 δα86 

1 ΟΥ γνασεθηϊασιγ, ΟϑὨ 195, ἢ Ἠδτπορ ἥραί- Επενκ.. τὶ. τ Μοδαῖδα ;"} Ἰδῆροη, ὅκα: ὑμαεηίλμνη, οἴο.) ΡΡ. 891-46]; 
Βοβοοκοὶ, Βιό. 1εΣ., ατὶ. " Μεορεῖδε ; " Βοδλύσοσ, ΡὉ. δθδ8-699; δηὰ Ῥγυτϊητοοηὰᾶ, Τε Ψεισίελ Δἴεεείαλ. 

4 Κυ. Κίγελοη- Ζείίμηρ, 1868, ν. 667. 
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ἰπ (Π6 Βοοῖκ οὗ ΥΥ̓βάοτῃ, ΘγΘ [86 σοποθρέϊοη οὗ πϊβάουι 18 οαστὶθα ἴο δὺς} ἃ ροϊπῦ οὗ ἀονοὶ- 
οριῃοπῦ (πδὺ [ΒΓ 18 δ ϑο αἰ ΘΙ Υ ΠΟ τοοῖῃ ἰοἔξ ῸΓ ΔῺΥ βδάθαυδία ἰάθ8 οὗ ἃ Μ}βϑίδῃ δἱοηρβίὰθ οὗ 
ἰι. 1 τι ἀοα8 ποῖ ἰποὶυάο ἰΐ, ---- ὙὨ]ο ἢ ὁδηποῖ Ὀ6 Βυρροδβαά, --- ἰδ Ἔχοϊά68 ἱξ οὗ πθοσβεῖίγ. Ἧς, 
τμοτγεΐοτο, ἄρτοθ ἰῃ {πὸ πιϑίη ἢ Ὀγυπιηοπᾶ, 80 88 γ8: “"ΑῺ δγρυιμηδηΐῦ ἔγοτ δι ἰθῆθθ 18 8]- 
ὝΔΥΒ ΤΟΓῸ ΟΥ̓ [658 ἀουδι]; θὰ 6 οδῃ ΠΑΓΑΪΥ 6 ]Ρ ἰηΐογτίησ, ἔγοαι (μοῖσρ ὑοἱ8] βίϊθηοα οἡ 186 
Βα ͵ θοῖ, [Π4ι [86 Δα Βοῦβ οὗ {π086 σου κ8 ἢδα τὸ Ὀο]ϊοῦ ἔῃ [86 δσομιΐηρ οὗ ἃ Μιοβείδῃ. 10 οδηποῖ 
Ὀ6 5εἰὰ τῆδι {Πποῖγ βυ Ὀ]θοῖβ ἀἰὰ ποῖ Ἰοδαὰ (6 πὶ ἴο βρϑαῖ οἵ (Π18 Ὀ6]1 6; ἴον [80 δον γϑίε γβῆοθθ 
8ῃου πον ἢ} γ ΠΟῪ βμαγοα (86 ῬγορΒοίῖο αϑρίγδιΐοηβ δέίζασ [16 ἔυϊαγο σίογυ οὗ [μεὶγ τσ; δηά 
σε οη ἴΠοΥ ἀσβοσῖθθ 16 τηδρηΐβοδηςθ οὗ [6 Ψ 6 Γ 8816 πὶ (μαὺ 18 (0 Ὀ6, ΟΥ ἀντ6}} ἀροὴ [86 σουθ- 
πϑηῦ πη866 πὶ} Πανὶ, οὐ ῥἱοΐαγα 4} παιοπδ τυστηΐηρ ἔγομι (μοῖρ ἰἀοΙ ΙΓ ἴο [86 ἔραν οἵ ἀοά, 
ἦς ἰΒ Ἰῃσοποοίνϑοϊο {πδὺ ΓΘ δῃου α οἱ Π6 σοηΓΓᾺ] ἤσυγο Γπτουσ ἢ τ ΟΒ6 ΔΟΘΏΟΥ ΟΥΘΓῪ Ὀ]688- 
ἱπρ 88 ἴο ὁοπι6, ἰξ δυο ἢ ἃ ῬΘΥΒΟΠΔ ΣΟΥ ΤΘΆ]Ὺ οηΐογθα ἰηἴο {μοὶνρ Ὀ6]16[, ΥἦὧΩοο οδπηοῦ οὗ δοῦγβθ 
σοῃοείΐμπάα {παὺ ἴμλ6 θα] οὗ μααὰ δηθγο!γ ἀἶθα ουὖυἵ οὗ [μ6 Ποατίδ οὗ {Π6 96 15} ῬΘορὶα ; ἴῸΓ 858 τ 
οὈβογνθᾷ ἴῃ {π6 τυὶτίησδ οὗ {π6 Ῥγορθὲ8 ὑπαΐ [86 ρϑγβοῃ οὗ (86 Μοβείδῃ δάνδῃοθθ δη4 γϑοθάθβ, 
8ἃ8 ὍΘ ἴΓΗ ἔγομη Οὴ6 ἴ0 Δποί ον, δὺὸ ἃ αἰ θγσθῃσθ οἵ ορίῃίοη ΏΔΥ ᾶνθ Ῥυθυδιϊοα ἴῃ [86 ᾿δίοσ 
εἶπιθ οὗ τ ῃ]οἢ Μὰ δὰ ἰτοδιΐησ. Βαΐ ἔτοτῃ 86 1016, δηὰ ἰῃ ρατγὶ ἀουδιέα} ονίάθποο {πδὶ τὸ- 
Τηδῖη8 ἴ0 08, ἰΐ πουϊὰ δοοῦὶ (Πδὺ ἴῃ (86 ρογοα Ὀδίνγθθη (86 Οδριυϊν τ δηὰ [86 τβο οὗ (86 Μδο- 
οΑΌ668 [86 Μεοεεϊδπίς ἢορθ γϑδοϊνϑα 1086} ἰηἴο νᾶρζιιθ δηϊϊοἰραιίίοηβ οὗ ἃ ρογίουϑ δῃὰ ΠΔΡΡΥ͂ 
ξαΐξαγα, ἰῃ τσ [86 ργαβθησα οὗ ἀοα σψουἹὰ Ὀ6 τηογθ τηδηϊξοδί, Ὀὰὺ οὗ το ἃ Μοββίδῃ που]ὰ 
ἔοτπι πὸ δββϑηιϊΐὶ ἐθαίαγο. 

]η δαάϊτῖοι ἴο δῖ 88 δὲ ὈΘΘῺ βδὶα το βρϑοίϊηρς [86 δ]τηοβὶ ὑοΐ8] ἱρηογίηρ ἴῃ ἴδ 6 δροοῖγ- 
ΡΒδ] Ὀοοῖϑ8 οὗ {μδὺ ψΕΐς ἢ ἔογπλβ [8.6 σΘη ΓΆ] ἤσατα οὗ [16 ἰδίδν σδῃηοηΐοαὶ δου ρίαΓεβ, 

Θοποταὶ οοα- πο ῃοῖ δθου!ὰ ρουθαρα Ὀ6 οΔ]]6α, ἰπ οὖς οϑεπιδίθ οὗ (π6 γοϊδεῖνο γαίῃ οὗ 186 
ἔογιηθυ, ἴο οὔμον ροϊηι οὗ ἀ 1551 Πα τὶ γ. ΤῊ ΨΘΓῪ ΤΩΔῺΥ ΓΟΒρθοίβ, ἰῃ ἔδοῖ, [μ686 θΟΟΚΚ(8, 

80 ἔδν ἔγουι γοργθθοητίηρ [06 σοπυϊηαἾ οὗ ὑπ6 αἰνίηθ τονοἰδιίοη δηᾶ οἵ (86 Κίησάοιῃ οὗ ἀοά 88 
βοὺ ἔοσί ἰπ τς ΟἹ Τοδιδπιθηῖ, τη ϊϑίητοσργοῦ δηὰ ᾿ηίοστυρί 0. ὙΒΘΓΘ ͵ἴ8 ἐουηὰ ἰη ἴῃ όοπῃ, ἰῃ- 
ἀδοά, ἃ ἔυγίῖμοῦ ἀονοϊοριηοηῖ οὗ ΟἹ Τοβίαπιοπι ἰά688, Ὀαϊ, δὲ [Π6 βδαῖηθ (ἰπη6, δυο 1ἴη68 οὗ ἀ6- 
νϑορηπλθηῦ ἃτὰ γαῖ ον ἱπίογοϑίλης (μδη νυ Ὁ]θ6. ὙΉΘΥ ΓΘ τ 8 0}}7 ΔΟΠοΡΠηδὶ, δπα θποο, πἢ- 
ὨΘΑΙὮΥ στόν ῃ8. ὙΠῸΥ σοηπηθοῖ {ποιηδοῖνεϑ ΠῊ [86 δαροτγβοϊαδὶ, ναγίοσαῖθα 1116 οὗ 1Π6 ρθο- 
ὈΪ6 γδίμον (δὴ πὶτ τ[λ6 ἀθθροσ ουττοηΐβ οὗ τοὶ ρίουβ ὑβουσιῦ (πδὺ ΘΟ ΤΠποηλβοῖνθθ ἴῃ (ἢ 
ϑοτίρίυγοβ.δ Α ἀϊγοοῦ πο ἔγοτῃ Μδδοῦϊ ἴο θοδῃ (Π6 Βαρι:δὺ 18 ἠοῦ ἰακϑη, παῖ, οη [86 σοη- 
ΤΡΆΓΥ, ἃ Ῥϑίὴ ψίσοι, ᾿ξ ρηγδυρά, που]Ἱὰ Ἰολὰ ΑΔΥ ἔγοιῃ ἴπ6 ταϑηροῦ οὗ Βοι] πο. Ηΐδηοθ 
ἴΠογα βθϑϑ ἴο Ὀ6 πὸ ᾿υβ{1βοατίοι ἔον {86 ΤΘοΟτΥ οὗ ΒΊΘοκ (]. 6. Ρ. 817), τ ΒΙΟΩ ΤΘΟΟσΏΪΖΘ68 ἴῃ 
[Π686 ὙΟΥΚΒ ΟἿΪΥ 8 ΒΟΙΠΘΎΔΙ ΟὟΤΟΙ στλᾶθ οὗ ἴΠ6 βδηδ Κιἰηα οὗ αἰνῖηθ γουδϊδιΐοη δη4 ἰηβρίσα- 
τἴοη ἰπᾶῦὺ ᾶγὸ ἔουπά ἰπ 116 ὁοδποηΐοδὶ δου ρίυγοβθ. ΟἿ [16 σομίγαγυ, ἴα !8β6 Ὀθδοοη ᾿ἰσῃῖβ δΥθ 
κί πάἸοαὰ ὉγΥ (μϑι δυο 88 ἴποβο ὈΥ ὙὨΪΟῺ (86 ϑ'δ παν [808 δουσῦ [0 σοηΐαδα δῃᾶ τ ΐϑ]οδα [86 
6 18} οοἸοπίϑῖβ ἴῃ Αβϑγτία. «υάιἢ ρ]οτγίθβ ἴῃ 8ὴη δοὺ ὙὩῖο ἢ νὰ Ὀθ να δα δπὰ ἀδηουπορά ὈΥ͂ 
ἃ Ρδιτίδγοι (ἴχ. 2; οἵ. ἄβη. χ]ὶχ. 8). [πη Τοῦ δῃὰ Ἐςο]δβίδεαι συ της ἰά6Ά οὗ τὶ σὐθοῦβῃ 688 
ἀογσοπογαῦθβ ἰηΐο βαρ ]6 τηϑγοϊξα 688, πὰ {παῦ τηθτοϊ ] 688. 18 τη ΔΊ ΗΪΥ τηϑηἰξεβίβα ἴῃ δἰ πηβοϊνϊην. 
Ιη Ἰ Μδοοδῦθοβ, ἴῃ δα αἰτίου ἰὸ (86 αἰβαρρθάσγδῃοθ οὗ [6 ΒΟΟΌΓΔΟΥ δηα δ᾽ 0} οἱ Υ ἴο ὕὈ6 6ὁΧ- 
Ρδοϊοα ἰῇ σόογκϑ οὗ {18 ΟΠαγδοῦοσ, τὸ ἤπα ἃ παῖνο ραγδάθ οὗ ἰθρθηῃάβ, [π6 τηοϑὺ οὐνίουβ δῆ 0 "- 
Τοπ βη}8, [11 ΔΗ ΘΙ ΟΙοσγ οὗ (πΠ6 ΟἹὰ Τοδβίδπιθηϊ ἰγανοϑθα δηα πον ἀοοίγηθ8 ὑδυραῦ ἩΠΙΟἢ ἃτθ 
αὐίογ]γ τ πουϊ βου ρῦυγΑ] βαρροτί." 

ΤῊΘ Ι5γδο ἰδ ΠἰΒΈΟΤΥ, ἴῃ ἔδοῖ, ἰδ ΘΥΘΥΥΒοτο ἀσρίοιοα οἡ 1ϊ8 ποῦ] ἢ] γ βίας, δηᾶ 86 στοδὶ 
ΤΊΟΓΆΪ ρῸ8] οὗ [Π6 βαηη8 ΟὈΥΪΟΙΒΙΥ Ἰοβῦ βίρΐ οὗ 18, ἱπάθϑά, γορ᾽ δορά Ὀγ βοιηθιἰηρ 6186. ΤΊοτΘ 
ὍΘΙ, 88 6 ΚΠΟΥ͂, δοη6, 6 η ΟἾγίϑυ σᾶπι6, ΠΟ ΜΘΓΘ ΔΙ Ὴρ [ῸΣ (ἢ 6 ““ οΘοηϑοϊδίίοη οὗ [8- 
γ86] " (Τλικα ἰϊ. 25), δαὶ {ΠΟΥ πογο, δου θηίγ, ἰλο86 ῃοβα [μου 8 δα Ὀδδη ΡΌΒΥ σὴ πμδὺ 
Μοβοβ δηὰ {πὸ Ῥγορδμιοίβ δ πυϊτύθη ἀπὰ ποῖ [86 Δαπηΐτογβ οὗ (16 ρἩΠἸΟΒορὮΥ οὗ Ῥβουΐο- ϑοῖο- 
ΤΩΟΠ, ΟΥ ΒΕ 48 δὰ βουρὰξ ἴο τπιου]ὰ (οἷν ᾿ἴν68 οὐ δι τη υ]δῦθ (οἷν ΒΟρΘ5 ὮΥ [86 ργεσορίβ οὗ [86 
ϑου οὗ βίγβοῃ. Ηδγθ δῃηὰ ἰῃθγὰ ἃγὸ ἴο Ὀ6 ἔουπά, ἰδ 8 ἔτι, ἔθ Ὁ]9 ἰπτδιοι 5 οὗ ῬγορΏΘΟΥ, Ὀυϊ 
ἐξ νψγδϑ ἃ ἴσυθ ἰηϑιεϊποῦ ἐμαί Ἰοὰ ΤΟ Γ ἴο 84 οὗ ἴδε Ὀθδβῦ Βρθοϊηθῃ8 οὗ ἰδ: “10 ἷ8 πο γα Ὁ]0 

1. Τῆς “εισϊεὰ οεοίαλ, Ῥν. 198, 1990. 
4 890 πόγκο οἱ Κοοετὶ, Βείοτ, ΚΊιυκο, Εὐταγὰ, Βοβϑοῖθ, δῃὰᾶ οὐμοτ, 86 αἴγαι ἴῃ ὧν [ὈὰοΣ οὗ Αὐπἰδοτίεοθ δηὰ δὐδοϊθα ὮΥ 

ἩσΏκειοη οῦς ἴῃ [86 Εναπρεί. Κινελεπ- Ζεοίίκηρ, 1858, 1884; ΒΙοεκ ἴθ δικά. μ. Ἀγίι., 1868, Ρη. 281-904; ΝΙΕΟ ἰη ἰἢΦ 
ΤῬεμίεξελε Ζενελγί, 1800, Νοδ. 47-49.; [9 Ἰαϊτοἀαοου ἰο Εὐομ μοι Εἰμίεϊξ. ἐπ δὲ Αροὶ. δελτίψιεν;: διὰ ΤΠ κο, δὲ ε 
Οεεελτελίς Τοὐὶ᾽ς, Ῥογνοάο, ἰἰϊ.- χα ΐ. 

8 80 ΝΙ σας, ἰάεηι, Ὁ. 81:ὅ : “688 ὁ δῦου, πὰ ἀϊο νογσῦ αἸ ο δύδη πὶ δηἰδομοἀδηκίοῃ, ἀΐο Ἰ οαὶο Ἐγβο οἰ ΠΣ ἀ68 
δοδ υ}- πη δοϊκἰδππι ἀβείσοθ πηὰ γοὴ ὅδδος τὶϑὰος ἀσπι ὙΟἸ Κα] ΡΘΏ αἰσὰ τϑἢ οὐσγ τον Ὀαϊιοποη θη ““πἀὐοηίδυπι 
ὈσΥχΑΌΘη, Κη εἰσ ὑὈαεπείίο!  πογάση.᾽ 

4 8690, ἴο0Υ ὀχδίωρὶο οὗ ἔμ μεῖον, 2 λίδοο. χἱ!. 89-46; δῃά ἴδιο σουλδυῖς δρΌ 1106 φδρϑοΐδὶ]ν ἰο 2 διὰ 8 Μδοο. 
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[δῦ (86 δογνυδηὶ οἵ Ψογθιηΐδη δου] ποὺ αν δὰ ἃ ἶσον δηὰ τἱοθοῦ βρῖτίς ἰμ8η [18 Β8» 
το .᾽᾽ 1 Ὑγ7γὸ Ἰοοῖκ ἴῃ νδίῃ, πιΟθοΥυ, ἔου ΔῺΥ ἰγϑςοβ οὗ [}:ὸ 8 1} Ὑ δηὰ ρον ον {πδὺ α18- 
ῬΙΔΥ ὑβοπιθεῖνθα ἰη (86 ΡΟΘΙΤΥ οὗ Φοῦ δηὰ οὗ (86 Ῥβδϊπ)β, δπα δδρϑοί!ν ἔον (μδὺ ἤπρθηθβϑ οὗ 
οοποορίξοη, πιοάαϑβιγ οὗ οοἰογίηρ, δῃὰ ρϑῇδγαὶ θβχοθ]θηοθ οὗ ᾿ ΓΑ Ύ ἰδδύα {μαὶ Αἰνναγ8 Ομ δ γ86- 
ἐδσῖζο [μΠ6 τῃϑίογίοδὶ ἤσυγοβ οὗ 186 ΟΙα Τοοίϑιμθηί.53 Απηὰ, ἤη}}γ, ἴθ Γὸ 18 δὴ οχίγδογαϊ ΠΑΥῪ 

ὩΔΙΤΟΜΉ6858 Οὗ δβρίτὶϊ, 88 γ)6}} 88 [6 ῥγοθθββ οὗ 8 στον ἔγοσῃ βίαρθ ἴο βίαρϑ, οχἱ δ θα ἴῃ [86 
ΔΡΟΟΣΥΡΒΑΙ ὈΟΟΚΒ ὙΠ τοβρθοὺ ἴο [86 6 θἢ ρϑορὶο, (Ποὲν ρἷδοθ ἰῃ Ὠἰβίογυ, ὑμὶν γ᾽ ϑυϊοηΒ ἴὸ 
φοβόνδ, δπὰ {πεῖν ἕαίατο ἀθδιίηγ, (μδῦ, ἱἢ πὸ 8686, δὶ ΥἾΥ Το ργθβθηΐβ ἴμ6 ἰϑδοιίησβ οὗ (86 ΟἹὰ 
Τοδίδιλοπί, Ὀαὺ 18 γαῖ μ 6 Γ ἃ σαγϊοδίαγο οὗ (Πθη), δπᾶ ἰμαῦ βοῦνθβ ποὺ ἃ ᾿10116 ὕο Ῥσϑρᾶγο ἴῃ6 ΜΑΥ 
ἴον [86 Ῥμαγίεαϊς Ὀϊυύθγ 688 το αἰοσσαγαθ υὐξογοα (8611 ἀραίηδὺ [86 Οὐδ ἔγὰθ Τπύθυργοίδγ 
οὗ [π6 δηείθηϊ ἔδι δηα Εὐμυπαον οὗ [π6 υπΐνοῦβαὶ γοϊϊσίοη ἰῃ (6 οοπιοπιρίαουβ ποτὰ 8, “ ΑὙΤΑΥ͂ 
ὙΠῸ Εἰ! ΟγαογΥ Ὠϊπι}᾽» 

5.111, ὁπ 5Βῃου!ὰ ποὺ Ὀ6 ὉΠ πάθα ὈΥ δὴν Ὀξ [8680 ΤΘΑΒΟῺΒ ἴο [86 ἔδοϊ ὑμαὲ ἴμο ΟἹὰ Ταοβίδιιθης 
ἈΡοοσυρῆδ αν ἃ νϑῖυθ, ἃ8 ὍΘ βᾶνθ Ὀοίοσθ ββονῃ, αυΐϊΐο ἱπάἀοροηάθηϊ οὗ δὴγ αιοβίϊοηβ οὗ 
οαηοηίοίγ. ὙΠΟΥ ΓΘ ἩΪῦΠ65868 [Πδὲ σαπποῦ 06 ονου]οοκοά, ᾿ξ ποὺ ἴῃ 4}1 γοβρϑοῖβ βιοἢ 88 Ὑ76 
τηϊσμὺ ἀοεῖγαο. ΤΏΘΥ αν 8 νυ 85 ἩΪΠ65868Β, ἸΠΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, ἴῃ τ μδὺ (Π6Υ 7αὶ ἴο ΒΔ 88 τγ6}} ἃ8 
ἴῃ ἰμδὺ ψΐοΒ, τὶ ἢ τὸ 11011|60 σοπξυδίοιῃ δπὰ οοηιγβαϊοίίοη, [6 ἄο ϑᾶγ. Αὖ ᾿ϑδϑί, 849 ἃ [οἱ] 
ὍΠΟΥ θΈΓΥΘ ἴο βοῖ οἱ ἴῃ ἃ οἰθΆγοῦ ᾿ἰσμῦ {10 υηγίναϊοὰ αἰσηϊ δηὰ ποῦ οὗ 86 τυ ἰηρβ το 
ὙΒΙΟΣ (ΠΟΥ 8.6 δϑδοοίαιθα. Απα 88 τοβοϑοίίηρ, ἴοο, ἴῃ 81} 18 ναγίουβ ρῇδβθβ {86 ρορυΐδνῦ 118 
οὗ 16 ον 188} ρθορὶθ ἴῃ 126 ρογίοα πβθη {ποὺ δρρθαγϑά, [ΒΥ δ ἤθνοῦ Ὀ6 ΟΥμοΡ 86 ἰμδη ἱπι- 
Ῥοτγίδῃξ. [ὃ νγῶ8 ὁη6 οὗ (86 τηοβὺ ϑυθηςέῃ! οὗ Θροοδδ 'π (δ6 ἰβίοτγ οἵ ϑγδοὶ. υσίην Ὁ [86 
5816 ἴῃ ΤΟΥ͂Θ ΟΥ̓ [688 ἀϊγθοῦ οοπίδου ἢ ΘΥΘΥῪ οἷν! ]σοὰ ρϑορίὶα οὗ 116 ϑαυίῃ; δοβίονοα, ἴῃ {86 
αλοϑῦ Βογοὶο οὗ βϑύγυσσ εβϑ, δπᾶ Ἰοβὺ δραΐῃ ὑμοῖν παίύϊου δὶ ̓ πάἀθροπμάθηοο; ἀοιθγιηΐμθα [86 οδποῖ 
οὗ 186 δδογοὰ Βοοῖβ; δυοϊνθὰ [86 ογάϑθυ οὗ ἴδ βοῦῖθθθ δηὰ (6 σουβΐρ οἵ 186 βυπαροριοϑ; 
Ὀσσδῃ [86 80-ο] θα μοᾶχθ δτουπὰ {π6 ἰδτν πἰς ἢ 81}}} οχἰβίβ ἴῃ Μιϑῃηδ δηὰ θιιδγα; ἀθνε]- 
ορβᾶ ἴῃ ὈΟἰζῦοσ βισὶθ οὐδοῦ ροίϊηΐβ οὗ ἱπιργργοίδιίη δηα ργθοθάθπῦ ἴΠ6 ἰδῖδϑὺ ραγίάββ σι τ {μοὶν 
ΒΏΔΥΡ Δη ΔΟΟὨ 818 --- ἀπά (86 ργοβοηῦ ὈΟΟΐκ9 ΔΥῸ ἃ Κἰηα οὗ ογοβϑ- ϑϑοϊίοη οἵ [86 ρογίοα ΌὈΥ πλθϑῃ8 
οὗ νι ῖο, ἴῃ [86 γΥ οὗ Ἔχδιῃρίο, 8]} (18 ρο] ἐἰΐ6 8} ἀπ τηοΓΆ] δοῦν γ 15 τοργοάυσοα Ὀδἔογθ α8. 
Βοβίἀθβ ὑΠ6Ὺ αῦὸ (π6 γσϑροβίογυ οὗ ποῦ ἃ ἔθυ ρῃ!]οϊοσίοδὶ δπὰ σγϑαιη)αίϊο) ὑγθαδβυγθδ, ἔα π 88 
ΤΩΘΩΥ͂ ἃ ἴθττῃ δηἀ ἔογῃι ορίογοα ὈΥ Ομ γὶδὺ δηα ἢἷ8 Αροβϑι!θ8 ἃ5 {86 νϑῖοΐθ οὗ [06 ρτδηάαβί 
Του ἰδίίοηβ, 80 ὑπαὺ πὸ ἱμογουρᾷ βίυμἀοηῦ οὗ [80 Νονν Τοβίδιηθηϊ οδὴ δϑογὰ ἴὸ ονθυϊοοῖκ οὐ ἀ6- 
δρἶῖβα θη}. Απὰ {μοῖθ 18 ροοὰ ἴῃ τ[Πθ ἴοο, οὗ διηποίμον δου. ΝῸ οὔμδ οϑῃ μ6ὶρ Ὀθίησ δἷ- 
(δορὰ δηὰ ομδγιηθα Ὀγ (86 ρμίοῖαγο οὗ πίβάοιῃ ἀγαῦγῃ ἔοῦ ὰ8 ὈΥ (06 ΑἸοχδηάτίδη ϑοϊομιοῃ; 
δηα ἰὈ6Γ6 8.6 βυσοϊποῦ, γγχὰ}}- πογάθα ρτονοτῦβ το Ὀ6 ἔουπα Βοτο δῃηὰ μοῦ ἴῃ {86 ὅου οἵ ϑίγδομ 
(δὶ βἶπο τὶ [Π6 ὈΘΔΕΓΥ͂ ἀπα βρθαὰκ νὰ {π6 ρόνγοῦ οὗ [86 ἀθαρϑβῦ προσ] ἰγὰ. [0 ἰΒ χσὸ- 
Ἰαιοα οὗ Φοδηὴ Βαηγδη,δ τοὺ Ὀοΐηρ στοδῦν οομηζογιοα ὈΥ 8 σοτγίδιη ραβϑαρθ ὙΔΐΟΒ οσουγγαα (0 
᾿ἶτα, ΒΘ νγᾶϑ ὩὨΘνου 6 1688 ροσρίθχοα (πδὺ 6 οου]ὰ ποὺ πὰ ἰὺ νι ΐη [86 ΟΌΡ ΘΟΥΠΟΓΒ οὗ 186 
ΒΙΌΪΟ. 1 νψ88 18: ““Ἰωοοὶς δῇ [86 σϑηθγδίίοῃβ οἵ οἷά δηὰ β66; ἀἰὰ θυθῦ δὴγ ἰγιιβὺ ἰὴ {μ0 1ογὰ 
8δη νγα8 οοηῃξουπαθα ἢ ̓ Ηδθ Βᾶγ8 ἴῃ γοσαγὰ (0 10: ““ΤΏθη 1 οοππυθα ἀθογν6 ἃ γϑαγ δῃὰ οουἹὰ 
ποῖ πὰ [86 ρΙαοθ; Ὀαϊ, δὖ ᾿αϑθύ, οαϑύϊ σ᾽ ΤΥ ΘΥ68 Προ ἴ86 ΑΡοογυρῇδ ὈοΟΪκΒ 1 ἔουπὰ ἰῦ ἴῃ 186 
ὑδηῖῖ νοῦβ οὗ [6 βϑϑοοηᾶ σμαρίοῦ οὗ Εοϊοδίαβουβ. ΤὨΪ8 αὖ ἰδ6 ἢγϑι ἀἰὰ βοιηθνμαὶ ἀδυῃῖ 
ἸΩ6; ὈΘΟΔΌΒ6 ἰδ γ͵88 ποῦ ἰῃ [δο86 ἰοχίβθ {πδῦ νγγθ 68}} ΒΟΙΥ οΥἮΎ ΘΔποηΐοϑὶ. Ὑοὺ 88 {μ18 βϑηΐθῃοθ 
γνγὰ8 ἴΠ6 Βι:η δηΠ 8 ϑίδησο οὗ ἸΏ ΩΥ οὗ [86 ὈΓΟΠλΪ868, ἐΐ 88 τὰ ἀυΐγ ἰο ἴδκα [86 οοιμξοτί οὗ 

. ἐδ, δῃᾶᾷ 1 Ὀ1688 ἀοἄά ἔον ἐμαὶ πογὰ, ἔον Ὁ τγδβ σοοά ἴο πιὸ. Τμδὺ πογὰ ἀοίδι 8ι}}} οὔ. 68 βΐπηθ 
Ὀοίοῦθ ΤΥ ἔδοθ.᾽᾽ 

8. Πιδίονν οὗ ἰλ6 Οἰἱά Τεδίαπιοηὶ Α ροογγρῆδα. 

ΤὮο ΑΡροστυρθδὶ ὈοΟκ8 οὗ 186 ΟἸΪὰ Τοβιδιαιθηῖ, οἰἴοΥ 848 ἃ ὙΠΟ0ΪΘ ΟΥ ἴῃ ραγί, ΟΡΘ ὩΘΥΘΓ 
δἰ Ὀγ τΆ86 Φον8 ἰπῖο δοηπθοίίΐοη πιὰ δῦ 8 Κπονγη 88 (Π6 ΗΘΌΓΘΗ ΟϑΠΟη. Β γεὶ οου- 
ΤΠΟΥ Ὀδοδπιο δϑϑοοϊαῦθα τὶ 086 ϑΘονὶρίαγοβ, δ πγϑῦ, 80 6 }]γ ἰβγουσῃ (δς ϑορίυδ- ἀῶ ἀφοῦ , 
οἰαὶ νογβϑίοη. ΤῈὸ δον βρθακίησ τοῖς σσο παδάθ 186 οὗ [Πδ ἐξδηβίδιΐου, δδν- ῬΒα ψίο ὅθ 
ἴηρ ἰαχον νίθνβ [μ8π ὑμοὶν Ὀγθίγθη οὗ Ραϊθβιΐῃθ οοποογηΐηρ ἱμβρίγαίίοη δηὰ οαποη- βοτῖρίασο. 
ἰεἰζγ, δη4, δὖ [16 Βδηιθ {π|6, τοραγάϊηρ ἰδ βὨΡΙῪ 88 ἃ νογβίοη οἵ [πὸ βδογίρίυγοβ, ἀϊὰ ηοί ᾿θϑὶ- 
ταῦο ἰο σοπηῃροὺ πὶ ἰδ, ἔοΥ 6οο] 8 δϑυϊσα] 186, δυο ἢ ΟἿΘΥ τλογὰ]ὶ νοῦ οὗ «ον Δα ΠΟΥΒ 89 
ἔγοιῃ ὑΐπι6 [0 ἰἰπι|6 Δρρϑαᾶγϑά, σίι Ὀαὺ 1100160 ἀϊβογίαιϊηδιίιίοη 88. ἴ0 [Βοὶῦ ὑθ8] τηϑυῖ8. «οβαρῆυ8 
εἶνοϑ ἴ9 Ππυϊηῦοσ οὗ Ὀοοίκ8 οὗ 186 δοῖιδὶ] σδθοῃ ἰη ἷ8 ἀΔΥ 88 ὑπγθηίγ-ῖ το (6. ΑΡ. ἱ. 8), δπὰ, 

1 Οἰυοὰ ὉΥ Κοοτὶ, 2.9 Ἤτοτε Οοίίει μὰ ἀδα Αροϊι., 18δ8,ν 
8 ΟΥὮ ΤΡ ατί. ἰὼ Ὀυπανοφξαιίοπαί βδυΐδεν ἴος ̓ΒΆΌΔΣΥ, 1810, ΘΕΈ ΤΕ ΕΣ τ ΥΎΝ 
8 866 βίδη!ου, Εἰ. 266. 

ἀ 



δ0 ΤῊΞΒ ΑΡΟΟΘΕΒΥΡΗΑ. 

88 ἴΠ6 96 ν»)8 ἴῃ (86 (6 οὗ Οτίσου (Ευβοῦ., Ες. Ηδϊ., νἱ. 35) δὰ ϑογοιιθ (γοὶ. ἰο Βοοῖβ 
97 δαπι.) θτθ δοουβίουηθα ἴο γθοκοη [ἢ ὈοΟκΒ οὗ ΟΌΡ Ῥγϑβθηΐ οδῆοη δὲ μαῦ πυμθου, 10 ἴδ 
ἀουλ 688. ὑγὰρ ὑμαὺ όβορΒυβ ἱποϊυαάοα ἴῃ Πΐδ ᾿1ϑὲ βίη ρὶν δηὰ βοί δὶ γ (86 ῬοΟΚ8 οὗ ουγ ργδϑϑηξ 
ὀδθοη.Σ ΤὨ18 ὑδβίϊμηοην οὗ Φοόβθρδι8 18 [86 τῆοσ ἱπιρογίϑης Ὀοεϑυβθ, ἃ8 176. ΠΟΥ, ἔγοπι 8" 
ἩΥΙ ησΒ, π6 τγ88 Μ16}} δοεχυδίηιοα ὙΠ βονογὶ οὗ (86 ΔΡΟΟΥΥΡΒΔ] ὈοοῖκΒ δῃᾶ 864 τῆδπὶ ἔγθοϊ γ. 
ἘΡΊΒ ον, ἰῦ βθθιῃ8 οἶθαγ ὑπαὶ [16 εν πϑυοῦ λα ἀπ οἰδον σαποη οὗ [6 ϑογίρίυγοβ [δὴ ἐμαὶ 
τ ΪΟΒ 8. Κπονῃ 88 [16 ΗἩοῦγον, δηὰ ποῖ, δοοογάϊησ ἴο Φοβθρυβ δπὰ οὐδ τεϊἴπ6 5888, Μ188 
ΘΟΠΡΟΒΘα οὗ {86 ὈοοΚ8 {μᾶῦ ᾿παῖκθ ὑρ ον ργθϑθηῦ ΟἹὰ Τοβίδιηθηὶ ϑογίρίατοθ [0 μα8 ὈδΘΘῺ 
ΒΒ ΟἸΘ ΠΟΥ Ῥγονθά Ὀγ ΟΘ]ον 5 δηὰ ΕὙΔΉ 6] ὃ (μδἰ [86 76 νγ8, θυθῆ δἱ ΑἸοχδηάγία, ἀϊὰ ποὶ δἷ- 
ἴδοι [π6 1468 οὗ οαδοπίοαὶ δα βου ἴο (λ6 ϑαριυαρσίηῦ, το 1685 ἴο [86 δα! οηβ {μ8ὺ ὑγοῦθ 
Ἰη8 Ὧ6 ἴο 1ΐ, ἀπα ὑμᾶῦ 1π6 ποιΐοῃ οὗ ἃ βεραγαίθ Αἰεχαπάγίδη οδθοη οὗ {μ6 ϑογίρίαγεβ, 88 ἀἰϑίλη- 
συ ϊδῃηθα ἔγοπι ἃ Πθῦγανν Άποη, ὭΘγΟΡ ργναι δα δπιοπρ ΤΠ Θιι. 

]ὺ τρδὺ α8δοὸ θ6 ἴγιιθ ὑμαῦ {π6 ΑἸοχαπάγίδῃ 96 }08 ἀϊὰ ποῖ μοϊὰ ἴο [86 ἰάθα οὗ 84 δσδῆοῃ, ἴῃ ἐδ 
ῬΙΟΡΟΣΙΥ δίσϊοὐ 86η86, δύ 4}}, Ὀὰϊ δάἀορίοα ρμγίπεϊρ᾽θβ γαῖμοῦ (Βδὺ όσα δηϊδσοηί δες ὕο ἰδ. 
ΡΘΕ ΚΙ 581}, 80 ἔδυ 88 {Ππ6Ὺ μο] ἃ ἴἰο {86 ποίίοῃ οὗ ἃ οᾶποῃ, ἰΐ τγσᾶβ8 ποὶ ἴο ἃ οᾶποῃ οὗ ἰμ6ῖ' 

ΘΓῸ ὙΔ8 ὨῸ . . . ΑἸοχαπάσίαη ΟΥ̓ 88 ΟΥ̓ΘΙ ἃσδίηϑὺ ἰμδὺ οὗ [μοῖρ Ῥδ᾽θϑυϊηϊδη Ὀσογθη, ὈὰΓ οὔθ {πὶ ψγ88 Γαρτθ- 
ΞΡΛΘΒῚ βοηίθα ἴῃ (86 οτἱσίηδὶ ΗθΌγονν βου ριαγοβ 88 ουγτθηῦ ἴῃ (πο παϊνο Ἰαπὰ., Αϑ 
1πεῖν Εργράδη ἴθπιρ]6 δὲ Ἰμθοπίορο ἑβ πονοῦ τοβα ὕο (86 ἢτϑῦ ρίδοθ ἱπ ὑμοἷν ββρθθπι, ἃ8 [Π6Ὺ το- 
οεἰνθα 41 μῖσμον ἠυάϊςῖα] ἀδοϊεῖοηβ πὰ [οἷν πιοβῦ δυυϊμοτι δεῖν ἴθδομθῦγβ ἔγομῃ Ῥα]δϑεπθ," 8οὸ ἰὑ 
18 οἶθαν ἐπδῦ (Ποὶν αὐθθκ νϑγβίοη οἵ {π6 βϑεγίρίυτοθ οου]ὰ ποὺ βανθ θθθῃ γαραγάθα Ὁγ ἴπ6πὶ, δὐ 
Ἰεαβὶ αἱ ἢγβί, 88 Βοϊἀϊπρ δ γ οἵμοῦ ἴμδὴ ἃ βυδογάϊπαίθ ρίδοθ, ἃ8 δηγυηΐπρ πόσα, ἴῃ ἔδοι, (ἤδη Ὁ 
ἃ ἰΘΙΏΡΟΤΆΓΥ ΘΧρΘαϊοηϊ ἴοΓ βιρρ] γίπσ ὑμπθιμβοῖνθβ, ἃ8 δ 88 ροββίὉ]6, ῖτ πὸ βαογοὰ 1 ογαίαγο 
οὗ {ποῖγ ρθορίβ. Απᾶ (δὸ ἔδου {μαὺ {π᾿ } ρογι 6 ΟἾΠΟΣ στοῦ κϑ κα Φυα! ἢ, Τοῦ, ἀπὰ [6 
ΘΙΟΥΥ οὗ ϑδυδδῆηᾶ ἴο 06 δββοοίδιθα σι (ἢΐ8 νϑυβίοη ροϊηῖβ 0 βυοἢ ἃ. σοποϊ αδοη ΘΥΘ ἢ ΠΊΟΙῸ 
ἀϊγθοῦγν τπδῃ ἴο [π6 οὴθ ἐδμαὺ ὑποὶν ποίίοη οὗ [86 οᾶποη δἰϊοσθίθοῦ ᾿γἃ8 ἃ Ψ ΥΎ ἰόοδθ οὁθθ. ΤὨ6 
Ἰεσοηάβ {μδαΐῖ ψϑγὸ ἰηνθηΐθα δηᾶ {1 ναγίουβ δῇογὶβ {πα θοῦ βα ΒΘα ΘΠ πϑᾶς ἰο γίνε (89 
ὙΟΓΒΙΟΙ ΟΌΤΓΘΏΟΥ πὰ ΔΌΓ ΠΟΥ τ γα (ἢ 6 ἡδίαγα] σοηβθαῦθηῃςα οὗ [6 βρίγιῦ οὗ ἀἰϑύγιιδι 8πα 768}- 
οὔβϑν ἰμαὶ οχἰβίθα Ὀούπθθη {886 96 17:18 οὗ Εσγρί δηά ἴμοβο οὗ Ῥαίθβίϊηθ, 8 βρίγιῦ ψοϑθ ὈΪΓΙΟΓΏΘ88 
Βῇονβ ἰ{56}8 ἴῃ [86 ψ6}}- Κῆονσα αὐΐόγδηοοβ οἔ {Π6 Ῥαϊθβιϊηΐδη ραυῦγ: “ Ηὸ το βία ΐθθ (μ6 υἢ- 
ςἈποηΐοδ] ὈΟΟΪ 8 Μ11] πᾶνθ Ὧ0 ροτγίοη ἴῃ 16 σου] ἃ 0 σοιηθ.᾽᾽ “δ ψο ἰπίγοάσοθβ ἰηΐο [8 
Βουβθ πιο ἰμδὴ ἴ.6 ὑπθηϊγ- ἴον (ἴ. 6..,. ον ὑνοηϊγ-ῦν 0) ἰαἰγοάσοοβ οοπέυβίοη.᾽᾽ δ Καθηθρῃ, 
8180, 889 τοοοσῃϊζοα {π6 δεῖ, τπᾶὶ [6 δερίαδρσίηϊ νογϑίοη, ἰῃ ἰἰβε] ἔ, δα ἴῃ ΠΟ 86Ώ86 ἔογ ἰῃθ 
εν5 οἱ ΑἸοχδηάγία δα [μ6 ΠὨἱβρογβίοη (86 ἔογτοθ οὗ δὴ δυϊιμοσγϊϊαϊνο βίαπάδσα. ϑρθακίηρ οἵ 
[86 οΥἰὐδπιθ οὗ {Π6 βαλθ ὈΥ ἴ[Π6 σταηάβοῃ οὗ ΨΦοβὰβ Ὀθὴ βίγδο, μὸ δι 8: “" ΤΏυβ, οἰ 6 Ρ 16 
ΨΠ0]6 οὗ [μ6 ΟΪα Τοβίδπιοης τ ΒΙΟ ἢ τὸ ΠΟῪ ΡΟβ8688, Οὐ, δῦ ΔΥ Γαΐβθ, Ὁ ἔδν (Ὠ6 στϑδίον ρατί οἵ 
ϊ, τᾶϑ (6 ὑγϑηβὶδίθα, Ὀυΐὺ ---τ 848 1ῦ αἰδὸ ἔο ον 8 ἔγομλ [8:6 πογὰβ ι8ὺ αποίθα ---- 818 γοῦ Δα πο 
ΤΩΔΏΠΟΥ οὗ δυϊμοῦίογ, δὰ τγῶ8 ἰθδβίθα Ὀγ [ἢ6 οτἱσί μα] ὈῚ ΔΠΥ ὁπ6 ἯὯ0 δὰ {86 ΡΟΤΤΘΣ δηα [Π9 
ἱπο!ηδιϊοη ἰο ἀο 80ο.᾽᾽ 5 
1 18 ποῖ ἰο Ὀ6 ἀἰβρυϊοά, Ὠοπόνον, μαι (Π6 ὅονϑ οὗ Αἰοχδηάγία δὰ οὗ {6 Ὀ᾽βρδγβίοη σϑη- 

ΘΡΑΪΥ, οὐ (86 στουπάβ ἃῦονυθ ρίνϑῃ, γοοοϊνθα ἰὸ ὑμὶν ορ᾽ ϑοίοη οὗ {6 βδογϑά 
ΤΊΘΑ Ξ ᾿ ἢ . : 
ἘΣ απὸ ἐμὰ ὈΟΟΚΒ 88 οοηἰαἰποᾶ ἴῃ ἴη6 ΤἸΧΧ., ὑμο8θ αἷδὸ ὙἈ] οἷ γθ ΠΟῪ ἀεϑίσηδίθ ἃ8 ἴπὸ ΟἹὰ 
ΠΝ τος Τοβίδπηθης Αροοῦυρθα. Βυΐῦ ἴ0 ἰ8 ἃ πιοϑὺ ἰπίθγοβϑίϊησ ἔδοι, (μαῦ πον ϑιδηάϊησ 

ἰδαῦὺ (806 Νοὸν Τοβίδηιθηΐ υϊλθγβ ἴῃ οἰθπσ τΠ6 ΟἹὰ Τβίαπιθηῦ ταᾶῖζθ '86 οὗ {ῖ8 
ατοοκ ὑσδηβίβδιίοη, [Π6Ὺ ἀο ποῖ, ἰπ 8 βίησίβ νγγ0}}- δοισοα θα ἱπβίδησθ, αυοίθ ΔΗΥ οὗ [86 Δροοτγ- 
ΡΒΔ] σοῦ (μ4ὺ τ γῸ σοῃποοίοα ὙΠ ἰ{.«7 Απάὰ ἀνθ οογίδϊη Βυρροβοα ΤοιρἰἸβοθῆσοβ δηᾶ 
Ἰαΐθηϊ γϑέογθμοοβ ἰο ἴΒ6 τς μανθ Ὀθθη ποιϊοθα ὈΥ ΒΟ ΠΟ] ΓΒ ἃ οὗ δὴ ὑποογίδίῃ ομαγδοίογ, 
δηα τηδὺ θείου Ὀ6 γοΐοσγθα ἴο ἃ ρθῃθγαὶ ὑγβ  ἰοπ8] βουγοα οὗ ᾿ιἰβίογοδὶ τηδύθγϊ 8] ἔγοτα ἢ] ἢ 
[6586 ὙΤῚΘΓΒ ἰῃ οοπηάοῃ ἩΪ Οἰμον8 ἀτονν. 8 ΤῊΪ8 γα κδῦϊ οἰγουμηβίϑηοθ ΘᾺ ΒΟΔΡΟΘΙΥ ὉΘ 
ἀχρίἰηθα, πὶτῃ δοὕγον, οομϑιἀθγίησ (86 οχίθηῦ δηά τα ἰβοθ ]ποουβ Ομγβοίον οὗ ἴπ6 Αροογ- 

1 Οὗ βοδᾶνον ἴὼ Ἡοτσορ δ Κεαὶ- ἔπενα. (Φῖο ΑΒ.), αγὲ, ἐο Αρόκσυρθθη ἀκ Α. Τ." 
4 Ηογτορ δ ἤεαί- ἔπονκ., ατὶ. " Καηοη." δ Ῥογνϑίμαϊεπ, ΡΡ᾽. 568-61. 4 Εὐταῖ, δον απ. ἀε53 Α. Τ΄, ν. 143. 
δ Οἵ. Βατεϊ, ἑάενι, ΡΡ. 140-150. 6 {{|. 118, 174, 
Ἴ ὅθοθ, Ο5 [86 ΖΘΏΘΤΆΙ δυήοοῖ, Κυΐηοοϊ, Οὐεογυαίίοπες, οἷο. ; ΒΙοοῖς ἴὰ διά. μ. Ψπίε., 1868. Ρ. 820, Δ΄. ; Βέετ, Κϑοσὶ, δπὰ 

Νίισδοη, 1. 6.;}; ΕἸ ΣΒΟΒ6 ἐπ ΒΟΏΘΏΚΟΙ 8 Βὼ. 1. 2., αγὶ. "!ἋΛΡοκ. ἀο6 Α. 1. ;᾽) δηὰ βειῦτος ἰπ Ησσσορ Κεαΐ- Επενά. (δῖθ 
Αυδ.), ἰάεηι. 

8 80 ΝΙὡϑοὶ, 1. ο. : Βοι υποδομίος Ὀ]οΙΌΣ 66 το] κοιοιωθα ἀϑοκθασ, ἀδϑο ΟἸγίδιίυβ πηὰ ἀΐο Αροβίφ! ἢ 815 Ζϑιιζθῃ ἀδὲ 

ΟΠ Αγ“, ΞΓΑΣ ὉΠΔΌΪ δας ὈΘθο δ σὺ ταὶς ἀοθοὶς, Ῥσορμοίθη πὰ Ῥδδι μη, ΒΟΆΓ γὙοὴ ἀδη ὙΠΟ ΡΈΥΘΏ ΑΡΟΚΥΥ ἢ Θπ 
Καίπο Κοπηΐηΐβα πδῃτηθη, ἀδδα βίο ἀυ σοι Κοΐῃο Βοάθ οὧον βο τ ΔΊ σὯθ Αϑαδεογυηρ οἷσο Ἠϊη ποίους δυΐ ἀἰοκοὶ δὼ θα Ὀ81 ἢ- 
εἰσίθῃ, τπιθὰ αἰ δ Δ] θη, τπτῸ οἷα 80 πῆ Ζυκαττηθοϊτονη Ὀοίάογ βοϊίθη ἱπ Ῥοτίθη ππὰ Ουάδηκοη βιαςιβηάοί, δες τοι 
εἱπαπάεν υπαδλαπρὶς δὰ ἀσῃ χοπιοίηδαδιπθη Ὑοσβίϑ ζει τοίδοη ὑδδίδαιθε ἰϑο μοῦ Εοὶϊσίου δβοῦρέθῃ."" 



ΘΕΝΕΞΒΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. δ1 

Ρδιᾶ δῃὰ {86 πυμηδοΥ οὗ ὑἱπι68 {π6 ΟἸἹὰ Τοδίδηιοηΐ 18 οἰϊεα ἴῃ (8 Νονγ, οὐ 11 στουπὰ ἐπδύ [86 
ΑΡοσγΥρδᾶ Ὀοϊοησ ἰο {μδαῦ ερϑοΐδὶ σδίθροσυ οὗ ΟἹὰ Τοβίδηθηὶ πτὶ ἰπρβ  Ἀ1Ο ἢ ἃ ΓΘ βοϊάομι, ΟΥ̓ 
ποῖ δὖ 8}} αυοϊοα, Ὀαΐ τηυδϑῦ Ὀ6 σομδίἀΘγοα 8ἃ8, ἴο δβοῃι8 δχίβθηῦ, [86 Ὡδίυγαὶ --- ποῦ ἰ0 580 ΒΌΡρ6Γ- 
ὨδίυΓΑΙ --- ΓΟ80}0 οὗ [6 ν)ρ}}- Κηόνη το δύο ἰῃ πο ἢ [11686 ὈΟΟΪΚ9 διοοὰ ἴο 6 ὀδποῦ, δηὰ 880 
οὗ (89 ἔδοῖ, ποιϊεοα πάθον 186 ργονίουβ ἢθδά, (μδὺ [Π6γ ἰδὺ ουϊδῖ4θ [6 ἀϊγοοῦ ᾿ΐη6 οὗἩ [86 αἰνὶπθ 
τονοϊδίίου οὗ γοἀδιηρίίζου ἰῃ “9688 ΟἸΒτΙβί. 

Ἡδῆςαδ, [86 δβϑβουίζοη οὗ βο!α Βοῦδῃ Οδίμο]ὶς ἐμθοϊοσίϑηϑ 15 ἔα156, (μαὺ [86 ΑΡροβί]68 ζᾷυδ ἃ 
ΒΙΌ]6 οσοπίαἰΐησ 186 ΑΡοογυρθα [0 [86 ΘΟ υΣ 68. Θδίδ Ὁ 1956 ὈΥ ἴθ. Οπ [86 
ΘΟὨ(ΓΑΓΥ, {86 τηοδὺ (μδῦ οδὴ Ὧδ βαϊὰ ἰβ ἐμαῦ [88 Αροβίθβ υϑοὰ ἃ νογβίοῃ οὗ {μ6 Οἱὰ ΤῊΣ ἌΡΕΟΣ 
Τοβιίδιηθηῦ τ ΐοἢ οοηίδίηθα (ῃ6 ΑροςΥρμα, θα τὶ 80. οαγοῖα! δὴ δυοϊάδμοθ οἵ ἘΠ ΕΕ ΒΕῚ 
186 Ἰαίϊον τπδὺ ἰδ οδῃποὺ τὶ οογιδί νυ Ὀ6 Δ γπιθα ἰμδῦ ἴῃ 4}} ὑπϑὶν γι οηρβ ὙΠΘῪ ᾿ 
ΤΏΔΚ6 8 βίηρία ἀϊτγοοῦ δ᾽] βίοῃ ἴο [Βϑῃ. [1ὺ 8 οὐδοῦ νΐβα, Βόσσουοῦ, ἩΪῸῸ (οἷ βυσοθβϑϑοῦβ. ΤῊΘ 
Β0- Ο81164 Αροβίο]ϊο Εδίμογβ, τὶ πουῦ τη κίπσ ΔΩΥ ροβίονο οἰ δ οἢ 8 ἔγομῃ [8686 νογκ8, υπαουδὺ- 
οάϊγ ἐβονν δοαυδίπίδποθ τ ἢ θὰ. ΟἸθιωθηῦ οὗ Βοηιθ, ἔοῦ ἰμϑίδης (6. Ϊν.), δἰἰυ168 ἴοὸ Φυα } 
88 8 Οχδιηρίο οὗ μογοϊβιῃ οἡ [86 ραγί οὗ ἃ σοιδῃ. [ἢ [86 Ερίβι]α οἵ Βαγηδθδϑ (6. χἶχ.), {6 γ0 
ΒΘΘΩ8 (0 Ὀ6 ἃ τοΐοσοηοθ ἰο Ἐοοϊοβίϑυϊουβ (ἰν. 81); δὖῦ Ἰθϑβῦ, [π ὕντγο ρδβϑϑϑσθϑ ᾿ἰᾶνα ἃ οουίδ! ἢ 
δὲ τα αν οὗὨἨ Τὰουρῦ. [ἢ ἃ ἔγασιηθηΐ οὗ {86 ϑϑοοημα ΕΣ Ἴβϑι1]ὸ οὗ ΟἸδιηθηΐ (χνὶ. 4), να ϊςῃ δρ- 
ῬΘΆΓΒ ἰῃ (Π6 οαἀϊίοη οὗ [80 Δροβίο!ο Εδίοσβ ὈῪῚ Οδμαγὰϊ δηὶ Ηάγηδοῖκ ([ω1ρΡ8.. 1878), 18 ἃ 
ῬΟΒΒΙ ὉΪ6 σοι ηίβοθηοα οὗ ἃ ραΒΒΑρῈ ἴῃ ΤΟΌΪ (χίϊ. 8, 9), δἰδουσῇ [16 τ βθη ]ϑη66 18 ΟὨΪΥ ἴῃ 
ΘΏΘΓΑΙ οοἰουίηρν. Απάᾶ “αυδβίίη Μαγίγυ (4οί., 1. 46), ον ἀθ μον πδᾶθ 80 οὗ ἴμ6 Αἀάα!οπβ [0 
Ῥδηΐοὶ, Ὀὰῦ ποὺ ἴῃ βο ἢ ἃ ὙΑΥ [μδὺ [Ὁ ὁΘ8} ΡΤΟΡΘΟΥΪΥ Ὀ6 ἰπίοστϑα μδῦ ἢ6 γαραγάθα [86 ὈΟΟΚ 88 ἃ 
Ἰεριπιᾶῖα ρατὺ ὋΣ {86 ϑδεσίρύαυγοθ. Ὑμθ βγβὺ δοίιι8] οἰϊαιίοη οὗ (86 Αροογσυρὶᾶ διποὴσ Ο γἰ5- 
Ὅλη ΤΙ ΓΟΓΒ ΟΟΟῸΓΒ ἰπ Ιγαηδθυδ, ὙΏῸ αυοίθβ ἔγοπι ΒϑυΌ ΟΣ 88 ἔγου ἃ σοιῃροβίθοη οὗ Φογθι δὴ 
(Δἀυ. ατ. ν. 85:1 οὗ. ἵν. 20). ΟἸοθηΐ οὗ ΑἸοχδπάτία, ἴοο, οἶϊθ8 Βαγοι 85 ἡ θεία γραφή (Ραά., 
ἷ:. 8: οἵ. δίγοπι., ἵν. 16.) ον ἴδῃ, δ1δο, γϑέθγβ ἴο Εἰς ϑ αβϑυουϑ τὶ ἢ [86 ἀβυ8] [ογιχυΐα οὗ 
οἰξαῦϊου ἔγουτῃ δογίρίυσα, δίσω δογὶρίωηι ὁδὶ (Ἐς. Οαϑί., ο. ἰὶ.. οἴ, Αὐἀυ. Ῥαϊοηϊ., ας. ᾿ὶ.,) δὰ 26 Ομ 
Τόπι., ἱ. 8). Απαὰ Ογρτγίδῃ τὰκ 086 οὗ ἃ υτλθὸν οὗ [16 ΔροοΓΥρ δ] ὈοΟΚ5, ἱπιγοἀποΐησ οἱΐδ» 
ἤοῃβ νὴ [86 ψογάβ: δίσυΐ δογίρίωπι 68ὲ δα δογίρίωγα αἰσίπα αἰοιῖ. 

10 νου ποὺ, Βοσσονοῦ, Ὀ6 Ρυϊιίίησ [86 τηϑίϊον ἰὴ ᾿υδὺ {116 ΡΓΌΡΘΥ ᾿ρΕῦ ἴο ΒΥ, τε ΒΟΙΏΘ, 
1μδὺ ΟἸ τί βιίδη τίου οἵ ἴ86 ἢγβι σθπίυνῖθβ πιϑὰθ ΠῸ Ἐββθῃῦα] αἰϑιἰποιοη ὈΘύσθΘ ας παμο ταῖν 
[86 ὈΟΟΚΒ οὗ {86 Ηδῦτγονγ σπου δηα πο86 οὗ ἴλ6 Αροοσγρμα. ΤΟΥ ἔουπά ἴῃ {Π|6}} οἰὐοὰ οατο- 
ατοοῖς ΒΙΌ]6β [μ6 Αροοσγρμδ οοηπϑοιθα πῖθι [86 ὈοΟΙκΒ οὗ [86 Ηδῦτγθν οᾶποη, δὰ, ᾿δϑισ- 
88 ἰὑ που] βδθοπὶ, 80 6] 7 ὑσουρ ἰσπόογϑηοθ οὐ ἰμηδάνογίθποο, δὺ ἰδαβϑῦ πγ ἢ πὸ ἱπίθηϊίοη οὗ ρὶν- 
ἴπσ ἴθ 8 {μεοϊορίοαὶ βἰσπίβοδποθ δηα ἱπαογβθιλθηῦ τ ἰοῦ βου α Ὀ6 να]]ὰ ἔογ βυρβθαυθηΐ 
Ὁπι68, τηδά 6 086 οὗ ὑμ6πι, ΔΙΌΒΟυ ἢ ἴδ 1688 ργορου οπϑΌΪν, ἰμδη οὗ (μ6 οδῃοῃΐοαὶ δου ρύαγθβ. 
10 ἀοοθβ ῃοΐ βθθῖῃ, ὨΏΟΓΘΟΥΘΡ, αυΐῦα ἔν ὑο 5ΔΥ, Ὁμδὺ, ἴῃ [16 ΘΑΥΪν ομυγοἢ, οᾶ8608 οὗ αἰββθηῦ ἔγοι 

[80 νά γ οὗ 106 Δροσγυρμδὶ τι σ8 ΘΓ ΒΙΠΡΙΥ βρογδαΐς δηὰ {86 σϑβυ]ῦ οὗ ἰθαγηθὰ ἰηνθβ- 
σαϊίοη, ἰοῦ ΤΟργθβθηϊησ ΠΥ σΘΏΘΓΑΙ νἱον. ΕὟὌΥ, δρατῦ ἔχοι ἴΠ 686 ἱπεϊάθηϊαὶ οβονγίβ δἱ 
δοίυδὶ ὀχδιιϊηδύοη, [6 ΓΘ τγἃ8 ποϊμίησ ὑμαῦ οουἹὰ Ὀ6 οΠμαγδοίουΖθα 848 ἰη θ ἰσοηῦ ορίηΐοη οἢ 
186 Βυθ]εοῖ, 10 νὧδ βἰρὶγ ἀγϊἔίησ. ΤῊ πῆθγ ἔδοῦ (Παὺ [8986 ψοῦκ8 ψόγο ἔοι πα ἴῃ [6 ΒΙ0]6 
ἴῃ σοῃμοῦ 1186, γγἃ8 ΘΠΟΌσΙ, ἴῃ [[86]7, 85 τὸ ΚΠΟΥ͂ ἔγοιῖῃ βί ΠΉ Δ} ΤΘΒΌΪ18 811}}, ἴῃ ρἰδοθθ τ ΏΘΓΘ 
[86 ΑΡούγΥρη8 8:6 οἰγτουϊαῖθα ἴῃ σοπηθοίίοη Ὑ 1 (Π6 σδηοηΐοαὶ δοσίρίαγοβ, [ο δοοουηῦ ἔ0}}Ὺ 
ἔον [86 Θδβύθϑτῃ ἴῃ το [ΠΟΥ βθθῖὶ 0 ἢᾶνθ ὈΘ6ῃ μο]ὰ. Απά ἰζ 18 85 Τϑιμ ΓΚ Ὁ]6 88 βρη βοδηῖΐ ἃ 
αοῖ, [δῦ ἴῃ ᾿πβίδποθβ ὙΠΘΓΘ δρθοΐδὶ Ἰηνοδυ σαύϊοηϑ τὶ (ἢ ΓΟΙΘΓΘησΟ ἴὸ [86 τηδίϊον ἬὙΘΓΘ πηϑάθο, 
85 ἴῃ (16 οσὯ86 οὗ Μεϊίῖο οὗ ϑανα 8 ( 86ὺ., 1. Ε-., ἵν. 88), δπὰ Οτγίροῃ (ἑάθηι, νὶ. 26) τ86 [ΐπθ 
ΜΔΒ ὈΠΠΘΒ ΓΔ Ό ΟἿ ἀσανγῃ ἩὙΒΙΟ. Θχοϊυ θα 4]} (μἷ8 ἰαΐον 6 15} ἰτογδίαγο ἔγοπι [Π6 οδμοη οὗ 
δοτίρίαγο. Ὑμαδὶ Οτίρσθῃ νγ88 80 ἰποοῃϑίϑίθηῦ 88 ἴ0 οἶα [πΠ6 ΑΡοΟοΣΥΡδ 88 ϑογὶρίαγο, ποῦν ἢ- 
δίβηαϊηρ ἢ19 ἀδ] 1 Ὀογαῖθ Ἰαἀρσπχοηΐ γοβρθοϊίησ ὑμὶν στο δυῖνο να]ιθ, δὰ ονθῃ ἰοὺ ἀθἔθηα ἰδθπὶ ἃ8 
ΒΌΘὮ, 'ὰ τΠ6 δΒοϑδὺ οὗ ἀἰβουβδίοη (ἘΕ}ίβί. αὐ Αὐ"ἴσαη., ς. ΧΙΙΪ.), ΒΒ οντ8 ΒΡ (ἢ 6 ρΟτΟΣ οὗ χϑα 
Βδὺϊ. [ῃ 8 σου ΘὨΓΑΓΥ οὐ Μϑιΐμθνν Ὠ6 σδη  ἰα]γ σοπιδυῖκ8: ὁ’ 1 18 [π6 ραᾶτγῦ οὗ ἃ ὑτοδῖ τηδη 
ἴο βοὰν δηᾷ ἔι18}} δὲ σι ἰς ἢ 18 βαιά, " Ῥσουβ 841} (λἰησθ; μο]αὰ ἔαβὺ ὑμπδῦὺ 1.0} 185 σοοά.᾽ ΒΜ], 
ἴον [86 βΒα,κα οὗ [1|ὸ86 σγο οδπηοῖ, |16 ὁ ἸΠΟΠΘΥ-ΟἸΔΉσΟΥΒ,᾿ αἰβυϊ ρα δ βίο Ογ 8 ἀγὸ ἴο ὉΘ 
Βο]ὰ 848 σι οὐ ἴδ]86, δηὰ οδηηοῦ συδγὰ {πϑιῃβοῖνθϑ ογο 1 γ, 80 88 ἴο μοϊὰ Ὁμδὺ Ἡ]ν10}} 18. ὕὑτιιθ 
δὰ γοῦ αεοίαϊπ ζγοπι αἰΐ ευἱΐ ἀρρεαγαλ)σδ, πὸ οὐϑ ουσδὺ [0 τ186 ἔοῦ ἴ[Π6 οοηβγηγαίίοη οἵ ἀοοσίγϊη 68 
ΒΗΩΥ͂ ὈΟΟΚΒ ψΐο ἀγῸ ἠοὺ τϑοθὶνϑαὰ ἴῃ [86 ὁδηοηϊζοα δογὶρίυγοβ. ἋΣ 

ΤΈΘτΘ σᾶ Ὀ6 πο ἀοιυδῖῦ, ἔυγίμοῦ, μδ΄, ἃ8 ἃ τϑβϑυϊο οὗ ἰμνοβιϊσδίίοη οὐ 186 ρᾶτγῖ οἵ τηθη οὗ 
Ἰοεδτηΐησ, ἃ στδά δὶ ομϑησο 88 ἱπίτοἀυςοα ἰῃ ΟἈ τ διΐδη ῥα]. 86 ηυϊπιθηῦ, 80 ἐμαῦ, τ 116 ἐλδ 

1 βοο Ῥεσιοοίξ, 5,2. ἐπ΄ Ολωσολ, ν. 187. 



δῶ ΤῊΕΞ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

»γαοίϊοο οὗ αἰβογθηὺ τυϊίουβ νγὰ8 ναγίουβ, ἐδε ἐλδογῳ ἰμαὺ οδπηθ ἴο ῥσγϑνδὶϊ διηοπρ (6 ρῥΥϊποῖραὶ 
Ἰοδάοσγδ οὗ ᾿μουρλὺ ἀδιηδπαρα ἰῃδὺ ἃ ἀεοϊά ρα ἀἰ θγθηοα βμῃουἹὰ Ὀ6 τοδὰθ Ὀδίνϑοῃ (ἢ 6 

Ἰραμο Ὀοοῖβ οὗ 86 ΗδΌΤΟΥ σδποῦ δηα {86 βυθβοαυθηῖ δα ϊτοηθ. ΒΥ Αὐμδηδβίαβ, ἔοσ 
Ἀπ ϑφτα ἰηβίδηςσθ, [86 ΔΡΟΟΥΥΡὮΔΙ σουκβ ΟΤΘ δϑδίρηθα ἃ βϑραγϑίθ ρΐϑοθ ὕυηᾶον [86 {116 οὗ 

Ξ “ βροΪ68188016 8] ὈὴΟΟΚΕ ᾽ (Ερ δι. Ἐδεί., 89). Οὐ [86 οὐδοῦ Βδηά, Ογσὶ! οἵ ϑογυδβδίθαι, 
ΥΘρΡΟΥΥ οὗ Ναζίδηζαβ, αηὰ ΑπιρΡὨ ΠΟΘ Ἶλ8, ρῖνα 1188 οὗ [86 ΟἸ]ὰ Τοβίδιμθηῦ βου ρίαγοβ, ἰ το} 
186 ΑΡοογυρμᾶ ἀο ποί δ΄ 84]} οὐσαγτ. Τθθ8θ ὈοΟΐβ, ἴῃ ἔδοὶ, 88 ἃ ὙΟ]6, ΟΓΘ ΠΟΥΟΡ δαορίοα 
ἰηΐο ΔΩΥ οαἰδίοσιθ οὗ [86 δογίρίυγοβ τϑοοσηϊζθα ὈΥ 8 ΘΔΥΪΥ ζΘΏΘΓΑΙ σοι}. 10 ᾿ᾶ5 Ὀδθη 
δίσιηοα ὑΠδὺ ἰΠγθ6 δυποϑ --- 411 Αἰτίοδπ δπὰ υηάθν {86 ἀοπιίηδίϊπο ἰηθαθησθ οὗ Αὐρυδίϊπθ -- 
[οσμι8}}γ βαποιοποὰ Ὧμ6 Αροοσγρῇᾶ δίοησ πὶ ἢ [6 οδηοηΐοαὶ Ὀοοΐκ8, ραϊίηα 411} ἸῺ [86 88πὶθ 
ΤΆΏΚ.1 Βα (118 18 βαγίηρ αυΐῦθ ἴοο τυ οἢ, Βα ἢ τϑοοσηϊοη τοίογτίηρ ἴο Θοο] δ᾽ αβιῖςδ] '86 ΟὨΪγ. 
Μογϑονοσ, Αὐυριβίηθ Ἀἱπ861 τορθαῦθα γ᾽ τᾶ κα 8 αἰδυϊποίζοη Ὀθύσεθη (π6 ΗΘΌγονν οδηοη δηᾶ 
186 ΔΡοοΙΎρΒβ, δαπιϊιηρ ὑμαῦ (86 Ἰδαίου ΑΥ6 ποὺ οὗ ὑυπαυοβυοηδΌϊο δῖ μουν. Ασδὶπϑὺ (86 
Ποοηδιϊβίβ, γ8ὸ οἰϊοἃ ἃ ράββαρε ἔουηὰ ἴῃ 2 Μδοοδῦθο8β (χῖν. 87), ἢ6 ἀδηϊρα (86 βοιῃάη688 οὗ 
186 δυραπμθηῦ, οἢ 186 στουπά [πδὺ [Π6 ὈΟΟΚ ψ88 ὑοῦ δἀιηϊ θα ἰηΐο (6 ΗΘΌΓΘΥ οδηο, ἴο ὙΠ ]Οἢ 
Ομγίβο ὈογΘ τ ὶζη6 58, ΔΙ ΒουΡ ἢ “ὁ 10 δὰ Ὀθθ χοοοϊνοὰ Ὀγ {86 ομυγοι ποὺ ὑρτοβίθοίϊγ, ἱξ ἰΐ 
ὍΘΓΟ ΠΟΑΤα ΟΥ τοϑδα Ἰπα]οϊου3|γ.᾽᾽ 3 

Οὐ 006 Οτοοῖκ ΟΠ υγ ἢ σΘΠΟΓΑΙΪΥ ἰῦ ἸΩΔῪ ὃδ 88ϊ4, [ῃδὺ 88 ΘΑΥΪΥ 88 {πὸ ἔουγιδ ΘΘΏΓΌΓΥ, ὉΠ6ΘΡ 
Οτίσοη᾽ Β ἰηθυδηοθ, [86 ἩΘΌΓΘΥ σδηοη τγᾶ8 δοοαρίθα 88 ῬΓΟΡΟΥΥ ἤχίηρ [86 [ἰπηϊΐ8 οὗ 

Τὴ τος ἢ ΟἹὰ Ταεδβίδιμθηῦ ϑογρίαυγεβ, ανθη [86 τοδαϊπρ οὗ [π6 ΑΡΟΟΣΥΡμδ Ὀδΐηρ; ἴῃ Βοῖιθ 
ἐοδαραθς 68868 ἑογϊἀἀρη. Απα (μὲ8 ροβί(ἰοη 186 ατϑοὶς οΒυγΟΣ --- [86 βδηη6 8 850 ἰσὰθ οὗ 

᾿ [86 οἷάδν ϑιγυίδη ομυγοὶ ---- 88 πιαἰ ἰδία, τῆι θὰ ἃ 8|1σῃὉ τυανογίηρ οὗ ἱπάϊνϊά-. 
0.8] ἔδίμουβ, ἴο [Π6 ργαβθηῦ ἀδγ. Αἰ τ}6 Βοίογηινδίίοη {1118 σατο, ἰῃ ΒΑΓΙΏΟΩΥ ΜῈ π6 6ῃ- 
ἔἶγα Ὀοαγ οὗ Ῥτοίοθβίδηϊθ, γτοϑσγπιοα 118 ἀθοϊβίου [μδὺ ἴ[6 Ὀοοκδβ οὗ ὑμ6 Ηοῦτον οδηοῃ, Ἀ]ΟηΘ, 

816 (ο Ὀ6 Πο]ά 88 δυϊπογιδίϊνθ, Δ μουσῇ ποσὰ σϑοθηῦγ, ἐπτουρσὰ [86 ΡΓΟΌΔΌΪ]6 ἰπῆυθησα οἵ [86 
Ἐοιη 8} ΟἸυγο ἢ δηά ἴῃ ορροϑίιίοιι ἰο Ῥτοιεβίβηϊβ, μοῦ 888 Ὀθθὴ δὴ δρρδγϑηΐ ψϑδκθηϊηρ ἴῃ 
118 τοβρθοῖ.δ πῃ (86 1,αἰίη, οὐ Υ δβϑίϑγῃ σμυγοι, δ͵8ο, ϑ80} [δίβοσβ 848 Φογοίηβ, ΗΠ συ, δηὰ 
Ἐυβηυβ, ἴοοΚΚ ἃ ροβὶἐΐοη οὗ ρτϑδίθυ οὐ [688 ὁρροβί(ἴοῃ ἴο 1ῃ6 Αροοσυρῆβ. 186 ἰδίίογ ἀθοϊδγθα 
(Εχρος. ἕι δυπιὺ. ΑΡοϑβῖί., ας. 36) οὗ [86 ὈοοΚκδ οὗ (86 Ηδῦτον οδῆοη (μδὺ ὕπο Ὺ σοῦ [86 “ἴη- 
βρὶγβὰ βου ρίυγοβ,᾽" “" Ἐὰ γιιῖδιια Παἀοὶ ποδίτ αϑϑεγίζομο8 σοπδβίατε δοἰμεγωηπί.᾽" Β681468 [8688 [866 
ἭΘΙΘ ΟἾΠΟΥΒ ἰμδὺ ὙγῈ ΓΘ δ πὸπ σαποηῖοα 86 δοοϊοϑἰαδίϊσα α πιαλογίδιβ ἀρρεϊϊαϊὶ δωυπὶ.᾽ ὙὉΠ6 ῥτο- 
πουηορα αἰἰτπμαα οὗ “6 ΓΟπΙ6, 8180, 18 γ6}} Κποόσσῃθ. ΑΠΘΥ ὁπυϊμογαιίησ (Ργοῖ. Οαἰεξαίυα ἴο 86 
ὈοΟΚΒ οὗ ϑ8πια6}), ἴΠ6 σσοσκβ οὗ [86 Ηρῦτονν οσαποη, ἢ6 βαγ8: “"" Ουἱάφυϊά οαίγα ἢ08 68ί, ἱπίον' 
ΑΡοογυρῆα 6886 ροποπάπι.᾽ Απὰ ἴῃ βηοίμοῦ ρἶδοῦ (Ερ. αα 1,αἰαπι), ἮΘ Βρθδῖζβ νουῪ αἰβρδῦ- 
ΔΡΙΏΡῚΥ οὗ 186 ΑΡροογυρ,ια, βαγίησ ἰμαῦ [ΘΓ νγᾶβ τηο ἢ} 6Υ}] πϊχοα ρ τ} ὑμθπι δα (μδι 1( 
τοαυϊγοά στοδῦ 511}} ἴο βθοὶς οαὖῦ [16 σοϊὰ ἴῃ [πὸ ταυὰ: ““ πιυϊαφυο λὶθ αὐἀπιϊσία υἱμΐοβα, εἰ σταπαὶξδ 
6886 »γυμάΔοπίϊα αἰγῶπι ἵπ ἰΐο φιάτενθ." Β8.}}1, 10 15 το Ὀ6 δάμη 6α, [Πδὺ Απρυδίϊηθ᾽ Β αποογίδη 
Ῥοβίτίου (οἴ. 26 ]Ζοοῖν. Οἢγίδί., ᾿!. 81}, ἱοσοίθον πιὰ 186 ᾿Βογουρῆ Βοϊὰ οὗ [π6 ρορυΐδῦ πιϊμὰ 
ψἱο ἢ [86 ΑΡοοΥΥρδ ᾿ιδα ρσαϊηοα ὈΥ {ποὶγ ΘΑΥΪΥ 1.86 ἴῃ ὑπ ΟἹὰ 1,«π νϑυβίοῃβ, δῃὰ [86 ἱβοοῦ- 
βἰβιθηῦ Ῥγδοῦῖοθ οὗ ὨΘΑΓΪΥ 41} {ο86 ἘΔ Θυ8 μβο ὑμθογοῦϊοα ! Υ οοπάθιηπθα βυο ᾿ηα 8ογ πη Ππδίθ 
186, ρΙανοηθα, πον μδιληαϊησ τπ6 το ορροδίςίοη τπηθπιἰοηδα, 8 }} δηὰ 7.8 βου ]θτηθηξ 
οὗ {Π6 πιαϊίοσ. Απα ἰΐ γσοπηδίπθα δὴ υπβου]θὰ χυθδδβιίίοῃ ἄονγη ἴο {86 {ἰπ|6 οὗ {16 Βοίογιπδίίοῃ, 
ὃ βοΟαΪγ ἰδ οὐ ΟἸ γι βυδπ βομοίαγβ σοίβίηρ ἴο θ6 θουπα ὈΥ {86 ορὶπίοη οὗ Αυρσιυβίίηθ 88 ΟΥ̓́ΘΓ 
δραϊηβῦ Ὁ. οὗ {π6 τπηοῦο ἰοαγηθα ἀπα δοουγαῦθ θγοπθ, δἰ μου σῇ {86 ἔογτηον δα ἴΠ6 βαποίίοη 
οὗ (πΠ6 Βοιηδῃ Ὀΐδῆορ. ΟὙΘΘΟΓΥ (86 Οατοδῖ (Α. ν. 5ὅ90--604), ἔοῦ ΘΧδιηρ]6, Δρο]οσῖΖθ8 ἔοῦ δᾶ- 
ἀυσίΐηρ 8 ῥγοοῦ ἰθχῦ ἔγοιῃ 1 Μδοοδβββ, βῖποβ ἱξ τγβ ποῦ ἃ οδῃοπίοδὶ βοοὸῖ (ἢήογαί. ἐπ ψοῦ, χῖχ. 
17). 80 Αμπαβίβδβίυβ δίηδιια ([Α. "ἡ. 699), ϑδῃθγθ] Βεὰβ (εἶν. Α. ἡ. 672--7 85), Νοίκον, ΑὉδθοῖ 
οὗ 8ι. (4}} (ΑΛ. ὕ. 880-912), Ηιιρο οὗ 8:. ΙοίοΥ (Α. ἡ. 1140), προ Οδγϑηββ ἴῃ ἴπ6 τϊγύθθηὰ 
σοπίυσΥ, Δπίοπ᾽ 8, Ατοίβμορ οὗ ΕἸογοποα ἴῃ (π6 ἀἔίθομί, δπὰ (6 Οδγαΐη 4158 ΣΧ πη θη 68 δα 
Οδἱοίβδη ἴῃ {16 β᾽χύθοπι ἢ ΟΘΏΓΌΓΥ, δΙΠΟΠο᾽ ΤΏΔΩΥ ΟΠ 6ΓΒ," δαἀορίθα, ἔογ βυλθβίδῃοθ, [86 ορίηΐοη οὗ 
“ξγοπιθ, τ μοὶ Θχοϊυᾶρα ΟἿΓ ΔΡΟΟΓΥΡΒαὶ. ὈοΟΚΒ ἔγοπι {86 ἰ᾿ἰδὺ οὗ ὀδῃοηΐοαὶ ϑογι ρΓΘΒ. 
8} τιμαὶ οὗ Ττροὶ (.. Ῥ. 1548ὅ--1568}), Π0 ρὍΠΘΓΑΙ σου ηο}] οὗ ὑλ6 σὨαγοῖ, οἰΠμ ον ἴπ (86 ΓΝ 

16 Οουποῖι ΟΘΏΓΌΓΙ68. οὐ ἰῃ [86 ΜΙάα]6 Αροθϑ, δὰ δνὸὺ ρίνθη ΔῺΥ ἀδοΐβίοῃ οἢ ἴπ6 αιυδδίίΐοη οὗ 
οὐ Ὑτοῦ!. δ (86 Ἰ1πη118 οὗ [π6 σαποι οΥ [86 οσοηΐθηίβ οὗ ἴ[π6 ΗοΪγ δοτίρίυγεβ. [{ νγῶ8 [λ|ὸ οὐ - 

1 Ῥανι δου Β Ϊπέγοιί. ἰο Ο. Τ', Ὁ1. 848. 2 Οὗ οδίοοί!, ἑάεηι, ὑρ. 186, 189. 
8 800 Β]6ΟΚ᾽ ]πιγοά, ἐο Ο. Τ', ἰ!. 888. 
4 8608 [1]1} Ἰἰδῖ οὗὨ βυοιι δοδβοίδθ ἰη οοσὶ (οὰ. οἵ 1862), ὑν». 140-144; δὰ οὗ 8)ὸ Ὑοῖζο, ἡ. 6; Βοῦδο, Οεϑδελίελίο 468 

Ν. Τα]. δὲ α΄ ; δυὰ Ῥϑδίοοί!, Βιδ. ἐπ, Ολσολ, ομδΡ. ἰχ. 
ὅ οἵ. Ῥο σε, 1ελσενείοηι ΡᾺΝ Αὐπιολέπ Κίτελε, ῬΌ. 888-418; στοάποσς, ΘΟ ελίολίο ἀεν Ν. Τ΄ Και... ν. 882 4. ; Βυοκ- 

16γ, ἶἰ . Ὁ Ὁ 4, Ἰνενὲ, ραβδῖσα ; βιιὰ Ηδϑο, Ολυτολ Ἡΐδίοτψ, ὑ. 4δΆ, πὶ δυϊδιοσί 686 ἔμοζο οἰϊθά. 
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οἶβπι οὗ Ῥγοϊοδίδηΐβ, ραυ ου ]ΔΥ]Ὺ οὗ Εταδιηυβ δηὰ Τα ΠῸΓ, οα {δ6 Ἰοοβ86 ρῥγδοίϊοο οὗ Βοιηδῆ- 
ἐδῖ8 γοαρθοιΐζησ [86 ΒΙΌ]6, (μὲ ἰϑρὰ ἴο 8 οοηδβἰἀογαίίοη οὗ [86 βυῦ͵]θοϊ δὲ (8 ἄμηθ. ΕὙοῖ [ἢ 6 
Ὑτἰτηρ8 οὗ {86 Ἰαῦῖου τοξογιη θυ ψ ]οἢ Δα ὈΘΘῺ βργθδὰ Ὀθέογο [16 οοσηοὶϊ ττογὰ β8ο]θοϊβα οοὺ- 
ἰδίῃ δχργοββίοηβ, ἴῃ ὙδίοΒ ἢ δὰ ἀθοϊαγθὰ .ἷ8 δρργοναὶ οὗ {16 Ὀοοῖζβ οὗ ἰ8ὸ Ἡθῦγθνν σδηοη 
δίοηθ, οχοϊιβῖνο οὗ 186 Αροοσγρθδ, δηἃ [εἷβ σγϑήθοϊϊοη οὗ (86 8ο0- 816 ἃ δηθ]οροιθθηδᾶ οἵ [80 
Νὸν Ταοβίδιηθηῖ. [1η {Π6 αἰδουβδίουῃ ὑπδὲ ἴοοΚ οἷο ονϑῦ πολ [6 88η)6 αἱ ογθησα οὗ ορίπίοῃ 
δδονοὰ 056} ἀπιοησ [86 4.686} 0]6ἃ ΘΟΟ] 65 3.80108 ὑμαὺ δα ΑἸτγγαγβ τυ ἴῃ [6 ΠΌΤΟΝ, βπ00 
ἴδ6 τἴπι68 οὗ ϑοτοπια δηἃ Απὐρυδιϊπθ. ϑόοπια δά ν βθὰ [μδῦ [86 σουτδο οὗ ΟΥ̓ ΡΌΓΥ [86 ατοδῖ δηὰ 
Οπἰοίδη 6 ρυγεαθα, 8δπὰ (Πδὺ ὕπο αἰβιϊπος οἶα8865 οὗ ὈΟΟΚΒ ἴῃ [86 ϑουίρίμοβ Ὀ6 γοοορηϊζοά, 
δισυίΐίησ ὑπδῦ Αὐυσυβίίηθ, 8150, 8ἃ ΤΘΔ]Ὺ ὈΘθη οὗ [πΐ8 ορπΐοη. ΟΥΒΘΥΒ μοὶὰ τὲ ἴμοτὸ τ ΥΘ 
ΤΑΛΒΟΥ ἴἢγ66 οἾ848865 οὗ υυλτῖπσβ Θπι Ὀγασθα ἴῃ 86 ΒΒ ]6: 86 δοκηοπν)βαροα, [πΠ6 ἀϊβρυϊοα, δπὰ 
16 ΔρΡΟΟΣΥΡὮΔΙ, δηὰ ἐπα τ δίθνον ἀθοϊϑίοη γὰ8 τηδὰρ οὴ6 βῃου] ἃ ἰκὸ δοσουηῦ οὗ {18 ἔδοῖ. 
5.111 οἴδὸγβ σοι ϑιἀθγθα 1 ἀη νγ 186 ἴο αὐϊθπιρὶ Δ ἀθοϊβίοη οὗ [86 ρογρίοχίησ ργοῦίθηι, δηα ῥτὸ- 
Ῥοβϑὰ ἱμδύ [86 οι ηο}} βῃου!ὰ οοπίθης 1056} πεῖ σ᾽ νίπσ 8. ῬΆΓΘ 180 οὗ [86 ὈοΟΪΚκΒ οὗ ϑογὶρίαγο 
δη4 Ἰδανο {Π6 αμποϑιίομ οἵ 1μοῖν σοϊαιϊνο σου ορθη. Βαϊ ἀσεαϊηδβὺ [8686 Β6γ 6 Γ8] υἱοῦ ἃ ἔοῦτ ἢ 
Ῥαγίυ, σ ἢ σουϊοη 64 ἔον [Π6 ροβίτίοπ (Πδὲ 4}} [6 ὈΟΟΪΚ5. υβι8}}}γ ἱποϊυάοα ἴῃ [86 ϑοτ ρύυγοβ 
δὨου ἃ Ὀ6 ργοπουπορα οὗ οαθλ] οαποηΐςϊν δηὰ δῦ που, ΒΠ4}}Ὺ ργοναί θά. ΑἸΟΒοῸρΡὮ {18 ἔδοι 
ἦβ ἀθηΐοὰ ὈΥ βδοπι Βοπιδηΐθὶ ὑμοοϊοσίδηβ, [86 ἔοτηι οὗ [86 ἄθογθα 1086]ζ ρΐδοθϑ {16 τηδίίοῦ 06- 
γοπά 84 ἀουδί. [10 18 ἃ8 ξο] ]ον8: “" Ἴἢ6 ΠΟΙΥ, σουϊηθηΐοδὶ πα ρϑηθγαὶ οουποὶ! οὗ Τγθηῦ .. .. 
ζο]]ονίησ [Π6 Ἔχϑαιρὶ]Ὲ οὗ [6 οἰ βοάοχ ἔδίμογβ, γθοοῖνθβ ὅπ γϑπογαῖβθ 811} (86 Ὀοοῖϑβ οὗ [0 ΟΙὰ 
δηὰ Νον Τοβιδπηθηῖβ.. . .. 8δηα 4]50 ἰγδα  }10η8 ρογίδἰπΐησ ἴο [8108 δῃὰ οοπάποὶ . ... σῖ} 
8 6118] ἔθο]ϊησ οὗ ἀθνούϊοη δῃὰ γθυθῦθποθ.᾿ Ὑο ἰδ οὗ (86 ὈοοίκΒ [μ6ὴ ἔο ]οννβ, ἱποϊυααϊησ (80 
ΟΙὰ Τοβίδιιθης ΑΡΟΟΤΥΡΒ8, ἰῃ [86 ἔο]]ονίησ οΥάΘΓ: “ Εβάσϑ ῥσγίπλαδ οὐ δοουπάυδβ, χαὶΐ ἀἰοϊίαν 
Νοδοιΐαβ, Τοῦΐα5, δυάί, Εδίμον, Φοῦ, Ῥεαϊιουϊατη Τλανἀϊοαα οδαΐαπι αἰἱπαυδρίηϊα ρΡ58]- 

τούτη, Ραγαθοὶς, Εοϊοβίαβίθβ, Οδηϊίοαπι Οδημοογαῃ, βαρίοηια, ἘςοΙοϑἰαβύσυβ, 18α148, 76 Γ6- 
τηἶδβ οὔπὶ Βαγυςῆ. Ὑηθ ἵτο Ὀοοκβ οἵ Μδοοδῦθοβ (ἀυο Μδοβαθθογαπι, ρυΐμλυβ οὖ βου πα 8) 
ὍΓΕΙΟ ρ]δοοα δὺ (6 δπὰ οὗ ἴμ6 ΟἹ Ταοϑιδιπθηὶ αἴζοῦ ὑπὸ Μίπον Ῥτορμοῖβ.Ό ΤᾺ ΐ8 ὀγάθὺ 'β τ ῦ- 
[γ οὗ βρβοῖδὶ δὐθηϊίοη, βῖποθ, ΘΟ ΓΑΤΎ ὕο 8 αν] Σ γαβοϊαἱοη οὗ [86 Ὀοάγ πΟἢ μδα ἀοῖογ- 
τοϊηθα οἢ {Π6 ἀτγδησοιηθηῦ ουηὰ ἴῃ ἴπ6 Αὐραδιληΐαη οδηοη, τβογο 4}1 016 δροοσυραὶ ὈοοΚ8 
δτὰ ρἰαοοά δὺ ἴ6 ϑηὰ οὗ [86 ΟἹὰ Τοβίδιιθηῦ, δηα 80 ἴῃ ἃ οι ραγαιί νου βυδογάϊῃμαῦθ ροϑι ]0ῃ, 
ΠΟΥ ἀγὸ θσγο τιϊχο ἂρ πῖῦ [Π|π τοϑῦ πὶ {86 βδπη6 ΠΙΔΏΠΟΥ 88 ἴῃ {86 ατθοῖ Β10]6.:1: Ἐο]]οπίης 
1:6 118ὺ οὗ 1ῃ6 ὈοΟΙ5 οὗ (6 ΟἹὰ δαπὰ Νὸνν Τδβιδιηθηῖβ ἴπΠ6 ἄθοῦθθ ρΌῸ68 οὔ ἴο 88}: “ 1, Βον- 
ΟΥΟΥ, ΔΠΥ͂ 016 4068 ποῦ Γαροῖνα [26 οηζγο ὈΟΟΚΒ τ ἰ} 81} (μοἷν ρᾶγίβ, ἃ8 [ΔΘΥ ἃγθ δοουδίοπιοα ἴο 
Ῥα γοδὰ ἴῃ ἴθ Οδίμοϊς ομασοι απὰ ἐπ ἐδ Οἰὰ ιαϊπ γωσαίς οαἰίοη, 88 βδοτοὰ δηὰ οδηοηίοδὶ, 
16 ἷπι Ὀ6 δηδίδμοπα.᾽" 
ΤὨ σοποϊυσίησ βοηΐθηοα οὗ [Π6 ἄθοσγθθ, ᾿ΟΘΟυ  Υ, βοῦν 8 (0 ΒΏΟΥ ἰῃ ὙΠδὺ βθηβα [86 Τυϊάθη- 

υἷπο ἐοο 518 81108 ταθδηΐ [86 σγοσ 8 “ ἱΓἢ δ Θαθ4] ἔβο]ΐπρ οἵ ἀδνοίΐοῃ δῃα γϑυβῦ- ας ἀροτοῦ 
ΘΏ66,᾽ 828 δρριϊθ ἰο ἴπΠ6 ὈΟΟΚΒ οὗ ϑουιρίαγο, βου θ6 ἴδκϑη: “ὁ [θῇ ΘΥΘΤΥ ΟἿΘ δον ἴο ὃ6 
τὨοτγοΐοσο Κπον τ μδῦ ρυϊποίρ!θ [86 αγποά ἴπ [886 δβιδ] βησιθηὺ οὗ [86 ογοθα δὰ ᾿ οτρτοιθά. 
186 τοβίογαϊΐοη οὗ [Π6 ἀβᾶσθβ οὗ [86 ΟλΥΟΙ, ΤΩ ΚΘ6Β 86 ο,᾽ Ταῦ 18 ἴο βαγ: 411} [2686 ὈΟΟΪΚΒ, 
ἴὼ 1Κ6 τη η6Γ, δηἀ ἴῃ 8η Θ408] ἄθοτθο, ΔΓ ἴο Ὀ6 ΓΟσΑΡ 6Ω 88 Βουτοθβ οὗ ΟὨ τ βία ἀοοίγίηθ δηά 
Ῥγβοῖίοθ. ἴῃ ἔδοῦ, πο δοῃβίϑύβην Βοιηδῃ Ὁποοϊοσίδη 885 ἴΠ6 τὶ σῃῦ, ἰὴ νυνί οὗ [6 ἀφοϊβίοῃβ οὗ 
10} 15 σουποὶ!, ἴο αἰἴονν [μδ΄ [86 γ 18 ΔὴῪ 6βϑ8θηι.8] αἰ οσθηοθ οὗ δυςΒοΥὙ διποησ [86 ὈΟΟΚΒ8 {118 

Ῥτγοπουσμηορα “ὁ Βδογϑα δηα οδποηΐοα], Ὁ [Ιυ 18. τὰ [Πδὺ βοπια οὗ 1μθπὶ 811}} οοπύΐϊπυθ ἴὸ βρϑδᾶῖκ οὗ 
ὍΟΥΚΒ ὁ’ ΟΔΠΟΠΪΐΟΔΙ ᾽᾽ δηά “ ἀθυίογο-οδῃοη68],᾽ πιοϑηΐπσ ὈΥ [116 Ἰαίον (86 Αροογυρβα. ΒΒ ]αν- 
τοΐπ ὄν αἰβιϊησ υἷ8}168 ἴγθα ο]45868 οὗ βου ρύυγαὶ γί υησϑ, γϑοϊζοπίησ [πὸ ΑΡούτΥρμᾶ δπιοηρ 
ἢοδ6 ὙΠΟ86 δυύμουῖΥ, ποῦν Πδιαπαάϊΐησ (οἷν ργορμοιῖς δπα δροβίο!ϊς οὐἱσίη, μλ8 ἡοῦ δ᾽ γΥ8 
Ῥθθῃ υὑπάϊδραϊοα. Βαῦ πο {πθοϊοσίδῃ οὗ [818 οδυγοῖι, αὖ [86 τίει οὗ θείη ομαγροαὰ τὶ ἢ ΒΟΓΟΒΥ, 
δ μοσταϊ θὰ το ἀουδὲ τμαῦ 411 οὗ [6868 τουῦῖςβ ᾶγθ ἴὸ 6 δβίβθιηθα 88 ἃ ρατὺ οἵ [6 ἱπβρίγοα 
Ὑοσγά οὗ αοά, δῃὰ ἐπδὺ {ΠῸῪ ἅγὸ Ἰορ! τηδίθ βοῦσ 68 ἔγουι τ αἰ ἢ ΟἸ γι βυϊδη ἀορτηᾶ8 τη ΔῪ Ὁδ 46- 
τὶνοά. Ὑηδ ἀθοϊαγαύίου τπδῦ {86 ἰοχὺ οὗ [Π|686 ὈΟΟΪΚ8. 88 ἑουπά ἰῃ (μὲ ψ υϊσαῖθ 8 Π6 8]ὁῃθ 
δυϊποηῖῖο δηὰ δυϊπονι αῦνα, [16 δᾶπ|6 μανίῃσ ὈΘΘη ΠΑΒΟΪΥ πὰ πηοϑὺ ἱπιρογέθουν ργαραγθὰ Ὀγ 
ϑογοπιθ, ἃ ΠοΟύοΓου8 Ορροπθηῦ οὗ [86 Αροοσγρῆδ, δηὰ {π6 δἰϊθιηρῦ ἴο Βυρροῦῦ {ποῖγ δοίΐοη ἴῃ 
ἔθμοσαὶ τοδρθοίίησ [86 ὈοΟΐτ8 οὗ ϑογίρίιγθ οα {μ6 Ὀ85818 οὗ ργενυΐουβ σοῃοῖ αν ἀθοϊβίοηβ, 88 ἴΠ086 
οὗ 1,δοάξορα, οὗ Οαγίμασθ, δπὰ οὗ ΕἸογθηοθ, ΒΏΟ ἴῃ τ δὺ ἃ ἔδῖαὶ ποϊποσις οὗ σοπυγϑ οὐ] 08 
ἴδε Βοπιδὴ Οδίμοϊὶς ἀἰνίηθβ δὶ Τυθηῦ ἱπνοϊνοὰ ὑμαπιβοῖνθθ. Ὑμὸ ἀδοϊδίοη οἵ [86 Εγϑὺ οοπηςὶὶ 
τῶϑ οὗ ἃ ΟἸγΘΟΌΪΥ ΘΟὨΟΓΑΥΥ παίατο, τ ἢ} 116 [8086 οὗ (80 οἴμοὺ ἵνο, ἰἔ ἱπάθοὰ τμαὺ οὗ ΕἸογθῆοθ 
τοβροοϊηρ ἴλ6 ϑουὶρύυτοβ οδ Ὀ6 σοπαί ἀογθα ρσοηυΐηθ, μΒαὰ δὴ δηγοὶυ αἰ βογθηῦ ΒΟΟρθ. 

1 8οο δυο, Οεβολίελίε ἀὲν Κμίραία, Ρ. 889, εἰϊδὰ Ὁ οι σδοι, ἑάεηι, Ὁ. 892. 



δά ΤῊΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

Αμπὰ ἱἰξ 18 οὈνίουϑ ἐμαὶ (88 ᾿πιρογίδηΐ δῖθρ νγὰϑ ἰδ κϑη Ὀγ ἴπ6 Οουης] οὗ Τγοηῦ ἔον οἴμον [δὴ 
βἰπρὶθ Ὠἰβίογοαὶ τθαϑοηβ. Ἦβοαὶ ἀουθὺ οπθ οὗ {Π6868 τγᾶϑ ἴο δι ρῃδβῖΖθ, ἃ8 του δ ἢ 

ἈΘΑΒΟΤΒ [0 8 ροΒ50]6, (86 ἀ᾿ ἴθυθηοθβ οχίϑάηρ Ὀθύτγθθη {μθιηβοῖνοβ δὰ ἰμ6 Ῥχοίθδίδηϊβ ἃ8 
Ταργοβοηϊοα ὃγ {πεῖ ὕνο στοδὶ ἰθλάθυβ, Εγβϑδίηυβ δπηα Γυπὸγ. [ἢ ἔδοῖ, (}}8 ρυγ- 

ῬΟΒ6 γγ88 ΟΡΘΩΪΥ δηηουποθα ΌὈγ Οδγαΐη] ῬΟΪα 8.1 ΑΠΟΙΒΟΥ ΓΘΆΒΟ0Ὼ 18 ἴο Ὀ6 ἑουπὰ ἴῃ [86 τοῖσιν 
αἰγουτηδίδηοα {Πα {Π6 ΔροοΥΥΎ δὶ ὈΟΟΪΚΒ πιῖσμῦ Ὀ6 ἔοι νϑγῪ ἀβθέῃ], 1ἔ ποῖ, ᾿Ἰη 4664, Δβοϊυὔεὶν 
Θαβϑηςίδὶ ἴῃ ἀοίεπαϊηρ οοτγιδίπ ροου αν ἀορτηδβ οὗ [16 Βοπιΐδβ ΘὨΏΓΟΪ,, 48, ἔογ ἰῃβίδποο, {μὲ οὗ 
[86 ἰηϊογοοββίοη οὗ δρσοὶβ (ΤΟΌ. χἰὶΐ. 12) δῃὰ οὗ ἀδραγίθα βαϊηΐϊβ (2 Μδος. χνυ. 14; οἵ. Βαγ. {1]. 
4), οὗ [πὸ πιο οὗ ροοὰ νογκβ (ἸΌΌ. ἷν. 7; ἘδοΪα8. 11]. 80). [18 ᾿ΘΔομΐπσ ΘΟΠΟΟΓΉΪπσ' ΡυΓσδίοτΥ 
δηα (86 ἀ6 51 ΓΑ ὈΠγ τμαῦ {Π6 ᾿ἰνίησ ΡΥΔΥ ἴον [86 ἀ6Δ4 (2 Μδοο. χίϊ. 42 6΄.). Τδηπον 3 σδηα ἰἀΪγ 
δοκπον)ράροβ, ἰηἀροα, (μδὺ 1016 ΑΡοΟΟΥΥΡἢΔ πΟΥΘ Ργοπουποθα οδηοηΐοαὶ Ὀθοδυβα [86 “ ΘΟ ΓΟΒ 
ἔοπηά ἰΐ8 οσσῃ δρίγὶῦ ἴῃ ἰμι6886 ὈΟΟΪκ 8.) 8111 ἔυγί ον, ἰν ττᾶβ ἃ ταλίϊοῦ οὗ ηο {016 ἰηΐογθδὶ ἴο 
τηδὶπἰβίη δὲ 411 παζαγὰβ [86 αἰσηῖν οἵ (86 ψ αἰσαῖθ, δηὰ (818 σου]Ἱὰ μανα Ὀθθ στ Δ ΌΪΥ Ππηροῦ- 
11οα 1, οα {86 δυϊδοσῖυ οὗ ἃ σϑῆθγαὶ δουηςοῖ], 80 ἰδῦρα ἃ ρῥατῦ οὗ ἱῦ 48 ψγδθ οοπίδἰηϑὰ ἴῃ (ῃ6 
ΟἹὰ Τοβίδιηθηι Αροοσυρῆδ νγὰ8 ἀθοϊαγοά ἴοὸ Ὀ6 οὗ ἱπίουϊου να]ὰθ. Βυῦ 1ξ ποπο οὗ [8688 σϑᾶ- 
ΒΟΠΒ ΠΟΙ ΒΙ ΘΓΘα Βαραγδίο Υ, ΟΥ σι βδη ἴδῃ ἱοροίμοῦ, οουὰ Ὀ6 ΓασαΓα 64 88 βυβιεοϊοης ἴο ἀσίογ- 
ΤΪΏ6 [86 δοίίοῃ οὗ 086 οουηοῖ} τὶ γοίογθηποα τὸ [86 ϑουρίαγοβ, {ποτ 18 ἀπο 6 086 τγοϊσῃῦ 
σϑηποῦ ΡῈ ἀἰβραϊθα. [Τὺ 158 (π6 ρῥγίπείΐρ᾽α τπδὺ [θη ἀοηνπαιθα απ πηυβὲ ανὸῦ ἀομπιϊηδίθ ἴῃ δυο ὰ 
ὃ. Βγείοπη 88 86 ΒΟπλἶ8}} ΘΒ ΌΓΟΝ τοργθβοπίβ, ἡδιηοὶγ, ὑπαῦὺ [Π6ΓῸ 8Γ6 πὸ ἀἰδιϊποῦ ρογοβ οἵ ἀϊ- 
υἱηθ τουθἰδίϊοπ, Ὀυὺ ἰΒδὺ ἰξ 15. δὴ υπἰηιογγαρίοθα Ῥγοσθβ8 σοΐϊπσ ἔογ παγὰ ἴῃ δηὰ {πγουσἢ {116 
οὨυτοῦ. “6 ΏΘη Ὁπογοΐοσο {86 Οδίμο  ]ς οπυτγο ἢ 1π8188 10} Βροοῖα] δ ρ.4815 οα (μ6 ἔι}} θα 
Θ4υ 8] σαποπίοῖγ οὗ [Π6 ΑΡροογυρδα, 18 Ἰπίογοϑῦ ἴῃ ἴμθαι, Ὀδΐοτο 4]}, ἀθοϊαγοβ [861 ἴον [86 
ΓΟΆΒΟΩ [δαῦ ὈΥ ὑπο} πιθ8ῃ8 Π6 σ8ρ5 ἰῃ {Π6 ἰπβρίγοα ᾿ογαίατο τὸ 816 ἂρ πᾶ τιμαὶ σοπιΐπυ- 
ἦγ [““ Ξοϊ Αγ ταὺ ̓ ᾽7 οὗ οδηοηΐοδὶ ἀδνοϊορηηθηὶ τοϑίοσοα, τ ΐο ἢ, ἴῃ τατη, ἴογπθ [86 ἱπηθγιηοϑῦ 
ἰάθ8 οὗ {1π6 ἀορτηϑ οὗ ἰγδαϊοη.᾿" ὃ 
Καν βίδάι, οπα οἵ {86 δαυὶγ ἔγίθπᾶβ οὗ [0 ΠῸΡ, ττὰ8 [Π6 ἢγσϑῦ ἰῃ [π6 Ῥγοίδαϊδηῦ σατο ἢ ἴο ρσῖνο 

ψπτίετε οα Ῥϑγίου]ᾶΡ δἰϊθηϊίοι ἴο [μ6 βα ήεοῖ οὗ 186 σδηοη6 ὙΒ1]6 ρἰ δοίη 41} [86 80. ς4116 8 
9 ΡῬτοῖοβ' Αροοτυρμδᾶ οιἰδί ὁ [86 δδῖηθ, Π6 τη866 {Π1ὸ ἀἰδυϊ ηοἴΐοη ἃπιοῆσ [6 πὶ οὗ ἀροογυρλὶ ἰα- 
ἔδηὺ βἰάο. : ς ὁ πλεῖν τς 

πιεη ασϊοσταρὴϊ εἰ ρίαπα αροογυρὴλὶ υἱγοὶ σεηϑοτὶ 8. Τὸ 186 ἢγβιὶ οἶα88 Ὀοϊοηρεα 
Υ18άομ, Ἐς] οβ᾽δϑίίουβ, “πα, ΤΟΌϊῦ, δὰ 186 το Ὀοοῖκβ οἵ ἴμ:6 Μδοοδῦθθβ. [Ι͂ὴ [Π6 ἔγϑί 
οοταρἰθὺθ οἱ σίπαὶ οἀϊίοη οὗ 106 γ᾽ 8 νογβίοη οὗ [6 ΒΙΌ]6, [88 ΑΡοοτυρμα τ γα ρἰδοθὰ αἱ [86 
οπὰ οὗ (86 ΟἸἹὰ Τοβίδιηθης 88 8ὴ Δρροπάϊχ, στ} [86 {{116, ὁ“ ΑΡΟΟΓΥΡΒ8 --- Ἰμαὺ 8, ὈοοΚ8 (δῖ 
8.6 ποῦ ιο]ὰ 88 δαυλὶ ἴο {86 Ηοὶν ϑογίρίυγοβ δπὰ γοὺ δῖ ροοὰ δῃὰ υβοῖυ] ἰο τοδα.᾽" [Ὁ τζαυ 
Ὅδ βαἰά, ἴῃ σϑηῆθγδὶ, ὑπδὺ [6 ορὶπίοῃ οὗ 1086 Ὁ οὐ 1818 βυ Ὀ]οοῦ Ὀδοδπμα {πΠ6 ργονδι! ησ οὔα ἴῃ. 
[86 σὨυγΟΒ ὙΠΟ Ὦ ἢ6 Ταργεβθηϊθ. Βαΐ β0 ἢ} ἃ βίδίθιηθηὶ ββουϊὰ ἠοῦ Ὀ6 846 σ:ίμοαυϊ ᾿᾿τΐϊ8- 
τίοηβ. Γὐοτἶϑ Υἱοῦ ψγ8ἃ8 ἃ 00 δβυδ᾽]θοιϊδνα οπ6 ἴο Ὀ6 πιϑὰ8 {Π6 ρῥἰαιίογαι οὗ δὴ ἱπιρογίδῃϊ 
Ῥγδηοὶ οὗ {16 ΟὨ τ ϑιίδ ολυτο ἢ. Ῥογβοηδὶ ἔθο]ησ τπογο [μΔη ἰδίου αὶ ονΐάθηςθ, οὗ 'ζτϑηι- 
τηϑίΐϊοαὶ οὐἰ ἱοΐβηι, ἢ6 τϑ6 ἴ[η60 (6δὲ οὗ οδηοηϊοϊγ. Ηδ ἀϊὰ ποῖ ᾿ιοβἰ δία ἰο δαῃἷξ ἐπδι [86 
ϑβογὶρίαγοβ σοηϊαϊποα ΤηϑΔηΥ ἐπ ρογίθοιοη8 δηα Ἰἰοσίοδὶ ΘγΓοσΒ. Ηδ βοιηθί 168 ἴοοῖς 186 ΣΟΥ͂ 
οὗ ὀχρ δἰ ηηρ ράββᾶρο8 ἔγοιῃ πὸ ΟἹὰ Τβίδπιοπῦ ἴῃ ἃ νὰν αἰ ογθηῦ ἔγοπι {π8ὺ ἴῃ τ ΒΙ ἢ [ΒΟΥ ΓΘ 
δχρίδἰποὰ ἴῃ [86 Νὸν Τοβϑίδιηθηῦ. ΟΣ ῥβα]᾽ κ βυτῃθο] σαὶ ἱπιθγργθίδιοη οὐ (86 ἰιϊϑίοτγ οἵ Ηδ- 
58. δῃἃ βάγδ, ἔοῦ ἰπβίβηοθ, μ8 ἀθοϊδγοὰ ἰμδῦ ᾿ξ νγββ “" ἴοο τγϑαῖκς ἴο Βο]α.᾽᾽ δ᾽ Ηθηρο, ἰζ ἀο65 ποὶ 

ΒΌΓΡΓΪΒΘ Ὁ8 {π8ὺ 65: 468 Θχοϊυάϊησ {π6 Αροογυρμδ οὗ ἴ86 ΟἸΙα Ταοβίαπιθηϊ ἔγομν ὑΠ6 ΒΙΌΪ6 ΒΘ 
ἀἰδιϊ συ θῃθα ἴῃ [86 Νὸνν Τοβίδιηθηῦ [Π6 4Δπι|}]ΠΘροιηθηδ ἔγοϊῃ (88 οΟἴμοῦ ὈΟΟΚΒ Ὀγ αϑϑὶσηΐπρ [δαὶ 
ἴο ἃ δυθογάϊηδία ροβϑ οη. Ὑα ἰοδ 6 γ᾽8 ἰηἤσθησθ ΔΒ 80 ἔδι 6] ἴπ [πΠ6 [Ὁ όγδὴ οἰυγοὶ (δῦ 
(86 τπηδίϊον οὗ {πΠ6 σδποη νγα8 ἰοἴϊξ ἴῃ 108 ΒΔ ἀἈΓ8, [0 Γ [Π6 πιοβὺ ρᾶγί, δὴ ὀρθὴ αυρβίίοη. 1{{Κ8 

{π6 ἀοοίγίῃα οὗ ᾿πβρίταιϊίοη, ἴμ6 ἕδος οὗ [π6 οχίβίθπος οὗ ἃ ὀᾷποῇ οὗ ϑδογίρίυγο νγὰ8 γαῖ Ὁ ΒΟΠ16- 
τὨΐϊηρ ἰμδῦ νγἃ8 δββυπιθὰὶ τμδὴ πιδάθ 8 ἀἰβιϊποῦ ἀοσπια. δ}, ἴθ 116 80- δ] δα Εοτπὶ οὗ Οοποοτγὰ 
ὙΠΟ ἢ, οὐ [6 2561} οὗ δππε, 1580, [6 δ 161} ΔΒ Πἰνογβασυ οὗ (86 ρυθ]!οδιίοη οὗ (Π6 Αὐρϑθυγρ 
Οοπηἔοββίομ, γγἃ48 ϑοϊ θη Υ ρῥγοπιαϊραῖθα ὈΥ {π6 ΕἸ]δοίοῦ οὗ ϑάχοηυ, δπα ἴον ἃ ἰάγσσα ραγὶ οἵ {19 
ΠὙΒόσδὴ ΘὨυγο ἢ δα {86 ἔοτοο οὗ ἃ ογθοϑα, 1ἴ νγὰβ ἀδοϊαγοὰ (μαΐ (π6 Ῥχορθθιῖοαὶ κηὰ Αροβίοϊ!- 
οἢ] ϑογὶρίαγοβ οἵ {π6 ΟΪὰ δηὰ Νὸιν Τοβίβπιθηῖβ σοηβίϊ 6 [86 ΟὨΪΥ τυΐὸ οὗ ἔδι!}ν, δπὰ {πὶ ἢο 
ΟΥΒΘΡ νΥΣησΒ ἢᾶν 6 δαυδ] δας ποῦ γ.5 Μογθονογ, [86 ροβίἴοη δηὰ {{0|6 τ ΐο ον δὰ Ὀδθὴ σίνθη 
ἴο [86 ΑΡοοσγυρδᾶ ἴῃ ἴμ6 ἀογηδῃ ΒΙ0]6, ἴῃ πᾶ οὗ Ζι το ἀπὰ δίγαββθιγς οὗ 1029, ἃ8 Μψ6]] 88 

1 Ῥοεϊ σδοΒ, ἰάεηι, Ὁ. 896. 
4 ἴϑεδεν ἀας χαιλοὶΐδελε Ἰνασίείοπς κά (ας Ῥγοιϊεείαπείεολε δολγυ νυ πείρ, ν. 121. 
8 Ἠοϊ ξεδηη, Καποπ μπαά Ἰγαάίι., Ρ. 481 ὦ. 
4 δῥὲε Οχποπίεῖς δεγὶριωσὶς 1 ἰδείϊις. δ 8εο ἨοΙεος  Κεαί- Επενξκ., γνἱ. 696. 
6 860 Ατέ. “ σοποογάϊθι- ΌΓΙΩΟΙ ") ῃ Ηοσσορ δ Κεαί- Ἐπονκ., Π1. 87 δ. 



ΘΕΝΈΒΑΙ, ΙΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ. δ 

ΤΠ οΥ᾽ 8 οὗ 1584, ἴῃ [86 φὔβθῃσθ οὗ 8 αἰβίϊποι αγιϊοϊο ἰπ 186 Οὐηΐοββίοῃ στοϑροοϊίησ {Π6 πὶ, 

βοσυϑα 848 8 ρυϊὰθ ἴῃ {π6 ἐοττηδίίοη οὗ ορἰπουϑ. Ἀδὰ βυ βθαπθηῦ, ἃ ὨαΠΙΟΥ οὗ ἀἰβε Πρ ϊϑμοὰ 
Τα Βογδὴ ἐποο]ορίδη8, 88 ΟΠμοιμηΐϊΖ, Η01|842Ζ, δηὰ Οογματὰ, ἀγθῦν ἃ δθδσρ 1ἰπ6 οὗ ἀἰδβποιίοη ἴῃ 

τοῖν πτϊτησβ μούπθθη [86 ὈοΟΪκ8 φυΐ ἵπ σοαΐοα φωϊάσηι 8εἀ ποη ἐπ σαποηθ διδίϊοο ἐχϑίαηΐ, δθὰ 
τὰοδα τ ϑ]οἢ ἡπηποάϊαίο Π)οὲ αϑίαίΐω, βογίριὶ δωπί. 

Ὑοῖ, ἠοῖ οηἶγ ἴπ ΠΘΟΥΥ Ὀυϊ 4180 ἰπ ργϑοῖίοθ, [μ6 Βοίονγιηθα ομυγοῖ ὕοοῖκ ἃ τῆοτὸ ργοπουηορᾶ 
Ῥοβι οι τὶ ταβρθοῦ ἴο {π686 ποσκβ (ἤδη ἴμ6 Τα μοσδη. ΤῊ6 Ηοϊνθιὶο Οοηΐοββίοι 
ἀθοΐαγθβ ἀπϑαιίνοοα! !γ : “ Οτδαΐπιιδ δοτίριαγας σαποπίσαβ εἶνε ρτορλοίατιπι οἱ 4ρο8- Τρὸ βθίοσταν 
ἰοἰογιπι υεἱγίιβφυς 7 εδἰαπιεηίῖ ἴρδιπι 6886 πυογδωπι εἰ.) ΑἍ8 ῬΥδβίοοιίξῥ )88 β8]ά: 
“Ὁ ΤΏ Πα Βογδη 8, ΟΥ̓ ΠΊΟΓΘ Β τ ΟἿ Γαμον, ἡπάσρα [86 ᾿Υ τἰτ6η γα Ὀγ 186 ἀοβροϊ οοπιδὶ θᾶ 
ἴῃ ἰδ, ΠΟῪ ἴῃ ἔμ} 16 Ὁ ἤονν ἰπ Βοϑηῖ! ον τηθᾶϑαγο, ἴο ἩΒΙΟἢ ἰμ6 οτὰ ἴῃ ἤδη ὈοΟΓα τ ϊῖπ658: [ἢ6 
Οαϊνὶ πἰδῖβ, δοοορίϊησ πὶπουῦ ᾿οδιϊαύΐου [86 ΟἹὰ Τοβίδιημθηῦ ἔγοτῃ [η6 «6 5} ΟὨυτο δηὰ 
ἴπ6 Νενν Τοϑίδπιθηΐ ἔγοιῃ (86 ΟἸτἰβίίδη Ομυσοῖ, β6ῦ ἃρ 0Π6 ὕτο γϑοοσὰβ ἃ8 [6 ουϊναγα ἰοδϑὺ δηᾶ 

Βρυΐησ οὗ 41} ὑγατῃ,,. Δ βοϊ ἀϊθὶν σοιηρ]οῦα ἰπ 1861 δηα ἰδβοϊαϊθα ἔγοιῃ 411 ῃἰβίουυ.᾿᾽Σ Τῆι ΕὙΘΏΘᾺ 
ΒΙΌΪο οὗ 1685 88γ8 οὗ {μ6 ΟἹά Τοβίαπιθηῦ ἴῃ (86 {|| ἴο 186 βαπιθ, [8.8 {18 τηδὰθ ἂρ οὗ 186 
ὈοΟΚΒ ἰγαπϑὶδιθα ἔγοιῃ ἴ8ὸ θργον, δᾶ ρίνοϑ [86 Αροοσυρδᾶδ ἱπ [86 ἔογπι οὗ δὴ δρροπαϊχ σῖτἢ 
[86 ποδάϊησ: ““Τὴ6 νοϊαηθ οὗ [πΠ6 Αροοσυρμδὶ Βοοῖκβ οοπίδιποα ἴῃ (ῃ6 νυϊσαῖα ἰγϑηβίαἰ!οῃ 
Ἡΐς ἢ τὸ ἤάνο ποῦ ξουπα ἰπ [86 ΗδΌγον οὐ Ομ] 66.᾽,) ΤῊΪΒ ΤΩΔΥ Ὀ6 ὑδίθη 88 δχργοϑδβίησ [868 
ἀε] Ἰθογδῖο ἡπαρστηθηῦ οἵ Οδ]νίπ, 0 νν88 86 ΓΟΒρΟ δ: 016 δα Στοῦ οὗ {Π6 νοῦς. Ιῃ 186 Οοπηξοβϑίομ 
οὗ δῖοι υδάο δἱ Βαβϑὶο (1584) δηὰ ἴῃ 86 ὕπνο Ηρνοίίς Οοηξοβϑίοηβ (1686, 1666), 88 νγ6}] 88 ἴῃ 
186 Οδμονϑδῃ Οδιθοίϑιῃ (1845), 186 γοξζογθηςσαβ ἴο [89 δογὶ ρίυγοβ δΓΘ 8]}} οὗ ἃ ροϑβϑὶ ἶνϑ σμαυδοίθυ, 
Ῥυΐ ΠΟ ἜΧΡΓΘΒ8 ᾿δῇ οὗ [86 ὁδῃοῃΐοδὶ ὈΟΟΚΒ 18 ρσίνθῃ, ὑ16 Βα ὈδΘὶηρ ῬΌΠΟΡΑΙΙΥ ἀηαεογβίοοα τὸ ὉΘ 
Ἄοοπίογιηίηουϑ ἰῃ ἴμ6 ΟἹὰ Τβίαπιδηῦ πὶ ἢ [Π6 ἩΘΌΓΘΤΥ οᾶποη. Τ7])ι6ὲ Βεϊρίϑηῃ Οοηίζεββίοη (1561-- 
1668) χιδηἰϊοιβ 86 ὈὴΟΟΚΒ ὈΥ πᾶπιθ, ὈοϊΪῃ ἴμοβ6 οὗ [86 ΟἸΪὰ δηὰ οἵ 16 Νὸν Ταβίδηιθηι, δπὰ 
δΔ18 : "’ ΤΏΘΒ6 ὈΟΟΚΒ 8]056 νγὸ γδοοῖνθ ἃ5 Βδογϑαῖ δηὰ οδπουΐοαὶ ποη ἰαπὶ, φμοί δοοίοδῖα 608 ΓΤῸ 
λυϊιιδηιοαὶ τοοϊρίαϊ οἱ ἀρρτοδεῖ, φυιαπι ἱπιργῖηιϊβ φιοα βρίτίίιβ φαποίι8 σοταϊδιι8 ποβίτὶ ἰοδίαϊων α ἀ60 
»τογδοίοβ 6886 σοπιρτοδαιϊἑοποηφι ἴῃ, 86 ἵρ818 λαδεαηὶ.᾽" Ιῃ 106 Οοηΐθεβίοη οὗ {π6 ΕὙΘποῖ Β6- 
ἔοστηθαὰ ομυγοὶ (1661), τὶ. 4, [8 ΑΡοσΥΥΡ ἃ ΔΓΘ ΔΡΡΑΓΘΗΟΥ σοτργ θη θα ὑπᾶθσ [86 {1Π|6 : 
“Αἰ ἰἰδτὶ φοοϊεϑἰαϑβιίϊοὶ, χοὶ οἱ εἴπ υἱ68, πο βυπί ἰαπιοη, 6) δηιοαϊ, ἱ δα ἐλ σοι υΐ μοβδιὶ αἰσωΐβ 
"Μαοὶ αγιἰοιι8.᾽" 3 ἢ 

ΤᾺΘ ἀϊδοιιδβίοῃβ [παὺ γοτα Β6]ἃ οπ ἴπ6 β ]θοῦ οὗ [86 σδῆοῃ δὲ (86 βυποᾶ οὗ θοτῖὶ ἃγὸ οὗ 
ΤΩ ΠΟἢ ἰηΐογοϑί, Δηα βθθῖη ψΟυὮΥ οὗ 8 τΟΓΘ Οχίθηθα ποίϊοο.δ Αδοογαΐησ ἴο {Π6 
οἴπείαὶ γθοογὰβ ρυ ] 18Πῃ6α δὖ 1,ογάρθῃ ἴῃ 1620 (Αοἰδ ϑγποαὶ Ἰϑογαγθοβίβηθ), ἰῃ [ἢ ἔγορα ὼ 
πἱπιῖ βἰτἶηρσ (1618--1619}), [86 ξο]]οντίηρ, ΓΤ 8}} τγὰβ Γοδομϑα : “" δἴησθ ἰὺ 18. Οἶθδν 
1Πδ (86 ΔΡΟΟΓΥΡΒδΙ ὈΟΟΪΚ8 ΔΓΘ τη γΘ Ὠππιδὴ ΤΙ ηρ8, δοιηθ οὗ [Ὦ6πὰ δρυγίουβ δὰ ἀϊββσυγοα ὈΥ 
6» 15} Ἰοσθηᾶβ δηὰ ἰηγθηίίοηβ, 88, ἴον ἰμϑίδησθ, ἴπ6 ὈΟΟΪκ5 οὗ Φυσίίι, ϑυβαπηα, Τοῦὶϊ, Β6] δῃὰ 
86 Ὀταροι, δηᾶ ρδγιϊο ]νὶγ [86 τὰ δηᾶ ἔουγίἢ ὈΟΟΚ οὗ Εἶτα; βίποθ βοπηθ οὗ ἴΠ πὶ, 8180, ἴῃ 
ἀοσίτίη8] δπα ἰβίοσίοδὶ ροϊηΐβ οοηὐδίη οοη γα οὐ 0Π8 ἴἰο {16 σδποηΐοαὶ Ῥοοκβὶ δηα β'ποθ [Π6Ὺ 
Βοῖῖμοῦ ἴῃ [86 6 ν 18} ΟΥ ΘαΥΪγ ΟἸὨ γι ϑιίδη ἐμ υσοἢ πότ δα θα ἴο [86 οοάοχ οὗ {86 ΟΙΪὰ Ταβία- 
ταρηῦ: ἰῦ τΔ8 ΘΟΠΒΘΟΌΘΏΥ αἸβουββεα ΒΘ ΠΟΥ ἴΠ686 ὈΟΟΚΒ ΘΓΘ θνθὴ πΟΣΓΌΥ οὗ ἃ βρϑοΐδὶ 
τὺδηβίδίοη, δηα ἔυγίΠ6 Ὁ, τ ΒΘΌΠΟΓ ἰδ τ γο Ὀδδὺ (Πδὺ ΠΟΥ δοιὰ Ὀ6 Ὀουπὰ ἂρ ἴῃ {86 βδιη8 νοἷ- 
ὍΠ)6 ὙΠῚῈ [16 Βδογθα οοάθχ, ᾿πδβπιθολ ἃ8 500} ἃ σοηπθοίϊίζοη ἴῃ ἴμ6 οουγδο οὗ {ἰπ|6 τηϊσῦ, 88 
ἦη {ηὴ0 ρᾶρδὶ οδυγο, Οχροβϑα [0 ἴπ6 ἀδρσος [80 πιθοῦ Ὠυμηδη ρῥγοἀποίζοηβ σου ὰ ἔπ δ}}γ σοτηθ ᾿ 
ἴο Ὁ6 οϑἰθριηρα Ὀγ [06 ἱσπογϑηῦ 88 σϑῃοηΐοαὶ 8δηα ἀἰνίπθ. Τα πηλιίον μανίησ ὈΘοη σοηϑβιἀοΓορα 
ον ἃ Ἰοπρ {ΐπ|6, δηὰ [86 πιοϑὲ ἀΐνογβθ δῃηα παῖσίγ στουηϑ δΔἀἀπαοθα οἡ ὈΟΙὮ 5168, τ Ποὺ {ἰπ6 
ὙΔ8 ἀσδίγθαὰ ἴῃ ΟΥΩΘΥ ἴὸ ρίνθ βαὶ ἃ στουηβ σῖρον οἰ θογαιίοη.᾽ ὁ61ὰ (Ππ6 ὕθηῦ βἰἐϊησ, 
Οοπδγ8 δὰ Πἰοάαιὶ (οὗ θηθνδ), ὑορθίμοῦ πὶ ΟἸΒΟΡ ῥρδβίογβ, ργθϑοηΐϊθα μοὶν νἱθῖνβ ἴῃ 
Ὑγ θη ἔογπι, 8π8 ἰδ ορίηΐοη οὗ ἴποβϑ ἔτοπι Τ ὐθίησοη Ὠδνίησ 4180 θθθὴ θαγὰ, (Π6 τ Α]ΟΥ 
νοϊοὰ : “ΤΊ Αροοσυρδᾶ 8.0] 6 ὑγαπβ᾽αϊθα ηΐο Πυθα, Ὀὰὺ ἰὑὺ ἀἰὰ ποῦ δθϑῖλ ὩΘΟΘΒΒΑΥῪ [0 
Ὀοδβίον [Π6 βΒᾶπη6 σδγοία] αἰϊθηυΐοη ὑροῖ ἔθ ἃ8 18 ἀθιπδηάϑα ἴῃ 186 ἰταπϑ᾽διίίοη οὗ {86 σδῃοη- 
168] Ὀοο κ8.,᾽) [0 τγᾶ8 ἔυυμο ν᾽ τβοϊνθα ἴο οομτϊπαθ ἴο ρογιηΐῦ [86 ΑροοΎρΡΒᾶ ἴο Ὀ6 Ὀουπά ὑΡ 
ὙΠ ΠῚ} (06 Οἰμ6Ρ ὈοοΪκ8, Ὀὰϊ ΟΠΪΥ οἡ [86 σοηπαϊ οη {πὶ ΠΥ Ὀ6 βοραγαίθα ἔγοπι ἔμ ὉΥ 8 βυϊῦ- 
806 δρ8οθ, δῃὰ 6 τηδυκοα ὈΥ ἃ βρβθοΐδὶ {1116 ἱῃ νος ἰῦ Βῃου ἃ ΡῈ οι ρΒδβίζοα ἐμ δῦ ΓΠ6Υ το Ὸ 
ῬυγοΙν Βυϊηδβῃ, --- ἰῃ ἔδοῦ, ΔροΟγΥΡ 8] Ὀοοκ8. ΤΉΘΥ σ6ΓΘ ἰο Ὀ6 ῥγιηϊθα ἴπ βι}}}6 Ὁ ὑγρ6, ΑἰΗοτ- 
ΘΏΓΥ ρδσοθά, δπὰ {6 ρἴϑοθβ ὑθγο [86 Ὺ Αἰ ἤογθα ἔτοτα [6 οδηοπίοδὶ ὈοοΚβ ἱπαϊοδιθα οα (16 
ΤΩΔΓΟ ἴῃ, ΡδΡ  υΪ]Υν [16 ῬάΒδαρ 8 οἱϊθα Ὀγ (Π6 Ῥαρίβὶβ ἰπ βυρρογί οὗἨ {μδὶν Ῥϑου]αν ἀοστηβ8. 

1 816. ἐπ Ολμωτνολ, ν᾿ 248. 8 860 ἨδΙχοθ᾿ Κεα- Επουξ. Υἱῖ. 206. 
ὃ δου Ζεί(Ξελγί ἐν μἰειονίβελε Ἰηδοίοφίο, 1854, Ὁ». 646-648. 



δ6 ΤῊΒΕ ΑΡΟΟΒΥΡΉΑ. 

Απά πα γ, [ΘῪ ΟΣ δεδίρηοθα ἃ 0Ϊδοθ, Ὠοῦ 85 υδυ8], Ὀούτγθθ [86 ΟἹὰ δηὰ Νοην Ταδίδιηθηῖδ, 
Ῥυϊ δὲ [Π6 δπά οὗ {π6 Ὑμο]6 Β[0]6. 

ἴῃ [86 εἰχίῃ οὗ (86 1μαὐΐῃ Ατιῖς]68 οὗ 1562 οὗ [86 Απρ]οδη σμυγοῖι, ἰγαπϑδιθᾶ ἰηϊο ΕἸ ρ 188 
86 ζο]]ονίπρ γοᾶγ, [μ6 ΟἹ Τοδίδιηθηῦ ΑΡΟΟΥΥΡΒδ ἃγὸ δηυτηογαίδα, πὶ {86 6χ- 
σορίίΐοῃ οὗ Βαγυςδ, νοι, Βουονοῦ, τδ8 ἀου1]6 85 τηϑδηΐ ἰο Ὀ6 ἱποϊαδοά ἴῃ “6 Γ6- 
τη δ}, ὉΠ 6 {π6 {1016 οὗ ““ οἴδμαν ὈοΟΪΚ8,᾽, (μα πογὸ ἴο Ὀ6 τοδά ἴου “ Ὄχϑδιωρῖὶα οὗ [18 

δηα ᾿πδιγυς0η. οὗ ἸΔΏΠ6ΓΒ,᾽᾽ Ὀαῦ ΕΓ ποῖ ἴο Ὀ6 πδοὰ ἔον 186 βυρροτί οὗ ἀοοίγῖπαβ (αἀ Ἔζέπι- 
»ία υἱα εἰ ἡογπιαπιάον πιοτδ8, ἐ{|08 ἐαπιόη αὐ ἀοσπιαία σοηϊγηπιαπάα ποη ααἀλὶδει). Τὰ τἴ86 Ατιὶοὶθϑ οὗ 
1671, ται βοα Ὀγ Ῥαγ)δπιθηΐ ἴῃ (πεῖς ΕΠ ρ 58 ἔοττα, [86 ΒΟΟΚ οὗ Βδγυοὶ 18 πιδηθοποα ὈΥ Ὠδπιθ 
88 Ὑ6]] 88 4}} [86 Γοδί Ὁδυλ!ν ἰουπὰ ἰπ [86 1εῖ. [Ιῃ ργβδοῦςθ, βοσδνοῦ, [86 Αησίΐοδπ ἔογπιϑ δῃ 
Θχοορίίου ἴῃ βοῖηβ γοϑρθοίυ ἴο (86 οὐβουνίβο ὑπένοσβαὶ στὰ] οὗἨ 41 Ὀγϑθοθθβ οἵ {μὲ Βεοίογιηρά 
σΒυτοΝ. Ῥαβδᾶρθβ ἔγοπι ΤΟ ΟΌΪ δηὰ Ὁ ἰδάοιῃ ἃγὸ αιοίβα ἱπ [16 Ηο μι 68 858 βοτρίυγο; Βασι 
ἷβ ο8}16ἃ 8 ργορμεῖ; δῃηὰ απὐοίϊαίϊοηβ ἔσγοτῃ {86 Βοοῖ οὗ ΤΟὈΪυ ἃΓα 4180 βι}}} γοίδί πρὰ ἴῃ (π6 Οοαι- 
τουηΐοη ϑεγνυίςο (ΤῸ. ἷν. 8, ϑ). Α γτοροδί[ίοη ἰῃ Οοηνοςδίίζοη ἴο βυ δι ἔρον {1686 τοῖϑγ- 
ΘΏ66Β ΟἴΒΟΓΒ ἰβκθη ἔσο [6 οδποηΐοδὶ βου ρίυγοβ 85 πιδάθ ἴῃ 1689, Ρυΐ ν88 νοϊβαὰ ἀονῃ ὉΥ͂ 
ἃ τηδ]ουιν οὗ {π6 πιϑι οσβ.: ΤΏΘ βαπὶθ ροηοταὶ Ῥοβίεἰοη 88 {πδ΄ τ᾿ Κοὴ ἴῃ [86 ΕἸ Ρ] 58 Αὐο]68 
ψἱ(ἢ τοβροοῦ ἴο {86 ΑΡοοσυρδδ νγ88 4150 δἀορίθα ἴῃ [86 1γ8δὰ Ασιΐοϊθβ οὗ 1616. ΤΏΘΥ ἀθοΐαγθ 
(8αῦ [πὸ ὈΟΟΪΚΒ ΘΟΙΏΙΩΟΏΪΥ οΔ] θὰ ΑΡΟΟΓΥΡΙ8 γα ποὺ ἱπβρίγθά, “" δηὰ ἐμϑγοΐογα δα ποῦ οὗ βυβῖ- 
εἰθοῦ δυ  ουτΥ ἴο Θϑίδ Ὁ δ ΔῊΥ ροΐηϊ οὗ ἀοοίγπθ; Ὀαὺ τ86 ΟἸΠΌΤΟΣ ἀοίἢ τοδα ἴΠθπὶ 85 οὐπίαίπἴηρ 
ΤΔΩΥ ΜΟΤΓΔΥ (Βίηρβ ἴοΥ οχδηιρ]6 οὗ [16 δῃᾶ ἱπβίγυοίίομ οὗ Ἰπηϑηποῦβ.᾽" [Ι1η [Π6 νϑγΐοιι8 ἰγϑη8- 
Ἰαϊίοηβ οὗ {π ΒΙΌ]6 ἰμδὺ γγοῦϑ τηϑάθ ἔου ὑξθ 'π Ἐπρίαπά, ἴσοι ἰμαὺ οὗ Οονογᾶα]ο ἰῃ 158δ ἰο {86 
Αὐἱδονγζρα ψογβίοῃ οὗ 1611, [89 ΑΡροοσυρῆϑ γα ἱμναυί δον ἔουπά, αὶ 'π ἃ δυθογάϊπαΐο ρο- 
δἰ τοι, δη( 80.4}}γΥ ῥγοΐδοθα ὈΥ͂ 8 ποὶδϑ ομαγδοϊογι ζίηρ ([μ6 πὶ 88 “Ἢ ΑΡΟΟΤΥΡΒ8,᾽᾽ ΟΥ̓ τπιογθ ἔΌ}]Υ, 
88 ΓΙ ΡΒ τὶ πουΐ ἀοριιδίίο δυϊμοτίγ. Οονθγά δ], ἰη 8 ἔσβ ϑαϊοπ, ρὰαΐ Βάτυςὶ διιοηρς 
[86 σϑηοηΐοϑὶ ῬΟΟΚδ, Ὀαῦ ἱπ [86 βοοοπά (1650), διπιοὴς ἰμ6 ΔΡΟΟΙΎΡΒΔΙ. [1 ΟΥδηπλοΓ 8. Β10]6 
οὗ 1640 [Π6 ἴοτπι ΗδρίοστδρἢΑ ἰδ δίγβη ρον ο ]ογϑα ἰηδίοδὰ οὗ ΑΡΟΟΤΥΡΒΔ 88 8 {{Π|6, δῃὰ ἴῃ 
δῖον οἀϊιϊοῃβ ουθῃ {818 15 οὐδ. ΤΠ ΥΥ δϑιπηϊπβίου Οοπέρβδίοη (1648) ὑγθαῖβ οἵ {86 ϑουὶρ- 
ἴΌΓΟΒ ἴῃ 118 ἤγβι ἔνθ αὐίΐοϊθβ ὙΠ {διγὰ 8 88 ἕο ϊονβ: “ΤΏΘ ὈσΟΪΚ8 ΘΟΠΙΠΟΠΪΥ 6816 ΑΡροογγ- 
δᾶ, ποῖ Ὀεΐηρ οὗ ἀἰϊνίηθ ἱπβρίγαιϊΐοη, δ ΓΘ πὸ ραγὶ οὗ [πὸ σδῆου οὗ ϑουίρίαγα ; δπὰ ὑπογθίογα δγῸ 
οὗ ἢ0 Δυ ποῦν ἴῃ (ἢ6 ΟἸΌΤΟΙ οὗ αοά, οΥ ἴο Ὀ6 δὴγ οἰβουνΐδβο δρρσγουθαᾶ οὐ τη846 96 οὗ ἴπδῃ 
ΟἾοΓ Βυπιδῃ Ἡτϊἴησβ.᾽ 

ΑἸΙΒουΡὮ πάθον σονον οὗ ἃ ϑυρροβοὰ Βογϑα τυ τὶρηῦ [Π6 ΑΡΟΟΥΡμδ Ὠδᾶ ξουπά 8 ρἴδοθ, ἰξ 
Βαδροαυεὶ 88 ποσοῦ οπο, ἰη ἴπ6 ΕΠ] δ ΒΙΌ]6, ἴῃ 88 ἀοδίληθα βοοὴ ἴο ἴοϑο ἔπ ββα!ῃς. 48 
Μἰδίοτυ ΪΣ ΘΑΥΪΥ δ ἰῃ (πὸ οὐϊιΐοη οὗ 1029 (“" Ιπιργί πιο δὶ ᾿ομάοῃ ὈΥ Βοημδπὶ Νοτγίοῃ δηά 
δδ 8 Αροοῦστ ἸΟἢηῃ Β1]]1, Ῥυίπιουβ ἴο 186 Κίπσ᾽βΒ Μοβὲ Εχοοαπὶ Μα᾽βϑιὶθ ᾽᾽)), (Ἀ6 δροοσυρβαὶ 
ἘΠΕ πὰ Ὀοοΐκα Ὀασϑη ἴο Ὀ6 ομἰἰἰ6, 1 1648, Ὅτ. ἰσμεξοοῖ, ἱπ 8 βογηοι ἔγοῦι μὰ ἱ. 17, 

8 ΒΙ5]9 ἰπ 
Ἑυκιδυά. 

ἀοϊνοτοὰ Ὀοΐοσο 186 σουβα οὗ Οομηπιοῦβ, ἀθηουῃορα ἰδθπὶ ἃ5 [86 “’ ντοϊομοὰ 
ΑΡΟΟΡΥΡὮ8.,᾽) ἃ “" ρδίοποΥ οὗ Βυπηδῃ ἱπνθηθίοη,᾿" Ὁ ππϊο [86 πὰ οὗ [86 [8ῃ΄ν ψσϑ8 ἀϊνογοθα 
ἔτομῃ {16 Ῥορὶπηΐης οὗ ἴ}6 ΘΌδρ6]. Αραΐη ἴῃ 1645, ἴῃ [16 καπιθ ρἶδοθ, δ ρ᾽εδάθαὰ ἔογ "" ἃ 
ΤΟΥ 6 δηἀ ΒυγνοΥ οὗ [ῃ6 (Γλῃβἰδίίοη οὗ {πὸ ΒΙ0]6,᾽" δηὰ ἴπδῦ Ῥαυ)βιηθηῦ 88. ἃ Ῥοαγ πουἹὰ 
“ὁ Ἰοοὶς ἰηΐο (86 ογβοῖθ, 1ξ 86 τὸ Ὀ6 δηγυπίησ ἀπιΐβ8 ΓΠῸγ6 δηὰ σοηονο ἰἰ.᾽) τον! θη ΟΠ}, 
ἰϊ ᾿τγὰ8 ποὺ Ἰδξ το ἴπ ρσονογητηθηῦ οὗ Επρίαπα ἰο ἰπίθγίοσο ἴὼ {μὸ τηδίϊον, θὰῦ πἰβουῦ ΔΠΥ 

Βρ6 64] οἴ οἶα) δοὶ [688 ὈΟΟΪΚΒ σᾶπιθ, 88 ΟΥ̓ σοπππ!οὴ οοηδβο;ΐ, [0 Ὀ6 οἰ [6α ἔγοπι ὩΘ6Ὺ Θαἰ 0 Ὲ8 
οὗ {π6 Αὐἱϊμογὶζοα Υ᾽ δγείοῃ. 

Βυσγίηρσ [ππ6 ργαβθηῦ σΘΒΓΌΣΥ π|ρ ἱπιρογίαπι οοηῆϊοίδ μανθ ΒρτΌπσ ὉΡ ΟΥΟΡ ἴδ6 ΑΡΟΟΤΥΡΒΒΔ, 
ΟῚ οσοδβίοηρα ὃν ἐδθ ἀοιηδηα οἵ Ῥτγοϊθαίδης ( τβιϊδηϑ οὐ (86 ὁοπίίποηῦ οὗ 

ΑΑΡΩΝ Ευτορθ (δαῦ {[π6856 Ὀοοκκ5 6 Ὀοσπὶ Ρ δπὰ οἰγουϊαιοὰ τὰ [86 σαηοπὶςαὶ ϑοτὶρ- 
ἴγ68. Ετο [8 ἢγβι ογρδηϊζαίίοη ἴῃ 1804, [6 Βυί ἰ5} δηὰ Ἐογεῖσπ ΒΊ0]6 δοοίοιγ 

84 δ δοςυβίοιηθα ἴο ρίνα αἷὰ ἴὸ βίαια βοοίθιἴθβ οα ἴΠ6 σοπιϊπθηῖ, [86 80-ε4}16 4 Οδηβιθίη 
ΒΙΌ]ο5 δοπίδἰηΐηρ (86 ΑΡοσγυρδδ Ὀδίησ πιδᾶο α86 οὗ ἔογ οἰτουϊδιίοη [μ6γ6. ΑΕΌΟΥ ἃ ἔδυ γεᾶγβ 
σΟηΒίἀογϑΐο ορροδίϊοη ἴο {16 πηθϑβασο Ὀθσϑη ἴ0 πιφηἰξαϑί 1156} διμοηρ βομθ οὗ [86 διυχ Δ ΥΎῪ 
βοοϊοιΐθθ, ραυυου ]Υγ ἴῃ βοοι]αηᾶ. ΑΒ ΘΑΥΪΥ 848 1811, ΘΟ ΒΘαΊΘΏΠΥ, ἃ τοαποδὺ τγὰ8 τηδάο οὗ 
{Π6 Εσυτορθϑη Ὀοηθβοϊατίθβ ὈΥ ἴπΠ6 ραγοπῦ βοοίδίυ, ᾿πδὺ [Π6Ὺ ἰθανα οὐῦ [86 Αροστυρὴδ ἔτοπι 
(6 ΒΙΌ1]68 σ]οβο οἰγου]δίίοη 88 Ῥγοπιοῖίθαά ὮὈγ ὕπΠ6 βαπμθ. 800 τυ θοῦ ἔθοϊησ, Βούγονοῦ, τγ88 
δα κοηθα Ὀγ ἰδ, ἀπ [8Π6 ἴδοῦ θθσαπιθ 8ὸ οὐνίουβ ὑπαὺ ἔμ γῸ ὑγὰβ Π0 ὈΓΟΌΔΌΙΝΙΥ οὗ 118 Ὀοΐηρ 

οοΙΡ]οα τι οὐ (86 οοπποπί, (πα΄, αὔθ ὕνο Ὑθᾶσβ, ἰδ τὰ28 πὶ μβάγανη. Ετομι (μι 18 {1πὶ0 

1 ΟΥὁἨὨ Μοοδυΐου, Σῆίσι. 9.7, Ἐκ. 111. 887, 8880. Νον Ὑοτκ, 1860. 
4 ΟΥἢ 4". Μεροτίςε 977 Βγῖ. απὰ Βοτείρη Βὶδ. 8οε., δαὰ ἩΝιοτῖοα αἵ ἐμαὶ βοοίοι ὉῚ Ονπθῶ διὰ ΒΙΌΝΩ σοσρϑσεῖνοὶγ. 



ΘΈΝΈΒΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ. δἿ 

ΌΠῚ1] {Π6 γϑ δ 1819 ἔποῦθ γγἃ8 ἃ οοῃίϊπι) ἀϊδουδβδίοη οὗ [0 βυδ]θοῖ ἴῃ (86 ρυ]ρὶῦ δηὰ ργθ88 οὗ 
Οτοδὶ Βυιδίπ, 4}} ραγίῖθϑ, οὐ πὸ Ῥγοίοϑίδηϊ βίά6, δἀτηἰυτἰπρ ἰμδὺ [6 ΑΡοΟσΥρΡμ8 σσοτο υἢ- 
᾿πϑρίγοα πτίτϊησβ, θὰ πὶ μοὺῦ Ὀθίηρσ ΔῸ]6 ἴο ἄρτθο οὐ {86 ροΐῃΐ οὗ ὑμποὶν σοϊδῦνο πσόυῖ δπὰ 
186 Ῥτορυ οι οὗ οἰγου]αίίησ θη τ ἢ ἔπη8 οοη τὶ θαϊθα το ἃ ΒΙΌ]6 βοοίοῖγ. Αβϑϑιβίδῃοο ρίνϑῃ 
ἴῃ 106 γοδῦ 1819 ᾿ονγασα ΡῈ] 151 ησ ἃ Βοιηδὴ ΟΔΙΠΟ]ο νογβίοῃ ἴῃ [{8]]1}8ρ, ϑρδηΐβῃ, δῃὰ Ῥοῦ- 'Ἅ 
ἵαραοθδα, Ῥγοῦυσῃῦ τηδίίοτβ ἰο 8. οΥἶβ8, [86 ΕΠ ΟΡ ὈΥΔΠΟΝ Ομ δτγασίουϊζίηρ [Π6 δοίΐοη 88 ἃ 
ὈγΘδΟὶ οὗ ργονίουβ οοπίγϑοῖβ. ΤὨ6 ραγθηΐ βοοϊθίυ, δέίου Ἰοηρ ἀθ᾽ "θογϑιίοη, τοϑοϊνθα (1822) ἴὸ 
Τοῖσϑος 18 ΘοΌΓΒ86, ἀοοϊαϊηρ' ὑΠαὺ Βοποθέουτἢ 118 ἔυη48 βῃουϊὰ Ὀ6 υβρα ΟὨΪΥ ἔογ (86 ἀϊδιγὶ Ὀαϊ οη 
οἵ 1} οδποηΐσαὶ ϑοσίρίαγοβ, δηά {πδὺ δου 88 ἀθπ ὈΥ͂ ΔυΧΊ αγῖθ8 ἰοσαγὰ ῥυϊπθδηρ δοᾶ 
ΡΟΝ] δ ἰηρ [86 ΑΡοοσυρδ δβου]ὰ 6 ἄομο δὖ {πὶ οσῇ θσροῆβθ. ϑυοἢ ἃ πα 16 οοῦγβα, μον- 
ΘνΘΓ, βευυϑα σϑίθοῦ (0 θη δΔη060 δὴ αἰπιΐη15}} 86 αἰ ΠΟ] 165 οὗ 186 δβιἰπδιΐοῦ. ΑἸ δρργορσγίδ- 
εἴοη οὗ ἔνα Ὠυηάαγοα ρουπηαβ τη846, υπᾶθγ [8686 σομα ἰοη8, ἴο 1,ϑαπᾶον δὴ Εἰ88 ἴο αἰὰ Ηΐπὶ ἴῃ 
186 ρυδ]οδίίοη οὗ μἷ8 ΒΙΌ͵6, Ὦ6 δστγοοΐηρ ἴο ῥγονὶθ ἱπᾶάθροη θη Ὅγ [810 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ΤΏΘΔῺΒ ζοΥ ἰπ- 
οἸυάίΐηρ ἴ[86 ΑΡοΟστΥΡ ἃ τ ἢ [Ώ6 βδιηθ, 4116 ἔογ ἢ ὑμ6 πιο νἱσότοιϑ ῥγούθδιβ. 10 γγ͵ἃ8 δββογίϑα 
τδὺ {86 βοοίϊδιυ που]ὰ ὑβουοΌγ Ὀ6 σοηδοπίης ἃ δογίουϑ ἴδ], δηᾶ, ἴῃ οἴοοί, Ἰοηαΐπρ 118 ἰη8α- 
δῆσα ἴο γίνο {Ππ6 οοἿονῦ οὗ ᾿ηδρίταϊοη ἰο Ὀοοίκβ ἰμδὺ γοσο {1}}}] οὗ ΘΥΤΌΥΒ, ουθῃ Ὀδ]οὸν [86 ἴον] οὗ 
ΤΩΔΩΥ Βυμδη ἩΓησΒ, δηα ὑπμαῦ οοπίδἰποα ποῦ ἃ ἔθ δούυδὶ σου γδαϊούζοηβ οὗ [16 οδῃοπίσαὶ 
Βογίρίυγοβ. 

ΤῊΘ ΘΟΠΒΘαΌΘΩΟΘ ΑΒ (μδὺ ἴῃ Ποσθον, 1824, {Π|ὸ ἀἰγθούογβ οὗ (π6 βοοϊδιυ νοϊθα ἰο τοβοϊηἃ 
[δὲ δοιίοῃ ἴδκϑη δουῦ ἴθ 0 στρ ητἢ8 Ὀοΐογθ, δα ΠΟῪ ἀθοϊαγοα [δῦ [ΠΟΥ που] αἱά ἱπ [80 
ΡΌΡΙἸοαιίοη οἵ ΒΙΌ]68 σοηϊαίηΐπσ [86 ΑΡΟΟΡΥΡ8 ΟὨΪῪ ἴῃ 6886 (86 βᾶπ!θ ὝΘΙΘ ῥγίηιθα 848 δὴ 
Δρροπαΐσχ ἴο {π6 σδποηΐοαὶ ὈΟΟΚΒ δηὰ ποὺ αἰβιν θα θα Δηοῦς (πθπ}. ΤῈΘ Θχοϊ θτηθηΐ, ΒΟΎΘΥΘΥ, 
δίγοδαν ὑδῃ (00 εἰσὶ ὑο Ὀ6 Δ|]αγεα ὈΥ̓͂ ΒΌΘΟΝ 8 πηιθαβΌΓθ. 10 νψὰ8 δυσυθδα {Πδὺ 1 γγαϑ {π6 ἀαίγ οὗ 
{Π6 βοςοΐοιγ ποῦ ΟὨΪΥ ηοὶ ἴο σῖγα {π0 Ἰεδβί δποουγδαοιμθηΐ ἴο 186 οἰγου αἴίοη οὗ [86 ΑΡοοσυρδᾶδ, 
Ῥυΐ ἴο ἀϊδοουγαρα ἰδ δῃὰ ὈΘΔΡ τ ϊΐη688 δὶ θύοσΎ Ορρογίαηϊιυ ἴο [86 ἔἴγυθ 1ἰπιϊ8 οὗ [86 ΒΙὈ]16 4] 
οδῦοη. πάθον [86 ροπογίιυϊ Ἰοδἀογβῃΐρ οὗ 186 ἘΔΙΏὈυτΡῺ Ὀγάποι, 86 ορροβίϊ᾽οη πι846 1861 
ἔοϊς ἴο βυο ἢ δὴ οχίθην τμδῖ, ἰῃ (86 0] οί ηρ γθΆγ, 811 δοϊϊου ἰδ κοὴ στὶϊ γοΐοσθηοο ἰὸ {πὸ 
ΑΡΟΟΣΥ)Δα βποθ 1811 πῶβ δι ἴοΚθη ἔτοπι [86 τοσογὰβ οὗ {Π6 ρδύθηῦ δοοϊθίυ, δπὰ ἰπ 1827 (86 
ἔο]]οπίηρ, Ροβὶεῖνο στουπα δϑβαιηθαᾶ, το, 88 ἔα 88 τοαὺ ΒΥ ἢ γῶδ ΘΟὨΟΟΓΠΘΩ͂, μὰ 8η θπᾶ 
ἴο ἴμ6 ΘΟΠΙΤΟΥΘΙΒΥ : ΤΏ ρῥυϊποΐρ᾽θβ οὗ ἴπ6 ϑοοϊθγ δχοϊυπαθα [86 οἰτουϊδίύοη οὗ [6 ΑΡοστυρδᾶ. 
ῬοΓβοηβ δῃὰ δβεοοίδιίοηβ, [μογθογο, γοοοϊνίηρ δα ἔγομι ᾿ῦ τηυδὲ Ὀἰπὰ {πΘηηδοῖνο8 ποῦ ἰο οἶστου- 
Ἰαία θὰ. Ἐυγίμονγ, θουπα ΒΙΌ]65 δοπθ ββουϊὰ Ὀ6 ρυΐ ἰηἴο [Π6 Βδῃα8 οὗ δυχὶαγίθβ, αηὰ ὑμαὺ 
ΟὨΪΥ ἴο 1π6 οχίθηϊ ὑπαὺ ρ᾽θάσοβ ἡγοῦ ρίνθῃ ἴο οἰγουϊαῦθ [86 β8:6 υπομβδησθᾶ. Απὰ ἤπα}γ, 
δυχὶ ατίθ8 οἰγουϊαιίησ (86 ΑΡΟΟτΥρΡἢδ ταυδὺ ρἷδοθ 8 ϑυπ ΟΟΣΤΟΒρΟη ἀὴρ ἴο (86 ναϊὰθ οἵ [0 
Β10]168 στδηιθα {θὰ ἴο {86 ογϑαϊ οὗ 6 Ἰωοπάοη βοςϊθίΥ. 

Ιὴ [8.6 τηόϑη (ΐπι6, [8.6 σοπιηχοϊΐοη αχοϊοα ἴῃ ατοαὶ Βυἰίαϊη Ὀγ 8686 ἀϊδουθδίομβ δὰ αὐγαῖς - 
δηθὰ 8. οουσοϑροπαϊησ ὁπ6 ὁπ ἴπ6 σοηθϊηθηῦ οὗ Ευγορθ. ΝΊΖΒΟἢ τυτὶῦοβ, σῖῖὰ ἸΥΗΕ 
δο6 Ὠχοῦ, σοησογηίησ ἴΠ6 Θοογῦδ πὰδάθ ἔγοιη ΕΩρ]δη ἴο ἰθαγη (86 ΟρίπίοῃΒ οὗ οἱ ἐδ οου- 
σναγίουβ βομοῖατθ αὖ [π6 σοηθπαπίδὶ ἀπίνογϑὶ τ οὰ (μ18 δι δοοῖ. ΑΒ ἰοηρ 88 ἴ86 ἰπθδὶ. 
Τιοπάου βοοίϊεςγ, μόνγουογ, οὐ ἡ οἷ Αἱ] [86 δΟΠ ΘΠ (ΑΙ βοοϊθιϊθβ ΤΘΓῸ ΠΊΟΓΘ οὐ 1688 ἀδρθηἀθηῦ, 
Ῥοττηϊ θα {86 ρυδ !οδιίοη, πῖτὰ ἔσπαά 8 ξυγηϊβμθα Ὁγ ἱΐ, οὗ [80 ΑΡοοστΥρὰδ ἴῃ ΔΎ ἔογω, (86 ἀ}8- 
ουββίοηϑ ροΐηρ οὐ πῃ σγεδὺ Βυϊϊαΐη δνακοηρᾶ θαὺ 1116 ᾿πίθγοϑι ἰὼ (ἢ τοδῦ οὗ Ευσορθ. Βυΐ 
ὙΠ 6 ὈΥ ἴ8|6 τοβοϊαίίοηβ οὗ 1826 βπὰ 1827 411} γί μον οοὔρεογαϊζου οὐ {818 Ὀδβ8 νγδβ τυ ογοα 
ἐπωροββίθὶο δηὰ, ἰὼ δαάϊίοη, [μ6 Ὀγθίμγθη οὗ (16 οοπιίηθηίαὶ σμυτοθ 8 γογο δα νἰβθα ὕο τηαῖκθ 
8. Ὀοηῆτοα οὗ [86 του ]αϑοσῖα ὈΟΟΚΑ,2 [Π6 δίοττη [λδ΄ Βργϑῆσ ὕὉρ τγχὰϑ ὑπργοοθάθηϊοα, Τθο Β΄0]6 
ϑοοΐοιγ οἵ Β4816, ἴῃ ἃ σοιητηπηϊοϑίίοη Δα αἀγ ββοα [0 ὑμαὺ οὗ ᾿ζοπάοη (Μδγ, 1826), οπἀθανογοὰ 
ἰο ἀΐβϑϑυδάο 1 ἔτοταῃ [86 πηθαᾶϑαγο γοϑοϊνθα ὑροη, δῃὰ οἡ τϑοοϊνίπρ ΔῺ ππέαν ογΆ Ὁ]6 ΤΟβροπδο, δουρί 
ἴο υπίϊα 411} [86 δυχὶ]ϊαγίοβ οὗ τπ6 σοηθϊηθηΐ, τογῈ μδη δΕΥ ἱπ πυμθοσ, ἰῃ δὴ οὔοτῦ ἴῃ (ῃ6 
βϑ16 ἀἰγθοϊίοη, δηὰ ἰῃ ο886 οὗ 8 ἔα! γα ἰο ἱπάποοθ ἴἤθπι [0 ἔοσιη ἃ πΐοη ἴοΓ οδυγγίησ οὐ {86 
ποῦ δ8 δἰτμογίοδ ΤῸ σοπηθοίίοη Ὀούπτθθη (π6 Ομ άοη ϑοοίοῖγ δηὰ 18 οοπεϊηθηι8] δυχὶ]- 

1 2εμίεελα Ζεϊἐξολγί, Νο. 47, ν. 870: “166 κοδοῦδῃ 'π ἀση πδηςίζοιι δ μγθα ὉΏΔΟΙΒ ὁδηνμυογίβ. ΤΟῊ ΘΥΙΏΏΘΙΘ 
τοϊοὮ, ἀδδ ὧδγ ΒοδΌπεαρίθ δοθου ἰῃ Βδδοὶ, Τυὐδίηξοη, Ἠοϊ ΘΙ ὈοΣζ, ΘΌΘΒ ἴῃ ἘτδηκΚίυτυ ἃ. Μ. δυροίγασι μαιϑ, 818 δ᾽ τοΐν 'Ὡ 
Βοηα ἀΐεδοα Ζεϊγδυθη οὐΐθα. Α116 διῖθι Ὀοατο δίομον Ῥ͵οἶθϑο Δὶν ἀΐο Μι|ΕΙγοτΌτοις ὁ Αροκσυρῶῦθη Ὁπὰ κοζθη ἀΐο 
βοδοξείδομθῃ Απ εῶσο κοδιϊταϊηξ. 786 πιδὸ ἰππὶ το Ογαάεη ἀε7 Ἰπϑριγαϊίοπ κοεδιχὶ μδιῖο, δοίϑῃ ἐδπι δαὶ πιοἱδίδη σὰ ποσοῦ» 
δἰσοῃ, δῦ σοῖς σὰ ὁ ὈδΌΔη.ἢ 

4 ὅ.0 Μοῖσρον, Οεϑολίολιο ἀεν ἀεμίεολεν, ἘΒϊδεὶ- ἱεδενεείκμης, Ὁ. 8328. 
8 ΟὨο οἴ ἐδ τοδοϊυδουδ οὔ ἔθ Ῥδροὸρ ἔπΠῸ6 δοπιαλιηϊοδίοα ἰ6 ΟΥΔΠΥ ΟΥὨ δρϑοΐὶδὶ Ὠοῦοθ. Τὸ σε: “πὸ Ἐγπήσυηρ, 4865 

δα Μονκιρ δ) σὨ τ δε! μος ΤΟΙ γογβϑιεεδε ἄθη αττη ἀομδγδοίοσ οἷ μον ΜΙ ο ογ δε! ]δομδίς ὉΠ] ἀοῦ, πὰ ᾿ἢ ἀκ Σ᾽ κογϑοι θη ΒοδΟΣ 
τῖσδ, ἀδδα ἀΐο ΒΙ Ὀο  κοϑο! ]βομοῖς ἰὰ ᾿οοάοη ἀϊστὴ λ4|84σεγϑέαπακ 8 κε ἐλγὰνγ ΚΟΥ ΘΝ τοί εν ἰλγεπ ῬΡ οπ κεπδιλίρε τσονγάεα 
ἐεὶ, οὐκ ἔσθ τεῖσ ὨΪοσιΪ, ἀ885 τὶν [τ αὐἰς υηδυδ᾽ ὁο᾽ ον θη κασκοὶς δυροίδη ὈΪοΙ Ὀθη πρὰ Ὁὴ8 αἰδυδ! ἃ Ὀοτο 110 δα 
εἷο, 816 ἀϊο Μ᾽ υὐἰοτ 666} ΟΠ ΔΙ͂Σ͵ ΔΏΒΟΒ ΙΘΟΘΘΏ, ΘΏΣ δἷο ἀστ ΟἸμδσδοῦοσ δὲ Ππ γοσρα ἶλ ἰοτιἀδυοσὰ υ]άδϊσοι πὶχά."" 



δ8 ΤῊΕΒ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ἰατίθ8 γὰ8 βηΔ}}γ Ὀτοκθη ΟἹ Οεἰοῦον 27, 1827. Τῆ ἀϊδουβείοπβ οδ θὰ ἔουι ἰῃ Επασορθδῃ 
ΟἾΓΟ]6Β ὈΥ 686 Ἔυθηΐϑ 16 γθ, ἕο [Π6 τιοδὲ ραγῦ, οὗ ἃ βυραδγῆςίαὶ ομαγδοίον, τὶ [86 Θχοθρήοη 
οὗ οογίδίῃ πόογκβ ὉῪ Βοιι58, Μουϊπὶό, δῃὰ ϑυίθν,; σι ΐοι. ΒοΙροὰ ργορᾶγο [86 ΨΑΥ ου [86 πιογθ 
Τα 08] δηα ἀδοϊδῖνο οοηῆϊος τ[Ππδὺ ἴοο]κ Ρ͵δοθ ὕυγθην γᾶ ΓΒ Ἰδῦθυ. 
Τὸ σοηονδὶ οὗ [6 βυυ δα θὰ ΟὀΥΏΔΩΥ ἴῃ 1850 τγβ πὸ ἰηϑίση!βοαπῦ βυτηρίοπι. ““ ΟΥδο- 

ἜΓΕΥ ἀοχγ,᾽᾽ 88 ΕὙ᾿ ὑΖβοα βοῃθ ν δι ΒΑΓΟΔΒΌΟΔΙΪΥ ΓΘ ΔΓΚ5, “’ μΔα Ρονθγί ]Υγ ραϊποαά ἴῃ 
γοϊορβες. 81 στ, δὴ ΠΟ Ὀαρϑῃ ἴο βΒ|:νν 118 ΒοΓη8.᾽᾽ 5. Αβ8 ἃ τηδίίϑν οὗ ἔδοῦ, [86 χιεβιίοη 

οουϊὰ ποῦ χϑϑὶ μοσο ἴὸ δα Ὀθοὴ Ἰοῖς ἴῃ τ[86 ῥγουΐουϑ ἀἰβοιββίοηβ, Θβρϑοΐδ! 88 
ΟΥ̓́Θ ἀραίηδβί [86 ΠΟῪ Ῥχγοπουποθα ροβίϊΐοη οὗ {π6 Βε 88} ἀπ Ἐογείση ΒΙ0]6 ϑοοσίθιγ, δῃά ἃ 
ΠΊΟΓΘ Ἰπογουσὶὶ ἰγϑαϊπιθηΐ οὗἨ 1ζ βοοὴ Ὀθοδιηδ δὴ δβοίαϊ 6 πϑοθββὶϊυ. Τ]Πι6Ὲὰ ἐπηπιοαΐαία οοσαϑβίοῃ 
οὗ (6 οροηΐπσ οὗ (16 ΘΟΠΙΓΟΥΘΥΒΥ τψγὰ8 [86 οἰογίηρ, ὈΥ ἃ βοείοίυ ἴῃ Οδγίβγυϊο, 1851,8 οὗ ἃ 
ῬΓΙΖΘ ἔον ἴ8}6 Ὀδ680 ποσὶς οἡ [86 σμαγδείου δηὰ που οὗ [16 Αροῦσρβδα. Τρ βγϑὺ ρῥγὶζο νυ 
πο Ὀγ Ε6ογ] ἰη ἃ ἴτϑδιῖβθ Θη016ὰ: “Κ Ὠῖ6 ΑΡΟΚγΥΡΏ θη ἀ68 ΑἸΐθηῃ Τβίαπιθηῦβ᾽" ([,61ΡΖ., 1852); 
δη6 {Π6 βοοοῃᾷ, ὈΥ Κίαρα: “ 16 Βιο! ] υπρ απ Βεάσυϊαησ ἀογ ΑΡροκγυρμοη ᾽᾽ (Εγδηϊίατγι ἃ. 
Μ., 1852), {π6 Ἰαίνον Ὀοὶῃσ ἴῃ (86 ἔογιῃ οὗ ἃ ἀϊδίοσι! δηὰ οὗ δὴ δπιί πηι ρορυϊαγ οαϑί. οὶ 
Το] ονγοὰ ἀρ 18 ἤγϑὺ σου ὈΥ ἴὮγοΘ οἴποῦβ (1858, 1855), ἴῃ πο μ6 ἀοίοηἀοα ἰὑ ἀσαϊηδῖ δ- 
ἰδ κ8, δβ ρθουν ἴποβ6 οὗ δου δπὰ Ἡδηρβίοπθογς, ἀπὰ βῃονθα ποσὰ ἔα] {Π6 οὐτοῦβ δπὰ οοη- 
ἰγδαϊοιουβ οὗ [16 Αροοσυρῇδ ἱπ (οἷν γοϊδίοα ἴο ὑμ6 ϑογίρύαγοβ. ΟΥΠΟῚ πόσα ἔπσίεἶνα σοπ- 
ῬΟΒΙΠΪΟη8 Οἢ ἴ86 88π|60 546, {πὲ 18, αρδϊηϑὲ ἴπ6 Αροῦγγρδα, ὈὉγ 14, ΒΘ ΆΠΠ]δν, Βομγσάου, 
δϑυΐίον, ΕὈγαγά, Κυδυββοὶ ἃ, σῇοβο ἔι}} 1168 τὸ σῖνθ βἰβθῦσθογθ, Ἀρρθαγθα δὺ δθουῦ [86 βδ1ὴηθ 
εἶπι6, ἀπά {η6 σοηϊθδὺ γ88 ΠΟῪ ἔδὶ εν δηΐογοα θροὸη. ,ΑΑ8 δμδηιρίοηβ, Οἢ νϑδυίοιϑ στοιηα8, ον 
[86 τοϊαπίίοη οὗ ἴπ6 Αροογυρδδ ἴῃ ρα] 5]ιθὰ οα  ἴοηϑ οὗ ἴ86 ΒΙΡ]6, ἀρρθᾶγθα ρϑγβοὴβ οἵ πὸ 
1688 ἀϊδιϊποιίοη δπὰ ποὶσῃῦ ἤδη Βπάοὶρὰ δέον, ἩἨδηρσβίθπθογο,ὅ δηὰ Β]ΘοΚ. 5 ΤΠ ἀϊβουββίοη 

γγἃ9 σοησιυοίο πὶ} ρσγοαῦ ττϑστ οἡ Ὀοίδ 514168, ϑδι16 ̓ν. ρδγυϊ Ὁ] ΑΥΪῪ ῥ]δοίησ Ὠἰ86} ἢ ΓὨγου σα 
δ οἶΐδῃ τἱβα γα Ζ68] ἱῃ τὰκ Δηἃ ἀδησογουβϑ ροβιιοηΒ. Απὰ ὄνθη Ηδησβίθη ΘΓ νγ88 δ6- 
ἰγαγϑα ἱπίο ἱπιϊπιδιίπο [μδ0 [86 Ορροπϑηΐβ οὗ [π6 Αροζυυρδδ ποτα ἴ00 προ} ηΠπθησοα ἰη {Π6]γ. 
οἴοτίϑ Ὁ [016 τ δ ἴο ββδαγο (86 ῬθΟυΠΙΔΓΥ ΓΟΒΟΌΓΤΟΘΒ οἵ ΕἸ ρ] 158} ΟὨγιϑιίδη8, δηὰ {Πδ 1ΐ πιϊσ ας 
6 Ὀοιον ἴο ρσῖνα ὕρ ἴδ6 οἰτου]αίίου οὗ [π6 ΒΙΌ]6 δἰτοσούμογ, [μ8ῃ ἰο βυι θηιϊζ ἴο {86 Ἰαύτοτ᾽ 5 δᾶ γ- 
ΤΟΎΠ688.7 Τλ νἱονβ οὗ ΒΙίθϑοΚ τόσα ὑηαουθίθα]γ τηοϑί ἔσθ ἔγσοπι Ὀΐλ8, Ὀαὺ Ὀοΐηρ, δῦ [1.6 Βδ16 

{ἰπ|6, Ὀαβϑθ οὐ ἃ {ΠπΘοτΥ οὗ ᾿πϑρίγδοη ὙΒΙΟἢ ἀοβίγου 8. [ἢ 6 6886 [18] αἰβιϊηοὐοΩ Ὀδύθθ σου 8 
ΟϑΠΟὨἶΟ8] δηἀ ΔροΟΟΥΥρ δὶ, ὕπο ὺ ἀἰὰ ποῦ ἢδνὸ {}ι6 ἰηπθηςα τ ἰοἢ, ἱπ ΟΥΟΡ τ ϑρθοίβ, ἴμον ἀ6- 
βοσνρὰ, Ομὴδ ργδοίϊο αὶ γθβυ]ῦ οὗ ἴμ6 αἀἰβούδβίοη νγὰ8 ὑ88ὺ [86 850-016 ΒοΡρίβομα ΒΙΡοΪσ δ} }}- 
βοῦν ραββοὰ 8 γθϑοϊαἰίοη ἴο ἴῃς οἴεοος [Π1δὺ πο πηοσα Β᾽Ό]68 οοηϊαϊπίησ [16 Αροοτυρδδ σουϊὰ 
Βα οεἰσουϊαιαὰ Ὀγ ΤΠ 6πὶ ρταί8, ΟΥ δὖ ἃ τἀ ποθὰ γαίθ, θυϊ [Πα (““ δα δυβαγὰς Κ] οἤ68 Ν᾽ ἐγ]δῆσθη,᾽; 
ἐἐοῃ βρϑεῖαὶ γεχυθδῦ ᾽᾽) ϑύο ἢ}! ΒΙΌ]68 σου Ὀ6 ἰδϑυιδα, δ {π6 ἔν}} οοδί ῥτίοθ, ὕο ὑμοβο τὶεΐησ 
{ποτὶ οὐ 1.086 ἴθ Γη8.8 Απὰ 8 811}} πλοῦ ἱπωρογίϑηῦ τοϑυϊῦ ῶ8, [Π8ὺ {116 δὐϊθηϊίοη οὗ Ἰοδάϊησ 
ΒΟ ΟἾΥΒ οὐ ἴπ6 σομεἰποηῦ νγὰβ ΠΟῪ αἰγθοίοα ἴο [826 τηδίοῦ οὗ δι᾽] θοιίησ [Π6886 σοῦ Κδ ἴο ἃ ογὶἴ- 
64] δὰ ὀχβδυβίϊνα βιυάγν, [16 ἔγυϊι5 οὗ πο παν συοϑῦν Θητι θὰ [Π6 ΓΠΘοΟ]οσ!οδὶ Σου ΓΘ 
οὗ (π6 ᾿αϑὺ χυδτγίον οὗ ἃ σθηζαγΥ δηᾷ σοπίγὶ δαϊοα ηοῦ ἃ {016 τουταγὰ 5. ΠαγιηοηϊΖίπρ' [16 Ορ᾿ ΟΠ 8 
οὗ 4}1} Ρυοϊοϑίδηϊβ ου {18 ἱπιρογίδηῦ αυθβύίοη. [Ὁ τη  ΒΟΓΥΘ 88 8 δίσῃ οὗ [Π6 οἰδηρα ἰμδῦ 8 
ιαΚίησ ρἷδοα ἱπ Ομ τ ϑυύδη ρα ]}1ς βαπυϊηθηῦ ἰμμδὺ ΒΟ οἰδγ8 δρροϊηϊεα ἰῃ δι ιζουϊδηα (1857--58) 
ἴον [π6 τονϊβίοη οἵ ἴπ6 ἀθγδη ΒΙΌ]6, ἰῃ ἃ τορουῦ βα ΒΘ ΠΟΥ τηδᾶ6,9 ΘΧρΡΓΟββοα ὑμὶν τοστο 
{δὲ ἴδ δὰ ποῖ θη ρογι θα τΒ6πὶ ἴο ἰοᾶνα ουὔὖ οογίαίη οὗ [16 Αροοσυρῇμαὶ Ὀοοκ8. ποί ἔουπά 
ἰπ (πΠ6 [ἘΠ όσϑὴ ἰγαηβιίίοι,, παπιοῖγ, 1 δηὰ 2 Εβάτδβ δῃὰ 8 Μδοοδῦθθοβ, δηα ἀθοϊατοὰ (μδῦ, 8]- 

τοσοίμον, {πον δὰ ἔοαπα ὑμοῖν Δ ΌΟΥ οα {Π686 τὶ ηρ8 ἀγθαγῪ δηᾶ ἀπϑδιϊβέγίησ. ΤΉΏΘΥ σάν 
{π6 ΑΡοΟΟΡΥΡ ΝΆ, ΠΙΟΥΘΟΥΘΙ, ἃ ΠΕ 8πΠ4 βϑραγϑίθ ραρίηρ 88 ὈθΟοΥ ΟΟΥΤΕΒΡΟηἀϊησ ἴο0 ὑμεῖγ 

δοϊκηον]οασρα ροβιθίοη τοϊαινο ἴο [86 φαποπῖσαὶ ϑογρύυΓαβ. 
ΑΒ ΜΘ Ξρθᾶκ οἰγουμϑίβη δ Πγ οὗ ἴπ6 ἀτοοκ ἰαχὶ δπὰ {Ππ6 οἱὰ ὑγϑῃβ]δίίομβ ἰὰ σοππθοίΐοῃ τ] ἢ 

[π6 βανϑσαὶ βορᾶγαίθ ἱπίγοἀυοίϊοηβ, ῦ ΓΘπχαΐ 8 ΟΣ 08 ἈΘΓΘ ΒΙΠΠΙΡΙΥ ἴο ΟΠΆΓΔΟΙ ΘΓΙΖΘΟ 
80 ὅτοοκ {1,19 [οχὺ ἴῃ ΘΈΠΘΓΑΙ ἴῃ 18. ρυ] 86 ἃ ἔογπι, δπὰ ἀθβουῖδθ {8π6 γαγίουβ πιαπυδβοσίρί8 

: {παῖ ἅγὸ Βρροβοά ἴο Ὀ6 τοργεβθηϊθα ἴῃ ἴΠ6 γϑβρθοίϊνα Ὀοο8. ΑἹ] οἴον οἀϊ οῃβ οὗ 
ἴπ6 δοριυδσοϊηι, ἱποϊαησ (86 Δροοσυρδ, τὸ Ὀαϑθὰ ου ἔουγ ρυϊποῖραὶ ΟΠ 68, ἡϑιμϑὶν : [86 Οοπι- 

1 866 Ιηδοχ οὗ Απἰδον 66 ὈδΙον. 2 ΒοθΘηο 5 Βίδ. Ζες., ὅζὲ. ἸΑΆΡΟΚ. ἀδ Α. Τ."» 
8 “γρτγοίῃ ὯΔΣ ἰθποτο Μίδοίο Αὐρβῦ. Βοκοπη το αδοδ, ἰπὶ ΟτΟδεΒευσορίῃ υτη Βδάθη." 
4 ὶν Αγροῖ. (1808). ὃ Ευ. Κιτολεηξείνηρ, 1858, 1864. 
ὃ δινά. κι. Κρίι., 18δ8. Ἵ 8ὲε6 ΚροΣὶ (οὰ. οὗ 1868), Ρν. 4δ, 46. 
8 Εν. Κιτελεπξοίεμτς, 18δ4, ν. 680. 9 Μοίσρου, Ρ. 879. 
10 ΟΥὮ, Βπν 8 Δί. ίοί.. ατῖ, "' Βεριαδαίην ;)) Βοδοηχ ον, δαπάδεολ, ᾿ὶ. 262-.304; Ετβηκοὶ, γοτγϑεαΐεπ, ῬΡ. 242.258; 

ΒοΒβσοσ, ἰὼ Ηοεσοβ᾿ Κεαί- ἕπονά. (δ6 Αὐβ.), ᾿. 494 ὦ. 



ΟΘΟΕΝΈΒΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ. δ9 

Ρ]υϊοπδίδη Ῥοϊγρὶοι (" ἰπ Οοπιρ]υὐθηβὶ αηϊ νογειϊδίο,᾽᾽ 1614--151 7); (Π6 ΑἸάΐηα ("“ ὅδογῳ ϑογὶρ- 
ὕτ Ὑ οἰοτβ Νονϑαηυδ οπιπΐβ,᾽᾽ 1618); 86 Βοπιδὴ (“ νοῖυβ Ταβίδπιθπίαμι Ἰυχία ϑορίυλσίηϊα 
6χ δὐὔοϊουϊίδίο ϑδίχιὶ Υ. Ροηΐ, Μαχ. οαϊξαπι,᾽ Εομλθ, 1687); απὰ Βδθογ᾽ Β 3ο-5ἰηιὶϊϊς οὗ τῃ6 
Οοάοχ ΑἸεοχδηάγίηυβ (181θ--238). ΑΠἡ οἀϊείου οὗ {Π6 ἰδεύον νγγᾶ8 480 μι} 5 μα Ὀν αγαρα (1107-- 
1720), Ὀυῦ 118 οὐ (1. 8] νδῖι6 18 ἔν Ὀοίονν [μὲ οἵ ΒΑΌοτ 8. ΤΠ ἰοχὶ οἵ {π6 Βοιηδη οαϊιΐοη, Ὀ6- 
ἷπσ᾽ τρϑίη}ν τΠ80 οἵ [86 γ᾽ διίοδη ΜΆ, (1209.), 18 το Βα ρογίοσ ἴο {86 οἴ ΘΓΒ, δη ἃ ἃ8 τηοβὶ οὗ {86 
Ἰδίον οἀξιίομβ οὗ (86 ΠΧ Χ. ἀγὸ ἔουπαθα ὕροη ἰΐ, (06 ΟΥ̓ ΠΑΤΎ ρῥγὶπιθᾶ ἰοχὶ 18 Δ ἀΠυΒΌΔΙΪΥ σοοά 
οὔθ. Τδο οηϊίγο αγοοκ Αροῦσυρδᾶ (ἰ. 6.. 1 Εβάγαβ, Τοῦῖν, συ α 1, Αἀαϊοη5 ἰο Εβιμον, ὟΝ 18- 
ἄοπι, ΕἰποΪεβἰαβίίουθ, Βαγιςῖ, ΕἰρΊ5116 οὗ «δγθηδῃ, Αἀάϊοηβ ἰο Πδηΐοὶ, δηὰ 1, 2, δᾶ 8 Μδο- 
680668), ἃγ6 ἰουπὰ ἴῃ 411 {8686 δαϊτίοπβ, οχοθρί ἰμδὺ 1 Εὐβάγαβ 18 τυδηςησ ἴῃ (Π6 Οοιμρ] υϊθηβίδη 
Ῥοϊγοϊοῖ, ὙΒ16 Οοάοχ ΑἸοχαπαγί πὰ οοηίδιη8 ἰη δααϊ(ίοη 4 Μδοσαθθθδβ δῃὰ ἴπ6 Ῥγδυοῦ οὗ Μδ- ᾿ 
8.888. 
ΤΏ πιοκῖ ἱπιρογίδην δα δβοαπθοηὺ αἰτίου οὗ [86 ατεοῖ ΒΙΌ]6 ἐπ [η6 ογάθν οἵ {{π|6 νγὰ8 (μὰῦ οὗ 

Ἡοΐϊτμθβ δὰ Ῥαδγβοῃϑ (5 νοἱβ. 1798--1827, Αροογυρῇᾶ ἴῃ νοὶ. ν.), βίο 18. δοοοιιρδηϊοα ὈΥ 8 
στοδῦ πυθ.Υ οἵ νυ 0 ]6 τοδάϊηρβ οὗ Μ55. δηὰ ργενίουβ οἀϊτίοηβ8. ΤῈ Υ δἰΐσδῃ Μ8. (1209. 
Ὡδιηθἃ Βοτὰ 11.) νγαβ οοἰϊαϊθα ἴοῦ ΟὨΪΥ ἃ ραγὶ οὗ ἴπ6 Αροόγυρῆὰ (1 Ἐδβά., Αἀά!ΐουβ ἰο Εϑι}., 
Ψι4., «πὰ Τοῦ.), 0 Βανίηρ Ὀθ66ῃ, ἀυγίησ [86 ρτοόστοβϑ οὗ [1:6 ψόγκ, ρυΐ ουὐὐ οὗ [86 γΘ8ο} οὗ [16 
οἀϊῖογα. [ἡ {86 γον 1860 Δρροδγοὰ [86 ἄτι θα ίοη οὗ Τ βομοη ον ̓  8 “6 οι Τοβίδιηθηϊαπι 
αταςο ἰυχία ΠΧ Χ. ἱηϊογργοίοβ ᾽᾽ (108., διὰ δα. 1876). Ηὸς σᾶνο ἴΠ8 τοδάϊηρβ οἵ (π6 Οοάοχ 
ΑἸοχαηάτγίηυβ δπὰ, 850 ἴδ 88 Κη αὖ ἴΠ6 ἰπη6 οὗ ρῥιυδ]  οδίίο, [μο86 οὗ {π6 δίηδίιὶς ΜΆ. 
(Εὐϊογὶοο- Αὐσυβίδη8) δηὰ οὗ [δ ρα] ρβεβὺ οἵ Ἐρμγαῖπι ἴμ6 Ογτίδη. ΕΟγΒοΓ, ἰῃ 1859, νγἃ8 
Ρυ] Βμοά, Ὁγ Μτ. ΕἸο]ὰ αὖ Οχίογα, δὴ δαἀϊιίοη οὗ {6 ΓΧΧ. (“ Ὑρίυβ Τοβίδιπθηΐαη ατγθοθ 
Ἰυαχία ΠΧ Χ. ἰη ογργοῖθβ, γθοθηβϑίοηθα ΟΥ̓Δ Ὀΐδπϑηι ἄθπυο τοοοσηονῖῦ᾽)), οα 1116 Ὀδ818 οὗ {Π6 
Οοάοχ ΑἸἰοχαπάσγίπυβ, πηδηϊΐοβῦ ΟΥΤΟΓΒ οὗ ἰγϑδηβου ρου Ὀοίηρ σογγοοϊθα ὈΥ (86 αἱ οὗ οἴδδὺ 
Μ55. ὙΤμο δροουυρθδὶ ὈοΟΪκ8 ἃγὸ βορδγαϊθα ἴτοπὶ 6 Ἵσδῃοηΐοδὶ, δϑηὰ (Π6 ογάθν οὗ ἴπ6 ἰδίζοῦ 
8 (δὶ οὗ (86 Ηροῦτονν Β10]6.Ύ ΟἾΔΟΡ τηΐποῦ οαϊἰοηβ ἀγὸ ὑποβο οὗ Βοβ (Εγδηθα., 1709), 
Βτοϊιῖηροῦ (4 νοΐβ., Τυγίοὶ, 1180--82), δηὰ βϑνθγϑὶ ὉῪ Βασβίασ. ΤΏ ᾿δϑὲ ᾽)88 δἷβο ρυ} 8164 
ἃ Βοραγαίθ δὐϊου οὗ ἴπ6 Αροογγρμα ἰη ατϑοκ (ἰοχὺ οὗ ἴ86 Βοπδη δ: 00}, τι} [6 ΕἸ σ 88 ἴῃ 
Ῥᾶγϑ]οὶ σοϊυσπηη8 (Πμοηᾶ., 1871). ΤῺ Αροοσγρα ἴῃ ατροκ, τηόγοονοῦ, αν Ὀθοπ Ρυ 8] 6 ἃ 
ἴῃ ἃ βϑραγαίθ ἔογῃι ὈγῪ Εδονγοϊιβ (1691, 1694), Αὐυρσυϑιὶ (1804), Αρθοὶ (1887), ἀπὰ ΕὙΖΒΟἢΘ 
(4871). Το Ἰαβὺ σόυκ, 10} 118 τίς ἢ δηα νγρ]]-δυταησοα οὐ ἶσα] ἀρραγαῖιβ, 18 δ δΌΡΟΥΪΟΥ [0 
ΔΩΥ [Πδὺ [858 ργεοράρὰ ἱξ, Ὀαϊ 18 1186] 80 ἔδν ἱπιρογίθοι μα, ἔοτ βοπιθ οὗ {μ6 Ὀοοκβ (Ερο]α8., 
Βασ., Ἐρ. οἵ Φ6γ., δηὰ Αἀβείοπβ ἰο Πδῃ.), πο οοἰ]δίίοη οὗ ἴπ6 γαίζοδῃ Μϑ8. (11.) νγα8 πιδάςβ, 
ΜΓ Ἐ1]6 ἔον [86 τοιηδὶηϊηρ, [86 οοἸ]Ἰδιίοη οὗ Ηοἰπιθβ δῆ Ῥδγβοηβ ψ8 ζο] οσσο, Ἔχοθρί ἰῃ (μ6 Βοοῖκ 

οὗ ὙΥ βάομι, ἔον ψιΐο Εν Ζβοῃα τηδὰθ ὑδ6 οὗ {π6 Δ} ὑγα πδουτὶρὺ οὗ [6 ΜΆ, Ὀγ Οδγάϊπαὶ Μαὶ 
(Βοιια, 1857). Ιῃ νίονν οὗ [Π|6 γϑοθηῦ δρρθάγηποα οἵ [88 ἔαπιοῦβ Οοάθχ ἴῃ 8 ἔδι ΠΟ σογ- 
τοσοῦ ἔογαι ἱπῃ (μ6 οαἀϊτίοη οὗ Ὑογοθ]ομθ δηὰ Οοζζα (Βοιη, 186θ8--187δ, νοἶδβ. ἱ.--ν ; νοἱ. υἱ., 
οδοπίδἰηΐησ ὕπ6 οΥἠς8] ἀρρδγαῖιβ, γγχ88 Ῥγοιἶβθα ἔου [Π6 γοᾶῦ 1878), δπηι [86 πον ῥμοίο- 8ο- 
τλρμίο οἀὐϊίοη οὗ ἴ6 ϑυτίδας Ηδχαρίὶα ὉΥῚ Οδγίδηὶ (Μαοαϊοὶ., 1874), ἃ πον δὐϊίίοη οὗ 
Ἐν ΓΖ. 6 ̓8 οἰμοῦ 6 τηοϑῦ οχοο ]θηῦ δηα βαι ἰϑέδοϊουυ ποσκ πουἹὰ δθθῖὰ ἴο Ὀ6 ς8]16ἀ ἔογ. 
Ἑαϊθομβ οἵ βίπρὶα Ὀοοῖζβ οὗ [6 Αροογυρβα βανα Ἀρρθαγϑὰ αἱ ἀϊβέδυθηῦ {{π|68, ἃ8 ἕο ϊονσβ: ὉῪ 
1ὲ1πάᾶ6, ἘςΤοϊορίαβιίουβ (1195); π6 βᾶὴθ ὈγῚ Βυγδίβομποίαθν (1806); οὗ Ἐβιίμοῦ, Ὁ. ΕΥ̓ ΈΖΒΟΒΘ 
(1848); ΥΥΙβάοιῃ (1858) δπὰ Τορὶν (1870), ὈὉγ Βιδιιβο ἢ. 
ΤΊ ὑποῖ8] Μ58. οοπίδίηΐησ ἃ σταδίου οὐ 1688 ρογιίοη οὗ [86 Αροοσυρῇμᾶ ἃγ6 σοιραγδίνο! Υ 

Ὠυμηότουϑ. (1) Τἢδ πιοϑὶ ἱπιρογίδηῦ δηα ν᾽ υδῦϊα οὗ {π686 ἰ8 ν᾽ ιίίοδηυβ 1209. 
Ὀγ Ηο]ιπο8 ἀπά Ῥάγξοῃβ, 086 ποτηθποϊδίυγ ΕὙΪΈΖΒΟΝΘ ξΟ]]ονγ8, οα]8ὰ Νο. 1. [0 διροῖ Μ88, 
οτ σἰπαῖθα, 88 15 βῃυρροβοά, ἴῃ (116 ἔουτἢ σοηςΌΓΥ, δπὰ σοηϊδίηβ ἴλ6 ἔοἸ]ονίησς Αροο- 
ΤΥΡΒΑΙ ὈοοΚβ: 1 Εβ8ά., ΥΝ ̓8α., Εδοϊαβ., Αἀαϊἄοηβ ἴο ΕδιΒ., δπἀ., Τοῦ., Βαγ., Ἐρ. οὗ 9 6γ., δπὰ 
Αἀαϊιίουϑ ἴο )ϑδηΐ6]. (3) Οοάοχ Οἱ παι εἰοδά, ἸΚανν δ οὗ 186 ξουτ τῇ ΘΘΏΓΌΓΥ, "ἢ 186 ποχῦ υπηοἷΔ] 
ἴῃ σα διά τϑηῖ. 10 18 Κορύ δ δι. Ῥείθυβρυγῃ. Ὁ ἤδτηο σίνϑη 1ὺ ὈῚ ΕὙΌΖΒΟΘ, 48 ἱποϊαάϊησ 
1860 Μ5. Ἐτγίἀδγίοο- Αὐρσυδίδημβ, δὴ ΘΑ ΠΟΥ αἰβοονογοὰ ἔγασιηθηῦ οὗ (Π6 ββθ ῥγθβοσνθα δἱ 
1μεἱρεὶς, 15 Χ. [Ιἐ οοπίδίηβ ἴπὸ Αἀαϊἰοη8 τὸ Ἐπβίμογ, Τοῦὶῦ (ἰ.--ἰϊ, 2 ἴῃ ΕὙΪΆ.- Αἀρα5ι.), δυά., 1 
δὰ 4 Μδ8το., ΥΥ1βα., ἀπὰ Εἰςο] 5 διίουβ. (8) Οοάοχ ΔΙοχϑδηάγίπυϑ (111.) 18 οὗ τ86 ΔΓ} σοηίυγν, 
8η} πον ἴο Ὀ6 ἰουηὰ ἰπ (μς Βνιο δ Μαβοαπι. Τὰ Δροογγρία μᾶνθ ἰη ἐὺ [πΠ6 ο] οὐίησ ογάθυ: 
Βδυ., ΕἘρ. οὗ δεγ., Αἀάϊιϊοηβ το Πδη., Δάἀάϊιϊοηβ ἴο Εβι}.., Τοῦ,, δυά., 1 ΕπΒβά., 1, 2, 8, 4 
Μαοο., Ῥγαγον οὗ δη., ΥΥ̓Ϊ8α., Εσοϊαθ, (4) Οοᾶοχ ΕΡὨγδθιωὶ γοβοσιρίαβ ((.) 18 ργθβαγνυθὰ δὺ 
Ῥατῖβ, δῃὰ 15 (μουσηῦ ἴο δανο ογϊσίηαιθα ἴῃ ἴ[86 Βἔἢ σοηΐυσγ. [Ὁ 8.88 Θοπβί ἀΘγϑΌ]6 ἔγαστηθηίβ οὗ 
Ἐοΐαδ. (οἴ. ΤΊ ΒολΘ ον δα. ΟΕ Χ, Ῥχοϊοροιι., Ρ. ἰχχχὶϊ!.) δα ὰ ὙΥ ἰβάοιῃ (ν1}}. ὅ--χι!. 10; χὶν. 



60 ΤῊΝ ΑΡΟΘΕΥΡΗΑ. 

19--αΥΐὶ. 18; χυ]ἱ. 24-χῖχ. 22). (δ) Οοὔοχ Ψαποίυβ ἰβ ἔἐουπὰ δὺ 186 1 ΌγατΥ οἵ ὅ:. Μαγκ᾽ 5, 
Ὑοηΐοθ. 0 ν8 ἔφ β6]γ πυμηθογοὰ 88 ἃ συγχεῖν Μ8. (28.) Ὁγ Ηοϊπηθθ δῃὰ Ῥαγβοῦβ. [Ὁ δρ- 
ΡΆΥΘΗΓΥ οτὶρί παι ἴῃ τ[μ0 οἰσθι ἢ οὐ πἰπὶ οοηίυγΥ, δηὰ οοηϊδίηβ 41} (86 Αροογυρῇβ Βθγθ 
ἰγοδίθα δχοθρὶ 1 Ἐ53ὰ., Αἀάἰιομβ ἴο Εδιλι., δὰ {16 Ῥγαυον οὗ Μδιδββοβ. (6) Οοάοχ Β48])}}- 
ΔηΟ-Υ διίοδπυβ 2106. (Χ].) 18 ἔτουῃ [86 πίπιβ σϑηΐιγυ, ἀηα οοηϊαΐῃβ οὗ οὐσ ὈοΟΪΚ8: 1 Εϑά. (6χ- 
οορῦ ψΙ. 1-ὃ; ἰχ. 2-ὃὅ), ἀπά 186 ΑἀάϊἰοηΒ ἴο Εδβιί!ιοσ. (7) Οοάοχ Μαγομα)ίβδηυβ, οὐ Υὶ αἱὶ- 
δηυ8 2125. (Χ]].), 18. ἔτοτῃη (86 εἰχίῃβ. οΥὁ βουθηϊῃ σθηΐυτΥ, δηὰ οοπίδίηβ οὗ (μ6 ΑΡροςτΥρδδ: 
Βδν., ἘρΡ. οἵ 96γ., δπᾶ (8 Αἀάαίοηβ ἰο Ὁδηΐοὶ. (8) Οοάοχ Ογγρίοξεγτδιθηβίβ, οὗ 186 βενυθηιὰ 
σΘΩΓΌΤΥ, Μγ88 ρυ Ὁ] 18η6 ἃ ὈΥ ΟΟΖΖα, δὶ Βοιιθ, ἰῃ 1867 (2 νοΐβ., νοὶ. 11. 1817), δῃηὰ [88 ἔγαρ- 
τηθηΐβ οἵ Βαδτγιςῖ, οὗ [86 Ερ. οὗ 96Ὑ., ἀπά 186 Αἀάϊίοπβ ἰο Τϑδμΐθ]. Τὺ βθθπὶβ ποῖ το ἢᾶνθ 

᾿Β6θ οΟἸἸδίθα ὈΥ ΕὙ Ζβοῦθθ. (9) ΤΒογο τοτηδίῃ, πιογθουθῦ, γαῖ ἴ0 Ὀ6 οΟἰἸ]αἰοα ἔνγο Ρ8] ἰπυρβθβίβ 
οὗ Ἐςο]υβ. δα ἸΝβὰ., αἰβοονογοὰ ὃν ΤΊβομβοηάογέ δὰ ποὺ ργαϑοσνθὰ αὐ δι. ῬϑίθυβυγΩ. 
ΤῊ 8. βο οἿν ΒΔ τοβογνοὰ {μ6πὶ ἔογῦ νοϊυτηο υἱϊ!. οὗ (86 οπωυπιοηία βαστὰ ἱπεάϊία, πο ἀϊὰ 
ποῦ Δρρθᾶδνῦ. 

Τ6 ΓΟ] τίη ουτεῖὶνο ΜΩ8. δ]8ο, (86 πιοβὲ οἵ ἔμϑιη ἄγϑβι οο αἰβα ἔου [86 οαἀϊιίοη οὗ (86 1ΧΧ. 
Ὀγ ἨοΪπι68 δηαὰ Ῥϑγβοηβ, ἃγὸ ποίίοϑα ἴῃ [86 οΥἰς8] ἀρραγδίαεβ οὗ ΕΥ̓ ΊΖΒΟ ἢ 6᾽ 8. “ὁ Γἱυτὶ 
ἈΑρΡοογΥρεὶ Υ. Τὶ σγίοο,᾽ δηὰ ἔου σοπυθηΐθποθ ΤΏΔΥῪ ὍΘ ΠΘΥΘ τλογῸ δι οι αΥν 

ἀερογ θα : ΕῸΥ 1 Ἐδαγαβ ποτὰ υϑρὰ 44. ((οἁ. Ζιἤιιανί ἢ 518, 6 οοἀά. ὈΪΌ]Ἰο.Ὦ. βοπδίαβ Ζιιιανίθ, 
ΔΒΟΡΙθ6α ἰο [π6 1δῖ}, οθηΐϊ.); δ2. (Οοά, 1 ὐἰσυτίοπϑἷβ, ΕἸοτθησθ, ραυοβιηθηῖ, οὗ {πΠ6 1ΟΛΒ σδη.): 
ὅδ. (Οοὰ. γαῖ. ἢ. 1, ῬδΓΟΒβηθηῦ, ΒοΠ16 88 ἔγοη ἴδ 101}, οἴμιογβ ἔγοηι (86 121} οϑθηϊ.); δ8. 

(Οοά. αι. π. 10, Ῥδγοβιηθῃηῦ, ο. 18} οαπι.) ; 64. ((οἀ. Ῥαγί δἰ θη βὶβ ἢ. 2, ραγοθιηθηῦ, ο. 11(ἢ 
οΘῃϊ.); 68. (ἰῦγατυ οὗ δι. Μαυκ᾿β, γ᾽ ὁπίοβ, π᾿ ὅ, ραγοδηηθηῖ); 71. ((οα. Ῥαγ. ἢ. 1, Ῥδρϑγ, ἱ. 6. 
ομαγίϑ Ὀοσγοίηϑ, 6. 180} σαῃΐ., ΘΔΓΘΙ ΘΒ ΓΓδηβογ Ὀ6 4}; 74. (Οοα. Μαγοίδηυβ, δ᾽ ΟἸοϊβίον οὗ 
δι. Μαγκ ἤθὰν ΕἸΟΓΘΠΟΘ, ο. 1218 δαπῖ., ἰδ. ΚΒ νἱ. 4--80, τνϊτῖθη Ὁγ αἀἰογοηι μη 8); 106. ((οά. 
ἘΥΓΑΓΙ 518, ΡΑΡΘΥ, 6. 1408 οθηΐ., ἐουηὰ δῇ ᾿ΙΌΥΓΑΓΥ ΟΑΥιο άγυπι Οδ]οθδίογαμῃ δὰ αἷν. ῬϑΌϊαπι, 
ἘοΥγαγ); 107. ((οἀ. ΕΘΥΓΑΥ Θ ἢ 8᾽8, ρΆρΡΘΥ, δα βδπι6 οοργίβί δ8 106., ἀδίϑα 1884); 119. ((οά. 
Ῥαγ. ἢ. θ, ραυοβιδηΐ, 181} οοηϊ.); 120. ((οα. γεοηοίυδ ἢ. 4, ρδγοβιηιοπῖ, 111} οὐ 130} οθηΐ.)); 
121. (Ὁοά. γεποῖν8 ἢ. 8, μαγοδιηθηῦ, ΡγΟ ΔΌΪΥ οὗ [86 111} οοῃΐ.}): 184. (Οοα. Μεαΐςριυβ, 6 
οοἰά. ὈΙὈ]οΙᾺ. Μοάϊοοο-Ἰυγοπιίδηθ, ΕἸοόγαποθ, ρατγοδιθηῦ, 101} οαπὶ.); 286. (Ὁοα. Υ δῖ. ἢ. 
8581, ρϑτοδιηθηῦ, 100ἢ οθῃϊ.); 248. ((οἄ. Οοἰβ᾽ ηΐαπαβ πη. 8, 10} σοηΐ,, Θϑρθοίδ! ν σοι ἰῃ γοϑα- 
ἰησβ ἔγοπιλ Ααυΐα, γταιδοῆαβ, δπὰ ΤὨθοαοιΐου); 245. ((οά. γῇ. π. 384, ρδγοδιηθηΐ, ἀδὶθ 
Ὀοΐοτα 101} ςθηΐ.); 248. ((οἰ. δι. ἢ. 8460, ρᾶροσ, 6. 141} οϑπὶ.). Ἅααμίοηβ ἰο Ἐϑίλεγ : 
δδ. 8 Ὁ. (666 98. μεἸον) 108 ἃ, (866 108. Ὀ6]ον»); 249. (Οοἀ. γ᾽ 8ῖ., ραγομμθηι); δ2. 64. 248. 248. 
44. 68. 71. 14. Τθ. ((ἀὰ. ῬαΓ. ἢ. 4, Ῥαγοβιηθηῦ, ἈΡΡΑΣΘΠΩΥ οὗ 121} οοηϊ.}):; 106. 107. 120. 286. 
Ααἀαϊιίονς ἰο απὶοὶ. 26. (Οοἀ. αι. η. δδθ, ραγομπιθηῦ, 6. 180} οθηϊ.), 838. (Οοά. γαῖ. 1164, 
Ρδγοδπιθηῖ, 100} ορηΐ., 8 πιυ  ]αιθαὰ δὐ τ1πΠ6 Ὀαρίπηΐησ δηα 88 ΟἿΪΥ ἔνθ νόγβοβ οὗ Βοὶ δπὰ 
Ὀγαροη) ; 84. (Οοἀ. ναι. ἡ. 808, ρᾶτοϊθηΐ, ὁ. 120} οδηϊ.) ; 85. (Οοἁ. γαῖ. . 866, α. 1218 

αοηΐ.); 49. (Μεοάΐοοδη 1,10.,ὄ 111} ὁ6ηι.); 87. (Ὁοἀ. ΟΠ ιἰδίδηυβ, ϑι8 οομϊ.); 88. (Οοἀ. ΟὨΪ5.. 
[88 ὈΟ(Ὰ ἰοχὶ8) ; 89. (1118 οσοηι.); 91. (Οοἀ. κεῖ. ἢ. 452, ραγοδιαιθηῖ, 1118 οοπι.); 180. ((οά. 
Οαβαγουβ, γίθπηδ, ραγοβιηθηῦ, 101} οὐ 121} οθηῖ.); 148. ((οἀ. γαῖ. η. 2025, ρδτοβιμθηί, 6. 

121} οδϑηΐ.); 149. (αὐ Υίθπηδ, ραγοβπιθηῖ, ο. 1818 οθηΐ., σοπίδίη8 οὗ δἀάϊθοηβ ον Βοὶ δηὰ 
Ῥγασοη); 228. (Ὁοά. γαῖ. π. 1764, ρδγοπηιοηῦ, ὁ. 181}. οοπῖ.)}; 229. ((οά. γαῖ, η. 676, 141} 
ορηῖ., οἰοβοβ ψΊ νον. 2 οὗ Β6] δηὰ Ὠγαροη) ; 280. (Οοάἁ. ν᾽ αἱ. π. 1641, ρδγοβιμθηίῖ, 6. 120} σϑηΐ.); 
2391. (Οοά. γαῖ. π. 1670, ραγοδπιθηῖῦ, 1118 σαηϊ.)}; 282. (Οοα. γαΐ. ἢ. 2000, ρδτγοδιηθηΐῖ, 
ς. 1218} οοπι.)}; 284. ((οά. Μοκαυθηβῖ8); 236. (Ὁοἀ. Αι. π. 2048). γαψον 97 Μάαπαβδεξ : 
Τ. (Οοά. Τυγίεδηϑ818, α Μ8. οὗ [86 Ῥβδ]πι8 δὲ Ζγις }). Μαγωοὶ: 281. 96. ((οά. οὗ ἰμ6 Ηεχᾶ- 
Ὀἷδ ἰῃ (6 οοἰ]δοιίοη οὗ Μο]ἀθημβδῦδγ, αὖ Οορθη)αζθῃ); 49. 26. 198. (Ναῖ. [1Ὁ. ἀἱ Ῥαγίϑβ -- 
ξοστηουὶν Οοἱθογῖ. ἢ. 14. ραγοδιηθηῦ, ΔΡΡΆΓΘΗΟΥ οὗ 110} οϑηῖ,, οοπίδίηβ ἱ. 1--ἰϊ. 19); 229. 88. 
70. (θοϊοπσβ ἰο 110. οὗ ΟΒυγοὶ οὗ 8. Αρῆϑβ, Αὐσβθυγς, ραγοβηιθηῦ, 101} οὐ 1118 σαηϊ.) ; 86. 
(Ὁ. οἱ Οαγὰ. Βαγδογίηὶ, Βοΐωθ, υγῪ οἷά θαϊ οσοτγθοιθα ἔγοῃ ἨΘΧΆΡΪ4) ; 87. 88. 91. 228, 239. 

(Οοά. οὗ 10. 85. βεα]ναίογίβ, Βοϊοριδ, ἢ. 641, ραγοδίμοηῦ, ἀαϊοά 1046). Το ἘΕρῥϑιίε 97 “υεγεπιαὶ 
18 Ἰουπὰ ἰῃ τ6 βδδ!ληθ Μ5898., ἰῃ ρϑῆθγαὶ, 88 Βασι. [ἢ 231. νεῦβθβ δ4 ἴο [86 6η4 Δ΄ΓΘ Ὑϑδηϊης, 

δρᾶ 106 ΜΒ55. 70. 96. 329. ἀο ποῖ οοῃίδίῃ {86 Ερὶϑι16. 706: 44. δὅ2. (ἔτοιι ἱϊϊ. 16 οἱ, 
Ὑδηςἰηγ), δὅ. δ8. (1208 χΙϊ!. 717-14), θ4. 71. 714. 76. 106, 107, 286. 248. 248, 249. «υαϊιλ : 52, 

δδ. θ4. 248. 248. 249. 44. 1]. 714. 16. 106. 107. 3386. 1 Μαροοσαδεεδ: 44. δ2. δδ. δθ. (ἔτοπι χ. 16 

οπ, ᾿τυϑδηϊηρ), 62. 64. 71. 14. 106. 107. 184. (Ὀορίπδ Ὑὑῖῖ} χὶ. 838), 248. (80 Κ8 χὶ. θ8--χυ. 4). 

5 Μαροοαῦΐεοξ: 15 ἴουπά ἴῃ ἴμ0 βαιο Μ838. ραῦογδὶὶν 88 [πΠ6 ὃγδβὺ Ὀοοκ, δχοερὺ ἐμδὺ 1ὺ ἔ8118. ἴῃ 

184. ; δθ. (Ὀερίῃβ πιὰ ν. 11, δά δῃάβ νἱ. 71); 64. (ἰΔ.Κ8 χ. 18 ἴο ϑηὰ οὗ ομβαρίθγ); 248. (68 

συχεῖγοα. 



ΟΕΝΈΕΈΒΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΟΟΤΙΟΝ. 6Ὶ 

ΜῈ} χὶν. 28). δ Μαοσααδεο5: ὅδ. 14. 44. (120 Κ8 11. δ-8,18--16), ΤΙ. (18. ἐγαρτηθηΐασυ, πδηϊτίης 
1:. 8-19: 1}. 28, 80; ν. 11--18; νἱ. 4-1δ, 25, 26, 84-36, 88-40; υἱῖ. 2), 19. 62. 64. (6πἀ8 ν ἢ 

Υἱ. 18), 98. Ἐοοἰδδιαδίΐοιιβ : δὅ. 68. 10. 106. 165. 157. (ὁπὰ8 πὶτ 11. 21), 248. 258. 2564. 296. 

(δοῖβ χυὶ!. 18--τῖχ, 8; χα! 8-16; χ]ν !. 12--χ]ῖχ. 15, δῃα ομ8ρ. 11.), 807. (Οοά. Μοπδοθηϑὶβ 
ἢ. 129, Ρᾶρϑυὺ, 140} οϑηΐ., ἰδ ῖκβ χχί. 8--χχνὶ. 20, δηὰ 4}} δὲίον χἱ τ. 88). Ἡγίβάοπι: ὅδ. 68. 106. 

(ἰδοῖκ8 χῖχ. 18, ἴο {π6 6π4); 16δ. (Οοἁὰ. Μοογτφδιὶ, θϑηὰ οὗ 121}} οδηΐ., νἱ. 28--χν. 19 18 ψϑηιπρ); 

161. (Βα8|1. Β. νἱ. 28); 248. 268. ((οά. γα. π. 8386, ρατομηθπὶ, 14} οοπι.); 254. ((οἀἁ. γαῖ. 
Ὡ. 887, ρδγοηθηῦ, ΔΡΡΑΓγΘΗΓΥ 181} σοηΐ.): 261. (Μαοάίοθδπ Πὐθγαγυ π. 80., 141} οθηϊ,., οπὰ 
4118 ἃ8 ἷπ 106., δηα ἴῃ ΟΒΟΙ γϑβρϑοὶβ {{κ: “ὁ ΟΤΩΠΪΠΟ ροι6}}} βυπὶ,᾽᾽ ΕὙΖ86 86); 296. ((οά. 
αϊοαπο-Ραἰδιῖηο- "6: ἀϑ θοῦ. π. 8387, ρατοξβαιοηΐ, 18} οοηΐ.). ἘΕὙΈΖΒΟΝΘ 8180 ρῖνϑβ ἔογ (118 
ὈοοκΚ {86 γϑδαϊηρβ οὗ βϑύθσαὶ Ῥαγί8β Μ55. οοἱἹαίθα Ὦγ Τμΐο, ἀοβισηαιθα σϑβρθουνοὶν Ὁ {86 
Ἰοϊθυβ Α. 44. (γαρτηθηῦ 1.-ἶν. 7, οοπηθοῖθα ψ Α.), Β. Ο. Ὁ. Ε. Ε. α. Η.1. 

ΤΒ6 ἐο]]ονίηρ, σοαΐοθ5 Ὀθ]οησ, δοοογαΐηρ ἰὸ ἃ γϑοθηῦ ἀϊβοονοσγ οἵ Ῥϑὺὶ] ἀθ 1ἀσαγάο: δπὰ 
Μνυ. ΕἸ6]ὰ,3 τὸ 186 γτϑοθῃβίοῃ οὗ {86 τηδγίυυ ζυοἴδη, τηδὰθ ἴῃ {π6 (Πἱγὰ οοαπίυγΥ: 19, ((οά. ΒΙΌ]. 
Ομ ἴδῃ, Κοιηθ, 101} οθηΐ., σοπίαἰηίηρ 1 Ε834. 1ἱ. 16--ἰχ. 860, «πὰ Αἀά. ἰο Ἐϑι!., Φυάπι, 1, 2, 
πὰ 8 ΜδοοδΡ0665); 98. ((οα. Ατυπαθ] ἴδηι, ΒΥ 88 Μυβοαπι, οοπίδίηϑ 1 Εβά., Αἰά. τὸ Εβι}., 
1, 2, 8 Μδοοδθθθ8); 108. ((οἁ. γαῖ. η. 880, ράροῦ, 1418} οεηΐ., οσοηΐϊδίηβ 1 Ε8α., Αἀά. το 
Εβιι., Ἰοθὶν, ὁχεοορὶ χ. 8 8..); 86. (Ὁοὰ. αι. η. 808, ραγομιποηΐ, 6. 181} οδηϊ., οοπίδί 8 
Βαγυςῆ, Ερ. οὗ δεν., δπὰ Αἀά. ἴο ἢ δη.); 48. (ὈὉοά. αῖ. ἡ. 1794, ραγοβιηθηῦ, 111} σοηΐ., οοη- 
ἰδἴῃ8 8816 ὈΟΟΪΚΚ8); ὃ]. (Ὁοἀ. οὗ Μεαΐεοδη 1, 10., ραγοβιηθηῦ, 1108} οοηΐ., καιηα ὈοΟΪκ8); 62. (αἱ 
Οχίογα, 1808} οϑηΐ., βᾶηθ ὈΟΟΚΒ δηὰ ἰη δααϊοη 1, 2, 8 Μδοοδῦθθβ8) ; 90. (Οοά. ΒΙΌ]. [,8ὺ- 
Του δηεβ, ρΑγοΒιηθηΐ, ὁ. 1110} οοηῦ., 845 Αἀά. ἴο ὕ)Δη., Βᾶγ., δηὰ Ἐρ. οὗ 961.); 147. (Βοἀεἴδῃ 
140., 181} οοηΐ., βδη6 ὈΟΟΪΚ8); 3838. (Οοἀ. Ναί. η. 2067, 121} σαπῦ., βαῖηθ ὈΟΟΚΒ8); 22. (Βεῖϊ. 
Μυβ., 111} οὐ 1208 ἐδηΐ.,) 848 Βδγυς}) ; 808. (ΘΠ πδ, οοῃὐδῖῃβ (86 δΒᾶτηθ ρϑιίβϑ οὗ ΕΟ]. ἃ8 
2960., δηὰ 6408 ἴῃ δα αϊίοη χὶν. 1ὅ-- χ]νὶ. 12). 

ΟΥδον ΟΒαγδοῦθυβ υδεα ὈΥ ΕὙ[ΖΒΟ6Π6 ἴῃ δ ΟΥἾ168] ἀρραγδίυβ δηἃ δαἀορίϑα ἴῃ {π6 ργαβθηῦ γο]-- 
ΠΠῚΘ, ΔΓΘ 88 [Ο]]ονγ8: Οο., Οοπιρ]αἰοηβίδῃ Ῥοϊγρίοῦ; ΑἸὰ,, (86 ΑΙάΐπα οαἀϊιίοπ οὗ {10 ΠΧ Χ.; Η., 
Ηοοβομ6 18 Οοάοχ Αὐυσπυδβίδηυβ; ΗΕἰ, {π6 οαϊθίοη οὗ Τοῦΐὶς ἴῃ Ηδῦτον ὈὉγ Εδσίυ8; ΗΜ. , [86 
οἀϊίοη οὗ Τορὶϊ ἴῃ Ηοῦγον Ὁγ Μιπηείον; ὅυγ. Ῥ., τῃ6 Ῥοβλῖῖο Υ᾽ ὀγβίοη ; ὅυυ. ΡΒ... τὸ Ῥμ]]οχϑη-. 

ἴδῃ νογβϑίοη; Ατ., Ασδθὶς ; Υϑῦ. [,μ8ἱ., ΟἹά μαἰπ:; Ψ αῖσ., υ]σαῖθ, δηὰ ἰοὸ Ὀ6 ἀἰϑυϊησυΐϊϑηοα ἔγοπι 
γυΐσ., ὈΥ ΜΒΪΟΒ [86 ἐετίι5 τεσορίι8 18 βοτηθίΐπηθ8 ἀθϑί σηδιθα. ᾿ 

ΤῊΘ ὑγϑηβίδίουβ οὗ {π6 ΕΠ Ρ 188 νογεῖοπ οὗ {πῸ Δροσγυρβᾶ, ᾿ποογρογαιθα τ} ἴπ6 ΒΊ0]6 οὗ 
1611, Βᾶνθ ποῖ Ἰοῖὺ ἃ8 Ὑ ΒΟΥ ἴῃ ἀουδὺ τοβρϑοιίηνσ [86 δυϊδουὶ 168 τηδὰθ 86 οὗ ὈΥ 
ἴμοτι. ΒΥ τρθδῃ8 οὗ {86 τηλγρίπαὶ ποίθ8 δᾶ γϑἔβγαεποθϑ, 85 776}} 88 ὈΥ οοπιραγίηρ Τοαίθαι 
[6 τοδάϊηρβ δυορίοα σῖτα [8.6 οἰ εἴ 8} νου 8. Κη ἴο ἢᾶνο Ὀδαὴ ἰπ (μοὶ Ὠλη 8, μβρὰ ἴῃ ἐδο- 
8ἃ ἰοἸεγϑὈ]Ὺ οοττθοῦ ἠυάρσταθπὶ οὗὨ ἐμοῖγ πιοίμοὰ οὗ ργοοθάυγθ τοὰῦ ὃ6 οδίαίποα. [απο οὗ 
Νεχὶ ἴο 86 1,διΐη ἰγαμβδιίοη οὗ (86 Αροοσυρδᾶ, Ὀγ απία5, (λ6 Υ ἀδροηᾶδα την 
οὔ [86 Οοπιρ! υἱθηβίδη Ῥοϊγρίοῦ (1617), δηὰ [πὸ ΑἸαΐπα οὐϊίοη οὗ (86 ὺχΧ Χ. (1618). Εον τ 
Ἐβάγαβ, [89 Ἰαβὶ νγαὰϑ {μι ῖγ ρῥγίηείραὶ δυυ ποῦν (οἴ. ἰϊ. 12), 238 (δι ὈοοκΚ ἀϊά ποὶ βηὰ 8 τἂν 
ἰηῖο (86 ψοῦκ οὗ Οδγάϊη8] Χίθηθθ. Απα ἔοῦ ἴ[ῃ}09 Ῥγδυοῦ οὗ Μϑδῃδββθ8 {Π6ΓῸ βϑθῖῃ ἴο ανα 
Ὀ6ΘῺ πο Οσθοκ δυο 168 δὺ Βιηά, [86 βαηθ ποῦ δρροδιγίηρ ἴῃ ἴμ6 Ῥοϊγσίοι οἵ Ῥῇ͵ αἸύοη [{}} 1657, 
δηᾶ ἴΠ6 ΑἸοχαπαγίης Οοάοχ ἔγβὲ σϑδομῃοὰ Ἐπρ]αηά ἰῃ {86 γϑὰγ 1628. Βυῖ {π0 Βοπιδῃ 6αϊ- 
ἄοῃ οὗ ἴ6 ΠΧ Χ, (1687) τγγᾶϑ αἷ8ὸ ἰῇ μοῖν μδη48, 88 ἰβ ουϊἀθηΐ ἔγοτα αἰγθοῖ γϑίθγθῃησθϑ ἴο ἐὺ 
(εξ. πιαγρίῃ αἱ 2 Εϑά, ν. 2ὅ; υἱῖϊ!. 2; Τοῦ. χὶν. δ; 1 Μβοο, ἰχ, 9), δ λουρὶ 10 Βθο5 ἴο ἢᾶνα 6χ- 
ογίθαἃ πὸ ρτεροπάογδίίηρ ἱπῆπαθηςθθ. ϑοπιθίάπιθθ [π6 ΑἸάϊΐηθ ΘΟΡΥ τγϑ8 ἕο] οσσθα ἰὼ ργθΐθγθηςθ 
ἴο ἴπα απἰίοα ὑδϑεληοην οὗ {86 Βοιλδη οαἀϊίοη δᾶ [86 Οὐοπιρ] θη 5ίδη Ῥοϊγσίοῦ (οἴ, Φαά. 1]. 
9: νἱϊϊ. 1; Εσοῖΐαβ. χυὶὶ. 81; χχχὶ. 3; χχχνὶ. 1δ: χχχίχ' 17: χὶ δὶ. 18; χἹἹ, 26: ΧΙ, 1: Β6] δηὰ 
Ὅγασ., νοῦ. 88; 2 Μδοο, ἱ. 81: νἱῖϊ. 28; χ. 86; χίν. 86). Απά δρϑίῃ [886 Βοπιδὴ δαἰτίοη νγγ88 ἴ0]- 
Ἰοπτεοὰ τ8 δαδίπϑὲ [π᾿ οὔμπον ὕπνο (οἴ. 1 Μδοο. ἱϊ. 14, 1δ, 18, 28; ἷν. 24: ν. 28, 48; νἱ. 24, 48, 
δῖ: νυἱϊ. 31, 87, 41, 45; νἱϊ!. 10; ἰχ. 9; χ. 41, 42, 18; χὶ. 8, 1δ, 22, 84, 8δ; χΙΪ. 48; ΧΙ. 22, 
95. χῖν. 4, 16, 2383, 46; χν. 80; χνὶ. 8; 2 Μδοο. νἱ}}. 80: χν. 232)... [( Ἰοοῖίκα ϑοιμιθυ δῦ 8050 ]- 
αἴοιϑ, Βονγονον, [δῦ 80 ἸΏ οὗ [86 ᾿ΔΌΟΣ Ραββᾶρθϑ ἃγ6 ἴο ὉΘ ἔουπα ἰῃ οη6 ὈοοΚ οὗ 86 Αροο- 
ΤΎΡΒΔ, δηὰ ἰῦ το ὑ8μ6 ἱπιργοϑβίοῃ, ΟΥ̓ 1086], (μδὺ βίπιρὶθ δοπυθῃΐθ 66 ἸΏΔΥῪ μάν ὈΘΘῺ ἰ00 
ΤῈ ΟὮ σοπδυϊοα ἴῃ [86 τηδίθν. 

1 Βοὸ ΤΆδροίορ. 1Δεναϊιγκείηρ, 1876, οοἱ. θ06. 3 ]άογι, 6οἹ]. 179. 
8 Οἱ Βοτίγοιον, Τλσ Οαπιόγίαςε Ῥαγαφταρὴ Βιδία) Ταῖτοᾶ,,) ῬΡ. ΧΧΥΪΊ., χα. 4 βοσίγοιος, ἐάθηι, Ρ. ΧΧΥΪ.. ποίο 4. 



ΤῊΕ ΕἸΕΒΤ' ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΞΌΒΑΝ. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ. 

ΤῊΣ {1016 το 0118 ὈΟΟΪΚ ὈΘδΓΒ ἴῃ 086 ΕἸ ρΡ 5} Β10]6 νγὰ8 ἢγδὺ ρίνθη ἴο ἰὑ ἰῃ 1560, Ὀγ 86 
ἰγδηβίδίοσβ οὗ [Π6 8ο- δ θὰ ἀδπονδὴ νουβϑίοη. Το οδυσοὶ οὗ Εηρ]δηά, μονανοῦ, ἴῃ ἰΐθ 
δυίῖο]6 οὗ το] σίοη τοϊδίϊηρσ ἴο (Π6 ϑδογίρῦυτοβ, ργοιυϊχαίθα ὕνο γϑᾶγ ἰδίου, δπα ἀσδὶη ἰπ 157], 
ο!]ονίης ἴῃ6 ἀδᾶρα οὗ {μ6 ψυϊραίθ, 68118 10 (80 ““ΤὨϊνα Βοοκ οὗ Εδβάγδβ᾽᾿ ; ΟὟΓ ργεβθηῦ 
οδποηΐοαὶ Βοοκβ οὗ ΕΖτα δηὰ Νοβοιιϊδῃ Ὀοὶηρν Κπονῃ, τοϑροοίνοιυ, 88 “" ΕἾγβὶ " δηά 
“ς βροοῃὰ Εβαγαβ.᾽" 3 

Ιὰ [86 ΟἸἹὰ 1,δεῖη, ϑγτίδας, δῃὰ ϑοριίυδσίηϊ νογβίοηυβ, οἡ 86 οἴου απάᾶ, 1ὺ νδβ ἀδϑίρπαιθα 
8ἃ8 ἴπ6 ““ΕἸγβῦ Βοοὶς οὗ ΕΖγα,᾽᾽ δπα ἰιοϊὰ ἃ οοσγθβροπάϊησ ροβίϊίοη ἴῃ ἰμ6 ογάδγ οὗ θοΟΚβ. 
ΤῊῖ8 νγᾶ8 ἀου 1688 ἀπ ἴο ἴΠ6 παίυγα οὗ ἰἴ8 σοῃίαηΐ8, τυ ϊσ ἢ ἱποὶυἀθ ἃ δοσιονμδί θϑυ] ον ρεγοα 
οὗ ᾿ιἰβύουυ {Π8ῃ (δ ὈΟΟΪΚΒ τὶ τ ϊο ἐὺ ἰ8 δεδοοίαιθα, δηὰ ποῖ, ἃ8 Μονοῖ ὃ δηὰ ῬΟΒΙπδηη 
ΒΙΓΑΏΡΘΙΥ σΟη)θοίυΓΘ, Οἡ δοοουηΐ οὗ .[8 ΒΌΡΟΥΪΟΥ ᾶἃσθ. ἼΤμθ Οοάοχ ΑἸοχαπαγίηυβ δη ἃ 8016 
Μ55. οὗ {80 Χ Χ. παιθ [86 που ὁ ἱερεύς, --- ΕΖτὰ Ὀδίηρ τοραγά θὰ 8ἃ8 ἃ ργὶ δὶ ραν ἐχοοίίεποο; 
Ὑ8116 Φογοπιθ, ἴῃ ἢἷ8 Ῥνοίοσιιδ ααἰεξαίωβ, γϑοϊζου8 ἴῃ6 σοῦκ δπιοὴσ [86 ““ ΔΡΟΟΤΥΡΒΔΙ ̓̓  ὈΟΟΚΘ 
οὗ 186 ΟἸἹά Τοβίαπιθηῦ, ὑπᾶ ον (δ6 πϑιμθ οὗ "" Ῥαβίου, ̓̓  δπὰ ἰβ [0] πᾶ, ἰῃ (818 τοβρθοῖ, ὈΥῪ 
ΒΟΠ16 ἩΓΘΓΒ δὺ ἃ ἰδίοσ ρογίοι (Ροίσυβ Οοπιδβίοσ, οἷν. ἃ. Ὁ. 1170). Οπ ἰδ Ὀαβὶβ οἵ (δΐ8 ἔβδοϊ 
ἴ0 μδ5 ὈΘΘῺ δϑβεγίθα, θυθῃ ὉΥ͂ 80 βαρϑδοίουβϑ 8 οὔ ἷς 88 Ογεάηοσ, ὑμδὺ Φογοιηο οἾαβ86 ἃ (6 νν6}]- 
Κυονη απίογ Πεγπια σὶτὰ τς ΟἹ Τοδίδιμθηῖ Αροογυρδδ.δ 

ΒΥ ἰβίάοτγο οὐ ϑδόνα (Ογίσφ., νἱ. 2) (86 Ὀοοὶς 8 οπιϊυ]οὰ {π6 “’ Βϑοοοπὰ Βοοϊκ οἵ Εστα᾽" : 
ΝΟΠοι δ δηὰ [86 σδηοηΐςα] ΕΖγᾷ Ὀθίπο τορΆγαθα 85 ἴμ6 ΕἾγβι Βοοῖς.0 [ἢ {{π|68 81}}} τηοτα 
τηοάθγῃ, γι ὑθγθ δῦ ᾿μϑοσυγδίοΥ ρρ θα ἴο ἰδ βυςὶ εἰ{1}6 8 48 {πὸ “" Ῥβϑυάο- ΕΖγα,᾽᾽ δπὰ (Π6 
ἐς Αροστυρδαὶ ΕΖγα,᾽᾽ ΒΟ Ὦ πλῖρ!ῦ ΘαβῖΥ Ἰοδὰ ἴο σοηξουπαάϊησ (ῃς ποῦῖς νῖτ τᾶ 18 κπόπνῃ 
ἴῃ {πὸ Εσ] 8} ΒΙΌ]6 88 “" ϑεοομὰ Ἐπβάγαβ.᾽" ΑΔ δι {π|6, Ὀοῦδ 88. 1Ὁ τϑϑρϑοῖβ σοηῃνθηΐθησο δηὰ 
ἀοβηϊίαπεοββ, σοῦ 6 186 ““ Οτθοκ Εζγα᾽); {18 αἰδϑιϊησυ 8.68 [86 Ῥοοὶς Αἰ1κ6 ἔγοπ) [86 
οδηοηΐοϑὶ ἔΖτα τὶ} 118 ΗΘΌΓΘΥ οΥὶσίπδὶ, δηὰ ἔγοτα (16 ““ Αροσϑίγρϑθ οἵ Εζγβ,᾽᾽ βίο ἰδ 
οχίδηϊ ἰὴ 8 [μδιΐη ἰοχὺ ΟἾΪΥ. 

Ι. Οοπίεηί5 απὰ ϑοορε. 

ΤΏ οοπίθηϊϑ οὗ [86 Ὀοοῖὶς ΔΘ 848 ἔοϊϊονβ: ΟΒδρ. ἱ. Ἀρτθο8 ἰῇ σὍΠΘΓΑΙ ὙΠ 2 Οἤτου. χχχν., 
χχχνῖ.; 1ϊ. 1-1δ στθθ8 ἴῃ ρόΠΟΓΡΑΙ ψν11}} ΕΖ. ἐ. ; ἰ1. 106-80 ἄστθθβ 'π σοηογαὶ σ (ἢ ΕΖ. ἷἱν. 1-24; 
ἰπΠι|πτν. 6 ἰ8 οὗ ἀπποόονῃ οτἱρίη; ν. 7--78 ἄστοὺβ ἴῃ ρϑπογαὶ τὰ ΕΖ. ἰ1.--ἶν. 6; νἱ.-ἰχ. 86 

ΔΡΤΘΘΒ ἰπ ΡΘΏΘΓΑΙ ὙΠῈῺ ΕΖ. ν.- τ. 44; ἰχ. 87-ὁὃὸδ στο ἴῃ ροπογαὶ τὶ ΝΟ. νῇ. 78--|.1]. 18. 
ὈΙογθηῦ ορί πἰοηβ ργανδὶ] τοβροοϊίησ ἴΠ6 αἷπὶ οὗ (πὸ σοῦκ. ον εἰΐθ δ βᾶγ8, (μαΐ πο οὈ͵]δοῖ 

οὗ ἴ.6 “' ομαγδοίου 88 σοπιρί ιίοη ᾽᾽ 18. ἀἰβοονοσαῦϊθ. Εἰα]α, ΕτιιΖβομα, οὶ], δηὰ οἴδοτβ, 
Βοσανον, στο (δῦ (Π6 ΟὈ]θοῖ αἰπιοα δ βθθῃβ ἴο βανθ Ὀθθη ἴο ρσὶνθ 8 ᾿ιἰ βίου οὗ {86 τϑβίογα- 
τἰοη οὗ [Π6 ἴϑπιρῖθ. Τῆ6 ΟἹ 1, δίΐη νογβίοη, ἱπάθοα, ἰθὰ [6 γᾶν ἴπ (μΐ8 ορὶπίοπ, μανίης 
δίνθῃ 88 [86 βιιθ᾽θοῖ, 126 γοβίΐοηο ἰοπιρίϊ. Ιῃ 16 Ιδησυᾶσο οὗ Βουιμοϊάς (ΕἸπίεΐ. ἴη ἃ. Αἰ. 
Τεδῖ..) Ὁ. 1011), “" Ης [τὰς σοιῃρ 6} πουὰ Ὀτγὶπρ τοσοῦθμοσ ἔγοπι οἱ ποῦ ἃ Ὠἰβίογυ οἵ (δ6 
τριηρἷθ ἔγοπι {π6 ἰάβὺ ροτὶοὰ οὗ [μ6 Ἰεσαὶ σαϊία5 ἴο [86 τἰπ6 οὗ [86 του ]άϊηρ οὗ [86 δϑῆιθ δπὰ 

1 Τὴῖδ Τοἰσοἀποθοι, ὁχοορίης 6 ὧν οὔδηκοῦ δηὰ δι οῃδ, Δρροαγοὰ 8δ δὴ δυίΐοϊο ἰπ πο Βιδέίοελεοα ϑαςγα ἴον Αρτῖ!, 

48 Οὐ, σοείη, ιλοίαει. Ἡΐει. οΥἹ απ... Ῥ. χε, διὰ Ῥοδίοοιξ, Βιίδίε ἐπ Ολωγελ, ὑρ. 281 4. 
8 Κιγολοι.  ααχίεον, ατὶ. ἿΠΑΡροκ. 121... δηὰ δοεὶ σμίάανι Ηϊειονία πη. ἵει. Τεεῖ., νυ. 80. 
4 Τῶὠδ. Τὴεοίος. Ομαγιαϊκελγύ, 1860, ». 257 ΠΕ. Ν 
ἢ Οεπήϊελιε ἀ. Ν. Τ. Καν., Ῥῃ. 218, 812, 818. ΟΥ, Βοείδοϊάς, Ξε είς, ν. 1006, αι ἃ Ἀἱοκιοϊ, Οεεολίολιίε ἀ. Αια Ζερ. 

κι 4. ΟἈγίϑι. Κισρλσ, νυ. 182. 
6 Εἰπίειί. ὧἱ ὦ. αἰ. Τεξῖ,, ν. δ6δ. 



ΤΗῊΗΕΒ ΕἸΒΒΤΥ ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΒΞΡΌΈΔΑΞ. θ8 

{86 ταβίογδιίοη οὗ {86 δρροϊπίβα βϑυνίοθ ὑπογοΐη.᾽) Τὸ (δμῖ8 10 Βῃουϊά, Ρουβαρβ, Ὀ6 δαα 64, ἐπδὶ 
δροοΐδὶ δηα υπάυδ ΘΙΏρἾ18818 18 ραᾳῦ Ὁρου [86 σΘΠΘΓΟΒΙΥ οὗ Ογτῦβ δα Παγίαθ ἰῃ {πεῖν το δίῃ 8 
ἴο 86 τϑρυϊϊηρ οὗ (86 ὕδιῶρ]θ, δρρδυθἢΟΥ̓ 88 ἔτη ἰδ ΐηρ 4 δῦ Θχϑιηρίο ἔον οὐμδῦ ἈΘΑΙΒΘΏ 
ΤΌΪ]οΓβ.Σ 

Π. Ανναπροπιοηὶ ὁ αίογίαϊε. 

γι ἐΐ8 δαρροβοά αἷμ οὗ (πὸ ὈοΟΚ [Π6 ἀττδησθιηθηῦ οὗ ἐΐ8 τηδίζοῦ, 80 ἔδυ 88 ἰῦ σδῃ 6 8δἰὰ 
ἴο ᾶνθ ΠΥ Διγδηρθιηθηῦ, ΔΡΡΘΔΓΒ ἰῸ ἄρτθθ. ἴῃ {Π6 ἢγβί σπδρίορ, [Π6 δυῦμοῦ ρδοθθ [88 
δοσουηΐ οὗ ἰπ6 οοἸθΟγδύζοη οὗ 186 ῬΆββονθὺ ὑπ 6} “οβἰ8}, δὰ οαγτῖθβ (ἢ 6 ἰβίοτυ ἔογσαγὰ ἴο ἃ 
Ῥετοα 180 ργονίουβ 0 (6 Βαθυ]οηΐαῃ Οδρυϊνιγ. Ηὄδ (ποθὴ ρββ868 ονϑῦ ἰπ [86 δβθοοπὰ 
ΟΒδρίον ἴο ἴΠ6 τοῖσῃ οὗ Ογταβ, ρίνίησ 8η Δοοοπηῦ οὗ ἴΠπΠ6 γοίσγη οὗ [6 ὅθτννβ ὑπᾶϑν [86 ἰοδάου- 
Βῃΐρ οὗ ϑδαῃαθαββαῦ [ΖΘγΌ ΌΑΡ611, [86 δἰὐθπιρί δὺ θυ ]άϊησ (16 το ρ]6, δπὰ [μ6 ρῥγοδι Ὀἰυοη 
οὗ {86 νογκ ὈΥ Αὐΐδχοσχθθ [ἢ Θὔδρϑ. 111.--ν, 6. σοτηθ8 ὑπ 6 ΟὨΪΥ ἱπάδρεπάθηϊ ρογίοη οὗ {116 
ψογκ, ἰπ τ ΒΙΟΣ 10 18 πατγδίθα ὑπαῦ, ΔἵΘΓ 8 στοδὺ ἔϑαβδῦ σίνθη ΌὉγΥ Παγίυβ, ἴσο γουησ πΊ6ῃ, 

110 ἴοτιπθα ἰδ Ὀοάγ-ρυδγά, Βο]ὰ ἃ αἰβουββϑίοη ἴῃ 8 ὑγθϑθποθ οὐ ἴ86 αιοϑβίίου, “"  μαὺ 18 
τσ τοδι ἡ ̓" ΖΟΡΩΌΔΌΘΙ ἰ8 Τεργθβθηϊθα 88 οὔθ οὗ {Π686 ἴγϑα γουπσ τηϑῃ (7), ἃπὰ βθοῦγεϑ 
(86 νἱοίονυν ἴῃ (πὸ οοπίθβὶ. Ηδ ἴβ8 8016, Θοῃβϑθαιθηῖίγ, ἴο οὈἰαίη [86 Κἰπσ᾿Β σοπβθηῦ [0 {Π6 
τοΐαγη οὗ {πΠ6 δεν. ὙΏρη [ο] ον 8, οἢ. ν. 7-78, ἃ ᾿ἰδῦ οὗ {116 ἔβι Π168 ἐμαὶ τοϊαγποα (πὶ [6 
Ὠδπι6 οὗ Ογτγυβ'), δὴ δοσοαυηῦ οὗ {86 χαβιπηρίίοῃ οὗ ποῦκ οὐ [Π|6 ἰθηρῖίο, [6 ορροϑίϊίοη δποοὰη- 
ἰογοά, δηὰ δὴ ἱπίθγτυριίοη ἴοῦ ὕνσο γθᾶγϑ (!) ὑη{}] [86 {ἰπ|ὸ οὗ ᾿λαγῖυ8 ([). ΟἸαρ8. νἱ.--νὶ. 
σοπίΐπυθ (86 ἰϑίογυ ἴο (Π6 σοχιρ]θιίοῃ οὗ {πΠ6 θη ρὶθ δηὰ {88 στοϑιογαίϊίοη οὗ 1ΐ8 βογνίοθ, ἡ ἢ 
ἴοοκ ρίδοθ ὑπάϑὺ 186 ἀἰγθοίζοη οἵ Ζθυαῦθαθεὶ, δηὰ ἀυτίηρ τἴ[86 τεΐσῃ οὗ Παγῖυ8. ΤΏθη [0]]ονν8, 
ΨΠΠ.--ἰχ, 86, 8 Ὠδττδῖῖνο οὗ Π6 τοίυσγῃ οὗ ΕΖτγα δὲ (π6 μοδὰ οὗ ἃ οοἴοηγ, {π6 ἰἰβίουυ οὗ ἷδβ 
ἀφδησβ τ] ἢ 1Π086 πὸ Δα τηᾶγτὶοα ἔογοϊσῃ ῖνο8; δηά, δ [86 οἷοβθ, ἰχ. 87--5ὅ, [86 ρΡῃ]}16 
τοδαϊηρ οὗ {6 ἰανν. 

Βγ γΡἰδεῖῃρ [86 ογῆθν οὗ (86 ἰβίοτυ ἰῇ {π0 τοϊαίθαὰ ραγίβ 88 ἔουπα ἰπ [86 οδῃοηΐσαὶ ὈΟΟΚΒ 
δ. 6 ὈῪ 54. σι (Πδὺ δΔἀορίοα ὈΥ οὐτ δυΐδον, [86 ονϊάθηϊ οοηξιβίοη οὗ {π6 ἰατῦον Μ1}} Ὀ6 5.}}} 
ΤΟΥ͂Θ ΔΡΡΑΓΘηΐϊ. 

Ονάδν' οΥΓ Οαποπίοαξ Βοοΐε. 1 Εδάνγα. 

. Ἐείατῃ ππάον Ζεγιθδαῦδοὶ. Ἐδίυτη ὑπᾶάον βαηδῦδαααν [ΖογΌ 6 Ὁ 61]. 

. [μεῖ οἵ ἰδοβα τοϊυγηίηρ. . Αἰϊαταρὺ ἰο γϑῦυ ]ὰ ὑμλ6 ἐδηρὶθ, δηὰ ορροαϊοη οὗἉ (86 
δα πι Υ  ἐ81}8. 

. Ἐδοτὶβ ἰο του ἃ ἰδθ ὑδηιρῖθ, δηἃὰ ορροαϊ(ΐοῃ οὗ ἰδ Οδαβδιίοη οὔ ποσὶς ὈῪ ογάοσς οὗ Ατίδχοσχαβ. 
δαιπιδτἝ [Δ η8. 

. Ὀεαδαίίοη οἵ ποῦ ΌΥ͂ ογοσ οἵ Ατίβχογχαβ. 
Ἐοβυπιρίίοη πὰ οοπιρϊοἰίοη οὗ ἐμὸ ποσῖκ ὉΥ͂ Ζεγυὺῦ- 

δαδεὶ 'π {πα τείσζηῃ οὗ [θατγίυθ. 
. Βοίυπι οὗ ἔσγα πῖϊ ἃ οαγαυβϑῃ. 

. Βερυτηρίίοη οἵ ποτὶς ΟΥ̓ ροττηϊββίοῃ οἵ Ῥατῖυκ. 
Α Ἰδὺ οἵ ροτβοηβ γιὸ σοϊυσγπθὰ πὶῖὰ Ζεγυυδθεὶ [ἴῃ 

[86 ἐΐπιο οἵ Ογγυ5}] 
. Ἐεδυπιρίίοη οὗ ποῦῖς οἷν ἐμ6 ἰδιηρίθ, τοι ἐπ βδοιασ- 

ἰιλπβ σϑυβθ [0 66886. 
. Οοπιρίοἰΐοη οὗ ἰδιρ]α ὉΥῚ Ζεγυδυδῦεὶ ἀυτίηρ ἐδ9 

τοίχῃ οἵ θατίυθ, ΠΟ ὑ8ὲ8 αρδίηδὺ ὑΠ6 Ορροβίῃρ' 
βϑδυδγ δὴβ ἃ ἄθογθο οὗ Ογτυβ. 

8. Κείυγι οὗ Εχτα τ} ἃ ὀγανδῃ. 

5. σιν ὦ 

τῷ κ᾿ ᾿Β 

Ναϊυγα!γ, [86 ἀἰβΠ Ὁ} 0168 ῥγοβοηιθα ἴο {116 οὐ οἷς Ὁ. {1198 ἀττδησοιηθηῦ αν Ὀθθὴ δηοησ ἴῃ 6 
χτηοϑῦ ρογρίοχίησ οἵ ἴπ Ὀοοκ. [Ιπάρρά, {Π6 ρδὶρδὉ]6 οοπίτδαϊοιοη δηα δΌβυγα λιν οὗ Γοργο- 
Βοῃςηρ, διιοης οἶμον (Ὠΐηρ8 οὗὨ ἃ εἰπιΣ αν οΠδγδοίον, ὑπδὺ ὕπ6 ϑαπιαγιίδηβ οἰθοίμ! ἢν ορροβοά 
[6 του]! ϊηρ οὗ [86 ἰθπιρ0]6 ὑπᾶθν ΖοσυῦθδὈοὶ αόν' ᾿ΐ8 τούτη ἔσοτῃ Παγίυ8 1} ρ]επἰροίθῃ- 
ὈΔΓΥ ῬΟΜΟΓΒ, δηἃ {μαῦ ϑιιοὴ ορροβί(ἰοῃ οοπίϊληυθαὰ ἀπε] [86 ἐΐγι6 οΥΓ αγίωβ, “ἤθη ἰδ τ 8 
οΟὐθγοοῖηα ὈΥ̓͂ Ἀρροϑ]ΐησ ἴο ἃ ἄθογθο οὗ ΟΥὙσυδ, ΔΓΘ 80 στΌββ8 [πδῦ τηοϑὺ ψΥΌΘΤΒ τα ῖζθ ΠῸ δἰξοιρί 
δὲ οὀχρίαπαίίοη. ὃ ὴὲ εἴα (Εἰηίεἰϊ., Ρ. 666) οἰμδγδοίοσίΖθβ 11:18 δυτδησθπιθηΐ 88 ἔδ]86 δηὰ 
ΠΟΠΒΘΠΒῖοΑ]. Απὰ Ηρτγνου, ἰὰ ϑη}}}8 Διδίε Ζὶοιϊοπαῦψ (ατὶ. “41 ἘΒάγΔ8.᾽,)), Βοϊἀβ (ῃδῦ 
εἴοτγίϑ “" ἰο γσϑοοηοΐϊο {6 ἀἰβδγθῃῦ ρογιϊοηβ οὗ ἐμ Ὀοοὶς υἱῦἢ Θδο ΟἿΟΣ δηὰ πὶ ϑδοτὶ ρίυσθ 
δῖα ἰοβὶ ἰδθοσγ.᾽" 

ϑοβθρδυβ, γῆο τη846 σΟὨΒ᾽ἀΘΓΔΌΪΘ υ86 οὗ [86 ὈοΟΚ, βουρῦ ἴῃ ναΐη ἴο Ὀστίῃρ [8 βουθσαὶ Ρδγίβ 
ἰηῦο σὨγοηοΪοσίςαὶ ογάθσ, Ηθ τπηδὰθ ἃ βουγῖθβ οὗ βυρροκί(οηβ ἴο ψὶοὮ, ἰοῦσι ΓΠΘΥ ἀγα ονὶ- 
ἀομΪγ δυρροβίιϊοπβ οηἶγ, δα ἀϊὰ ποῖ βοτΌρ]6 ἰο ρὶνθ [86 ἔοττῃ δπα ἔοτγοο οὗ ἰδίου! οδὶ βιδυβπιθῃϊβ. 
Ἡϑ τοργθεθηϊρά, ἔογ ἰπβίβδποθ, (1) [δῦ ΖογυθΌΔὈΘΙ] τοϊιγηθα τὸ Βαγοι ἔγοπι θυ βαίθι; δηᾶ, 
8.5 ἃ τηλίϊον οὗ ρουβοῃδὶ ἔτ ἢ ἀ8ῃ10, 88 τηδαθ ὁη6 οὗ ἷ8 Ὀοάγ-σιαγτὰ ὈΥ Παγίαθ; (2) τλδῦ (6 
ϑδιηδυ 88 ΤΟΙ τοίυβοα ροτγτηϊββίοη ὈΥ (Π6 εν ἴο ραχιϊοὶραῖθ τ ἢ ὑμοῖὰ ἴῃ τ16 τορυΣ] ἀϊην οὗ 

1 Οὗ Ἐπαϊὰ, Οεξελίολία, ἰν. 164; Κοὶ], Εἰμὶ εῖξ., ν. 08, δι ὰ Ζοίδη εξ Β ἰσδπδδίίοη ἤγοσι ἴ86 Ῥογαίδη οὗ ἴ)6 δέον 
ῳ Ῥακίφί ἰὰ ΜοΥΧ᾿ 6 Αγολίο, 1860, ὑΡ. 897-899. 



θά ΤῊΒ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ. 

186 ἐδπιρίθ, οὐ {π6Ὸ στουπᾶ [μαὲ [μ6 Ἰαϊίον δὰ τϑοθὶνϑα {Π 6] Ῥϑυπ ϑϑίοη ἔτοτι ΟΥὐτὰ8 απα 7γοπὶ 
αγίωκ ; δπὰ (8) (Πδ0 [86 ἀἰδαρροϊηϊεα ϑ'ϑμπηαῦδηβ [6 η σοϊῃηρίαἰηθα ἰο ϑδγῖυδ, ποὺ [δὺ [16 
ον δὰ ἀσαΐη Ὀασαη το τοι], Ὀὰῦ ὑπᾶῦ (86 τοογῖξ τοαβ ργοοσδεαϊΐπο ἴθ γα8ι (Ἀπ. 9 ἴὰς 
«]οῖσδ, χὶ. 8, 4). ΦΦοβορΒὰβ ἀϊὰ ποῖ βϑϑῖὴ ἴ0 δοηβίαἀθν ὑμαὺ [86 ἃσθ οὗ Ζθγα ὈΌΔΌ6] πχιδὺ αν ἀΪ5- 
48} 664 ᾿ΐπὶ ἔγοτα Ὀδίηρ οὔθ οὗ (86 “ὁ γουπς τηθη ᾽ (νεανίσκοι) πιρηϊοηθα (1. 4; οἴ. ν. 5), οΥ 
{παὺ 818 οΟὔ6ν δχρ᾽ ηδίογυ βίδιθιηθηΐβ ἔα] ἔα βῃοτὶ οἵ οονογίησ [86 στουπα οὗ ΟΌΓ δυι μοῦ Β 
αἰ ΠΟ 68. ΕῸΓ ἃ ποίϊοθ οἵ δα ἰιοη δὶ παϊβρίδοθιμθηΐβ οὗ ἴ86 ἔδοίβ οὗ (1.18 βίου ὈΥ “0086- 
Ρίιυ8, 866 Επνδὶὰ (( εβολιολίε, ἵν. 107). 

ΤΠογο οδη 6 [ἰπ1|6ὸ ἀουδὺ ἴμδὺ ἴ86 ἱπιηοᾶϊείθ οσσδβίοη ἔου [ἢ 80γ168 οὗ οοῃιγδαϊοιἷ 8 ἴῃ 
ψοἢ οἷν ΔΠΟΥ ἰηνοῖνοβ Ὠϊπβο] ἢ, ἰ8 ἰο Ὀ6 δουρῃῦ ἴῃ [86 Ὠδγταῖϊνο οὗ [Π6 ἀΘὈαίθ Ὀδΐοτο θ8- 
γυβ. ΤὨΐξ βθθη8 ἴο βᾶνθ θθθὴ ΜΠ1ΠῈ ᾿ἶπὶ 84 ρυϊποῖραὶ ροΐϊηῦ οἵ αἰϊγϑδοίίοη, δηὰ 1ΐβ ἔβ]β6 σ ΠΟΘ Υ 
ὈΠπαοα Εἷπι ἰο {μ6 ἀδβοϊοποίθβ οὗ 18 σοῦκ ἴῃ ΟἾΠΘΡ ρατίβ. ΕὙΌΖΒΟΒΘ ΒΌΡΡΟΒΘΒ {παὺ [16 οτῇσ- 
πη] πότὸ οὗ [819 ρᾶτῦ νν88 ποὺ Ζου 86], Ὀυὺ πἷ8. ϑοῃ Ψοδκίη (οἷ. ν. δ), δηὰ {π8 [86 ἔοστῃοῦ 
ὭΔΠ16, 88 [6 πηογὰ 1 υδίτουδ, δὰ Ὀδθη βυϊνβιϊυϊοα (ἰν. 18) ῥτονίοιϑ ἴο [86 οοταρ ]δίίοη οὗὨἩ ΟΌΥ 
Ῥγθβθηῦ ὕοοκ. Βαῖ, ἱῃσαπίουϑ ἃ8 118 δυροαβιίίοη 18, Ὁ Β66ῃ18 [0 08 1688 ῬΓΟΌΔΌΪῈ ὑμ8η ὑμδὶ [86 
πϑη6 οὗ Ζεῦ ΔΌοὶ τνγᾶβ οὐἱσίπδ!ν ἰηιγοαυοθα ἱπίο (86 Ἰοσθηα ἀπᾶθν {Π6 τ ϊβίϑ Κθὴ ἐπι ρυθββίοη 
(8. [86 ϑϑῃπδῦδββαν, δἰ βο 6 γα Βρόίθη οὗ 88 σοπαυοίίϊησ [16 βγδὺ ΘΟ ΡΘΠΥ οὗ οϑρίϊνθδ ἔτῸ ΠΣ 
ΒδΌγΐοη, τνᾶβ βοπλ6 οἴου ρογϑοῦ ἔμδὴ ΖογαῦΡαθ6]. ΤἸ85 ΟΥ10᾽8 (ΠΘΟΥῪ ἔοῦ δχρ αἰπίησ [86 
οοπἔμβοα δυτδηρσοπιθηΐ 18 848 [0]]Ον78: ΑΥΘΡ [86 δυΐ!οῦ δὰ σίνθη δὴ δοσοπῃῖ οὗ [86 τοίυγῃ ἰὼ 
[πὸ 6 οὗ Ογγυβ, 6 ρᾶ8868 δὖ ὁη66, ἴῃ οΥοΥ ἴο οοηθ ψἱπουῦ ἀθ]ὰν ὑο (86 ϊδβίΟΤΥ οὗ Δῇδαϊτβ 
ἀπάον Βαγίαβ, ἰο [86 ομῆςϊ81 ῥγοβι ἱϊζοη ἴο Ὀυϊὰ Ὁγ Αγίδχουχοθ. ΤΏθῃ, βίποα δοσοογάϊησ ἴ0 
8 ἰαχῦ ἴῃ (86 ογἱρ᾽ῖπαὶ ἐγασηθηῦ, [π6 Ὠἰδίογίοδὶ ροβί[ἴοη οὗ Ζογα 806] δὰ Ὀδοη ομδηρσοά, ἴῃ 
τὺ μὲ ψαὰ8 υπάδγβίοοά ἰὸ αν οοπάυοίοα 8 βυϊθβοαυθηΐ οαγάνϑη ἴ0 “6γυ88]6 πὶ ἀυγίηρς (6 
τοίσῃ οὗ Παγίιιβ, Βα γϑὺ γε δίθϑ [818 ἔδοί, πὰ 18θη, νὶποὰΐ Ὀαΐησ σοηβοΐουθ οὗ ἴπ6 δηβοῖγο- 
Ὠἶβη), [4 Κ68 ἃρ {Π6 ἰδὲ οὗ {πο086 τοϊυγηίησ ἴῃ (6 ἰἰπι6 οὗ Ογτυβ (οἴ. Εἰ εοὶξ., Ῥ. 6 ἔ.). 

Βυῦ ἰδ πᾶν νγ8}} Ὀ6 αυοδιϊοηθα ΒΘΙΒΘΡ ΔΏΥ βαρροβοά ᾿ιαϑίθ οἵ (ἢ 6 σοι ρῖ]ον ἴο γοὺ ἔογτσαγα 
ἴῃ ἢἷ8 παγγαϊδννα ἴο ἴπ6 {ἶἰπι6 οὗ Παγῖαβ οουϊά ἤᾶνθ Ὀθθοη {πὰ οοοδβίοη ἔου ἷβ οὐ της, ἴῃ 1[8 

ῬΓΌΡΘΟΓΙ ροἶδοθ, 80 δοηβρίουοιβ δηα ο]οϑθὶ γτοοπηροίθα ἃ ρα οὗ ἴ86 ΐδύουΥ ἃ8 ἃ ἰοὴς 1181 οὗ 
ὨΔη168 ὙΪΟὮ 6 ἀδθιιβ οὗ ἱπιρογίδηποα δπουσῇ ἴο 70 50Υ [8 Βα Ὀϑοααθηὺ ἰηϊσοἀποιίίοη. Ηδ6ΓΖ- 
[618 οἴογυ ἴο δα ρροτῦ 186 ἰογτοθα βυρροβί(ίίου οὗ Φοβθρῇυβ, [μδὺ ΖΘΟγΟΌΔΌΘΙ ψϑηὺ ἃ βοοοπὰ 
τὴ6 ἰο Βδθγυ]οη, Ὁ. δρρθαϊΐῃσ ἴο Ζθολ. ἱ. 7; 111. 8, 9; νἱ. 18, οδΔῃποῦ Ὀ6 Τορατάθα ἃ8 δβιι66688- 
0}. 

8. Αιμλον, Τίηια, απὰ Ῥίασο 97 ΟὉπιριαιίοη. 

Α58 πεϊρίησ ἰο ἃ ἀοεϊβίοῃ οὗ (ῃ6 αυθβίϊοη, 3 (Π|6 σΟΙ 1] οὗ ΟἿΣ ὈΟΟΚ τγ88, δηα σθη δηά 
ὙΠΟΓΟ ἷ8 σοῦ 88 ἀοηθ, ἴΠ6 οτἱσίηδὶ ῥογίίοη, ομδρ. 11ϊ.--ν. 6, Δρρϑδᾶῦβ ἴο Ὀ6 οἵ κρθοϊδὶ ἱπι- 
Ρογίδηποο, θοῖἢ οα δοσοουηῦ οὗ ἰΐ8 οὐσῃ ρθουν ΟΡ ΟΡ πὰ [86 ἰηϊογοδβὺ υἱἱι τ] ἢ, 88. γ6 
δᾶνο βθ6οῃ, 6 Ὠἰπιβο  τοσαγάθὰ ἰ. Ὑδαὺ (16 ττιῦον οὗ [18 ροτγίΐοη οὗ [πΠ6 Ὀοοκ ἀϊὰ πο ἰΐγϑ 

ἴῃ (06 εἴπι6 οἵ {6 Ῥογβίδη Κίησβ, βοοπὶ8 ουϊἀϑηῦ ἔγοιῃ [6 ἔδοϊ, [μδὺ 6 568 (86 ρ᾿ιγαβθ, “ Μοᾶθϑ 
δηα Ῥογβίϑηβ,᾽ δηὰ “" Ῥδυγδίδηβ δῃὰ Μεᾶββ,᾽᾽ ἱπίθγομδησ Δ Ό ΪΥ; 3 [δῦ μα ᾿ἱνοὰ ἰη Εσνρί δρ- 
ῬΘΆΓΒ ργοῦϑΌ]6 ἔτοηι ἢ18 δἰ] υβίου (ἰν. 28) [0 ““ Βα: σ᾿ ἀροπ [Π6 868 δη προρ {πὸ τἶνογβ ᾽᾽ [οῪ 
1Π6 Ρυγροβθ οὗ “" τοῦ ίῃσ δηά βἰθϑ]ίησ:; ᾽ δ (δῦ Ὧ6 πτοῖθ δέον [86 ροτϊοὰ οὗ {86 γτεοθρίίΐοη οὗ 
Ἐϑιθοῦ δῃηὰ Πδηΐθὶ ἰπίο [886 ὀᾶποῃ, 18 ἐπάϊσαῖθα Ὀγ (π6 δησυάσα σμδρ. ἱ. 1, 2 4.; οἵ. αἶϑο, Σἰϊ. 
9, ψιὶθὰ Πδη. νἱ. 8. Βαϊ νὰβ [86 σοι ρον οὗ ἴΠπ6 ὈοοΪΚ Ὠϊηλ561} {πΠ6 δυῖθον οὗ [818 ἱπάροπαάθῃὺ 
Ῥοτγιΐοη ὃ 10 18 Βοδυ ΟΙΥ ἴο Ὀ6 Βαρροβθα ; δηά [16 ἰάθ8 18 δηὐογίδ᾽ πθα ὈΥ ἢ0 σοι ϑί Θγα ὉΪ6 παχὰ- 
ὍΔ᾽ οὗ οΥγἰυἷϊο58. 8.1}, [86 ἔδοῦ {πᾶὺ κθ οϑῃθ ἰῃίο ροββϑϑϑίοη οἵ ἴΐ δἵ 4]}, δηὰ υβοὰ ἰῦ σὰ 80 
τα ἢ Θβύθοπι, ἡ} 116 δ ὈΘΆΓΘ ἰπ σοηϊθη8 δηὰ ἔοτια 80 υϊάθηθ!γ [86 βίδιηρ οὗ [μπ6 ΑἸεχδηάγίδη 
8600], σλπποῦ Ὀ6 τ] Ποὰῦ 118 τοὶ σῃϊ, 
ΤῊ ονίάθησα ἰοὸ θ6 σαϊπϑα ἔγουι οὔμοὺ ραγίβ οὗ (16 πσοῦκ οἡ ἴ86 ροΐϊπίβ Ὀδίογο 8 18 1688 ἀ6- 

οἰϑῖνθ. ΕὙ ΖΘ Θ᾽ 5 ορὶπίοη τπδὺ [6 δυο ῦ τγὰ8 ἃ Ηρ] 6 ηἶϑὺ ᾿ἰνίπσ ἴῃ Ῥαϊθϑιίηα, πο ἢ Ὠ6 
ΒΌΡΡοτγίβ οὐΪγ ΟΥ̓ ἃ βίησὶο ἀουθυίι] γοΐθσθπος ὕο {π6 ὈοοΪκ 1086} (ν. 47), οδ ΡΥ ρ838 ἴογῦ 8 
ΡΓΟΌΔΌ]6 ςοπ͵θοῦυτθ. ὧδ (Π6 οἴμαυ μδηᾶ, 5 ἢ Π6᾽ 8 ἀγσιπιθηῖ," πο Πληροη ὅ ΔΌΪΥ βυρροτγίβ, 
[0 ῥσγονθ δὴ Εργρίίϊδη οτἱρσίη ἔου {πΠ6 δηῖγο σογκ ἔγουι σογίδίη τηδυκοα ρθουν 0168 οὗ 118. ἰδῃ- 
θβύδρθ, Β6θ 8 10 6 Θης|6 ἃ τἢ0 τοῦθ σγοῖσῃῦ Πδη ΕὙ ΖΒομΒο (866 Ναολιγᾶσε ϊῃ Ὠΐ8 (Ὁπηι.} 18 
ψ Παρ ἴο 4|]οὰν ἰδ. 0 παϊσὶξ 180 Ὀ6 δα ἀθά, [πδὺ π}}]6 τὸ ἰδοὶς οὗ ἰπιογθδῦ ἰπ ἴπ6 σοπύθηϊβ οὗ 
ΒΌΘΝ, 4. ὈοΟΙΚς οουϊᾷ Ὀ6 ργοἠϊοαῦοα οὗ (μὲ δον οὗ [86 Ὀἰβρουβίοη, [μόγο πουἹὰ ἡδύν! γ ὈΘ ἐδ 
ἸΏΟΤΘ π666 ἔο]ν ἔοῦ ἃ ατϑοῖ ἰγδηβ᾽δοη οὗ (μἷ8 Κἰπὰ ἴῃ Εσγρι (μδῃ ἴῃ Ρα]θϑιΐηθ. 

1 Οἐεεολιολίε, ἰ. 821. 828; οἵ. Κεϊ!͵ Εὐπϊοῖε., Ῥ. 108, διὰ Ἐτίχθοῦθ, Εὐπέείξ., Ρ. 7. 4 Ἠϊαῖκ, Οεβελίεμε, Ῥ. 271]. 
8 ΟΥ. ἀταοις, εἰ}. ν. 89 ζ., ἀπὰ Θυξδηπ, Ἐἐπἰεί;., ν. 214. 4 1.. 116 α. δ ας ὑμάείδμπι, οἴο..) Ἀ. 116 ἔ 
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Αἴϊον ψϑδὺ ἢ88 Ὀθθη δἰγεδαγν βαϊα, 'ξ νν}}} Ὀ6 ονϊἀδηῖ πὶ [86 ἀδίο οὗ {86 σοπιρὶἰδίζοη 6Δῃ- 
ηἠοὺ Ὀ6 ἔχοά πῖῖ} Β}Υ ἄθοτοο οὗ ἀδσβηΐίζοξηθββ. ΤΏΘ δοκπου)οασοα τ86 οὗ {π6 ῬΟΟΚ ὈὉΥ Φοβορμυβ 
ἔατγηβῆθ8 ἃ ᾿ἰτϊῦ ἰῃ οὴ6 αἰγθοϊίΐοη. Μοβὶ οὔ (ἴοβ, ἰῇ ἔδοϊ, ἀρτϑθ ἴῃ δϑδιηΐηρ 0 ἴο 1886 ἔγϑι οὗ 
δοοοηὰ σΘὨΌΥΣΥ Ὀοίογο ΟἸγὶβὺ ; Εν  Ζθοῆθ ἀφοϊάϊηρ ἴον {Π6 ἔογπιοῦ ρογῖοα 88 [86 τόσο ργο 816. 
ατίημι πα ἴῃ ἰΐ8 ἰδησύδρο ονυϊάθησο οἵ 8. ἰδίθ ογἱσῖπ. Οἱ. Οομι. οὐ 1 Μδοο. ἱ, 48: ἱἱ, 18 ; 1. 
46; χ. 18, ἐἰ ραβδῖπι; αἷ8δο, ἸῺΥ ἡοΐθ68 δὺ 1ἰϊϊ. 14 ; υἱ. 7. 

4. ϑουγοο8β ΟΥ ἰδ6 Ἡογῖ απα Ολαγαοσίεν 07 (6 Τεχί. 

Ενδη ἃ ΘΌΓΒΟΣΥ σοραχίβοη οὗ [86 ἰδχῦ οἵ οὔγ ῬΟῸΚ στ {πδὺ οὗ [Π6 σδηοῃΐοδὶ τί θοτβ ἴῃ 
ῬΆΓΔΙ16] ρβββδσϑβ, Μ1}1 αἱ ὁποθ ἀἰβοῖοβο [86 ἔβδοῦ (Πδὲ, ἩΜΐ16 [ΠΟΤ 18 ἃ σΈ ΠΟΓΔ] ἀρτθοιποηΐ, [6 γ6 
ΔΓ, Οὐ (16 ΟΠΟΡ μδπά, ἴῃ ἀρίαδὶ], ποὶ 8 ἔδθν οδβ68 οὗ ναγίδίϊοῃ δῃὰ ἀἰβαρτοθιηθηῦ, ἴογ βοιηδ οἵ 
ΜΒΙΘΙ ἐς ἰδ αἰ Πσυϊς, τι} Οὐν Ῥγθβοηῦ ἰπέξοσγτηδίίοῃ, βαιϊβέβουου γ ἴὸ δοοουηῖ. ὙΠ686 ἀδνῖίδ- 
τἰοπϑ, τ ἰς ἢ ἔογπιογὶγ ἰεὰ Β[Ὀ]1ς 8] βιυἀοηβ ἴο {86 ἴοο μδδίγ σοῃμοϊαβίοη (μδὺ {86 ὈοοΪς τγα8 αυΐῦθ 
ψδίυο οββ, ἤανθ, ἴῃ Ἰδίθυ {πι68, ὈΥ ἃ πϑίυγζαὶ θαὶ ΟΧίΤΘπιΘ γϑδοίίοη, θθθ τοραγάθα ὈΥ͂ ΒΟπ16 88 

ουϊάρθησο {πῶὶ 86 δυΐμοῦ υδοα δΔηοίΠον γϑοοπείου οὗ [86 ΗοῦγοΟΥ ἰοχί, δὰ οὔθ, πῃ ΙΠΟΓΘ ΟΥ̓ 
ἔδνονῦ ἰῃβίδποαβ, βυροτίου ἰο [86 Μαβογεῖῖθ. ἢ νου νοὶ] πηΐηρς πηδ͵]ου ἐγ οὗ (16 ἀΐνογβο γοϑδά- 
ἴησβ οὗ οὐῦ ὈΟΟΚ, ΒουΤΘΥΟΥ, ΠΥ Ὁπαουθίθἶγ Ὀ6 τοίογγοα ἴὸ (86 δοκηονϊθάροα ἔδοί, (ὈδΔι 108 
ΒΌΓΠΟΥ βουσῃμῖ, 88 ἃ τχδίζοΥ οὗ ὈΥΪΏΔΓΥ ἱπιροτίϑῃςθ, ἴο τηϑίζο 18 ΤΟΥ Κ βιιοον ἢ ἴῃ ἰδησυδρα δηᾶ 
οἶθαν ἰπ τπουρδῦ; δπὰ (μδὶ ἰο διἰδίη (ἢΐβ οὈ͵θοῦ Β6 αἷὰ ποῖ μοδίζαΐα ἴὸ 86 ὙΒδύΘΥΟΥ ἰοχὺ μ6 
ΤΩΔΥ͂ ἴδνο Ὠδὰ Ὀοΐογα δἷπι 1 } τἢ6 υἰπιοβὶ ἔγθθάοημ. ἀπὰ βίῃηοοθ [18 '8 δι θὰ ἴο θ6 186 
ἴδοῖ, 1 που] ἈρΡρΘαΡ ἴο Ὀ6 ἃ ΠΙΟΓΘ ΓΟΑΘΟΠΔΌΪΟ σΟυΥ86 (0 866 Κ δὴ δχρίδῃηδίίΐοῃ ἴογ (86 γϑδ}}ν 
ΨΟΥῪ [6 ᾿ηβίδηοο8 ἩΒΟΓΟ ἃ ΒΙρΡΡοΟΘΔΘα δοίίεν" γεαάϊπρ ἰδ [ΟΠ] οτϑὰ ἴῃ [Π6 φϑησγαὶ βρίγὶς δηὰ αὐ 
οὗ (6 ψόοσκ, ἴθδη ἴῃ (86 ὈοϊΪὰ {ΒΘοῦῪ οὗ δηο οί ᾽ γθοθηβίοη οὗ (Π6 ογἱίηδὶ ἰοχί. 
ΝΙΒογ- πο οπα Βυπάγοά!8 οὗ 411} (6 ραβϑᾶροθ πιο ἀΐϑαστοθ χὰ (860 οχίδης ΗΘΌΤΟΥ 

οΥἶρίμ δ] ἸΏ ΔΥ ΡΓΟΌΔΌΪΥ Ὀ6 οἰαϑβθὰ ὑηάοὺ {86 ἔο]]ονίησ ἢθΔἀ8:} (1) αβδασεβ ἴηι τιολὶοἢ ἰλό αὐλοῦ 
δεεῖς ἰο αυοϊὰ λαγαά Ηεὺνταϊδίϊς Θαργοβείοηδ, Υἱιῖ. 6, οἴ. ἘΖ. νἱϊ. 9; (2) τολϑγο ὧδ βλοτγίεπβ, 707 (6 
ϑαζε 07) Σπιοοίληεδβ8, (0 αὐοϊά τοροίἰἴοη, ΟΥ̓ΤΌΤ οἱλεν γξαβοηβ, '. 10, οἴ. 2 ΟἌτοη. χχχν. 10-12; 
ἰϊ. 16, εἴ, ΕΖ. ἷν. 1-11; νἱ. 8, 4, εἶ, ΕΖ. ν. 8, 4: (8) πιαζεξ ολαπφεβ ΟΥ̓ οπιϊββιοη.8 ἴῃ δρεγβοτὶρ- 
ἐἑοπ ἰο ἰοίίεγ 8, ἰϊ. 1δ, 16, οἴ. ΕΖ. ἵν. 7-11; ν. 7, εἴ. ἘΖ. 1. 1; (4) φέίσες ἀϊβεγοηὶ [188 οΥ αγιϊοῖδα, 
νἱἱ. 14, οὗ. ΕΖ. υἱὶ. 17; υἱῖϊϊ. 20, οὗ. Ε. νἱῖ. 22; (δ) οπιὲϊδ παπιε8 ὕγοπι ἰἰπί8, ν. ὅ Ε., οἴ, ἘΖ. 
ΥἿ]. 1 Ε΄ ; (60) ππαζοβ αὐα οηα Κ7ὉΥ (ἦδ6 δαζε οΥ οἰδαγηόδβ ΟΥ̓ σοπιρίείοη688, ἱ. δθ, οἵ. 2 ΟἌγοη. 
χχχνὶ. 20; ἰϊ. δ, οὗ. ΕΖ. ;. 8: 11. 9, οἵ. ΕΖ. ἱ. 4; ἰϊ. 16, εἴ. ΕΖ. ἱν. 1, 8; ἰἱ. 18, οἵ. ΕΖ. ἰν. 12; 
νυν. 46, οὗ. ΕΖ. 1ϊ. 70: ν. 47, οἴ. ΕΖ. 1]. 1; ν. 62, οὗ. ΕΖ. 11. δ: ν. 66, οἴ. ΕΖ. ἷν. 1; νἱ. 18, οἴ. 
ΕΖ. ν. 14; υἱϊ. 9, εἴ. ΕΖ. νἱ. 18; νἱ. 9, οὗ. ΕΖ. ν. 8: νυ. 41, οἵ, ΕΖ. ἰϊ. 64; (1) πιαζεβ απ 61- 
»ίἰαπαίίϊοη, ἰἰ. 11, 24, 25: νἱ. 8, 1, οἴ. ΕΖ. ἱν. 8, 18, 17; ἰϊ, 19, οὗ. ΕΖ. ἵν. 18 ; 11, 20, 26. οἴ. ἘΖ. 
ἦν. 14, 19; ἰχ. 88, οἴ. ΝΕ. νἱϊϊ!. 1; (8) σλαησεβ ὁπ, ἀοοίγίπαὶ σγουπάδ, ἱ. 1δ, οἴ. 2 ΟὨτοη. χχχν. 
1δ; ἱ. 28, οἴ. 2 ΟἸγοη. χχχν. 22; (9) υυοιὰ λοποΥ ἰλ6 ἰεπιρίο, ἱ. δ, οἴ. 2 ΟἼτοΙ. χχχν. 4; ἰἱϊ. 
18, οἵ. ΕΖ. ἰν. 12; 11. 20, οὗ. ΕΖ. ἱν. 14: (10) πιαζδξ α πιϊδίαζε, ἷχ. 49, οἴ. ΝΟ. νἱϊ!. 9; (11) 
δυυδείϊἱο8 απ ἐφυϊυαίεηί, ν. 86, 81, οἵ. ΕΖ. ἰϊ. δ9 ; (12) σλαησεϑ ἰζ6 ἤογπι Οὔ ῬΥΟΡΕΥ παπιθβ, ν. 69, 
οἴ. ἘΖ. ἱν. 3; νἱ. 8, οἴ, ΕΖ. ν. 8; νἱῖϊ. 41, 61, οἵ. ΕΖ. νἱ]}. 15, 81: ν. 8 Ε΄,, νἱἱϊ. 26 ΕἾ, εἴ. ΕΖ. 
ἱϊ. 2 δ΄. Υἱἱϊ. 2 δ΄.; (18) ἐπιγοάυσεβ σῆαηισόβ Κ0ΓΥ πὸ γεαβοη ποῖσ ἀρρατεηΐ, διιὶ ποί οΥΓ δυο α ολατ- 
αοἰἴον' ἰλαὶ ἰλεν σαπ ὃ6 ἀσοερίοα ἴπ »γΕ Ἔγθησ6 ἰο ἰδ Ηεῦτειο, ἱ. 84, οἴ. 2 ΟὨγοη. χχχνὶ. 1; υἱῖϊ}. 
44, εἴ. ΕΖ. νἱῖ. 26 ; νἱῖϊ. 69, οἴ. ΕΖ. ἰχ. 1. 
ΝΙΝ τοβροοῦ πον ἰὸ (6 αἀυθδίοη οὗ [86 ἱπηπιοαϊαῦθ βοῦγοθϑ οὗ [86 Ὀοοϊκ, [86 ορϊημΐοηϑ οὗ 

οὐ ἶοϑ τ ὃ6 αἀἰνίἀοα ἰηΐο ὕνγο ροῆθγδὶ οἶα8868 : Π086 ψὃπὸ ιο]ὰ ἐμαὺ [Ὁ 8 ἃ αἰγϑοῖ ἰγδῃβίδίοη 
ἔτοιι ἔπ6 ΗδΌτον, δὰ ἔγομι ἃ ἰοχῦ ἴῃ δοῖθ ἰῃϑίβ 68 ΒΡ ΥΟΣ ἴο (πδὲ ὙΠ ῖομ 88 σοι ἀονῃ 
ἴο 8; δῃὰ τ᾿ο86 Ὑἢὸ ποία {Παῦ, τ ἢ 086 ὁχοορίίοῃ οὗ {μ6 ἱπάδθροπάρθηϊ ρογίΐοῃ, ἰἰϊ.--ν. 6, 
ὧδ ΒΠΡΙΥ ἃ ἔγθα, δηὰ βοπιθ αὶ αἰϊογοά, πουϊκίησ οὐορ οὗ ἃ ἔοστηεσς αὐθοκ ὑγδπδϊδίοη οὗ [8ὸ 
ὁδηοηΐοα! Ὀοοΐκ8, εἰπὸν ὸ ΠΧ Χ., 28 οἱ} ππαϊη αΐηϑ, οὐ ἃ αἰ ογθῦ ὁΠ6, 88 πιαϊηϊδίηθα ὉΥ͂ 
Ενπδ]ὶὰ, Ὀὅμππηο, βδῆσοη, δηὰ οἴμοσβ. Εἰ νγα] ἃ ἔουτΥ]Υ δα νοοσδίθα (86 ἔγχει μθοῦυ, θὰ ἴῃ [86 
Ἰαϊθδὶ οἀϊιλοη οὗ 818 Ὠἰϑίουυν ἔα} γῪ δρδηάοῃβ ἰ{.2 [0 81}}} δ88 πὸ βυρρογῦ οὗ δυο οὐἰ016 8. 88 
ΜίοΒδ6]18, Τγθηἀθοηθυγς (δΔηὰ ΕἸΟΒΒΟΓΗ), Βονιμοϊάι, ΗογζΖίορὶ ἃ, 6 ὙΥ οἰΐο, δπὰ ΕὙΖθομβα. [{ 
δ ἴο Ὀ6 βαιά, μβονγανοσ, ὑπαὶ θομιθ οὗ {π6 ᾿ἰαϑῦ- πδιιθα βοβοίδγβ οσοπίθης ὑμοπλβοὶνοϑ 18 ᾿υδιϊγ- 
ἴηρ 1.18 νίονν οἰἴμον ὉΥ ἃ δἰηρὶο οἰϊδίοη οὐ ὑπο ἔτοπι [86 ὑτουῖς ἰ[86]7, οὐ, 88 18 αυαϊῦθ σοιητηοῃ, 
Γοΐος ἰο {16 τϑϑὺ}] 18 οὗ Ὑγθη θ᾽ Ὀυγ 5 οΥἰἰο8] βίθμαγ οὗ {μ6 βαῦθ (.. 6. ρῥρ. 178--282).8 

1. ΟΥὨ Κεῖ, Εἰπίεῖε., αὐ ἴοα., αὐ ὰ Ἰτχοηδοϊοῦτιτς, ΒΟΟΣ Β Αὐᾳ, Βίδιίοιλεῖ ἀἐν Βίδ. 1 ., 1. 177 1. 
4 Οεεολέομε, ἵν. 168. 
8 ἘΔΟΏΠοΣσι δάορὼ πίϊπουξ οδοχο [16 ποσὶ οὗ ΤΥΘΏΔΑΙΘΏΡΌΣΚ᾽  ἰῃ ἢἷ6 Εὴπὶ. ἐπ ἅ. Αροξν., Ὁν. 886-977. 

ὅ : 
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ΜΊΟΒΔ6]18 ἸΏ Κ68 [86 διυοθρίηρ ἀδοϊατδίίοη, ὑπαῦὺ [86 τοδαϊποβ οὗ 86 ατοοκ ΕΖτα ποί βεἰίοηι 
ΔΡΡΘΆΓ ἴο δΐπι ἴο Ὀ6 ᾿ΓΘἔθγ80]6 ἴο (8086 οὗ [886 οδῃοηΐοϑὶ ὈΟΟΚΒ, δπα ἰμαῦ πον οἢθ, δηα ΠΟῪ 
(Π6 οἷον 18 ἴο θῈ ζοϊ]ονά.:; Βαΐ ἴῃ ἴ86 σουγδβὲ οὗ ἃ βοιῃθ δῦ ᾿Ὠογουσ ἢ βίυαν οὗ (Π6 δηκγθ 
Ὅοοϊκ Ὀοέογθ ι18, ἰπ τ Ὡϊσἢ ψὸ ἤᾶνο ἰβκϑη σοπίϊηπαὶ οουηδοὶ οὗ ΜΙ. ἢ86}183᾽ 4016 κηὰ υβοΐξι] το, 
Ὅὸ ἀο ποῖ ἤπα [δδῖ [8 Δββθυ!0η 18 Ὁ 8ΩΥ ΠηΘ 88 ὈΟΓΠΘ Οὐΐ ὈΥ ἢ 18 οσῃ 186 οὗ [Π6 ΔρΡΟοΟΓΥ ἢ Α] 
Δυῖμογυ. Βογιμοὶάς δάάυς68 ἃ βίῃςα ραββᾶρθ. ΗδνυΖίο! ἃ πραῖκθϑ 0 οἰϊαι! ἢ 8 ὙΠΘΓΟ μ6 ἰγοδίβ 
οὗ 1818 ροΐπί, θὰ ῬΓΟ 868 [0 ποίδ ρδβϑβᾶρθθδ ὙΒΟἢ ΓΘ ῬΘΥ ποθὴ 88 ΠῸΥ 58} 4}} ᾿ηο! θη ΓΑ} Ὁ 
ΟΟΟῸΓ ἰῃ {π6 οουγδα οὗ Ὠΐ8 ἰδίου. 1)ὴ6 εεἴί6, ψῇο ἰΒ σοηίθηΐ ἰο Ποϊὰ {86 {θοῦ οὗ ἃ αἰβῖον- 
οηΐ τοοθηβίοη οὗ ἴπ6 Ηροῦτγον ἰοχύ τι πουῦ τηδἱηϊδίπίησ ὑμαὶ ἰ0 18. ἃ ΒΌΡΘΓΪΟΥ οπα, ἀϊγοοῖβ δς 
ἰοπτίοη ἰο [86 ἰηναβιϊσαιοηβ οὗ ΤΥθμἀοἸθηθυγρ. ΕἼΠΆΙΪΥ, ἴῃ [86 ὩΘΑΓΙΥ ΒανθηΥ ρᾶσοβ οὗ 
ΕΥΓΖΒΟΒ Θ᾽ 8 σοῦ, ἱπεϊυαάίηρ Τηϊτοἀποίίζοη δηα ΟὐΟπιπιΘὨΓΑΓῪ ἴο οὐν Ὀοοΐκ, γγα σδηποῦ ἀἰβοονον 
οἢ δούυδὶ δχδιηγϊηδιίίοη {μδ΄ 6 18 σθδὰγ ἴο τηδἰ ἰδίῃ ἰῃ τηοτὸ [ἤδη δρουΐϊ ἃ ἀοΖθη ᾿πβίδῃς68 [Πα 
ἰδ [88 τοδαΐηρβ βυρογίου ἴο {π6 ἰγδαϊ οπαὶ ἰδχί, πὰ {1686 ἰποῖυ 6 (Π6 δηζγθ πα ΡῈ ̓ οὗ ρ88- 
δΆσο8 οἰϊθὰ Ὀγ Τυθη 6] ΠΌυγρ, δηα δαοριοα Ὀγ ΕἸΘΏ ΒΟΥ, 88 δυρρογίίησ [6 βϑίὴθ {ΒΘΟΓῪ, 
ὙΠῚ (86 Ἔχοθρίίοῃ οὗ ὕπο οὗ τυΐποῦ ᾿προγίδηςθ. 
Ὗγ 6 πῖϑύ, ἱμβογθίοσθ, οοποϊυθ {μπαὺ ἰξ ΒΘΓΘ 18 ΔΠΥ Γ68] στουπα ἔον {Ππ8 Ορ᾽ αΐοῃ, ἢ ο86 ὈΘΆΓ- 

ἴησ8 8.6 80 ωρογίδηῦϊ, ᾿ξ ψ1}} Ὀ6 Τουῃα ἴῃ [Π686 ρϑββϑᾶσθθ. Βυῖ, δ {86 ουϊβοῖ, γὸ 8 κθ 1Π0 
ἀϊβοονοσγν [πᾶῦ ἰπ βοὴ οὗ {μὰ ΟΌΥ δυῖθοῦ, ἰῃ ἀοραγιίπο ἔτσοπι {}|Ὸ συγγοηῦ Ηθῦγον ἰαχί, 695- 
ΒΘ Ώ114}}γ ἔο]οτγ8 106 υΧΧ, νογβίοη οὗ {Π6 5816 ρΆβϑαρϑβ ἴἢ {π6 σδηοηΐοαὶ Ὀοο8. Ηδῃοθσ, ἴῃ 
[Π6 ἔδοθ οὗ δὴ δ᾽ιθγηδίδνθ ὑβθουυ ὑμδὺ ἴπ6 Ὀοοΐ [056] 18 ἃ σοιαρὶ]διίοη ἔγοπι {πὸ ΣΧ Χ.. νογβίοη, 
(ΠΥ οδηποῖ ἔαιυἷγ Ὀ6 υδβορα 48 ανϊάθηοθ ἴο Βιρροῦί [86 (Πθοσγγ οὗ ἃ Ηδῦγον οτὶσίηδὶ, δηὰ τυ ἢ 
688 οὗ οὔθ ψὶτ 8 ἰοχί βυρογίον ἴο {η6 Μαβογοῖῖο. ΤΉθ8θ Ῥϑββᾶρϑϑ γα 88 ἔο ον : (1) 1. 48; 
οἴ. 2 ΟἸγοη. χχχνΐ. 9. ῃ ἴΠ6 Ἠοῦγον ἰῦ 18 βαϊα (μαῖ “6 οδο ϊη τγα8 οἰσὶι γοᾶγβ οἱ ἃ θη ἢ6 
Ὀορϑῃ ἴο τοῖρη. Βυΐ 10 18 ουυϊουβὶν δὴ ΟΥ̓ΒΟσΥΔΡὮΐΟΔΙ πιϊβία Κα, βίηοο ἴῃ 2 Κίηρσβ χχὶν. 8, 8 
δα 18 σίνϑη 88 οἱρῃίΐθοη δἱ [818 πιΘ6. ΟἿ. αἷἰδοὸ ἔζΖεκ. χῖχ. 5-9, σῇθγο [86 βᾶπιὸ ἔδοϊ ἰβ ργθ- 
διρροβθοά. Ἡρθηςθ τὸ δγὰ ποῦ βυγργιβοα (δῦ {110 Ὀθϑύ δυϊπαοπιϊοδίθα ἰοχί οὗ 1116 δροσγυρ δὶ 
ὈΟΟΚ 88 [}}6 τοδάϊηρ δεκαοκτώ. (2) ν. 69; οἷ. ἔχ. ἱν. 2. ὙΤλθ αυθεύίοη ποτα ἰδ Ὀοΐνθοη [ἢ6 
τοδάϊησ δ δηα ἡ ἰὼ [Ὡ6 Ηεῦτον. 18 ἴοτθ 18. ΓθαΙΥ ΔῊ αἰ θοῆς οἵ πιρδηΐηρ ἴῃ ἴΠ6Πὶ 88 
Ἰιθασο υϑ64, δηα {Π6 ἔογτηϑυ 18 ποῖ Β᾽ ΠΙΡῚῪ 8 1688 σοι ἔοτπι οὗ ἩΓΙησ [86 Ἰαιῖθγ, ὉΠθ ἢ ΟὟ 
ὈΟΟΚΒ ἄρτοθθ ψῖῖ (86 ΠΧ Χ. ἴῃ σίνίησ (86 Ὀγοΐογθηοθ [0 (86 ἰδίου. (8) υἱῖϊ. 32; οἵ. ΕΖ. 
υἱ. δ. 1 (86 Ηοῦτον ἃ πα 88 ργορ δ ΪΥ ἴδ] ]θη ουὐὐ Τῆι ΠΧ Χ, ἀστθὸβ υἱχ {π6 ΟΥθοκ 
ΕΖγβ ἴῃ βϑιρρὶ γίηρ ἰῦ τί Ζαθόης. (4) νἱϊ!. 86: οἴ. ΕΖ. νἱϊ!. 10. Ηδετο 116 88ιὴ6 ἔδοῦ ΟοΟΌΓΒ. 
ΤῺ6 ἵνο ᾿δῖῖον δυῃουὶ 68 ΒΟΡΡΙΥ 8 πϑιηθ ὑΠαὺ 18 υυδηιηρ δα ΔΥῸ ΘΒΒΘΏ 1 4}Ὺ ἀργοθὰ ἴῃ 18 
ἔογπι, Βανίας (ΣΧ Χ.,, Βαανί). 

(1.) Οὗ τθς τοιμαἰηΐησ ραββᾶσαϑβ {86 ἄγβι 18 1. 27 (οὗ. 2 ΟΒγοη. χχχν. 21). Οὐὖν δᾷϊπογ ἰγαηβίδίθβ 
88 ἴοἸ]οντ8: ἐπὶ γὰρ τοῦ Εὐφράτου ὁ πόλεμός μού ἐστι, ““ ἴο0γ ΤὮ7΄σ ψγῶῦ 18 ὩΡοη [26 ΕἸῸΡὨ Γαΐ 8." ὍΤΠο 
Ηδοῦτον, δὖὺ {815 μἷδοα, [ἐπ ΓΆ} γ ὑγδηβιαιθα 18: “" θαΐ ἀραϊπδβὶ [Π6 ποῦβα οὗ ἢν πγαῦ; ᾽ ἱ. 6. “τὴ 
ἔδται Υ τὶ πῖον 1 ττᾶρσο γᾶ ,᾽ “Ἢ ΤΥ ΒΟΓΘαΙΑΥΥ ΘποηΥ "ἢ [5 πᾶν 1 σομθ οὐ {18 ἀΔΥ ]. 
Τὸ ἰδ πιαϊπιδἰηθα {παι (16 δυΐμον οὗ (86 αταοκ νοσὶς Ὀοΐογα 8 πλϑὲ Βᾶν ἔουηά ἰη 115 ἩΘΌΓΟΥ 
ἰοχί, δηὰ στοδὰ, ΓΞ, ἰηβίοδα οὗ ΓΛ οὗ [Π6 ργϑβθηΐ ἰοχὶ; δηὰ (δὶ ἴ0 185 ἃ θῖν τοδαΐηρ. 

Τῆο Ηρῦγον, 848 10 δίϑηα8, 18 ρῥγοποιῃορα “ὁ παγὰ δηά ππηδίυγα) ᾽᾿; ψ}}}}6 2 Κίηρσθ χχὶ, 29 18 
οἰϊοα 48 8 ῬΆΓ8116] ρδδδβαζθ, τ ΈΘΓΘ ἰΐ 18 ἀθοϊαγθα (μὲ (86 τᾶῦ πηϑηςτοπϑαὰ νγα8 δου! οὐ (.6 
ἘυρἨγαῖθβ. Βαυῦ ἰο {μ18 ἐῦ τπηδὺ Ὀ6 τϑρ! θα ἤγβι, (παὺ (86 [Χ Χ. ἀο68 ποῖ τγδηβ]αῖο {}}}8 ραβδᾶσθ 
ἷπ 2 ΟὨγοη. δ 8}} ; (808 Ἰρανίησ ΟΌΓ δυῦθοῦ, οὐ [86 βυρροδβίτοη ἰμδὲ Π6 πιϊσμί οἰ πο ν ἶ8δ6 μᾶνθ 
Ὀδοη ἱπῆυοσησορα ὈΥ 8 τοπάογίησ, [0 ἰδ οσῃ ἀσθνίοθβ.Ό Απα ββοοῃάΐυ, {1|ὸ ραβϑβϑᾶσθ 88 ἱΐ 18 
ἰουπὰ ἱπ [86 ἀγροῖς Εζγα ᾿δ8 ΘΥΟΥΥ ΔρΡρθάγδησα οὗ Ὀοΐῃσ 8 ρδγΆρὮγαβο, δηὰ (116 βυρροπί(ἰοη 
(δῦ 10 '8 δ ἢ νουἹὰ 6 ἴῃ ΘΏΓΠΓΟ ΠΔΡΓΙΠΟΩΥ Ὑ10 [16 804] σουγδβο οὗ 118 ὈοΟΚ ἴῃ ἱπβίδησοϑ οὗ 
εὁ μαγὰ δηά υππδίυγαὶ ᾽᾽ ΗἩΘΌΓΑ᾽βπι8. Μογϑονϑῦ, [6 ρϑββᾶσα οἰϊθὰ ἔγοιη 2 Κίησβ σου βθθιῃ 
ἴο ἔλνογ {Π6 {ΠΘΟΥῪ οὗ ἃ ΡΑΥΔΡΏΓΑΒΟ ΟΥ̓ ΟἿΡ ΔΌΪΒΟΓ, αὐλθ 88 πιο} 88 ΔΠΥ͂ Οἵ μοτ. Ασδὶη, 1 186 
Ηφῦγονν Ὀ6 ΠΟΓΘ ““ δγὰ δηὰ υπηδίαγαὶ,᾽" ᾿ἰσμῦ 18 βῃθα ἀροὶ ἰδ ἔγοιη οἴμοῦ ρᾶγὶβ οὗ ϑουὶρίυγθ 
ἩὮΘΓΟ 8. δἰ 1} Αγ ΠΟ νον οχργαββδίοη 8 ἰοιιμπᾶ : οἷ. 1 ΟἼγοη. χνὶ δ. 10; 2 ὅπη). υἱϊὶ. 10, τ βΟ ΓΟ 
πιαπὶ ΟΓὉ ἰλε τοατϑ 97 Του, ταθϑ 8 ἐλ6 πιαῃ τοῖο τσασοδ ταν το Του. Απὰ Πμα]]γ, (86 ἰοχὺ δβ ἰδ 
βίδη 8 ͵8 Β0 ΠἸ ΘΕ οἷἶοαγ; ᾿]}116, Ὠἰβύογ ΑΙ ]γ, 10 18 δ ν πιογὸ βἰσηϊβοβπὶ ἰμδηὴ ταῦ τ ἢ ἰδ 18 
Ρτοροβϑὰ ἴο βυθϑιϊαϊο ον ἰ. Ὁ Ἰδαίου ρμοϊηΐ ἴδ νγ6}} 1} πδταϊθα Ὀγ Μίς ἢ 46118.3 

(2.) Τῇε βθοοηά ᾿ηδβίβῃοο ἰ8 ἱ. 8δ (εἴ. 2 ΟὨγοη. χχχυΐ. 8), καὶ ἀπέστησεν αὐτὸν βασιλεὺς Αἰγύπ- 
του τοῦ μὴ βασιλεύειν ἐν Ἱερουσαλήμ. Το ἰγαπδίαιίοη οὗ (6 Ηθργον ΟΡ ἰβ 88 90]]}οὐγδ: “" δηὰ 
[λ0 Κίηρ οὗ Ἐργρὶ Ρυὺ δἰ ἀοτη [τοιπουθὰ 1ιϊπ|} δ Ψογυβδ]απι.᾽" 10 18 βυρροβεὰ ἐμαὶ (89 

1 Απηιερὶ. ζωρη Ἐς. ὑ. 40. 84 Οἵ. Αππεῦκ. τῆι 2 Βμολ ἀ. Οἰγομίς, Ὁ. 296. 
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νογὰ ΠῺΣ 88 4116 ουὖ ἔγοπι [86 ργδβθῃΐ ἰοχῦ, θυ 8 ἴο Ὅ6 Τουμὰ ἴῃ (μδὺ υ864 ὈΥ οὔῦ 

δΔΌΓΠΟΥ. 10 τῖσθῦ Ὀ6 σγδηίοα {π8ὺ [86 Ῥαδββασθ πουἹὰ γϑϑα τλογο βιπμοοίμυ ἰξ {818 οσὰ 6 Γ0 
ἴο Ὀ6 δαταηϊιίοα; δη4 4180, 88 18 τηδἰίβδίηθα, (μδὺ ἰΐ. 18 ογα μα  ν ἐουπα ἰπ σοηπθοίίζοη ὙΠῈ 
ΒΙ ΤΩ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῺ8 ἴῃ ([Π6 ϑουὶρίασγοβ. Βαῖ, οὐ (86 ΟΥΒΟΥ αδηά, ἴπ680 ὕνγο σϑᾶβοπβ που]ά, 
ὉΠαουδίθα]γ, ᾶνο δα ρτϑδὶ νοῖσῃῦ 1} [86 δυῖμονῦ οὗ οὐγ θΟΟΚ ἴο Ἰοδὰ πηι ἴο ἱπίσοάποθ {860 
Ὑοτα ἱπίο ἴδ 6 ἰοχὶ 1ξ ἢ6 αἰά ποῖ δηά 1ζ ἴμ6γθ, 8116 [06 Θχοθθαϊησ)ν ἐδ! Υ σοηάογίης οὗὨ [110 
ἱπητιθαϊδία σοπίοχὺ βῆονβ ἰπαῦ μὨ6 αἀἰα ποῦ ΒΟΥΓΓ0]6 ἴ0 πλδκθ Δ οὔδηροθ το βθοηθα Ὀδβὶ ἰῸ 
δῖα. 1}} πιοσγα ἴο (π ροϊηΐ 18 1δ, Βουσθνον, 80 {πὸ ΓΙΧΧ. 1145 ἱπτογροϊδίθα ἴῃ [6 ῥγϑδοάϊης 
γ6Υ86 ἴῃ 2 ΟἜγτοη. ἃ ρδϑϑᾶσθ ἔσοπὶ 2 ἴησβ χχὶϊὶ. 88, το} Θηἀ8 τ [86 ΨΟΥῪ Ἔχργαϑβίου Ὀ6- 
ἔοσγθ 18, πϑιιοὶυ, τοῦ μὴ βασιλεύειν αὐτὸν ἐν Ἱερουσαλήμ. Αηὰ ἴδ ἴΒ ἃ δ τότ ᾿ἰΚΟΙγ οοηἤθοίαιΓο, 
πὲ Βα δαορίθα ἴμε βυσσοδίίοῃ ἴμυ8 Ὀγουσῆῖ ἴο ἷ8 δηὰ Ὀγ (86 ΠΧ Χ, (δ {μ80 ΒῈ Βδὰ 4 ἀϊ- 
ζοτοηΐ τγοδαϊηρ οὗ (86 οτγἱρίηδὶ ὑδχὺ Ὀθέοτα Ὠΐτω. 

(3.) ΤΟ ποχὺ ραββαρα ἰβ ἰ. 46 (οὗ. 2 ΟἜτοη. χχχνὶ. 10). ΤΟ Ηθῦγονν 88 1 βίδμαβ 18 ἰγδῃ8- 
Ἰαϊρα: "" δηά πηδά6 Ζεοάοκίβϑη, ͵8 Ὀγοίμου, Κίηρ οὐϑὺ δι 48} δῃὰ “6 γυ 86] θη). Νον Μὰ ἰθδτῃ 
ἔτοπι ῬΆγΓ8 116] ραβδαρθβ 'ἰῃ [86 οδποηΐοδὶ ὈὴΟΟΚΒ ὑπο ηιβοῖνθβ ---- 2 προ χχῖν. 17, 18;1 ΟἌἼγοη, 
1}. 16 -- ἰμαῦ ΖΘ οΚΙΔΒ τ88 ποὺ τ δ} 8 Ὀγοίμθγ, θὰ δὴ ἀπο]6 οὗ [16 ῥγθοθάϊησ Κίπρ. Απὰ 
16 ΤΥ Χ, ἸΠΚουνδο ἢδ88 καὶ ἐβασίλευσε Σεδεκίαν ἀδελφὸν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐπὶ ᾿Ιούδαν καὶ Ἱερουσαλήμ. 
Βυῖΐ τ οδῇ Βοδγοον 6 βαϊὰ ἰμδὶ [16 ατοοκ ΕΖγβ μδ8 8 δοίίευ γυϑδάΐησ 6γα, ἔον 10 ἀοθϑ ἠοῖ 
ττδηβαίθ (6 ποτγὰ ἴῃ αυθβίίοῃ δι 4]] ; 1]πϑίχδϊζησ Οἤ 6 τροσα ἐπ (8 ο886 ἃ τοϑυϊοα ΒδὈϊς οὗ 
186 Ῥοοΐζ, παπιθὶν, ἰο δνοϊὰ βυρροβθα αἰ 168 ΜΘ ροββὲ]6. Ηδηοο, [86 Θομμμθη (1008 
Ῥαβίονθα οἡ ΟὟ δυῖ θοῦ ὈΥ ΕὙΪΖΒΟ6,1 Βοτίμθοδι,3 δὰ Οτγδΐ ὃ δι [818 ροϊηῦ, βοθῖλ Βδγὰὶγ ἴο ὈΘ6 
ἀδδογτϑα, ββρϑοῖδ!ν 1ἔ τσ ΘΟΏΒΙἀ6Ρ [μδὺ ()6 ΗΘΌΓΘΥ 85 ἰΐ δβίϑῃβ Δ Ὺ ποῦ Ὅδ Ουὐθῃ ἰῇ ΟΣΤΟΣ, 
Οὐδ Πἰπσ ἃ ΠΟΡΏΘΥ 8 ὈΓΟΙΠΟΓ 18, ᾿πᾶθ6α, δῦ ταῦ 8 ἀοπθ ἴῃ [86 6886 οὗ ΑὈγϑβδιῃ δηὰ [1,οὗ, 
8 18 8 ιι8ϑ8ρ6 ποῦ δίγδησθ ἰὸ (μ6 ΟἸα Ταβίβηγοῃϊ. 

(4.) Ασείπ, ν τὸ γοίογγοἄ ἴο [868 αἰβουθράπου ἴῃ [86 ΘΓ οὗ γ6886]58 ψ οὶ 10 18 βαϊὰ Ογ- 
το ἀο]νογοὰ ἴο ΘΒ ΘΒ θα ΖΖΑΡ ἴο Ὀ6 οαγτὶθα ἴο Φεγαδβαί θη), 1ϊ. 18 (οἴ. ΕΖ. ;. 9-11). Αοοοτάϊηρ 
ἴο [86 οδῃομίοδὶ ὈοοΚ [.6 Θμοἶγθ ΠΌΠΙΌΘΥ 18 Γοργοβθηϊθα 88 Ὀθίησ ἔνθ ἐπουβαπα ἔουγ Ὠυπάγοά. 
Βαυὺ νὰ πὰ, ου δα ἀΐηρ' (86 πυμαο Ὁ οὗ βθραγϑῖθ γι ἷο] 68 88 ὕποσα σίσθη ἱορϑίμον, ὑμαῦ [86 βιπα 
186 οαἷγ ἵτνο ἰδουβαηὰ ἴουν Βυπάγτοα δηὰ πἰηοίγ-πἰηθ. Ιη τὴ6 ατϑοὶς ΕΖγα, ου (86 οἴμον Βαπά, 
[86 βὰπι οὗ {86 βαραγαίθ δυίο168 οχϑοίγ οσγζοβροπᾶὰβ ἰο [86 Ὑ ΟΪ6 διηουπὶ 88 {ποτὰ βίδίβα, 
Ηδηοθ, ἰῦ ἰ8 ρῥγοροβϑᾶ ἴο δπιθῃὰ (86 ἔόσιηοσ δοοουηῦ ὈΥ [86 ἰαϊίοσ. Βαϊ ἃ ρίδῃοθ βμου]ὰ βδ- 
᾿8ἔγ ΔΩΥ ΟὯ6 {πῦ [Π6Γ6 18 ὯΟ ΥΒΔΒΟΏΔΌΪ6 ῥτορογίΐοη ἰπ [16 πιπ . . οὗ γ6886]8 Διηοηρ ΤΠ ΘΙΠΒΘΙΥ ΘΒ 
88 σίνοπ ἰὼ (86 ΔρΡΟΟΙΎΡΒΔΙ ποσκΚ. ὙΤΏΘΓΘ ΔΓΘ βαϊα ἴο 06, ἔογ ἱπβίδῃσθ, δῦ 88 ἸΏΔΗΥ ροϊὰ 88 
ΒΊΟΥ ΟΠΔΓρΟΣβ; Ὀυὺ ἴΠ6 ΠΌΠΙΡΕΓ οὗ βίϊνον Ὀαβίῃβ ἰ8 σίνθη 88 ὑτνόὸ (μπουβδηὰ ἔουτ Ὠυπάτεα δπὰ 
ἴδῃ, 116 [86 ροϊὰ Ὀαβίῃβ ὨλπΟΣ Ὀαΐ {πἰγῖγ. Μογθονυθν, ΕὙΪ Ζβοθ Ἀρτθθ8 τὶ} ΤΡθηοἸθη- 
Ὀυτρ ἰδμαῖ ἃ τηϊϑῖδκθ 18 ηδὰθ ἴῃ 6 ατοοκ ΕΖγα ἴῃ ἱπιογομβαηρίησ ἃ ΗΟ ΥΘ πογὰ ἩΠΐ ἢ Ἰ6 8 Π8 
οὗ 1.6 ϑεσοπά φυαϊϊίψ, ὌΝ Ώ, ἴος ὌΝ; δὰ μόποθ [6 τ016 παμθοῦ 888 ὈΘ6Ὼ τηϑάθ ἴο0 
τοαῖ ὉΥ ὑπο ἰδβουδδηά. Τμο τιοβί πα΄ οδὴ Ὁ6 βαἰά, ἐμβογοίοσο, 18 ἰμδὺ (86 ΗΘΌγον ἰοχὺ ΠΟΓΘ 
48 βυδογοὰ οοστυρίίου, δηὰ (μαὺ ποὶτ μοῦ δοοουηΐ οδπ 06 τοραγαθα 88 βιυ ο] δοσυγαδίθ. 

(ὅ.) Τμο πεχὶ οδβθ, ν. 9 (οἴ. ΕΖ. 1ϊ. 2), 18 βίυ ΡΥ ἃ πιδύίον ὑπδὺ τοϊαΐθβ ἴο [86 ῥσοροὺ ἀϊνίἀ- 
ἴῃ οὗ ἃ γϑῦβθ. ΤῺΘ ρῆγαβα ἩΒΙΟΒ ΤΊ ΘΙ Ὀυγρ (Βΐηἶκ8 μου] Ὀ6 ρἰδοδα 88 ᾿ῃ [Π 8 Δροστυρδαὶ, 
ΤΑΙΒΟΓ [ΠΔῃ 88 ἴῃ {Π6 σδῃοηΐ αὶ ΟΕ, 18 ΒΡ ΪΥ [86 βυρουβογι ρθη ἴο ἃ ζο!]ονσίπρ; 1180 : ̓Αριθμὸς 
τῶν ἀπὸ τοῦ ἔθνους καὶ οἱ προηγούμενοι αὐτῶν. Απά 1 ἰΠ6 αἰνἸβίοῃ οὗ νογβθ8 ὙΟΓΟ δἱ 8]}} ἃ το δῖον 
Ὑ1ΠῚῈ τ ]Οἢ τὸ ἤδνθ ΔΩΥ ΘΟΠΟΘΓη ἴῃ (818 οΘοπηθοίίζοη, νὰ 80}}} οαῃηοῦ υπάογβίδηα ὈΥ τ δῦ ΤῸ ]0 
ἦν 15 Ἰυάρεά (μαὲ [86 ρῆγαβο ἰῃ αυθϑιΐοῃ [88 ἃ πιοσθ οοστϑοῦ ροβί του δῦ [86 Ὀαρίπηΐηρ οὗ οῃ6 
γΟΙΒ6 (Πδὴ δῇ ἴῃ6 δηὰ οὗ ἴμ6 ρῥγονΐουβ οὔθ. 

Ὁ. [18 ἰταπβίδιίΐοῃ 18 καὶ αὐλισθεὶς ἐκεῖ, ““ ἀπ τειηδίηθα [Ἰοᾶρ6 4} [μ6γ6.᾽ 11 πιῦδὺ Ὀ6 δά- 

ταϊεὰ (Π60 (Π6 ὑγο ΗἩθῦγον οσὰβ μᾶνο ἃ ὙΘΥῪ ΟἾ086 ΓΟΒΘΙΠΙ]ΔΏΘΘ, ἀηα τηῖρῦ ΘΑ 51]}Υ Ὀ6 τη ϊδιὰ κῃ 
ἴοῦ οὔθ ποῖ ῦ; 8'80 [Π8ὺ ὈΥ βιι δι αὐ [86 ἔΟΥΤΩΘΥ ἴον (86 Ἰαἰίετ, ἃ βιμοοί μα βθηΐθῃοθ 
σουϊὰ Ὀ6 δοουγο ἃ. Οη [86 οἴδοῦ ἢδηά, (6 ουττοπὶ ἰοχὶ οὗ (6 ΠΧ Χ., το ἰγδηβ]δῖθϑ [86 
ἩδΡτγον ΌὈΥ καὶ ἐπορεύθη ἐκεῖ, ταῖρι ΘΑΒΙΪῪ πᾶν βασσοδίοα [0 οὐν᾽ δυῖμοῦ [86 1468, ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ 88 
ἴδ:6 ὙΘΓῪ βϑῖὴ6 ποσὰ, ἐπορεύθη, οὐσυγβ ἰπ [Π6 ργθοθαΐϊηρ ᾿ἰηθ. Αὖὐ Ἰοδϑὺ (86 ἱπηπιοαΐαῖο γοροιλοα 
οὗ [06 βαῖὴθ ὑβουσμὶ ἰῃ ἰμ6 ΗΘΌΤοΝ, βυρροδίῃρ 108 ργαβθηὺ ἔογτῃ ἰοὸ Ὀ6 σϑηυΐπο, σου]α ἔυγη 5 ἢ 

1 Οὗπι. αἀ ἰοα. 4 Οὐνι. ενῆὶ διε Βμολ ἃ. Οσοπία, αὐ ἰοα. 
Β Τὶς Θεκλίολι. Βώολεν ἀ. ΑΝ. Τεξί.) Ὁ. 188. 
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8 οσσεδίοῃ ηοὶ ᾿ἰΚοΙγ ἴο Ὀ6 ἰοῖξ απἰπιρτονθὰ ὈῪ ον δυΐδμος ἴος δχοζοϊδίης ἰδ ἰαἰθηὶ ἴοσ Ἵοῦ- 
ἰγϑοίίοη, ΟΥ τιδκίησ 8 Ῥᾶγαρῆγαδβο, δηὰ ἰπ6 οοῃίοχὺ τηϊσμῦ ϑαϑιὶν βυσσοδί ἰὸ μἷπ (Π6 ἔογιι 
ὙΠΟ Βα ἢ88 δάορίο. 8111}, [16 τεροιἰοη οὗ ἃ ἱπουχδὶ ἴῃ (δι18 πιδθηον πουα ὈΘ6 πο βυϊοϊοπι 
ΤΟΆΒΟΣ οΥ αἰδιγυθίίησ (6 ρσοπυΐηθπθδδ οὗ ἴΐ6 μαβδβαᾶβε (οἴ, γϑσβ. δ, 6, δὰ 1 ὅδζι. ἰϊ. 14). 6 
Ὑγ εὐὐθ᾽ 8 τὰ}]6 ἔον ἀοιογαιϊπίησ [μ6 ἴσὰθ τοϑδαΐϊησ ποτα ἴπ6 Μ88. οὗ [06 Νὸν ΤἸοδίδιιοπι αἰ οΥ, 
5 σογίδί ἢ αυϊ16 88 δρρ] σα Ὀ]6 ἰῃ τοϑην οὗ [86 ο8668 οὗ ναγίδιώοῃ ἰοαηὰ ἰπ (μ6 ργθδϑηΐ ὈοοΚ. 
Ης βδαγϑ, “ Τμδῖ γοϑάϊησ [0 συ ίοι 16 οτἰσίη οὗ (16 ΟἸΒΟΓΒ ΔῪ Ὀ6 ἰγδορά, ἰ8 [π6 οτἱσίηα). ΤὮΘ 
ΤΟΣ Οὔδουγο δηὰ ἀϊἔῆου γοδϊης 16 ἴο Ὀ6 ργοίοιτϑα ἰοὸ {1:6 Οἰθδγοῦ δηὰ ϑββϑίθγ; (86 Βαγάοσ, 
εἰ ἰρυίοαὶ, ΗἩφυτγαίζιησ, δηθὰ ὑηστγαπιπιαίίοαὶ!, ὕο (Ὧ6 τρογὸ ρ]θδοίηρ δηὰ ρταπιυλδίοδὶ. .. . . 
(8ὸ οσγίδν, ἴο [86 Ἰλογὰ Ἔχρ  βηϑίουυ δηα πογὰγ. 

(7.) Ὑπὸ ποχὺ ραβέᾶρθ οἰϊθά ἰθ ἰχ. 16 (εἴ. ΕΖ. χ. 16). [{ [8 μοϊὰ μδὺ οὺγ δυΐδμον γϑδὰ 

ἰχ 25), καὶ ἐπελέξατο ἑαυτῷ, ἰπειθδα οἵ 3213}. Ὁάουθιθα!γ ἰμοὸ οχίδης Ηθῦγον 18 οοστυρί. 

Βαϊ οὐἷγ ἴπΠ6 οορυΐα Ἢ ἰ8 ψδηϊηρ Ὀεΐογο (6 πογὰ Εν ἴο τοβίοσο Ὑδδὺ βϑϑ}8 ἴο Ὀ6 [6 

οοττοοὺ σοδάϊΐηρ ; δηὰ βίηςθ 811 (86 οἷά νϑγβίοῃϑ, σῖτἢ [86 ἀχοορίίοη οὗ {μ6 ϑ'ιγτίῖδο, βυρρὶΥ {8 18. 
οορυΐα ἰῃ γοπάθγίηρ [88 ράββασα, ἰξ ἰ8 φυ 8 ὩΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴ0 γϑβοσγί [0 {86 (ΠΘΟΓΥ ῥτγοροβθά. 

(8.) Οποθ τρογϑ, ἰΐ ἰ8 βαα Ὀγ ΕὙ ΖΒΟΙΠΘ, ἴῃ 8 7ηἰγοαωοίζοη, ἴο {118 Ὀοοῖ (Ρ. 7), μαῦ 186 
τοϑιϊ ϊησ πὶ ΝΘ. νἱῖϊ. 9, σβογο ΕΖτγα δπὰ Νϑμθ ΔῈ ἀγο γοργοϑοηϊθα 88 ργοβθουϊίησ ἃ ΘΟΙΏΙΟἢ 
ψοῦκ ἰῃ “96 Γυβα]θαι δ᾽ 086 δϑῖηθ {{π16, 18 Ὠἰἰδύου ο4}}}Κ7 πα ργοῦδὈϊο; δπα μ6 πουϊά, {πογαΐογα, 
δορῦ [86 τεδαΐησ ἔοπηά ἴῃ 1 Εδβά. ἰχ. 49 88 {116 οογγεοῖ οὔθ. Βιυΐ, ἴῃ [86 ἔτβι ρἷδοθ, (ἢ τοδα- 
ἴῃς οὗ οὖν ῬοΟΚ ͵δ ποῦ βυ} (δὶ {86 δἰαὐθτηθηΐ πχδάθ ἴῃ 86 Ὀοοῖὶς οὗ ΝΕ ΒοιΔἢ 18 ἀθηϊθα ; ΠΟΥ 
18 ΔΕΟΙΏ6Γ δίδίθπιθηῦ 866 ὙΠΟ 18 ᾿στοοοηοὶ 4 0]6 ψ ᾿ ἢ ἰ. [Ιἢ τἢ6 ατγθοὶς Εἔζτα [6 τ Ὠοΐα ρ85- 
δΆ6 18 ποῖ σίνεη. ΤῊ [1|6 οὗ {86 δβαΐγδρ οἱ ϑγτγία ἰ8 ρίνθη, Ὀυΐ ηοῖ, 88 ἴῃ 1116 σδῃοηΐοδὶ ὈοΟΚ, 
16 ἡδίμὰ οὗ {πΠ6 ρογβοῦ σῆο Βο]ὰ 1Π6 οἶο6. ἘΕτοαι [18 8:]ϑῆοο οὗ ΟΡ δυῦμοῦ ἰὑ ψουϊὰ δθθιλ ἴὸ 
6 ἴοο τον 8ῃ ἱμέθγεποθ ψ ϊοἢ ΕὙ ΖΒ. 6 πουἹὰ ἄταν. Απα βϑοοηάυ, ἴο οΠμαγϑοίοσίζο 88 
Ὠἰϑίονίοα γ ἱπιργοῦδο᾽α ἴΠ6 ορὶ πίοι τμδ0 ὑπ ποτὶ οὗ Εἔζγα δῃὰ Νοθιμί8} ἴῃ 6 γβα πὶ νγγ85 ἴοῦ 
ἃ. οογίδίη ρογίοα οἴ {μοῖγ ᾿ἴνθ8 σοῃ ΟΠ ρΟΓΒΉΘΟΙΒ 18 8] ον ίησ ἴοο {016 οὶ σῦ ἴο ἃ ἸΠΘΟΡΥ τς ἢ, 
δοοογάϊης ἰο Νέσοιβοδοῦ (ΗοΥζορ δ δαἰ- Επον., ἵν. 118), ἰΒ Βο]ὰ ὈῪ 8 τηδ]ογὶγ οὗ ΒιὉ]1ς 4] 
διυὰοηί8.2 
Ὗ ὁ δϑὰ ἃ ἔονν ἵὭογ δχϑιηρίοθβ οὗ ἃ βκυρροβθα βιυροτίοῦ ἰοχὺ ἴῃ 1 Εβάταϑβ, πῃ ϊς ἢ μᾶνθ ὈΘΟῺ 

ποίοα Ὀγ Βογίδοδυ. Αὖὐ ΕΖ. υἱῖῖ. 8, [818 ογἰἰος σόου]Ἱὰ ρυποίυδίθ 8ἃ8 δἱ 1 Ε)8α. υἱῖϊϊ. 29, ὉῚ στ ί ἢ 
186 Ῥῇταβθ "οὗ {πθ6 δοῃ8 οὗ θμθο βδηϊδῃ ᾽᾽ 15 οοῃηθοῖθα σὰ Ηδί8ἢ, Δαα ἔογιβ [8ὸ ὁοπο] βίοι 
οὗ {86 βθοοπα γϑῦβθ. ΤΆ 8 ἷβ 4180 ἴΠ6 νίονγ οἵ (Ὠ0 ϑρεαζδτ᾽8 (Ὅπι., ἴῃ Ὀοΐησ Ὀαδθὰ οὐ 1 ΟἸγοι. 
ἢ. 22, πότ ἃ Ηδιζαβῃ 18 πηθηϊοηθα, νὯο 18 ἴη6 σταηίδβοη οὗ ϑΘομδηΐδῃ. Βυΐ ἴῃ οὐ οΡ ἰὸ 
ἴλᾶϊκα [86 ἰδίαν ρϑβϑδᾶσθ οὗ ναὶ γὺγ ἰλὶ8 ρέασο, ἰϊ διιου]ὰ βίδιθ [μ4ὖ ΘΒ ΘΟ Βδηΐδῃ τγ88 “" οὗ [Π6 
ΒΟῺ8 οὗ Παιίιιβῃ.,᾽᾽ το} 10 ἀοο8 ἠοῖ ἀο. Ηδθ ἰδ8 βαϊὰ ἰο Ὀ6 “οὗ (6 δΒοη8 οὗ ϑιιοπιαὶδῃ.᾽" 8.690 

ΟἹ ἴῃ ΘΟΠΙΓΆΓΥ, ἴμ6 Οἴΐοῦ οᾶβθ8 ἰῇ ὑεῦβ βθοοηά. [0 8 πποσθ ργΟΌΔΌΪΟ, 88 ΕἼ ΖΒ 6 δά 

ΟἾΠΘΓΒ ΒΌΡΡΟΒΘ, μᾶὺ ἃ ογὰ ἢδ8 ἴδ᾽ θη ουἵ οὗ {π6 Ηδῦτγον ἰοχῦ, δηὰ [86 αιτδησοιμθηΐ ἴῃ 1 Ε8- 
ἀγᾶβ 18 βΠΡῚῪ δὴ οἴἕογ ἴο βιηῃοοί ονοῦ μ6 ἀϊβίουϊ γν. ΑἹ ΕΖ. 111. 8, ἀραΐη, Βογίμοδὰ πουϊὰ 
δἰΐθν (86 Ηθῦγονν ἴο οομέοσττῃ τὶ 186 ἰαχὶ οὗ (π6 Δροοτυρμδὶ ποτὶς (ν. 48 ἔ.), νὩ ἢ ΤΟρΡΓΟβΘ ἢ 3 
(δῦ ΘῃΘπλ68 οαπη6 Ὀροη ἰβγαθὶ ὑγμ}] 6 {ΠΘῪ πο ΓῸ ογθοίϊησ δὴ αἰίδγ, δαΐ (μδὺ τὸ ἰδῦςο ̓  τ γα 800 
ἴο ΟΑΓΓΥ ουὖῦ ὑμποὶγ ἰηϊθηθίοη Ὀδοδι86 ἃ ἔραν οὗ {π6 Τογὰ ἴ6]1] προ [86 μοδίμθη. [ἢ ἴῃ6 ΗΘΌΓΘῪ 
1 18 τεργϑβθηῖθα {Πδὺ {86 ἔθαν ᾿γγ88 ου [86 ρατγὶ οὗ {86 Ιβγδ} 1168, ἃ ἔδαγ οὗ (86 Βοδίδοη σουπὰ 
δῦουῦ τΠ θυ, [818 οδυβίησ [Ὠ6ῃ) (0 λαδβίοη {πεῖν ψοτκ. Βαΐ ἰ0 18 ρ]αίη, 88 ΕὙ τΖβολο, Κεἰ], δοὰ 
ΟἴΘγΒ ᾶνθ δον, (δῦ ἰξ ἨἯῺ2.8 δ᾽ ΠΠΡῚῪ ἃ [δίϊαγο ἴο ὡπασγϑίαπα ἴ86 ΗΠ οΌγον [μδ0 Ἰεὰ ουν οοιὰ- 
ΡΊΪΟΥ ἴο πιᾶκα (8 ομδηρο.δ 

5.1} ἔαγιμον, δὲ ΕΖ. νἱ. 15 πὸ γοδὰ δοοογάϊΐησ (ὁ ἴ86 Ηβθῦτον ἰοχῦ, “' πα εμ}ι185 ἤουβθ νγ88 
βηἰϑῃ6ἃ οὐ ἴΠ6 {πἰγὰ ἀδγ οὗ ἴὸ τοῦ Αἀδν.᾽" ὙΜ 1} (8 8 τ[6 ΠΧΧ. ἀστοθϑ. Οαν ὕοοϊς οὰ 
186 οὔμοῦ μεπὰ (νὶϊ. δ), 88 “" οἡ (λ6 ἐιοοηιψειλίγα ἀαν οὗ [86 τηοπῖ Αἀαγ.᾽" ὙὍἈθ Ἰδίίογ, 88 
Βογίμοδα πιαϊηἰβίη8, 18 (ῃ6 ογίσί δ] τϑδαΐησ. Ηἰἱἱβπϑὺ»ᾧὉγθαβοῦ8 8.6 ἰδδὶ ἰῦ ἰ8 ἠοὐ ᾿ἰἰκοῖν (μὲ (6 
σοι Ρ ον οὗ [18 Ὀοοὶς οι ]ὰ ομδηρα [86 πο Γ 8 ἰο 28, ὈαοΔι8Β6 ἰύ τιϊσ ὺ 66 ἰὸ ἷπὶ ὈΘ (ΟΡ ἴο 
ΒΌΡΡΟΞΒΘ μα [86 ἔθαδῦ οὗ ἀεαϊοδίίοη ἰΔβιθα οἷἰσῃῦ ἀγα (οἴ. 1 Κίηρσβ νἱϊϊ. 600; 2 ΟἜγοη. χίχ. 18), 
δηὰ 6 πουἹὰ ὑΠΟΓΘΟΥ 80 41] οαὐ {π6 ἰαϑὺ οἰσῃῦ ἀδγβ οὗ 86 9618 γοᾶγσ. Βαΐ 7μβί (Πδ0 ὦ 
τηοδῖ [πο ὶγ. 0 δοοογὰβ ρϑγέθοι Υ τ} ]}}, ἰη ομαγδοῦθρ, πὶ τὰ ΟἴμοΡ σμϑηρο8 (Πδὺ ΔΓΘ 816 ΟΥ̓ 16 
σοταρῖϊον ἴῃ αἰ δογθηῖ ραγίϑ οὗ [6 σοσκ δηὰ νῖτὰ [86 Βρίγὶῦ οὗ [86 τ Ο]6. 

1 Ϊπινοά. ἰο Νεῖιο Τεεῖ. ( του! Πμδαι᾽ ἐγϑῃδ.), ΡΡ. 80, 81. 
2 ΟἿ, οἡ (ἢ9 δυδήοοῖ, ῬΊμΟΣ᾽8 εαίιούτέετο, τὶ. “ ΝΘ."". ἩΝνοσοκ, Εἰ εδ., αὐ ἴος.; Ἡοτεβοϊὰ, 11. δ ; γα ΟΣ, 

δεμά. μκ. Κυὶ. 1864, Ρ. 122 δ. ; ΒΌτατα, Δεμά. ἱ. Κείε. 1847, ν. 619 Ζ.; Ἑπαιὰ, Οοθολέολιο, ἱν. 168-218. 
8 ΟΥ. Βοδοησπεῖς, ". 4]. 



ΤῊΝ ΕἸΒΞΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΒΌΒΑΞΒ. 69 

γΝΊαι τοδροοῖ, ποῦν, ἴο [πὸ αυθδϑίίοη οὗ 84 ἀἰγοοὶ Ηθῦγον οὐ βίῃ] ἴογ Οοὐγ Ὀοοῖ, πίοι, οὗ 
ΘΟΌΓΒΘ, 8 ἴο ὃὈ6 αἰδησυ ϊϑηοα ἔγοπι [0 ΤΩΟΓ6 ἱπιρογίδηϊ ροΐηΐ μδὲ σοπδίαογοά, 8, ἴον δα αϊοηδὶ 
Ῥδββδροδβ ᾶνα Ὀδθη οἰϊθα ἴῃ Βυρρογῖ οἵ Β00} ἃ νῖονγ, οὐ ἴπ6 στουηὰ [Πδὺ (86 ἄστοο Ὀοίίοῦ τὴ ἢ 
6 Ηεῦγον τπδὴ Ὑἱ0ἢ ΔΩΥ Θχίδης ατοοκ ἰγδηβδίίοη. Νόοῦθ οὗ ἰπθπὶ ἄσζτθο ᾿ ΐογα γ υἱτ [80 
Ἠδεῦτον,, μοσσονογ, {116 41} δυο νυ οῃβ ἔγομι [86 ΓΤΧΧ, λῪ Ὀ6 δοσουπύθα ἔογ οὐ [86 αυΐΐθ 
ογθ 10]6 βυρροβίιἔοῃ (860 Ὀδῖον) (μαῦ ἔον 86 Ὀοοὶκ Ὀοἔογθ υ8 ἃ ἰοχὶ οἵ (μἰβ νϑγβίοῃ νγ88 υβοὰ 
ἀἰδοτγίηρ ἰπ ΔΩ Ροΐηΐβ ἔγοσῃ ἴδ6 οὴ6 δῖ 88 οοπθ ἀονσῃ ἴο υ8.2 Ου ἴδ οἴμοσς μδηά, [8θγθ 
ΔΙῸ Ροδίτἶνθ ΓΘΆΒΟΏΒ Οὗ πο ἰἰ{{1|6 ποὶρῦ, τ ΐοῖ ὈΘΆΓ ἴῃ (6 ΘΟὨΓΓΑΥΥ αἰγοοοη. ΤΉΘΥ 8Γ6 δυο ἢ 
8δ8 ἴ[μ8686: [86 ἔγθαυθηῦ ἸἸῦ6ΓΆ] δργθειηθηὺ οὗ ον σψοῦκ τῖϊὰ [86 ΓΠΧΧ, ἴῃ [86 Θμαγδοίορ οὗ (89 
τθοὶκ υδ6ἀ, ὀνθὴ τ] 6 ΓῸ {Π6 τοῦτα αΥὰ ὑπ ἀπιϊαν απὰ γαγθ, Υἱϊϊ, 86 (οἴ. ΕΖ. ἰχ. 138); ἰχ. δ1 (ςἔ. 
ΝΟ. υἱῖϊ. 10); [86 ἔδοῦ (δδὺ (6 ΙΧ Χ. 18 βο οἔθῃ ζο]]ονθα τῖτἢ ἸΏΟΤΘ ΟΣ 1688 Πα 6 ἐγ, ἴῃ ἐΐδ 
εἰευἑαίοηϑ ἴτοτα ἴμ86 Ηοῦτον ἰθχὺ, ἱ. ὃ (οἴ. 2 ΟἌὭτου. χχχν. 8); ἱ. 9 (οἴ. 2 ΟἌγοη. χχχνυ. 9); ἷἱ. 
12 (εξ. 2 Οβτγοη. χχχν. 18): 1. 28 ἔ, (οἴ. 2 ΟἸσοῦ. χχχνυ. 19, 20); 1. 88 (οἴ. 2 ΟἾγοῃ. χχχυ. 
26); 1. 88 (οὗ. 2 Οἤτοη. χχχνί. 6); ἰϊ. 80 (οἴ. ΕΖ. ἱν. 283); [μδὲ ἴῃ (Π6 6886 οἵ ἀανίδιίοηβ ἔγοιῃ 
Ὀοΐ [6 Ηθῦγον δηὰ ὑπὸ υΧΧ,, [86 τοδαϊηρβ οὗ ΟΥ̓ ῬΟΟΪ 8.6 πιο ϑϑϑὶϊυ τοίογτοα ἴο ἰμ6 ἰδὺ- 
(6Υ ἤδη (16 ἔογτηογ, νἱϊ}. 92 (οἴ. ΕΖ. χ. 2). 

Το (δε86 δχϑιμρίοβ οἰϊθα ἔγουι Καὶ], γὸ σου]Ἱὰ δά [86 ἕο] οτίηνς α͵8ο ἀθγνϑὰ ἔγουμι ομαρίου ἱ. οὗ 
1 Ἐϑάγδβ. Αἱ ἱ. ὃ τὸ γοδά: “" δεοογάϊηρς ἴο [86 πιδσἰἤοοηοο (κατὰ τὴν μεγαλειότητα) οὗ ϑοϊοτηοη.᾽" 

ΤΗο ΗΘΌΓΟΥ 48: ““ Αρσοοταϊηρσ ἴο [86 Ὑειθηρ (ἐ. 6..) νυιτύθῃ τορυ]δίοη) οὗ ϑοϊοπιοη." ΤῈῸ 
1ΧΧ. τεβι8, διὰ χειρὸς Σ., τ ΐοἢ δαθιῃ8 ἴο να βυρσοϑίθα {Π6 ἰάθα οὗ ϑοϊοσμοπ᾿β στϑδίῃθβϑβ δηὰ 
ΡΟΥΘ ἴο ΟΌΡ σοι ρῖϊθσ. ΤῈ ΟΧΧ, δηὰ 1 Εβάγβδβ, τηόγθουθν, Ὀοῖἢ ὑγβηβδίθ 88 ᾿μουφὰ (μ6 ρᾶγ- 

τἰοῖο 9 ταίμου [μὴ 3. βίοοά ἱπ ἴδ6 οτὶρίπαὶ. Ὑπὸ Ἡθῦγον οὗ 2 ΟὨγου. χχχνυ. 10, 11, 12, ΟἿΣ 
ῬοΟΚ ((. 10, 11) 88 βίγϑησου τη διμουρ μοβοά, ρΑΓΌΪΥ, 88 1 του] βθϑπι, ἔγοια ποῖ αηἀοτγαϊδπά- 
ἰησ {86 πηοσηίηρ οὗ [Π6 Ηουγον δηὰ ραυὶὶγ ἔτουι γϑδαΐης ἰΐ ἔδ βοῖὶγ. Βΐ [π6 οἷοβθ οὗ νϑσβο 11 
86 σῖνοβ κὸ τ 1 ΧΧ. : "’ 8ηα {π8 ἴῃ [16 τηογηΐηρ,᾽᾽ (οὕτως τὸ πρωϊνόν; 1, ΧΧ.: οὕτως εἰς τὸ 
πρωΐ) Ὑῆοτα (η6 ΗΘΌΓΘΥ 8: ““ 8η6 80 ἴΠ6Υ ἀϊὰ ἢ ὑπ6 ΟΧΘῃ.᾽᾽) Α πποβὲ γι λυ Ὁ]6 οοἰποίάθησθ, 
ΜἘΪΟἢ σου ὰ Βοαγοοὶγ Ὀ6 οχρίδἰπθα, οχοθρὶ οἡ [86 ἴπθοῦγ οὗ ἴπ6 ἀθρθηάθηοο οὗ [Π6 οὔβ ποῦ 
οὐ ἔα οἴμβεγ. Αὐ 2 Οἴγοῃ. χχχνυ. 22, [6 ΗἩΘΌΓΘΥ τοδα8: “ Ὀαύὺ ἀἰϑρυϊδοὰ ἴπι861.᾽ ΤῬὍΤΠο νογὺ 

ἷβ ΓΙ, [16 ΗΙΙρδοὶ οὗ 5 ΓΙ. Οὗ. 1 δαπῖυθὶ χχυἹ]. 8, δὰ 1 Κἰηρβ χχ, 88, σ βϑγο 1 'θ υϑοὰ 
ἷπ ἰδ6 βδῖηθ βθῆβ86 88 θῖθ. ΟἿ ὈΟῸΚ ἰγαμδίαίθϑ [86 ῥϑβϑϑᾶρθ, Βονγθυοῦ, 88 ἱβουρῇ [86 νογῦ 
ψ το ΓΊΓΙ δηὰ δρτθθβ σῖιι (86 υΧΧ., ἴπ ἀοίηρ, 50, [πθ ὁπθ ιῃρίογίηρ ἰμ6 υϑγῦ ἐκραταιώθη 

(ΧΧ.), ἰὰς οἴμοσ ἐπεχείρει, ἰο ὑγϑηβίδῖβ ἴ. Αραίη, δὖ 2 Οβτοη. χχχυΐ. 6, “" δῃᾷ Ὀουπά Βίπι, 

ἴῃ ἔοίϊογβ ἴο σδΥΤῪ δἷπι ἰο ΒΔΌγΙοΙ.᾽" [Ι}η (6 ταὶς ΕΖγα, οα [86 οὔμοσ βδηᾶ, νγὸ σϑδὰ : “"ἀπὰ 

Ὀουπά Βἷπη τ|ῖϊ ἃ ομαίη οἵ ὑγδβ8 απ σδυυϊοα Ἀἷην ἴο Βαῦγίοη.᾽, ὙΤδῦ ἰ8, ἰπ [86 Οὴ6 6886 ἰΐ ἰ8 

ἐγαηπδίδιοα 848 (δουρἢ {6 ΡΥθροβί ἴοι Ὄ Ὑἱ ἢ [06 Ἰηδηϊθῖνα δίοοα ἰῃ [86 οτίηδὶ ; ἴῃ [86 οἴδος, 

886 ἰβουρὴ ἰδ ποτα [86 οορυϊα ἢ. Απὰ ουν Ὀοοῖκς ἀστεθϑ πῆι ἰμ6 ΤΧΧ. ἴῃ 18 Ῥδγθουϊαν, 
Τμδὶ (Π6 αἰβόγθηοθ, ππογθουοῦ, 8114}} 88 ἰδ δΘθῃ}8, 18 ποῦ Ὀπὶρογίαηῦ, ΏΔῪ ὍΘ δ0ϑ ἈΥ͂ (0 
νοὶ σῃγ οοποϊυδίομϑ Ὡς ἢ βοῖλθ οὔ 68 486 θροη ἰ. Οἱ. Βογίβϑδυ, ἑάσοπι, αὐ ἴοο. 

10 ππουϊὰ βθϑιὰ, ἰπθη, {μαὲ [ἢ δηγιμίησ 6. 8ι}}} νσαπιΐησ ἴο οομᾶττῃ [86 {πἸθοτῪ οὗ 4 ατοοῖς 
ογῖρί αὶ ἴοτ οὔὐῦ ὈοοΚ, ἶσον, (ξ ποῦ Θχο δέν! γ88 ἸΔΥρ ΟῚ αδθὰ 88 δυϊ που ὈΥ [86 σομΡΙΪον 
οὗ ον πόογκ, ἴδ πυΐσῃῦ 6 ἔουηά ἴη [86 ἔδει οὗ [16 Θχίγδογαϊθαγυ νδγίατοηβ ἰῃ (6 ἰοχὺ οὗ (9 
ἀϊδεγοηι Μ58. οὗ ἴδ ;ΧΧ. Αοοοτάϊησ ἴο Φογοηα (Ερ. αα ϑιπίαπι εἰ Τ εἰοίαπι, 180 Ῥτγαΐ. 
ἐη Ῥαταϊΐρ.), [λθγτὸ στοσο ἔτο οορίθβ οὗ {πἰ8 ννοτὶς, (6 οΙάθν οὔθ Ὀθίης πιῦο [Π6 1688 ξαί (μέι] ἴο 
[6 Ηοῦσον. Απά δὴ ὀχβδιϊηδίοη οὗ οχίδοῦ Μϑ88. ξυγηΐβῃθβ δρυπάδῃϊ γϑάβοῃ ἔογ ογθα πη ρ 
(18 δἰδίειηθηί, Τακίην, ἔον ἱπβίδηςοθ, [86 Βοπιδὴ βαϊοπ οὗ {πὸ 1, ΧΧ. (1587) 88 8 βιδηάαδγα, 
δηὰ οοπιραγίηρς τ ῖ ἰδ οἴμοῦ Μ58., τὸ δ[ι8}} βηὰ εἰῃ Ρ]αθθ8 ΒΘΓΘ βοπιθ οὗ ἴδοπὶ ἀἰϑαρτθα 
ψῖ0 ἴὰ τ Β1|6 ἀστοοίηρ τὶ ἴ[Π6 ΗΘΌγον, δὰ οὐἷν ὑπθηϊγ-δὶχ Ρ͵δο 68 ἩΠΘΓΘ ΠΟῪ δὺ [86 88Π|0 
ἔπηθ ἀἴϑαστοθ τῖν ἰῦ δὰ σι (6 Ηθῦγτονσ. Μογϑονοῦ, πβθὼ ἴμογο ἰδ γαγίδιίϊοη ἔτοιι 186 
Ηεργον, ἰΐ ἰθ Ομ ον ββοόνη ἰῃ ἐμ δἀαϊυΐοι ΟΣ ομι βϑϑίοι οὗ τόσ β δῃα οἶβυ.868.3 

Ὑ. Ηδίοτῳ 977 ἰλς Βοοξ. 

Φοκορδυβ 8 [06 ἤγβι τυ ΤῸ ΒΏΟΥΤΒ ΒΥ δοαυδίηϊδησο τὶ (89 ατοοκ ΕΖγα. ἴῃ διἷθ 
το Κ οα (86 Απίϊαυΐιῖοβ οὗ 186 ον, ἴδ βθθη8 ὕο βᾶνθ Ὀθθη ἢΐ8 ἔανογίο Ὀοοὶ οὗ γϑἔθγθῃοο ἴὺ Ὁ 
ἴδδι ραᾶσὶ οὗ (16 Ηἰδίουυ δῖοι ἐδ ἰποϊυἀθ8. [Ὁ νγδβ πιοβ ργοῦδοὶυ ὑπ6 βηιοοίι δηὰ στγδοοία! 

1 866 Καίϊ, Εἰπἰεῖδ., Ὁ. Ἰ06. 
4 Οὐ Βοίπγο, δὶ. “" Βοριυδρίης ᾽᾽ ἴῃ βερ 5 ΒΒ). Ὡέει. ; Ἐτιίαδομο ἴῃ Πασοκ ἤεαί. Ἐπονξ. δοιὰ βοθοῦκο! δώ. ζξς.; 

Ῥωοδευάοτέ, γε Τεειπιεέπ Οτώνοε, ' Ῥτοϊοχοια."; Ἐτδηϊοῖ, γογεμάξει ; αἰδο, Οὐγόσεν, ϑἅμ:ο, δθὰ ΒόΒΙ. 



710 ΤῊΞΒ ΔΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

Βγ]6 οὗ [86 δῦ μου, ὙΒΙΟὮ, 88 888 ὈΘΘΠ Δἰγοδαν δ ΟΏ, γγ͵α8 Οη6 Οὗ [ιἷ8 τηοβὶ τη λγκοα ΟμΆγδο- 
ὑογ ϑεῖσϑ, ὑπΠδὺ Βρθοΐ ΠΥ αἰιγδοίθα {818 “96 18} ἰδύοσίδη. Τμδῖῦ Βα πουϊὰ ποὶ αν Ὀθθῃ 
Βἰπαογοὰ ἔγοπι υϑίηρ [86 πους οἡ δοοουπῦ οὗ ἰζ8 Δρραγθηΐ ἀἰβογβρδῃςῖθϑ θη οοιηραγοα Ὑ1Ὲ 
[86 ΒΟΙγΥ ὈοοΪκΒ οὗ ἷ8 παίΐοῃ, 18 δυϊάϑηΐ ἔτοπι ἴπ6 ΏΔΏΠΟΣ ἴῃ πο, 88 τὸ ἤδνο δον 8ΌΟΥΘ, 
[6 δἰὐθιρίβ ἴο ρ888 ΟΥ̓ 18 ΟΥ̓ ΒΌΡΡΟΒί [1008 88 ἰδίουγ᾽Υ. Ὑμδαὶ ἢὯ6 Ἧδ8 ποῦ ᾿πβθῃβί]8 ἴο ἰΐβ 
ὙΔηΐ οὗ ΔΟΘΌΓΔΟΥ ΒΡρΟΑΓΒ ἔγοιῃ 18 οἴογίβ δ οοσγθοίΐοη. Τμ6 δίδίθπιθηΐ οἵ Μονογβ,; πιδὰθ 
8180 ὈΥ ῬοΟΒΙπδηπ,2 μδὺ Φοβορθυβ ἴῃ ὯΟ 6880 ἰθᾶνθα (6 ατοοκ ΕΖσγα ἰὸ ἕο ον (ἢ 6 σδποηίοδὶ 
ὈΟΟΚΒ, ἰ8 ποῖ 7υδβοα Ὀγ (16 ἔδοῖβ. Αὐ ἱ. 9 6 μαβ μόσχους ἑπτακοσίους, 056 Ρ}ι:0}8, βοῦς πεντα- 
κοσίους, ἰῃ Ἀστοοπιοηΐ τὶ 2 ΟἜτοη. χχχν. 9. ΑἹ]. 88 ἢ" 8.88 καὶ ἔδησεν ᾿Ιωακὶμ τοὺς μεγιστᾶνας, 

ὙΓΠΘΓΘΔΒ ΦΌΒΟΡμ 8 ἄστοοδ τ} ὑλ6 δοσουηῦ 848 σίνθη ἴῃ 2 ΟἾγοῚ. χχχνὶ. 4. Οἱ. Απηπεΐᾳ.. χ. ὅ, 
8 2. 8686 Αἴ80 ἰϊ. 16 ἰῃ (16 ΘοπιπιθηαγΥ Ὀοίονν, 8πὰ [Π6 δοσοιηρδηγίηρ ΓΟΠΊΔΙΪΚ8. 
Βγ Ομ νυ βϑυίδῃ τυ ὶτουβ ἀστγίηρ [86 δγϑὲ ἔνθ Ἵοθηίυσίθβ δἴζογ Ὁ γὶϑυ, [Π6 Ὀοοὶς 8 ἔγθαυ θη ΕΥ 

ΔΙΙυάοὰ ἰο; Ὀυΐ Σὺ 18 ἐπ ροββί]6 ἴο βδύ, ἰῺ 811 οδβ68, ἴἢ υϑὺ ψμδὶ ϑϑιϊαῖθ ἰῦ γγα8 86], οὐ, 
ἰηἄοοά, ψϑίμοῦ ἰδ οὐ 186 σδηοηΐςαὶ ΕΖγὰ 88 πηθδηῦ. ἢ Ιθϑίοὶ, τοΐογτίησ ἴο {86 δγιΐο]ο οὗ 
ῬοΟΒ]δπη 780 οἰϊοα, 8808, ὑμαῖ πιοδί οὗ [86 ΟὨτΟΙ ΕΔΙΒΟΓΒ, δχοορίλησ ΦΘγοπιθ, μοὶ ἃ {μ6 σοτῖκ 
ἴογῦ σαποηΐοδ!. δ Βαΐ, 1ἢ (818 Ὀ6 ἰγυσ, 10 18 ποῦ βῃονῃ ὈΥ [86 οἰϊδίίοηβ οὗ Ῥομϊπμαπη. Οὗ 186 
Βοογα οὗ ουγο Εδίμογβ, ατθοὶς δπὰ 1,διη, σσοπὶ ἢ6 δα άυοθ8, [Π6 σταϑδὺ τ Δ] ΟΥ̓ σῖνθ ΠῸ 
οογίδίη ονϊάθηοο ἰη [86 οἰϊδύοηΒ πηδὰ ἔγοιῃ ὑπο ῖ]ν σου κ8 (ἢδὺ ὑΠ6Ὺ νδ]υθὰ (86 τόσ Ὀοΐοσο υ8 
88 ““Ηοἷγ δογίρίυγο.᾽ Ογρτγίδη δὰ Οτίρϑθη ἀο, ἱπάθοά, ᾿ηίγοάποθ 10 ἀπᾶ ον {π6 πὸ} ]-Καόνσῃ 
ἔογηυϊα, μὲ δοτίρίωπι 6581. Δαυρυβίίηα Βρθακβ οἵ {π6 Ρῥίοῦαγο οὗ ΤΥ ρίνοη ἴῃ ἷν. 838-40, 88 ἃ 
Ῥοβϑίθ]α ργοαϊούίοη οὗ ΟἸγῖβὲ ; θυ Δογοιηθ, τοῦ ῬΟΒΙ δ Ὑγ6}} βίγ 165 “Ἅ ἀ6ν στ πα] ἢ βύ8 
ΚοηΠΟΣ ἀδν δἰυοϑίδιθη  ομοὴ 1ω1ογαίαγ,᾽᾽ ἀοποιπορα [Π6 ΟΡ ἃ8 “’ ΔΡΟΟΓΥΡΒΔΙ,᾽᾽ δῃὰ ὑγο- 
Ῥᾶγϑα [86 γῶν ἴον [8 γο)θοῦοη ὈΥ 186 Θηιγα Ὑ δϑύθγῃ οβαγοῖ. Ηἱἰθ8 Ἰδπρυδσα 18, “" ΝθΟ φισηι- 
φιαπὶ πιουδαΐ, φιοά ὑπ α ποδὶ οαἶυι8 {δέν 6εὲ ποὸ ἀροσγψρῆοταπι ἰογιὶ οἱ φιαγιίὶ δδγὶ δοπιπῖ8 
ἀεἰφοίσπιυν, φμῖα εἰ αριὰ Ἡεῦγαος Ἐϑάγα Νελεπιώφιο βεγπιονθ8 πὶ ἀπύηι υοἱωπιοη, σοαγοίαπξι,᾽ν 
εἰς. Μογϑονοσ, γα πὰ οὐ δχϑιηϊηδίϊοῃ ὑπαὶ ἰὨγθο- ΟΣ ἢΒ οὗ 811 (86 οἱἰζαιίοηβ ἔγοτῃ {86 
ἘΔΙΠΟΥΒ πηδᾶθ ὉγῪ ῬοΟΒίμδπη τοῖο ἰο {86 ομθ οἰγουμηδίδπος οὗ (16 ἸΓΟΓΑΓΥ σοπίθδὶ Ὀθέοτθ 
Ῥαγίυβ, δηὰ πιοϑὲ οὗ ὑμθη ἴο {δ βιυυ  Κίης δχργθββίοη τοι 1 σοηΐαὶῃβ σοβρθοῦηρ [86 ΡΟΥΤΟΥ 
οὗ τ)6 συ}. Τ18 αἰἰγδοῦϊνο βδίοσυ, ἰδίκθῃ ἴῃ οοπηθοίίΐοη τῖϊι ἃ ἰοοβα ὙΑΥ οὗ τρακίησ 
αυοίϊδιίοῃϑ δ [818 {ἰπ|6, ἀδύαγα γ ὈΘΟοδη16 ἃ ἰπὰ οὗ βίοοκ γϑἔβγθῃοθ ἴῃ [86 ϑαγὶγ σἤύγοι, δηὰ, 

ΟἿΟδ βίαγιθα, γϑδαγ ραβϑβθα ἔγοιῃ Ὠδηὰ ἴο δπὰ σῖτ ᾿Σ 0016 ΟΥ πὸ ὑμουσὰὶ οὗ 1[8 οτὶσίη. Τηθ 
ταοϑὺ {μδὺ σδ Ὀ6 δαϊὰ, ἐπογοέογθ, 18 ὑ}αῦ 116 ὈΟΟΚ γγᾶ8 86 τὶ γοϑρθοῦ ὈΥ ἃ δυο οὗ [89 
ατθοκ δηά [,δἰΐη δι 6 ΓΒ. 

Βαΐ τὴ6 ρῥγόῦθαθΐα τθᾶβοὴ ἩὮΥ ἱῦ γγὰϑ ἢοΐ δοσθρίθα ἃ8 σϑηοηΐοδὶ ὈΥ πὸ Ττίαοηςηθ σουποὶϊ 
ἰη 1646, νΐοἢ ο]αναῖθα ἴο {118 Γῆς ΟὟΠΟΥ ΟΓΚ8 πϑνίηρ ΔΡΡΆΥΘΠΓΥ 1688 οἰαὶπι, ψγ88, ὑπαὶ ἴῃ 
δ αϊοη τὸ [86 ῥΡγοπουποθα ορροβίϊϊοη οὗ Φ6γομιθ, 10 ψγ͵δ8 ποῦ ὑμ6ὴ Κποόνῃ ὕο οχίϑὺ ἰη ασϑοκ. 
ΓΆΓΠΟΓ, βροακίηρς οὗ ΕἾγϑὶ δῃὰ βοοοηᾶ Εβᾶγββ, βαγβ: “" ΤΏθβ6 Ὀοοκθ τὸ ψου]α ποὺ ἰγϑηϑίδίθ, 
Ὀδοδυβα ὕοΥ ᾶτο οί ίηρ ἴῃ ἔπθπὶ 6 γοὰ ταῖρΐ ποῖ Ὀούοῦ δπαὰ ἰπ ΖΕ 8ορ." (ἔπο- 
Ἰδιαρδαϊυ8 δπὰ (ὐδἰνίη ἜΧΡΓ 88 ὑπθιλβοῖνθδ ἩΪΟῸΪ πο σᾶγα, Ὀπὺ τοΐυβα 86 ὈΟΟΚ 8 ρμ͵δ6θ ἴῃ [86 
οϑῆοῃ. 76 881ὴ26 '8 τὰ οὗ 1[π6 ΕΟ] 8} ΘΌΣΟΣ ἔγοτα 18 Θαυ] οδβῦ ὨἸΒΙΟΥΥ, ἃ8 8 βῃονῃ ἰπ 1{8 
ὙΑτΪΟυΒ ὑγδηβδίϊοηϑ οἵ [86 ΒΙ0]6.6 ΤΏ τρογὸ σϑοθηΐ οὐ ἰοἶϑι, ἃ8 γ6 ἤᾶνο βαϊὰ, 15 σΑγδο- 
ἰογΖοα ὈΥ ἃ ἴοο θχίγθμηθ τϑδοίΐοη ἴῃ ἔδνοῦ οὗ (86 ϊβίοτϊ οδὶ δηαὰ οὐ ἶσα] τοῦ οὗ ἴΠ6 ὈοΟΟΚ. 
18 νδῖὰθ ἷβ ὁ ΘΗ ἰοχὶοαὶ. ΤὉΠ6 ὑγϑηβϊδιϊοη, το ΤΥΘη 6] ΌΓΟ ΘΟ ρΑΓ68. ἴοΥ Βιῃοοί ΠΠ088 
δὰ οἰοσδησθ πιὰ (μαὺ οὗ μη δοῆι8, οαη, πὸ ἀουδῦ, 6 τπιδᾶὰθ υβοέα! ἰῃ {πὸ βίπαγ οἵ [86 
χοπγδἰηΐησ ΔΡΟΟΣΥΡ 4] ὈοοΚΒ οὗ {π6 ΟἹὰ Τοβίαιηθηῦ 88 νγ8]} 88 οὗ ἔμ Ν νυν Τοβίδιηθης αγϑεὶς. 
Ἀμπὰ ψδοτὰ ἃγὰ, υπαουθίθάϊγ, ἃ ἔθυε Ἰηβίβποθβ ΠΘΓ 118 δἰὰ ἸΏΔΥ ῬΓΟΡΟΥΪ Ὀ6 ἰῃνοκοά ἴῃ (110 
ἱπιογρυθίδιϊοη οὗ ἴμοβθ ραᾶτίβ οὗ {π6 οδποιηΐοδὶ ὈοΟΐκ8 νοὶ 10 πο] 0468. 

ΨΙ. 76 α Ετασπιεη 

Ορϊηΐομβ οἱ ἰδ αυθδίίοῃ ἩΒδίμον (Π6 Ὀοοκ ἰπ 1ἰζ8 ργθβϑηῦ ἔοση 8 σοτωρ]θίθ ἴῃ :ΐ861} ν]]} 
ΠΔΟΌΓΑΙΥ Ὅ6 τηῦο Ἰηοαϊῆοα ὈΥ 186 νἱὸνν (μᾶὺ 8 δἀορίοα ταβϑρθοίδηρ [8 αἷπι. ὙΤηοβθ 80 
δοϊὰ ὑπδὺ {16 ΘΟ ρΡΙΪῈΓ πηοϑηΐ ἴο Ἀγγδηρθ ἢΐ8 τηδίθυ 4] ΒΡ τ τϑέθγθησα ἴο 8 ὨἰΒΊΟΥΥ οἵ 
186 γϑοϊογαϊίοι οὗ {π6 ἴθι ρ]ο, βπὰ 0116 ᾿ΟΥΚ, 88 ἴΌ 18, Ῥγϑῦυ ΠΘΑΓΪΥ σομρὶοῖθ. Βαΐῦ ἴδ απάουδῖ- 
οαΪγ Ὀγθᾶκβ οὔ ἴῃ [86 τιἱάϑὲ οὗ ἃ βϑηΐθῃοθ, δηὰ ομὸ οδῃποί Β8Υ Ὑ10} οογίδί Ὑ ποῖον [80 
Ἰαβύ ρδγί 88 Ὀθθὴ Ἰοϑί, οὐ ὑμαὺ 186 διιύμοῦ ἔα] ὕο συ ουὐὖῦ ιἷ8 οτἱρίηαὶ ἀθείση. Αἱ ἰἸϑδβί, 
ἴδογθ τοῦ] 6 ποιδίηρ δρδίηϑυ [Ὡ6 συγτθηΐ ορίπίου οὗ [86 ρυγροβα οὗ ἴ86 δυΐδμοσ --- πὰ ἰὐ 

1 Κιγολθη- ἱαίξοη, ᾿. 888. 4 ΤἈεοὶϊ. Ομαγίαϊδελγῦτ, 1850, ». 269. 8 Οεϑελίελέδ, Ὁ. 182. 
4 Κγαφί, ἐπ 1γὐν. Εϑαγ., ΟΡΡ.. ἔ. 1Σ.,) οο]. 1472 (οἀ. ΜίΙκηο). δ Ῥοδιοοῖς, ΤΆι Βιδίε ἐπ ἐλὲ ὕμνοι, Ὁ. 281 ἢ, 
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566 )8 ἴ0 Ὀ6 ΓΘαυΪΓΘα ὈΥ (86 ΔΌσιρυ ΘΟπΟ] υβίοη -- [0 ΒΌΡΡοβο {μδὺ Νβῆ. υἱῖ}. 18-18 οΥἱρίη 4}}7 
ἰοσιηθα ἃ ρϑτὶ οὐ [86 ποσκ. Τὴ {ΒΘΟΥΎ οὗ Ὑγθηαθίθηρυγρ ὑμδὲ {Π6 ἤγδβῦ ραγί οὗ ἴπ6 ὈΟΟΚ ἰδ 
81δῸὸ τδηϊτηρ, τ μῖο ἢ ἢ6. Ὀ48568 ὁἢ 6 ἔδοῦ {μδὺ [Π6 πιἰϑίογυ Ὀθρίηδ τ [86 οἰραύθθοι ἰηϑιθδὰ 
οὗ (86 ἔγδὶ γϑὰσ οὗ οβίδ 8 σεΐρῃ, Βδυτηοῃΐζοϑ τ ἱτ πο ὑθ 8 ]0 ΓΒΘΟΣΎ οὗ 8 ΟὈ]Θοί. 

ΨΙ1 Μαρπιυβογὶρία απὰ Κογβίοηδ. 

ὙΠΟ οτἱεἶοα] οἀϊίοη οἵ (6 ΧΧ, Ὁγ Ηοΐπιοθβ δῃὰ Ῥαδγβοῃβ, ἱπ το [816 τοδαΐηρβ οὗ 
ἐνθηΐϊγ-ἔουν αἰβογοηῦ ΜΒ. οὗ οὖν ὈΟῸΟΚ ἃ:θ σίνθῃ, 581}}} ἔα ἾΒμ68 ΒΟΠΟΪΆΓΒ, 88 ΔΙΡΟΔαΥ 
οὐβοσυϑά, σῖϊ (ποὶν ῥυϊμοῖραὶ γθβοῦτοθ ἔον {86 οὐἱἰοΐβιι οὗὨ 118 ἰθχί. Ασδοογαϊηρ ἰο ΕὙΪΖϑο6, 
8686 ὑνοπίγ-ἴουν ΜΘ. δ Ὀ6 αἰνίἀ6α ἩΣᾺ τοδρθοὶ ἴο σόσίὰ ἰηἴο ἔουγ οἾ888θ8, [86 Ὀδ6βὺ ἑδχὶ 
Ὀοΐησ ἔουπὰ ἰπ 11. ὅ2. διὰ δὅ6. ΤὨιΐβ ἰοχῖ, Βονονοσ, 18 οῦ ἔγϑϑ ἔγοπι τιϊβίβ ΚΒ οὗ σοργὶβὶβ ἱπ 
δααϊκίου ὕο δυο ΓΆΡ διϊοιηρὶβ δι πρσονθιθθηῦ. [1 18 ϑβϑρϑοΐδ!ν το Ὀ6 βυϑροοιβα, ΕὙΪΖΒΟ 
81 ΚΒ, τ βθ δστθοΐης ἩΪ 19. δὰ 108. ΤΒδ ἰδιίορ ΜΆ, τορσγϑδβϑηῦ ἴῃ ρϑῆθγαὶ [Π6 ἰοχὶ οὗ 
[6 Οομρ]υϊδηβίδη Ῥοϊγρίοῖ. ὙΤηθ σϑιρδἰῃἷηρ οοάΐςοθ8 δὸ (1) 11. Χ]. δ8. 64. 119. 248, 245. 
248. δὰ [86 ΑἸάαΐϊη6 οἀϊάοη οὗ [6 υΧΧ.; (2) 44. 171. 14. 106. 107. 120. 121. 184. 286. 
ΤΆΘΒ6 ἰαϑὲ ὕνγο ΣΘΟΘΏΒίΟΏΒ, 88 (ΠΟΥ 81ῸΘ Πϑιηθα, ῥγοβθηῦ ἃ ἰδχΐ ΠΊΟΓΘ ΟΥ [688 Θιῃθηδοά --- 
18:6 ἔογτηοσ ΑἸοχϑῃασϊηθ --- δηᾶ, δ (06 Β8:ὴ6 (1πὴ8, ἀο ποῖ Δἰγγαγβ γοϊδίῃ (μοῖρ ἀϊδιἑηοιλνο 
ἰεδίοΓοβ, Ὀδὶπρ᾽ ΤΏΟΓΘ ΟΥ 1688 ἰηπθηοοα ὈΥ 680}ῖ ΟΥ ΘΓ. 



1 ἘΒΌΒΑΚΝ. 

ΟΕΠΑΡΤΕᾺ . 

1. ΑΝ Δοβίαβ Βο]ὰ (86 ἴϑαβὲ οἵ (86 Ῥϑββουοὺ ὦ ἴῃ “96. 08816πὶ ἀπο Πἷβ Τιογά, δπᾶ 
2 οδοτορα 3 (86 ρδββουοὺ {86 ἔουγίθοη!ς ἀἂγΥ οὗ {πΠ6 γβί τποηίῃ, Βανίηρσ βού {Π6 ργιθδίϑ 

ΒΟΟΟΥΪηρ ἰο ἐῤδὲν ΑΙ] οουΓΒ68, Ὀοίηρ οἠῥοξαιϊῳᾳ ατταγθα,ὃ ἴῃ (Π6 ἰδτηρ]6 οὗ τ86 Τοτά. 
8 Απὰ δ δσοιμτηδηαοα [86 1,ον ύδ8, τα βίου οὗ ὑπ6 ἰθιρ]6 ἔοῦ [8Γ86], ἰο δ Π4]1Ο 

{Βοηγβοῖνθθ υηΐο {π6 [οτὰ, πιὰ τοίθγθποθ ἰο ῥ᾽ δοὶηρ δ (86 ΒΟΙΥῪ δῖ οἵ (86 Τ,οτὰ 'π 
4 (86 Βοιιβθ ἐμαὶ Κη ϑοϊομιοη {π6 δοὸπ οὗ Πᾶνα μα Ὀυ1]}0, απ βαΐά, Ὑ6 58}4}} πο 
᾿ΤΏΟΓΤΘ θΘΑΓ Ὁ Τ ΡΟ γοὺ Βμου 618 ; δηᾶ πον ὅ βοῦνα 86 1,οσγὰ γοὺγ Οοά, δπά πγΐη- 
ἰβίδυ. ὑηΐο [8 ρθορὶθ [8.86], Δ τλδῖκα 1 τοϑαν " ΑΘΓ γΟῸΓ ἴβιλ 68 δηα {γὙ10 68, 

ὅ δοοογαϊπρ (0 {π6 τυτὶτύθη ταριϊδίίοη οὗ Πδυ α εἰσ οὗἩ 18Γ86],}1} δηα δοοογάϊησ ἰο [86 
τηδριτἤοθποθ οὗ ϑοϊοτθοῃ ᾿ἷ8 δοθῆ. ΑἈμπὰ βίδῃηαϊηρ ἰὴ {Π6 (6π1ρ0}]6 δοοογάϊηρ ἴο [86 
ΟΥΘΣ οἵ ΓἈ0Π6Γ8᾽ ἔδυ] δ οἵ γου 13 (Π6 1,ον 68, πο μᾶνα 66 δοσυβίοιηρα ἐο ηιΐη- 

6 ἐδίον' ἴῃ βυσορϑϑίοη 18 ἴῃ {Π6 ῥσθβθῆοθ οὗ γοῦν Ὀγοίμγθῃ {86 ΘΠ] άγθη οἵ 18Γ86], ΟΥ̓͂ΘΡ 
[Π6 ῬΆΒΒΟΥΘΙ 84 ΤηΔ 1.6 ΓΟΔΑῪ (Π6 Βϑουῦῆσθβ [0 γοῸ Ὀγθίμγθη, δῃα Κορ [Π6 ρ888- 
ΟΥ̓́ΣΓ Δοοοχαϊησ ἰ0 {Ππ6 οοτητηδπαπηθηΐ οὗ (Π6 Ιογὰ ὙΠΟ ἢ νγὰ8 σίνθη ὑπο Μοβαββ. 

7 Απάὰ υπΐῖο ἐπ6 Ρθορ]θ ὑβαὺ γγογθ ργϑβϑηί 1" Ψοβίδϑβ σᾷυθ {Π ΓΥ ὑμπουβαηα Ἰδιὴβ δπᾶ 
ΚΙάβ, απά ἴἴγθθ ὑμπουβαηα οαὶνο8; ἔμ686 ἐλέπσε ΓΟ σίνθῃ ἴγοιῃ (86 ΓΟγ8] ἰγθϑ8- 

8 υγγ,᾽5 Δοοογαΐϊπρ ἰο ργοιΐβθ, (0 [Π6 ῬΘΟρ]6, δῃᾶ (ὁ ἴΠ6 ῥγϑδίβ δηὰ 1, ον] θ8.99 Απὰ 
ΟΒ]οΐδβ, "1 δῃὰ Ζδομαγίδβθ, δηα ϑ'γϑὶαβ,"" [Π6 ρΟνΘΓΠΟΙΒ Οὗ [86 (θιαρ]θ, ρᾶνσθ ἰὸ {86 
ΡΓΙΘβί8 [ἴ0Γ [86 ῬΆββοΥϑῦ ἔτνο ὑμπουβδῃα δῃηα βὶχ πυπαγοα βῆθθρ, απά ἰῃγθα υπάγοα 

9 οα]γοβ. Αμὰ Φβθοβοπίῖββ, δπαἃ ϑδιηςαβ,}} δη4 Ναίδδηϑδοὶ λὲξ Ὀγοίμοῦ, δηᾶ Αϑδθὶδς, 9 
δα Οὐ Ϊ6], δηα “ογϑπι, ΟὨ ΠΡΟ 8,53: σανθ ἰο {π6 1, ον] 068 ἴο" (Π6 ράββονθὺ ἔνθ (δοὺ- 

10 8β88η4 βῃθθρ, απά βονθὴ Βυμαγθα ο]γ68. Απα {μἷ8 18 δύ ὑοοῖκ ρΪδοθ: 3. (Π6 ρῥγὶϑϑίβ 
11 δμὰ 1,ουϊίθϑ, μανϊηρ' [Π6 ὉΠ]θανθηθα Ὀγθδᾶ, βυοοα ΒΟ ὨΡῚΥ δἰγθα 33 δοοοταΐηρ ἴο [86 

Α ἴονν ποσὰ τοδροοϊίῃρ ἰδ 6 ῥείῃςΐ 1686 70] οννοὰ ἰπ Τὰ τοτίδίοη οὗ (86 Α. Υ͂. ςΘΏΘΓΒΙΙΥ ΤΣΩΔΥ ποὺ ὯὈ6 Ὠοτὸ οὐὲ οἵ ῬΪδΔοο. 
ΤῊ ΒΔΣΙΏΟΩΥ Ὑἱζ8 ἐμ ῥγβεϊίοο δἀορίθα ἴῃ οὐδοῦ υοϊυπιθα οὗ [816 δοσίϑβ οὗὐ οοϊηπιδηίδεῖοθδ, 1 ὯΔ ΥΘ ΟὨ]Υ τηδάθ οδηροθ ΠΏ 
ἦς βοοπιϑὰ οἰ θα σῚ ἡθϑάΐα] ἴο ἃ οοττοοῖ ππάογβίδηαϊηρ οἵ ὑῃ9 οτἱρίηδ). ὙΨΟΣΥ ΠΙΔΩΥ ποτὰδ βηὰ οχρσοβδίοῃδ, ΘΟ ΒΟ] ὈΘΏΙΥ, 

Βανο Ὀδθῃ ἰοἦξ 825 ἰουῃηά ---Ὧδ, 70. ἱπαίδηςο, ἴῃ ὑΐὸ Ῥγοβϑηΐ εἰδρίον, “"' ἐλεὶγ ἀδὲ!ν ΘΟΌΓΒΘΒ᾽" (τοῦ. 2), δηὰ " (δ6 ρΡοσίοχ 
4σέγε δὶ ΘΥΟΓΥ μκαίο"" (γον. 16), τ δγο ὑπο 181} 5 ΔΙῸ ΟΥἀΘὨΕΥ ΒΌΡΟΙ ΟἿ --- ὙΒΊΘΒ, ἰῃ 8 ἢθνν ἐσδἢ δἰ δίϊ ἢ ΟΣ ἃ τότ μον. 
οὐΚἢ σουΐδίου, νου]Ἱὰ 6 ὉΠ Ποα ἐδ εἰ ὨσῚ οοττοοϊθά οὗ οἰἑπιϊηδίοθα. ἘΠῸ ἘΠ ἰδ ὑδχὺ το Πδ8 ὈΘΘῺ πιδάο ἔμὸ δεῖ οὗ 
τουϊδίοῃ ἰα τμδὶ οὗἨ {π6 ““ δυσί ἀχὸ Ῥασαρταρὰ ΒΙΌ16᾽ οἀϊξοὰ Ὁγ Βόν. ΚΕ. Η. βογίνοηονι (1818). ὙΠὸ Οσοοῖκ ἰοχὶ στοά ἃ 
δἰδιυιάλσχὰα --- 81} ὀδδϑι εἶδ) ἀονδιίϊ Δ ἴσοτα ἩΒΪοὮ 1 Βδτο δἰτηθὰ ἕο ἱπάϊςδίο --- ἰδ ἰμδὶ οὗ Ετχίίσδοδο (1 ἰδγὶ ΑΡοεγψρὴϊς γείετί 
Τεειαπιοηέ, 1 ρ8.. 1871). ΕΣ Ὧδγτο ποὺ Ἀφεἰἰδίθα, οη ἀϑοιῖδα ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ, ἰ0 ἰπίσοάυοθ ΟἾΔ χοΘ ἴῃ ἐδ ρυποὶυδίΐου οἵ 
Βοτίτομο᾽ Β ἰοχὲ πὶϊ πουῦ 6811} πκ δροοΐδὶ διδηεΐο ἴο ἔπϑσι ἰῃ ἐπ 6 ποίθδ. 

Ψον. 1.--1 Α.. ΥἹὔὌ : ἐδ 7εαϑ5ὲ οΓ ἴΔ9 ραβϑόονοσ. Βυΐ τὸ κάσχα [86 αἷδὸ ἐπ [α τηοϑαΐπρ 8Δ γ00}} 86 δἰ ΡΙΥ “Ἢ ἴῃ09 ῬΑΔΒΟΥ͂ΟΣ ΟΣ 
4 (ἢ ὕδϑοβαὶ ἰδ." Ἔἔ5Κ5.Οοά. 1. (88 4150 δ. δ8.) 185 ἔθυσαν ὈΥ ἐπὸ βγεῖ Ὠδηὰ : [11., [89 βλιηο, διὰ δάβ, οἱ νἱοὶ Ἴσ. 

γον. 2. --δ.κ. Υ. : δεταγϑὰ ἰπ Ἰοτᾷβ ζαγτηδηίδ (ατ., ἑστολισμένονε). ΤΏθ οοπίοχὲ ΦΌΡΡ)165 (Β6 ἰάοα ἐμπδὶ 1 δ ἐποὶτ 
. οδἧεϊδ) οοδίθ 6. 

γον. 8. ---4Α. Υ. : δρακο υπίο (θεὸ Οὐγε. ἐπ ἰοο.). δ ἐδ ΠΟΙΥ τυϊηΐδίοσ (ΟἹὰ [4ὲ. --- Μ8. Οο]οσί. --- ϑαιγί;Σ φεγυΐϊδ) οὗ 
Τρτδοὶ, ὑἰμδὶ ἐλὲν βῃου]ὰ. 6 [ὁ δοὶ (900 Οὐπηι.). 

Ψον. 4.---ΤΡᾺ. ὕὅ.: (8ὸ εὶς (ΟἹ]ὰ 1δέ. --- Ὑοὰ. Οοϊθοτί. --- Εἰ αἰχίε: Νοη Ρογίαδιεἰς ἀγοαπιὶ ἐπ λωνπενία). ὃ ἨΟῪ ὑδ676- 
οτο (6., καὶ νῦν, Ὀαΐ νῦν οὖν, 1038.) 59. Ῥτορδζο γοὺ (ΘΓ. ἑτοιλάσατε). 10 κί πάτοάδ (ας., τὰς φυλάς). 

γος. ὅ. -Ἴ1.Υ.. : δὸ αν ὰ ἴδ Κίῃρ οὗὨ 1κγ80] ὑχοβοτί ροὰ (αν... κατὰ τὴν γραφήν, ὁ... 12 ΒΟΡΟΙΔΙ αἰ  Υ͂ οὗ [Π6 ὅδ» 
11165 οὗ γου (606 ὦσγι.). [18 γγῇ)ο το ἰὨἑδίοΣ --- ΟΥ̓ῸΣ (09 ῬΔΒΒΟΥ͂ΟΣ ἰῃ ογᾶδσ. ΤῺΘ νόοσὰθ ἐν τάξει δου ]ὰ ὕ6 οἰποὰ ἴο πνιμδὲ 
Ῥτεοοϑθάθε δὰ ῃοῖ ἰο θύσατε. 
οσ. Ἴ. --Ἰ Α Υ. : πδὸ ἰοπηὰ λέγε (βθ0 Οοηι.). 18 οὗ [Π6 Κίηρ᾽' 5 αἰϊοισαμεο (500 Οοπι.. ἀπ[8 868 δά ὑὉτοϊηϊοοᾶ (ΟΣ., 

κατ᾽ ἐπαγγελίαν), ἰο ἴδ: ΡΘΟΡ]ο6, ἰο ϊο Ῥτίοδβί διὰ ἔο ἔδο 1,οΥἱἕοα (44, 74. 41. ΑἸὰ. τοδὰ τοῖς Δενίταις). 
ΥῪοΣ. 8. --Ἴἷ͵λ. Υ. : ΗοΙκΚίοα. 18 ἘΟΣ Συῆλος, ΧΙ. δδ. αγο Ησνηλ; 11. ΠΙ., Ἡσνηλος. 
Μοῦ. 9. --- 9Α.Υ͂. : “όσοη δα δηὰ Ξαιιδῖίδε. ἔ'Ὁ Αδϑδθίδϑ. 21 σαρίδίησ ΟΥοῦ ἰὨουδαη άπ. 
Ἧοσ. 10. --Ξ Α. Υ. : ποθι [Π600 ἐλέη ρ5 ΟΥΘ ἄορθ. Τμὸ Οοάά. 1Π|. ΧΙ. 82. ἀπὰ τηδὴν οἴμοι, τὴ δι σο. διὰ ΑἸὰ., ΒδΥΦ 

τούτων γενομένων ἴογ ταῦτα τὰ γενόμενα. 860 ὐπ. ΨΑΑ͂Ψ,: ἴῃ ὙΟΣΥ͂ ΘΟΙΏΘΙΥ ογάοσ (6Σ., εὐπρεπῶς ; θέ., εὐτρεπῶς) 



[2 

1 ΕἘΞΌΒΑΞΒ. 18 

{ἰγἰ68,} δηα δοοοσάϊηρ ἰο {86 ογᾶδγ οὗ ἔδίμουβ᾽ ἔδυ} Ἱ]1ο8,2 Ὀϑίοσθ (Πῃ6 ρθορὶθ, ἴο οὔ ν 
ἰο {86 Ἰ,ογά, 85 1 18 τυϊτίθῃ ἴπ ὑμ6 ῬΟΟΚ οὗ Μίοβεβ ; διᾶ ἰδυ8 ἀΐά ἐΐλον ἴῃ (86 τἸηοτη- 

12 Ἰηριὃ Αμπα {860 τοδβίβα (6 ῥδββοῦδσ ψ} ἦτο, 88 18 β[ηρ ; " δπᾶ [Π6 βδου ῆσθβ 
18 {ποὺ δοϊ]οα δ ἴῃ Ὀγᾶββ Ῥοΐίβ δῃὰ ρδὴ8 1} ρ]θαβδηΐ οὐοτ," δηα οδιγυϊθα οαὐἱ ἰοἿ 4]} 

[86 ῬΡθορὶθ. ὡΑμὰᾶ δἤβσνγδασ 8 {Π6 Ὺ Ὀγθραγθα [ἴογρ ὑμϑιηβθὶνοβ, δηᾶ ἴῸΣ (86 ῥυϊθδίβ ὑπ ὶγ 
14 Ὀγθίμγθῃ, {86 ΒΟῃ8Β οὗ ἄβδγοῆ. ΕῸΓ [86 ργίθϑίβ οἴδγθα (86 ἔδὺ ρίθοθβ ὃ ὍΠῚ}] παρε ; 

Δ: [Π6 1,ουϊῦθβ ργΘραγθα ἔου {Πθσλ 86 1 νγ 68, δπὰ [16 ργίϑβίβ ὑποῖν Ὀγθίγθῃ, (6 8008 οὗ 
1ὅ Αδῇοῃ. Τῇ ΒΟΙΪΥ ΒΙΠρΡΘΙΒ 8150, [Π6 βοῃ8 οὗ Αβδρῇ, γθῦθ ἴῃ ἰμοὶγ δ᾽]οιίθα ΡΪδοο" 

ΔΟΟΟΓΪ Ηρ ἰο ὑΠ6 Δρροϊηϊμηθμπί οὗ Πανὶ ά, δμα Ὁ Αβδρῆ, Ζϑδοβαγίδϑ, δηὰ ΕἸ αἰ πα 8,}} τνῆο 
160 νϑγθ αρροϊπίοα ηιαδίετε οὕ" δοης ὈΥ [86 Κιηρ. 5 Απᾷ 18 (6 ρογίθυβ τσόγ αὖ ΘΥΘΙῪ ραίθ; 

0 ττγᾶ8 Ὠοὺ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ᾿κ ῸΓ ΔΗΥ ἴο ὑΌΓΠ 8458146 ἔγομη ἢἷ8 ἀ6 1] βοσνΐοθ, δ ἴον (μοῖν Ὀγοὶἢ- 
17 τοῦ {86 1,ον]θ8 Ῥγθραγθα ἴον ἔβθῶ. ΑἈμπάα {μ6 βϑύυΐοθ οὗ βδοσβοίηρ ἴο {86 1,οτὰ 
18 νγδβ ὑσοιρηύ ἴο ἃ σομποϊ βίοη οἡ ᾽5 {παὶ ἀδΥ, ὑμαὺ ἐΐον ταῖρι ΒΟ] {86 ρϑββουϑσ, δυά 

ΟἿΟΣ βου οοβ ὍΡΟΙ {Π6 Δ][27 οὗἩ ὑπ6 1,ογά, δοοοσαϊηρ' ἴο [6 οοτησηδηθτηθῃΐ οἵ κἰπρ 
19 “οβ8118.. ἊΑμπὰ 1 {6 ΟὨΣΙάσθη οἵ 1Βγ8 6] γῆ 18 σσϑσθ ρσϑβϑηΐ Π6]4 {88 ῬΆββου σ δἱ {}18 
20 {ἰπ|6, δῃα {μ6 ἔθαβί οὗ ππ]θανθηθα Ὁ Ὀγθδα βθύθῃ ἄδυβ. Απᾶ βοἢ ἃ ῬΆββονοῦ δᾶ ποὺ 
21 Ὀδδὴ ὅ Καρί ἰῃ 18Γ86] βῖποθ ὑμ8 {πη οἵ [π6 ρσόρμοὶ ϑδϑῖηιθὶ. Απᾶ ῃὸ Κίηρ οὗ 1βγδοὶ 

ἢδα μο]ὰ 3 βῃοῦ ἃ ΡΆΒΒΟΥ͂ΘΣ 88 “058ϊ848, 8η4 {Π6 ῥγὶθβίβ, δῃᾷ (16 1, ϑυϊῦθβ, δηα [Π6 9078, 
22 Πε6]4 νψῖϊἢ 41} Ιβγϑθὶ πὶ οστ ἔοῃμα αν] ἔην αὖ “6 .Όβδ] θη. [Ι͂ἢ {86 οἱρθίθθηι 
28 γϑδγῦ οὗ [86 τεῖρη οὗ Ψο8188 νγαϑ (8:18 ῬΆββουθὺ Καρί. Ἀμπὰ {6 σψοσκβ οὗ “οβὶδβ Ψ6ῚΘ 
24 ὑρτῖρηῦ Ὀαοίοτο ἢἷβ 1οσὰ πὶ} ἃ μοαγὺ [1}] οὗ ροά]ϊμθββ. Απὰ 4180 ψμδὶ σοὶδύθβ ἴὸ 

ἈΠ τγῶ8 35 ἩΣϊὕθη ἴῃ ΙΟΥΔΟΥ ΕἸΠ168, ρνϑούλνον ἃ ἴΠο86 ὑμαὺ πὰ βἰπηρα,3" δηα θθθῃ 
ὈΠΡΌΟΙΥ ὑονγαΓ 8 “δ (86 1,οτὰ ἈΌΟΥΘ ΘΥΘΓΥ Οἰμ Σὺ Ὁ παίΐοῃ δηᾶ Κἰηράοτσω," δηὰ ρτίονοα 
Ὠΐτη ΘΧΟΘΘΑΪΠΡΙΥ ; δῃὰ 35 [Π6 ᾿ΟΤᾺΒ οἱ {Π6 1,ογὰ γγογο 1816 ἀροη Ὁ 18γβο]. 

2ὃδ Απᾶδ δἴνοσ 411 [8686 δοίβ οὗ “οβίδβ ἰὕὺ οϑίὴθ ὑὸ ρ888, ὑμαὶ ῬΊΆΓΔΟΣ (86 Κῖηρ οὗ 
Ἐργρὺ οϑηθ ἴο 1086 δ: ΔΓ δὖ ΟἸΆΓΟΔΙΩΥΒ οα (860 ὅ2 ἘΠΡγαίδβ ; δῃηα “οβ:88 σγϑηΐ 

26 ουύ ἀραϊηδὺ τη. Αηά ὅδ (860 Κίηρ οὗ Εργρὺ δοῃΐ ἰο ΐπη, βαυγίηρ, αὶ δνθ 1 ἴοὸ 
27 ἀο νι (μ66, Ο Κίηρ οὗ δυάθααῖΡῇ 1 δὴ ποί βϑῃηΐ ουὖ ἔγοιῃ (86 1οτὰ αοά δραίηϑὲ 

(866, ἴ0Γ ΤΥ ὙὙᾺΓ 18 ὩΡΟῚ {86 δ᾽ ΕἸΡΉγαίαθΒ ; δ8πα ΠΟῪ {π6 [ογὰ 18 τ} τη6, πᾷ ὅδ (Π9 
Τ,οτὰ γΠο 18 νυν τη 18 ἃ Ββαβίθηϊηρ [νοσά. δίβμῃα 88146 δ᾽ δῃὰ Ὀ6 ποῖ δραϊηβί (89 

28 1,οτὰ. Αμα ἢ 2ο5188 414 ποῦ ἔσῃ Εἰπιβ6 17 οἢ ἢ18 οπδτίοὐ, 3. Βαϊ ἀπαοτίοοκ ἰοὸ ρῃῦ 1 ἢ 
Εἴτα, ποὺ τοραγάϊηρ [06 πογὰβ οὗ [86 ῥγορμθῦ “ϑγϑγλῖαβ ἔτοσῃ ἢ. ὑΠ6 τοῦτ οὗ {89 

29 1,ογὰ, Ὀαὺ Ἰοϊποα Ὀδι116 τὴ Εἶπα ἰῃ ἴ.6 ρΡ]αίη οὗ Μαρσθϑαάο ; Κ' δηὰ {Π6 ῥγΐποθθ Ἵὀϑιὴθ 
80 ἀοπη ἰο “' Κίηρ Ψοβδβ. Αμπὰ ὑμπο Κίηρ' βαϊα “' ἀπίο 18 βουυδηΐβ, ΟΑΥΤΥῪ ΤῺ6 ΔΎΔΥ Οὐΐ 

οὗ 186 Ὀαύι16, ἴου 1 81: ὑΘΙῪ γγ 8. Απα ἱπησηθαϊδίθ Υ ἢ18 βοσυδηΐβ τοηονθαὰ ἤπη 
81 ἔτοιῃ [88 ]η6 οὗ Ὀαι16.5. Απά δ τηοπηίθα 3“ 18 βοοομα ομαγίοί, δῃα Ὀϑίηρ ὈτοῦρΒι 
82 ὈΔΟΚ ἰο 6 γυβαίθιῃ ἀϊθᾶ, δῃα γγὰβ Ὀυγὶθα ἴῃ ὨὶΒ 1 ΘΓβ᾽ ΒΘρα]οὮσθΌ Απα ἐμγουρβουΐ 

ὕοσ. 11. -Ἰ ΑΟΥ.. : Κιηάχοάα (οὗ, τὸσ. 4. 3:60 Ύ6ΓᾺ] ἀϊκηϊἰίοα οὗ ἐμὸ ζδίμοτθβ.Ό ὃ Τὴ: γοχβίοι οὗ 1611] 686 ἰπ (9 

τοδτείῃ, 88 δὴ διίοσιιδεέτο ἐσδηβιδιίουι, ἰμδίοαὰ οὗ “ διὰ ἐμῸ8 ἴῃ ἐμὸ χποσῃΐηρ,"} “ δηὰ βὸ οὗὨ ἐμο ῬΆ]]οοκ 8, Ὕ3 Ροίεις 

τειὰ οΣ Ὕ73., ΟἹ. [80 Ηδδ. αἱ 2 Οἤτοιι. χχχυ. 12, βιὰ ἔμο Οῦπι. βϑὶονν, ἐπ ἴσο. 
Ψψεσ. 12. ---Α. Ψ. : δρροσίδ δὲ (αν. καθήκει). ἔδὄἔ. 88 ἴον ἐδο βδοσίδοοϑθ, ἔΠῸῪ δοᾶὰ ἔποθ. 6 νἱεδι ἃ ζοοὰ ΒΔΥΟΌΣ 

(πρδτα., τοίλ σοοα ρεεά, οΥ ιοϊ πρὶν; Οἱὰ 1Δὲ., ἐμτι δεπουοίεπεῖα). 
γεν. 18. --- ΤΑ. Υ͂. : δοΐ ἐλετι Ὀοΐοτο (6τ., ἀπήνεγκαν»). 
Υεν. 14. --- 8... Υ. : 1Δὲ (6τ., τὰ στέατα). 
ες. 16. --9.κ. Υ.: ογάοσ.υ 190 πίΊε (κα. 11 Ζοἀϊμλς (600 Οῦη.). 13 πὰδοῖ ἔδο Κἰη κ᾽ το πο (806 051.) 

Ἴβδο ρίυγα) οἱ παρὰ ἰηπίοδα οὗ ὁ π΄, ἰδ δι ρροτιίοὰ ὈΥ 11. 44. δδ. δηὰ οἶμον οοὐά. 
γεν. 16. -- 15Α. Υ. : Μοσϑουοσ. 14 Ἰωνν ί]. 15 κο ἴτοιο ἰδ ὁσάὩΔῚῪ βοσυΐοο (α:., ἐφημερίαν, οἴ0.). 

εν. 17..-- 16... Κ.: Ὑδὺκ 6͵9 [8.6 ἐλίηρε ἐμδὲ θο]οηκοὰ ἰο ἴδ Βδοσίβοϑα οὗ 89 1οσὰ δοοοσηρ)ἐδῃοὰ ἴῃ. 
γεν. 19. -- 1... Υ.: 80... 15 ψὩΐοῆ. [ἧ{ὅὅ (δδὶ (αΣ., τούτῳ. 9 μποοῖ. 
ες. 20ῶϑ.-  ἘᾺῸ.Υ.: πδδ Ὠοὺ (866 ΟΌ1.). 
ες. 21. --- ΣΎ ρα, 811 ἔηο Κίηρε οἵ ΙΗ186] μοϊἃ πού. 1 1ΐοταὶ, οχοορεπρ " Υοα,᾽" δαὶ βὲ}}, 
Ψον. 24. --- 334. Υ. : Α5 ἴον ἴδ ἐλίηρ [δὲ σδπια ἐὸ ρ688 ἰπ ἷδ εἶχηθ, ἔπΠ0Υ τόσ. Ἅ4 ἐπδὺ εἰπηϑὰ (890 οη1) ΤῬ ἀϊὰ 

πὶ κοῦ!ν διρφοϊπδὶ (06 Οὐηι.). 3941}. 51 ρ60}}6 δπά κίηράοιιθ. 588 διὰ ποῦν {Π6Ὺ ρτὶογοὰ Ὠΐτα ὀχοθο ὨΡΊΥ, 50 ὑπαὶ 
(8δοε Οὐνι.). 39 γορρθ ὮΡ διδί δὲ (80 (Όηι.). 

ΨοΣ. 25. --δὅδ0ια. Υ.: Νονγ. δ1 χβῖδο. 85 ΟΔΤΟΒδιηΐδ ὌΡΟΣ ΒΘ. ἘἙαρχαμυς, ΧΙ. 44. θ4. 71. 74. ἀπὰ οἴδογε. 

νον. 26. ---35Α. Υ.: Βυϊ." 
Ψον. 27. --Μ ..: οπιΐς ἴἰὴ06. δέγοραδι δ .8ο]οτὰ 18 ὙΠ τὴϑ Βοδιϊης »16 ζοσνασά : ἀϑρασίὶ σοι γῖ6 (8600 ΟἿὉΝ.). 
ΨοΣ 22. ---δ1 ΑΟ Ὑι: Ἠοπῦοί. 885 ὕδοὶς ὨΪ8 ομβδσίοί ἤγοσα ἷμ (ϑθο 00)5.).. 99 ϑοχοσηΐὶο σροζδη ὉΥ. 

Ψον. 29. --- 9.4. ΥἹὔ1 : Μακίάαο (500 Οὐ»ι.). 41 σδιθ δραϊπεὺ (βθο ΟὉγ1.). 
Ψψετ. 80. --- 124. Κ΄. : Του Βαϊ {89 Κίῃρ.  ἔἕὀὄδιοοΚ εἷπι ΔΉΔΥ οὐὐ οὗ 86 Ὀαέε]ο (Οτ., ἀπὸ τῆς παρατάξεως). 
Ψναο;. 81. ---.Α. Υ.: Το καὺ δ6 ὋΡ Ὅροι. Τμαὺ 11. 6150, δ ΕσῚ ὑκδο θ᾽ Δρραγδίῃδ (οἱ οπτίης Ηοϊπηθα δὰ Ῥασβου δ) 

βἰδῖεθ, τὶ ΧΙ. (ὉΥ ἃ βοοοπὰ μδιιά) 44. ὅ8. πὰ οὐδοσβ, δι ρροσίφ ἴδ ο χτοδαϊῃᾷ δεύτερον ἱπαίοδὰ οἵ δεντέριον ἰδ ποῖ δον 
Ὁ, ἰδο Μεε-ἐπιΐϊε οὐ οι οὗ (15 Μ8. ὮΥ Ὑεσοθι]οσο δηὰ ὅσσα. ᾿ 



74 ΤῊΒ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

δαᾶερα 1 {ΠΟΥ πιουγηθα ἴῸΓ «}ο58[848 .; δηα 6 γοηΐδθ " (86 ρῥγορμοί Ἰδπηθηϊθα ΤῸΥ «0888, 
δηα ὑμ6 οἰϊοῖ γεοη τὶ {6 υγοθη τηΔαθ ἸΑτηθη βίο ἴῸΓ ἶτη ἀπίο {118 ΑΔΥ͂ ; 8πα 
ἴῦ νγγὰ8ϑ ογάογϑα δύ (μὶ8 βῃου]ὰ Ὀθοοπμθ ἃ ρογρθϑίιδὶ οΟὈβουνϑποθ ἔοσυ 411 [ῃ6 σϑὸθ ὃ 

88 οἵ Ιβγτ86]ὕ. Βυῦ {8686 ἐλῤλίπηφϑβ" ἅγὸ τε θη ἴῃ 086 ὈοοΟΙς οὗ {π6 Ὠἰβίοτθβ ὃ οὗὨἨ [ἢ6 
Κίηρβ οὗ ϑυάδῇ, δηα ΘΥΘΥΥ͂ ὁη6 οὗ π6 δοὶβ ὑμπαὺ “οβίδβ (14, δπᾶ ἢϊ8 ρουυ, δηὰ 
ἢ18 ὑπαογβίδηαϊηρ ἴῃ {Π6 Δ οὗ {86 Ι,οτα, δηα {μ6 ἐλέησε ὑμαῦ ἢθ δα ἀοῃθ ὈΘοτσο, 
8 Πα {π6 ἐῤίπξε ΠΟῪ τϑοϊίθα, ἃτὸ τϑροσγίθα ἴῃ ὑπὸ ὈΟΟΚ οὗ 7Π6 Κίῃρβ οὗ [8γ86] δηὰ 
068}}.5 

84 Απά {δ6γ οὗ {86 παίΐου ἴ ἰοοῖκ 96 ο Πομπ 88 ὃ {Π6 βοῃ οὗ “οβῖ85 δῃα ἀθοϊαγοᾶ" ἀὲπηι 
-δὅ Κίηρ' ἰπϑίοδα οἵ Φο8148 ἷβ ἔδίῃοσ, ἤθη ἢ6 νγῶβ ὉΥΘΗΓΥ 8πα ὑπ γ66 γϑαγβ ο]8. Απά ἢθ 

ΓΟΙΡΏΘΑ ἰπ ἴ8γ86] 15 δηᾶ ἴῃ Φογυβδίθσα ὑπ γ66 τη ῃ8. Απα ἑδεπ {Π6 Κίῃσ οὗ Εργρί 
86 ἀεδροβοά Πΐπι ἔγοτῃ τοὶ στῖηρ 'ῃ δ υ βα]θῖα. Απᾶ ἢ βοὺ ἃ ἰδχ ἅροπ {Π6 πϑίϊοῃ ᾽ οὗ δῇ 
87 Βιιημάτοα Δ] Θηὐδ οὗ ΒΛ 6 Ὁ δῃᾶ ομβϑ [α]θηὐ οὗ ρο]ά, Το Κίπρ οὗ Εργρί 4180 ἀθοϊαγθᾶ 1 
88 Κίηρ Φοδοίμα 18 Ὀτοίμον Κίησ οὗ δυάδα δπα Ψθγιβα]θθ. Απαᾶ Δοδοῖπι Ὀουμά {86 
89 ΠΟΌ]6Β ἀπα βϑὶζϑὰ Ζδγδοθβ 8 Ὀσγούμθν, "5 δῃηα Ὀτοιρηῦ πἴτα ουὐ οὗ Ερσγρί. ΕἾἶνθ δπά 

ὈΘΩΪΥ γΘΆΓΒ 014 τγγὰ8 Φοδοῖμπη θη 6 τγᾶαϑ τη866 Κίηρ οὗ Φιάεα δπηὰ “6 Γιι8Ά] 6 πιὰ ; ̓' 
40 δῃηὰ πὸ ἀϊὰ δυν]] Ὀαίοσθ [6 1οσὰ. Βυΐ 15 ἀραϊπδβί πἰπὶ ΝΑΙ ΟΠΟΔΟΠΟΒΟΣ [Π6 Κίπρ ̓ ο 

ΒΑΌΥ ΟΠ οϑη6 ὑρ, ἃπὰ Ὀουμπα Εἶτ Ἡ 10} ἃ οΠ δίῃ οὗἨ ὈΓΆ88, Δπα σαγτὶοα ἀΐηε αηΐο Βδθγ- 
41 Ἰοῆ. Ναθθομοάοπμοβοῦ 8180 (001 Βοπλα οἵ 15 (π6 ΠΟΙΪῪ γ65886]8 οἵ ἴπ6 Ἰωοτὰ, δηα οαγγιθα 
42 ἐΐόηι ΑΎΑΥ, δπα ἀθροδιοα ὑμθῖὰ 1 ἴῃ ἢ Ϊ8 ἴθ ρ]6 15 αὖ Βαῦυ]οηθ. Βυὺ ἐλοβο λίπε μαι 

ΓΘ ΓΟ] αἰ α οὗ Κἶπι, ἃ8 776} οὗ ᾿18 ὉΠΟΙΘΔ 688 88 ἢΪ8 ἱπῃρ οὐ γ,}Ὁ ἅτ υγὶ 06 ἢ ἴῃ (86 
ΘἈΓΟΠΙΟ]68 οὗ Π6 Κίηρ. 

48 Απᾶ σΜοδοῖπι Βἷβ 8οῃ τϑὶριιθα ἴπ ἷ8 βίοδᾶ ; ἱπᾶθϑᾶ, ῆθηῃ δθ νγὰβ δρροϊῃίβα δ 
44 νὸϑ Ὁ οἱρῃίθθῃ γϑᾶγβ ο]Ϊ 1. ἀπά Β6 τοϊσποα “1 Ἰδγθδ πποπίμ8 πᾶ ὑδῃ ἄδγϑ ἴῃ 96 Γ 88» 
4 Ἰ6π), δπα αἸα δυν]]} θϑίογο (9 [οστὰ. Απα 3 δέου ἃ γϑᾶγ Νδθυσποάοποϑοῦ βοηῦ δπά 

Ὀγουρῃύ Πἷπὶ υπίο "5 ΒΑΌΥ]Οη τ] (86 ΠΟΙῪ ν6556]8 οὐ ὑπὸ 1,οτὰ, δῃὰ ἀθοϊαγθα 5646- 
406 οἷαβ 3" Κίηρ οὗ Φυάερα δηα «“6Γβα] θη, 6 Π ἢΘ γγἃ8 006 δπᾷ ὑΥΤΘΠΕΥ͂ γοᾶγβ οἱ. Ἀἀπὰ 
41 [6 σεῖρῃθα δἰθνθὴ ὙΘΆΓΒ; δπα Π6 αἰὰ 601] αἶδο πῃ (Π6 βἰσῃῦ οὗ {π6 1,οτά, δπα οαγθᾶ 

ποΐ ἴογ π6 νγογβ ἐῃαῦ 6 γ6 Βροκϑῃ τπίο ἀΐπι ὉΥ (86 ρῥγορῃμθὺ Ψ6γθπχαϑ ὁ ἔγοιῃ (Π6 
48 τηουνῃ οὗ {πΠ6 Τοτά. Απά που] ϑίϑπαϊηρ (Πμδὺ 5 Κηρ ΝΑΡΌΘΠΟΔΟΠΟΒΟΥ ἢδα τη866 

Ὦϊπὶ ΒύγΘΑΓ ὈΥ {86 Π8πὶ6 οὗ {πὸ μογά, Π6 ἔουβτγοσο Εἰμηβ86], ἀμὰ στο θο]]θα ; δπα παγάθῃ- 
49 ἱπρ' ἢἷβ προῖζ, δῃᾶ ἢἷ8 μϑαγί, [6 ὑγαηβργθββθα (ῃ6 ἰαννβ οὗ (ῃ6 Ιμογὰ (οὐ οἔὨ [8Γ86]. 

Απα (Π6 Ἰοϑάθιβ “ἴ 4180 οἵ {ῃ6 ρθορ]θ δπᾶὰ οὗ {86 ργιθϑδίβ ἀἸἃ ἸὭΔΗΥ ὈΠΡΌΘ]Υ ἀ6668, 
Θυθὴ Ὀθγοπά 4]1 {Π6 ρο]]υ 05 οὗ 8]1] ὑπ6 μοαίμϑῃ, δπα ἀθῇ]θα ὑπ6 ΒΟΥ ὑθπιρ]6 οὗ [6 

ὅ0 1,οτὰ, ἴῃ 8 ΦΘγβ8] θη. Απαᾶ 9 (μ6 ἀοἂ οὗ {Π0} [4{Π|6Γ8 βϑηῦ ὈΥ̓͂ 8 ΤηθββθηρῸ Γ ἴο 
51 6411} ἐπδπὶ θαοῖκ, θθόϑαβθ 86 βῃονγθὰ ἱπάπ]ρθποθ (0 {ποτὶ ἀπ [18 ὑθθγη8016. ἢ Βαΐ 

[Π6Ὺ Δα ἢ18 ΤὨΘΒΒΘΏΡΌΓΒ ἴπ ἀουἸβίοη ; 8ηα ἰπ {Π6 ἀν ὑπαῦ (ῃ6 ΙοΓὰ βραῖκα, : ὉΠ 67 
δ2 846 8ἃ βροῦί οὗ ἢΐἷ8 ρῥσορδοίβ, 80 ἊΝ Τοσῖ, (μᾶὺ ΒΘ ψῶ8β στοῦ τ ἢ Π]8 ῬΘΟΡ]Θ οἡ 

ϑοοοαηύ οὗ πο ὶν ὉΠΡΌΛ]Ιπμ688, δπὰ ἀθιοτταϊπθα ὑο Ὀτίηρ (λ6 Κίηρβ οὗ (Π6 ΟΠ] 4668 ὃ: 

ἴοσ. 82. ---τἴ Α. Υ͂. : ἰῃ 11 σόνυγ. 38.γοδ, Φοσοϊθ. ὃ ἐπὶβ δ κίγσϑῃ ουἱ 707 απ ογαΐπαποα ἴο 6 ἄοῃθ ΘΟΒ ΕἸ ΠΌΔΙΥ ἴῃ 
811} (8ὸ ἡδιίοῃ οἵ. 

ον. 88. ---4.Α. Υ͂. : [Π680 ἐλίπρε. διδίοτίοβι 5 Δυάσεα. 
γὼ 854. ---Τ Α. Υ. : Απὰ [Π9 ροορἷο (6τ., οἱ ἐκ τοῦ, οἴο.). 8 Φοβοδδς (80 44. δ2. δηὰ οἴδιοσβ, νυ δ ΑἸά. ; 1Π|., Ιωχαζ ; 

ΧΙ. 64. ἃ]., Ἰωάχας) 9 πιδάθ(θν., ἀνέδειξαν»). 
γον. 88. ---Ἴὁ0 Α. Υ,; Φυάοα. Οοὰ. Π. νΊῈ βοιὰθ οἶδοτα, μ88 Ἰούδα ἴογ Ἰσραήλ (606 Οοηι.)}.., Οοά. 11. ακ5 ἐδο τοδάϊῃδ 

ἀπεκατέστησεν ἴοτ ἀπέστησεν οἵ [89 ἐφχέ. γεο., διὰ βασιλεύς ἈΔ8 ἐδ ατίϊοο ἰπ [Π6 δδτηο. 
Ψος. 86. --- 11... Υ(, : Ἰαπὰ (τ., τὸ ὅθνος). ον. 87. -- ἸΣ,Α. Υ. : τοδὰο (866 γοσ. 84). 
γον. 88. --- 15. ἃ. Υ. : Απὰ Βα Ῥοππὰ Φοβοΐτη απὰ [.6 ΠΟΌΪΟΘΒ : Ὀὰὺ Ζατδοοθ ἢἰμβ Ὀσοίμοῦ Β6 Δρργοῃβοηάοὰ (οζ. Οὐγι1.). 
γεν. 89. -- ΜΑ. Υ. : κίηρ 'ἰπ ἐμο Ἰδηὰ οἵ Ζυάθα (108., ἐν τῇ ̓Ιονδαίᾳ : Φαπία, ἐπ ἑεγγα Ζελμάα). 
ον. 40. -Ἴδ αἱ Υ. : ἩΥΒογοίοσο. Τὸ τοράϊηρ ἐπ᾽ ἴου μετ᾽ αἱ {μ6 Ὀοκίπηϊης ἴα καρροτιοὰ ὮγΥ ΠΙ. ΧΙ. ὅ8. οἱο. (666 ὥσνι.} 
Ψος. 41. --- ἸΘΑΟΥ. : ἰοοκ οἵ. 11 βοῇ ἰβοη. [ἔ1Ἣδὼ Β[6 οὕγῃι ἴθι] (ναῷ ἑαντου, 108.). 
ον. 42. --- 9. ἃ, Υ. - τεςοχαοὰ (ξ., ἱστορηθέντα) οὗ Εἶπ δηὰ ο Ὠἷδ ὉΠΟΙΪΘΔΏΠΘΕΚΒ Βηὰ ἱπιρίοὶγ. 
γον. 48. -- Ὁ Α. Υ. : ὯΘ6 γὃβ τηδὰθ ἀίπᾳ Ὀοΐηρς (108., ὅτε δέ ἴος ὅτε γάρ). Ἐὸοτ δεκαοκτώ δ΄τὸ ἰδ6 ΜΒΞ. 111. ΧΊ. 44. δ2. διὰ 

οἴμοσβ, νὰ 248. Α]ὰ. ; 11. μδ8 ὀκτώ (βθοὸ Οοπι.). 
γος. “4. ---ἸΑΟΥ.: δὰ τοϊχηοὰ δμέ, οἷο, γον. 46. ---12.. Υ.: Β06. 55 οδυδοά Ὠΐτα 0 Ὀ0 ὈχοῦρὨῦ πο. 
γον. 46. --ἘΞΑῸΨ. : πιδάο Ζοιθομίαα. γος. 47. ---- 15.Α. Υ.. : σογοιιίο. 
Υος. 48. --- 35... Υ. : αἴζον [δαὶ (6θοὸ Οοηι.). 
νος. 49. --ἼΤ ΑΟΥ.: Το κονθσηοσθ. ὅζ5 μδαδοὰ 81} ἴ::9 ροϊ αἰ ο8 οὗ 81} παίίοηδ, δηα ἀοδ]οὰ ὑμ6 ὕδια ρ]ο οὔ ἐδο ἴωσά, 

ΓΕΘ ΔΒ δδηο Βα ἰπ, οἷς. ΤῈ Βρροσὶ οὗὁἨὨἁ 11. 8160 τρὰῦ Ὀ6 οἰϊοά ον 86 κἀάϊξίοῃ οἵὗἨ ἠνόμησαν δίϊος ἠσέβησαν καί͵ 
Ῥοδίάε8 ὅδ. ἀπὰ 44. ρίνοῃ Ὁγ Ἐτ σθομο ; 11. ΧΊ. δ2. Βαῦο ἠνόμησαν καὶ παρέβησαν. 
εν. δ0. --- 9 Α. Μ΄. : Νογογίμο1οθδ. ὃ0 θθοδιιδθ Π6 βραγοὰ ἴβϑσα (6τζ., ἐφείδετο, οἰ0.) δηὰ εἰσ ἐδ ΌΘΤΠΔ 16 αἰδο. 
γεν. δ]. -οὗτιό Ψ. : διὰ ἰοοῖ, ὙΒθὰ ἐδὼ Τοσὰ βρακο μη ἐλέτη. 
γον δ2 -ῷἭέεῃἨἨᾳ Υ : Ὀοίης στο... ἴον ἐλεὶγ ζτοδῦ Ὀπχοάϊίημοθ68 οοχασοδι θᾶ (9 Κίηρμα . . . . ἴ0 ΘΟΣΩΘ. 



1 ἘΒΏΒΑΒ. 18 

ὅ8 ἃρ δραϊτῃδὲ θὰ. ΤΉΘΥ 8]6 07 {Π61] γοῦπρ᾽ ταθῃ ἢ (86 πογά, τουπᾶ δρου τὶ {Ποὶγ 
ΒΟΙΥ ἴθι ]6, 8148 βραῦϑα ποῖ 6 Ὁ γουηρ' ΙΔ ΠΟΙ ΙηΔ14, Ο]4 τἸηδῃ ΠΟΡ 6}}}]4, Ὀυΐ 63 

δ4 ἀε)ϊγοτεα 41] ᾿ἰπίο (μοῖσς μβαπβ. Απα ἐμου ὑοοῖ 411 {π6 ΠΟΙΥ γ6586]8 οὗ ὑμ6 1,οτὰ, δοίλ 
στοδΐ δα] 5713]], δῃηὰ (Π6 ὑγθαβΌγο ομθϑίβ οὗ {π6 1,οτα,5 δα {Π6 Κρ Β ἰγθαβιγοϑ, δῃὰ 

ὅδ᾽ οἀττὶοα ἐλόσι αιΤΔΥ ἰηΐο ΒΑΌΥ]ΟΩ. Απα ἴΠμ6Ὺ ὈυΓΠΘα {86 Βοιιδ6 οὗ {π6 1,ογά, δπά ἀ6- 
56 τηο]δηοα {Π6 τν8118 οὗ Φογιβαίθηι, δπα βοὺ ἔσο ἰὸ ὅ ΠῸΡ ἰοΘΓΒ. Απά {6 Υ υὐἱοῦ]ν 

ἀοβίσογθα 411 ΒΓ ΡΊΟΓΥ ; δῃᾶ (δ6 σϑιηηδηὺ οἵ ρθ00]6 8 δα βινογα ἴῃ μπᾶ ὅ ὑπο 
57 ΒΑΌγ]οθ. Απαᾶ (μ6ὺ Ὅ6ΙΘ᾽ βογνϑδηίΐβ [0 ἢΐπὶ δπα ἢΐβ οἰ] γι, (1}} 0Πη6 Ῥουβίδῃ8 
δὅ8 τεϊσπρά, ἰο {0161} η6 νογὰ οἵ (ῃ6 Ἰωογὰ ςροΐδθη ὉὈΥ {Π6 πιο οὗ Ψγθηλαϑ:  Ὁ6] 

[Π6 Ἰαπᾶ 4ςλαϊ Βανθ ὃ δη)ουθα Π6Ρ βαθρδίῃβ, [Π6 ψἼΟ]6 ὑπο οὗἨἁ ἉΠ6Γ ἀθβοϊδίϊοη 584]] 
806 τοϑβί, ὉΠ] 086 οομρ]οίίοη ̓  οὗ ΒΟΥΘΏΓΥ γὙΘΆΓΒ. 

γον. 88. --1 Ὰ. Υ.: τῦῖιο δον ἐμοῖσ γοῦβ ΙΏ6Π,. 
ἔδει (αὑτῶν, ΧΙ. 44. ὅ8. 64. 248. ΑἸά.), ἔοξ Ὠθ6, οἷα. ; 1Π1. 
ΤῈ οσοπίεχὲ βοοῖδ ἐὸ σοα στο 1ὕ. 

«ον Ψεα, εὐεη πὶ ΐη ἐῃθ σοπιρδδα οὗἁὨ (6Ὺ., περικύκλῳ). 2 Διροηῦ 
ΧΙ. 248. Α]ά. δύο ἐπὸ ὑσίῃμοῖραιὶ δυϊμονίἐἰ68 70 παρέδωκεν. 

γον. δέ. ---8.4. Υ. : πιῖ πο τοϑϑοῖδ οἵ [Π9 ἂεῖς οὗ σἂ (560 ὥνι.). Οοάά, δῶ. 64. 248. 248. ΑἸά. τοδὰ θεοῦ ἴον κυρίον Πότο. 
γος. δδ. --4Α.ὄ Υ. : ΑΔ ἴοσ [86 Βουδθ οὗ [86 1ογὰ ὑπὸν Ὀυγχεΐῦ ᾿ξ, Ὀχακοὸ ἀοτννῃ (Ε00 (Όπηι.) [6 νν8118 οὗ Φοτυδβαΐοχω, βοὶ ὅσο 

ρου, οἷα. 

Ψεςσ. δ6. ---5.Κ. Υ͂. : διὰ δ8 70. ὨοῚ ρ]οτίουξ ἐλίπδε, ΠΟΥ͂ ΠΟΥΟΣ οοαδοὰ {111 ἐμ ν "δὰ σοησυτηοὰ δὰ Ὀτουσαῦ ἐδοτι 811 ἴο 
πουκμῖ : δὰ ἴπ6 ρϑορὶο ἐμδὺ σοσ οὶ β'δίη τ] πὸ ενοσχὰ μ6 σαντο πηΐο ΒΔΌΤΙ]ΟΩ. 

Ψος. δ7.---5.κ. Υ. : “δο Ὀδόδηιο δοτυδηί (6 1.. καὶ ἦσαν παῖδες). 
Ψες. 88. --δ.. ΥΧὲ.: μδὰ. 59.201} ἴόστὰ (θοθ Οὐηι.). 

1. Τοχϑηιίο. 

ΟΒΑΡΤΕΕ 1. (Οἱ. 2 ΟἼ σου. χχχνυ., χχχτί.) 

γεγ. 1. Λγειν, ἴο Ὠο]ἃ, ἴο ΟΘ]Θσαῖθ. [ζ σΟπιθ8 
ἱπῦο π86 ἴπ ΓΒ Β6η56 ΟΠΪΥ ἴῃ 86 ἰδίου {{π|65, Ὀαΐ 
ἦδ ΤΓΘΩΌΘΏΠΥ Β0 οιμρίογθὰ ἱπ ἴδ0 Αροοτυρδιδ; 
ΔΙΓΠοασ ποὶ ξουθηὰ ἴῃ φοππδοίϊοη ψ ἢ τὸ πάσχα, 
Ἔχοθρῖ ἴῃ {Π|8 ραβϑδρθ. ὅ386 γϑυ. 6, Ὀ6]ον. -- Ἐ86 
Ζουχιδοι ἄδν οὗὁὨ [80 Βγεῦ σωορῃ!ῖῃ. Τἢϊ85 Ὑ88 
πο τοηὶὰ Νίβαμ, δηδννουίηρ 0 οὐ Μϑγοῇ, δῦ κἵ 
ἴι6 τη οὗ Φοβίδῃ σοϊποϊαΐηρ πιοῦθ ΠΘΑΥΪΥ νυ ἢ 
Αρτ]. ὙὉὙμθὸ ἢγδβὶ πιομῦῃ οὐ ἴἰϊ0 Εἶν] Υϑ γγ88 
ἙἘπΠδηΐηι, οὐ Τίδσὶ, οαγ Οεἴοῦοσ. 8.66 τί. “Μο- 
Ὠδῖθ᾽ ἴῃ Ηοτγζορ᾿  ἤεαί- πουζ., ἀλὰ “ Κδοπάον "ἢ 
ἦπ ΒοΒοηκο} διὸ. 1επ. 

ψογ. 9. Τὸ μοὶν ἀδέν οουσθθα. Οἵ. πὲ {Π6 
ατοοῖς [0Κὸ ἱ. δ, 8: ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ. 

Μεγ. 3. Εἶπες. Βρακο, ἴῃ ὑπ β6η860 οὗ οοπηι- 
μιαπαεαά. Οἵ. Μαίι, νἱῖ. 8; Μετ ν. 43, χ. 49; 
Δηδ ΤΠΙΔΗΥ͂ ΟΥΠΘΓ ῬΆΒΘΆΡΘ8. --- ΜΙηδύοσθ οὗ [86 
ΤΘΙΩΌΪΘ ἴῸΣ 16γ86]. ΤῊ ΘΟΙΏΡΣ ΘΓ ἀο68 ποῦ ρῥτοῦ- 
ΔΌΪΥ τηόϑ ἴο0 ἱπάϊοαϊθ ὉῪ {18 ὕθσπι (ἱερόδουλος) 
τῇς εροοΐαὶ οἶαϑδθ οΥΪΠΑΥΙΥ ἀοδίρπαῖθα ἔθη ρ]6- 
ΒΕΙυδπὶβ (ΝΟ ἰ Στ), Ὀὰῦ 1868 ὕΠ6 ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟῺ ἴῃ 
8 ῬΈΠΟΓΑΆΙ δοῆβο. ΤΠ6 ΩΧΧ. ἰη [ῃ0 σοΥΤ Βροπάϊης 

ἴῃ 2 ΟἜτοι. 88 τοῖς δυνατοῖς. Αἴ ν. 29, 
85; Υἱῖϊ. 5, 22,49, Βονονοσ, ἴΠπΠ6 ποτὰ 18 πϑοὰ ἴῃ 118 
Ττοδισίοιθα βθῃδο. --- ὙῚ τοΐύθσθηῃοθ ἴο ({ὴ0 τηδῖ- 
6 οὗ) ριδοίωις, ἐν τῇ θέσεις Οὐ 118 080 οὗ ἐν ν᾿ Π ἢ 
ἴπὸ ἀδεῖνθ, 866 ΒοδίπβουΒ ζδχ., Ρ. 348, δΔηὰ ΠΟΤ, 

,. 387. 
᾿ Ψεγ. 4. Ὑο 8881] 10 ΣΏΟΥΘ ὍΘΑΣ ἐῦ ὌΡΟΣ γνοὺς 
δῃοιϊᾶοσα. 1,ἰϊ.: 7ὲ δλαϊΐ ποὲ δὲ ἰο ψοιι ἰο ὅδατγ τὶ 
προ ἰλε «λοιίαεγθ. ΤΊ ,» ἱποΙαϑῖνο οὗ 
τοῦ. 3, [85 ρίνθῃ 20 ᾿{π||6ὸ αἰ ΒΊΟΥ το οὐ τοῖς. 
ον 5 ἰξὲ τ1π84ὺὸ΄' [26 δὶς οὗ ἴῃ6 οογθηδηΐ ἰδ ΠῸ 
Ἰοπροσ ἴῃ ἐῆθ ἰοιρὶθ ὁ Ηδνα γγὙὰ ΟἰδθυἤσΘ ΔΩΥ͂ 
ἱπειπηδιίοη ὉΠδὲὺ βίποθ [ἢ ἰΐτηθ οὗ ϑοϊοιηοι ἰῦ δὰ 
Ὀδο τοιιονοα 8 ΕἼ [ΖΒΟΠ6 ΚΒ ὑπαῦ ὑΠ6ΓΤΘ 8 ΔῈ 
ΔΏΔΟ ὨΓΟΠ τα ἴῃ [Π6 ἜΜΈΟΣΤ, ΜΟΡΓ5. Ὀεΐπρ Ρυῦ ἱπίο 
1Π6 ποῦ! οὗ Ζοκβίδμ ὙΔίοἢ που]ὰ 06 Δρρτγορτγίδίο 
ΟἿΪΥ ἔος Ῥανϊὰ (8566 1 ΟἼγοη. χχῖδ. 26). Ἠθ ἰη- 
ἴογβ ἔγοτῃ ὅογ. 111. 16 (οὗ. Ἠϊυχὶ ΒΒ Οὐπι., αα ἰος.), 
ἔπαὲ ἐμ αὐῖκ δὰ δἰγοδυν θδθὴ ΗΟ ΩΡ ΓῸΓ ΒΟΠῚ6 
ϑᾶχβ, ἃπὰ, 1 ἴς δα ποῦ σοπηθ ἴο ̓ἰωηΐ, πιοτὸ σου] ὰ 
γο δοϑὴ τϑδάδ οὗ 580 βἰσηϊδοδηῖ 8 ἔδοῦ. [{ 8 ποῖ 

ΠΟΟΟΒΒΆΤΥ, ὨΘΊΤΕΥΘΣ, ἴο τοϑοτὺ ἴο 80 υἱο]επῦ ἃ ΓΠΘΟΤΥ͂. 
ΜιίοδδοΙ 6, Μονοτβ, γαϊπίηρον (Ἰὼ Ἡετζορ᾿θ ᾿Κβαί- 
ἔπεγξ., 11. 455), Διὰ ΙΏΔΠΥ ΟΠΘΙΒ, Ατὸ οὗ [86 

ορίπίοῃ [πδι, ἀυχίπρ' πο ἸΔΟ] Δ ΣΟῚ Β τοῖρηβ οὗ Μδη- 
ἈΞΒΘ ἢ δηὰ Ατῃοῃ, [06 δῦ διδὰ Ὀθθὴ ᾿ΟΠΙΡΟΓΆΓΙΥ 
ΤοΙηοΥοα ἴῃ ΟΥΘΥ ἴ0 βθοῦγο 18 βαίοϊγ. 161}, ὁᾺ 
{π6 οὐαῦ παῃά, πιαϊπίβί 8 ὑπμ8ὺ ἰἢ6 σοϊῃτηϑηα ἴο 
βού ἰδ ἴῃ {Π6 ΤΘΠῚΡ]Θ 18 ποὶ ἴο Ὀ6 (ἈΚΘῺ ἰη ἃ τηδίθ- 
τΔ], Ὀὰῦ ἰῃ ἃ βρί γίῦ8], Β6η80 : ““Ονογίοοκ, ᾿οᾶνθ 
1η6 δΥκ ἴῃ ὉΠπ6 ἤθη 010; γοὰ ἤδΥθ ΠΟ ἸΟΏΡΟΥ, Ββίῃςθ 
Βοϊομπηοι Ὀθὴδ ἃ ῥἷδοο ἕο ἰξ, ἴο Ὀθασ Ὁ οἡ [Π6 
Βῃου!άογβ.᾽᾿ Τῆθ ἀγκ οὗ {Π6 σονοηδηΐ 88 ριοὺ- 
Δυΐγ Ὀυγηθά, Δ]ορ πὶ ἢ ὑΠ9 ἴΘπλρ]6 1086], ΠΘη 
1π6 ΕἸ 8 ἵδκθῃ ὈὉῪ Νουα μΔἀμθζζηῦ. 1201] 
σΟὨἤάθηοθ οδῃ ὃδδ ῥΙδοθαὰ ἴῃ 16 Ἰἰαίον ὑτγδαϊτοηϑ 
ςοποθσγηΐηρ Ὁ (2 Μδοο. ᾿ἰ. 4 ξ.). Φοδβορῆυβ (Δεί. 
«7]μἀ.. ν. δ, ὃ 5), αἴ Ἰοᾶ8ῖ, 6501 8668 ἀΐτοοιΥ ἴμδὺ ὉΠ 
βοοοῃὰ θη ρ}6 νγᾶ8 ὙΠΠοῦῦ ἰδ; δηα ΤΑςϊτι5 (Π7{δἱ., 
Υ͂. 9) Β8γΥ8 οὗ (Πὶθ ἴθ }]0: “Ν}}}8 ἰηζὰ8 ἀδίτὴ 
οἰ ρΊα νϑοιδῖη βοάριλ οἵ ἱπδῃΐδ ἀγοδηδ.᾽" --- Λατρεύω. 
ΕῸΥ ᾿πίογοϑοϊης ΤΟΙ ΚΒ ΟἹ ὑθ 86 οὗ [18 ψοτὰ 
ἴῃ 6 δοτίρίυγοθ σΘΏΟΓΆΙΥ, ἱποϊαἀΐηρ ἴῃ6 Αροο- 
ΤΥΡΙΔ, 860 ΟἸΥΟΙΙΟΓ 5 ζξεχ., Ὁ. 397, δῃὰ Ὗαἰγά]ο- 
ϑίοῃθ, Ο. 7. ὅγη., Ρ. 891. ΟΣ δ]8ο παῖ 1ἰϊ. 9 ; 
8 Μδβος. Υἱ. 6. 

γον. ὅ.. Δοοογάϊηρ ἴο ἴ80 τυτϊτῖϑιι τοαυϊδίϊουι 
οὗ ανίἃ. ὅεθ 1 Οἤτγοη. χχὶϊ. --- Μαχη ἤσθοθ 
οὗ Βοϊοσθοῦ. ΤΠΐδ ρῆταβο ἰ8 ὑοῦ ἔουπά ἰπ ἴἢ6 
Ηεῦγονν (2 ΟἸτοη. χχχν. 4), δηὰ τυβ8 ἀου Ὀὑ1688 
ἰἸμηιτοάμοοα ὈΥ ἴη0 ΘΟμΠΡΙ]ΟΥ τὶ 0Π6 νἱον οὗ 
σ᾽ον γίηρ {86 ὕΘΙΏΡΙ6. -- Οχάοσ οὗὨ ἔμ β᾽ ζασωὶ- 
95. Τὴ νογά μεριδάρχης ᾿γ»Ὰ8 ΟΥΡῚΠΔ4]]Υ ΔΡΡ] δα 
ἴο ἴῃ ΦΌΥΘΓΠΟΣΥ οὗ ἃ Ῥγουΐηοο (1 Μδος. χ. 65), 
μεριδαρχία Ὀεΐπρς τΠ6 οὔϊοθ [1561]. [Ὁ ΒΘοιὴβ ἤθΓΘ 
ἴο τηϑϑῃ [Π6 αἰν͵ 5 0η8 οὗ [6 ζδιη}] 168, Ὑν 10ἢ ΒρΘοΐδὶ 
Γοίθγθηοο ἴο ἴπ 6 6848 οὗ βι16}} ἀἰν 151 08. 

γεν. 7. Μοχο ϑσγοβοηῦ, τῷ εὑρεθέντι. 8.66 
ΥΟΓ. 18, ὙΒογΘ Ὅ06 Α. Υ΄. 80 τοηάθσβ. Ἐεβρθοι ν᾽ 
ΒΌΘὮ ἃ 086 οὗ (Πὶ8 νογά, πὰ ΠΟΥ ἰὑ 8 ἀἰβῦ! ρα ϑηθα 
ἔτοτῃ εἶναι, 560 ὙΥΊΠΟΥ, Ὁ. 616. --- ΤΏΘ ΚΙ χ᾽ Β 8)1ον- 
809 (Α. Υ΄.), τὰ βασιλικά. Ἡδύποτ, ἐλ τογαὶ ἰγεαδ- 
τς 896 Υἱῖ! . 18; 1 Μβεοα. 11]. 238. 

ΟΓ. 8. Χελκίας, ΟΒοΙοΐδβ (2 Οἤτου., ΗΠ ΚΙ 4}). 
Αςοογάϊηρ ἴο ὑτβαϊτίση 6 ψϑ 6 Ὀσοῖθοῦ οὗ 
ογθηίδη, δπὰ ᾿ἀεητῖςα] ᾿ν ἢἢ 1Π6 ῥσῖθεῦ σῆο ἐοπηα 
[Π6 ΠΟΡΥ οὗ [86 ΔΓ 88 σοοογάθα ἐπ 2 Κίηρβ χχὶϊ. 
8. ὅ06 δι) 8 Διὸ. 2 ίεϊ., αὐτὶ. “ ΟΒο]οἶΔ8." -- 

-- Βγοῖτὰβ ΠΟ ΧΆΝ ἷπ 2 ΟἾ σοι). ΟἸ ιο] οἶδ γγὰϑ 
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ἱρὰ ρῥτίθϑι ; ΖΔοματία8, ρτϑέθεϊ, δὰ οῆοθ ποχὶ ἰῃ []. 6., λὲς ἀδατί δεῖπς ΜΜμὶ, ὋΣ, ἐπ ἰλαὶ λὶθδ ἀεατγί τραϑ 
ΥΑΚ; δηὰ Ψ68}16] γγ8ἃ8 οἰἴπο Ὁ δβϑβἰβίδηϊ οὗ {86 1δ- 
[ΟΓ, ---- 8ἂ5. (Π6 οἷἶοο γοαυϊγοὰ Ὀπῦ ΟὯΘ ὈΘΥΒΟΙ, ---- ΟΥ̓ 
Ἠδαὰ ϑυςεοοάοὰ το [86 οβῆοθ ἀυτίηρς ἴπ6 11ξ6- Εἰ πὶ 
οὗ Ζροϊιδγίαβ, ΟΥ ἢθ 18 τηθηιϊοποα 180 ἢθ τἂἂὲϑδ 
οἤϊοῦ οὗ τπ0 Ζυευίίεδ. 8.896 ὕΠ6 ἔο]]ονηρ᾽ ὙΘΓΒΘ. 

γον. 9. Φοομοηέδα (2 Οἴγοη,, ΟΟμδηΪ Δ). --α 
Βϑιωεθαβ (2 Οἤτγοη., ὅΚ' !Β6πια418}}}. --- Αβδρίθβ (2 
Οἤτοη., Η βηδυ 8 }}}. --- ΟΟὨ 161 (2. Οἤτγου., “ο16]). 
- σόσαῦ (2 ΟἸγοπ,, Φοχζαῦδα). ον οἤονίβ ν1]} 
06 ἀϊτοοϊοα, ἰπ γϑνυ ἰδίῃ 186 5ρ6]]}πρ οὗὁἨἠ ῥτορθγ 
ΠΒΆΠΊΟΒ, ΒΙΠΙΡΪΥ ἴο ρίνο ὕποπὶ ἃ ἔοτλ ἴῃ Πρ] 8} 
σοΥσοθροπ αἰ 88 ΟἸ ΒΟΥ 88 ροββί 6 ἴο ὑμαὺ νυ ἢ 
ΠΟΥ Ὦανο ἴῃ ὑπὸ Οαθακ ἰοχὶ σ πο τὸ ἔο]]ονν. 
Οπ {ΠῸ ζϑΏΘΓΑΙ βαδ͵οςῖ οὗ [86 ῬΓΟΡΘΟΥ ΠΔιη6Β οὗ {Π6 
Ἐπρ  8} νϑυβίοη, 566 πιο γθϑο πρ' ΓΘΙΏΆΤΚΒ Ὀγ Γὐμῆϊῦ- 
ἰοοῦ, Α ἐγεδὴ Μουΐδ., οἴς., Ρ. 146. - ΟΠ ΔΓΟΒΒ. 
ΤΠ νογὰ χιλίαρχοι ἰδ ῬΓΟΌΘΔΟΌΪΥ ἴο Ὁ6 πηἀογβίοοα 
Βοτθ ἴπ Π6 ζθΏΘΓΆΙ δ6η86 οὗ ἐεαύετδ, οὐ ε78. 

οὸγ. 10. Α. .: ὙΏΘΩ ἴμο89 [μίτρα γ6 19 
ἄομο, ταῦτα τὰ γενόμενα. Νοπιϊηδίϊνο δΟβοϊῖο 
(8.9 ὙΊμϑγ, ΡΡ. 181, 574), δὰ τὸ δὲ οοπδβισιιοά 
ΜΊΌἢ Ὑγῆαῦ ὈΓΘΟΘ6Β; ΟΥ ὈθιΕΓ, ἰΑἸΚίηρ δοοουπὶ οἵ 
1η6 διιίςϊθ, ἢ ὙΠᾶῦ ΤΟ] 8: απα (ἠ᾽δ ἴδ ιυλαὶ 
ἰοοΐς ρίαοο. ---- ἸΚαὶ οὕτως τὸ πρωϊνόν͵ διὰ ὑπ ἴῃ [ῃ6 
ταοτιΐης, ὑπδὺ ἴθ, (ἢ ΠΟΥ οὔἴογοα βϑογ ῆσθ ἰῃ 
[9 πιογπίην ; ΟΥ ὁλοκαύτωμα ἰδ ἴὸ Ὀ6 Βρρ) θα δἵοσ 
πρωϊνόν, απαὶ (ἐπι. (λον οἹ7εγ6α1) ἰδ πιογηΐης βαστὶ- 
Ἴ, αλ8ὺ που]ὰ ὑσγδηβίδιθ, ἀπά 80 --- [α΄ 5, 
αἴΐογ [686 ΔΥΓΒΏΡΘΙΩΘΗΙΒ --- ἀρρεατεοα (δὸ ἘΡΗΡ, 
τοοδηΐϊηρ ἴΠ6 τηοζηΐπρ οὗ {πθ6 ἀΑΥ οὐ ΙΓ ἢ ὕΠὸ 
ῬΆ5ΞΟἢΔ] ἰδ γγὙΔ8 ἴ0 Ὀ6 Θδἴθῃ. 

Μεγ. 12. [Ι͂ζ Ὀγᾶδββ ροίΐβ. Μοτϑθ ᾿ἸΚΟΙΥ͂ ΘΟΡΡΘΥ 
ΟΥ Ὀτοηζο (χαλκὸς κεκραμένος), ἃ οοπιροιπᾶ οὗ 
ΘΟρΡΡΘΡ δπὰ (1π. ὅ66 τί. “ Μοίδ!]6" ἱπ ϑοῆθῃκεὶ, 
Βιὸ. [“-:. --- Μετ᾿ εὐωδίας, τσὶ ὈἸθαδαηῦ οὐον. 
Ττοπαοίθηθοσς (ΕΘ ἤοσα, ΑΕ ἰπίοϊ!. ἵν ἀ. Αροΐ,, 
Ῥ. 364) ἀπὰ οὐ θγβ {πη {Π0 ΤΥδΠΑ] ῦΟΥ τηϊπίοοκ 
τπ9 Ηοῦτονν ψοτγά, δὰ ὑπδὲὺ 86 ργορο᾽ γϑηδογίηρ 
πουἹὰ ἢδνο Ὀθαπ, ισίέλ 7ογν. ἘὙ ΖΘΟὮΘ αἰδβθηῖβ. 
Οἷ. Τεχί. Νοίεα, Ἐρῆ. ν. 3. 

Ὗερ. 15. βοιβ οὗἩ ΑδΘΡὮῈ ; ἱ. 6., 8005 ὙΠῸ} γοΐ- 
ΘΥΘη(6 ἴο ΘΠ] ΟΥ̓ πιθηΐ. --- ἀαϊηυθα. [ἢ ἴΠ0 ΑΟΥ͂. 
ΓΠ8 ττοσὰ ἰβ ἱπι ΡΓΟΡΟΥΪΥ͂ τοπάογθα ΟΥ̓ ἴΠ6 σΟΥΓΟ- 
ΒΡΟπαΐπρ ὁπ6 αὖ 2 (πτοπ. 1)οαθ61658 186 ΒΆΠιΘ 
ῬΘΥΒΟΙ 18 πιθδηῖ. Ηὀ ΜῸΜΠ6 ΠιδϑῖΘΓ οὗ βοηρ ἱπ 
ἴΠ6 ᾿ΔΌΘΤΏΔΟΪΘ, ΔΙοηρ ἢ Αϑδρῇ δηὰ Ηδηδῃ, αἱ 
τα τἰπ|ὸ οὗὐ αν ά. ὅθο 1 (το. ΧΧΥ͂Ι. 1; 2 
ΟὨ του. ν. 12. Ουν τοχῦ, ΠΊΟΓΘΟΥΟΣ, ἢ848 Ζαολαγίαβ 
ὙΠ 6γῸ γ͵ο Βῃου ἃ αν οχροοίθα Ἴομπιαπ.0Ό Οδλὺ 
(Ὀπι., αἀ ἰος.) βυρροβῖβ [6 μοββί ὉΠ Υ Πᾶς ΟηΘ 
δηὰ [Π6 Β4Π16 ῬΟΥΒΟΙ ἢδΔα ὈΟΓ πϑῖηθ8. [ζ ἰβ αυϊῦθ 
Ὧδ ἸΙΚεΙν ἴο πᾶν ὈΘΘΏ 8ἃ (880 Οὗ οΔτῸ 6885 ἩΓΙΏσ, 
Ζεαςπατὶα8 πανὶπρ Ὀδο ἢ βυρρχοβίθα ὈΥ 1 ΟἾ το. χυ. 
20. Βιυϊΐῖ εἷὗ. 1 ΟἸτοι. χν. 19. -- ἽἘο σοσὸ 
(δρροϊπιθα τηϑϑίοσβ οὗ βοηρ) ὉΥ ὅπ κίπιᾳς. ὅθε, 
ἴου ἃ βἰ αν σοῃειγαοϊίοη οὗ τῃ6 Οτοοῖς οἱ παρὰ 
τοῦ βασιλέως, 1 Μδλος. χν. 15; χνὶ. 16; δῃὰ οἴ. 
ὙΜ μον, Ρ. 866. ὅὅ69 δἷβο 2 σου. χχχυ. 15. 

γοτγ. 17. ᾿Αχθῆναι, ᾿δὲ Π6Υ ταϊςμὺ Βο]ά. -- 
ΤῺ ᾿ηδι τὶν οδὴ ὃ 8οα 848 ρσοηϊίγο, Ὀοΐἢ τ" ἢ 
δὰ υἱτηοιΐ [πὸ Ατίϊοῖθ. 8566 ρον, Ρ. 8326 ; δπὰ 
εἰ. Βαικίπηδπη. ΡΡ. 26]--2966. 

ον. 19. ὁξ 1ὰκὸ χχὶϊ. 1 : ἡ δορτὴ τῶν ἀζύμων. 
εν. 306. ὅθ0 ΠΟΥ Β τοπιαῦκ οὐ ἴΠ6 1860 οὗ 

[6 δογίδι ἔου [ἢ 6 Ῥἰυροτέθοι, Ῥ. 375; Βυϊιλδηῃ, 
Ῥ. 199. ΟἿ. [ὑΚὸ νὶ}. 1; Φοδη χί. 80. 

γον. 2]. Ἔν τῇ κατοικήσει. ΤῊῺΘ ΡὮΏΓΆΒΟ 8 ἴο 
Ὅο οοπδίγυρα 85 ἰπ δρροϑίιίοη γί ἢ ἐν “Ἱερουσαλήμ. 
ΤΠ6 ρΡο] ἴοι] ἀϊθοϊποίοπ, τιούθουθν, ἱπάϊοδιθαὰ ὉΥ͂ 
οἱ ᾿Ιουδαῖοι ΔΒ ΟΥΟΥ δραϊηδὶ πᾶς ᾿Ισραήλ ἰδ ποῖ ἴο 
06 ονον]οοϊκο, ἢ86 ἸΑΌΘΣ τηϑϑηΐηρ [6 τοιηηδηΐ οὗ 
[π6 ὕϑῃ {Υ068. 

γόον. 23. Ἐν καρδίᾳ πλήρει, τὶ} ἃ οατὶ Ζ0]]; 

μηὶ. 
ον. 94. Ἐδϑὰ υτροῦϊν ἰοσψασᾶθ. ὅθθ ΥὙ ΥῚ 

49. ΜΙ τ0 Οτθοῖς οἴ. 2 Ῥοῖ. ἰ!. 6; Δυάοσ, νογ. 
15.-- Παρὰ πᾶν ἔθνος, ΔΌοΟνΘ ΘΥΘΙῪ ΟΥΒΟΣ δου. 
ΟΕ [μικο χίϊ!. 2, δὰ ὙΥΩοσ, Ρ. 404. --- ΤΊ. δοπι- 
ΠΟ [ΟΧἧ ᾿88 καὶ ἃ ἐλύπησαν, δΔιῃ!ἃ ΘΟ ΟΥ̓ ας [86 
τ χα νἱ Ὁ στίονοα. ὙΥ ΤῸ ΕὙ  Ζβοῆο, ΒΟονΘΥΟΓ, 
{ο] οσσίην 11. ἀπὰ 44. γὸ δνο οἵηἱϊξιοα [6 χο]δϊνθ. 
--᾿᾿Ανέστησαν, ΥοΒ0 ὉΡ διαί τιδῦ ; ἰ. 6., τοεγ μι Πιἰἰεά 
μροθ. 8601 Κίηρβ χἰϊ!. 2; 2 Κίηρβ χχὶϊἹ. 16. 80 

16 Τ,ΙΧΧ. δἱ θη. ἵν. 8 τοπάθσβ ὮΝ Ὁ. σέ Μαεῦκ 
11. 26. ὙΔᾺ] (ΟἸαυΐβ, αα νος. οοπιτηθηῖδ: “ 
πιϊηὶδ αἰνὶπὶα φια, ἀμπὶ ταῖς πιιπί, διγσοτα αἱσμηί 
ἐπὶ ᾿Ισραήλ.᾽" 

γογ. 35. Φαραώ. ΤΉ Ϊ8 ἰ5 ἃ (ορίίς ποτά, δὰ 
βρη 68 Κίηρ, δηὰ ταὶ ἴΠ6 8084] {016 ἔογ ἴΠ6 
γαΐοτβ οὗ Εμγρῦ. ΤῊ Ηεῦτον αὐ τπ18 ροϊηϊ [88 
Ῥγορϑεὶν ᾿ἰοές οὔὐδ (Πῃ6 ψοχὰ, ψινίπρ, ΟὨΪΥ Νϑοθο 

(Ἷ39). Μαποῖθο οἈ]1]8 Ηἷπι Νϑοῖδο; Ηρσοάοξζῃβ, 
Νδοο; δηὰ ἴΠ6 τοπυπιοηΐβ, Νοκα. 860 Εδν]Ἕ- 
80η, ἢ]ιίδίον. υ., ν. 125. - ΟΒδσσοδίωγβ. ΤῊ 
ΘΘΙῺ5 Ὡοῦ ἴο ὃδὃ6 9 Οοτουβίατμῃ οὗ [ἢ6 ΟΙ͵Γοοῖίβ, 88 
τηοϑῦ δυῦῃογὶ 085 ΠοΪ ἃ, Ὀυ 4. μἷαςα βιτυλίοα ὨἰρΠΘΓ 
ἪΡ οὐ ἴἢ6 ΕἸΡἢταῖοβ, δηἃ Τσσυργίπρ [86 βἰἴθ οὗ 
[6 Ἰαῦον Η ΟΓΒΡΟΙ 8. [6 ἱπηροτίδηοθ νγ8ἃ8 ἀυθ ἴο 
πὸ ἕδος τῆδὲ ἰῦ σοπηπηαμάθα [Π6 ραᾶβϑϑθαᾶρὸ οὗ ἴἢ6 
γενοῦ δὖ ἘΠπΠὶ5 ροϊηῦ. ὅθ ὨΔΠ16 βρη ῆδβ “ 0Π6 Ἐοτὶ 
οὗ Οδοϑιμοβῆ,᾽" ΟἸοιηοδῇ Ὀοΐηρ 86 νὑγο]}-Κηόνη 
ἀοὶτγ οὗὐ [6 Μοδθϊϊοβ. ὅθθ ΔΉ] ηθοη, ΑΙ ποϊεπὲ 
λίοη., ἰϊ. 415; ἀμὰ ϑοβγδάθσ, ΑΚ εἰἐηδολτίβεπ, Ρ. 250. 

γεῦ. 256θ.ὡ. ΨΜδὺ Βα 1 ἴο ἀο ψἱ ζ ἰδοο 
Ιλι., λα ἐπ ἰο πιὸ απαὶ ἰο ἰλεοῦ ΟἿ. ἃ ὅδ. χυὶ. 
10; Μαῖὲ. νἱ][δ. 99. 

γον. 22. 8οιῖ ουἱΐγοτῃ ἴ80 Τοτὰ αοῦ. [0 ἰδ 
ποῦ ἸΙΚΟΙγ, 88 ΚΕ} βαρροβϑβϑ, {πδὺ Ἦἣθ Τη 68} 496- 
Πον 8}, ὕ8|688 Π6 ΒροΚα ἴγοπι δε ροϊηῦ οὗ νἱϑὺν οὗ 
δοβίδῃ. ΤΊ ΕΡΥΡΌΔΠΒ 4180, ἴο ἃ οσογίαϊπ ἀρ ρτοθ, 
δοκπον]οθροά 8. 810 5,10 ϑΌργοπιθ Ὀεΐηρ ψὸ ἰπ- 
βρίγοὰ Π6 1 δοῖοη8. Αἡ ἱπρογιρίίοη, βιρροκθϑὰ ἴοὸ 
πᾶν Ὀθ6η Τη866 Β. Ο. 750, 856Ὑ1ῦθ68 ὕ80 Το]] νης; 
ἰαπρύδρο [0 ΡΠ ΚΗΪ, ομΘ οὗἩ [π6 Ἐργγριίδπ Κίῃρϑ: 
“ 1)ιάΞι του ποῖ Κπονν δι ἴπ6 Πινῖηο βῃϑαάθ τγ,88 
ΟΥ̓́ΣΣ τ). 5 [1 δυὸ ποῖ δοῖθα ψὶτπουΐϊ ἢΪ8 ΚΠΟΝ]- 
δάσθ. Ηοὀ οοπιτηδηϑὰ τὴν 8.08. ὅ66 διό. (Ὅπι. 

2 Οἤτοη. χχχυ. 2]; ΜΠ] πβο, ἢ ίδίον. Ευ., 
Ρ. 147 ἢ, ; δῃὰ Ηἰσίς, Οτδολίολίε, ». 268. --- Ἐπὶ γὰρ 
τοῦ Εῤφράτον, ρου ἴπ6 ἘΣ ΡΏΣαῖθδ; ἱ. 6., δραϊ πιδὲ 
19 Βαυϊ]οηΐδη ἔοτγοοβ οὐ τὴ Εἰιρῆγαῖθθ. ΕῸΣ 
ξανθοῦ ὀχ ρ απδιΐοη, 806 οὐγ [πὐἰτοά. ἴο τΠ18 Ὀοοΐ,, 
ππάθν ““ Βοῦγοθβ οὗ ἴδ6 υουῖς,᾽ οὔς. - 15. Ὠδδίθῃ- 
πᾳ ; ΟΥ̓́, ἰδ α ἠαϑβἰεπίηφ ]ογά. ΤῊς Οτϑθοκ ἰδ: καὶ 
κύριος μετ᾽ ἐμοῦ ἐπισπεύδων ἐστίν. Οἵ. διῇ. νἱ. 14; 

8}}᾽8 Οἰαυΐβ ; ἀπὰ ΘΟ ]ΘυΒη τ 1.61., αὐ τοῦ. 
γεν. 28. Δῃηὰ οκῖδδ ἀϊὰ ποῦ [ΓΤ Εἰτηδ617 ΟἹ 

Ἠΐθ ομασγίοῦ, ἱ. 6., ἢθ ἀϊὰ ποῦ δϑδῃηάοῃ πὶβ ἀφϑίῃ. 
Το Ν υϊρδῖο ἢα8 : “ ΦῚ πο δῖ τουοῦβιβ ζ]οδ᾽α5 δ. Ρ6Υ 
σαγτιιπι," δὲ αἰαὶ ποὶ γείμγη ἰο ἰλ6 σλαγῖοϊ ἴῃ κΥ ὨΪΟὮ 
6 οπιο, Ὀυῦ πιουπῖοα ἃ νᾺΣ οἰιαγοῖ. Οοὰ. 108. 
ἢδ8 {Π6 τοδάϊπρ τ] οἢ ἰδ Το] ον ἱἰη ἴῃ6 Α. Υ.., 
88 ΔΪ80 [Π6 οἀϊτίοπ οὗ τἴῃ6 Οατοοκ ΒΙ0]6 Ραμ θὰ 
δῖ Β48]9 ἴῃ 1545 απὰ [δῇ ρα] ϑῃθα ἴῃ Εὐδηκίοτι, 
1596: Καὶ οὐκ ἀπεστρέψεν ἀπ' αὐτοῦ Ἰ. τὸ ἅρμα 
ἑαυτοῦ. (Οοάᾶ. 108. 45 αὑτοῦ δὲ (Π6 θῃηὰ δπὰ ἴῃ 
ἰς αἶϑο 1π6 υογὺ ἰ8 ἐπέστρεψεν. 
“«Νοπ εβὶ αϑΐοπιὶ αὐετϑι8 «ο8οἠϊ)α σἰπὶ οορὶϊα.᾽" [πη 
[Π6 σογγοβροηαΐης ἴπ 2 ΟἼγου. χχχν. 22, 
{6 γ6 ἔοϊ ον τι6 αἰβσυ]Σ πογὰβ: “δμέ αἰδσιιϊϑεά 
λἰπηβοῖ," νν ϊοὮ Οὐ ὑγϑηβδῖοῦ (ργα ἀοῃ01γ}}) οταἑτδ. 

γεν. 29. Μαροάδο. Τῇθ τηοάογῃ ἔλα ήαι, 
οὔ ἴΠ6 τοῦθ οὗ σαγάνδηβ ἔγτοῦι Ερνρὶ ἴ0 1) Α:)88- 
οὕ. ὅ.ο Δδιδ. (οι. αἱ 2 Κίπρβ χχὶϊὶ. 80. Ἡοσγοάοξῃϑ 
ἰδ δαρροθοά (ο ᾶνα τηδάς πηθηςϊὸ οὗ 1818 Ὀ801]6 

Φυπίηδβ γοημάοθῦθ: 



" 

πππαλαδαα τἷν Ἰθσπανπαν παμασσσσανααι, εᾶπο π᾿ μα 

1 ἘΞΌΒΑΞΒ. γα! 

(ἢ, 159). Ηδς τϑκοβ Μαράο]απὶ (Μίχά401), μον- 
ἕτεῦ, βἰτυδῖεα οἷν πὸ βἤοσοβ οὗ [8Κο Τί ογίδϑ, [Π6 
ΒΟ οὗ ἰ. ὙΠῸΒΟ ἵὕνο Ὠδῖηθ8 ὙΟΙΘ ἔΓΘΟΒΘΕΥ 
οὐΐϊουπάφρ ἃ. Βπὶ Ἐναϊὰ (πὶ. οΥ 14., ἱν. 242, 
π0[6) ἴδ Κοϑ δὶ ἀΠἔογθος υἱὸν. Ης Γἤϊη κα [ἢ ΖΌΤΤΩ 
Μλρὰο] ἴπ ἩΗἩφτοάοϊαβ δοβθ ἔγτοπι ὑπ βρ6]}[πν 
Μαεαροᾶοι ἔοσ Μορίαάο; [86 ᾿οἰῦοτβ πὶ δὰ ἰ, δὲ τΠ6 
οπὰ οὗ αὶ ὕτοὸο ἩδΊΏΘ, Ὀοΐηρ οἴδη ἱπιογοῃδηρεά. 
Οἐ αν ηϑου, Ζ7εγοά., αα ἰος. Οοὔοχ 11. ἢώ8 186 
διηστ]αΥ τοϑτηρ Μεταδδους ἴοΓ Μαγεδδώ. --- Απὰ 
[Ὡ9 υσίσιοθα σϑζὴϑ ἄονυσι (0 “οακίδαο. [πη 23 Οἤγσοη. 
ΧΧΧΥ. 238, ἴῆο6 ἩΘΌΓΟΥ 18 ΟΟΣΓΘΟΙΥ τοπαογοα: 
“Αὐά ἰΐ6 δυσῆθτβ δμοῖ δὶ Κίηρ Ψοβίδῃ." ΤὍΤἘθ 
Οτοοὶς τυ β]αῖοσ 888 δΥἀθΠΕΥ σ50Π6 Δδίσαυ, δηὰ 
ῬΡΟΌΔΌΪν πὰ σΟὨΒΘαΠΘΠςΘ οὗ ποῦ υῃἀθγδιδηάϊηρ [ῃ0 
ἰεχ. πὸ σοτὰ νὼ ὍΦ88 δορὰ οΥ ἀδβοθπά- 
ἴὰς ἰπῖο τἴῃ9 Ἄγϑμπα ἴο ἤρῃιϊ, {Κα ἴπ6 1,διῖ ἐπ σογία- 
ἘΘῊ ἀεδοεπάστε. ὅθο Πετοά., ν. 32. 

ὙεΥ. 80. βασχνδιῖα, καῖδες. ΤἊΘ ΡοΟρ]6 οὗ 8 
οσπγὶ ΔΤ τϑαπῦ. 860 1 Μδος. ἰ.6,8 ; Μαῖί. χὶν. 2. 

ΝεΣ. 81. βΒοοομὰ ομαγίοὺ. ἴὶ πναβ ἃ Ἵοῃδσγίοι 
Ἰθοῦὰ ΒΔ ΌΪ]6 [ΟΥ̓ τηβ Κίὶπρ' ἃ ἸΟΌΤΏΘΥ. 
ΔΡΌΔΤΟΙς ἀἰθδργοοπιοηΐ Ὀούνγθθη ΠῚ Ραββαρο Ἀπ 
5 Κίηγα χχὶ. 29. [Ι͂ἢ 0 ]Ἰαιΐζου, ἤονθυοσ, ἴτ ἴδ 
ΒΡΟΡΔῊΥ τηοδηϊ 5311 }}}ν πᾶὶ Ψοκ518}} τϑοοὶνϑα ἢΐβ 
ὁδῖὴ πουπὰ δ Μοερ!ἀἀο. ΟἿ αἷθδὸ 2 Κίηρεβ χχῖϊ. 

30: δῃηὰ Επυδ]ά, ΜΠ ἐε. ο715., ἷν., Ῥ. 342, ποῖθ. 
γον. 382. Φοτζοσωοΐδδ, ὕπο ὑῬσορβοι. Τἢὸ Ῥγοδϑ- 

δηὐ Γ᾿ ποηῖολ] ΒοΟΟΚ οὗ 1, ΑΠπΙΘὨ ΑΙ ΟΏΒ ἷ8 Ποῦ ΤηΘΔΏϊ. 
866 ὅοτ. χχὶϊ. 10,18; Ζοςδ. χὶϊ. 11]. -- Ἐθρηνοῦσαν, 
τοδο Ἰδσηθυ διίοη. ΕῸΓ (ἢ6 οπαϊΐηρ᾽ -οσαν ἴῃ [ἢ 6 
«δῖγαὰ ρμεέγϑοῦ Ῥ] σα] οὗ ἴπ6 ἱπιρθοτγίδοϊ δῃὰ βεσοπὰ 
δοτίαϊ Ἰπαϊσαῖὶνο δοιλνο, 606 Υ ἱπογ, ἢ. 77; Β., Ὁ. 48; 
βορίνος]οβ, στεοῖ ἴα. Οὗ ἐὴς Ποπιαπ απαὰ Βυταπίίπε 
ῬΡετῖοάς, ν. 389. Οοἀά. ΠΙ. 55. 119. πανὸ ἐθρήνουν. 

νει. 33. Ηϊοίογίϑα οὗ ἴπο κίῃηρο οὗ Φυάδῃ. 
Ουὖυτν Βοοκ οὗ ΟΠ τγομίοϊθθ 'β τηϑδηΐ. Φπππ5 ἢδ8 
Βετο ὕολμάας, ἀπὰ ἱπ νου. 82 ζ7ελμάσα. ὅθ 76χί. 
Ἅγοίεδ. --- Βοοῖκ οὗ [89 Κίτιρβ οὗ [6.86] δῃιὰ Φυάδῃ, 
ἃ. ς.. Οὐγ᾽ ὈΟΟΚΒ οἵ Κίηρβ. ὅ66 55 διλίε  ϊεῖ., 
ἴϊ. 80,31. Ἐτϊτζεσῆο, Πονου  υ. {ΠῚ κ8 αἰ ἤδσοπεὶν. 

εν. 34. Ῥθϑοϊασϑᾶ, ἀνέδειξαν. Οἵ. νοῦ. 87, 
διὰ 2 Μδςς. ἰχ. 28, ΤΠ6 σΟΠΊΡΙΪΟΣ οὗ ΟἿὟΓ ΔΡος- 
Τυρθδὶ] Ὀοοὶς μ848 ἀου 0]. 88 πιδάθ ἃ τηΐβίδ κα ἴῃ ὑἢ6 
ὭΣΔΙΩΘ οὗ (18 Κίηρ, ὁθοῃοηΐδβ. ὅδ ἃ ῬΟΥΒΟῚ 
ΓΆΔ Ἱπάοεοα Οποθ Κίηρ, Ὀπῦ νγῦῖ8 ἃ 80ὴ οὗ ἴπο ϑ80- 
σαάβου οὗ {πὸ ὑσγοβοηῦ Κίηρ. ὅ60 1 Οἤγοῃ. {ἰϊ. 16. 
ἜΒε ρϑβοὴ ὙΠῸ ῬἋ8 ΓΕΒ ἴο ἴ8 ΤτΟΙΘ δὲ ΓΠὶ8 
Ἐἴτηθ ΔΒ ἃ ΥΟΌΠΡῸΣ ΒΟῺ ΟὗὨ Ψοβίδῃ, δηὰ νψὰβ οτὶρ- 
ἾΣΙΆΠΙΥ (“811ὁἅ Β'΄ΠΔ]}ὰπὸ, δπὰ ῬτοῦΔΟΙΥ τοοῖς τἢ}6 
πιδιὴθ Φόβος (“106 [,ΟΥά ΡΟΒΒΘΕΗΒ68 ᾽᾽) ΟἹ [18 ὃὉ6- 
οι Κίηρ. ΤΠ Α. Υ., 1 τσ ἰηρ “ Φοδο Α2,᾽" 
ΘΟοΒ ἴὸ ᾶνο ἀραγοα ἴο οῃθηὰ ἴπ6 ἴοχὶ σἹἢ 
Τείεγοηςσςε [0 2 ΟὭγο. ΧΧΧΥΪ. 1. ΟἿ. 4]80 3 Κἰπρδ 
Χ ΧΙ. 80. 

Ψψενγ. 835. ΤῺ Τότ]. Το τοοοϊνοὰ ἱἰοχῖ, τυἱ τῇ 
ΤΠ. "85 ἐν Ἰσραήλ, ΜΒΊΟΝ ἰδ τεϊδἰ πεὰ ὈῪ ΕὙ ΕΖΘΟΊΘ, 
πιο ΓΠδιαηϊηρ πὲ τηοδὶ οὗ ἴΠ6 ΜΆ. τὰ 
αραΐϊπει Ὁ. Ηθ Πο]ὰβ ἴπδὲ [ἢ6 ῬὮΓαΒΘ 8 ποῖ υδοὰ 
ἕπῃ ἃ ροοργδρῃῖολὶ! ΒΘη886 (88 8 ὈΓΤΟΌΘΔΟΌΪ ΒῈ}- 
Ῥοκοά ὃν τΧπο86 τα κίῃρ, ἴῃ ΘΟΥΤΘΟΙΪΟὨ), Ὀτπι τοῖο τδ 
ἴῖο ἴ6 πδίο 85 8 Ὑποΐθ. 866 Φυαὶι}} 1γ. 1; Μεῖι. 
ὙἵἹΣ, 10. -- Ὁοροδοὰ μἴστο ἤσοσα σοϊρηίμς ἴῃ σοτυ- 
αορϊοὰ, ΤῈ Ηροῦτον 888 δ ρὶν : γεπιουεα ἀΐηι. 
ΟἹ, Ππιτίῃοσ, τοιλτΚθ ἴῃ [ηἴτοά. ἴο ᾽Γ06 ῥγθδθῃῖ 
ΒΟΟΚ, ἡπάοσ “ ϑοῦτγορβ οὗ ἴπὸ ὕ οΥκ,᾽ εἴς. 

Ψοι. 36. ΑὩ Βιυσᾶχοα ἰδιϑηΐα οὗὨ αἰνὸν δᾶ 
ΟἿ ἰαϊοεί οὗἩ κοϊᾶ. ὙΠο αἰδργορογιίίου Ὀοΐνγθθη 
ἴδ μοίρῃ οὗἩ 16 Ε᾿1ν 6 δπὰ (ἢ6 ρο]ὰ [68 αἰὐσδούθὴ 
διίοπιίοῃ. Ἐπ], ΒούΘνΟΥ, δόσορίβ ἴῃ6 δἰδῖθ- 
Ιηδηΐξ 85 δοτὸ ζουπά, ὑεῖ [06 γϑύρδυκ {Ππ80 ἰδ νὰ 8 
ΣΠΟΏΘΥ ΘποΙρ ἢ τθοπ ἴδκοῃ πῃ ςοπηοοίίοη τὶ Ὁ}6 

]1ο.6 οἵ αὐἀ͵δοθαῖ οσείτοιγ. 860 Πϊδέ, ον" 18., ἷν. 
2352, Ὠοῖθ. 

ΤΉΠΘΙΘ ἰ5 88 

γε. 87, 88, Νὸ ἀοροπάθηοο σδῃ ὃ6 ρ᾽λοϑὰ οὨ 
[Π6 ἰοχῦ οὗ ΟὟΥ ὈΟΟΚ 8 {π|8 ροΐϊῃῦ, [πύθῃ το} 8}}} 
ΟΥ ΟἸΒΟΥΨΊδα, ἰζ 18 ὙΘΤῪ ταῦς}} [δ᾽ θοὰ., 8.66 ρδγ- 
8116] μαββαρζεθ ἰῃ 2 Οἤτοη., 3 Κίηρ, απὰ ἴῃ 1)δηϊοὶ. 
-- σοδοίζα. ΕῸΣ ὡοίακίηι, ἱἰ. 6., ΦοιοίεΚίπι. -- 
Ζαγϑοθθ. Αἢ ΟὈν] ΟΥΒ ΘοΟΥΓΙ ΡΟ, δη, 85 ΕΤΊ  ΖΒΟἢΘ 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ, 0 Φθῃοδῃᾷ. 6 ᾶανϑ οῃὐθανοζεά ἴῸ 
αἰ πη 18} τΠ6 αἰ οΌ]ἴ68. ΟΥ̓ [Ώ6 ῥβββαᾶρθ, ἴο ϑ0πιθ 
οχίθηϊ, ὈῪ τΠ6 ὑΥβΏΒΙ αἰ οἢ σίνοη ἀρουθ. Τὸ πιδκθ 
τ, Βονουοσ, αὖ ὁποθ ἰπῖ6}}1ρ1}]6 δηὰ ᾿ιἰβεογίοϑ }}Υ 
ΟΥΘΟ0]6 ΒΘΟΠΊΒ, ΠΠΟΘΙ Ρῥγοβοηῦ Οἰγοιταβίαποθθ, 8 
ΠΟΡ6]688 ἴλβΚ. ὅὅθθ “όβδβρῆινβ (Αἀπέϊῳ., χ. 5, 3), 
ὙΠΟ ΒΑΥ8 ἴΠδὲὶ Φοἤοδ μα αἀϊθα ἴῃ ἀεύτε; 860, 
Εν] ὰ, 171ε1. 977 15., ἰν. 351; 2 Είηρβ χχῆ, 84; 
ον. χχὶ!, 10-12.; ἘΖακ. χίχ. 4. [Ὁ δὰβ. θθθὴ βαρ- 
ποπιοὰ (παὺ τὸν ἀδελφόν 15 τορδαιθὰ τῆγουρ ἢ πι}8- 
ἴα Κο ἔγοπι [Ὧ6 ῥτοοοάϊηρ ᾿ἴη6, ἀπὰ ὑπαὶ ΖαΓθοο8 ἰδ 
ἃ οογτπρίίοη ζον {ὙΥ|88, 06 ν|}}-Κπόνν ργορδοῦ οὗ 
118 ρμοσγίοα, σμοῖὰ Φοῃοϊδοῃὶπὶ ἀϊά Ὀγίης Ὀδεῖς 
ἴγοτη Ερνρὶ δῃὰ ρμυῦ ἴο ἀδδϑίῃ ἴῃ “ογαδαϊοιη. ὅ60 
δ᾽ 5 διὸ. δέος, ἰ. 945; οἷ. 56Ὑ. χχνὶ. 20-28. 

νογ. 40. Αμπείηδῦ Ηΐτλ, μετ᾽ αὐτόν. ΤΊ ΝΒ 'ἰα δΔῃ 
ὩΏΏΒΌΆΙ τηθδηΐηρ ἴ0Υ μετά ἰῃ ργοβθ. ΟἿἵ., ΠΟΎΘΥΟΣ, 
Ηοῃι., 11., ν. 152; χνὶϊ. 460. ΟΥῆοσ Μϑ58., ἴὸ νὶ}]} 
ὍΘ οὐδογνυθᾶ, αν ἐπί, ἡ πο ΘοΙτοβροπβ ν ἢ 
τ. ΤΧΧ, δὲ 3 ΟἼγοη. χχχυΐ. 6. --- Νδουομοάομῃο- 
ΒΟΥ. ΤῊ ΪΒ ΒρΘ᾽ Ππρ' ὈΘΟΌΟΡ τϑργϑϑθηῖβ [Π6 οΥἰσῖμ8ὶ 
Ηοῦτον ὕπϑῃ ὕΠ6 οοτητηοη οθ. ὉΤἢῃα πιοβῖ οὐττθοῖ 
ἔογια, βουνοῦ, δοοοχάϊηρ ἴο Εσδ! , 16 ΝΑ υοἢοά- 
ΤΟΖΖΟΥ. Μϊρέ. οΓ 16., ἵν. 256, ποῖθ. --- ἃ 
ομδὶη οὗ ὈὉσϑαβ. ὅὅθο νου. 12, αῦονθ. ΕὟΣ ἃ βίηΐ- 
ἸΔΣ Ὧ56 οὗ ἴπθ0 ρυθροβί 0 ἐν, 860 Γ,ΧΧ, δὺ ὅὁ:. 
11, δὰ Ἐςο]υϑ. ΧΧΥ. 19. Ηδδροοιίηρ [82 8βι810- 
τηθηῦ τηϑάοθ, εἶ. 2 Κίηρβ χχίν. 6; Φὸχ. χχὶς. 18, 
Χχχυΐ. 80; ἘΖοκ. χίχ' ἃ, 9. ΤΏ πηοδῦ ρυοῦλ}]9 
Βα ΡΟΒ το 8 [Παὶ ΝΘΌΠΟ Δ 6ΖΖΆΣ ἀϊὰ ποῖ {06} 
Πὶδ Ἰηὐοηλίοη οὗ σγγυηρ 86 σαρίϊνο Κη τὸ Βαῦγ- 
Ἰοῃ, ΟΥ̓, ἱξ ἴθ ἀϊά 8ο, αδἰζογυγαι 8 γχϑβίοσοα ἢΐπὶ ἴὸ 
δου ΒΆΪ]Θ πη: ΠΟΥ, οἡ δβεοουηΐῖ οὗ ἃ βυδβοαυθηῖ 
γε 6} 10, πα Ῥγὰ8 μὰς ἴο ἀθαΐῃ, ἃπὰ ἢἷ8 ΣΟ πη ὶ ἢ 8 
Ἱρπουπ ἰ ΟὈ ΒΥ ὑτϑαῖθα ὈΥ τ 6 ΒΑΡΥ]οηΔη8, ποι ρ ἢ 
ΔΙλοΓ ΑΓΒ ἰηοσιθα ἴῃ [Π0 ΟΣ Ώρ- ρλοθ οὗ Μϑ» 
Ππϑρβοἢ. Βυΐ 800 Εννα]Ἱά, ἢ7Πι|8ὲ. ο77 18., ἵν. 262. 

ον. 4]. Τὰ δὲδβ ἴθσζωρ!ο δὖῷ Βαθγίοῦ, 8.66 
Πδη. ἱ. 3. ῬχΟΌΔΟΌΪ {Ππὸ0 πιαρῃϊβοθηῦ ἴθ ρ]9 οὗ 
Βαῖυβ, ΠΟΒ6 στα π9 58}}1 γοτηδίη, 8 πη 8 1. 
ον. 48. ϑοβοίζω, ἱ. 6., Φοῃο  ο ἢ. - Ἐς  Ἀλθϑα 

γοδσα οἱᾶ, Το ἐεχί. τες., υἱῦἢ Π., 8 ὀκτώ. ἴη 2 
Οἤγοη. χχχνὶ 8, Ὁ ἴδ δἰϑὸ βαϊ ἃ {π8ἴ Φ 6} οΟἢἷπ νν 88 
οἰρην γ6ΔΓΒ ο] ἃ δὖ επ|8 {1π|6. Βα 10 18 Ῥ]ΔΙῺΪΥ 8ῃ ΟΥ- 
ὉΠοΟρτΔΡἢ 684] οττοσ. Τῇ ἀρ 18 ρἰνθῃ 88 οἱ ΓΘ Θ ἢ 
δὶ 2 Κἴηρβ χχῖίν. 8; δπὰ δἷ8 ΟΠδιΒΟΙΘΥ 88 ἀθβοῦὶ θὰ 
αἱ ἘΖοκ. χίχ. 5-9 οἸἰθαυν ΒΟ ὉΠπΠδ΄ Π6 Ἧ85 ΒΟΠγθ- 
ὈΠΐπρ ἸΏΟΤΘ ὑΠ8Π ἃ ΠΊΘΙΘ ὈΟΥ͂. 

γεν. 44. ΤΏχΘΟ σουῖμα δὰ θὰ ἄδγβ. [ὲὶ 
Ὑ}1}} Ὀ6 ποίϊοοα ἰμδῦ ΟὟΓ ὈΟΟΙΚς [0] ] οὐ 8. {Π|6 ΤΟΥ͂Θ 
ἀοβηῖα δοοουμπῖ οὗ 2 ΟἸτου. χχχυῖΐ. 9, ᾿Ἰηβιοδά οὗ 
[δῦ ἱπ 2 Κίηρβ χχίν. 8, Ὡς 8 σὶνοϑ (πὸ τουπὰ 
ὨΌΠΙΌΘΥ 48 ὕὮγΘΘ τη ΟὨ ἢ 8. 
οσ. 45. ΑἿΣ ἃ γορο,σ. ΤΠὸ ΗρῦΣον ἰδ: 

αἱ ἰΐδε τοίιτη (οΥ ἔμ Γ)} οΓ᾽ ἰδὲ ψεαγ; 1. 6., ἴῃ [}0 
Βρτΐηρ, τ ΠΘῺ ΤῊΝ ΠἸΆΓΥ σΔΙΉΡΑΙ ῺΒ γΘΤΘ ἀΒΌΔΙΪΥ Θ.- 
τοσθὰ ὑροῦ. Μ|ομΆ6118 ὑγϑηβίαίοβ : αἵ ἰλὲ ἐπα οὗ 
ἐλε γραῦν, Ὀπΐ ΒΑγ8Β ὕπαῦ Π6 ἀο068 ποῦ 866 ΟἸΘΑΣΥ 
Πα 18 τηοδηῖϊ. Ηο {ΠῚ} Κ8, Βονονοῦ, ἰδ ΠλΘΒΏΒ, 
ΔΙΌΘΙ [6 ΒΌΠΏΤΊΘΥ 6818 ΘΥΘ ΟΥ̓ΘΓ. 

ον. 46.0 Βεάθοαϊοβ (Ζοαοκίβ ἢ). [Ι͂ῃ [8 Ῥδ88- 
Βαζθ ἴῃ 2 ΟἜγου. χΧΧχυϊ. 1] ν τϑδὰ: Ζεαεοζκιαλ, 
λὶς ὁγοίλον; ἱ. 6., Ὀτοῦπο ' οὗ οι ἷη. Ηθ ΜΠ8Ξ 
ΤΟΔΙΥ ἰδ ἀηο]ῖθ. ΜΙίο 86] 8 ὉΠ ΠΚ8 ἃ ψοσγὰ ἰ8 
Τα βδιηρ ἔσοση 86 ΗρΌγον, δη ἴπδὺ [20 Ἀβϑαβδρα 
ΟΥ̓ αἵ πα ν τοδὰ γαιλετ᾿ 8 ὑγοίλδεγυ. Βαυΐ διοῃ ἃ τηδῃ- 
ΠΕΡ οὗ βροδκίηρ 18 ποῦ δβύσϑβηρο ἴο ἴῃ6 ΒΙ0]6. 869 
Θοῃ. χίν. 14. [Ἱπάροᾶ, [86 ποτὰ ““γοῦδμεν ᾿.. 
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ΔΡΡΙΪοἃ ἴο ΔΗΥ͂ ΚΙ ΘΠ ΔΏ, --- ΘΥΘἢ ἴο 8 Πυβοβηά, ἴο 
ΟἿΘ οὗ {Π6 88π|6 ὑγὶῦθ, ἴο 8 ΔΠ1Υ, δῃὰ ἴο 8 ξ6]]ου- 
ἵδη. Τὴ Οὐοαβίου ἴου ὕπ6 {{0|0 ἢΘΓΘ ΤΠΔΥ͂ ΠΑΥΘ 
θη τπδῦ ἢΘ γγ88 οὗ [Π6 Β8π|6 ἀρὸ 88 οθῃοϊδοῃίη. 

γεγ. 41. ΒΥ δο ρχορμοὺῦ Φοσϑσωίΐαβ. ὅδ 60 
ὅα:. ἱ. 8. 

ψογ. 48. Οπ ἴδ ἰπίοσοδηρθ οὗ ὑπό δῃἃ ἀπό, 
Βο0 πον, Ὁ. 8370, ποῖϑ; Βαυϊ(ιιηδηῃ, Ρ. 3256. Οἱ 
1η6 του θ]ου οὗ Ζεάοκίδη, οἷ. Επνα!ά, ΜΠ ρὶ. ο15., 
ἷν. 2604 ΠΥ ---- ΟἿΥ ΓΔΒ] ΔῦΟΥ Γϑπ θυ Ὀγ τῷ ὀνόματι 
κυρίου, ἱπδίοδα οὗ ΜΊῸἢ ὑΠ0 ΣΧ Χ, αἱ 2 (ἴσου. χχχυὶ. 
18, κατὰ τοῦ θεοῦ. ΟἿ. Εποκ. χυὶϊ. 12, 18, 18-20 ; 
Χχὶ. 25. 

Ψψεῦ. 49. πολλὰ ἠσέβησαν. ΟἿ. νογ. 34: ἦσε- 
βηκότων εἷς. 

γεν. 560. ἘΠ σαϑαδοσιοσ. ῬΟΓΠΔΡΒ ΘΆΓΘΙΘΒΒΙΥ 
το ἴον τ86 ΡΙΏΌΓΑΙ, βίῃοο [6 Ῥσορῃθίβ τὸ ἀουθῦ- 
688 ἱπίοπαάϑά ; οὗ, (86 βἰπρεϊαν ἰ8 ἴο 06 υπἀοιϑίοοά 
ςοΟἸ]οοιίνοῖγ. ῬΘ]]σαπ τὨΐ ΚΒ Θ θη Δ 8. 68ρ6- 
αοἶδ}}]γ τηοδηῦ. ΟἿ. Ὀδππο, ἰ1. 132, ψῆο 8 οὗ 868 
ορίπίοη ὑπαῦ [Π6 ταχὶ ἰ8 οοΥγαρῖ. 

γεγ. δ1. ᾿Ἐκπαίζοντες τοὺς προφήτας. ΤῊΐδ 
γΟΥΌ ὈΔΌΔΙΠΥ ρΡΌΥΘΙΏΒ ἴΠ6 ἀδῖνο, ἡ Ὡ]Οἢ ῬΤΟΘΔΌΪΥ 
ΒΟΟΟΌΩΪΒ ἴογ [Π6 γοδαΐηρ τοῖς προφήταις ἰουππὰ ἴῃ 
βδοη Μ585. Οὲξ. 6Ἁἱ. νἹ. 7. 
ον. 58. Ἔν ῥομφαίᾳ, τὶ [86 σσοστᾶ. ΤῊΪ8 

τοροβίζἴοη 18 οζδῃ ὑβοά ἰπ ὑπ0 ΧΧ. δηᾶ ΝΟΥ 
ππδταπιϑηὶ αὶ 0ῃ9 ἀδοῖνθ 88 ἀϑῃοῦηρ ἰπδίτσι- 
ΤηΘὩϊ ΟΥ ΠΊΘΆΠΝ, ΠΟΓΘ ἴῃ ΟΥ̓ ΠΑΤῪ το ὙΤΙΓΟΙΒ 
19 ἀδύϊνο δίοῃο νου ὃὉ6 οἰπρ]ογαά, [χουν Γἢ6 

ἱπήποηοο οὗ {πὸ Ηδῦτον 3. ὅ66 Ὑ᾽ Ίηθῦ, ῥ. 888 ; 

Βαυϊίϑηπ, Ρ. 181. Το τοδάϊηρ, παρέδωκαν, ὙὨϊΟἢ 
τα πὰ ἰῃ ΟἿΣ ἰοχῦ, ποὐινιδιδηάίηρ ΕἸ ΖΒΟΠ Θ᾽ 8 
ἀοίοπϑα οὗ ἰὑ, [ἤθσΘ βθϑιηβ βιυποίοθηϊ ΣΘΆΞΟΣ [0ΤΓ 
οἰδηρ ηρ. ὅ66 γ6γ. ὅ6. 
ες. 8584. Τὰς κιβωτούς, [80 ἔγχοαδβχο οὨϑϑῖίαδ, 

δῃὰ ἤθποθ, ᾿πίδγθη 1 4}}7, [06 ἔγθᾶδασοθ. ΤῈΘ 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ϑγτίδς δηὰ ΟἹά Ἱ,διίη (ἔο]ονγοὰ ὈΥ 16 Α. Υ΄.) 
γουβίουβ πηἀογβίοοα ὕΠ6 ψοτὰ ἴο πηθδὴ “δτκ οὗ (Π6 
οογϑηδῃς : Ὁ ΜὮΏΪ6 (86 Μ88. [1Π]. ΧΙ. 52. 58. 64. 
δηὰ οὔποτ, τ} 1} ΑἸ]ὰ., ἢανο σπδηροα ὕπο ἕαχὲ ἰ0861 
ἴο ὨδΓπιο ΖΘ τυ ἱΌἢ [818 ΘΥΤΟΠΘΟΙΙΒ ΥἹΟΥ͂. 

Ψασ. 56. Καὶ ἔλυσαν τὰ τείχη, διὰ ἀοτηο δηθὰ 
[86 178118. ΕῸΓΥ [18 ἔοτοσ οὗὨἨ [6 νοτγῦ, 866 Ηοπι., 
1.., ἃ..0118; Φοδῃ ἰϊ. 19; ἘρᾺἈ. 1ἰ. 14; διὰ οἔ. 
Γδηρο᾿Β (Ὁπι., οα Μαϊϊ., Ρ. 110; Εν. Ρ. 92. 

ἌοΣβ. 57, ὅ8.(. ΒΥ [86 τηουνῃ οὗ Φοσϑσηΐββ, 
ΤῊ ΐθ Ῥτορῃοῦ ργϑαϊοϊθαὰ βϑΥθ ΠΥ ὙΟΑΥΒ οὗ 4650]8- 
ἴοῃ. ὅθ 761. χχνυ. 11; χχίχ. 10. Δοοογάϊηρ ἴο 
186 ἀδιι8] σϑοκοηΐηρ, ὉΠΟΥ͂ ΟΊ Ββἰ χίγ.ϑ ρηῦ ; ΠΟ 
8 80 5] ΟἸΘΏΓΥ οχϑοῖ, ἢ 6 ΤΟραγα βουθηῦν 88 ἃ 
τουπὰ πυπιῦοΣ. ΤῈΘ ἰάθα ὙΠΟ 18. ΒΟΓῸ ἴῃ 
ταϊϑα τ} [Π 8 ῬΓΟΡΏΘΟΥ --- δὰ ἱπάϊτοςϊ δὰ αἰδίδηῦ, 
ΜΠ 4 ἀδῆηϊΐο δὰ ὭΘΑΓΣ, ῥγθαϊς 0. --- ΘΟΤΩΘ8 
ἔτοιῃ Του. χχυϊ. 84. ΤΠ6 τηϑδηΐηρ ἰ8 (δῦ, ᾿πδ8- 
τυ οἢ 9 (Π6 ΗΘΌΓΣΟΥΒ, ὑΒτουρἢ [ἢ 6 ΠΟ -ΟὈΒΟσν 866 
οὗ ἴΠ6 Θ'αΌΌΑἢΒ δηα Βα Ὀ ΘΟΙς γθαγβ, μα ἀδρτίνοα 
ἴΠ6 Ἰαπὰ οὗ [Π6 τοβὺ ἱπυθηάοα οΥ ἰδ ὈὉγ 15 Οτθδῦοσ, 
1Π18 5Βῃου)]ὰ πον, ὈΥ̓͂ [16 ὈϑΔη θη τηθηῦ οὗἨ 118 ῬΘΟΡΪΘ, 
86 εοουγοᾶ ἴο 1. ἯὯ͵[0 δΓὸ ποῖ ἴο ἩΕρο ἢ (ἢ 
Βαεσίῃοδα, Μίὶςοἢ86118, μὰ Οἱ 68) δὴ Θχδοῖ σῇτοῃο- 
Ἰορίοδὶ οοἰποϊάθηςο. ὅθ οι} 8 Οὐπι. αἴ ἃ Οἤσοη. 
ΧΧΧΥΪ. 21. [ὑ 18. ἴΠ6 ΓΠΘΟ]ορίο8], ποῦ ἴΠ6 ΘΠ ΣΟΠο- 
Ἰορῖςδ!ὶ, ἰά6α {π|ῦ ρῥτγοαοπιϊηδίοβ. ΤΠδῖ, ΠΟΎΘΥΟΓ, 
[Π6 ἴᾶνν οὗ ἴΠ0 Βα δ 8] γοϑὺ δα Ὀδδη νυἱο]αῖθά, 
Βἰηῆσο ὕη8 ἀαγὰ οὗ Μοβθϑ, ποῦ ᾺΓ ἔγοπι ΒΟΥ ΏΓΥ 
{{π|68, 8 αὖτ κοὶγ. Τῆθ οδαϊτίοη οὗ 1611 888 ἴῃ 
{Π6 πιατρίπ : “οὐ, ζθορ βδαὐδαίλ.᾽" [Ι0 18 τι τϑέργ. 
6ῃ609 ἴο ἴῃ6 Ηθῦτον δηὰ Οτθοκ δὐ 3 Οἤγου. χχχυῖ. 
21, πο ἰαίοῦ Ὀοΐηρ: τὴν γῆν τὰ σάββατα αὐτῆς 
σαββατίσαι. ΤῊ ΟἹὰ ἴ,Δι. (Ὁν ΜΒ. ΟοἸ]δθοτῖ.) Β88 : 
“ἄοπος βαραγαγεξ ὅδπα ἰογτα᾿ ἴθ βαδδαῖζὶδ 8ιιῖ8, οπιπΐ 
ἰοπιροτ αοδοίαίϊοηΐδ δία φυο βαδδαϊίζαυϊ!, ααὐ ἐπι- 
Ῥίοιΐοποηι ἰχα. ἀππογμηι.᾽ 

ΟΒΑΡΤΕΕ 11. 

1 [ν (δ9 ἤγβί γϑὰῦ οὗ Ουὐσυβ Κὶπρ οὗ ἴ09 Ῥουβίδηβ, ὑπαὺ {ῃ86 ποτὰ οἵ ἐπ6 Ἰωοσὰ τηϊρῃς 
2 Ὀ6 Δοοοιηρ)  βῃρά, ἐλαέ λὲ λαά ρτοπιΐβοα ὈΥ {86 τηουἢ οὗ «6γοϑιηῖδβ,ἡ π6 1ωογὰ ανγδῖ- 

ΘηΘα 2 π6 βρὶ τὶς οὗ Ογσαβ {Π6 Κίηρ οὗ [Π6 Ῥογβίϑηβ, αῃα Ὧ6 τηδαθ ῥχγοοϊδηηδίίοη ἰὴ ὃ 
8 411 "ἷβ Κίηράοπι, ἃ δὖ ἴΠ6 βϑῖμθ {ἶπη6 ὁ ὈΥ νυ ΐηρ, βαγίηρ, ΤῊ .Β 8810} Ογτιιβ Κιηρ' 

οὗ (ῃ6 Ῥογβίδηβ, Τὸ Τιογὰ οὗ 18γ86], (η6 τηοδὺ ὶσῃ 1,οτγὰ, Βαίδῃ ἀθο]αγθα ὅ τὴ Κίηρ' 
4 οἵ ἴῃμ6 γγ0]6 Μοῦ], ἀπα οομμιηδπάθα τὴ ἴο Ὀμ114 ᾿ἷπη 8. ἤοιβθ δἰ “θγυβϑίθη ἰὴ 
ὅ Φυᾶφεα.5 Τῇ πογοίοσο {μοῦ Ὀ6 ἅπΥ οὗ γου ἐλαΐ αγὰ οὗ ἢΐΪβ ΡΘΟρ]6, Ἰοὺ ἷβ Τωογὰ Ἶ Ὀ6 
πὶ ἢ ἢΐπὶ, Δπα Ἰοὺ Ὠϊπὶ σῸ ἊΡ ἰο Φογιβα θη ὑμαῦ 8 ἴῃ ὅπ6258, 8Δηα Ὀ01}14 {π6 ἢουδθ 

6 οὗ {μ6 Ιωγᾶ οὗ [8τ86], 70γ ΒΘ ἰβ (μη0 Ι,ογὰ {μᾶὺ ἀνθ! 6 ἢ} ἴῃ 9 ογυβαίθη. 418 ἸΩΔΗΥ͂ 
ΠΟΥ͂, 88 ἄνγγ6]}] βοδί(ογθα ἰῃ 81}0}6 Ρ]84068, ΘΔ ἢ. Οη6 οὗ {π686 οὐ [9 Ρ6Ορ]6 οὗ ἷἰβ Ρ]Δ0θ 

7 Β6ΙΡ " ἢ ρο]ὰ δηὰ τὶ δῖ ϊνοῦ, τὶ ρἹ 8, ἢ ἤΟΓΒ68, δπα εοὐέλ οαίι]6, ὑορϑίθο 
ψἢ [86 τοβὲ οὗ {π6 ὑπῖηρ ἢ σοῦ μαν Ὀθθη βοὺ ζογίῃ ὈΥ γοῦν, ἴοῦ 086 ἰθιηρ]6 οὗ 
(ὴ6 Τιοτὰ δὖ Φογυβδίθιη. 

8 αΑΑπὰ [89 οδιίοῖ οὗ [86 γοδροοέΐυα ἴἈγᾺ1}168 οὗ 116 ὑγῖρθ οὗ Φυ δ δῃὰ οὗ Βϑῃ)διηΐη 

Μναν. 1. --ἸἸ Ά . : Φογϑιο. 
Μασ. 3. -- 5. Υ(. : σαϊδοά Ὁρ. 
γος. 8. --5.Κ. Υ.: τοδὰοϑ (ῦτ., ἀνέδειξε). 
Μον.ἤ. --6Ὰ. Υ͂. : δοντυ. 
ψον. δ.---ΤΑ ΟΥ͂.: 

(Βδε)6) διὰ 1607 (Ἐσδιηκίοσι)). 

8 ἑῃσουρὮ (Ὁοὰ. Π. οὐδ ἐν θαΐοσο ὅλῃ τῇ β.). ὁ 150 (θ:., ἅμα). 

[89 Ἰοχὰ, Ἔσο ἷδ ἴ,. (α βεοοῃὰ κύριος ἰ6 δὐἀοὰ Ὦγ 1Π|. ΧΙ. δῶ. 248. Α]ὰ. Διὰ ἐδο ατϑοῖὶκς ΒίΌ1ο6 οὗ 1δέὕ 

γον. 0. --5 . Υ. : ἩΥ̓ΒὴΟΒΟΟΥΟΣ ποη ἄνγ6}1 ἴπ ἐπο ρίδοοα δϑουξ, 1οὲ ἔμοσα μοῖρ Ὠῖχα (ἐμ οθ6, 1 ϑαν, ἰδδὲ τὸ ἰδ ποῖ ἢ 0018). 
δ8ο0 ὐγι. Οοάὐά. 11, ΧΙ. 44. 248. δηὰ οἰμοτθ, τὶ ἢ ΑἸὰ., οπῦ ἐδ ἀχίϊ916 Ὀοΐοσο τόπους. 

γαοτ..1. --94..: διὰ οἷδον ἑλέπρε (αΣ., σὺν τοῖς ἄλλοις τοῖς, οὕο.). 
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ΓΘΒΟΪγ  α ̓  --- (86 ῥγίθϑίβ 4180, διὰ {μὸ Του ίθβ, ϑῃα 411 Τ6Ὺ ἼΠΟΒ6 ταϊμα ὑμ6 Τοτὰ 
9 Βδᾶ δινδδϑηρᾶ,2 ἰὁὸ ρὸ ὑρ, δπά ἰο Ὀυϊ]ὰ 8 Βουβα ἔοσ ὑπ6 1] ογά αἱ Φθγαβαοια ; δπᾶ 

ἴΠ6Υ ἴπδὺ ἄννοὶὲ τουπα δρουΐ ἔμθτα, μα] ρϑᾶ Ὑἱ ἢ ὃ 411 ἐλίπρα, ΓῺ δῖ] ον δηὰ ρο]ά, 
τοᾳ βοσβθϑ δῃα οδ[ι]6, πα ὙΠ ὙΘΙΓΥ͂ ΤΩΔΗΥ͂ ΘοΟηβοογϑίθα ρἱτί8 6 οὗ ἃ στααὺ ΠΌΤΟΥ 

10 σοβα ταϊῃ 8 ὑγογθ ἀδκθηθᾶ. ὃ Κίηρ ΟΥταβ 4150 Ὀσουρηὶ ἔοσί ἢ (86 ΠΟΙΥ νβ886]5 οἵ {89 
Ἰωοτὰ, ψ ἢ δ ΝΑΌΠΟΒΟΟΠΟΒΟΓ Πι8α οΑΥΙΙΘα ἸΤΑΥ ἔγοτῃ 9 γβϑίθιη, 8πα μϑδα ἀδθροβὶἐοᾶ 

11 ἴῃ {π6 ἴθιαρ]6 οὗ μἷβ 1401. Νον μοι Ογγὰβ Κίηρ οὗ {μ6 Ῥαγβίδηβ δά Ὀτουρδὲ 
12 ἴογίῃ {π680 ὑμπίηρβ," μ6 ἀεδ]νογθα ἔμθ ἰο Μιιγιἀαίθβ ἢ18 ὑγθαβογου ἢ δᾶ ὈΥ πὴ 
18 0060 σγγ6γ6 6] νογθᾶ ἴο ϑδῃδθδββαῦ [86 ρονθσθοῦ οὗ συἄα. Απᾶ {Π18 γγὰ8 Π6 πυη- 

ὍεΣ οὗ ἴμθῖὰ : Α ἰδουβαμπᾶ ροϊ]άθη οαρ8, δὰ ἃ ὑἐπουβαπα οὗ β'] 6 Γ, ὀθθβοῦβ οὗ βῖ]νϑὺ 
ὑπ ὨΥ ΠΏ, γ1818 οὗ ρο]α {μι γύγ, δῃα οὗ βῖ'νοσ ὑτο ὑμουβδηά οὰγ Ὠυπαγεοα δηά ἔβη, 

14 λπὰ 4 ἱπουββαῃα ΟὗΠΘΡ γ6886]18. Απάὰ 811" (86 γ8886]8 οὗ σοὶ δῃὰ οὗ βι]νθγ, ψῃΐϊοἢ 
10 τΟΙΘ ΟΔΥΓΙΘα ΑΎΑΥ, ΟΙΘ ἔνθ ἱβουβαπᾶ ἴους Βυπάγοα {Πγθθβοοσο δα ηἷπθ. Απάὰ 

{860 Ὁ όσα Ὀτουρῃῦ Ὀδοῖς ὈΥ Θδηδθάββασ, ἰορϑίμον νι} (Ποῖ οὗἨ [Π6 οἀρ λυ γ, ἔΤΛοΊὴ 
Βαγοι ἰο Ψοσυβδ θα. 

10. Βυΐ ἴῃ {δ6 ὑἴτωθ οὗ Ασίδχθγχθ Κίηρ οὗ {Π6 Ῥογβίαπβ, Βοίθιηυβ, δηθὰ ΜΙ γΙ ἀδίθβ, 
8ἃηα ΤΆΡ6]1108, 838πα Βδίματηυβ, πα Βϑο]οίμτηυβ, πᾶ 56 πλ6}} 18 (86 βθογθίδσυ, σὶρ 
1Π6 τοϑῦὺ ὙΠῸ Ὅ6ΓΘ δϑβοοϊδίρα 11 τῇ ἢ (Πϑιὰ, ἀν ] ]ησ 'ῃ ϑδαιηδτῖα δηᾶ {86 οἵμον 33 
Ρΐδοθβ, σοίθ πίο πίστη ἃρδϊπϑὺ ἰμθτ ὑπαὶ ἀνγοὶῦ 'π δ υτεα 18 αηᾶ “6 γυβδ]θια {πΠ6 ἴ0]- 

17 Ἰονίπρ Ἰούίοτβ : 6 Τὸ Κίῃρ' Ατίδχογχϑβ οὐ ον, ΤῊΥ βοσυδηίβ, Βδίμυτωυβ {Π6 ΟΠ ΓΟΙ]- 
ΟΙογ,,; δ. δῃᾶ ϑθιῃθὶ] 8 [86 βοσῖθθ, δηᾶὰ {π6 σϑϑὺ οὗ ὑπδὶν οουποὶ], δηᾶ (86 Ἰυάραβ ᾽5 

18 ἐμαὶ δτθ 'ἴπ Οὐ Ἰθϑγτῖα δα ῬΒωπῖοο.Ἱ ΒΒ 1 πον Κπονσῃ (0 ὑπ6 Ἰοτὰ {86 Κίηρ, ἰμδὲ 
{86 ὅονγβ ὑπμαὺ οαπλθ ἊΡ ἔγοτῃη γοιὺ [0 8, Ββᾶνϑ οοΐὴθ ἴο Ψ96γυβα θπλ δηα Ὀυ1]ἃ ἰδ6 τὸ- 
θ6]]]οὰβ δηα τ]οκθα οἰςΥ, ταραὶν 086 τηϑγκθύρ᾽δοθβ, δηα 8. {Π6 γγ8}}58 οὗ 1, δῃα Ἰὰγ 19 

19 (86 ξοππαδίίοη οὗ [86 ἰθπρ]6. Νον ἰδ {818 οἱὐγ Ὀ6. ὈαΪ]Πὺ ἀπα (86 γγ 8118 οοτηρ]οίοα 9 
20 {μ60 11} ποὺ ΟἿ]Υ τϑέμβθ ἰο ρῖνϑ ὑσὶ ρθαΐθ, θὰῦ 4180 ΓΘ Ό6] ἀραϊηβὺ Κίῃρβ. Αμπὰ β'ποθ 

{π6 Ὀυϊ]άϊησ οἵ [86 ἰθιαρ]6 18 ΠΟῪ ροΐπρ οἱ,2 νγὰ ἐμὴ κ ἰδ πηθϑῦ ποὺ ἰο πϑρ]θοῦ βυο ἢ 
21 ἃ τηδίζοσ, θα ὑο Βρθᾶκ ὑπίο οἷν Ἰογὰ {π6 Κίηρ, ὕο ὑπ6 ἰηὐθηὺ {πδῖ, 1Σ 10 Ὀ6 ΤΠΥ ρ]Θ88- 
22 ὉΓΘ, ἰὕῦ ΤΩΔΥ Ὀ6 βουρ!ῃΐ οαὖ ἴῃ [86 ὈΟΟΚΒ οὗ (ῃγ ἔδίμογβ. Απά (ποὺ ψ|}0 5. ἢπά ἴῃ (9 

σἤΡΟΠΪ6168 τυ μδὺ ἰ8 τυ θη ΘΟποθγπηρ (π 686 ἐλέησε, δπὰ Ἡ110 5. ἀπάογβίδηα ὑπαὶ ὑμδὺ 
28 ΟἷΌΥ τγᾶϑ γϑὈβ]]ουβ, ἐσου Ὀ]ηρ θοΐΝ Κίηρβ δπα οἰτ68 ; δῃᾶ ἰλαΐ ὑμ6 96 νγ8 τῦθγ6 ΤΘὈῸ6]- 

Ἰουβ, ἀπὰ σδυβθα δἰ 8 βίθρϑβ ὑβϑγθίῃ, ἔοσ ΒΟ ἢ ὙΘΡῪ σϑυδα ὅἢ (818 ΟΥ̓ τνγᾶδ τηδὰθ 
24 ἀδβο]ϊαίθβ. ὙΥ̓ΒΌθίοσθ ποὺ γὙὸοὸ ἀο ἄθοϊασθ υαηΐο ἴμθ6, Ὁ Ἰοσὰ ἐπὸ Κίηρσ, ὑμαύ 1 1818 

οἷἵγ 6 Ὀα1Π0 αφαΐπ, ἀπὰ {Π6 ν0υ8}}8 ἐποσθοῦ 8βοὺ Ἂρ ἀπεῖσ, (μου π|}}0 5 ἔτοτὰ Βθποϑίοσι ἢ 
Βανθ ΠΟ ρϑββᾶρθ ἰηίο (Ἰοϑυτγία δθὰ ῬΠῃωηίσθ. 

25 Τθη ἰμ6 Κίηρ ττοίθ ὕδοκ ἰο 3 Βαδίβυσαυβ ὑμ6 ΘΠ ΓΟ 1 Ο] 6. 1 ἰο ΒΘο] οί ἤτηιϑ, (0 
ϑοιη6 1108 [ῃ6 ΒοΥῖῦ6, δηαὰ ἰοὸ (Π6 τοϑὲ ἐμαὶ σγϑῦθ δββοοϊδίϑα, δηὰ ἄν] 5. ἴῃ δδιηδγίδ 

20 δὰ ϑ'γγία δὰ ἘΒιωμῃίοθ, δέον {Π18 ΤΏΘΏΠΘΡ : 1 Βανθ τοϑὰ ὑἢ 8 δρὶβί] τ ἢ] οἢ γ6 ΠᾶΥθΘ 

Ψες. ὃ.--1κ. Υ.: ὙΘΏ [ῃ9 οὨίοξ οὗὨ ἔδο δι 65 οὗ “ρα ἀτῃιὰ οὗ ἔδο ἐσίδο οὗὁἨ Βοη͵διΐη δἰοοᾶ ὡ» (506 (Ὀηϊ.) 
8 χρογοᾶ (ἤγειρε, 80 δὲ το. 23). 

Ψας. 9. ---3.Α.. Υ.: απᾶ Βοϊροᾶ ἐλεηι 'Ώ. 4 ἴτ00 αἰ 5 (ΟΣ., εὐχαῖς) ὅδ Ὗθτο δἰΐστοὰ Ὅρ ἱλεγείο. ἘΣ ἴσβομο ὯΔ8 ἰηδοχίοα 
καί Ὀοΐοτο κτήνεσι, ἩΪΠῊ 111. ΧΙ. δϑ. δΔηὰ οἴδοτα. 

Ψον. 10. --- 56.Α. Υ. : τοδβοῖβ, πὶ. Τροῖ εῷ ἴῃ ἷκ ἐθταρῖο οὗἉ ἰΔ018 (ΜΗ͂. ΟοἸθοσί., ἐπ ἐσηιρῖο ἑαοϊογμηι). 

γον. 1]. ---5. Α. Υ. : ἴλοπι ζοσίῃ. Τὴ δαρροτί οἵ 11., εἰοὰ Ὁ Ἐτἱίσϑοδο ζἴο0Σ Μιθριδάτῃ, 5 σοττοοῦ 88 ἴδ. 88 [80 δρ} Πἰτς 

Μιθριδ. πὲ α χὰ 884 ὈθδΣ ἰπδοτίοα, ἀου Ὀἰ 1688 ὈΥ͂ πιϊδίακο, ἔπ π8: Μιθριδράτῃ. Αὐ τὸν. 16, Βοτονογ, ἐμοῦ ὯΔ ἤχει 
υὔτιξται Μιθραδάτης, δηἃ 68 ἃ οοττοσίίοῃ ΒΟΙΏΘ ΟὯ6 88 νετὶ ἴθ δὴ ἑοέα ΟΥ̓ΟΣ Π90 αἷρλα. 

Ψοτ. 14. --- 9... Υ. : 80 411. 10 Ψα;. 16. ---14. . : Τοδο (δέ ονγουϊοοϊκοὰ). 
γοτ. 16. --- 11 Α. Υ.: οἶμοσς ἐπδὲ το τῸ ἐπ οοτητηξηδῖοι (6:., οἱ λοιποὶ οἱ --- συντασσόμενοι).. 13 δὰ ομΒοΥ. 152 7υἀο68. 

36 ἔλεε Ἰοξξοσα 10] οὐκ. ΕῸΣ [86 σΟΙΙτΔΟῺ τοδαΐηρ (κατέγραψα») 11. 111. 44. δδ. Βανο ἐμ δίηχυϊον, μοι τ  Σβο 6 Δ1ρῸὸ 
δάορίβ. 

οὐδ 17..-- Ἦ 164. .: κἰοτγ-τογήεγ. 16 ὅ69 ΟὉγπ. ΤἸΤἘθ ποσζὰβ καὶ κριταί ἃτοὸ ποὲ οἱ ἰδὰ ἴῃ 11.. 86 βία θὰ ἴῃ ἘσῚ ἐσϑο δ 68 

δρραζαίυ (1ο]Ἱονίης Ηοΐπλοβ διὰ ῬδσδΟη8), Ὀπτ ΟἿ]ΥῪ ἐδ καί ; 86 δὶδὸο ἰπ 19. δηὰ ἔμο ΟΪὰ 1δὲ, 11 Οοϊοογτία δὰ Ρδο- 

πΐοθΘ. 1 86}}8]}} μβογοαζίοσ σδηρο ἰδ 6 ἐρο]] κ, 88 ἀῦονο, πί ουὲ ΤΣ Σ Σορηδσῖκ. 

ψεσ. 18. --- 18.Α. Ψ. : δχθ σΌ0106 --- δοΐπια σοῖο ἰηἴο Φ. (ἐλαὲ το 6] ουδ δηά νἱοϊκοά οἰ7) ἀο ῬυΠὰ (δ9 τρδυϊκοίρ᾽δεοδ, δοιὰ 

Γεραῖτ.0 19 Δοἶαγ. μ 

ΤΣ, 19. --- Ὁ Α. ν.: Νον ἰζ ἰδϊς οἰγ διὰ (9 π͵ὰ}}]5 ἐλέσεοῦ Ὀθ τιδθ Ρ αραΐπ (ατ., συντελεσθῃ). 

γεν. 20. --- 11 Α. Ὑ. : Ζογαδο οὶ 86 [86 ἐλέκᾳ: ροσίαϊ εἰτρ ἴο [80 ἰθτα 19 δχὸ ποῖσ ἰπ βδηᾶ. 10 ἰ8 ἰΐοταὶ, Ὀπὺ ποῦ οἾθασ. 

Ψγες. 2. ---Β ΚΑ. Ψ.: β41. 85 βῆ]. | 
Ψεν. 23. ---Ὁ Α. . : ἀπά σαϊθοὰ δἰνγαυθ ΔΙ (ΟΣ. πολιορκίας συνιστάμενοι, θῖ0. ; 800 ΟΌη1.) ἐΒαχοΐῃ ; 705 ἐμ 9 ἩΒΪΙΟΒ ὁΔῸ590 

ΠΣ 24, ---Ἰ6 Α. Ὑ. : ἊΡ δοῦν ἴδπου κΠ Δ]. 
γψει. 28. ---5 Α. Ψ. : ὍδΔοκ δρδίη ἰοό. 57 σιοσσ υστίίοσ. ΤῊ ασθοκ Βόσὸ [δ βοιοοτμδὶ ἀΐ οτουὶ ἔτοπι [Πδὺ δὲ γεν. 16, δαὶ 

ιδὸ πιρασιίης ἦσ ἐμ δδ:ὼθ: Ῥ. τῷ γράφοντι τὰ προσπίπτοντα (Υ6Σ. 16: ὁ τὰ προσπίπτοντα). ὅ8.Α.Υ͂.: [δαὶ γγογθ ἴῃ 

εοἰαταϊδαίο;, δΔοὰ ἀνθ! 19:8. 



80 ΤῊΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

Βοηΐ υηΐο ΙΏ6. ὙΠοΓοίοσθ 1 οοπιηβηᾶοα (0 τηδῖθ αἰ] σοπὺ βϑᾶγοῖ, δα ἰΐ Πδίἢ 
Ὀθθῃ ἴουπά {παὺ ἐμπαύ ΟἷἐΥ νγὰβ ἔσοτη δῃοϊθηῦ ὑΪπ|68 δοίϊηρ ἰῇ ορροβίτοῃ ἴο ἦ Κίπρβ ; 

217 διὰ ἐλαί ἢ Χ1π6 τηϑῃ ὑμογθίῃ 1σ6786 σίνθῃ ἰο σϑθ]] 0 δπμα ὙγᾺΓ ; δηᾶ ἐλαΐ ταῖρΉΥ Κὶπρβ 
ΔΠΑ ἤδθγοθ γ6Γ6 ἴῃ 96 ΓΌ8816πι, γ80 ΤΟΙ η6α δηα Θχδοίθα ἰγϊθυΐθθ ἰὰ (τ θογτία δηά 

28 Ῥμαηΐοσ. ΝΟΥ͂ ὑμογϑίοσθ 1 ἢδυθ δοιημηδηαθα ἰο Εἰπᾶθν {Π086 τηθη ἔγοτῃ Ὁ] ηρ’ 
{π6 οἰΐγ, δῃηα ἐπαὺ οἂγθ Ὀ6 ἔβκϑη ὑἐδμπαῦ ποι μϊηρ' (86 ρ]αδοθ ΘΟΒΊΓΆΓΥ (0 {818 εοημπαπα, ὃ 

29, 80 8η4 ἐλαέ [86 6.1} ὁ ῥγοοθϑᾶ πὸ ἔαγίμο ἴο {Π6 ΘηποΟΥϑμοθ οὗ Κἴηρθ. ΤΉθη Βαίδα- 
ΤΩ8 8π4 ϑ3'6:}61} 8 (16 Βοῦῖθθ, δηἃ ὑῃο86 ὙΠῸ ψ ΓΘ δββοοίδι θα τ] {μοι Βανυΐησ 
ΤΟΔα {86 ]Ἰούίογβ οὗ Ατίδχογχϑβ," σϑπιονίηρ ἢ μαβίθ ὑουγαγβ 6 ΓΒΔ] τὰ ὙΠ 8. ΤΟῸΡ 
οὗ Βοῦβθ δῃά ἴοοῦ 5 'ἰπ μαι 16 Ἄγταυ, Ὀθρϑη (0 πἰηαον (π6 ὈΣ] ΘΓ ; δηα {86 Ὀυ]]άϊηρ 
οὗ {86 ὑθιηρ]6 ἴῃ «96 ΓΒ] οΘΑβΘα ἘΠῚ] [86 βθοοπαὰ γϑᾶγ οἵ {86 τοῖρι οὗ 1αγίυβ 
κὶηρ οὗ {86 ῬΘΓΒίδ 8. 

ον. 26. --- ΤΑ. . : ἤτοιι ἐπ θοσίπηΐπρ Ῥτδοϊίοίϊης δκαϊῃδὲ (800 Οὐηηι.). 
Ψον. 27. --- 4. Υ.. ογηΐ!ς ἰλαί. 

γον. 28. --2.. Υ.: Βοοὰ Ὀ6 ἔΔκϑῃ ἐδδὲ πο γ0 6 ὯῸ ΣηοσΘ ἀοῃο ἰῃ ἰξ (6Υ., καὶ προνοηθῆναι ὅπως μηδὲν παρὰ ταῦτα 

ΜοΥ. 29. .--«4Α. Υ. : ἰλαὲ ἰλοδεὲ νυϊοκοὰ π ΟΣ ΚΟσ. » 
ον. 80. --5.4. Υ. : ΤΏσα Κίηρ Α.., Ὧ[5 ἸΙοξίοτα Ὀοΐτης τοδὰ, δι απ, δ ἃ Ββοσῃ 611} 8 ἐμο βεσί 6, δῃι ὰ ἐΠ6 χτοϑδὲ ἐπδὶ τοΣῸ [ἢ 

ϑοιῃσηϊβδίοι νυν ἢ ἴλ6 πηι. δ Ποιβοωθῃ διὰ 8 τη] πὰρ οὗ Ῥϑορὶδθ (πδυ. : 8 τοδί Ὡπ ΟΡ οὗ δβοϊἀἶοσθ). Τδ6 Οσϑοῖκ 18 
ὄχλον, δηὰ 85 οἰποὰ νὴ ἵππον 610 ὁδ Ὀ6 πὸ ἀουδὲ οὗ ἰΐα πιοδμηίηᾳ. Οἱ. Χοῃ., Οὐτορ., Υ. δ. 4. 

ΟΒΑΡΤΕΕ Π. (σί. Ἐξ. ἰ. 1-15; ἷν. 7-.24.) 

ον. 1. ἘΊ σοῦ γϑὰν οὗ Ουσυβ. Ηἱΐδβ ἤγβϑῦ γϑϑν δὶ 
ΒδΌυϊοη 8 πηθϑηΐ. --- ΒΥ 1.6 τηου τ οὗἩ Φοζουμίδδ. 
Οἱ. 96Γ. χχυ. 11, 12; χχῖχ. 10. 10 ψ1}} 06 ποιίορα 
τπδὺ [18 ὙΟΥΒΘ δηὰ τΓἢ6 ἴνὸ ποχί [0] ον ηρ᾿ ΓΘ ἴο 
Ὀθ6 ἔουμπᾷ Βοΐὴ δὖῦ ἴΠμ6 ϑῃά οὗ 2 Οἤτοη. δηὰ δί {ἢ}6 
θορίπηΐηρ οὗ ΕΖγβα, ἃ ἔδοῦ "Ὡς ἢ ἔδνογβ ἴΠ6 ὉΠΘΟΥΥ͂ 
Γπαὺ [η6 ὕνψο ὈΟΟΚΒ γοσα ΟΥ σ᾿ ΠΥ απ θα ἰῃ ΟΠ6. 

οι. 8. ΤΏ Τιογὰ οὗ 1ΒΥ86]1, [86 χτηοδῦ Βίχἢ 
Τιοτὰ. [0 158 ροβϑϑί Ὁ]6 {πδὺ 'π [ῃ6 ἩθΌτον ἈἰΓμηϑοσὶρῖ 
οὗ {π᾿ Ῥογβίδῃ οτἱ κμὶ 8] οὗ {π|8 ἀυοςυτηθηῦ (Ε2. ἱ. 2), 
[Π6 ΠΘΙ6 οὗ Φο πονδῇὴ "8 βα Ὀποϊυϊοὰ ἔο0 {πᾶὺ οὗ 
Οτμαζά. ὅθο Βδν]͵ηθοη, Αποὶοηὶ ἥἥοη., ἰἰϊ. 848, 
ὙΠΘ6ΓΘ τΠ6 ἰδησιᾶρθ οὗ 118 Ῥάδδαρθ 18. σοπηρδγϑὰ 
ὙΠ} ὍὉἈΠ6 οὔ-Γοουγγίηρ ΓὈγπλαΐα οὗ τῃ6 Ῥεγβίδη ἰῃ- 
βου ρίϊοῃβ. ΟἿΥἿ ΓΓΆΉΒ᾽ ον, Πόνγαν ον, ἔο] ]ονγ8 ποὶ- 
Γπὸῦ ὑΠ6 ΤΟΥΣ Χ. πον τ᾿ὸ Ηοῦχον, δ {Π||8 ροϊπῦ. Οἱ., 
8180, Υἱ. 381 ; νἱϊῖ. 19, 21, γογο ὃθ ἱηίγοάιι 68 [ἢ6 
Βϑῖηθ ΟὔΔηρΘ ἴῃ [Π6 αἰνῖηα παπηθ. [ἰ)ᾶάϊιο ἢ 8 ἴῃ 
ΕἸν8 ἕδος θνϊάθηοθ υΠᾶῦ ὯΘ6 νἃ8 ἱπβυθηςσοά ὈΥ [86 
ΑἸοχδπάγίδη Ρ᾿]ΟΒορ ν. “ ΒΘΠΤ ΒΗ σΘΙΘΒΒΘΏ ὑθ8- 
ἀἰθηῦ βίο πῆβοῦ νου βαθοῦ ἀἴοδοα Αηβάσγιςκθ, 'ῃη 
νογζί ἰοῦ Πθενογπεθοηα, ὩὰΡ ἀδπη, γῆ Α8- 
Ἰδπάογ νου ἄθτῃ ἀοἴϊο ἀδγ Ιβγδοιϊζοη τιΐς  γογαηρ 
τοἀοπῃα οἰπροί τὺ ογάθη." ἰϊ. Ρ. 121. Οἱ,, ον- 
ονογ, ΕτυΖβοῖθ, Οὐπι., “ Ναοβιιᾶρο.» 

Νογ. 6. Βδο; οἿθ οὗ [Π6896, 1οΐ [86 ῬΘοΟυῦΪ]Θ οὗ 
ὨΪδ ΡΪδοθ. Τὴθ ΗΘΌΓΣΘΝΥΒ ἃΓΘ Ῥασυου ἈΥΪΥ πιθϑηῦ, 
Ὀυῦ ΡΟΒΒΙΟΙΥ 4180, οἱ Π6 18, βίποθ ὉΠΘΥ ταῦ Ὁθ οχ- 
Ῥοοϊοα ἴο ΚΥ̓ΠΙΡΆΙΪΖΘ, ὕ0 ΒοπηῈ ἄθρτοθ, 1) {1118 ΠΟΌ]Θ6 
ΘηϊΟΓΡΓΪθ6 οὐ Ογγιβ. ὅθ Ἐνναϊὰ, Οεδολίολία ἀ. 
Ῥοίκ. 15.. ἵν. 103. 
ΡΣ. 7. 8οῖ ἔοσίῃ ὃΥ νον. ΤῊΪβ τγαπβτἰοῃ 

Β6Θ0118 ἱπιοπαραὰ ἴο 6 ἐχρίαπδίοσυ. Τῇ οΥἱμῖπαὶ) 
[88 ΟὨΪΥ, τοι ἢ 9 6ε-ἰοὐ  ογγεγίπφθ. ὙὍὴθ ρογέροϊ ρδτ- 
τἰοῖ Ρ[6 18. αβϑὰ ἴο δου [ἢδι τπ686 Ὁπἰ 8 ἢδὰ Ὀθθη 
Ῥσον ουβὶν ἀθνοίθα ἴο βιιοἢ ἃ ῬΌΓΡΟΞΟΘ. 

γοσ. 8. Καταστήσαντες ΤῊ] Ι. 64. : καταστάν- 
τε). Ἐν ζβοθ σοι] γψῖνα το [6 ννοσὰ [86 56186 
οὗ ἀεοϊἀεαἶ, ἀείογηιπεα οη. ΟπῚν ἃ ραγῖ οὗ {πὸ 
ον 88} ἡμϑὺν Θπηδταοοά ἴΠ6 ορροιτιηἶςγ οὔογοα 
ὈΥ Ογταβ. Ψψοβορῆυα (“πέϊφ., χὶ. 1) ΒΑΥΒ 18 νγᾺ8 ὃ6- 
σϑ 086 ὉΠΟΥ͂ Κ6ΓΘ ΠΏ] ἢ πρ ὕο γα υ Βῃ ὉΠ 6 ῥτὸ 
ΟΥΟΥ͂ ὙΜΙσΘἢ ὉΠΟΥ͂ Βαὰ δορυϊγοα ἴῃ ὑποὶν Ὀδηϊπἢ- 
τηοηῦ. Μίοβῃ οὗ ὕποβθ Ψῆο τοῦπγηθα Ὀο]οηρσοά ἴο 
"Σ τὶ 068 οὗ δπἀ8}} δηὰ [δ6η)απΐη. 83.661 Οἤ σου. 
χ. ὃ. 
γον. 9. Ὡς πλείσταις. Οἡ [80 ἔοτοο οὗ ὡς νῖἢ 

ΡῈ6 βῃροτδῦϊνθ, 800 ΟΥΟΒΌγ 5 αγεοεῖς ἄταν. Ὁ. 8389, 

δυὰ Κνΐροσ, χἹχ. 10. -- εὐχαῖς, Γοη ἀοτοὰ 7766 σὶς 
πη πο Α. ΡΥ. ; δοῦίογσ, οοπασογαίεα οἱδ, οΠ)εγιπρο. 
δο0 Ηοπι,, Θαά., χ. 526; Αοἰβ χυὶὶ. 18; δπὰ ςΐ. 
Το ΟοἿ, Ν. Τ. ϑγη., ῬῈ, 2, »..1. 
εν. 10. Ἔν τῷ εἰδωλείῳ αὐτοῦ. 8691 Μδος. ὶ. 

47 (εἰδωλεῖα, τοπάογοά ἴῃ τῃ9 Α. Υ͂. “οἶδ ρ06}5 οἵ 
4015, δῃὰ 1 Οὐογ. νυἱῖἝ. 10, ογθ ψγὸ ἢδνα ἐν 
εἰδωλείῳ κατακείμενον, “δἰ δ Ιηϑϑὺ ἰπ Γὴ6 ἰ(Δ0]᾽ 8 
τοι} 16. 

δ᾽. 11. Μιιηνίἀδῦθϑ, ἑ. 6., σίυεπ ὃν Ἀἤιλτα. 
ΤΙο ρδαζον 8 Οὐπι. (Ἐπ. ἱ. 8), ὅμ 8. ἰπ τῇ 8. ὨΔΠῚΘ 
δ ἰπαἀοδιίου ὑπαὶ [Π6 ψνοσθΐρ οὗ [ῃ0 Β.η ὈΥ ὕἢ16 
Ῥογβίδηβ ἀδῖοβ δεῖς δὖῦ Ἰοαβὺ ἴο τὴ9 {1π|6 οὗ ἜΡΗΝΝ 
ΟἿ. 4190 ἀὐθϑοηΐιβ, "2οὉ. 1, ..., αἀ νος 
ον, 12. βδδδῦδδδαρ. ὨουὈ 1655 [ΠΝ 8 8 σΟΥ- 

τιυρίεα ἔογια οὗ τῃ6 Ῥοιβίδη παιὴθ οὗ ΖοιιθὈδΌΘΙ. 
866 102. ἱ, 8; ν. 16; Ζοοῆ. ἰν. 9. ϑδ0ςἢ 8 σῆδημθ 
οὗ πδ68 Ψ38 ΟΟΙΏΠΊΟΣ, 48 18 Β66η ἴπ [ἢ6 οδὲ οὗ 
᾿)δληΐεὶ ἀπα ὨΪδ8 οοπιραπίουβ. ΤῈ ΜΆ 5. γίνο αἱ 
ἔογθηΐ ἔογπιβ οὗ ὉΠ νγογά, δὴ ἱπύογοῆδηρο οὗ ᾿οζζοΓδ 
Ὀοίηρ 8 σοπππηοη ἔδει οὗἨ ὑγβη θοῦ Ὀο8. ὅ66 ΕἼΔΙ- 
κοὶ], Ῥονδίιια.., Ὁ. 97. 

γεν. 13. Α [δουδαῃᾶ ρο]άθῃῃ ορα. ΤΊ ποσὰ 
υϑοὰ ἴο ὑγδηβίαῖο ἢ6 ΗΟΌΓΟΥ [ῸΓΣ ΕἸ 8 σπονδεῖα, 
ὦ. 6., ΘΡΒ ἴογ ἀτίπκ οἴδγίησρθ. ΤῃῸ ΤΧΧ. [88 
ψυκτῆρες, “ ἩΐηΘ ΠΟΟΙΟΣΒ.᾽ [πη Ε. ἱ. 9 {Πὸ τγϑη8- 
Ἰαιίοῃ 8 “σἤγρουθ." ΤΠ Ηδῦτγον ογαὰ ΟΟΟΌΓΣΒ 
ΠΟΥ ΠΘΓΘ 6806. Ἐν] ((ὐεδολίολίς ἀ. Ῥοίᾷ. 74., ἵν. 
102) ννουϊὰ γϑηάθν ἴὉ ΟΥὉἩ κάρταλλος. ΤῊ νγὰ8 ἃ 
Κὶπὰ οὗ Ὀϑδκοῖ, ροϊηλοα αἵ ὉΠ6 Ὀοΐίομι, δα οονογοὰ 
ν ἢ πρίνου ἰοὸ ἰοῦ ἴΠ6 βιῃόκα ὑΒγουχῆ. --- ΟΘῈ- 
ΒΟΙΒ, θυΐσκαι. Αὖὐ ΕΣιΆ ἱ. 9, (Π0 5δδῖὴ65 ΗἩδΌτοΟΥ 
ΜΟΙ ἰβ ὑγαπϑιδῖοὰ ἴῃ τῆ Α. Υ'΄, “ Κυΐϊνοβ.᾽"" Αο- 
σογήϊηρ το (σδθη 8, ἰξ ἸΠΘΆΠΒ 8. ἰδοῦ Κηΐΐο, 
δη ΜνᾺ8 8668 707 Κ᾽ Πρ; νἱουῖ πὶ ἴὉΓ βδοτῆςο. ΤῊΘ 
ἰάθᾳ οὗ ρ᾽ αΐηρ, ραβϑδὶπρ τπγοῦρἢ ΠΚθ 8 Κηϊίθ, οἰ δγ- 
Δοϊογ 268 [Π6 τοοῖ. --- |Ὶ41.. Αἱ Ἐπ. ἱ. 10, [Π6 Γ6Π»- 
ἀογίης ἰβ “ Ὀαβίπθ." Οἵ. 1 Ομγοι. χχυ!. 17. 
ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ ἃ Ἰαῦροῦ κἱπὰ οὗ σὰρ ΟΥΓ ὈΟῊΝΪ ἰ5 ἰὩ- 
τοπαθά. 

ψονγ. 14. Ου {Π|0 ἀἰβουθρβῃοῦ Ὀεΐτοθη 6 ΠῈΠ|- 
ὈθΥ᾽ 48 ἤθτα ρίνθῃ δπὰ {Ππ|δ΄ ρίνθη ἴῃ [ἢ σϑηοΒΪοΑὶ 
ἘΖτγὰ, 566 ΣΘΙΏΔΙΪ 5 ἴῃ ΟἿΌΓΚ [πἰσοαποίοη ἴο [Π6 ΡΓΘ65- 
Θῃΐ ὈοΟΚ. 

γεσ. 16. Ἐν δὲ τοῖς ἐπὶ ᾿Αρταξέρξουν. Οη [0 
ἔογοθ οὗ ἐπί, πῃ βς ἃ σοπβίγιςῦομ, 866 ἮΝ ἴΠ6Ρ, ἢ. 
8392. ---- ΕΥΌΖΒΟ 6, ἢ Οὐ] τα, ἘΕΡΓΠΠΕ ῖο 2ο- 
ΒΘρίυ8 (Δ πίΐφ., χὶ. 2, ὃ. 1}, ΞΡ ροϑθβ τιδλῖ (δ. 868 
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τηρδὲ 6 ἱπάϊςατοαὰ ππϑυ ὑπ ΐ8 {{{16, ΔΙΒουρ ἢ οτάϊΐ- 
ΒΑΓ μεοααο- Θεο τ 8 8 50 6810 ἴῃ ὉΠ 6 κ οὗ 

γε τοῦβὸ τὨϊηῖς, ΠΟΎΘΥΟΥ, τπΠ8ὺ Φοβαρ 8 ἰ8 
τοἰδίδ θη. [ἢ τὴς Ὀτθεοθάϊης νϑῦϑθο ἰῃ ΕΖγα (ἷν. 6), 
ΑΒδβΌθΥυβ, πο 15 ἀοα [1658 Οδπιῦνδοι, 8. πιθ- 
οποὰ, τ μ}]6 τ βϑοομπά Κίησ πειηϑὰ δέϊοῦ πΐτὶ 
(ν. 24) 15 ατῖυβ Η γϑίββρίβ. Ηρηςο, [Π6 ἰηΐζεγνθη- 
ἱηρ οὔ οὗ [6 ρσϑεϑεξΐῦ νϑῦβο, ὙΠ ἃ αἰ δἔογοης {{π]0, 
δὴουὰ 6, Ῥτοφθσῖν, ρβοιιάο- ϑιηθσα 8. Το Ῥου- 
δίδη Κί ρΒ οἵὔϑῃ πωᾶ δβενοσδὶ ἤδιθθβ. [Ὁ 18 ἃ βίγοῃρ 
ἱποίἀθηταὶ βαρροσῖ Οὗ {8 Υἱονγ τὨδὺ 1816 ρβειάο- 
διροτά δ, δἰοῶθ οὗ ὑδο Κίηρβ ἤοῦο σοῃοθγηθα, νγὰ8 
δὴ ΟΡροπϑῃς οὗ ὅημο Ῥῦγο Ῥογοίδη το] ρίον, δά ἰΐ 
πουϊὰ ποῖ ΤΟ το οσγο ὃ6 δίγβηρο ἴ0 ἥπα ἤἢΐπὴ ΓΟΔΑΥ͂ 
ἴδ Ῥὺΐϊ 4 βῖον ἴο ἃ ὑγουῖς οὗ τἢϊ8 Κὶπαὰ δὺ 99 Γι.3816Πὶ. 
-- Βοϊοσωια (Ἐ2. ἰν. 7, Β΄] ὰ). ἴπ τ ΤΟΧΧ, 
Ατδοὶῖς πὰ ϑυστίδο νϑσβίοη8 ΓΠ18 τάι8 ποῦ γοραγαβα 
88 ἃ ὈΓΟΡΟΤ ὭΒΙΩΘ, Ὀπὶ ΓΥΔΗΒ]δίοα ἐπ ρεαςε. ἘΒΔΙᾺ- 
ὉτοῦΒ, το ἘΦ Ὠπτὰ οὗ ἴδ6 Ηοῦτον. - Βοϑι ον τοι. 
ΤῊϊ9 ποτὰ ννῶϑ τηϊβυπαάογϑιοοα ὈΥ [16 ἐΓΔΏΒΙ ΔΊΟΥ, 
δὰ ἰ8Β τἱσῃ)ν σίνοη δῦ ΕΖ. ἵν. 9, ἃ8 [6 {1116 οὗἉ 
Ἐοδῦῃ. ΤὨϊ5 ἴδοῖ ἰδ ποιϊςοα ἵπ ἴΠ6 τρδερίῃ οὗ 
ἴπ6 νοταίοη οὗ 1611. [ τηϑϑῃ8, {6 ΣΆ} }γ, “ Ἰοτὰ οὗ 
ἡυάστηθπῖ," ΟΥ ““σΠ ΔΉ ΘΙ ]οΣ." Τὸ ΤΧΧ, νογβίο 
τδκος ἴπ6 δᾶτηθ ὈΪυπύογ. ΟἿ, αἶϑο, νοσβ. 17, 25 
οὔ δῖ Ἐμαρῖοσ, ν’ ΒΟΤ6 ΟἿΣ 8 ΓΠΟΥ, ΘαΥΙΟΌΒΙΥ ΘὨΟΌρΡΙ, 
ἜΒΟΆΡ65 ἔγοια μἷβ αἰ βου ΠΥ ΟὨΪΥ ἰο ζ4]] ἰμῦο ἰῦ ἀρϑ]η. 
Φοξορδυβ (“πεῖρ., χ. 2), Ψ]1Ο σ,ΘΏΘΓΔΙΙΥ ἔο! ]ον 5 1Π6 
ΔροστΥρἤ8] Ῥοοῖ, ἄοοθβ Ὡοΐ ἀ0 80 ἱπ ὉΠὲ8 6886. --- 
ΒοιροῖαΝ (Θῃϊπιδμαὶ, ΕΣ. ἰν. 8). Ηθ νγαϑ ἴΠ6 5θ0- 
ταῖατυ οὗ Βϑμττα, [Π6 ΘΌΨΘΙΠΟΥ. ΒΥ ΠΟΙ ρϑτηρ 
οὔν ὕοοξ δὐ ἐπῖ8 ροΐπὶ τ ἢ [Π6 ΡΆΓΑ]16] δοσουῦηΐ ἴῃ 
Ἐστγα, ὁπ οὗ 1ΐβ τηοδὲ τα ϑα μα υδοϊου δυο ν}}} 
6 ο͵δίΥ οὐὔϑθοσνθά, ὩϑΠλοΪΥ, ἰ[8 ἀνοϊάϑηοο οὗ οἷγ- 
οὐπι]οσοὴδ δηᾶ αἰ Πςα]ς οοταἰπδιΐοηβ ἔογ [ἢ 6 
ΔΚ οὗ ρστϑῶζεσ δίταρ ον ἀπά οἰθασηθεθ. ΤὨΐβ 
ταϊχης ΘΟΓΓΔΙΪΥ ὃθ τεραγχάθα 88 ἃ ζοοὰ ιΓαὶῦ ἴῃ δη 
ΔΌΙΒΟΥ, γοῦ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ἴο ὈΘ οομηηθηδεοα ἴῃ ἃ ΥΓΔΏ5- 
Ἰαίου. Βαΐῖ, οὐνϊουϑ) 7, [80 πιακίηρ οὗ ἃ ὑγϑη8]8- 
τίου, ζοοά οΥ ὑδά, νγὰϑ ποὺ ἴΠ6 ῥτίηοῖραὶ τὶν 
Εἰτηρά αἱ ἰῃ ΟὟΤΓ ὈΟΟΪ. 

γον. 17. Τδὸ Τα ϑαιίοη “)υἄρο8 ᾽ 8. [8160 }7 

ἴσῃ ἢοΙῸ ἴὸ ἃ Βοῦτον ποτὰ πῃὶς ἢ τηθϑῃ8 Ζέπα- 
ι1ὲ86. ΤΏΘΥ Ὑ6ΓΘ6 οοΟἰοπίβϑί8 ἔγομη Ὠάγϑη, ἃ ΘΟΌΠΕΥΥ 
ΟἿ ἴα Ὀογάοιβ οὗὨἩἨἁ ὝΕΟἸ οἶα, δηά (δρρδάοοῖα, οἴζοῃ 
ταθηςοηϑα ἴῃ ὑΠ6 ΑΒββυυίδῃ ἱμβοῦ ρΌΟη8. 66 ΕΣ, 
ἷν, 9. 

αν. 18. ΒΎΊοσα γοῦ ἴο υ8. ΤΟ ὃο ἰδίθῃ ἴῃ ἃ 
Ἐ ΓΕ ΈΕΡΗΙΩν, 86:36. ἃ ϑδα μὰ φνοϊητίηρς οὗ [}9 

ΤΟΟΚκ γοαυΐτοβθ ὑμαῦ 1[Π6 σγόγαβ, ἰλαί τεδεί οι ἀπὰ 
ισϊοξεα οἰΐψ, Βῃου] ἃ Ὀ6 τηϑάθ τῃθ οὐ͵θοῖ οὗἉ οἰκο- 
δομοῦσι. --- ΜΜαγκούρ]Δοο.0 Τῆθδοὸ ογθ ΡΌὈΙΪς 
ΡΙδοθ8 ἤθγΘ τπίηρθ 60 ΘΧροβθὰ Του 8816, ΘΟΥΤΘ- 
ΒΡΟπαΐηρ ἴο ἴδ Ἰηοάσδγῃ δαζαλγ. 8660 Ῥποσ, εαί- 
ισδγίετὸ., ππάον “ διβάτο." 

γεῦ. 206.Ὀ ΜΙβ)οὰ ὈΥ 86 Οιδϊάδίς ψογὰ, τ ἢ 
ταὶ αὐ τηεδὴ οἱ ΠΘΥ ΡΔΙδοΘ ΟΥ θη ρὶθ, ἴΠ6 ὈΓΔΏΒ] ἴον 
αὖ ιἷ8 Ροϊηῦ ΒΑ48 νδιάοσοα ἔδυ ἔγοπι ἢἷ8 ἴοχῖ, ἱπ 
οΥοσΣ ὅο τηδῖκο 8 νογβίομ οοῃβίβίθηῦ 1 186]. 

Ψοσν. 21. Βοοῖκ οὗ τὩν δίβοσα. ὙΤἢθ Ῥογβίϑη8 
ὝΘΙΘ ϑοσυδίοιηθὰ ἴο Κορ βυσοῇ γϑοοσάβ, ὅ960 
Ὠ]οά. ϑίς., 1. 832; δηὰ ἩδπΝ]ηβοη, Αποίοεπὲ ἤοη., ἰὶ. 
264{. ΤῺΘ ποτὰ “δύ! 6 ΓΒ ̓ τησδὺ Ὀ6 υ86α ἴῃ 8 
βΒραυταιΐνο δΘΏβο, τηϑδηΐϊῃρ ““ργθάθοθβδοσβ," ΘΒΡ9. 
οἶδ! ἐξ δα ἀγοβϑοὰ ἐο ρβοι ἀο- ϑπιθγαΐβ. 

γὰγ. ῶ38. Οαδυδοᾶ εἴταν δίϑἕϑδ (πολιορκίας). 
ὙΒοΙΡ οοπάπος, ΠΟΥ σπου]ὰ βαυ, δὰ ὈΘΘῺ δ8ς 
[δ΄ δίομοβ ἔγοτῃ ζοτζοίχη ρονθγ δα Ὀθθη οοπιίη- 
ὨΔΙ]Υ ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ. ὅ'60 γτϑῦ. 27, δηὰ οἴ. 2 Κίηρθ 
χχὶν. 1. 

ον. ῶ6, Αοἴξης ἰπ ορροαίοι το. ΤῊ ΐ5 νοῦ 
-- ἀντιπαρατάσσω ---- ΤΩΘΔΠΒ ἴο ρᾳῦ ΟὨΘ᾽᾿Β 86] ἴῃ ἃ 
ΠΟΒΌΠ6 δἰττμἀθ6. 10 ἰ8 τιοδῃϊ ὑπαὶ ἐΠ6Υ ἢδὰ δοῖϑα 
ἰπ ἃ Ποβ[116 βρὶ γί ἀρεϊηϑὶ Κίησβ. 866 2 Μίδοο. χὶν. 
29. 

νεν. 80. Ἐϑσυδονίηζ, παρ ἐμ ἐφάβαν, ἱ. 6., λαυϊῃᾳ 
οζξοά ἂρ ασαὶϊη. Τῇ ψοτὰ 153 οἴζεη τπιϑϑὰ οὗ δυτηΐθϑ. 

ἔοισά; χ. 41, ὅ8.. (ἱ. νἱῖϊ. 61 οὗ 16 φγοβοπξ 
Ὀοοῖϊκ, δηὰ 1 Μβιο. χί. 32. -- Παράταξις πΠΊ6 88 ΒΟΠη0- 
ἔἶπλον ἐλδ ἰΐπὸ οὐ δαΐίίε, αιιὰ Βοπχοιϊ 68 18 864 ἰπ 
1800 ΤΟΓΘ ζἴθῃθσδὶ 56η86 οὗ δαξίε. Τὴθ ᾿ἰΔΡῸ Ὁ 
πλθδηΐῃρ᾽ 866Π)8 ἘΠΠΤΙΕ Βεῦθ. Οἱ. ἱ. 80; Φυάι 
γν. 28; Υἱὶ. 11; Τ᾽ υογά., γ. 1]. 

ΟΒΑρτεκ ΠῚ. 

1 
2 ΒουβοΒο]ά, πα τιηΐο 41] {86 ῥγίῃοθϑ οὗ 

ΑΝ Κίηρ ΤΑγίαθ Ἷ τηϑθ ἃ στοαὺ ἔδαβὺ αηΐο 411 ᾿ἷβ β δ] 6οίβ, θυθὴ ἢ ἀπίο 411] ἷ8 
Μαοάϊΐα δῃᾷ Ῥογβίδ, δῃᾷ ἰο 411 (ῃ6 σον θυ ΠΟΥΒ 

δὰ ρσΘΏΘΓΑΪ8 ὃ δα ἰοράγοβ ὁ (πδύ γγογθ πηᾶθὺ Εἶπ, ἔτοιῃ [παϊα απο ἘΜΒορία, ἴῃ 186 
8 Βυηῃαγοά ὑὐΘΏΪΥ δηα βανθὴ ργονίηοθβ. Απᾶ {Π6Υ δἰθ, ἀπά ἄγδηϊς, δπὰ Ὀϑὶπρ' βα 188Ε6α, 
νοΐ Βοηθ. Βυΐ 5 Πατγίυ {86 Κίηρ' νγϑηὺ ᾿πΐο 18 ὈΘἀομδτ ΘΓ, δηα 5]θρί, δπὰ δνγοκο.ΐ 

4 Τδη (86 ἔπγθθ ὃ γουηρ τηθὴ ὑπαὺ γγοσο ὑΠ6 Κίηρ᾿Β ὈΟΔΥῪ ριυδτὰ " Βρακθ οὔθ ἴο δῃ- 
ὅ οἴδογ, 1ωοὲ Θϑοὴ ὁΠ6 οὗ υ8 πηρη θη οὴ6 ἐπίηρ {πα΄ 18 ταὶ ὐϊοϑὺ δᾶ ππίο πη σ80860 
βοηϊπιθηΐ Ὁ 588}} βθθπὶ Ὑῖβου ὑθϑη (86 οΟὐπασβ, ππίο ᾿ΐπὶ 818}} ὑπ6 Κίηρ ᾿αγῖιβ ρὶνθ 

6 στοδῖ ρ ἔθ, δῃα στοδὺ ὑοκθη8 ᾽1 οὗ υἱοίουυ : 88, ὕο Ὀ6 οἰοί μβϑά ἴῃ ρΌΓΡ]6, ἀπά Ἶ2 ἰο ἀσί πκ 
ἴῃ ρο]4, ἀπὰ ὕο βῖθθρ Ὄροῃ ρο]ά, ἀπᾶ 8. οματίοῦ τὴ μο]α-ϑὐυ 64 Ὀγα168,}5 ἀπά ἃ 

7 εἶτα οὗ Ὀγββι8,᾽" δπὰ ἃ οἰιαΐῃ δροιιΐ κἷ8 Π6ὸΚ ; δῃὰ Ὠθ 8}}8]} βἰῦ ποχὺ (0 ᾿ϑγὶιβ Ὀθοδαδθ 

να; ].--1ὲ. γ.: Νοὸν τοι Ῥϑανίτι σοϊχιϑᾶ, ἢς (καὶ βασίλενσας Δ., θέ. 248. 248. Α1Ιἀὰ.). 
δ οὗ δὰ (θν:., ἐν τοῖς). ον. 2..--8Α. .: εαρίδίηθδ. 4 οι οηδηία. 

3 διηὰ (καί ὀροχοκοῦ.). 

ει. 8. ---6.4. Υ.Ἕ: Απὰ νη ἐΒ6Υ δά οαἴθῃ (καὶ ὅτε ἄφαγον͵ ΧΙ. δ. ὅ8. πὶΐι οἴμοτβ, δηὰ Α]ἀ.}) δῃα ἀγυηκοι, δὰ 
δείηφς καἰἰεδοὰ πόσο ΚοΏ6 οπιδ, ἰπθῃ (τότε, ΧΙ, δ2. ὅ8. 248. ΑΙἀὰ.). 
δἔϊες κοιτῶνα, Ὀπὲ ἰξ 865 ποῖ ἴδ βαρροσὶ οὗ 11. 111. 44. 68. 

γεσ. 4. .---8.ᾺΑ. Ψ. : ΤΏϑη ἴδτοο. 

Ἰ ΣοοΉ, αεν δνδκοὰ. ΤῈ ἐεχί. γές. 65 ἑαυτοῦ 

9 οὗ ἴμ κυδτὰ ἰδδὶ Κορὲ ἰδο Κί κ᾽ Ὀοάγ. 
γος. δ. ---Ἰὁ Α. Ψ. : ΘΥ̓́ΟΣΥ 056 οὗ 8 δροδῖκ ἃ βοῃίδῃοοῦ (ΟΣ... λόγον, ὈὉ Ὠότο αϑοὰ ἱπάσβη 617): 8ὸ ὑδμδὺ 8}811 ΟΥ̓́ΘΤΟΟΙΩΘ, 

βοὰ ττῆοσο ΘΟ: ΘΏ66. 11. (Πῖηρα ἰπ ἰοῖκοι. 

ας. 6. --- 12.4.0. ονεῖδίε δῃὰ. 15 Ὁτ 168 οἵ κοϊά. 

ἱρεποῖος ἐμο τγοξά, δα ἰὃ σεΐϑσε ἰὺ 8 εοσίδίῃ κὶ πὰ οἵ Ἰἰηαῃ. 
θ 

14 Ἠφοάίΐτο οὗ 80 ᾿ἴπθῃ (6:Σ., βνσσίνην). 1 τουζἂς [ὁ ὈολίοΣ ἰο 



82 ΤῊΕΒΞ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

8 οὗ δ΄᾽8 νυ βάοιῃ, δηαἃ 8}}4}} Ὀ6 0811. ᾿αγίυβ᾽ Β Κἰπϑθδη. Απάᾶ θη ὅδοῖ ὁη6 Ὑτοίθ 
9 ἢβ βθηϊπηθηὺ,2 86]θα ἐξ, δῃὰ Ἰαϊὰ ἐξ ἀπᾶοσ Κίηρ ᾿αυϊβ᾽ 8 5 Ὀ1]Ποὸν ; δηὰ βαὶὰ," 
ὝΒΘη {μ6 Κίηρ ἴβ τίβθη, ὁῃ6 8}4}} δ ρίνθ εἷπὶ σαί ἰ8 υὙυϊτίθῃ ; ὁ δηᾶ οὗ συ βοι 
(16 Κίηρ ἀῃα (δ6 {πγϑθ ῥγίποοβ οἵ Ῥαδγβία 8841} Ἰυᾶρε {ῃδὺ μἷ8β βϑηςταθπί ἢ 18. (86 

10 νιἱβϑϑί, ὕο Ὠΐτὰ 88}8}} {π6 υἱούοσυ Ὀ6 ρίνϑη, 8δ8 ἀρτθοὰ ΤὍῃθ ἢγδί ντγοίθ, μη 6 18 
11 {μ6 βἰγοησθδί. Τὴ βϑοοῃᾷ ψτοίθ, Τὴ Κἰπηρ ἰ8 βίγοηρθδί. Τὴ {μἰτὰ ψτοῖβ, 
12 ͵οτθθη 8.6 βἰγοηρθϑβί; Ὀὰῦ αῦονο 4]] ἐλέησε ἰγ ἢ Ὀδαγθῃ ΑΌΤΔΥ (86 ν]οίογυ. 
18 Απᾶ" ῃθηῃ [Π6 Κίηρ νγὰ8 σίβθῃ ἀρ, ὑΠΟΥ͂ ἴοοῖς ψυβαὺ τγὰβ τὶ υῦθη,}} δα ἀο] ναγοᾶ 
14 1ἱ υπίο Πΐπι, δηα 6 τϑδὰ ἰ{.3 Απά βϑῃάϊηρ ἔου ἢ ΒΘ ο81168 4}1 [Π6 Ὀγΐποθβ οἵ Ῥδγβία 

δὰ Μοαΐα, ἀπα {Π6 βΟΥΘΓΏΟΓΒ, δηα (ῃ6 ρϑῆθγα 8,8 δηᾶ [Π6 ἰορδγο δ," δηα (ἢ 
1δ οὨϊοῦ οὐοουβ, δὰ βραϊθα ἈΪπ)5611 ἴῃ {π6 σοῦ ηο}} ΟὔδιΩΡΟΥ ; δηᾶ δαὶ τῦ88 τι 6 ῃ 
10 ννᾶβ 5 τϑοδὰ Ὀβΐογθ ἱβθῖωη. Απά δ βαϊά, (411 {π6 γουηρ πηθῃ, 8πα ΒΥ ὑποιηβ ]Υθ8 
17 5841} τιδκθ Κπονσῃ ὑμδὶγ βϑη πηθηΐβ. Απα᾿δ ὑΠ6Υ̓͂ ὑγαγθ 08]16, δπα οδπὴθ 'ῆ. Ἀμπὰ 

Π6Υ "7 βαϊά υπίο [μθπὰ, Τ6}} υ5 σοποοσγηΐηρ Ἡἢδὲ ἰ8 τὶ θη. Απᾶ {π6 γε θδρδη,᾿δ 
18 νῇῆο δᾶ βροΐβϑῃ οἵ {86 βίσθηρίῃ οὗ ὙΪη6; δηὰ 6 βροῖκα ᾿᾽ {8ὺ8: Ο γὲ ἴΏΘη, ΒΟΥ 6χ- 
19 οδϑάϊηρ βίσοηρ 18 μοὶ [10 σαΒο ἢ 41] τηθῃ ἴοὸ ΘὲῪ ὑπδὺ ἤᾶνα ἀγαηῖκ ἢ 10. Τὸ τρδ κοι ἢ 

{86 πιϊηᾶ οἵ (ὴ6 Κίηρ δὰ οὗ {μ6 ξα (6 1688 οὨ1] 4 ὁΠ6 μιϊπᾶ ; 2. Ὀού] ὑμπαὺ οὗ {86 Ῥοπά- 
20 τηϑδὴ δῃηᾺ οἵ {Π6 ἔγθοιγδῃ, οὗ (6 ροοῦ 3 δῃὰ οἵ {π6 τῖοβ. [10 [ὈΓΉΘ(Ν 8180 ΘΥΘΣῪ ταϊηά 
21 ἰονδγαβ 3 101} } δῃᾶ τα γῦἢ, δηα οη6 33 Γϑιπδιη ογοῖ πο ΠΘΥ ΒΟΓΓΟῪ ΠΟΥ ἀθρ. Απάὰ 

10 ΤΆ ΚΟΙΝ ΘΥΘΓΥ Ποδτί τῖοἢ, δηα 086 35 Σϑθι Ὀογοῦ ΠΘΙ ΠῈΣ Κη ΠΟΡ ῬΌΨΘΓΠΟΥΣ ; 884 
22 ἰδ τη κοί ἃ πλϑὴ Βρϑᾶῖκ ἃ}} ἐλίηηισε ὉΥ͂ ἰΔ]ϑηίβι Απᾶᾷ σῆθῃ (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ἴῃ {πο ὶγ συΡ8, 
28 {Π6γῪ ἐογρού (ο ὃὈ6 ἔγίθῃα]ν ἰο ἔγίθπαβ 5 ἀπᾶὰ Ὀγθίἤγθη, δηὰ 8 1100]0 αὐΐθυ ἀσγατν {ἢ 6] 
24 ϑυογᾶβ. Απᾶ ποθὴ {πο Υ πᾶν 5 σίβοῃ ἔγομι {Π6 Μ]Π6, ὑΠΘΥ͂ ΓΘΙΏΘΙΩΌΘΓ πού τυΒδί {ΠΟΥ͂ 

ἢδνθ ἄοῃθ. Ο γψό σηϑῃ, ἰ8β ποὺ υγῖμθ {86 βιγοηροϑὺ, βϑοίῃρ ὑμδὺ 1ὺ 3 δηΐογοθί ἰο 0 
ἐδυ8᾽ὴἢ Απᾶ σψῃθῃ ἢ6 Πα 80 Βροῖθῃ, Βα Βο]ὰ κιἷβ ρθ86θ. 

γεν. Ἶ.--1Ἀ.Ὰ. Υ. : Ῥατΐυδ ἰδ σουσίπ. 8.60 Οὐνιὶ. 
ον. 8. --.κ..0΄ : ΦΥΟΥΥ͂ 0Ππ6 τγχοὺδ ὨΪ8 δοηίθῃοθο. 8. αδγίυ 5. Ἅ4Ἅ βα[ ἐλαί. 
γόον. 9. --δ.Ὰ. Υ.: ἰδ τίδοῃ, δορῖα νἱ|. 8 ἴδ6 τεϊτρε. 1 ὙΠ066 δίδθ. 8 .βρηΐίθῃοο. ὃ ὙὯ8 δρροϊηϊἰϑὰ. ΤὮθ 

οὗ Ὀοίοσο ὁ λόγος ἰδ οπνέτὑθὰ ὉΥ ἴμο Οοἀά. ΧΙ. 44. δὰ Ἰρδῆν οἴδμοσβ, νἱϊ ΑἸὰ. Ἐς νῖκος ΧΙ. ὅ8. 64. 248. Α]ά. ᾿δγὸ 
νίκημα. ΓΟ. γνενσ. ὃ, ἐπινίκια. 

γον. 18. --Ἴ0.Ὰ. γι: Νογ. 11 δεῖν Ὑ7ειηση. 15 ἐλόηι ππίο τα, δπὰ 8ὸ Βο τοδὰ ἐλερι. 
Ὗοσ. 14. --.Α. Υ.: οδρίδίηβ.. ΗἮἩ Ἰϊουϊοῃδηίθ. Το τί οἷο οὗ ἴδ ἐεχέ. γες. Ὀοΐοσο σατράπας 16 οὔ οὰ ἰπ 1Π. 111. 

ΧΙ, δδ. Τπὸ ἔνο {ο0] ονίηρ ογά8, καὶ στρατηγούς, ἃγὸ ποὺ Ζουπὰ ἱπ ΠῚ. 
γος. 18. --- ἸδΑ. Υ. : δῖ ἰπτὰ ἀοντ ἰῃ ὑΠ6 ΤΟΥΔῚ δοδὶ οὗ ἡπαρταθηὲ (πιδτᾷ. : ΘΟὐΠοΐ1}); διὰ πο σι κα (τὰ γράμματα, 

108.) ντοσϑ. 
Ψον. 16. --- 9.4. Υ.. ΒΟΥ 58}}Δ}} ἀδοϊασο Ἰλοὶσ πη δοηΐθηοοθ. 30. Οοά. ΠῚ. διὰ βοτοο οἴ οσ ΠΑ ῦΥο ἑαντῶν ζ0᾽ αὐτῶν αὐεσ 

λόγους. 
γος. 17. -ἶῷ Α. Ὑ.: Ὠο (δο 119. 248. 246. 248. Α18ἃ.).. 18 Ὠσοῖδσο ὑπο ὯΔ ΥΟῸΣ σοϊπὰ οοποοσαίης [80 τὶ εἶπα. Το 

Ὀορβδὴ ἐΐοὸ ὅτοί.  [ϊὃὀὃᾶῴμα]ά. 
γος. 18. - Ὁ Δ. Υ.: ἀσίηϊκ (πίνοντας, Ἰηπίοδὰ οἵὗἩ πίοντας, 15 δι ρροτίοα ὈΥ ΠῚ. ΧΙ. θέ. 248. δῃὰ οἴδογῃ, χὰ ΑἸά.). 
Ψοςσ. 190. -- ΑΟΥ͂. : ο ὃδο αἰΐ οὔο (6 Σ., τὴν διάνοιαν μίαν) ἔΞὄ5ῬΟΟΙΓ πα. 
νον. 20. --8. ΑΚ. Υ- : τθουκῆξ πο. Ἅ μο [δαί ἃ γπαπ. 
γεν. 21.-- 5 4. Υ.: δὸ ἰδβαῖ α σιαϑβ. Ποτο δηὰ ἰῃ ἐμο 20] ον πα γοσϑο τὸ ὅπὰ ἴῃ 1Π. 70. μέμνηνται [6 δἰπρο δ» οὗ ἐδὁ 

Βῶσηο. 
γοσ. 22. - 5 Α. Υὕ.᾽ὔ.: (ποΐτ ον δοιὴ ἰο ἐτίαηα. 
ον. 28. --- ὰ. Ὑ.: Ὀυϊ θη ἐΠ0} δῖθ. Τ}9 γοδάϊηρ γενηθῶσιν ῸΔ δἀορίοα, ὈὰΣ ὁδοὶ 0 δἀταϊ ὑδὰ, ΑἸ που κσὮ σαΡ- 

Ῥοτγιδὰ ὮΥ βοΐὴθ χοοὰ δι ποῦί το : 111. ΧΙ 44, θέ. 7]. 2418. ἀιιὰ οἴμογα, νυὶ τ ΑἹὰ. 
γον. 24. -- 5 ΑΟΥ.: (δὶ (αςΣ., ὅτι). 

ΟΒΆΡΤΕΒ {Π1. ((Οἐ,. Φοβορῆυβ, Δ πηι ΐφ., χὶ. 8 δ.) 

ον. 1. Αμπὰ 86 τοδᾶρ 8 ἃτοαὺ ἴοδοὶὲ. γε“ Βυῖ, δέϊογ ὑπαὶ 9 [Αγ 85] δὰ τγοβδίϑα ἃ 1016 
δυο τ86 ΟὙτοοκ ΘΧΔΟΌΥ γχγοργοἀυςορά ἴῃ ΤῳῈΚθΘ ν. 29 : ρατὶ οὗ [᾿Ἰ6 πίρῃι, ἢ6 ἄννοκθ, δηά, ποῖ θοΐῃρ 806 
ἐποίησε δοχὴν μεγάλην. --- Τοῖς οἰκογενέσιν, ἈΟΌΒΘ, ἴ0 δἶδ6 ἢ ΔῺΥ ΠΊΟΓΕ, ἢ [61 ἰῃο σοπνογβϑιίϊοη ψ ἢ 
βοσυδηῖθ. [,1ῖ., 1λοδ6 ὑοῦπ ἐπ ἰλὸ ἀοιδο. Τμθ] [Π6 τἴγθΘ συδγὰβ οὗ δ'8 θοάγ, δηὰ ρσγοπιίδοὰ {παῖ 
Βοοοῃὰ καί Βῃου] ἃ ὃθ ἴΒ ΚοῺ Θροχθρβϑιςα!ν : απα ἴπ-} ἴο ἢἰτὰ πο 8ῃου]ά τηδῖκθ Δ ΟΥΔΟΪΟΏ ΘΟΠΟΟΥ Πρ; 
ἀεεά, πατπείψ, εὐεη. Ῥοϊῃΐβ {πὴ ἴὸ [τὴ6 Κίηρ) πνου]ά ἱπαπῖγο δρδουΐ, 

γεοΥ. 2. ΤΎοΟΣΩ Τηᾶΐϊα υπΐο ἘΠμορία, (ΟἿ | βυςῇ 848 δῃουϊὰ Ὀ6 τηοβῦὺ ἈρΊΥΘΘΘΌΪΟ ἴὸ γι δαὰ 1ῃ9 
Ἐδιῃ. ἱ. 1; νι. 9: 1) 8η. νἱ. 1. ἀϊεϊαῖοβ οὗ ν͵ἱβάοπι, ἣἢθ τνου]Ἱὰ δ᾽] ᾿ΐπὶ 88 ἃ ΤῸ- 

γεν. 8. Απᾶ δννοκθ. ϑο ]θῦβηον (7.ζ., αα] νατὰ οὗ 8 υἹο ΟΥΥ ἴ0 ρπϊ ΟἿ ἃ γμυγρὶθ ραγιηοηι," 
υ00.) Ἀπ 5Β0ΠῚ6 ΟΥΘΥΒ ψΟυ]ἦ τταηεξὶ αἴθ [π6 τνογβ] οσ. Φοβερῇ!8, ΤΔΟΥΘΟΥΟΡ, ρίνεβ ἴἢ6 ἔο!] πίη 
καὶ ἔξυπνος ἐγένετο, ἀπά 5ἰερί ρτογοιπιάϊν (πὶ ῥγο- [υϑᾶβου ἴοῦ ὑπὸ Κίπρ᾽β βι δβοαθηΐ οοπάπςοῦ, (Πῖ, 
Ἱμπάμπηι δοπιπιπὶ πο). Ἰλαῖ, νν 116 {Π|8 πιοδυῖπρς  ν ἢ 116 ἢ6 γ88 γοῖ ἃ Β0 76 οῦ, 6 πιδὰβ ἃ νον ἴἢδι ἰἶ 
ταὶρσῃῦ βυΐῦ ἴ[ῃ6 σομπίοχί, ἰδ ἰδ ον [ἢ6 ὨδΌΏΓΑΙ δ ᾿ ἢ6 ο8Π|6 ἴο ὕπ6 ᾿τοῦθ ἢ6 νοι]ὰ βομὰ δὶ νυ} νο8- 
808} τηθϑηΐηρ οὗ [6 νογᾶβ. ΦΟβορἢ 8 ρίνοβ ἴο [56]8 οὗ Οοά {παὺ γεγο ἰῃ ΒΑΌΥΙΟΣ ὕδΔοκΚ (ἰο Φοτγυ- 
086 ΠΑΓΓΘΔΟΥΘ αὐἱία ἃ Αἰ εγοηΐ οοϊοτίηρ. Ηδθ δΒΑΥ8: [8Β8160ῃ1. 10 18 το]αϊδὰ οὗ Ῥιοϊθμπιυ 111. Ἐποιχοῖοδ 



1 ἘΒΌΒΑΞΒ. 

οὗ Εαγρὲ (παῖ 6 ᾿πδιϊξα θα δυο οομίθϑίβ 88. ὕΠ6 
ΟἿΘ Πεγθὸ ἀδϑογ δοᾶ, ἀπλοηρ ὑΠ6 νγίῦθτβ οὐ ἢΪ8 ἀδΥ. 
866 ΒΟΗΪ, Ρ. 82. 

ΨεΣ. δ. Σοφώτερον τοῦ ἑτέρου. 1 ,Ϊῖ., ιυΐϑον ἰλαη 
ἐλε οἰλέν. ΤΠ ΘΟΙΏΡΑΓΔΙΙνΟ 18 156α. ἴογ [16 ΒΌΡΘΙ- 
ἰαεῖϊνο. ὅθ6 ὙΥΠΘΣ, Ρ. 340; Βυϊιίπηδηη, ν᾿. 88. 

Ψεν. 7. Ῥεῖ δ᾽ Β κἰπδσηθὴ, [{9ῳ 8 ΒΤ ΡΪΥ 88 
ΒΟΠΟΥΔΥΥ [1016ϑ.0. 3566} Μδος. χ. 89; χὶ. 81]; 2 Μϑος. 
χὶ 1,35; 8 Μδος. νυ. 39. 

γεσ. 9. ΤΉγοΟ Ὁσίμοοϑδ οὗ Ῥοσεῖα. ὅθ Ἐβ.ἢ. 
ἴ. 14 ἴῃ [ΓΠ0 ϑερίπαρίηϊ γεσβίοῃ ; 8180, Υἱϊΐ. 11, Ὀ6- 
ΪΙον. ὍΤθοτθ ΕΓΘ βόύθηῃ Ἰολαΐηρ ᾿σϊποοὶν ἔδηλ }}68 
ἴῃ Ῥαγβίδ ; [86 ποϑδὰβ οὗ ἘΌΝ, 88 ἰὺ 18 βαρροΞοά, 
ξοττηϑα [86 οοπηοὶ] οὗ {Π|6 Κὶπρ. 866 ἰδ μβοη, 
«Απεϊοηὶ λίοη., ᾿ϊ. 228. ἘΠΌΠΟΥ ΟἿΥ ὈΥΔΗΔΙ δου Κηθνν 
οὗ ΟΠΙΥ͂ ἴπγθθ 5 0}} ὈΓΥΪΏΘΘΒ, ΟΥ 15 ΠΌΤ ΘΙ ΙΏΑΥ 
μάνα Ὀθθη δοἰϑοϊθα ἴῃ [Π0 ργοβθηΐ οδβα τ σοΐογ- 
606 ἴο [6 ΠΌΣΙΟΣ οὗ σοῃ Θϑιδηῖδ. 

γον. 10. Ὁ εἷς. [μἴ|, ἐλὲ οπε. 96, οὔ [ἢΐ8 
οοπδίτυοιίοη, Ὑ ἰηογ, ἡ. 116; Βυϊτηδηῃ, ΡΡ. 80, 
102 ; διὰ οἴ. Μεαῖί. νἱ. 34 ; χχῖν. 40 ἢ, 

ψεγ. 14. ΟοΣῦ οδίοοσθ, ὑπάτους. ἼΤΠ6 ἰθσιὴ 
8 80] ὉΥ 1, αὐ ὙΣοΓΒ {(ῬοΟΪγ Ὁ.) ἴο ἀοδίμηαῖα 

88 

ἐδ ΠΚΒ (πδῦ 10 ἔαγη 868 ἃ ΚΟΥ ἴο [89 ἐΐτηθ οὗ ἐδ9 
ΠΟΙ ΡοΟΒτἰοῃ οὗ [86 ὈΟΟΚ. 

ο΄. 17. Τὴ τοδαϊηρ 18. εἶπαν, ὑΠπ6 Ρ]ΌΓΑΙ, δὰ 
ποῦ [86 5'Ώρτι] αν 48 σοηδογοὰ ἴῃ ἴΠ6 Α, Υ͂., ἴΠ0 
βρθϑοίηζουβ Ὀθίηρ' πιοϑηῖ, 8ὅ856.60 7 επί. δοίοα. 

νον. 18. Τὴν διάνοιαν. ᾽ο οσοπηθοῖ τὶϊἢ τ δὲ 
ῬΓΟΟΘάΘΒ, ἈρΎΘΟΒΌΪΘ ὕο 86 ρμοϊιηζίηρ οὗ ΕὙ ΖΒΟΙ 6 Β 
ἰοχῦ: ἐὶ δεάμοεβ ((δοεῖυ65) ἐλε τιϊπα ο7 εὐετῳ πιαπ 
ισλο αἀγὶπκβ 1. 

γον. 19. ΒΔΙΒΟΡΪΘαΒ οὨἱἃ, Τιΐι., ογρλαη. Τὶ 
8 υϑορὰ Πρυγαίνοιν ἔογ νηδὺ 18. τοδὶ, ἐπ οοῃίγῶ- 
ἀἰθυϊοὕοη ὕο {πὸ Κίηρ. 

γοσ. 20. Οὲ,, οὔ τῃ8 βοιυπηοηῦ οὗ [δ Ὑ6Υ86, 
Ῥ5, εἶν. 1δὅ; Εςοϊθ8. χ. 19; Ὁ ἰβα. ἰΐ. 9; Εδα]ιι. 
ΧΙ, 8. 

Ψαν. 391. Απᾶ ἐ σρδικοῦ 8, 8: βρϑδβκ 64]} 
Ταΐη χα ΨΥ ἰδιϑηΐβ, καὶ πάντα διὰ ταλάντων ποιεῖ 
λαλεῖν, ἵ. 6., ΘΒ 868 ΓδὰὉ ἃ ῬΘΥΒΟῚ ΒΡΘαΪς ΔΒ που ρ ἢ 
᾿ δὰ ἴο ἀο ΟὨΪΥ ἩΪΠῈ ὑἈ]|6 18. ΔῊΪ ΓΟΙΏΔΓΚΒ: 
“ἘΠῆςοῖῦ νἱησμω, αὐ οααδοῦπαθθ σομα! οη 8. ΠΟΠ.Ο 
Ἰοαπδῦι ΡΘΓ [Δ θεῦδ ; ἱ. 6., [Δ] ΘΠ ΟΣ ρΟΒΘΘΘΒΟΓΘΠῚ 
8686 808 8 ΞΞ ψὶ6 οἷῃ ΜΙΠΙοηᾶγ.᾽" (ΟἸαυΐδ, Ρ. 116. 

γον. 28. Βΐδοι ὕγοσα 89 [8]6θρ ῥγοάδᾳοορά ὈΥ 
ΦΟΙΒ.}16 ἀπ φχοΐθοίθ.Ό Οὐὔὕσδοὶζ (11. Ρ. 445, ποῖθ) ἰ υῖῆϑ. 8.09 7εσί. ΝΝοίε8. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΙΝ. 

1. Απᾶ᾿ [δ βοοοπά, ἐμδὺ δα βρόκθῃ οὗ {π6 βίγσθηρίῃ οὗ ὑμ6 Κίηῃρ, θορϑὴ ἴο 8Βρ68Κ.3 
2 Ο ψε ταϑθῃ, 40 ποὺ πλθὴ θχοϑὶ ἴῃ βίγθηρίη, ὑπᾶὺ ὈΘΑΡ ΤῸ]6 ΟΥ̓ΘῚ 868 δηᾷ Ἰδηᾷ, 8πᾺ 8]} 
8 ἐλέησε 'ἴπ πο ἢ Βυΐ ὃ (86 ΚΙηρ' 18 ΙΏΟΓΘ ΤΑΙ Ρ ΪΥ, δηὰ ἰβ {πο ῖν Ἰογά," πᾶ ἢδίῃῃ ἀομίη- 
4 ἰοῦ ΟΥ̓ΘΡ ἔμθτὰ ; δηα Ὑδίβοθυθυ ἢ6 δου πα θἢ {Πθπὰ (Π6Ὺ Οὐογ.ῦ 10 ΠῈ Ἀϊὰ {μθιὴ 

ΤΔΔΚΚΘ ΧΑ ἴ.6 ΟὯΘ δραϊηβί ὑ86 Οἴβοὺ, (Π6Ὺ Ἃο ἐξ; δῃὰ " 1ὅ μα βομᾶ ἴβϑιὰ ουῦ ἀραϊηϑὺ 
ὅ 186 ϑῃθιηΐθβ, (ΠῚ σῸ, δῃηα ἀβπλ ] 8ῃ ἴ τηοπηίδίη8, δπὰ " γχ8118, ἀπα ἰονγοῖβ.Ό ΤΉΘΥ 

ΒΙΑΥ͂ ΔΠα 8ΔΓΘ 8ἰδίη, δῃηα ὑγϑῆϑογϑθθ ποὺ {Π6 Κη Β ΘΟ Δ πλθηΐ ; 1 ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, ΠΟΥ͂ 
ξοὺ [86 νἹἱούοῦυ ὑΠΘΥ Ὀτίπρ 4}} (ο {π6 Κίηρ; δπᾶ 1ξ {Π6Ὺ Ὀ] ΠΟΘΙ 4180, 4}} (16 γοϑί. 

6 Αμᾶ 88 ΙΏΔΏΥ 88 ΔΓΘ ποὺ 80] 16Γ8,}} δῃηα πᾶνθ ηἠοὺ ἰο 40 τῖτ νγαῦβ, θα  ργϑοίϊοθ 11 ἢυ8- 
απάσγυ, ΠΘῺ ΤΠΘΥ πδᾶνθ σααρϑα δίῃ (μδύ τ ΒΙοἢ ΠΟΥ Πδα βονγῃ, (ΠΟΥ͂ Ὀτΐπρ ἐξ ἴο 

7 86 Κὶπρ, δηᾶ ΘΟΙΩΡ6] ΟὯ6 8ῃ ΠῈΣ ἰ0 ΡΥ ἰγϊαΐθ ἀπίο ὑπ6 Κἰηρ. Απὰ 13 ἢΘ 18 ΟὨΪΥ͂ 
8 ομοῖδ; 11 ΒΘ οουπηϑῃα ἰο ΚΙ]], {Π6 Υ ΚΙ]; 1 ἢ6 Θοτηπιαπά ἴο Βρᾶσθ, (Π6Ὺ Βρᾶγθ ; {7 Β9 

ΘΟΙΩΙΩΔΠα [0 Βπ)106, {6 Ὺ Βηλῖθ ; ἐγ 6 οομηδηα (0 τηᾶῖκο ἀθβοϊδίθ, [ΒΘΥ͂ σα κϑο ἄθβο- 
9 Ἰαὶθ; ἢ ἢ δοπιηδηα ἰοὸ ᾿ιυ}14, ὑΒΠ6Υ Ὀμ1]ὰ ; ἐγ ἢΘ οοτασηδπὰ ἰο οαὐ ἄονη, {Π6Υ ουΐ 

10 ἄονπ ; τ ̓6 δομητηδπάὰ ἰο ρΡ]δηΐ, (Π6Υ Ρ]δηί. Απᾶ (86 ψῇῃο0]6 οὗ ᾿ΐ8 Ῥθορ]θ 5 δὰ Ηἷ8 
11 δυγΐθ8 ΟΌΘΥ πα. ΕἼΓΕ ΒΘΙΙΏΟΤΘ ἢΘ ΓΘΟΙ πο ἢ,1δ ἢ6 Θαύθί ἢ δηᾶ αν κοίῃ, δπᾶ (δικοί ἢ 

ἷθ τοδί, δὰ {8680 Κδϑθρ τσαέοἢ τουμὰ ἀρουΐ ᾿ἷπλ, ΠΟΙ ΠΟ ΤΩΔΥ͂ ΔΏΥ ὁμ6 ἀδρατὶ, δθὰ 
12 ἀο ἷ8 οὐ Ὀαβίηθ88, ποῖ Ρ αἰΒΟΡΘΥ (ΠΘΥ͂ ἷπλ.5 Ο ψὲ τγθῃ, ΠΟῪ Βῃου]ᾶ ποὺ (86 

Κίησ 6 πιὶρ ιοδύ, βϑοϊηρ ὑμαὺ Θ 'β βο ἢ ορογοὰ ἢῷᾧ Απᾶ ἢ γγ88 8116 μι.}δ 
18 Αμὰ" (δ9 τὰ, ψῆο μιδᾶ βροκθὴ οἵ ποϊθθῃ δηὰ {π6 ἰγσαῦὰ ((μαὺ ἰ8β Ζοτοθᾶ- 
14 ὉὈ61522) Ῥοσδῃ ἰο βρθαῖκ. Ο ψό τὔϑθῃ, 18 ποί (Π6 Κίηρ ρσγοαΐ, 8πη8 τωθῃ ΙΩΔΗΥ͂, δᾶ 

τΐη6 τορι Ὁ ὙΠῸ 18 1, ὑμθη, ὑμπαῦ συ ]οίμ ὑμθπα, οὐ Βαίῃ ἐμ Ἰοσγάβῃῖρ οὐϑῦ 
γος. 1. --1... Υ. : ΤΒφη. 
ον. 8. --5.Κκ. . : Βαϊ γοῖ. 

7οσς αὐτῶν) δὅδιἄο (806 Οὐη1.). 
Ψες. 4. ---9.4Α. Υ. ογπίε δοὰ (δέ). Τ Ὅγοδῖ ἀονσῃ (5696 Οὐ»1.). 8 ογπῖα δπὰ. 

ΨοΣ. ὅ. ---".. Υ( : ΠΏΛΟΥ κοὶ ἴδ. Υἱοίοσυ, ἔπ 6 Ὀξίηρ 41} ἰοὸ 0 Κίτιρ, δ5. τν6}} ἐο δροΐ]δ δ 81} ἐλίμρε οἶδο. ΤΠὸ 1δδί 
εἴδυρο (καὶ τὰ ἄλλα πάντα) τυϊκ!ξ Ὀ6 το ἀοτοὰ : “ δῃὰ Ἡϊ0} τοδροοῖ ἴο ἐμ τοδὺ ἐλὸν ὑγίη 811.» 7ογ καὶ ἐάν ἴῃ ἐδ Ἰδεὶ 
εἰδιιδο Ὀπὺ οτο, Π1|. ΧΙ. δ2. 6ξ. δῃὰ οἴδοσβ, ὙΠ} ΑἸὰ., οὔον καὶ ὅσα ἐάν. 

γος. 6. ---19 Α.0Χὕὕ.: ον ΐθο 1ο0ος ἴλοδο ὑμδὶ δῖθ Ὡο βοϊάΐοτο (καὶ ὅσοι οὐ στρατεύονται). 
Ψοςν. ἴ.--ἰἸ.᾿Ἰ Δ. 0. : μὰ γοί. 15 Ὀπΐ ομο απ. Το ατοοκ ἰδ, καὶ αὐτὸς εἷς μόνος ἐστίν. 
Υος. 10. -- .Α. Υ. : Β8ο 411 π'6 ῬΘΟΡ)Ὸ (ΟΣ., καὶ πᾶς ὁ λαὺς αὐτοῦ. 1δ, 6. ἢ ἀογῃ. οοϊἑεΐηρ δὲ ἐδ 019 16 οἴοασῖγ χαοδης 

(ἀνάκειται). γοσ. 1]. --1Ἰ6.Ὰ.ΥῪ. δὰὰβ ἐμ αν ἰλίης. 
ον. 12. --ἼΆ Υ. : σου (θΘε., ὅτι) ἰῺ δια δοσὲ δ ἰ84.. 18 μοϊὰ Ηΐβ τοῆχυο (θ:Σ., ἐσίγησεν). 
Ψος. 18. --ἸΘ ΑΙ Υ..: Το. ΚΞἈὉ πόπῖθῃ δηὰ οὔ ἰδ ἐσ ((Πἰα ττδ8 Ζ.). 
γεν. 14. -- Α, Υ.: 10 [8 ποῖ (9 κτοδὺ κΚίῃκ, πος [80 τηυεϊτυὰο οὗ πιθη, ποϊξηον (8 ἰὲ πίηο ἐδδὲ οχοϑ ον. ΤἘῶὸ Οτϑοῖ 

ὧφ, ἄνδρες (ΠῚ. 64. 248, ΑἸά. ὑτοῆχ ὦ), οὐ μέγας ὁ βασιλεύς, οἴς., τῦῖτ δὴ Ἰηἰοττορδέίοι δὲ ἐδ ομὰ οὗὨ ἐδιο δὲ. συμ 8 μ88, 
“0 γἱτὶ, βοὺ 'ῸΣΧ σωδχίπιθδ, πο} ποχηΐμσα πιο] πὰρ, που νἱτα οδὲ ζοσιϊθδί λισα."" 

3 8ΩγΥ. 5 

4 ΙῸΣ 86 ἰδ Ἰοχὰ οὗ 811 ἔδιοδο ἐλέπρ: (11. ΧΙ. 62. θέ. ἀιὰ οἴδοχα, νιϊὰ ΑἸὰ., τοδὰ πάντων 

11 πιο. 
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1ὅ ἰοῦ 18 1ζ ποὺἷ ποιωθῃῇῦῇ Ὑγοΐωθῃ ρᾷνϑ δἰγί ἰο 5 086 Κίησ δηᾶ 411 (π6 ῥθορ]θ 
10 ἐμαὺ ὈΘΔΣ το]θ ὈΥ͂ 868 δηᾶὰ ἰαπάᾶ. ἄνθη οὗ ἰβϑῖ Ὑγ6γθ {Π6Ὺ Ὀοτη ; ἢ 8πα ὑΠῸῪ 

Ὀγοῦρμῦ ἃρ [86 ὙΘΡῪ Ρ]δηίθυβ οὗ ὁ ὑπ6 υἱμουαγᾶβ, ἔσγουλ ῃθηοΘ ὑῃ86 τῦῖπθ οοιϑίἢ, 
17 ὙΠ Θ86. 8180 τραϊα (6 βασιηθηίβ οὗ 86" τηϑῃ ; δπὰ {686 ὈΓΪηρ' ΟΊΟΥΥ ὑπίο {86 
18 τηθῃ ;" δηὰ νυ ἱμοὰῦ ΟΣΏΘἢ τηθη ὀδῃποὶ Θχὶϑί.Ϊ 11 Ἰογθου ον, ὑΠ6Ὺ ὃ Βανθ σαί μογοὰ 

ἰορ 6. ρΟ]4 δῃὰ βι]νθσ, δα 8}γ " ρΌΟΑΙ]Υ ὑμίηρ, δῃὰ (ΠΟΥ 566 16 ὙγοΊ8 ἢ ΘΟΙΊΘΙΥ͂ 
19 ἴῃ ἔοστῃ δηᾶ ἔδδίυγθ,.᾿"Ὁ θυ πρ 411 ὑθοβο ἐλίπφα ρῸ, [ΠΟῪ Βανθ ἃ στοαῦ ἀθβὶσγθ ὺΣ 

Β6γ, δια ψ] ἢ ΟΡρΘὴ του ὑπ6 Ὺ σαΖα αὖ Π6Υ; δῃὰ 8}} ηι6 Ὀτϑῖοσ ὮῸΡ γί {ῃ8Δῃ 
20 Β|]γ 8 ΟΥ ρΌ]4, ΟΥ ΒΏΥ͂ ΡΌΟΑΙ]Υ (μἱπηρ.} Α πιδῃ Ἰδαυθίῃ ἢἷβ οὐ [4086 ἐμαὶ Ὀσουρδὶ 
21 πὶ ἊΡ, δηὰ Εἷβ ονγῃ ΘΟΙΠίΓΥ, δηα οἰδανθίμ αμύο ἢΐβ 16. Απὰ Π6 σϑηλαῖηβ ὈΥ ιΐ8 
22 σὶΐθ υπη0}] ἄθδίῃ,}2 ἀπ γριηθιογθία ὩΘἰ[Π6Ρ ΤΑΊ ΠΣ, ΠΟΙ τοῦ μου, ΠΟ οουηίσγ. ΒΥ 

{88 4180 γου βῃοι]ὰ δ Κπονν ὑπαὶ γοιάθη μδνα ἀοχλϊηΐομ ΟΥ̓ΘΥ γοὰ : ἀο γα ποὺ ΔῸΣ 
28 δῃᾶ (οἷ], δηὰ ρίνθ διὰ Ὀγΐπρ 411 ἰο πόοπιθῃ ἢ 6 Απαὰ ἴδ 4. τηδὴ ἰβκοίῃ μἷ8 βνγογα, 
24 δῃὰ σορίβ ἔογί Οἢ 8 σϑὶ,1} 6 [0 τοῦ δῃηᾶ (ο βύββὶ, ἴο 8811 ἀροὰ Ὧπθ β68 δῃᾶ ὠροπ 

Τἶν ΓΒ ; δ8η4 ἸοοΚοίἢ ἀροη {86 ἢ ]ΐοῃ, δηα ρΌΘΙΒ ἰπ {86 ἀκ 688; δηα θη ἢ6 δίῃ 
2ὅ βίοϊθῃ, δηᾷ βρο1]θα, ἀπᾶ τορὈθᾶ, ἢ Ὀυϊηρϑίὰ ἐξ ἰο ἢΐ8 Ιονθ. Απᾶ δ 4. τηδὴ Ἰουϑίῃ 
26 δῖ8 πῖΐθ Ὀούϊοσ ὑπδῃ ἔδίμαυ ΟΥ τροΐμου. Αῃηα 19 Τηδηγ ἰμογο θ6 {δαὶ μανθ ]οβὶ 
27 μοὶτ τὶ 07 ὑοσαθῃ, δπἃ ὈΘΟΟΙΊΒ Βουυϑῃΐ8 [ῸΓ {Π6 }] Βα Κθ8. ΜΆΠΥ 8]80 δνύβ ρ61- 
28 ἰβῃ6, ἀπά 53 ἤδγβ ουτϑά, δῃᾷά βἰπηθά, ἴὸσ πσοπιθῆ. ΑἈπᾶ ΠΟΥ ὁ γα ποὺ Ὀ6]16νθ τὴ 9 
29 158 ποΐ {Π6 Κίπρ στϑαΐ ἴῃ ἢἷ8 ροσοῦ ὕ ἢῶο ποὺ 4]1] Ἰδηάβ 3. ἔθαν (ὁ ἑουοῃ πἰπι ἢ [ 

ΒΔ ἷπὶ “ὁ Δηα Αρᾶπι6, (μ6 Κἰηρ᾿Β οομουθῖηθ, ὑΠ6 ἀδυρηον οὐ (6 δαγλΐγα]ο Βατγ- 
80. ἰδουβ, βιψἰπρ' αὐ (86 τίριῦ Βαπὰ οὗ (μ6 Κίηρ, δπᾶ ἱδκίηρ (86 σσόνγῃ ἔγοιῃ {6 Κἰηρ᾿Β 
81 Ποδά, δηᾶά βουϊηρ ἐξ ἀροὴ ΠῸΡ οὐ μΘδα ; 886 8180 βίγιοις 3 ὑπ6 Κίηρ πιὰ λὲν Ἰοῖὶ 

Βαπᾶ. Απὰ ζἔυγιβοσιηοσθ,"" ὑπ6 Κίηρ ρα Ζθα “5 ὯρΟΠ ΠΟΡ πὶ Ορθη του ; ̓ξ 886 
ΒΠ|}16ἃ ΡΟ ᾿ἶτα, ἢ6 Ἰἰδυριηθα; δηὰ ἰξ βῆ ἰοοῖκ ΔΠΥ αἰΒρ᾽θαβασο δὲ ἢΐϊτη, δα ἢδί- 

82 ἰδτγρὰ μϑὺ, ὑμβαὺ 886 τηϊρεὺ Ἶ Ὀ6 ΤΘΟΟΠΟΙ]Θα ἴο πἰπὶ ασαῖΐπ. Ο ψό τηθῆ, μοῦ οδῃ ἰὰ ὈΘ 
Ὀυϊ ὑπαὶ οι ΔΓΘ “5 βίγοῃρ,, βϑοίπρ' [Π6Ὺ ἀο {δπὺ8 ἢ 

88 Απᾶ Ἂ(Βθὴ 9 186 Κίηρ δῃᾶ [86 ῥγίποθβ Ἰοοκθᾶ ὁ Ὄροὰ Βποίμοῦ; δῃηὰ Ὁ ἢ6 Ὀθρϑῃ 
84 ἰο βρβϑβϑὰῖκ οἵ (86 ὑπιΐίῃ. Ο ψεὲ τηϑθῃ, αγὸ ποὺ ΜΟΙΏΘη δβίσοηρσ ἢ Οτοϑαὺ ἐξ ὑπῃ6 δδγίῃ, 

δηα ὅ' ΒΙρῊ ἐξ [86 ἄθανυθῃ, δηὰ 83 βν ὑ ἐς [ῃ6 δὰ; ἰπ δΐδ ΘΟΌΓΒΘ, [0Γ ἢ6 ἐᾳγπϑίς ἰπ [86 
δῦ οἶγο]6 οὗ (86 Βδανϑὴ δῃὰ σϑίῃγηθι “5 αραίη 0 Βῖ8 οὐγῃ Ὁ]806 ἴῃ ὁπ6 ἄΔγ. 05 δδ ποί 

δτϑαὺ (μδί ἀοοίῃ δ [8680 ἐῤέποε ὃ Απα ὅδ στοαῦ ἐξ ὑπ6 ἔσθ, δπὰ βίγοηρον ἔπδη 4]]} 
86 ἐλΐησε. ΑἸ] (86 δδυίμ οδ]]θὺ (Π0 86 ἰγα ἢ, δηα [86 μϑάνθῃ δ] ββϑίι ἰδ; δῃὰ  4]} 
87 σΟΓΚΒ Β88Κθ δπὰ ἰγϑιῃ}}]6 αἱ ἐδ ἀπα 1 10 18 ΠῸ ἀητὶρῃύδουβ ἐλίπσ. ὙΏ6 ἐξ υἡ- 

τὶρῃίθουβ, (86 Κίησ ἐδ Ὀπτὶ σίθουΒ, οσαθη αγόὸ ὉΠτὶρῃίθουβ, 411] {π6 Ομ] σθαι οὗ τθῃ 

γα;. 14. --τἴ δτὸ 80 ποὲ. ον. 16. --Ξἥ Α. Ὑ. : Ὠδγο Ὀοσὴθ (806 ΟὍγ:.). 
γον. 16. --ϑῷ Α. Υ͂. : σδπιθ 67, ὁ πουγίδῃοα ἔμοτὰ ἐμδὲ ρ᾽δοίθα. Τμιὸ οοπίοχι σϑαυἶτοα 89 ἰάοα οὗ " ἰο τίη ὯΡ ἔτγοσι 

ἃ 6}}1ὰ,} δηὰ [ἰ ἰδ ἐουπὰ ἴῃ ἴδ γοχὺ ἐξόθρεψαν. 
Ψοες. 11. ---δ Α..Υ. : ξαστωθη ἴον. δ (μοδὸ Ὀσίηρ (βο Φππΐ 118). . .. Ὁπῖο θη. ἴδ6. 
γος. 18. -- ΑΟ Υ. : Υοβ, διῃὰ [7 σιέπ. 9ῸΓ ΔῺΥ Οἶοῦ. [0 ἀο [Ώ6Υ ποῦ ἰοὐθ ἃ ψοιμβῃ τολίολ, ἐξ ΘΟΣΩΟΙ͂Υ ἴῃ ἴδτον δυιὰ 

Ῥόδον 7 (11]. δ8, 64. 119. 248. 248. ΑΙά. τολὰ οὐχὶ ἀγασῶσιν ἴοτ καὶ ἴδωσι). 
γος. 19. --- Α. Υ. : Απὰ οἰ ηρ 811} ἰμο86 ἐλίπῷϑ 0, ἀο [86 Ὺ ποῖ ρὰρο δῃὰ ὀυδὴ τε Ορϑη του ἐδ ἢχ ἐποῖτ ογοβ ζδδὲ 

ὍΡΟΣ ΒοΥ; δῃὰ δ 9 ποὺ 41} "65 ΙΏΟΤΟ ἀδϑίσο ὑπίο μὸν (7]., ἐν αὐτῇ} (Βδ ὑπο αἰτοῦ ΟΥἩ κοϊὰ, ΟΣ ΔΏΥ ξοοῦ!γ ἰδίην πμδ- 
Βοϑῦοσ. Τ86 τοδαϊηρ καί δὲ πὸ θερίπηΐῃρ οὗ ἔθ ὙὉΣ890 [6 Ἰουπά ἰπ 11, ΧΙ. 248. 245. Α]4., θαὺ ποῖ ἴῃ ἐῃο ἐεχέ, γες., διὰ ἰ5 
ΟὈΥΪΟΌΒΔΙΥ οὐὐ οὗ ῥΪδοο. 

γος. 21.--ἸΣ ΑΟὟ : Ηο διϊοῖσ ποὺ ἴἰο δροπὰ ἷδ 1176 στ ελὶ Ἀ16 ν ὁ (δσθο Οὐηι.). 
Ψον. 22. --ἸᾺ. Υ.: δ. 4 [δ6 ΨΟΠΙΔΏ. 
γος. 28. --16 ἃ. Υ. : Υοα. 16 δμάὰ ρορί Ηἷβ ἯὙΔΥ. Οοά. Π. 8180, δ ὙἘῸἾΪῚ δα ἐδ δυίιμοσί θα οἱ δὰ Ὁγ Ἐσὶίσδομο (1Π|. 

44. 64. 14. 106. 108, δὰ οἰοτα), ομ ἐδ [86 δτίῖς]ο θοίοσο ἄνθρωπος. ἘΕῸΣ ἐξοδεύειν καί 111. ΧΙ. δ8. ΑἸ]ὰ, Βαγτο εἰς ἐξοδίαν ; 
ΟΙὰ [δἱ. (Μ8. σοϊροσί.), οὐδίασγε ἐφι οἵαπι. 

᾿ς ἦτον. 24. -- 1. ΑΟΥ΄. : ἃ. γον. 26. --- 18. Α,Ψ. : ἩΓΒοσοΐοσο. 
γον. 28. --Ἴ9. ἃ. .: γο8. 9 σὰ οὔἐ οἴ (ἸδΣα. : στόνσιι ἀοδροσαίθ). ΤῸ Οτοοῖς ἰδ, ἀπενοήθησαν ταῖς ἰδίαις διανοίαις. 
γον. 21. --Ἶ ΑΥ̓͂, οπιῖα διά. γος. 28. -- Ξ.ΑΟΥ. : χορίουν (Θσ., χῶραι). 
γες. 29. -- 5. Α.Υ.: τοὶ αἰὰ 1 δο9θ. ον βαρτάκον, Τοφορθυ (Απείᾳ., ΧΙ. 8, δ 6) οδ Ῥαβεζάκον, δΔῃὰ ἐμο βγχίδο ᾿Αρτάκου 

(Ὁ ἽΝ), δυςξοδίης Ασίδομβδθιδ, 8 ἔϑῃοσαὶ οἵ Χοσχοδ. 
ΨοΣ. 80. --ΚΑ͵Α.ΨΥ.: Βοοῖο. ᾿ 
γον. 81. -- 5 Α, Υ΄ : ψεὲ ἴον 811 ἐμὶ6 (τπλτρ. : Βοτθαῖ). ὙῈῸ Οτϑοὶς 18 πρὸς τούτοις, 86 δέ γογ. 1. 55Α.Υ.: κεροὰ δὰ 

ξισοὰ. 117 βῃο Ἰδυξῃθὰ Ὁροὰ Πίτο, ἢ Ιδυρμοδὰ αἰδοὸ; Ὀυὰὲ [Ἢ δ. ἴοοῖκ ΔΩ ἀΐδρ᾽οδδυτο δὲ Ὠἰπι, ἐλε δέπξ νδδ ἴδ! ἴὸ Βδι(ες 
διοὶ 480 ταῖσμὲ ὕο, οἴο. ον προσγελάσῃ, 11. δδ. μαγοὸ ἐδθ 1686 Δρρσορσίδίθ γελάσῃ. 

γος. 82. -- ΑΟΥ. : Ὀυὲ νοΐθα δλομα δα. 
γον. 88. -- 9 ΑΟΥ͂. : Τση (7]. οἰ ἐδ καί). 80 8ο. 
ον. 84. ---ὔι’[αὶ Υ, οπιῖ δὰ. 2 ογιϊδδπὰ. δ55 70. Π6 οοϊωρδαβοίῃ ἐδ 9 ΒοαυθῺδ σουπὰ δρουέ, δὰ ζοϊς μοὶ ὨΪ 

δοῦζθο. 
Ψα;. 8δ. ΒΑ. Ὑ. : πιδκοίδ (666 Οὐγι.). δ δ {ποσϑίοσζο. 

ΨαΣ. 86. δ Α, Υ. : ὕροῖ (πιατχ.: ῥγαϊδοίλ, Βο0ο. Οογη.) ([Ώ6. δ) οι. δᾳὲϊ!. 
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αγὸ μῃτὶρὨηίθουβ, δηᾶ 41] {ποτ σου κ8 ατό πητὶρ  θοιι,}---- ψοα, 811 (Βΐπρδ ὑπαᾶῦ ΓΘ ΒΌΘΝ, 
88 δηᾶ ἰγυ ἢ 18 ποὺ ἴῃ ποῖα ; δηᾶ ὑβσουρ ὑμὶν ὑπερ ΘΟΌΒη688 (Π6Υ ρῥΘυΒ.2 Ὑοὺ 1Π6 
89 ὑγυ δρϊἀοἰἢ, δηα 18 ἔοσ Θυϑσ βίσοπρ ; δῃᾷ 10 ᾿ἰνϑίἢῃ δῃα συ] ἢ ὃ ἴοσ θυθγλοσο. ἀπά" 
ἢ ποὺ (Π6ΓΘ 18 ΠΟ δοοθρίϊηρ οὗ ῬθυΥβοΟἢΒ ἃπᾶ ΠΟ σρδκίηρ οὗ αἰδυϊμουοηΒ ; ὃ Ὀαΐ 8816 
ἀοοίμ (860 ἐλέπφε ἐλαὲ αγὸ Ἴπδί, απα τοϊγαϊποί ἔσομγ 411 ἀπ͵]αδβέ ἀπ τ]οϊκοα ἐῤέπσε; 

40 δηα 411 τεθη ἴδικθ ρ]ΑβΌΓΘ ἴῃ ἢ ΘΓ ΟΥ ΚΒ, ἀηα {Π6ῚΘ 18 πού πρ' ὉμσὶσθουΒ 'ἰῃ ΠΘΓ 
Ἰυαρτηθηῖ. Απὰ 886 ἧς {86 βιγθηρίῃ, δηὰ {865 Κίηραοπι, δρᾶ {δμ6 " ΡΟΥΤΟΣ, δῃηὰ 
186 15 τηα᾽]θϑίν, οὗ 811] αρϑβ. Β]θββοὰ ὅδ (πΠ6 Οοά οἵ (86 “ ἰσγυίὶ. 

41 Απᾶ δι οθαβϑᾶ βρϑδκίηρ. 2 Απά ὑμϑγθαροι 8}} [86 Ῥθορ]6 βμουϊθά, δᾶ {μθη 8814,}2 
42 ατοδί ἐξ {86 15 σα ἢ, δηα ταὶ Υ ὅρον 411 (μη ρβ. Θῃ 881 πὸ Κίηρ πηΐο Πΐπα, 

ΑδκΚ πϑδὺ ἐμοῦ γι ]]ὺ ἀρονθ τ μδὺ 18 ἰῃ [16 τὶ] ηρ5,}δ δ πα τγϑ ΜΨ11] ρσίγο ἐξ (Π66, Δοοοτα- 
ἷην 8485 ἰδοὺ τὶ ουπηα τῦῖβοϑὲ ; δῃα ὑμοὺ βμδὶΐ βὶζΐ ποχὺ 1η6, δπὰ 8}8}0 Ὀ6 οδ]]οᾶ 

48 τοῦ Κἰπβιηδη,,7 ὙΤΠΘη βαϊὰ 6 τπίο {86 Κίηρ, ΕΘΙΘΤΩ ΘΓ {8 γ νον, ἴο Ὀυ}]ὰ Φογυβδ- 
44 Ἰοὰ τ ΒΙΟΒ ἔμου αἰαβὺ γον οἱ 15 {86 ἋΑΥ νγβθη ἴδοι οδιηθϑί (0 (ΠΥ Κἰησάομῃ, 8ηα ἰο 

ΒΘηα ΔΥΑΥ 81] (86 Ὑ6886]8 ὑμαὺ "6 γ6 [8 Κθὴ ατσαῷ ουὐ οὗ Φοηι88]9 πὶ, πο γτυβ το- 
τηονοα,,9 τ βοὴ δ6 νονγοα ἰο ἀεβίσου Βαδρυίοη, δῃὰ νονγϑᾶ Ὁ ἰο βοπᾶ {βϑῖὴ νὰν ἢ 

45 {πἰ{πὸΡ. Το 4180 μαβύ γονγθὰ ἰο Ὁ] ὠρ {π6 ἐδθιαρ]6, νι ΐοῖ ὑμ6 ἘΝ οι 68 3 Ὀυτηὶ 
40 πθθη ὅυάεα τγδ8 τηδαθ ἀθβο]αίθ Ὁ. 86 (δ 4θθβ. ᾿ἀπαᾶ πον, Ο ἰογὰ {μ6 Κίηρ, (118 18 

ὙΥΠαὺ 1 ἀοβῖσο οὗ 896 δηὰ ψῇμδὺ 1 σοαυθϑύ οἵ 866, Δηα ὑμῖ8 18 (ἢθ στοδῦ ΠΟΠΟΡ ἴγομπλ 
[Π66 :  ρῥΓΔΥ, πον ὑπαὶ ὑμοὺ τηᾶκθ σοοα {86 νοῦ, οι ἢ (ΠΥ του (οι Παϑί 

47 γονϑᾶ ἰὸ {π6 Κίηρ οὗ ἢδάνϑῃ ἴο ρϑγυίοστη. 5. Το Παγυβ (86 Κίηρ βίοοα ἀρ, δῃᾶ 
Κἰββθα Ὠΐτη, δῃᾶ ττοίθ ᾿Ἰθίουβ ἴοσ αἶπὰ ηΐο 811 {Π6 ὑΓΘΑΒΌΓΘΓΒ δηα ὑορΆΓΟ ΒΒ “' δια σθη- 
ΘΓΆΪΒ 5 δπᾶ σΟΥΘΓΠΟΙΒ, ὑπαύ {ΠΟΥ Βμου]ὰ σὶνο δβοοσί (0 35 Ὠἶτα, δη 411] {ῃοβ6 {πδί τυϑηΐ “ 

48 ἀρ νὰ Εἰτὰ το Ὀυ]ὰ Φογαβαίθ. Ηδθ πτοίο Ἰϑυοσβ 4180 ἀπο {86 ἐορᾶγοὶβ 3 (Πδύ γ ΓΘ 
ἴῃ ΟαἸοδβυεῖα δα ῬΒωπῖοθ, δπα πἀηΐο ἔπθτὰ ἴῃ 1 θδημ8, ὑπαὺ ἐόν Βῃου]α Ὀτϊηρ ΘΘΟΆΓ 
νγοοῦ ἔγοια 15 πῸ8 ὑπΐο 76. 8416 1}, δηα ὑπαὺ (ΠΟῪ Βῃουϊα Ὀυ1]ἃὰ {μ6 ΟἷΕΥ πὶ Ὠΐμα. 

49 Μογθονοῦ ἢ6 Ὑτζοίθ [0ΓΣ 4]1 [16 6 τν8 ὑπδὺ νγϑηΐ ουαὖ οὗ λὲδ Τοϑ]τὰ ἃρ ἰηΐο δι 6258,29 οοη- 
οογῃΐηρ {μον ἔγθθάοσα, ἰῃδὺ ἢ ΟΠΟΘΣ, ΠΟ ΘΌΨΘΓΠΟΥ, ΠῸ ἰΟρΑΓΟΝ, ΠΟΙ ἐγθαβΌγο, ΒΒου]ά 

ὅ0. Βοβί 6] 7. ΔΡΡΙΟΘΟΝ ὅὉ (ΠΟΙΣ ἀΟΟΙΒ ; δπα ὑμπδὺ 411 [Π6 ΘΟΥΠΊΣΥ ὙΒΙΟῈ (Π6Υ σᾶτηθ ἰῃπίο ρο8- 
βοβϑίοῃ οἵ 8 βΒβου]ᾶ Ὀ6. ἴο ὑπϑιῃ 53 ψ]πουῦ ὑγθαΐθ ; δηα ὑΠδὺ [86 ΕΧΔΟΙ 68 8ῃου]ὰ σὶνθ 

δῚ οὐδοῦ [6 γ]]αρθ8 οὗ [86 “6:78 νι ϊοῦ ὅ3. {Π6Υ Π6]α ; δηᾶ ὃ ὑπαῦ ὑπ γθ βῃοι }α 06 ὙΘΑΡΥ 
δ2 φἴνθῃ ἐγ ητΥ ἰδ] η 8 ἑονγαγα 86 [86 Ὀυ}] αἸηρ' οὗ {πθ ἔθιαρ]θ, ὑπ} βηϊβηθα ; δ δα οὐ Σ᾽ 

ἴδῃ. ἰδ] ϑηΐβ ὙΘΑΓΙΥ͂, ἴο τηδϊ ἰδίῃ {86 Ὀυγηΐ ΟΥ̓́ΘΓΙΏΡΒ ΡΟῺ [16 ΔΙᾺ ΘΥΘΓῪ ΟΔΥ (88 1Π6Υ 
δ8 δὰ ἃ ΘοἸηπηδπατχηθηΐ (0 Οὔ δ  βουθηίθθῃ) ; δηὰ {δαὶ 411} ἐμον (Πδὲ τννϑηὺ ἃρ ὅ7 ἤτοι Βαργ- 

Ἰοη ἰο Ὀυϊ]4 {Π6 ΟἸΟΥ βου] πᾶν ᾿ἰ θα γίν, 5. ἃ8 νγ6}} [ΠΟῪ 88 ὑπο ὶγ ροβύθυὶυ, δπα 411 [ἢ 9 
δ4. ῥχγϑβίβ ἰμδὺ νγϑηὺ Ὁρ.5 Απά ἢ σσζοίθ 4150 Θοποθγῃΐηρ {86 ΘΧρθηδθβ," δπα (6 ργίθδίβ᾽ 

Ψαες. 87. -- 1.4. Ὑ. μαὸ"' νἱοκοᾶ "" ἴοσ “' υσὶ θοῦ ᾽" ἴῃ 811 ἰόν ἰπδίδποοα (Βο9 Οοηι.). 
ον. 87. --3.Α. Υ.: δῃὰ βθοἢ; αγὰ 8}} ἐμοὶ νυἱοκοὰ πΟΥΚΒ; δὰ ἐμποσθ 8 πὸ σα ἰῃ ἐδοῖ; ἴῃ ἐμοὶ ὉΠΥΪ  ὐϑούυκσιοθδ 

41Ὅ0 (ΒΟΥ 6841} ροτίδῃ. ΕὙἰ Σδο ὴ9 τοοοΐῖτοα πάντα δίξος αὐτῶν ἴτοιῃ 11. 1Π|. δὅ. ὅγε. 
γεν. 88. --- 5... Υ. : ΑΒΔ ἴον ἔδο ἐσα ἢ, 18 ὁπ υγοίῃ, δηὰ 8 ΔΙτΥΔΥΒ δβίσομρ ; ἰὑ νοοῖ διὰ δοπαΏοχοί, οἷ. ΤΏο Οοἀά. ΠΙ. 

44. ΤΙ. 14. 106. 119. 120. 121]. 184. 248, 246. νυνὶ} Α]ὰ.. μανο ἡ δέ αὖ (δ Ὀεχί πη κ ἴοσ καὶ ἡ, Ὁ ἰὲ ἰ6 ΡΓΣΟΌΔΌΙΪΥ ἃ οοσγθοίος. 
νας. 39. -- 4.0. ογεῖδς Απά, δ ΟΥ τοῦτ (9θ60 Οὐηι.). 5 ἀο Ὑ160]}} 1{|κο οὗ. 
γος. 40. --Τα. Υ.: ΝΕΙῸΣ ἴῃ ΒΟΡ ἡυἀὐραχοηὶ 18 ΔΩ τ κὨ θοῦδηιθε8. 5 οῃπὲίξ διὰ πο. 8. οηιὶῖβ ἀπὰ ἰδ6. 

10 ογεῖς ἴΠ6. 11 ογιῖς ἰὮ6. 
γος. 4]. --ἸΔΑ͂Υ, : Αμὰ τοί ἐλαὲ ᾽'ο Βοϊᾶ ἷβ Ῥδοθτ'ί.. 18 Απὰ 8}}. . .. ἔδοι βου δα δῃὰ βαϊ ἃ. 14 ογιίϑ [ἢ 6. 
γεν. 42. ---Ἴδ αὶ ΤΙ  χαοτο ἐδδὴ ἰδ δρροϊηὐοὰ (Οσ., πλείω τῶν γεγραμμένων) 16 ὈΘΟΔΌΔΟ (ΟΣ., ὃν τρόπον ; 800 Οὐ"π.). 

117 οουὐδίει. 
ον. 48. --- ἸΘΑΟΎ. : τὰ ϊοδ ἔθου μδδὲὶ γονοὰ ἰοὸ Ὀυ]ὰ 4., ἰπ. 
ες. 44. -- 19 Α. Υ. : δβοὺ δρασί (ασ., ἐξσχώρισε; 500 Οὐ). Ἂ ογιΐί γοσοᾶ. Ξὶ ρσαΐη. ΕΓ Σ5Ο.Θ ΟΥἶ δ καί ὈρζοΣΘ 

ἐκπέμψαι, πὶϊὰ 111. ΧΙ. 44. ΑΙὰά. 6 μαᾶτο χοίαϊμϑα ἰδ στ (86 οἴμον δυιϊμοτίὶ 168. 
γες. 46. -- Ξ ΤῊο εἰηχοίδν τοδαϊηκς ᾿ονδαῖοι ζοΓ ᾿Ιδουμαῖοι ἱκ Ἰουπὰ ἴῃ 11. ΟἿ. Φυάί(δ 1. 12, ΒΟΤΟ ἐμπο δαθ ΤΟΤΕ ΔΙῸ 

ὁχεδδηροὰ ἴὰ ἰἰο ΜΒ. 
γον. 4θ. --5 ΑΟΥ. : (8 ἰλαὲ ΜὨΪΘ 1 χοααῖτο, δηὰ τ ΒΙσἢ 1 ἀοεῖσο οὗ ἐπδθ, δηὰ ἐπ 18 [8.6 ῬὈγίῃοοῖν ΠΡΟΣ Ι  Υ ρτοσοοάϊης 

ἤτοι ἐμ γ8611 : 1 ἀοείσο ἐποσζοζοτο ἰμδὺ [Ποὺ τὰκ ποοὰ ἐδθ τον, ἴδ ροσζοττωδμοο ὙὨοσοοῦ ν᾿ ἰδ πὸ οὐνὰ τουτὶ ποὺ 

μιδοὺ τουσοῦ ἰὸ ἔδο Κίως οὗ ἤϑαῦθῃ. ἘῸΣ ὅ σε ἀξιῶ, αἱ ὑμλ6 Ὀοχίποίΐπρ, 11. ᾽Δ8 ὅσα ἀξιῶ, πὶ ἰξ 8 οοττοοῖοα ἴο οοττοκρομὰ 
Ψἰ [86 ἐεχέ. τες. 

γος. 47. -- ἘΑ. Υ. : Ἰου οηδαίδ. 328. οορίδίμδ. 36 βΑΙΟΙΥ ΘΟΏΥΘΥ͂ ΟἹ ἰμοὶρ ὙΔῪ δοέλ (α΄., προπέμψωσιν, οἴο.). 
5] [ο. γον. 48. --5. ΚΑ. Ψ. : 1ἰου οηδηῖδ. 

Ψψονσ. 49. --- 9Α. Υ. : Ζυἄοε, 80 μῃῸ ΤΌΪΟΣ, η0 ᾿ἰοαϊομιδηδ. . . . Βδου]ὰ ]2ΟΓΟΪΌΙΥ οηέος ἰπίο, οἐ6. ΤᾺ6 ατθοῖς [8. μὴ 
ἀπελεύσεσθαι ἐπί, οἰο. 1411., σο αραΐπεῖ; οἷ. 1 Μδοο. νῇϊ. 4, ἰπ (0 Οτοοῖ. 

γον. δ0. -1'οἪᾳ. Υ. : Βοϊά (αΣ., κρατοῦσιν). 83 ρου] Ὀθ ἔτοο, οἰο. (ΟΣ... ἀφορολόγητον αὐτοῖς ὑπάρχειν). ΕῸΣ κρατοῦσιν, 
ΤΙ. 066 κρατήσουσιν, Δηὰ ᾿Ιδονμαῖοι ἴοΣ Χαλδαῖοι. 88 ΑΥ̓͂: Ὑ 816. ἐλέη. 

Ψον. δ]. ---ὅῬ4.ἃ..: γα. 85 ἰο (τ., εἰ] ἔδ[ δ ἐδο ἐΐπιο ἐμδὺ ἰὲ τόσο ὈΌΪ:. 
γον. 68. ---5'΄ΑΟΥ͂. ογιέῖς ἃν (ΘΣ.. προσβαίνονσιν). 
ψος. ὅ8. --- 88 ἔχοο ἸΙθΟΣΥ. δὅ 9. ποηὶ αἰσαν. γος. δ4. -ΘΑΟὈΥ͂: Ηο Ἡξοίθ. . . . ΘΈΔΙΚΟΙ. 



86 

δὅ νϑβίχηθηίβ ὙΒογθίμ ΒΥ ταϊηΐδίοσ. Απᾶ ἢ6 ψτοίθ ου Ὀθιδ] οὗ {π6 1,ονϊίθβ (δαὶ 
{πο ἷν πιδηύθηδποθ ἡ Ὀ6 σίνϑῃ ἐλδηι ΠῚ] {π6 ἀδγ ἐμαί [88 βουβθ ὑγϑσα βηϊβῃθα, δπὰ 

906 ϑογυβαϊθηῃ ὈΠ:.52 Απά 6 οοτηπιδπαθα ἰο ρῖνα ἴο 411 ἐμαὶ Καρὶ {86 οἰΐγ, ἀνθ ηρδ ὅ 
δ1 δπὰ ψαρθβ. Ηθ βθῃῦ ΔΥΓΑΥ 4180 4]} {Π6 γ8886]8 ὑπαὶ ΟὙτοβ δα τοιπουθα ἔγοια Βαδῦγ- 

Ἰοῃ ; δηά 411 ἐμίπρβ ψβδίθνθ Ογτὰβ μιϑὰ βαϊὰ βμου]ὰ ὃθ ἀοπβ," ἐδ δαηεδ οβαγρϑὰ ἣθ 
8150 ἴο Ὀ6 ἀοῃθ6, δΔηᾶ βοηὲ υπίο “6 Γ 58] ΘΏλ. 

Απᾶ ὅ ψβθη ὑμ6 ὁ γουηρ' τᾶ δα Ἷ ΡΟΠΘ ἤογίμ, 6 ᾿Σδδᾷ ἃρ ἀὲδ ἔδοθ ἰο πδᾶνϑθῃ 
[ονγαγαβ “ ΘΓΆΒΔΙ Θτα, Δα ργαϊβοὰ (86 Κίηρ οὗἨ Βϑδυθῃ, δπᾶ βαϊὰ, Εσοτη (66 οοπιοίἦ 

59 νἱούουυ, ἔτοτὰ μθ0 δοπιδίλ τϊβάομα, ἀπ ὑπῖπθ ἐδ [Π6 φἼΟΣΥ, δπᾶ 1 απὶ (Ἀγ βογνϑηΐ. 
60 ΒΙ]6ββθὰ δὲ (ποὺ, το μαβύ ρίνβϑῃ τὴθ υγϊβάομι ; δηᾶ " 0 {π66 1 σῖγα ὑῃϑηκβ, Ο [τὰ 
61 οὗ οὐν ἔαίμθσβ. Απά" ἢ ἰοοκ {π6 οἰ ΐθγβ, ἀπᾷ ἀδβραγίθα,," δῃὰ σαπηθ ὑηΐο Βδρυ]οη, 
62 δῃά πιδάθ8 γϑροσΐ ἴο 11 81] ᾿ἷβ Ὀγθίμσθῃ. ἀπ {Π60 ρῥγαϊβθᾶ 86 (σα οὗ ἱμοὶνγ ζδίβϑσβ, 
68 Ὀδοδυβθ μ6 μιδα σίνθη ἰβϑῆλ ἔγοάομι δηὰ 1 ΡΟΥΥ ἴο ρῸ ὉΡ, δῃᾷ ἰο Ὀυ]]ὰ Φογαβαίθι, 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΞΕΥΡΗΑ. 

ὅ8 

Δηα {86 ἰ6Π1ρ]6 τυ] Οἢ 18 04116ἃ Ὀγ ἷβ πϑπὶθ ; δῃᾷ {Π6Υ Καορί ἃ ἔθαϑὲ πίνῃ ταυβὶο 13 απὰ 
δἰδάμθβ8 βθυθῃ αδγΥ8. 

Ψον. δῦ. ---1.Α. Υ. : διὰ ᾿ἰκοντῖδο [105 ἐΐ:9 ΟἾΔΥΡΟΒ οὗ (δ 1,ΟΥ] 68 ἴο. 
ψονσ. δθ6. .-- 8 Α. Υ. : ΡΘΩΒΙΟὨΒ (566 (Ὁγ1.). 

3 ὈυϊΠάοὰ ῳ». 

γος. δ7. --Α. Υ.: ἴτοιαῃ Β.. ἔμδὲ Ουτι πιδὰ δοὶ δρασὶ (1Π. ΧΙ. 44., ἐξεχώρισε (5 δὲ γος. 44; ἔδο οἶον δι μον ἶοδ, 
ἐχώρισε) ; δῃὰ 411 (δὲ Ογτιδ δὰ κίνϑῃ ἴῃ οοπισηδηἀπηοῃξ. 

ὝεΥ. ὅ8..---δ ὰ. Υ.: Νον. 5 ελώ. 
γος. θ0. --5.Κ .Υ͂.: ἴον. 

ψαΣ. 62. ---15 Α. Υ. : 16δδιοὰ τὶ ἐμείγωριόνές 07, πιυδίοϊ. 

ΟΕΑΡΞΤΈΕ ΙΥ. 

Ἅεσ. 8 ἘΝ νακούουσιν, ἴὯΘΥ ΟὟΘΥ. ΤΠ 18. 8 
ΤΆΤΘ ΟΣ, Δοὰ τποδῃβ ἰο Ὺέαγ ἰο οὗοψ. [1 15 ἔουπὰ 
Θἰβονῆοτο ἰπ ἐπ ΓΧΧ.΄. δὖ Νβῇ. ἱ. 12 : ἡ ἀκοή σου 
οὐκ ἐνακουσθήσεται. 

γεγ. 4. Κατεργάζονται, αεπιοἰἑ δὴ, ὄγεαΐ ἀοιση, 
πιαζε απ ἐπα οὐ, ἴι ἰδ ἃ ΒΕΟΟΠΑΔΆΓΥ͂ τηοϑηΐῃρ οὗ {16 
σνοσγὰ. ΟἹ. Ἐρῆ. νἱ. 18; ὅοβ., Δηΐίᾳ., ἴ. 4, 8.2; 
διὰ Χοη., Ογγ., ἱν. 60, 4. 

Μαγ. 9. Ἴὸ ουὐ ἄονσ. ὅθο Ὠουϊ. χχ. 19: 
“ὙΠ 6η ἴδοι βῆ]: Ὀδδίαρο ἃ οἱδγ ἃ ἰοηρ τἰπ|0 ἴῃ 
ΤΩΒ ΐρ ΔΓ δραΐϊηδι ἰ ἴο [ΔΚ6 1, ἴοι 8Π8]0 ποῖ 
ἀρβίχΌΥ [Π6 ἴτθοβ ὑπογοοῦ ὈΥ̓͂ ἔοσείπρ' 8] 8ΧΘ δρδίηβι 
ὕπθπὶ ; ἴογ που τηαγοϑὶ δῖ οὗ ἴμθπὶ: δηὰ ἴδοι 
ΒΗ8]Ὁ ποῦ οὔτ 6 πη ἀονη (0ΓΥ 16 {766 οὗ [6 ἢ 61ἀ 
ἐξ τῇδ 5 ἐ1Χ8) ἴ0 ΘΙ Ρ]ΟΥ ἐλόπι ἴῃ [Π6 δίορα.᾽ 

γον. 13... ΤΒδὺ 15, Ζοσοῦρδαῦθὶ. ΟΕἋἵ. ἘΖ. {1.2 
ἷπ ΓὉΠ6 πιδτρὶη οὗἩἨ ἴδ6 νογβίοῃ οὗ 1611, δπὰ ΟἿΣ 
ΤΟΙΏΆΔΓΚΒ ἴῃ [Π6 Ἰηἰγοἀποίίοη ἴο [6 ργϑβθηῦ ὈΟΟΚ, 
ὍΠΟΥ “ Αὐσδηροιηθηῖ οὗ Μαδίοσίδ 8. 

γογ. 156. Ηδνθ ὈΟΣΏΟ, ἐγέννησαν. ΤἢΪϊ8 γοσῦ 
8. 80 βορὰ 480 δὶ 18. χὶ υὶ. 8; 4 Μβος. χ 3; [016]. 
δ7; Φοἢῃ χνυὶΐ. 21. 

Ψον. 17. Μακοὸ ἴ8ο ζαστηϑεία οὐ (ΟἿ. Ρτον. 
Χχχὶ. 18, 19. -- Βυίηᾳ αἴοσγ. ὙὉΤὴῃῈ νοσγὰ δόξαν 
ΒΟΘΠΙ8 ΠΕΙῸ [0 Ὀὲ υδεὰ ΓΌΝΟΥ ἴῃ {110 Β6η80 ΟὗὨ ΟΥΠδ- 
τηθηιβιίοη. ΟἿ, ν]δὶ ῥτοσθάθδ, διά Αἀά. ἰο Εβιῃ. 
ἦν. 2; 1 Μδοι. χὶν. 9; Μαῖι. νἱ. 39. 

γεν. 2]. Μετὰ τῆς γυναικὸς ἀφίησι τὴν ψυχήν, 
86 ἀΐδβ ὉΥ (πραγ) Ὠΐβ ψχὶζο. ΤΟ ἰα8ὲ ἴἤγοο Οσοοκ 
ὝΟΓΒ 816 υδοὰ 1 [ἢθ 88Π160 Β6η86, 8160 δ (δι. 
χχχνυ. 18; Ηοιοί,, ἱν. 90; Τμυοσνά,, . 49θ.0. ΤΠ 
Τηθαπίηρ ἴθ: Ὺὲ τεπιαΐπδ ὃν Ὺἀὶδ ιοἱ ἦε ἡ} ἀταιλ. 

εν. 33. Εἰς τὴν θάλασσαν πλεῖν. 'ΓὨΪΒ ἰ8 ἃ 
Ῥθου ΔΓ ΟΧΡρσθϑβίοῃ, δηὰ ἰοιπα ΟἿ ἤΘΓΘ. 

γε, 25. Πλεῖον . . . « μᾶλλον. Αοοοτάϊηρ ἴο 
ἘΥϊ Ζϑο πο [ΠΘ ΤῸ 185. ΠΟΓΘ 8 ἱπδοςυσαῖο σοροιϊτίοι οὗ 
1Π6 σοιῃρεγαίνο, ὕΠ6 ὈΥΔΉΒΙΔΙΟΥ ανίηρ [οΥμοιθῃ 
[86 ἑοττηθῦ ΨΏΘΩ ἢ6 Ἡσοῖθ ὕΠ6 ἰατῖοσ. [{{{186 ἸΔΓΙ6Υ 
τογὰ, μούνου, δὰ ποῖ Ὀ66Ὼ 80 ἔδλγ τοιπονθὰ ἔγοσχῃ 
080 ΤΟΥΠΙΘΡ, ὑποσθ ψουὰ ργοῦαὈΥ πᾶν ὈΘῸΠ 0 
αυοβιίου γοδροοιΐηρ 18 ἔοσοθ. 866 ὙΠΟΣ, Ρ. 240; 
διὰ Πονίηϑου, Ζεα., απάθν μᾶλλον. Ὁ Δ }}}᾽8 Οἰαυΐδ 
ΤΟΙΣ ΚΘ ΟἹ ΓΠ18 ραΒΒΑρΘ, ὈΠᾺΘΓ μᾶλλον : “ Αἀάϊτυπι 
ΘΟΙΏΡΔΑΓΒΌΪΝΟ 8]}ι18 8] Εν} δυροηάϊ νυἱπὶ μδροὶ.᾽» 

Ἴ νὰ (δοχίβί, θυ τὴ ἐδο ἔογοο οἵ [πο ΡΙ υροχζοοϊ). 
γος. 61. --9.Α. Υ.: Αμπὰ 20. 10 ποῦὶ οὔἱ. 11 (οἹἱά ἐ. 

(ΟΥ. δοθορθπδ, Απέϊᾳ., χὶ, 8 8.) 

Οἱ. 4 Μδος. χν. 4; Χοη., ὕγν., ἰἰ. 3,12; Ηοτοὰ., 
ἱ. 81. 

ψογρ. 26. Βδοοΐζὴῶὼθ δοσυδῃίβ. Τῃθ οϑ86 οὗ 
ὅδοοῦ, πο βασυϑὰ ἔοῦ ἔδομθὶ, τγδβ ῬΡΣΟΌΔΌΙΪΥ ἰῃ 
τηϊμὰ. 866 ἄξφῃ. χχὶχ. 30. 

ον. 29. Αἱ ἴδο σφ μΒβαῃᾶ. 8.6 Ῥα. χὶν. 9: 
" ἢ (ἢν πρῆῤ πδπὰ ἀἰά ἰβδηά ἴῃ6 αὔθθῃ ἴῃ 
ροϊά οἱ ὀρ» 

γον. 82. Β6 σϑοοῃμῃοὶἹοᾶ ἰο Ὠὗσθα. ΤΠ τρδυρίη 
οὗ ὉΠ6 Α. Υ͂. Π88: οΥ, ὑὲ 3ίοπαῖβ ιοἱἰὰ ἀΐνε. ΤῊΘ 
αστοθκ νοσγὰ ἰδ [Π6 8816 016 ἃ8 ὕπαῦ δι] ον θα δὲ 
Μαιί. νυ. 24 : πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σον. 

γον. 88. Ῥγίῃοθβ, μεγιστᾶνες. (ἱ. Α. Υ. δἱ 
Ἐον. νἱ. 15, σῆογο [8 ογὰ 8 σοηἀογοὰ “ σζτοδῖ 
τηθῃ.᾽ -- ᾿οοκϑᾶ ομθ ρου δμοΐμοσ, ἔβλεπον εἷς 
τὸν ἕτερον. ΤῊδ ΡΟΟυ  ΑΥΥ οὗἨ {118 σοῃδίγτιοςοα 
ἢ88 οδαβοα δοπη6 γϑγίδιίοη ἰῃ τπ6 Μ δ, 

γον. 385. 18 86 τοῦ χτγοαῖ ὑμαύ ἀορίῃ ἐμμ689 
Ὀίτπικϑ ἱ.6., ἴπ6 βΒᾷῃ. ΤΠ ἰάρα ὑπαὶ σοὰ, [6 
Οτοδίονυ, 18 ἰητθηἀ θα, Β66π|8 ἐχοϊ υὐθά Ὀγ ΓΠπ6 86 οὗ 
[86 ῥΓεβθηῦ ὕθβμξθ. δ66, βονενον, ὨΆΠη6, ἰΣ. 122 ΕΥ̓, 
--Βύουμον ὑμ8δὴ 811 (μη 885, ἰσχυροτέρα παρὰ 
πάντα. ῬτΘΡΟΑΪτἰΟἢ5 Αγ ὕπΒ υυϑοὰ δον [6 οοπὶ- 
Ρέσϑῖῖνο, ἴο χίνε ἰὉ δ τοπ 8] ἔοστοθ. 866 ἽΝ ΏοΥ, 
Ῥ. 240; Βαιμδῃπ, Ὁ. 339. Βιιΐΐ ΕὙΪΧβΟ 6 που]ά 
Ἁ]ΙΟΥν τὸ ὑπ ῥγθροδιοη ἱπ βαςί, οϑᾶθθ ΟἹ]Υ [6 
ἴοτοθ οὗ ἥ, οΥ οὗ [ἢ καῃὶονθ ἴῃ ὕΠ0 βδπη6 γμοβίτἰοη. 

ψὸγ. 36. Οοίἢ (καλεῖ 186 ἰσυῖ. ΤῈ6 
τηδγρὶη οὗ {Π0 Α. Μ΄ Πα8: ““ογ, ὑγαϊξοίὰλ ἰδὲ ἰγαϊλ. 
Ατπαμπαβίυ δ." ΒΒ ἴδ Τρ Ὼ8 ΥδΌΠΘΓ “ 0Ά]]60}} ᾽ ἴῃ 
[Π6 86η868 οὗἉ “᾿ην το τ}. 

γεν. 82. ὙΜ ὰὴθ ἰβ υπσί μύθου (ἄδικο). ΤῊΘ 
αβὺ ννοσὰ ἰβ υβοὰ ἴῃ Ἵοηϊγδα  βιϊποϊίοι ἴο ἀληθές. 
Οἱ, ν. 40; Ηοῦ. νἱ. 10. 

ον. 39. Διαφορά, ταρκίηᾳ ΟΥ ϑ ἀἀἰδΕ ΠΟΌΟΙΒ : 
Ἰ10., αἰδιϊποίίοηι, αἰ βέτγοπος (111. ΧῚ. 108. 84]. τοδὰ 
διαφθορά, “ οοττυριίου ᾿). Ὅῆο οοτηπιοη ἰθχῖβ 86- 
οϑηΐ διάφορα, ποιιῖ. Ρ!. Ετ  ἴϑο μα διὰ  Δἢ] πηρῖο ἰδ 
δ Πρ. ]ΔΓ. --- Τὰ δίκαια ποιεῖ ἀπὸ πάντων τῶν ἀδίκων 
καὶ πονηρῶν. ΤΠ 56,86 18 ῃοῦ Οἶαλγ. ϑ.ΒΙΘΌΒΠΟΥ 
Δηἃ ΟΔΔῸ ἄρτοθ, ἰπ [ἢ τηϑῖη, ΣῈ οὺν Δ. . Βαΐς 
ἘΣΤΊ ΊΖΒΟΠΟ 18. 1ηοἸ πο ἴο πη κ τπδῦ βοὴ ἨΘΌΓΟΥ 
ἔογηγ]α νγ88 βοείϊρ Ὀοΐοτο ἴΠ6 ὑΓΆΠΕΙΘΙΟΓ᾽Β τηΐηὰ, 
δπὰ ὑμδὺ δὸ ψου]ὰ ΒΥ : δ ῥγαοίϊοος τίσλί (γοφυϊτὶ πα 



1 ΕἘΒΌΒΑΞΒ. 

Ὡ ἐμλνι αἰ ἰλ6 ὠηγισλίδοιι ἀαπαὶ τιοϊοζεα. Βα η ΒΘ. 8 
ἐδείιυετὶς ἰτϑτιϑ]αῦθβ.: δμὲ ἀεαΐδ τὶ σλίδοιιοῖψ εὐ, αἰ 

ἐλε πητὶσλίδοιιβ απαὰ ενῖί. 80. 8180 Βτοιβοβηθίάογ, 
δ είεπιαί. Παγείεἰϊ., ἡ. 199. 

ων. 40. Απὰ β86 ἰβ {86 βίσϑοησίῃ δυιᾶ 89 
οἵἴθα. ὅ869 1 Οἴτγοῦ. χχίχ. 11]: “Τιΐπο, Ο 

Τωοτὰ, ἰβ ἴη6 ρστϑαΐμρδβ, δῃὰ [ῃ9 ρόνϑγ, δῃὰ [6 
ΘἸον, δηὰ {86 νἱοίοῦν, δῃὰ ἴῃ τηΔ) βιν,᾽" οἷς. --- 
Ἐ]οββοα Ὀ6 ἴδ αοὰ οὗὨ χα. ΟἹ. 1)ευϊ. χχχί!. 4. 
Ἐσχὶϊζϑοῦο Γ᾽ Κα τῃδῦ ἦν ἰ8 ΟἸΘαΥ ἔγοπι {πὶ8 ἀοχοὶ 
[π81 [06 δι 0 ΠΟΓ 18 ποῦ δαοκίηρ ἴο ἰάθη ν ὕπο ὕγαῖ 
ΜΠ Οοα, 88 ΒΟπῚΘ ΒΌΡροβθ. “Τὴ δα. Υ το Κ 
πῃ 1Π18. 1180 [6 βιαπαροίηϊ οὗ ΐ8 τἰπι|6. Τὸ [6 
Ἰθαγιιδά, ἔοσ Ἔθχϑιηρίθ, ἴθ ἰάοα οὗ αοα Παὰ ὈδοοτηΘ 
80 δρί τ 1411264, δηα τοπιονθα ουΐ οὗ τη ογάϊμησν 
ΣΆΏΡΟ οὗ ὑπουρῆϊΐ, ὑμδῖ [ΠΟΥ ϑουρῃῦ ὈΥ Βδραζαῖίης 
ἦς ἰηῖο [08 πα ἰν] ἀπ 4] Ομαγαοιου βος 8, Δη ἃ ὉΥ ἃ ἸΔΟΥ 
ἀονο]ορπηθηῖϊ οὗ [6 βΒᾶπ|6, (0 σβηον ἰδ Ἰλογ ΟὈἾ66- 
ἴἶἷνθ. ὙΒΟΥΘΌΥ δυσὶ ἙΠασβοῦογβιῖοβ ἀρροαγθὰ ἴο 
[ῆθι Ποῖ 85 ἀθδά βὐβιγβοιίοηβ, θυ ΓΠτοι ἢ ὉΠοὶγ 
ΠΟΥΥ ῬΠΔΙΑΒΥ ΓΠΘΥ οΔπη6 ἔασι ἢ 88 [86 τηοδῖ ᾿ἐνίπρ, 
ΣΘΆΠ1168, ΤΉ8, ἴοΥ ἰδβίδποθ, [6 σοφία νγὰ8 ὮΥ͂ροβ- 
1Δ5͵Ζ6 ἃ ἃ8 νγ6}} 45 [ἢ λόγος δῃηὰ ἴδ πνεῦμα τοῦ θεοῦ. 
Φυΐτο δέος 8 ΤΏ ΠΟΥ ΔΡΡΘΆΓΣΒ ἈΘΙῸ ἴῃ6 ἀλήθεια, 
δηὰ ἰδ ἰβ πιδίζοσ ἔὸν υγομᾶάθυ ὑπᾶῖ ἰδ ΒρρΘαΥΒ ΟὨΙΥ͂ 
ὮΘΓΘ Βὲποθ {Π6 τηδίϊοσ [8617 γγ88 80 ὙΘΥΥῪ ΠΟΔΡ δῖ 
Πδπα." ὅθο ΕἼ Ζϑ ἢ θ᾽ 5 ΟΌηι., αα ἰοςΣ. Οἷ. Δ}8ο, 
Ἰᾶδηο, 1. ρ». 122-124; Βτοιβοβηθίαοσ, 9 ψδίθηιαί, 
Τραγείοἰϊ., ᾿. 199 δ᾽; Ενα]ὰ, Οεδολίολίε ἀ. Ῥοίξ. 15., 
ἦν. 164, αηὰ Οτοπιοῦ, ζοθζ., Ρ. 60 ἔξ. Ἐννα]ὰ ὑμη 8 
Ὁπδῦ ἰδ νγὰ8 Π6 χα τν ΠΙΟΝ τγα8 οὗ βρϑοίΐδὶ ἔοσοθ ἰῃ 
ΒΓΔΕ], ἱ. 6., ἀἰνίηθ ἐσαῖϊῃ, ἰδὲ ἰδ τηοδυῦ. 

γεδγ. 41. Εἶπον. ΕῸΣ ΟΠΟΥ ΘΧΔΠῚΡ]68 ΟὗἨἁ ΟἿΓ 
ΔΠΟΥ Β Ὑδο Πρ ὈσΘῦτθΘἢ 8 Ὑϑ Ὁ ἴῃ [86 βίηρα- 
δῖ δῃὰ οὴθ ἴῃ [6 ῥ]υΓ8] ἔου ἃ οο]]οςῖνθ πουῃ, 
Β66 Υἱ!. 92; ἰχ. 10. Οὗ. πον, Ρ. 174. Οὐοἀά. 
11. ΧΙ. 44. εἶνο ἴΠ6 νεγὺ ἐπ [Π6 βίηρσοϊατ. 

γεν. 42. Αοοοχάϊτιρ᾽ 86, ὃν τρόπον. Τὴθ δοοῦ- 
δαϊϊνο ἴ8Β υδοὰ δάνϑγθία!]γ. Οὐ. Μαῖς χχίὶϊϊ. 87; 
Τα κα χίθ. 841; ΑΟΙΒ ἱ. 11; 806 Ὑ ΊΠΟΥ, Ρ. 468 Ε΄; 
Βαυϊίπιδηῃ, ῥ. 153. 

νοι. 44. ΜΆΘΟΙ συγ στοσαονοᾶ. ΟἿ ὶ. 41; 
1.10 .; νἱ. 18,19, δηα νϑῦϑο 57. 

Ψοσ. 45. Ἐδοσαΐθβ, ἱ. 6., Ἰἀυ τ δθ8}8 {᾿Ἰδουμαῖοι), 
Ἐ}:6 ἀοποοηάδηίβ οὗ Εβδῃ. Αβ ἃ γοινασά οσ ὉΠ ὲυ Β6ῖ- 
σοι δὖ τὴ6 (τπὴ86 οὗ ΝΟΌΌΠΟΠΔΑΠΘΖΖΑΓ᾿Β βίορο οὗ σογι- 
δΆ]οπὶ (5. ἘΧΧΧΥ !.) ΓΠΘΥ γΘΓΟ Δ] οὐγϑά ὕο ΟΟΟΠΡΥ͂ 
8. νᾶσὶ οὗ 0 ἀθρορυ]αϊθα φου ΓΥ, Ἡ] οὮ, ἔοῚ τ 
Σοοδῖ Ῥᾶσῖ, [ΠΘΥ τοί θα 0 Σ ΒΘΥΘΓΆ] Πα παγϑα γὙθΆ 8, 
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ΟΡ ὉΠ] ἴΓ0)9 {1π|60ὸ οὗ [Π60 Μεδοοδῦθοβ. ὙΤδαὶ πὸ Ιἀυ- 
ΠΤ 8ΟΔῺΒ ὈΠΘΙΏΒΘΙν 68 βού} }Υ Ὀυσηῦ [ἢ 6 ὕθση ]Θ 'β. πο- 
ὙΠΟΓΘ 6186 βίαθα (οὗ. ΕΖοκ. χχχυΐ. ὅ; Οὐδά. υϑ18. 
10, 11), δ ΠΟ ΤΏΟΓΘ ΣΊΔῪ ἤθτγο 06 πιθϑηΐ ἤδη ἴδ δὶ 
ὉΠΟΥ͂ Ραγιϊοὶραιοὰ ἢ οἴδοτθ 1ῃ (18 δοὶ. ΟἿ, νϑσ. 
57. 

Ψοσ. 46. Κίτπᾳ οὗ Ηϑανϑθῃ. ὅθ6 υϑι. 58, δὰ 
εὗ. Ὅδη. ἱν. 87; ΤΟΌ. χιϊὶ. 7,11. 

γον. 47. ΑἹ] [86 ἐὐϑαθΌγοσα. 83.660 νοῦ. 49, βιὰ 
εἴ. οι. χνὶ. 28 : Ἔραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως. 

γογ. 48. Καὶ ὅπως: οἰκοδομήσωσι, αιλὰ ὑμδῦ 80 
δουὰ Ὀυϊ]ὰ. ΤΠδ Ἑςοηδβιγασίοη 15 ΟΠδησοα ἔγοι 
ἃ νΟΙῸ ἴῃ 186 ἱπῆηϊτῖνθ τ ]οἢ ρῥχθοοάθθ. ὅθ Ἦ1- 
Π6Ρ, Ὁ. 567 ἢ. 

γοσ. ὅ0. Ὑδῖ ἰβ βαϊὰ οὗ [πὸ [ἀυτθ8 8 ΟὨΪΥ͂ 
ἴοοκ ΡΪδ.θ ἴο ἃ 1 πιϊτοα οχίθῃϊῦ, 

γον. 52. Τὸ σοδϊεαίη ἢ86 Ὀυχηῦ ΟΠΌΣΙΩΡ. 
ΤΊιθ ἰγδηβιαἰΐοη σου ἃ στη πιοτὸ 1 ΟΥΆΠγ ἴῆ8: 
Τλαὲ ὡροη ἰλ6 αἰἰαγ διιγηὲ οἤεγίποδ, ργοβεπίεα αξ 
γε 8, πιϊσλί δὲ ἀαἱΐῳ βαογυπεεα ---- ας ἰλον λαά σοπι- 
πιαπαπιοπὶ ἰ0 Ο7εν δευδπίεθη ---- δλοιά οἰλετν ἰαἰοπίς, 
θη γοαγίγ, δὲ σίυδη. 1 18 Ὡοΐ ΟἾΘᾺΡ ἡ ΠΘΓΘ ΟἿΪ ΟΟΠῚ- 
ΒΟ δοῖβ δἰ8 Ἰηξοτπγδίοι ὉΠ ΘΥΘΥΥ͂ ἀΔΥ Βον ἢ 66 8 
πγαῦ ΟἸ δε ηρθ ογθ ἴ0 ὃθ δβδογι θά. ὅθθ Εχ. 

Χχῖχ, 88: Ναηῦ. χχυ δὶ. 8 ΓΕ, 
γον. δ4. ὙνΒοσγοίῃ ἴΠῸΥ σοϊηὐδῦθρ, ἐν τίνι λα- 

τρευουσιν ἐν αὐτῃ. ΤῊ 8 8. ἃ τρλυκοὰ ΗἩθὈΓαίβιυῃ. 
 τὴ0 ΠΧΧ. ἂὖ Εχ. χὶ!. 80. 
γον. 56. τοι, κλήρους. ΤῊΘ Α. Υ. 88 

ἴῃ [186 πηϑτρίῃ : ΟΥ ρογίϊοηβ οΥ ἰαπά. Οἷ. ὉὈ00 ΧΧ. 
αὖ Ὠοαῖ. χ.9 : οὐκ ἔστι τοῖς Λευίταις μερὶς καὶ κλῆρος 
ἐν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν. ΤῈ Κ'γγ. δῃὰ Ὑυ]ρ. σϑῃ- 
ἄθγ ὉΥ͂ βογίοβ ; 01η6 ΟἸὰ 1,.Δ΄. ὈΥ μοδϑεδδίοπεβ.0. ΑΒ 
ἡοϊποὰ νυ ὀψώνια, ἰδ του] δϑθιὰ [0 τηθϑῃ “ ἀν ]}- 
ἴηρΒ,᾽ δ8 ἱποϊπαϊης, ρουμαρϑ, 6 Ιδηα δΔρρογίδίῃ- 
ἵηρ ἴο ὕΠ 61}. 

οΓ.62. Ἐ᾽ τοϑᾶἄοσα βιᾶ ΠἰΡΟΣΊΥ, ἄνεσιν καὶ ἄφε- 
σιν. Α ροοά οχϑιηρῖο οὗ ρϑγοποιηββίβ, Ἃοστη., 
Ναεολίαδ8 πὰ Αδίαε8. ὃὅε0 ὙΜίμοΥ, ν. 686. ἘῸΓΡ 
{86 ἐμοο]ορίοαὶ υ86 οὗ ἴπὸ νογὰ ἄφεσις, 800 Οτο- 
ΤῊ Υ8 Ζ62., Ρ.284. Ιζ ἰ8 ϑιῃηρ!ογοα ἴὰ πὸ ΤΧΧ. 
ΠΟΘ ἴῃ σοηπϑοίϊίϊοῃ ὙΠ [6 γοὰγ οὗ ΨΦ001166. 
8.66 πονπούω; 7κ:., αα τος. 

νας. 638. Μετὰ μουσικῶν, ὙΌΣ ταυδῖο. ῬῬοβϑὶ- 
ὈΪΥ πηυδῖοδὶ ἱπβίσαιηθηΐβ 8ΓΘ τηθϑηῦ, 48 [86 Α. Υ. 
ΒΘΘΙῺΒ 0 ἢϑνο βυρροβοά. Οἱ. νυ. 59 ; Ώ2δῃ. ἰἰϊΐ. ὅ ; 
1 Μβοο. ἰχ. 89,41. Τὸ ΟἹΑ 1,Δῖ. ((οά. Οο]δοτγί.) 
[148, δὲ ουπιδαίὲδ ρεγοιζἰεδαπὲ οὐτη, πιιδὶοἰδ ἔῃ σαμαϊῖο 
ππάσηο αἴθδιι δορίεπι. 

ΟΕἜΑΡΤΕΕ Υ͂. 

1 Αἕἴον ἐπἷ8 τόγο {86 ῥσϊμοῖραὶ τωθη οὗ [86 ἴδπ}}168 οἤοβθη δοοογαϊηρ (0 ἐμοῖν ἐσ 1068, 
ἰο 5ὸ ὕρ ψῖῦα ὑπ6ὲγ νγῖνϑϑ δα Β0η8 8πα ἀδρἬη ογΒ, τ (μον τα θη -βασνϑδηΐδ δηα τηδὶά- 
βοσυϑηίβ, δηα ἐμοὶγ οδὺ]θ. Απᾶ ἢ αυῖαβ βοηὺ ψὶὰ ποτὰ 4 ὑμπουβαηπα Βογβοίηθῃ, {1}} 
Π6Υ Βαᾶ Ὀγουραξ {6 πὰ Ὀδοῖς (0 Φογιβα!θπι ἴῃ ρθ806.: Απᾶ 411 {πο γ Ὀγθίγθῃ 8180 
ἸΏ8 16 ΤΔΘΓΓῪ ὙΠῸ πηϑῖο, τ ἰαρτοίθ δηᾶ Πα 68,2 δπαᾶ ἢ6 τηϑΔαθ ἰῃθπὰ σῸ ἀρ ἰοροίμον 
σὴ} ἤθ. Απᾶ ἐμι686 αγϑ ἴ8}6 πϑῦγ68 οὗἨ [86 πηϑὸῃ ΠΟ " ψϑηΐ ἀρ, δοοογαϊηρ' ὑο ὑΠ6 ὶγῦ 
Ζαταὶθ8 ἀηὐο ὑμοὶρ ἐγῖθ8] ροββθββίοῃβ," αἴύον {μοῖγ αἰνβίοηβῦ ΤῈΘ ῥυγίθϑίβ, Βοη8 ὅ οἵ 
ῬὨΐη668, ΒΟοη87 οὗ Αδτγοῃ : “6808 {88 βοῇ οὗ ΨΦοβϑᾶθο, (86 δοῃ οὗ 58 γ2588," δπα “οδοῖμι 
(86 βοὴ οὗ Ζοτοῦδθοὶ, (6 βοῃ οἵ ϑ'8] δύ 161 οὗ 86 ἤουβθ οὗ Πδν!ά, οαὐ οὗ (86 Ἰἰποαρθ᾽ 
οὗ ῬΒαΓοΒ δὰ οὔ" ἐδμὸ ἐγῖθο οὗ Φυάδι, γηο βραῖθ νγῖὶβο πογὰβ 9 Ὀθίοσθ 1ασίυβ 89 

8. Αῃὰ 81} ἐποὶσ Ὀσοί σοι μἰδγοὰ. Σ δΥὸ 

Ωι μ»-. Φὸ Ὁ 

θ 

ας. 3. --ἴῖα. Ψ. : βαζοῖγ, δῃὰ τ τ ττιβὶοδὶ ἐπείγεμιενς, ἰΔΌτοίδ δοιὰ δυΐοι. 
δἰτ ΡΥ τοοοηδίγιοίθὰ 80 δορίθηοο αἵξος ΒΤ [256 }}0᾽8 ἰοχῦ. 

Ψοσ. 8. ---2 Α. Υ.: πῃ]. 4 διηοηκδὶ ἰλοὶν ἐσἰδοῦ (φυλύ [6 ἰο Ὀ0 ἰδκοῃ ἴῃ 8 Ἰοσαὶ 860Ώ86). 
μεριδαρχίαν ; 800 Οὐπι. δῇ ἰ. δ). 

γον. ὅ. ---5.Ὰ. Υ. : [9 ϑοπδ (ρ0ὺ 11. ΧΙ, 64. 106. 248. ΑΙὰ.). 
9 κί πάγοά (Σ., γενεᾶς). . . . Ρ. οἵ, 

δ βογαγαὶ μοδὰ ((:. 

1 Χο δοι (υἱοῦ, 64. 71. 108. 2418. Α14.).. 8 βαγαΐδδ 
Ψας. 6. ---ἸὉ.Α. Υ.: βΒοῃέδῃθοδ. 



88 ; ΤῊΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

Κιηρ οὗ Ῥογβὶα ἴῃ {Π6 βϑθοομα ὙὙϑὰγ οὗ ᾿ϊ8 σϑῖρῃ, 'ἰῃ (86 τρομῖ Νίβδῃ, ισλίοὐ ἐδ (89 
βχβὺ τροηίῃ. 

7 Αμπᾶ (8686 8.6 {δμ6Υ οὗ Φυάδα ἷ {πδὺ σΆτη6 ἊΡ ἔγτοτα {86 οδρύϊνγ, ΠΘΓΘ {Π 6} ἀνγοὶὲ 
88 ΒίΓΔΏΡΘΓΒ, ΠΟ ΝΑΒΟΟΠΟΘΟΠΟΒΟΣ ὑπ Κίησ οἵ ΒΑΌΥ]ΟΝ δα σΑΥγθα ΑΥΑΥ ὑπο 

8 Βαῦγίοθῃ. ΑἈἀἀπᾶ 186γ γϑιυγηθα υπίο ΦΘΓΆΒΑΙ] τα, δηα ἰο (Π6 τοϑὶ " οὗ ϑυάδια,ἢ ΘΥΘΣΥ͂ 
ΙΏ8} ἴο ΕΪ8 ΟΥ̓ΤῚ ΟἰΐΥ, ὙΠῸ οδλθ 1 ΖοΟΤΟῦΌΔΌΕΙ, δηα ὁ 9685, ΙΝϑοιμῖαβ," Ζαγεδβ, απά 
Ἐ688:48,5 Εἰμϑηΐυβ, Μαγάοομθυβ,, ΒΘοΙβαγαβ, Αβρθάγαβυβ, ΒΕ θα] αθ, Εοίτωυβ, απὰ Βα- 

9 δη8, (Π6]ν Ιεδάθιβῦ Τὴ6 ΒυῦοΣ οἵ ὑπο οὗ {πὸ παίϊοη, 8πη4α ποῖ ᾿θϑάθγβ," ΒΟἢ8 
οἵ ῬΒοτοβ, ὑνγο ὑμποιιβαπα δὴ πυπαγρα βου θη Υ ἀπμα ἵνο ; ἰὴ 6 Β0η8 οὗ ϑδαρῇῃδί, ζοῸΓ 

10 Βυμπαγοά ΒΟΥ θην δηᾶ {νγο ; [ἢ 80}8 οὗ ΑΤ6Β, βαύθηῃ δυπαγρα ΠΥ δηα εἰσ ; [Π6 8Β0ῃ8 
11 οἵ Ῥδδδίῃ Μοβϑδθ, ἐο δὲ γεοξοπϑά δῖαοπρ [9 Βοῃ8 οὗ θβιιβ δῃὰ “040,70 ὑνγο {μοιιβαμὰ 
12. οἷγῃῦ Βυπαγοα 8Πα ὕνγανθ ; {Π8 80}8 οὗ ΕἼδη), ἃ ὑπουβαπᾶ ὕνγο Βυπαγρα Εἰ δηα [ουτΓ; 

{86 8οη8 οὗ Ζαίμαὶΐ, εἶπα Βυπάγρα [ΟΓΥ δηᾶ ἔνθ; (Ὧθ βοῃβ οὗ Ομουθθ,}} βαυθὴ Ὠπη- 
18 ἀτοα δηᾷ ἔνο; [16 βοῃ8 οὗ Βδηῃηὶ, βὶχσ δυπαγρα Τ9ΟΥῪ δηᾶ οἱρηῦ ; [86 Βοῃ8 οὗ Βϑρθαὶ, 

Βὶχ δυπαγοα ὑγγθηῦ δπα ἰπγ60; [Π6 8Β0η8 οἱ Αβίδα, ἤσθο ὑμβουβδῃα ἄγ Βυπαγθά 
14 ὑπθηί δῃὰ ἔνο ; [86 Βο}8 οὗ Αἀομίοβπι, βὶχ πυπαγθα βι ΧΕ δπα βϑύθῃ ; [86 8Β0η8 οὗ 

Βαροὶ, ὑνγγο ὑπουβαπᾶ βἰχίν δῃά βἱχ ; {Π6 βοῃβ οὗ Ααΐηι, ον πυπάγοα ΠΥ δηα ἴουν ; 
156 16 Βοη8 οὗ Αἰοὺ δοὸπ οὗ ἘΖϑοΐδβ, ηἰπϑὶΥ δῃηᾶ ὕνο; [16 80η8 οὗ ΟἿ] δηᾶὰ ἀζβϑηδῃ, 
16 {πύθθβθοοσθ δῃηα β6ύβδῃ ; [6 Β0ῃ8 οὗ Αζϑγι, [ο Βυπαγοα {ΠΥ δηα ὕὑγγο ; {}}6 ΒΟἢ8 

οἵ Απηΐβ, 8η Βυπαγρα δά ΟὯΘ ; {86 80η8 οὗ Ατοχω, ἰμἰγγ ὕνγο ; απα {86 Βοηβ οὗ Β89- 
Β8ὶ, ἴχθϑ δυπαγρα ὑὐγθηΐν δὰ ἰπσθα; (86 βοὴβ οἵ Ασβίρμυγῃ, ὧὰ Βυηαγοα δπᾶ 

17 πο; (ῃ6 βοῃβ οὗ Βαϊΐθγιυβ, ἰῦσθθ ὑμπουβαηᾶ δηᾶ ἔνθ ; [ῃ6 βοῃὴ8 οὗ Βῳωιμ]οπηθ, 88 
18 πυπάγοα ὑνθηίῦ Δηα ἰἄγθθ. Τογ οὗ Νοίορμαδβ, ΠΥ δπὰ ἔνθ ; {Π6} οὗ Απαίμοίῃ, ἃπ 
19 Βυπάτοα ΠΐΥ δᾶ οἷσι; (6 οὗ Βωιίμδβεηοίῃ, ἔΟΓῪ δπὰ το; πον οὗὁἨ Καγιδι τὶ, 

ὉΘΩΣΥ δηᾶ ἔνα ; ΠΟΥ οὗ ΟΔρῃΐσα δηα Βοϑζοίῃ, βουύθὴ ᾿ιυπάτγορα ΟΡ δῃά ἴῃγθθ ; [86 
20 Ομδάϊαβθ δῃὰ αχηνι!, ἔουῦ Βυπαάτοα ὑπθηί δηα ἔνο; {Π6Ὺ οὗ ΕἍἸγαῶδ δῃᾶ 
21 ΟἌἝρΌ6, βἷχ Βυηῃάγοα ὑπνθηΐν δηα Οὁῃ6; Π6ῪΥ οὗ Μδοβδίοῃ, δὴ Ὠυπαγθα θη Υ ἀπά 

ὑπὸ ; {86Υ οὗ Βοίο]ο, ΠΕ ἀπᾶ ἔνο ; {86 8Βοη8 οὗ ΝΊΡἢΪ8, δὴ ῃυπατγοά ΗΓῪ δπὰ βὶχ; 
22 (86 8018 οὗ ΟἸΔΙΔΙΔΟ]81118 δηα Ομαβ, βουύθὴ Βυπᾶγοα ὑΥ̓ΘΗΓΥ πὰ ἔνθ; π6 80ῃ8 οὗ 
28 Φογθοδα, ἔὔγθθ Βυπαγοα ΤΟΥῪ ἃηὰ ἢνθ; (86 βοπβ οὗ ὅϑὅδμδδβ, ἱγθθ ὑμουβαηα (ἢ γθθ 

Βυπαγρα δηᾶ ἐῃϊγίγ. 
᾿ῷῶ4 ΤὌΠμᾶ6 ρτγίθδβίβ : {Π6 Βοῃ8 οὗ 64, [Π6 βοὴ οὗ 6818, διποηρ [Π6 ΒΟῺ8Β οὗ ϑ'8ιι]ηδϑ! , πὶῃθ 
25ὅ υμάγρα ΒΟΥΘΗΓΥ δμα {Ὁ ; {06 ΒΟ0ΠΒ οὗ Εχητιθσα, 4 ὑπουβαηά ΠΓῪ ἀπα ὕνο ; [Π6 

Β0η8 Οὗ ῬΠΑΒΒαΓαΒ, ὑσγοῖνθ πυπᾶγθα ἴοσΥ μα βουθῃ; (86 βοῃβ οὗ Οδβδγῖ, ἃ ὑμβου- 
Β8Π4 δηα βανοπίθθῃ. 

20 Το], ονῖϊθβ: [6 Β0η8 οὗ 688, δῃὰ Οδαἀοὔϊαβ, δΔηἃ Βδηπδ8, απᾶ δ α148, βου ἐν δηα 
27 ἴουτ. ΤὮΘ ΒΟΙΪΥ͂ ΒΙΠΡΌΓΒ: {86 8Βοὴ8 οὗ Αβδρὶ, ἃπ μυπαᾶγρα ΤΟΥ͂ δῃὰ οἷρῃῖ. ΤῈΘ 
28 ΡΟΓΐΘΓΒ : ὑΠ6 Β0Π8 οὗ ϑ'ϑ]αμ,, (η6 Βοῃβ οὗ Αἴδὺ, [Π6 Βοῃβ οὗ ΤΟΪπιδῃ, {86 ΒΟΏ8 οὗ δου}, 

186 80η8 οὗ Αἰοίϑβ, 1π6 808 οὗ ΤΟΡΪΒ, ἴῃ 811 δὴ Βυπαγοα ὑπ] γῦγ δηα ὨΐΏΘ. 
ῶ29 ΤΠ} βογυϑδηίβ οὗ ἐμ ἰθρ]6 : [Π6 Β0ὴ8 οὗ Εδβϑι, {π6 βοῃ8 οὗ Αβϑίρῃδ, ἴπθ βοῃ8 οἵ 

ΤΑρδοίῃ, ἐμ βοηβ οὗ θγδβϑ, [86 80η8 οὗ 5.8, {πΠ6 βοῃβ οὗ Ῥηδίϑαβ, (Ππ6 8Βοὴ8 οὗ 1,8- 
80 Ῥάῃ8, {16 βοῃβ οἱ Αρρᾶρδ, ὑπ6 βοῃβ οἵ Ασα, {πΠ6 80ῃ8 οὗ {{{8, {Π6 8βοη8 οὗ Οὐδίβδθ, 

{16 βοῃ8 οὗ Αδοδθα, [6 βοῃβ οὗ ϑ'ιυυδὶ, {πΠ6 βοὴβ οἵ Απϑῃ, {Π9 Βοη8 οὗ (ὐδίμυα, [86 
81 80ῃ8 οὗ αφεφάσατΣ, [86 Βοῃβ οὗ ψεαίγυβ, (86 8Βοὴ8 οἱ Π.δΐίβϑη, [ἢ 6 80}ὴ8 οὗ Νόοθῦθβϑ, {Π6 8008 

οὗ ΟἸΒαβθθα, [6 βοῃ8 οὗ (δζϑῖβ, {Ππ6 8008 οὐ ΟζΖίδβ, {π6 βοη8β οὗ Ῥῃϊηοῦ, {86 Βο0η8 οὗ 
Αβᾶγα, [86 80η8 οὗ Βαβίῃϑὶ, {16 βοῃβ οἵ Αβδηϑ, [88 δοῃ8 οὗ Μἴδῃϊ, (8 βδοῃ8β οὗ Νδρῃ- 
δὶ, [86 βοη8 οὗ Ασυρἢ, ἴμ6 βοῃβ οὗ Αο] ρα, (ἢ6 Βο}8 οὗ Αβαγ, [6 80}8 οὗ ῬΒΆγδοίτη, 

82. (86 βοῃ8 οὗ Βαβϑίοίῃ, ὑπῃ6 βοῃ8 οὗ δίθεδαβ, 6 βοὴὰβ οὗ Οὐὑΐδα, [86 808 οὗ Οιᾶγϑδ, 

Ψοτ. ἴ. --Τ ΑΟὟ. : Ζον τ. 
ΨοΥ. 8. -- ΑΟ Υ.: οἴμον ρασία (αἿὕ., τὴν λοιπὴν Ἶ.). 8 ον. ἐνὶ. δ ΝΘΈΘΙΑΪΔΔ. 8 ακὰ ΖΑςδΑτίδδ (00 

248. 248. ΑἸὰ.) απαὰ οδαί κυ. [ἔ[ἧ Μαγάοσβσεσυθ.0. δ κυΐάθβ γος. 9. ---9.Ὰ. Υ.: ΚΟΥΘΓΠΟΓΕ. 

γογ. 11. -τ ὁ Α. Ψ. : οπία 81} δἵτος Ῥῃδδίῃ Μ. 78 9011ὁνν ΕΥ̓ ἐΣβολθ᾽ κ ἰοχὶ, δηὰ Ὁ δροσμβ ἴο ὯΘ δι ρροτίρα ὈΥ͂ ὨΟΑΙΪΥ 81} 

ἴδ Δυιϊμοτίἰο5 ὁχοορὲ δῶ. 64, 114. 248. ΑἸά. Ὑπὸ Οτοοὶ ΒίθΙοα οὗ 1δ46 (Β6κ19) διὰ 1697 (ΒΤΑπ κήοσι) οὐαὶὲ ἔδο πογὰν, Ὀὰὶ 

ἐμὸ ἰδυοσ ρμίνϑα ἰθοχ ἰῃ αὶ ποῖϑθ Ὀδῖον (αἱ. αὐαωπί). 
γον. 12. --- τ ἘῸΣ δομγοῃίομποθ 6 κἰγο δὲ (ἰδ ροϊηὶ μα ἴογιωη οὗ ἔπ 6 ῬΣΌΡΟΣ πδιοδ οὗ ὕπο Ῥγοδοπῦ ομδρίονς διὰ ἴῃ Φ 

ὨΌΤΙΌΟΙΒ δὲ Ἰουπὰ ἰἢ (δ Α. Υ΄, δ 18. 88 ὑὸν αἰ ον ἤτοσι ἴπ6 ατοοῖς οὗὁἨ ΕΥ σοι 9 Ὲ ἰοχὲ : Οοσῦθ; (τον. 18) βαάδϑ 

(ἔσϑο ἐπουδδηὰ ἔννο, οἰο.); (τοῦ, 14) Αἀομίσδῃ ; (τοῦ. 16) Αἰοτοσίβα, Οοϑίϊδη, Αϑοίδα, Ακύσδῃ ; (τὸς. 16) Απδηΐδα, Βαδϑα, 

Ασορθυσίἐ , (τὸς. 17) Μοΐοσγια, Βοιμοσηοι : (νὸσ. 18) Νοίορἤδῃ, Βοίμβαιο ; (ν6}. 19) Καὶ τἰδι αγίθδ; (τον. 20) ὑδὸν οὗ 

σμδάϊδο δὰ Ασηπιάϊοί : Θδθάθα : {τνονῦ. 21) ΝΟΡὨΐα ; (τοῦ. 22) Φοσοοιυν ὑπὸ Βυπάτγοά, οἴο. ; (γος. 29) ΑμΏδαδὶ (νοσ. 24) 

ΜογΌΕ; (νον. 26) ῬΠΔακΆγοη (8 ἐποτιδαπὰ, οἵο.), ΟἌσιηθ; (γὰρ. 26) ζοαδαο, σδάπιί οὶ] ; (ταν. 27) Ακδρὰ (πνεῖν δηὰ 

εἰσὶ); (τον. 28) σαιαὶ, Ταϊσαοη, ὕδοοῦ!, Το, Βα ; (τὸσ. 29) δυὰ, Ρμδίοαδ, ἀσδῦδ ; (τος. 80) Αουδ, Ακδρα ; (νοσ. 81) 



1 ἘΒΌΒΑΞ. 89 

100 βοῃβ οὐ Βδγοδηθ, {86 80η8 οὗ ϑϑγαγ, (}6 8βοῃβ οὗ ΤΒομιοὶ, (ἢ6 δοῃβ οὗ Ναβὶ, [89 
8008 Οὗ ΑὉΡΒδ8. 

ὃϑ ΤΏ βΒοῃβ οὗ (6 βοσυδηίΐίβ οἵ Ῥϑϑοϊοϊωοῃ : 9 80}8 οὗ ᾿ββδρρβίοί, (ἢ βοῃβ οὗ 
ῬΒΑγῖγα, [86 808 οὗ “6ἰ6]ϊ}, {μ6 Βοη8 οὗ [οΖοι, ἐπ 6 8οη8 οὗ 18486], (9 Βο}8 οὗὨ ϑδρηγῖ, 

84 (86 Βοῃβ οὗ Ηδρῖίβ, 6 8088 οἱ ῬΔοΒασοίδ, [86 Βοη8 οὗ ὅϑδοϊθ, [86 ϑοῆβ οὗ ϑδγοίῃὶ, 
[16 ΒΟῺ8 Οὗ Μ|158548, {Π6 80η8 οὗ (188, {π6 βοηβ οὗ Αὐάυδβ, {πΠ6 Βοη8 οὗ δα, ὑπ 6 ΒΟἢ8 

δῦ οὗ ΑρῃοτΥβ, [Π6 50ὴ8 οὗ Βδγοαϊβ, (Π6 βοῃ8 οὗ ϑδαρδαν, [886 βοῃβ οἵ ΑἸ]. ΑἸ] (86 
τοὶ ἰδίοσβ οὗ {86 ἴθιαρ]θ, δῃηὰ [Π6 ΒΟ0Π8 οὗ (Π6 βουνϑδῃηίβ οἵ ϑοϊοσωοῃ, τσόγα ἴἤτθο ἢυη- 
ἀτοα βου θη δπὰ ἵνο. ᾿ 

86 Ὑμοβὸ Ἵδὴθ ὉΡ ἔτοῃῃ Ὑποστηθ]οί δθᾶ ΤΏΡ] οσβαθ, ΟΒΑγδδίμβαϊδη δηᾶ Αδ]αῦ 
81 Ἰοδάϊησ θη. Ααπᾶ Π6Ὺ οου]ᾶ ποὺ ἢ βου {πϑὶγ ΤᾺ π}1}} 168 δα ἀθβοθηΐ, (μα δ ΠΟΥ͂ 

Ἅ6Γ οὗ [8Γ86]: [86 Βοη8 οἱ α]δη," [Π6 ϑοὴ οὗ Βαδπδπ,ῦ (ῆ6 8οη8 οὗ Νοοοάβῃ, βὶχ 
88 δαπάγρα ΕΓΥ δηαὰ το. Αμπά οὗ [86 ρῥγἱθβίβ ἐμαὺ ἀβαγρϑα ἐῃ9 οἵἶδοο οὗ (6 Ῥυϊθβιβοοά, 

δηα ψχοσὸ ποί Ἰουῃᾷ : (ἢ 8βοη8 οὗ ΟΡάϊα, (ἢ 8018 οὗ ἀσοοβ," [16 βοῃβ οὗ Φ98664.,7 γγῆο 
τηλττὶοα Αὐρὶα ὁη6 οὗ (86 ἀδρηίοιβ οὗ ΒθγΖϑὶ]βοὰβ," δπα νγ88 παπιθα αὔῦθν ΒΪ8 ΠΒΠΊΘ. 

89 Αμπὰ σοι {Π6 δοοοπηῦ οὗ (16 ἸΙποαρα οὗ [688 τηϑη ἢ8α ὈΘΘΏ βουρῆῦ ἴῃ [86 ΓΟρΊΒΙΘΥ 
δΔηα" ποῖ Τοππά, ΠΟΥ ἡ ΓΘ τοιιουθα ἴγοῖὰ οχϑουθηρ ὑΠ6 ΟἸοΘ οἵ {Π6 ργ]᾽θδϑιποοάᾶ. 

40 Απᾶὰ Νοθιηΐαβ δῃὰ Αἰ μδγῖδ8 βαϊὰ ὑο ὑπθπὶ ἐπαὺ ΠΟῪ ΒΒ οι. ]α ποὺ ὍΘ ΒΏΔΓΘΙΒ ἴῃ {80 
ΟἸοσῖηρΒ 19 4}}} (Π6ΓΘ ΔΙῸΒΘ ὍΡ ἃ Εἰρῇ ρῥγίϑϑδὺ οἱοι ῃοὰ στ ᾿ἰρσμὺ 11 ἀπὰ σαι}. 

41 δ5ο οὗ 15Γ86], ἔτοτῃ ἔῆθιῃ οὗ ἔγγοὶνθ γ68γ8 014, 8676 ὙΘΓΘ ΤΟΓΓῪ ὑνο ὑμουβαπα {ἢΓ60 
42 Βυπαάγχοά 8ηα εΒἰχίν, θ681468 ΤΏ βοσυδηίΐίβ δηα ὑγοϊθῃ βουυϑηΐβ." ΤἬΘΙΣ Τ6 1 Βοσυϑηΐβ 

δη δα πγ8141.5 Ἰσόγο Βουθῃ {βουβαῃα (μγθθ δυπάγοα {πἰτίν 15 δηα βόνθη ; [Π0 βἰηρ- 
48 ἱπσ πιθὲ ἈΠᾺ Β'Πρίηρ 1σοηι6Ή, 0 δυπαγοα ἔοΥΥ δηὰ Ηὐθ ; Του πππαᾶγθα {δἰ γν δηα 

ἔνθ οϑηγ6}8β, 8πα βανθὴ πυπᾶγοα ᾿’ {ΠΙΓΕΥ δηπα εἷχ ἤουβθϑ, 7 Βυπάγοα ΓΟΓῪ δᾶ 
ἔν σλ]68, να ὑπουξαπα ἢνθ μυπᾶγοα ὑνγθηῦν δηα ἢγθ 88865.} 

44 Αμπὰ εστίαΐῃ οὗ {πΠ6 ομϊοῦ οὗ (86 γεφρεοίἦυο ἴβτα } 168,16 τ ΠΘ ἢ (ΠΟῪ οδπιθ ἴο [86 ἰθτῃ- 
ὈΪ6 οὗ Οοἂ {πὶ 18 ἴῃ Φεογιβαθπι, γον ἴο τϑϑίοσο Π 16 μουβθ αἀσαΐπ οα 118 ΡΪδοο 18 

45 δοοογάϊπρ ἰο ὑποὶν 80 1110}, δηα οοπ τσὶ θυΐο ἕο [Π6 βαογϑᾶ ἔππᾷ ἔοσ (6 σοῦ κϑ “ἢ ἃ ὑβοῦ- 
βδθα ρομηᾶβ οὗ ρο]α, δηὰ Ὁ ἤνο ἐπουβαπὰ οὗ βνγογ, δῃα δὴ δΒυπατγρα ῬΥΙΘΒΕΙΥ γοϑίς- 

46 τιδῃίβ. Απά {βϑγ αὶ ἀσγοὶῦ (Π6 Ῥυίθείβ δῃὰ (Π6 1,ουϊΐθβ δῃηᾶ βοιηθ οὗ 3 {Π6 ΡΘ0ρ]6 
{μϑιηβοὶνθβ “5 ἴῃ 96 ΓΌΒΆ] 61, απὰ {Π6 ποὶροΥΒοοά,3 [86 Β ὨρΌΥΒ 8180 88 Ὑ76}} 88 5. 186 
ΡΟΓίροτΒ ; δῃηα 41] 18Γ86] ἴῃ ὑπμοὶν γϑδρεοίτυο “5 γ1}ΠΆ 68. 

4 ΒΒαΐ σψθὴ {86 βουθη το ἢ γγὰ8 αὖ πδηᾶ, δηα ἤθη (ἢ ΘΕ] άγθη οὗ 18186] 6 ΓΘ 
ΘΥ̓́ΟΣΥ ΤΙΆΠ 1 [ῖ8β Οὐ ρίαοσο, [ΠΟΥ͂ οδτὴθ αὐΐ ἱοσϑίμοσ τ οπ6 οοπμβθηῦ ἰηΐο ἐμ6 ΟΡθῃ 

48 ρ]δοθ οὗ (Π6 ἢγβὲ ραΐθ ὑυ]ο ἢ 18 ἐουγαγ8 [Π6 ϑαϑί. Ἀπά «681}8 ΔΓΟ86 Ἶ {86 δὸπ οὗ 9ο- 
δθᾶάθο, δῃᾷ μἷβ Ὀγοίβγθη 86 ρῥυὶθβϑίβ, δηα ΖΟΓΟΌΔΡΘΙ ὑπὸ δοὸπ οὗ ὅδ] δῖ ῖ6ὶ, δα εἷϑ 

49 Ῥγοίγθη, δὴ τ866 ΓΟΔΟῪ [16 Δ] οὗ {π0 (οά οὗ 18:86], ἰ0 ΟΥ̓ΟΥ Ὀατηςὶ βδοῦ ἤο68 
ὍΡΟΙ 1ζ, Δοσογαΐηρ᾽ 88 1Ὁ 18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥῪ οοΙητηδηοα ἴῃ {86 ὈΟΟΚ οὗ Μοβθβ 86 τηδῃ οὗ 

ὅ0 αοά. Απὰάᾶ {δμ6ῖθ γοῦθ ρδίμογθα ὑπίο ἰμοῖὰ ουἱΐ οὗ (Π6 ΟΥΠΟΣ παίϊομβ οὗ {Π6 δηᾶ, 
Δηα (ΠΟΥ ογθοϊθα (ῃ6 δ] Προη ὑπ οὶγ 5. ρ]δοθ, Ὀθοδῦβθ ὑπο ΤΟΙ͂Ο δὖ ΘΏσΩΥ 108 
(Β6 πὶ ; δᾶ 811] ὑμ6 πϑῦ!οη8 οὗ [86 Ἰδπὰ “5 ορργϑββϑᾶ {Βθγὰ ; δπὰ {Π6} οἴἶδγθα βου ῆοθβ 
δοοογαϊηρ (0 {86 {ἴπη6, δα Ὀατηΐ Οἶδε ηρΒ 0 ὑπμ6 1,ογὰ δοίλ τηοτπΐηρ' ἃπα ϑυθηϊηρ. 

51 ΑἸδ8ο (86 ὺ Π6]α {8 ἔδθαβί οἵ ὑβθθγῃδοὶθβ, 88 1ῦ 18 δοϊητηδηᾶθα ἴῃ {Π0 1ατν, δηὰ οὔεγοά 
ὅ2 βδουϊῆσαθβ ἀδῖ]γ, 85 γγα8 τηθοῦ ; δηα ἰοὺ πδ΄, {π6 σοηςπυ8] ΟὈ]Δἰΐοη 8, αηα ὑἢ 6 8801]- 
ὅ8 ἢοθ οὗ {86 βαρ δίῃ, δπὰ οὗ [86 ὩΘῪ ΤΏΟΟΏΒ, δηα οὗὨ 81} ΒΟΙΥ θαβίβ. ἀπᾶ 4}} ἐῃϑῦύ 

ΑΙΣΌ8, Θασοσα, Ασίβ, ΡΏΪμοΟΒ, Αξδσα, Βδδίδὶ, Μοδηΐ, ἀοῦδ, Αοἶρμδ,, δεν; (γον. 82) Μοδᾶδ, σουίδδ, σμδῖοιδ, ΒΟῸΣ, 
Νεκῖα ; (τὰσγ. 83) Ασδρῃίοῃ, 9961], βαρ οί ; (τον. 84) ῬΒδοδσοία, βασοίμο, Μδδίδα, αδγ, βαθαί. 
ες. 86. --1.κ. Υ.: Οδδσαδίδδιδν ἰοδάϊηρ ἰἤθτω, δη Αδἷδν. 
Υον. 87. -- 5 ποίεμεσ σου] [Π07. 8. ποῖ ἐποΐν βίοοκ, ον (ΟΣ. γενεὰς, ὦ). 6 ΙΔάδὴ. δ Βδη. 
γος. 38. --5 Α. Υ.: Αοοὸσ. ἴ Αἀᾶυβ. 8. ΒΟΥ ΞΟ]. 
ες. 89. ---ο95͵Ἵ. Υ. : νἘθη ἴδ6 ἀοδοσί ρεοη οὗ δε κἰ πάτοὰ οὗἉὨ [πό80 γε νδϑ βου ὖ ἴῃ ἐδ τορί δῖον, διὰ νγ͵88. 
Τεσ. 40. --- 9.4. Υ. : 2ον υπίο ἔποσα βαῖὰ ΝΈΒοτηΐδα δὰ Αἰπμδσίδο ἐμαὺ ἐλὲν Βμῃου ἃ ποὺ Ὀ6 Ῥασέδικοσδ οὗ [88 ΒΟΙΥῪ ἐλύῃρ8 

(θε., τῶν ἁγίων, Ὀπὶ ἐπο τοπάσσ:ς ἰδ ποὺ 6195). 11 ἀοοίχίπο (806 Οὐηι.). 
εν. 41. -- 1. Υ.: δρὰ ὑρνασὰ (τδηξλίηρς ἰπ 11. Π]Ι. ΧΙ. δδ. δ8. θ4. 110. 248. 246. 248. ΑἸὰ., ΟἸ]Ἱὰ 1Δὲ. 8γ1.), 0 

ὝΟΣΟ 411 ἰπ πύσαρος ΣΟΥ ἐπουδδηὰ, Ὀεαί 65 τῆϑυι βοσυδηὶδ δ ἃ ἸΤοσθ δοσυδοίδ ὑνο ἰμπουδαηὰ ἔγθὸ υπάἀχοὰ φηά δἰχὶγ. 
Ψες. 42. --- ἸΣΑ. ΡΥ. : ἸΟΣῚΥ (80 Α]ά. ; 8960 Οὐηι.). 
Ψοε. 48. --- Ἡ Α.Υ̓͂. : δογοτι ἰπουδδηᾷ (800 Οο»1.). [1Ὶ5 ολαίδ τιδοὰ ἴὸ ἴδιο γοῖζο (τ ς., 88866). 
Ψοαν. 44. --- Ἰ6.Α. Υ.:: ἐδοῖν δι ο8. 1710 δοῖ Ἂν (ὅτ., ἐγεῖραι). 18 η) ἰδ ον ὑἷδοο (ἐπὶ τοῦ τόπον αὐτοῦ). 
ες. 45. ---19 Α. Ὑ. : ἴο κίτο τὸ [9 ὨΟΙΥῪ ἔΣΘΩΘΌΓΥ οἵ ἔμὸ τνοσκθ. Ψ9 οπιΐέξ δῃηά (8ο 71.). 
Ψον. 48. ---2 Α. ἵ.: 406. 55 ογχίίς βοπιο οὗ (οἱ ἐκ τοῦ, οἵο.). 38 οηιὶις ᾿ὰποπιδοῖγου (65 1Π|. ΧΙ. 44. ὅ8. 64. 71. 248. 

Α14) 6 ἐπ [86 ΟΣ (δοὺ (Όηι.). 8 δβηὰ. 86 οὗκίία γοδρεείίυε. ΨοΣ. 48. --- Α. Υ. : ΤΏ ΘΩ δίοοά τιρ {. 

γεν. δ0. --- 354. Υ.: Εἰς ονπ. Ιπιοδὰ οὗ αὐτῶν δἰξοτ τόπον, ΠΙ. ΧΙ. 44.,) δὰ οἰμοῖθ τ ΑἸὰ. ΒγΓ. δύο αὐτοῦ 
80 ϑοίδδο 81} [86 πιδίΐοσιβ οὗ [9 ἰδηὰ γο 19 δὶ ϑῃσαί ἐν τε ἐμθτα, δὰ. 



90 ΤῊΞ; ΑΡΟΟΘΕΒΥΡΗΑ. 

(μαὺ δα τοδᾶβ ἀπὴν νοῦ ἰο ΘΟοα Ὀαρδῃ ἴἰο ΟΥ̓͂ΘΡ βϑουὶῆοθβ ἰο αοα ἔτγοπι ἴπ6 ἢγεὺ ἀδῪ 
ὅ4 οἵ [Π6 βϑυθῃί τηοπίι, δηα (86 ἰδιηρ]6 οὗἨ {π6 1,ογὰ τγα8 ποὺ γοὶ θυ}. Απᾶ {μὸν 
δῦ ρᾶνθ υὑπίο {Π6 ἸῃΆ8008 8ηἃ ΘἈΓρΡΟΠΐοΥΒ ἸΩΟΠΘΥ͂, τηθϑῖ, δηὰ ἀσῖηκ.2 []ηΐο ἰμθπι οὗ 

ΒΙάΟΏ 418οὸ δῃᾶᾷ ΤΎσο ὑΠ6Υ ρᾷγα οδτβ.δ ὑπαὶ ΠΟΥ Βῃου]ὰ Ὀτίηρ σΘδΓ ἰγθ68 ἔσυτα 
1 ἸΌδΏυ5, Ἡ ΠΒΙοἢ Βμου]α 6 Ὀσουρῃλ ὈΥ ἢοδίβ " ἴο {86 πᾶνϑῃ οὗ όορρθ, δοοοσάϊηρ 88 
10 νγὰβ Θοσητηδη θα ὑμοῖῃ ὈΥ̓ Ογγὰβ Κὶπρ Οὗ ὑπ ῬΘΓδίδῃ8. 

ὅθ Αμάη (δ6 βθοοῃᾶ γϑᾶγ ἀπά βϑοοῃᾷ τποητῃ αὐΐον [8 οομηΐπρ' ἴο ὑπ6 ἴδιωρ]α οὗ αοᾶ 
δύ Ψ γΆβ8] 6 ὈΘρΆΠ ΖΟΓΟΡΔΌ6] ἐπ δοη οὗ δ] 0} 16], δῃα ΨΦ6βὰ8 {π6 8ὸπ οἵ ΨΦοβθᾶθο, 
86 ὉΠ ὶν τοί τοι, δηᾶ ὑπ6 ρυϊθβίβ, (η6 1,ον ύθβ,ὅ δηα 411 {ποὺ ὑμαί πα 5 οοτὴθ ἀπίο 

7 Φεογυβαίθια οαὐ οὗ {π6 σαρθϊνιγ ; δηα {Π6Υ Ια]ὰ {π6 Τουπάδίίοη οὗ [π8 ἤουβο οὗ αοὰᾶ 
ἴῃ {Π6 ἤγβὺ ἀΔΥ οὗ {86 βθοοπᾶ τῃοηίνι, ἰῃ {86 Βθοοηά ΥὙδᾶν δὲν ἐΐϑῳ ὙῈ ΓΘ οοτηα (ο Ψψὺ- 

ὅδ ἀεα 7 δηᾶ Ψεγυβδίθῃ. ἀπά {μθγν δρροϊηΐϊθα {86 1,δν]ῦθβ ἔτο τὰ ἐν Υ γϑδγβ Ο]ἃ ΟΥ̓ΘΓ 
1Π6 τόσ κβ οὗ ὑπ6 Ποτᾶ. Απά {7681 ἀγοβο, ὃ δῃα [18 ΒΟηὴ8 δηά Ὀτοίβγθη, δῃᾶ (λα τηῖθὶ 
ἂξξ Ὀτοίῃου, δηὰ {6 βοπβ οὗ Επτωδάδθαῃ," 1} (ῃ6 8Βο0η8 οὗ Φοάβ (6 85οη οὗ Ε}18- 
ἀυα,,5 νῖῶ ἐλοῖγ 8βοὴ8 δηᾶ Ὀγθίῃγθη, 41} 1,ον]068, 0 Θποοῦγαρο {Π6 πουὶς δηᾶ δἱὰ ἴῃ 
{Π6 υϊ]άϊηρσ οὗ 186 ποῦδθ οἵ (Π6 1,ογᾶ ; δπὰ 11 {Π6 σοσκιηθῃ 0110 {Π6 ὑοΙλρ]6 οὗ (Π6 

ὅ9 Τιοτά. Απᾶ {86 ρυἱθδίβ βίοοα δγγαγϑᾶ ἐπ ἐῤοῖν υδδίπιοηίς ΟΝ τηυϑὶς 15 δπα ὑσυπηροίθ ; 
ΔηΔ {6 1 ν]68 80η8 οὗ Αβδρῃ μανίηρσ ΟΥΤΩ 818 βδὴρ δ ΒΟΏΡΒ οὗ ὑμδηκερίνηρ 

60 δηᾶ ρῥγαίβθα ᾽6 (Π6 1 ογὰ, αἰΐον {π6 τϑηποι οὗ 16 Θανὶα {π6 Κίηρ οὗὨ [βγ86].15 Απὰ {Π6 0 
61 ρῥγαϊβοὰ {π6 1,ογὰ τὶ τ Ρ88]γη8,}7 θθοδυβα Π18 ΤΠΘΓΟΥ͂ ἀπ ΡΊΟΤΥ ἐδ 0 ΘΥΘΥ ἰῃ 4]1} [5Γ86]. 
62 Απᾶ 8]] {Π6 Ρθορὶ]θ βουπάρα ἰγυπηροίβ, δα βῃουίοα τὶ ἃ Ἰουπ νοΐοθ, βἰ πρίηρ᾽ 580 98 
θ8 οὗἉ {μαῃκβρίνίπρ ἀπΐο μ6 Τοτὰ ἴον [16 γϑασΐηρ ἊΡ οὗ {86 Βουδα οὗ μ6 τά. Α180 

186 6] 6.8 ἴγοτῃ {Π6 γί θϑδίβ, 1,ουϊίθβ δηᾶ {πΠ6 οἰϊοῖ οὗ {ποὶγ γεβρθοίἑυθ ἴϑτη}}165,}5 τη0 
᾿8α Β66 πῃ {16 ἤοστηθσ μοῖδθ οϑὴθ ἴο {86 Ὀυ]]αΐηρ οὗ (818 νὴ ἢ} γθορίηρ δπα στοδῖ οτυ- 

θ4 ἱῃσ. Απᾶ τηδληγῦ πιαάς ἐλεπιβοίυες λοατά «ὶϊὰ ἰτυταροὶβ δηᾶ ρσταδὺ βῃου δ οὗ ἸΟΥ, 
θὅ 845 {6 Ρ6Ο0Ρ16 ἀϊἸά πού ἀΐβοθσῃ {π6 ὑγυϊηροία 19 ἔον (86 τϑορίηρ οὗ [86 Ρθορὶ]θ; ἔογ 2 

186 του] 46 βουηαθα τηλΥν ]]Ο ΒΥ, 80 (δαὶ ἐξ γγὰβ ἤδαγὰ δίδγ ΟἹ. 
0600 Απᾶ5 θη {δ ϑηθπιΐθθ οὗ η6 ἰγῦ6 οὗ Φυάλῃ δηὰ οπ)]απιϊη Βοαγὰ ἐξ, ἐμ 6 Υ 
ΟἿ σϑῖηθ ἰὸ Κποῦ τῇδ ἐλαί ποῖβα οὗ ἱσυπιροὶβ δλομίά πιραθ.0 Απα ὑ86ὺ ρϑγοοϊνϑα {μπδὺ 

(ΠΟΥ {μαΐ τοῦθ οὗ ὑπ6 σαρε νυ ν ἀἸαὰ Ὀυ1]4 [Π6 ἐδιὰρ]6 απίο {πῸ Ἰνογὰ (ἀοά οὗ [ΒΓΔΕ]. 
08 Απάᾶ {μ6 0 σϑπι6 ὑρ ἰο 3 Ζογοῦαῦθ8ὶ] δὰ Ψθβυ8, δῃὰ ἰὸ {πὸ οῃΐοῦ οἵ {86 γεφρεοίέυε 33 
609 ζΔπι}}168, δῃα βαϊά ὑηΐο ἰμθιω, 78 σψου]ὰ 35 Ὀυ1]ἃ ἱοροίμοῦ τὶ ἢ γου. ΕῸΣ τὸ ||Κ6- 

86, ἃ8 γοῦ, ἀἄο ΟΌΟΥ γοὺ [οΓᾶ, ΔηΠ4 40 βδογσίβοθ ὑηίο τη ἔτοπιὶ [Π6 ἀΔΥ8 οὗ Α.5- 
70 Ὀδολρμᾶ8 35 Κίηρ οὗ [Π6 Αββυγίδῃβ, ὙΠῸ Ὀγουρδῦ ὯΒ ὨἰΠ6Ρ. Απᾶ 35 Ζογορδαθθὶ δηὰ 

6808 δηᾶ ἐμ6 οἰϊϑῖ οὗ {16 γεβροοίίυε “1 [18 γ01}168 οἵ [5γ86] βαϊἃ αηΐο ὑπ θη, 1ὑ 15 ποὺ ἔοὸ Ὁ 
71 ϑ δπᾶ γοῦ ἴο θυ] ἐοφοίλον 4 Ἰοῦ86 υπίο [Π6 Τοτὰ ον ἀοᾶ; [0ΓΥ γγὸ ἢ ΟΌΓΒΘΙΥ 68 

δ΄Ι'οῃθ ψοῦ]Ἱὰ 9. Ὀ0}] 4 ἀπίο (Π6 1,οτὰ οὗὨ Ιδ5γ86], δοοοσάϊηρ' 88 Οὐσὰβ ὑπθ Κίησ οἵ [ἢ8 
72 Ῥογβίδηβ ἤδίῃ σομηδηαρα ὑ8. Βαὺ ὑπμ6 Ποαίμϑη οὗ ἐμ6 ἰδῃᾶ ᾿γίηρ ἤθαυυ ὑροη (0 
78 μι ίδηίβ οὗ πάθεα, ἀπ ὈΘ]αριθεῖηρ ὑπθιι, 1 Ὠἰπαθγθα ὑμ6}γ Ὀυ ]αϊηρ ; δηα ὈΥ̓͂ τηΐδ8- 

Ψαε;. δ. --1... Υ. : δουρὶ. 
γον. δ4. --- Α. Υ͂. αὐἀς πῖϊῃ ΟὨΘΟΥ ] 688 ( π]π6, ἐμηι οἷεο; ἴῃ Βδαῖο ατοοῖὶ Β[ Ὁ]. οὗ 1646, διὰ ἐπδὲ οὗ Ἐσδηκίοσὶ, 

1691, μετὰ χαρᾶς). 
ας. δῦ. ---5. 4. Υ.: σαγτβ. ΕῸΣ χάῤῥα, 111. 44. βαγὸ κάῤῥα; 11.,) χάρα. Ἐτί(5ΔΟ 6 δος θοξΌΣοΒ ἐΒδὶ ἰὑ δΒῃ ου]ὰ ὃὉ6 μύρα. 

Τῆο Ηϑῦσον ἰπ (86 σΟΥΤΟΒΡΟΠ ἰΏ ΡΘδδδρο ἰδ ἽΞΏ. 4Α. Υ.: δΒοίοε. 

γον. δ6. --- δ Α. Υ. : δηὰ (189 Κονίτ66), τι 44. ΤΙ. 106. 108. 120. 134. 48. 5. πετο. σον. δ. --- ΤΑ. Υ. - δον. 
γον. ὅ8. ---δ8. Α. Υ. : ΤΠοῖ δἰοοὰ μὉῦ 7. 5 Μαοάϊδῦυση. [10 ΕἸ ἰδάυπ (86 {Π'.68. 64. 243. 248. ΑἸὰ.). 11 ὙΠῸ ὁὴ9 δοςοσχὰ 

ΒοίίΟΙΗ [οτυγασὰ οὗ [26 Ὀμπιδί6 88, ἰΔοτίος ἰο δάνδῃοοϑ ἴ οσ Κα ἰὰ ἰῃ0 Βοῦδο οὗ Θοὰ. 80. Οοάὰά. 44. 68. 64. 248. 4]. ΑἸὰ. 
Σοδὰ Θεοῦ. 

γον. δ9. --Ἴ ΑΟΥ͂ : ἴῃ ἐποῖν τοδίσαθη "δ Ὑε ἢ τι 5168] ἐπείσθη (6061. 2, κά Οὐηι. ἐπ ἰος.). Ἰδίμο βοῃδ.. ... δδὰ 
ΟΥΤΩΡΔ]Α βίῃρίηκ. 

γεν. θ0. -ἸΑΟΥ. ; ὑγαϊδίηῃς. [1ὅ δοοοσάΐηῃρ 885 (τηδτᾷ., δέίον (ὮΘ ἸΩΔΏΠΟΣ οὗὁἨ Ὦ. κίηρ οἵὗὁἨ Ιδτϑο])}. [18 αὐδε Βεοᾷὰ οΥἵ- 
ἀδίυοϑά. γον. 61]. -- ΤΑ Υ. : δυηρς τὶ ἢ Ἰουὰ τοΐοοϑα δοῦρε ἴο ἐμ ὑσδίκο οὗ ἐδ 1οτά, 

γον. 68. -Ἴ8 ΑΟΥ̓, : ΑἸδο οὗ ἰδο ρῥχίοεϊδ διὰ 1 υΐίθ, δὰ οἵ ὑπὸ οἰ οἵ οὗὨ ἐμοἷτ δι θα, [πὸ δῃοϊθηϊδ. 
γον. 04. -ἸΘΆΟΥ.: Βυῦ ΔΩΥ πὶ ἰσαπιροίδ δοὰ ον δλοιμεὰ “τὰ ἰουὰ γοΐοθ, ἱπδοσα οὶ ἐμδὲ ἐδο ἰσυπιροὶδ χαϊκ δὲ 

ΟΣ ὃ0 Βοοχὰ (560 (ο;η.). Ὁ γοῖ. ον. 66. --- Σ ΑΟΥ.: ὙΓΒοχζοίοτο. 
γον. θ8. ---Τ2Ὰ Υ..: 80 007 ποπὲ ἴο (Ο:., καὶ προσελθόντες)  ἔἔδ ομ8 γοερεςϊτο. ΞΨῈ π}1]. 
γον. 69. -- Ὁ ΑΟΥ. : Ασῦασαγοι ἰδ6 (᾿Ασβασαρεθ, θέ. 74. 119. 121. 134. 236. 248. 245. ΑἸ4.). 
γεν. 10. --5.Α. Υ.: Το. 5 ομαἱ δ γεκρεείΐυα. 1 δτο ἰηπροσγίδα γεσρεοίΐος ἴῃ διις ἢ ο8δ65 ζοσ (86 88|κ οἱ οθδσιοδδὶ 

οἰδιογυείθο ὁΠ0 τος ἐπ ἐμ δ: }}} 68 ΤΟ. πιϑδιὲ. 
γον. 71. --.κ. Υ.: ἤγο (δσ., ἡμεῖς γάρ͵. ὅ9. ν]}}. 
ΨοΣ. 72.--Ὅ.Ὰ..: δυάεα. δι᾽ ποϊάϊηρ ποτα βίταῖς. Ἐσὶ ἰσϑοῖο οὐ] ὰ οχηθῃὰ ἐπικοιμώμενα (ἐπικοιμάομαι, ἰο 7αἰ] απἰεεΡ 

Οὔε᾽) ὉΥ ἐπικείμενα. Τδο ἴοστοον ᾿νοσζὰ, ΒΟΎΘΥΟΥ, συ Βξ τοθδὴ τὰ υΟὮ δ 9 616 88 ἔμο ἰδιίοσ. ΤῸ Β]ΘΌὉΡ ΟἹ ὉΠ6 Β ΔΙΊΩΒ 18 

Ὀμπάοσείοοά ἰ0 τόδ ἴο Ὅ0 ΟΥ̓ΟΣ ΟἹ ἐλ δἰοτι. Τθο Υυϊκ. [δὲ ἱποιμηηδόγε. 
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Ἰοδαϊησ (μ6 ρϑορὶθ (μγουρὰ ῥ]οίβ δπᾶᾷ [86 βὐἰγτίηρ ρΡ οὗἨ ἰπϑυττθοίίομ," ὑπ 6 Ηἷπ- 
ἀετοα [Π6 Εἰ ΒΒϊπσ οὗ {86 Ὀα]Πάΐπρ 411 [π6 ἐἶπιθ ἐμαΐ Κίηρ Ογτὰβ ᾿νοᾶ. Απὰ 3 (Β6ῪΥ 
ὙΕΥῸ Βἰπάθγϑα ἔγοιῃ θυ ]αϊηρ ἔοσ [06 βρϑοθ οὗ ἔνγο γϑᾶσγβ, πη} (πμ6 σοῖρῃ οὗ Παγίυβ. 

ας. 18. - τὰ. Υ. : ὉΥ {δ6}ν δοϑοσοῖ ρἱοίϑ, δῃἃ ρορυῖϊοσ ροσουδείομθ δηὰ οοσηπιοξίοηδ. Οοἀὰά. ΠΙ. ΧΙ. δϑ8. 64. 119. 248. 
ε). ΑἸά. χοδὰ ἐπιβουλὰς καὶ δημαγωγίας καὶ ἐπισνστάσεις. 

ΟΒΑρτε Υ. (σῇ Ἐξ. 1ϊ.-ἶν. 6; Νβῆ. υἱῖ. 6-69.) 

Ὗεσ. 1. ΤΉ ἢἤχϑῇ 5ἰχ γϑῦβ68 οὗ ὑδ 18 σα ρῖου ΔΓῸ 
ἌΣ ἴπ [πδ΄ ψὮ116 Π6Υ τοϊδίθ τ ἢδῦ 18. ποῦ ἴο 06 
ουπά ἴῃ 8ῺΥ ΘσΑΠΟΏΪΟΔ] ὈΟΟΚ, ΓΠΘΥ͂ Βθόση 8180 ποῦ ἴο 
ὈδΙοὴρς ἴο ἴπ8 ατοοκ ἔγαστηθηῦ τ ἰο ἢ ̓πηπηδα αἴο}Υ 
φτγοσθάθβ. ἴῃ {πὸ ορίηΐου οὗ Εν] ὰ δηὰ Βοσίποδα 
ἴδον οσἱ σίπμϑῚν [0] ονγοὰ ΕΣ. ἰβ. Βαΐ ἰξ 18 8. ΠΊΘΙΘ 
ςοπ͵]θοίυσο. ΓῺΘ δοοουμῃΐ ἱπ ἘΖ. 1. βθοπὴβ ἴο ὃ6 
αυϊξα σοτηρ]θίθ ἴῃ ᾿ἴ961{. 10 ἰδ ποτο ᾿ἰΚΟΙῪ ταῦ οὐν 
ΤΥΔΏΒΙΔΙΟΣ οοπὶ ΤΠ 61 ον [Ὧ6 ῬΡΌΓΡΟΒΘ οὗ Τγ8- 
ἵπρ' ἃ 81 830]6 ἰτδηβι θη ἔγοτῃ {0 αγϑοκ ἔσγαρηοηΐ 
ἴο 180 ρῥγϑβθηΐ σπδρίθυ. 

γεν. 3. ὙΨΙ σουδίο, τι ἑαΌκοία, οἴο. 8.660 
ΤΟΙΠΔΥΚ5 δὲ ἷν. 63.ὡ. Αἱ Ὅὅδῃ. χχχὶ. 27 γὸ δδυθ 
ΠΟΆΤν ἴΠ6 88π|60 αὙτθοκ, ἡ ἰς ἢ 18 οὗ ΒΟΠῚ6 ἱπηροῖ- 
ἴδηξθ ἴῃ σομβι ἀοτίπρ' [ἢΘ ταγ βίο ΓΥ ὙΓΒΪΘ ἢ ΟΥ̓ΘΣΠΒΗΡΒ 
ἴιο ἰχαστηθηῖ. Οἵ. 1 ὅδ. χυἱὶ!, 6, διὰ [86 ατεοκ 
δὲ [5..υ. 12. 

γεν. 8. ΤΠ “ ὈτοΓΘῺ ᾽᾿ τοξοστοα ἤο ἀσὸ ἴΠπόο88 
ὙὯΟ ΜΟΙ͵Ὲ ἰοῦ ΒΘΒΙ πα. 

γεν. 56. Βοσιβ. [δε ἴῃ {Π6 βθ6η868 οὗ διισοδδδογα. 
- Βασαδδ (ϑ σα 13}). ΤΏ ἷρ ἢ ῥυίδβῦ. -- οδοίτη 
[8ο δοῃὶ οὔ ζ. Τ}Ϊ8 βθοῖῃϑβ ἴο ὃδ6 ἃ πιἰδῖακθο. Οἱ. 1 
ΟἼτοα. 1}. 19; Ν ἢ. χὶϊ. 10, 26; δηὰ Φαα!} ἷν. 6. 
δοτῖηθ ψου]ὰ οπιὶδ ὑπὸ ψγογὰ8 ᾿Ιωακὶμ ὅ τοῦ ἃ8 Δ 
ἱητοσροϊδίοιυ, θαΐ νυ μουΐ βυβῆεϊοης Μ8. ΔΌΣΒΟΣΥ. 
Ἡογζίο]α ((Οἐδελίολίε, ἴ. Ῥ. 822) νου]ὰ οππθπά ὉΥ 
τοῦ ᾿Ιωακὶμ καὶ Ζοροβάβελ. 85, ἴοο, ἴδ6 Α. Υ͂. ἰῃ 
{πΠ6 τηϑΥρΊη. ΨΥ ΜΠ] ἘΤ ΖΒΟ 6, τ Π0 τ Κ68 ὑπὲδ 
δοίεακίτη, γδίμον ἴμδη ΖογτιθΌΔὈ6], ὑἢ 6 5ρ6 614] ΠΕΙῸ 
οὗ τ1π6 δῦονϑ ἀἰδουββίοη Ὀθέοστο ἴθ Ῥογβίδη Κίπρ, 
μη Κα ἴΠ6 ράβϑδσο 18 τὶ ρηῦ 838. 0 βίδη 8. “ΤῸ Ὀθ 
ΒΌΓΟ,᾽ ἢ6 ΒΆΥ8, “ διηοηρ ἴῃ6 ΟὨἱ]άγοι οὗ Ζοσαθθα- 
86] οπυιμηοταῖοα ἴῃ 1 Ὡ. 111.19, ΓΘΤῸ 8. ΠῸ 
Ψοϊακί. Βιυῖ νγὰϑ ὕποτθ ὑΠΟΤΘΌΓΟ ποπο 1." ()η 
ἐμ ἀἰ ΒΒ ου] 165 οὗ {Π|6 ρΘΏΘΔΙΟΡΎ, 860 δια 8 Βιῤ. 
ΤῬιίαῖ. ὑπο “ 53140}}10] ᾿" δηἃ “ Ζογαθῦ6Ὀ6),᾽ το- 
ἘΡΒΓΟΤΕΙ , Ηονσίο]ά, (σεδελίολίε, ΕΧΟΌΣΒῈΒ Υἱϊ!. 2 ; 

. Ἐπδὶὰ, δδἐιολίολιο ἃ. Ῥοίκ. 16., ἰν. 109. 
γεν. 6. Βϑἴοσϑο Ῥαδσίυβ, ἐπὶ Δαρείου. ΕῸΣ δυςἢ 

ἃ πι8ὲ οὗ [818 Ῥσϑροβί(ίου, εἴ. ὙΥ 1πθτ, Ὁ. 375. Βυῖ- 
ἸΩΔΏἢ (ρ. 336) ΒΔγ8 : “ὙΠὸ βἰρηὶβοδίίοη ἐπ ῥγέβ- 
ἔπε οἵ, οογαπι, ΒΤ σ ἔἴσομῃ [6 οτσίὶ πα] ποίίοη οὗ 
δΔρρτοχίηδίοη, οὗ Ὀθίηρ ἰη ἐπιπιεάαίδ Ῥτοχὶ ΠΥ 
(οπ, ὡροη, πεαγ ὃγ)." ΟἿ. Μαίϊ. χχυῖ!. 14; Αοἰδ 
χΧχὶΐ. 80; 1 ὍΟοε. νἱ. 1,6; 1 Τίπι. νυ. 19; γυἱ. 18 ; 
2 Οον. υἱΐ. 14. 
Με. 8. ἘΣ ΘΟΣΡΥῪ τῆϑὴ ἰὸ Ἠΐα οὐσῃὶ αἱδγ, ἵ. 6., ἴὸ 

[}6 οἷν τ ΘΓ ἢ 6 ΟΥ̓ἘΪΒ ἌΙΗΥ͂ ἢδὰ ἀννο]ῖ Ὀθἔοτϑ ἢ 
Ἔχὶ]6. --- 7658 (9 ο8ῃυ4). Τί ἢγϑῦ μἰρῇ ῥγ δὲ οἵ 
16 ταβίογοά ηδίϊοα. Οὗ [86 ἴθῃ --- δοοοταϊῃρ ἴ0 
Ἐχτα, πΐπο ---Οἴμοσθ ἀοβίχηδίοά 18 οδάθυβ ὑσὶ τἢ 
οσῆπδ δὰ ΖοεαῦῦδὈοΙ ποπίμρ' ἔαγῆον ἰδ Κπόνη. 55 
ΤὮ Νοοιηΐαβ ΠοσΘ τηδπιοηθὰ 18, ΟὗὨἨ σΟοΌΧΒΘ, ἴο Ὀδ 
αἰ Πρ. ΒΘ α ἔσοπι ἴδ6 ψγ6}1- ΚΠ ΡΟΓΒΟΏδρο οὗ 
Νει. 1.1. - ΤΒοῖν Ἰοδᾶοσαθ. ΤΉΘΥ 6 Γ0 ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
ἢε8 8 οὗ ξδιῃ 68 δηά τγότο ἰηἰοπάθα ἴο τερσϑβϑΐ 
ἔῃ ἔνγοῖνο ὑσῖ 68. 

Μοσ. 9. Απὰ δον Ἰοδᾶοσε. Τῆ ΐβ 8 δὴ πῇ- 
παεαιτδπίθα δα! τΠ0π ὈΥ (δ6 ὑτβηβίαίοσ. Τῇδ 16846- 
6Ι5 ὅΓ6 ποῖ τηϑῃτομοα ἰπ δῦ 00] } 8. ΟἿ, υἱ!]. 
28. ΑΒ νῦ 588|Ὰ}} Ἰαΐξν ρῖνα ἃ οοτηρδγβεϊνο [80]6 οὗ 
6 ἀἰ οτγοησοθ πὶ ΠΕΠΙ6Β δηἃ ΠΕΠΊΌΟΥΒ ἔοαπα ἴῃ 
486 ἔδτοο [1518 οὗ ΕΖτα, Νοποιαίδῃ, δὰ 1 Εβάγαβ, 
τοδροοϊίνο!, ΠΟΥ 11} Ὀ6 πον, [0 Ὁ 716 πιοβύ ρϑτῦ, 
Ἰοῖξ ππποθορα οχοθρῦ ἴῃ ἴμ6 ἰοχία δ] ποῦθ8. --- θοιδ 

οὗ ῬΒοσοβ. ΒΥ ““βοῃβ᾽ Β6ΓΘ δῃᾶ ἴῃ (πο [0] ὁ ν- 
ἱῃρ νδῖβθϑ οἰ πάγη, ἀσβοθηδηίβ, ἀγὸ ΟὈΥΪΟΙΒΙΥ͂ 
Πηθδη, 

ψον. 11. Ατοσς ἴδ 5Ο0Ώ85, ἑ. 4., οὗ [Π6 ἔδΙη Υ οἵ, 
γον. 12, 76 πια]οσίιγ οὗ Μ585. ρῖνο 945 (48 

Α. Μ.) ἔον 975 οὗ ἴΠ6 ἐστί, γέ. ΔΒ 16 ὨΠΠΡΟΣ οὗ 
{Π6 8δοη8 οὗ ΖβιΠαὶ. 

Ψεν. 18. Ἰμπϑίοδαὰ οὗ 633 οὗ [Π6 ἐστί. τεσ. {6 
δοϑδὲ γοδαϊηρ (45 Α. Υ.) γῖνεβ 628. ΕῸΓΣ “Δτραὶ 
(Α. Υ. 8548), γο τοδὰ “Αδιίδα," δηὰ 3322 Ζοσ 
3332, ψ ἢ τηοϑῦ δυ ΠοΥ (168. 

γεν. 14. Εοὺ “ Δἀοηίοδῃ " βῃουἹὰ Ὀ0Ὸ γχϑοδὰ 
“Αἀοπίοξπι ᾽ (εἶ. νἱ ἢ. 89), δπὰ ἔον 637, 667. ΤῊΘ 
οὨ]άγοη οὗ Βαροὶ πῃ δεγοά δοσογάϊπρ' ἴο [Π6 Ὀθβὲ 
τϑδαϊΐηρ (88 Α. Μ΄.) 2066 ἱπδίοδά οὗ 2606 οὗ ἴΠ9 
ἰοχί. γοο. ΤῊΪ8 ἢδπὶθ ἰ8 βαγῶ αἵ νἱϊ!. 40. 

Μογ5. 15,16. Το ἰοχὺ οὗ ἴῃ0 ατοοκ ΕΖγα ἀἱξ- 
ἔογϑ 6ββθη. 8}}γ ἔγοῦι ὑΠδὺ οὗ ΕΖτα δηὰ ΝΠ Δ ἢ 
ἴπ ὉΠ686 ὙΘΓΙΒΟΒ. 

γον. 18. ἘΤΖΘΟΙΘ δαορίβ ἴΠ6 τοβαϊμρ βαιθασ- 
μώθ ἴον βαιθασμών οὗ [ἢΠ9 ἐεχὶ. τε. 

γεν. 19. Καγίδιμενὶ, ἱ. 6., Κ᾿ τ). ἢ -7ο τη. ΕῸΣ 
βηρώγ οἵ ἴ}6 ἐετχί, τεο., γ6 δαορῦ βηρώθ (88 Α. Υ.) 
ὙΥΓἢ τ06 τηδ)οτίΥ οὗ ὑΘχύπαὶ! δου Που 68. 

Μεγ. 206. Ομδάϊδσδου δηῃηᾶὰ Ατσοσχηιϊαϊ, ΤῊ 680 
ὨΒΠ168 8Γ6 ὙΔη Πρ ᾿ἢ [6 ΟἾΠΘΤ ὕνο 1188. Βγ [0 
βγϑῦ, [ἢ ρϑορὶο οὗ δαθβ} --- Φοβῇ. χν. 38 --- δθϑίη 
ἴ[ο Ὀ6 πιθδῃΐ; ὈΥ͂ “ἢ 9 Απρλαϊ,᾽ [Γ86 Ρθορὶθ οὗ 
Ἡαμπίδῃ, ἑά., χν. 54. 

νογ. 32. Τἢ6 ὑοβὲ Μ5Κ. ργίὶνθ 106 πα. οὗ 
[Π0 οἰ! άτοη οὗ Φογθοῆα 88 845, ἱπδιοααὰ οὗ 345 οὔ 
{ΠῸ ἐδοχί. τες. αθὰ Α. Υ. 

ψεν. 23. ἯΥο γολὰ, νῖ τ ΕΥ̓ ΌΣ5ΟΠΘ6, 3330, ἱπδίοδά 
οὗ 830] οὗ ἴπο ἐεχέ. τες. 

γοτθ. 34,25. Ὑ7ε άνο οῃδηρϑά 872 το 972 (48 
Α. γ.) νψίθῇῃ 111. δπὰ πιοδὲ ομον Μ595. -- ΟΥ Ετὰ- 
ΤΩΘΤΌΏ. ΤΠΘΓΘ βῃου]ά 060 τοδὰ 1052 ἱποιθβα οὗ 
252, ΟἹ [ἢ ΚΒ τὴ6 Τοῦ 68. -- ΟΥὗὁἨ ῬΒδδδυσυαδ. 0 
διορῦ 1247 ἴον 1047 (48 Δ. Υ.). --- ΟΥἨἠ ΟΒασσηὶ. 
ΤΠ6 Ὀθδὲ ΔΌΓΠΟΥ 168 ρσὶνθ (48 Α. Υ.) 1017 ἔον 217. 

Ψεν. ῶ6. Τῃο ατοοκ ποτὰ καδοήλου, νι Ϊοἢ ἰδ 
Δ] 86 1] ἰγδηϑιαὐθὰ Οδάπιθὶ ἴῃ ὕπο Α. Υ., -- 11]. 
οὨΪν, οὗ ἴπ0 Ὀθβὲ δυῦῃογί 68, 888 καδμιήλου --- ἰδ 
ξουμπά ἰπ 116 ᾿ἸφΕ6 Ὁ ἔΌσπλ δῦ νϑσ. 58. 

νου. 272. ὙΠ Ν τον Μ595. ψ πδᾶνο οἰἰδϑηροά, 
νυ ΕσΖθοῦο, 128 (48 Α. Μ΄.) ἴο 148. 

ψον. 29. Εογ Σουδά (δά), ΕὙ ΖΒ. ἢ, ψ τὰ 11, 
ΧΙ. δηὰ οἷος Μ858. σοδὰβ Σουά, δΔῃὰ ἴὉΣ ᾿Αγραβά 
(4. Ν. ατβῦο) ᾿Αγγαβά. 

γον. 883. ᾿Ασσαπφιώθ. Τὴθ ποτὰ 18 ἃ Ῥγοῦβ Ὁ 0 
οογσορίίοη ἔοσ ϑορλεγείλ. Οἱ. Νεῖι. νυἱῖ. 57; Ε2. 11. 

γεν. 84. ον ᾿Αλλώμ, ΕΥ᾿ἸΖΒοἢο βαρ ο885 ἄλλων 
8 ἰῃ6 ἴχῃθ τοδδϊης. [Ὁ 8 βΒαρροτγίθα ΟΥ̓ Βαν6ΓᾺ] 
Μ88. (44. 55. 74. 106. 119. 120. 121. 184.) 

γον. 86.0Ό. ΤΏ ΥΘΏΒΙδῖοΟΡ δὲ (15 ροϊηΐ, 88 ποῖ 
᾿πίτοα  ΘΥ οἰϑον 6 ΓΘ, ΟΥ 8 ραγίβ οὗ [86 ἰοχῦ, 
δΔηἀ πηαῖκο8 ΘΠ Δηρ68 ἴῃ Σΐ ΟΣ ὯΟῸ 8.55 8016 ΓδΆϑοῃ. 
--- Του θ θη, “ΓΉΘΙΟΓΒΆ8, ΘἴΟ., ἸνΟ ΓΘ ῬΡΓΟΌΔΌΙΥ οἰἶο 5 
οὗ Βαγοι γἤοτο {{|686 ὅθ νν8 πα ὈΘαη βοίϊεά. 

γερ. 88. Τὴθ ρῥγίοβίβ τοξογγθα ἴο ἃτὸ ὕῆοϑὲ πηθ}- 
(ἰοηοα ἱπ [ὴ6 ρῥχουίουβ νϑῖβϑ, ῆο σοι] ποῖ Ηχ 
τ Ποἷν ρϑποϑίοσγ. Τῆδῦ ΤΠΘῪ “ ἀδβογροα,᾽" ἴΠ6 οΠοΘ 
οὔ δ6 ῥτίθβιῃοοά βθϑιῃβ ἴο ἴδυϑ πὸ οὔμεῦ δα ΒΟ ΓΙ 
π8ὰ [6 εοδοσίίοῃ οὗ [80 ὑγϑῃβ]ϑίοσ. 



92 

εν. 40. ΝΙϑοσωαϊδα δῃαᾳῃ Αὐιδμβασίδα. ΤῊΘ Ιδϑὲ 
ὙΟΓα ΒΘ6ΘΠΒ ΘΥ] ἀΘ ΠΟΥ τὸ ἤᾶνα Ὀθοὴ γοβατάρα 848 8 
ῬΓΌΟΡΟΓ ῃϑη8. [Ὁ 18 [06 ΒΆΤη6 45 ΤΊγβῃδιμδ οὗ ἘΖ. 
τὶ. 68, Δῃ ἃ ΠΊ6 ΔΒ “ ρουθυμογ," ΤῊ ΘΌΥΘΥΠΟΥ δῖ 
1:18 εἰπλθ, πούγονοσ, ν88 ποῖ Νϑδομίδἢ, θαΐ Ζογυῦὺ- 
Ὀ406]. Οἱ, Ἐ2. ν. 14; Ηδξβρ. 1. 1,14. 11. ἢ. 1ὺ ἰβ 

1016 Ὁπ8ὺ [Π6 Ῥαββαρο, Νϑῆ. νὴ}. 9, 88 ἢἤοαδῖ- 
τηρ Ὀοέοτγα [Π6 σΟΙΏΡΙ ΠΟΥ Β πιϊη, ΟΥ καί ΤΏΔΥ ἢδΥΘ 
οσορῦ ἰηῖο [Π6 ἴοχὺ ἴῃ ἴἢ8 ἔοι οὗ ἃ ρἷοββ. ὍΤὴθ 
ϑγσίδο νϑσϑίοῃ Ἰθᾶυθβ ουϊ καὶ ᾿Ατθ. Δα Ο(οά. 192]. 
ἢω8 Νεεμίας ὃ καὶ ᾽Α. [Ι͂ἢ ΟΠΔΡ. νἱ. 18, ον οοῖ 
ΔΒ ἃ ΒΠΗΠΪΔΥ ΘΥΙΌΓ, ὙΠΟΤΘ τὸ πὰ Ζοροβάβελ καὶ 
Σαβανασσάρφ. ---- ΟἸοϊμοὰ τί ἐσμὺ διὰ ἰσαΐς, 
τὴν δήλωσιν καὶ τὴν ἀλήθειων». ΤΠο [{{τὶπὶ δὰ 
ΤΙπτμΐτὴ ἃτὸ τηθδηΐῖ. [ἢ (86 ΠΧΧ. πὸ ᾿Ἰδεΐοσ 
8 Γαρτοδοηϊοα ὈγΥ ἀλήθεια ἴῃγοα (ἰτη68, δὰ Ομ 
ὈΥ τελείωσις. Αοοοταΐηρ ἴο Ηοάγ, [16 ΓΟΥΙΏΟΣ 
Σοηἀοτίηρ ἰδ ἃ Ῥτοοῦ οἵ [9 ΑἸθχαπαγίδῃ 60]- 
οὐΐηρ οὗ [6 ΘΑΣΙῪ ρα οὗ τὸ υχχ. [0 ἰδβ βαϊά 
{πᾶῖ ἘρΥΡίδη πιδριοῦταῖθβ σοτὸ ἃ οαγυδα βαρ ρ ΐ 0 
βίοπο δθοις Ποῖ πρΟ8 τυ ]οἢ τγ 845 ΟἈ]]οἃ ἀλήϑεια. 
10 Ββθπὴ8Β ἴὼ ἤϑνθ ὈΟΘῺ δι ρροβοὰ ὑπαῦ [06 {Πτἴπὸ 
διὰ ΤΠυτητηΐπὶ νου] Ὀ6 τοϑίοσοα. ὅθ ἮΥ 8}} 8 
ΟἸαυὶξ, πάρος ᾿Αλήθεια ; ΤἬϊΘΣΒΟΙ, 16 εηπίαϊεομοΐὶ, 
οῖς., Ρ. 87; πον, ᾿εαϊωδτίεγδ., αα νος. Ἧ͵ ε Ἰοάτη 
ἔτοτη υϑτ. 41, τπδὺ [πὸ δυπὶ οὗ {1050 ὩΠΠΊΌΘΥΒ 
βῃου ἃ 6 42,3,60.. ΤΠ6 [ἢγθθ δοοοιηίδβ, [0 ΟὟΓ 
ἈΡΤΟΘΑΪ]Θ ΒΌΓΡΣΙΒΟ, 411 αἰ κὸ βίαῦθ τπ18. Βαΐ βίποθ 
[πΠ6 διπὶ οὗ [ἢὯ6 ΠΌΠΙΌΘΥΒ ἴῃ ΠῸ ΟἿΘ Οὗ ὕπο 1ἰβὲ8 
ἈΠΙΟϊ 8 ἴο 80 ΤηΠ0}}, ὈΥ̓͂ ἔα, Ἧ͵ὸ πιιυδῖ, γν 116 ἱἢ- 
ἔουγίηρ ἃ σοι πιοῇ ΟΥ̓ ΚΊΠΑ] ἔοτ [ἢ 6 ἴὮγΘα 1808, 4150, 
σοΟμοὶἀθ τηδῇ [Π0 ἀοοσουπηθης8 ἔτοτη Ἡ οἢ ΠΟΥ 
ΘΙ ΒΟΥΘΓΡΆ]]Υ Ἰηδἀθ 88 ὩΟῪ ἴουπα, ὙγΟΓΘ ΘΟΣΤΙΡῦ. 
11 ἰ8 ἴο ὃ6 ΤΟΙ ΠΏ ΟΓΘά, ἴοο, ὑΠϑὶ τι δία Κ68 οὗ οοργ- 
ἰδῦβ ἴῃ βασῇ ἰοπρ 88 οὗ πΆπ)68 δηἃὦ Ὠυ ὉΘΥΒ ὙΨ6ΓΘ 
δἰτηοεῦ πον 8016. Βαῦ [ὮΘΓΘ ΤΟΙΏΔ1Π8 80}}} ὑΠ6 ἰῃ- 
[οσθδιηρ δηὰ ποῖ πηϊτηροτίδης ἱπαῦϊγ ὙΓΠῪ ΟἿΣ 
ΤΓΑΠΒΙ ΔΙΌΣ ἴῃ ΠΟΥ 8065 ρΊν68. ΠΑ ΠΙΘ8 Ἡ ΠΣ ἢ 8.6 
τοῦ ἰοπηᾶ ἴῃ οἰ ΠΟΥ οἱ [Π6 ΟΠ ὕνο 1818 δπὰ υἱσο 
Ὀεγδᾶ. ἸἸοοΒ ποῖ, ἴῃ ἔδοῦ, 006 Ῥϑοῦ ἰδυϊΥ οὗ 06 
γδυῖδυϊ Οἢ8 ἰπ {Π656 1108 ἔι τη 8 ν] 0 8. Ὁ]6 ΠΙΠ1Β ἔῸτ 
[Π6 ΘΧΡΙδηδύίοη οὗ οἵδοσ αἰ ἔθυε θβ οὗ [86 ΒΡΟΟΓΥ- 
ῬΒ41] Ὀοοὶς ἔγοπι [6 οδμοπο81 5 [11 ἰ8, δ ἰδδϑδῖ, 
ποῦ ἴο Ὀ6 ἀδηϊοα τὉΠπαΐ ἴῃ ὑΠπ6 οδιδίοραθ ὑὈθΐοτγο τ18 
ὙὮΘΓΟ ἴΠ6 Βα] ΠΌΠΌΘΤ 18 τϑοογάθα, [Π6 Δροοτγ- 
Ῥῃδὶ ὈΟΟΚ ἀρτοθβ ΠΠῸ ΟἿΟ ΟΣ ἴῃς οὔποῦ οἱ ἴῃ6 
ΤἈποηΐοαὶ ὈΟΟΚΒ ἀρδῖηϑι ἴΠ6 ΤΟΙ δ᾽ Ὠἱ ἢ; ΟΠ ΟἰΘΠΟΣ 
(δὲ ΠΟῪ ἄρτος τοροῦΠοΥ δραϊηβῦ Ὁ. Μοτθονογ, 
ἧς 11 Ὀ6 δοθὴ πα ὙΓΠ110Ὸ 06 ΔΡΟΟΤΥΡὮΆΙ Ὀοοκ 
Εἶνοβ 50Π|6 Π8ΠΊΘΒ ποῦ ἴὸο ὕὉθ ἔουπὰ 1) [Π6 ΟἾΠΟΓ 
ἴνο, ὉΠΟΥ͂, οὐ ἴπ6 οὔμον παπά, σίνο δθουῦ [86 Β41Π6 
πυσηθοῦ ποῦ [0 ὉΘ ἑουπά ἰπ ἰς. Βαῖΐ ἴῃ [Πἰδ ῬαΑγίοῦ- 
Δ ἴΠπΠ ΔΡΟΟΓΥΡΏΑΆ] ὈΟΟΚ, ἱπ ΘΥΟΤῪ ἱμβίδμος θυ 
οῃο (Νο. 856 οὗ τΠ6 ἔο] ] οὐνπρ [8016], δίδηἀ8 8]0Π6, 
ψ ἢ] ΝΟΠοιἷΔἢ δηα Εἶχα, ἰῃ ΘΥΘΥΥ ἰμβίϑησθ δαϊΐ 
ΟἿ6, ἄξτοῦ [οροῦδο γ. 

γοτ. 41. ἘΊΟΣΩ θθια οὗ ὕνγοϊνο γϑῶσθ, Μὶ- 
Οἢ 86} 18 (4ππιεγζ. σιπὶ Ἐς., ᾿ὶ. 64) βιιριχοβῦβ Ὁ Δἴ ΟἿΓ 
ΔΡΟΟΣΥΡΙΔΙ ΟΥΚ ΤΙΔΥ Ροδδί ἷν ΓΔ ἴῃ [ἢ ]8 
δἰδιθιηθηῦ ἃ 5ο] τοι οὗ τὴ6 Αἰ αἰ Υ σοπιδὶυοα ἴῃ 
100 αἰ ἔοτοπσοο Ὀοίνγοθῃ [ἢ6 ννἢο] 6 Πι ΠῚ ΟΓ 85 ρίνοη 
ἷπ ΓΠὶ8 Ὑ6 Β6 δηὰ [86 δεῖ] βαπὶ οδίδί δα ἔτοτ) 
δ ἴηρ ὑοροῖμον ΓΘ ΒΘΥΘΓᾺΪ ΠΌ͵ΤΩ ὈΘΙΒ ἃ8 δἰΔ θα ἴῃ 
ἴΠ6 ταϑρϑοῖίνο 18ι5β. Ηδ ὉΒῖηκ ὕΠπδὲΡ 10 ΠΠΔΥ ὉΘ 
Ταθδηΐ τΠδὺ [Π6 ἸΔΓΡῸΓ διιηγχ ψο  ]ἃ ὃς οὈίαὶϊποᾶ Ὀγ 
δα άϊηρ ἴο 1Π|0 δτη8 116 ἴῃ βυπ οὗ 811] ρδυύβοῃβ Ὁθ- 
ἔπθθῃ [Π6 δρ68 οὗ ὕνοϊνε δηὰ ὑψοῦν γοϑῖθ. ἴ0η- 
ἀουθίραΥ ἴμοτθ τοὶρῃῦ ἢδνο Ὀδθῃ 8 βιυβηοϊθηϊ 
ὨΌΠΌΘΣ Οὗ δβυο ἢ ῬΟΙΒΟΏΒ ἴ0 τδ κα ἴπ6 Θ ἶΓΘ Βα ΠῚ 
42,360. Βαϊ ᾿ΐ ἰδ τηοβῦ ᾿ἱΚαὶγ, 88 0818 Ἵγ ες ὨΪΠΙ56}} 
δατηϊῦδ, ΓΠ8ὺ πὸ ψογὰβ 6 γὸ δ ἀϑὰ δἰ ΡΥ ἰμ ὑ86 
ἍΔΥ Οὗ ΒΌΡΡοΒι το ΟΥ Θχρίδηδιίο, νίςμβοαῦ ΔῺΥ 
δι οαυδῦθ στοῦπά. 

ΕΓ. 42. 79 Βύμηῦος οὗ δἰηρίηρ τοθὴ διὰ 

ἥ᾿ 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΒΑ. 

ὙΟΙΏΘΗ, 88 σίσοηῃ ὃν ΟὟΓ ὕὈΟΟΚ, 608 Ὑ1Ὴ [ἢ 
δοοουμῦ ἴῃ ΝΕ ϊδῆ ; θυῖ ἘΖτα ἢ88 ἴντὸ πππάτγρά. 
Οη δεοοουμῖ οὗ τ1Π6 τ η8ι114 Ὁ] 6 μ 688 οὗ δῃηυτιοσδίίῃ 
ὕΠ0Β6 ῬΘΙΒΟΠΒ ΔΠΠΟΠρ ὕΠ6 βοιυδηῖβ δηἃ Ὀδαδῖδ Ὁ 
θαγάθῃ, ϑοῖηθ οὐἰτοϑ (Μ|Ίς861}8, ἰδία.) Βαρροοθ 
[Π8ὲ ἃ πηἰβιγϑηδδίίΐοη 88 τηδᾶάθ, δηᾶὰ ὑπαὶ οὐδ 
8η4 ΟΧΘῚ ὙἜ͵ΓῸ ΓΘΑΙΪΥ πηοδηῦ, ὑπ0 Ηθοῦτον ψογὰβ 
Ὀδίηρ αυΐῖθ εἰπιατ. Βυῖ οὶ] ((Ὅπι., δῇ Ἐξ. ἰΐ. 
66) σοῃΐοβῖδ [ἢ ροδίτἰοη. 

Ε΄. 48. 6 πᾶν δἀορίοθα νἱϊ ΕὙΪΖΘΟΝΟ, 
ἴτοπι ΧΙ. δῃὰ οἵἴοσυ, [Π6 τοδάϊηρ ἐμδὲ Ὀσγίησδ ΟἿΣ 
Δοσουῦης ἰπΐο ΠΑΓΣΙΊΟΩΥ τ ΓΠ6 ΟΥ̓ΠΒΟΡ ὕνγο, Παπ ον, 
ἑπτακόσιοι, ἰηϑίοδαὰ οἵ ὁπτακισχίλιοι. --- Ὑποζύγιον, 
δ δηίσοδὶ θοδσίως ἴδ γοκθ. Τὸ Ηροῦτον ποτὰ 
ΤΩΘΔΏΒ, ΒρΘΟΙἤ ΔΙ, “Δ 858." δηὰ ἴδ ατοοαὶς 
[ΘΓ 8604 ἤσγθ ἴο ἰσΣαῃβίδίο ἰδ παὰ 8δΪ8ο, ἱπ οοσω- 
ΤΟ ὍΒΑΡΘ, [δῦ τηθϑηΐηρ. Το Ὑ 8016 ΠΌΤ ΘΓ οὗ 
πε ΔΏΪΏΔΒ, δϑοοογαΐηρ ἴο Εζγα δὰ Νϑμθιλδῃ, Ῥγ85 
»120. 
γεν. 45. Ῥουπάεπ, μνᾶς. ΤΊ ποῖρῃς οὗ (18 

Ρίθοο νγγ88 δῦουϊ ἥξίθθη δπὰ ἃ ἢ 8} ουηςοβ. 
γεν. 46. πῃ [86 Ὡοί Βογβοοάᾶ, τῇ χώρᾳ. 

ΤΠ ΥΘέρδσθμοθ Β00π|8 ἴο ὃὉθ ἴο ὑπ δπὰβ ἷπ [Π6 
τερίοι οὗ Ψογηβα]θπ) Ἡο ἢ ῬΓΟΡΘΙΥ [6}} ἴο (ἢθ 
ῬΓΙΕβῖβ, ᾿ενῖῦθδ, πὰ ἃ μάτι οὗ ἴῃ ρθορὶθ. Τὴθ 
ὨΟΤΘ αἰδίδηῦ ρὈ]δβοθὃ ΓΘ Βα ΒΘΑ]ΌΠΘΏΌΥ ἀεδὶρμαῖοά. 
- ΑΙ] Ιθγ86], ἱ. 6., ΓΟΡσοθθηῦδονοβ οὗ αἱ]. Κ(ἱ. 
1 ΟἸσοηῃ. ἰχ. 8; Νβῖὶ. νἱῖ. 8; Ε2. 11. 59; 111. 1. 

Μῶν. 47. Ογϑσι ὕυΪϊδοθ οὗ [80 Ηιγαΐ χζαίΐθ. ΤῊο 
ἀρῆπῖῖο βζαϊθιηθηΐ οὗ ΟἿἿ σΟΠΙΡΙΪΟΣ 8 ΡγΟΌΔΟΙΥ δ π 
ΔΙΌΓΓΑΣΥ δαἀαϊτίοη οοολεϊοποὰ Ὁγ Νβὴ. νὴ .1. ΟΕ, 
1. 1.2, ῳιὰ Κα 6115 Οὐπιπιεηίατῳ ἃς [ΠδὉ ρ]Δοθ. 

γον. 48. Φοδῆνιδ τνδϑ ΠΟῪ Ὠἰρὶ ρῥγίοδϑυ.. Ζογαῦ- 
Ὀ80Ε] 88 ποῦ ΓΘΆ]]Υ 80 οὗ ὅ'διδίῃιοὶ (5. πθδ}116]), 
Ὀαϊ 006 80 οὗ 8 Ὀτοῦθοσ. βδίῃςθ β΄ ῃ 64} 161 δὰ 
ὯΟ Βο0η8Β, δπι τὴ πη οὗ Ββαροοβδίοη ἴο ὕΠ6 [ὨΤΌΠΘ 
788 ΘΟ πο ἴῃ ΖΘΙῸ ὈΌΔΌ6Ι], ἢΘ τνᾺΒ δοοοιιηϊοα 82 
ἃ. Βοὴ Οὗ [Π6 ἔογτηθσ. (Οἴ. ν. 5. 

γογ. 580. ὙΒΘΙΣ ὑ]δοο, ἑ. ε., [6 ρ͵δοθ ἤοτο ὉΠΟΥ͂ 
Δα πὰ [6 Δἰΐατ ῥγθνίουβὶγ. ἘΠ του] σος- 
τα] η6α ἴῃ {Π6 ΡᾶΓΆ]16] ράββδρθ ἴῃ ΕΖσα (1. 8), παῖ 
ΠΟΥ Βαβίθηθα ἴο δγδοῦ δὴ αἰΐδγ, δῃὰ οὔδοι. ἴῃ6 οὐ8- 
ὈΟΙΏΔΤΥ 88 ἔσθ 8 88 ἃ πιραηϑ ΟΓ δοσιτίησ (δε αἱυϊπα 
Ῥγοϊεοίϊοη ἀραϊηδῦ ἴῃ6 ΠΟΘΙ] Υ οὗ [6 βυττουπάήϊη 
ὨΘΔΙΣΟΠΒ, ΒΘΘΙῺῚΒ ποὺ ἴο ἤδγα ὕδθῃ Ὀθίοτο [86 πιΐῃ 
Οὗ ΟἿΓ δορί ]οΣγ, θυ ταῦποὺ τι δ: [Πδὺ 84. ἔθδσ οὗ 
πὸ Ἰνοτὰ ζ6}} ὡροὴ [Π6 βαγσουηάίηρ ΠΕΙΪΟΏΒ, 80 
ὉΠδῖ, ΔΙΓΠΟΌΡἢ ΠΟΥ νογθ ΠΟΒΟ]ΟΙΥ αἸϑροβαοά, ὈΠΘΥ͂ 
ΘΙ ργουθηῦθα ἔτοτῃ τη κί ΔῺΥ δυῖδοῖκ. Βογίμοδα 
νου] οηοπὰ ἴπ6 τοϑαΐηρ ἴῃ 1ὕΖγα ἴο σογγοβροπὰ 
ΜΠ ὑπὸ ρῥγοβοηῦ ὈοοκΚ. Βυῦ 800 Κρ} Β ποΐθ ἴῃ 
(οι. οἢ 152. 111. 8; δηὰ οὗ. Ετνα]ὰ, (Οεδβολιολίε ἀ. 
Ἐοἰζ, 16., ἵν. »». 181]. 

γεν. δὅ. ἦι γοτὰ ὑσϑηβ᾽α θα οασβ, χάῤῥα, 85 
πίνοη τ 0 ἢ ὕσου Ὁ]6 ἴο σοτητησηίαίοσβ. Νὸ βποὶ 
Ἰάοα 8 ουπὰ ἴὰ ὑῃ6 Θχίδης ἨΘΌΣΘΥ οΟΥΙρΊΠΔ]. 
ΒΎΖΒΟΠΘ σομ)δοΐγο5 μηδὲ [6 ΤΥΔΗΒΙ δου τοϊκυ δ ὺ- 
διοο ὑὉμὺ τοχῦ, ἀρὰ στϑηἀογοα ζ8]56]γ. --- ΒΣου Βῦ 
ὉΥ Βοαῖδ, ἰ. 6., ταβ. ΤῊΪΒ ἰδ ῬΓΟΌΘΌΪΥ δὴ δααϊ- 
υἱοῃ Ἰηϑδ 6 ἔογῦ ἴΠ6 88 Κ0 οὗ οἰαςίαδίοι, δηὰ βὺρ- 
βεδίθα Ὀγ 2 ΟἸἤγοη. ἰ1. 16. 

οι. 57. 1Τδἰὰ 17ὉἈ86 ξουπάδεαίίζου . . .. ἰπ 1᾽Ὁ89 
Βγχαοῖ αν οὗ 89 δοοοιῃὰΨιτηομῖῃ. [10 8 τηδϊηταϊηοα 
ὈΥ δοξτγδάον (ϑεμα. ὦ. τι. 1857, ΡΗ. 460--504) [Πδὲ 
[Π18 8 ἃ τλίϑῦακο, δὰ τπαῦ [Π6 ῥα άϊης οὗ ἴ86 
ὕΟΏ0]6 αἰὰ ποὺ δεσὶπ 0} [6 τ οὗ Πασὶυβ. 
Βυὺ 8. ΓΕΆΒΟΙΒ ΑΓῈ ποῦ ϑυσῇ ἃ8 Ὑ}}}} ΟΔΥΤῪ ρτθδῦ 
μοὶ ῦ ἔογ [Π6 τη Δ) ΟΣ Υ οὗ πλ}} 8. 

ΘΓ. 58, ΕὟἾὙΟΙΩ ὑΘΏΪΥ γΘΑΣΒ ΟἹ. 
ΑἸ]γ ὕΠ0 ἀρὸ ἤχοα ἔον ἴὉπΠ6 ἴχονϊϊθ8 ἴο θη ὉΡΟΏ 
1 ποὶν 70}1 βούνίοθ ὙῶῸ8 τηϊγῖγ. Ὑ18 Β0ΘΠῚΒ δίϊδ- 
διἊδ ἴ0Ο ᾶνθ ὈδΘὴ οἰδηροὰ ὈΥ ανίαὰ (866 1 
ΟἬἼγου. χχὶϊὶ. 94; οὗ. Ναπι. ἱ. 8) ἴο ΟΥΘΩΙΥ γΘΔΓΒ, 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἰῃ υἱὸν οὗὨ ὕπο Ἰὲρ ΘΓ δογνΐοθ τοαυἱγθα οὗ 

Οσίχίη- 



1 ἘΒΌΚΑΒ. 

6} ἴῃ σΟΠ ΘΟ ΣΟ ἢ ὙΠ [6 ΠΕΡ ο 
ΤΕΒΡΟΠαΐΪΠρ Ραββαρο ἰὴ ΕΖΙᾺ ὕπο ΓΘ 8.0 
εἰαέ νος πατεμὰ οὗ 1,ονϊῖοβ ππθη ]οηθά. ΟἿΥ 
ΒΟΟΚ ΒΘῸπῚΒ ἴὸ ΠΑΥ͂Θ ΘΥΓΘὰ ἰῃ σΟρΓΟΒΘη Πρ [ἢ 
“8088 οὗ 72οἀ8.᾽᾽ (π48}}} 88 4 ἀϊδιίηοξ ςἾ455. Οἱ. 
ἘΣ. ἰΐ. 40, ᾿ϊ. 9; ΝΘ}. γἱ}. 48. 

γον. 596. Αμπὰ [δ6 γ»υἱϑείβ εἰοοᾶ. Αἱ ἘΣ. 1]. 
10: Τῆλεν δεἰὶ ἰλ6 ργίδείδ. Αοοογάϊηρ ἴοὸ Π6 ΡΓΘθ8- 

οηῦ Ὀοοῖὶς [Πθγ6 8 ἑουπὰ ἰῃ [06 οτίρίὶ μα] ὙΤΩ ΘΝ; 
δοοογύϊηρ ἴο Εἶτα, ΤΌΣ. ΤΠΟ ΤΌΣΟΣ τοϑδά- 
Ὑ 18 ϑυρροτιθὰ ὈΥ͂ ἃ οοΟπβί ΘΓ Ὁ] 9 απ Ὁ Υ οὗ 
ΜΈ8., γεῖ ΠΙΔΥ δύ ΘδϑΥ οτὶρ διὰ ἰῃ ἃ ἃ 
δῖτο ἴ0 δυοὶὶ 8. Ὠδυβῆπθαβ οὗ δχργοββίοῃ. Τῃθ 
1 ΧΧ. ἀρτοοβ τὶ (06 ατοοῖκ ΕΖγα ἰῃ {Π18 (886, 
διὰ ἰδ 'ἴ8 ῬγΟθ8]6 τπδὺ (ἢ Ἰδοῦ 88 ᾿ἰμβποησοὰ 
ὈΥ [Ὧθ6 ἔοσυτῃοσ ἰῃ δάορεπρ ἴΠ6 τοϑδάϊηρ, --- Ἔστο- 
λισμένοι. Αἴ ἱ, 2, [ῃ6 βαδηθ ατϑοὸκ ποτὰ ἰβ σϑῃ- 
ἀογοὰ ὈγῪ 6 Α. Υ., ““Βοΐηρ δεγαγϑὰ ἴῃ Ἰοτς γμδτ- 
ΤΩΘΩΪΒ "ἢ; δηὰ ΠΕ6Γο, “Διγαγϑὰ ἰῃ ὉΠ61. υϑϑιμπιθηίβ.᾿ 
ΤῺΘ οΥἱρίπαὶ ψοσὰ πηθδῃϑ δ᾽ ΡΥ “ οἰοῦποα ; "ἢ 
Ὀαΐ [Π6 σοπΐοχῦ ΒΡ] 68 τὴ6 468 οὗ οΠῖοΐ41 τοῦ Θθ8. 
800 Μδετγὶς χὶϊ. 88 ; χνυὶ. δ. 
οσ. 638. Ηδὰᾶ δβοϑὰ [86 ΤΌΣΙΩΟΣ Βοῦδθ. [0 

Ὅτ ἀοβίσογοα ἢἔιγ- ἢ γθ6 ΟΣ Αἰγ-ἔουΥ γοϑγα Ὀοέοτο. 
ἈΑφςοοτάϊηρ ἴο Ηδρ. ἰἴϊ. 8, [016 ὝΘΓΘ τηθπη ᾿ἰνίηρ 
ΟΥ̓ΘῚ δ᾽ ὕδ0 (πιὸ οὗ Ἰαγὶῃβ Ηγβίδβρϑ ψγ8ο δὰ 
800} [ἴΠΠ0 ΟἼΟΤΥ οὗ [06 ΖΟΣΤΙΠΘΥ ἔθη} ]ῖθ.ἁ. ΤὮθ686 
Θ᾽] ΟΣΙῪ ρϑορὶο ψορὺ Ὀθοδαβο ὕὯ6 σοηῦγηβὺ Ὑ88 80 
τοδὺ οί [06 ρἼΟΤΥ οὗ 116 ἢτϑὶ οαϊῆοθ δπὰ 
ἴμδι οὗ ἴδο ργοϑϑηΐ οῃθ. 

Ἄεγβ. 64, 656. ΤὮδ ὑγϑηβδίου ᾿88 ρίνοη ααΐΐθ 
ἃ 4156 οοἰογίηρ ἴο ὕπο Γπουρηῦ. ΤΠ Ἰάθ8 ῥτοῦ- 
ΔΌΪΙΥ τηρϑδηΐ [0 ὃὉθ οομνογϑα ὈΥ͂ [86 Οτρίη] τγ83 
ἐδδὲ [89 οΥἷοδβ οὗ σα)οϊοιπρ οὐ ἴΠ6 ρϑιῦ οὗ [89 
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Ιὴ [80 οοτ- πιυϊοϊπὰθ Ογο 80 Ἰοπὰ {πδῦ οπα οου]Ἱὰ ποῖ ἀἶδ8- 
Ὀαΐ ἔπγθο εἰηρα 8 (Ὠθ ἔγοιῃ [Π6 ψϑορίηρ, ΟΥ υἱοα δεῦϑα. 

[109 ἰπηργοβϑίοη τῦᾶβ ΡΥ ὑμδὺ οὗ ἃ πιὶρ 
Βῃοαῖ. ᾿ 

γγ. 66. Ἐπηθσηΐθβ. Α φρϑορίβ σῇοπὶ πο Α.8- 
βυτίδη Κίηρ, Εβαγῃδάάοη, δὰ μἰδηϊθά ἴῃ [86 ἸΔοὰ. 

66 να ν. 69, ΤΏΉΏΘΥ δὲδοαπιθ ΘὨΟΠλΪοΒ. 
Ψοσ. 69, ϑίηοθ ἴῃ6 ἴμηθ βρόκθῃ οὗ ΓΠ6Υ δὰ 

ὙΟΥΒΏΙΡΡΟ Φοπουβ, ἱ. 6., [0 δθουῦ οὔθ δυπάχοα 
δηθὰ ὈΠίτγ γϑασθ. Οὗ 2 Κίηρβ χυ]ϊ!. 24-28. ΤῊΐ8 
'ἴ8 9516 οὗ [1ῃη6 ρᾶ5βδρθ8 ἡ Ὠίοἢ ΤΥθμ δῆ ον (Ἐς ἢ- 
ΓΒοση, ἰηίο. ἴθ ἀ. Αροΐ. ϑεγίρι., ν. 858) δάάποθβ 

ἰδῇ π6 ατϑοῖκ Εγα, ἴῃ βοὴθ ἰῃ- 
Βίδς68, ἔο]] ον θα 8, ὈΘΕΘΣ οΟΥΙρῖη4] οχὺ ὕδη [86 
ΟΔΠΟΗΪσΆΙ] ὈΟΟΚΒ. Βαῦ ἴΠ6 Α. Ψ΄ο [88 [ὈὉγο88]16ἃ 
118 οὈ]θοϊίοη, ἴῃ δἀορίίηρ δὲ Ἐπ. ἵν. 2, τ [ἢ 9 

ἼΧΧ. δμὰ Μαυϊραῖο, τὴη6 δἰδοσπαῦνο τγοδάϊης Ὃ 

οὗ βοπὶὸ Μ8585.; ΟΣ ἴῃ τορδγάϊηρ [86 ΝΥ οἱ τ|9 

οτρίπαὶ 85 ἃ ΤΆγα ἔογπι οὗ Ἷ 2, δῃὰ ἤϑθῆςθ ποῖ (ὁ ὃ 
ΤΟΠαργΘά, δΔΒ ἰη ΤΌΠΟ τ᾽ Β Ὀγδηβίδιίοη, ὈΥ̓ “ποῖ, 
Ὀὰὺ ὈΥ̓͂ “ ἴο πἷπι ἢ (αὐτῷ). ΟἿ. Εχ. χχὶ. 8. 

Ψογβ. 70, 71. ΤΠ6 ΔΏΒΜΘΓ ἱπηρ]68 ὑΠαῦ [ἢ9 
οἷα ἴ0 ρϑγιϊοῖραία ἰῃ [6 Ὀπ|Ἰἀἰηρ οὗ Ὁἢ6 ἴδ ρ]Ὸ 
ΟἹ 6 στουαπά [Πδὺ [ΏΘΥ 4180 γθοορηΐζοα Φϑῃμουδῇ 
8 Οσά, 8 ἠοῖ τοραγάδα δ8 νἈ] ἃ, “ἯὯὔἼ 6 οὔτ- 
Βθῖν6 8 8]0ὴ6 ΥΥ71}} Ὀπ1} ἃ ὠπΐο ἐλε Ζοταὰ ο ]εγαοί.᾽» 

νεσ. 785... ΕΌΡ [86 Βρϑ809 οὗΥ̓͂ ἵνο γϑϑσα. Οἡ 
[0 ΘΟΠΕΓΑΓΥ, ἰδ τγὰϑ δροῦῦ ἔουχίθοη γρατϑ. Τὴθ 
τηϊβία 8 ΠΟΙ ΔΙΌΒ6 ἔγομι ἴΠ6 [ΓΔΒ ΑἴΟΤ ̓5 οαδα- 
Αγ τη ϊη Κίηρ οὗ [Π0 Βοοοηά γοᾶσ οἵ Ὠδῦυβ, τ θῖν 
[86 Ὀυ]Πάΐηρ οὗ 086 ἔθη ρ]6 νγα8 τοβα πηϑᾶ. ὅ0 τὴ 
τῃδγρίη οὗ ἴδ6 Α. Υ͂,, “ὠπεὶ ἐδ6 δεοοπα ψεαν οΥ θα- 
γῖμδ, ἘΖ. ἱν. δ, 6; Υἱῖ, 24. Ἴ 

ΟἜΑΡΤΕΕ ΥἹΙ. 

1 ΝΟῪ ἴπ [86 βϑοοῃᾶ γϑδὺ οὗ (86 γοῖρῃ οὗ Ἰλαγίυθ, Αρροθβ 8ηα Ζϑομδυῖα8 86 Βοὴ 
οὗ Αἀᾶο, [86 Ῥγορβοίβ, ρσορμϑβίϑα δσαϊηβῦ (86 “6078 ἴῃ Ψυάε5α 2 δηὰ “6 τ βδ]θτα ἴῃ 

2 {86 πᾶπιηθ οὗ (86 1,οτὰ Οοᾶ οὗ ἴδβγδϑὶ, ουθη ἀσαϊηϑὺ ὅ ὑΠθμα. 
186 505 οἵ 4 δ} 161, δηα “6808 {μ86 δοὴ 

ΤΒΘΩ ΔΓΟ86 " ΖΟΤΟΡΔΌΘΙ 
οἵ Φοβδάθο, δῃα θϑρϑῃ ἴο θυ]]α 86 Ὠοαδ6 οὗ 

1860 Ἰιοτὰ δἱ ψ“οσγυβαίθιω, [Π6 Ῥγορῃθίβ οἵ (86 [σὰ Ὀοὶηρ ἢ ὑμθπι, απα ΒοΙρίηρ 
{μθπλ. 

8 Αὐ {86 βδῖηθ {ΐπηθ οϑη16 απίο ἐμθπὶ ϑ᾽ϑίπηθθ ὑΠ6 δρδσγοῖ ὅ οὗ ϑ'ιγτγία δῃὰ Ῥμωηίοθ, 
4 σπῖϊζπ αι μγαθαζδηθθ δηα ἢἷβ ΘΟΙρΔη 0η.8, 8η4 8814 το ἔμθη), ΒῪ σΠΟΒ86 ογάϑσ ὃ Ὧὁ 

γοῦ θυ] (͵]8 Βοιδβθ δῃηὰ [818 τοοῦ, δῃᾷ βηΐβῃ 411 (Π6 τϑϑὲ ἢ 7 δηᾶ ψγ0 ἃγθ {86 πόοσκ- 
ὅ τοθῃ (δαὶ Πη 8} 8 {Π686 ἐλύπησε ᾿Απα [Π6 6] 6γ8 οἵ {π6 ὁ νν8 δδὰ 15 ἴανοσ, Ὀθοϑαβθ 
6 {86 Ἰωογτᾶ μδὰ νἱβιύθα 86 οδρυνιν ; δηα ΠΟΥ ὍγΟΓΘ ποὺ ἰηαογθα ἕγοτῃ θυ] ϊηρ, 
ΠῚ] [Π6 τρδύθυ δα Ὀθθὴ Ὀτγουρπί ἴο 

7 δια 8} ΔΏΒΥΤΘΙ γϑοθὶνϑά. 
[86 αἰὐδηίίοι οὗ Παγὶαβ 15 Θομοθγηΐηρ ὑΠ 61}, 

Α 13 ΣΟΡΥ͂ οὗ {πο Ἰοίίον τ βῖο 6 στοίθ δηά {ΠΘΥ͂ βθηΐ ἰο 
θδυαβ: Αἰ βίη η68, ΘρΡΆΓΟΒ οὗ ϑ'γιια δηὰ Ῥμωηΐοθ, δηᾶ δαϊγαθυζαηθθ, τὶ ἢ {Ποῦ 
ΘΟΙΡΔηΐοηΒ, ΓΌΪ]Θ ΓΒ ἰῃ ϑυσῖὶα δηα Ῥηωπίοο, ὃ 

ΨαΣ. Ἱ1.-.-1.4. γι: Ακκζουδ. ΓΙ 

γος. 2. ---4ΑΛ. Υ. : δπἱἰοοὰ ν». 
. Ὁπίο (ΟΣ., ἐπί). 3 ΖοΎ 7. δ ευλέολ ιοαϑ ΡΟ (866 Οὐη1.). 

ψος. 83. ---δ . Υ. : κογόσπιοσ. Βαὲ ἰὲ ἷδ ποῖ ἐδ): δδῖρα σογὰ τ οἷ ἰ8 ΟἸ ΘΟΎ ΘΟ Σοτιοτϑᾶ “ βΌΤΟΙΠΟΣ.᾽) Αὲ 1, 18, τὲ ἰδ 
προστάτης (εἶ. ἘσοΙα 8. Χ]Υ. 24 ; ὭΜλος. “1. 4) ; δὲ 111. 21, σατράπης. Ἠὸοτθ ἰἐ [8 ἔπαρχος, δηά 1ξ δοοπιοᾶ Ὀοδὲ ἰο ἰΥΔΏ δον ἐδ 9 
ποτὰ ἴο δυοϊὰ οοηζαδίοη. Οἷ. 8160 γὙοζ. 29: νἱὶ. 1, 27. 
ον. 4. --5.Α. Υ.( : δρροϊηϊηοιί. Τ ῬοΓΌΣΙΣ 8}} ἐπ9 οὔδον ἐλέν 9,8. 8 γογίοστη. Ἐ. ΈΣϑΟμ6 τϑοοΐνοῦ ἔγοσο 1Π]. 19. 44. 

πὸ ἀσεϊθ]ο Ὀθζοτο οἰκοδόμοι. Τὸ ἐλ666 δυίϊδοσχίεῖοα ΠῚ. ΙΏΑΥ δ αὐάσὰ. 
ΨαΣ. ὅδ. -- ΒΑ. Υ. : Νογονίδο]ο δα. 10 οοιαϊποά (αΣ., ἔσχοσαν). 
ας. 6. -- 12 Α. Ψ. : δυοὰ {ἶπι9 86 εἰχηὶ βοδείοη νβα αίτϑι υπίο Θατῖπ (ΟΣ., ἀποσημανθῆναι Δ.). 
ον. .--Ὅ ΑΟὝ.: ΤῬδο. 5 Ἰοξΐοτθ ψδίοῖ Βίδί 69, ΚΟΥΘΙΠΟΣ.. ... δηὰ Βαιπγαθυξαηοα...., τροΐδ δὰ δοπὲ τιηΐο 

Ῥασίτδ. ἹἸποίοδὰ οἵ ἀπέστειλαν, Π|. ΧΊ. 68. 64. 248. ΑἸά. Βαγο δουρδὲ ἰο ἀγτοϊὰ ἐμο ενκηνδζάμποϑῦ οὗ ἐδ οομιδεσασείΐοι ὉΥ͂ 
Ῥυιέίως 16 τοτῦ ἴῃ ἐδο εἰπαοϊον, Οὐδιον Μ85. (19. 108.) πλδκο ἐδο οἵδιοσ γασὺ ὑὲυζαὶ. 



94 ΤῊΕΒΕ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ. 

8 Το Κιίῃρ ΠλΑγῖαβ, ρτθοῦησ. 1μθ0 41} ἐλέπιρε θ6 Κπονγῃ ἀπίο οὐγ Ἰοτὰ {Π6 Κκἰηρ, {πδΐ 
Βανὶηρ ἦ οΘοίηθ ἰπύο ἴΠ6 ΘΟυπίτΥ οὗ υάε8, δηα δηΐογοα ἰηίο (86 οἰδγ οἵ Φθ6γιβΆ] θα, 
γγ6 ἰουπα ἴῃ {86 ΟἸΓΥ οὗ “ογιβαίθια {μ6 δ᾽ ογβ 3 οὗ {μ6 96 718 ἐλαξ τσοτὸ οὗ [μ6 σδρίϊν- 

Θ' τὰν, θυ ]αΐπρ ἃ Ὠοὰβ6 ἀηΐο {πΠ6 Τωογά, στοαὶ ἀπά πον, οὗ ἤθη βίοηθβ, απᾷ ΘΟΒΙΪΥ 
10 πάροτβ ἰαἰα ἴῃ ὃ {Π6 γγῦ 8118, δῃᾷ {πθ86 ορϑγδίίομβ γϑρί α]γ δἀναποίησ," δῃᾶ (ἢθ σγουκ 

δοίη δ ΟἹ ὈΓΟΒΡΘΓΟΌΒΙΥ ἴῃ (Π6ῚΓ Πδηᾶβ, δηα ὙΠῸ 411 ΡΊΟΤΣΥ δπᾶ ἀΠ]Πρθποθ Ὀσουρῦ ἴο 
11 οομωρ!οίϊοη.5 ἸὙΠθη δα τ {Π686 δ]άθσβ, βαγίῃρ, ΒΥ Ὑ8οβθ ογᾶδσἷ δυ]ὰ γοῦὺ 
12 {ἐπῖ8 ἤθυδθ, Δῃα ΙΔΥ {π6 ζουπάδίομβ οὗ [μ686 οσκΒ ὃ ὙΒΟΓΘοΓα ἰοὸ {Π6 Ἰηδηῦ {πὲ 

106 τοὶρηῦ τῆᾶκα πον ἰο ἴΠ66, Δἀπα ποΐθ ἄονγῃ ἴο {μ66" [16 ΟΒΙΘΣ δοίοσβ, γγ6 8180 
18 τοαυϊγοα " οὗ ἔῃθῖὰ ὑΠ6 πδῖμθδβ ἰῃ τι πηρ οὗἨ [Ποῦ ῥυὶ μοῖρα] πιθπ. Βα 15 [Π6Υ̓ ρᾳγϑ 8 
14 {118 δῆθτνοσ, 6 8γο {86 βουνδηίβ οὗ (ῃ 6 Ἰωοσὰ γῆο 11 τηδᾶθ ἤϑᾶνϑῃ δηᾶ θραῦῖῃ. Απάᾶ 

αδ ζογ [818 ἢοῦβ6, ἐξ νγᾶβ Ὀυϊ] θα ΤΩΔΠΥ γ6Ά 18 ΔΡῸ ΟΥ δ Κίηρ οὗ [8γ86] στοδί διηὰ 
1δ βίτοῃρ, δπα νγ88 βμ]βῃθα. Απα ΠΏ Θὴ ΟἿΣ [Αἰ Π6γ8 Ῥσονοκοα Οσοά ππίο σαί, δπα 

Β'ῃΠ6α ἀρδίηδύ {86 Τοτὰ οἵὗἉ [Βγ86] ψ;|0 18 18 ἰὴ ἤθᾶνθη, [6 σαν {βοὴ Οὐ ἱπίο {86 
16 ροῦϑὺ οἵ Νθυοοδοποβουῦ Κίπρ' οὗ ΒαΌυ]οη, οὗ {86 ΟἸΒδ]άθθθ, στο Ρ]16α ἄονῃ (ἢ6 
17 Ὠουβθ, δῃα Ὀυγηῦ ἐέ, ἃηΠ ἃ ΟΑΥΓΙΘα ΔΥΑῪ ὑπ6 ΡΘΟΡ]6 οαρύϊνοβ ὑπίο ΒΑΡ]. Βαΐ ἴῃ 

1Π6 ἢχϑὺ γϑᾶγ ὑΠδὺ Κίηρ' ΟΥτι8 τοϊρτιθα οὐϑσ (6 σου ΤΥ οὗ ΒΑΌΎ]οι, Ογτὺβ {π6 Κίησ 
18 ντοίϑ ἰο Ὀυ}14 16 υμῖ8 ουβθ. Απα {86 ΒΟΙΥ͂ νββ86]8 οὗ ροϊὰ δῃαὰ οὗ βῖγοσ, ἱμαὶ Νὰ- 

Ὀυσμοάοποβον μδα οαγτϊοα ΔΥΑΥ ουὐ οὗ {πΠ6 Ὠοτ86 δῇ Ψθγιβα θα, απ μδα ἀδροδί θα 1 
{Βϑτὰ 'ῃ ἢΪ8 ᾽δ ἴθ ρ]6, ἔποβθ γγτυβ ὑπ Κίπρ ὑσουρῃηῦ ἕο ἀραὶη οὐδ οὗ {Π6 ἰθιωρ]8 
δὲ Βδρυίου, ἀπά ἐμθῪ σοῦ ἀο]νογθα ἰο Ζογοῦαθθὶ δῃᾶ ἰο ϑ'δηδθδββαγαβ [Π6 Θράτ ἢ. 

19 Απᾶ ὶϊ τγὰβ σϑααϊσγθα οὗ αἷτλ δῃα ἢ6 οαγτϊθα ΑΥΔΥ 811 (Π6 56 ν6886]8 18 ἰὴ ογᾶθγ [0 ρμαΐ 
[Β6ῖὰ ἴῃ 1Π6 ἰθιρ]6 αἱ θγαβδίθι ; δπα ὑμαὺ {Π6 ἰθιαρ]6 οὗ {π6 1, Βῃου]α θ6 Ὀυ]]ὺ 

20 οὐ {6 13 ρδοθ.Κ Τ θη (πδὺ ἢ Θαμδθδββαγιβ, μανίησ 3 οοσαθ ἈΠ ΠΘΓ, δα {π6 Τουηᾶδ- 
(10η8 οὗ ὑπ6 Βουβα οὗ (μ6 1μογὰ δ ογυβα]θιῃ ; δπὰ ἴγοτῃ {πὲ ἐΐηια [0 (18 θοΐπηρ 811]] 8 

21 Ὀυ]]αϊηρ, ἰὑ 18 ποὺ γοὺ βη186 4.32 Νον ὑμογαΐοσο, 1ξ 10 βθϑιλ ροοᾶ υηίο {π6 Κίηρ,, οί 
22 ΒΘΑΓΟΒ δ6 τηδᾶδ ἴῃ {πΠ6 ἀδροβίίοΥΥ οὗ δυοῖν 2 οἱ Κίηρ Ογγὰβ ἴῃ ΒΑΌΥ]οη ἤ“᾿; διὰ 1 

ἴῦ  θ6 ἔουῃα ὑπαύ {16 ὈυΠ]αΐηρ οὗ {π6 ουβα οὗ (86 Τιοχα δ᾽ “6 γυβα]θῖλ δίῃ ὈΘΘη 
ἄοῃθ τὶ ὑπ οοπβοηΐ οὗ Κίηρ Ουὐσταβ, ἀπα 1ἔ οὐ Ἰογὰ 86 Κίηρ. 6 80 τηϊπμαθά, Ἰοὺ 
τη ᾿ῃἤοστω ἃ8 ΘΟΠΟΘΙΏΪη σ᾽ [Π656 {πίη ρσπον 

28 ΤΒθη οοπιηδηαᾶρα Κἰηρ ΠΑΡ ὰΒ (0 566 }ς διηοῖρ {Π6 δυομῖνοα ἀθροβι θα “ὅ δ Βδῦγ- 
Ἰοῃ ; διηᾶ τ αἱ Ἐπξοραίδπα {π6 οδϑβί]θ, "8 πῃ] ἢ ἷἰβ ἴῃ {π6 οουμίγυ οὗ Μαοαϊα, μ6γ6 γγ88 
Τουπᾶ ἃ τ01] τι ῃοσοίη {Π6 [0] ονγίπρ γγὰβ 9 γοοοσάθά. 

24 Τ7ῃ {με ἢγδβύ γϑᾶγ οὗ {π6 γϑίρῃ οἱ Ογτιβ, Κίηρ ΟΥ̓ΤᾺΒ σοτητηδηαθα ἐπα ἐπ 6 Βουδ6 οὗ 
{86 1,οτὰ δἵ Φθγ βαθιὰ βου α 55 θ6 Ὀυ1}0 ασαΐπ, ΏΘΓΘ (ΠΟῪ ἀο0 δου ῆοθ τ ἢ Θοῃίϊη- 

2ὅ υλ] ἔτθ; σι ῇοβα μοῖρηῦ βου] Ὀ6 Βιχίν οἰ 8, ἀηα {Ππ6 Ὀτθδαθ δἰ Χίν οὐ 18, τ ἢ 
{ΠΓ66 τοΟΥ8 οὗ ἤθῦσῃ βίοηθ8, ΔπΠα 0Π6 ΤΟῪ ΟὗἩἨ ΠΟ ψοοᾶ οἵ (πδ΄ σΟΙΠΙΥΥ ; δπὰ ἴΠ6 6χ- 

206 Ρ6η868 ἐλέγθοῦ ἴο Ὀ6 σίνϑῃ ουΐ οὗ {πΠ6 ἢουβ6 οὗ Κίηρ ΟΥ̓ΓᾺΒ ; δῃὰ ὑπδὺ [16 ΠΟΙΥῪ ν6556]8 
οἵ 186 Βουβα οὗ {86 1 οτὰ, Ὀοΐἢ οὗ ρμο]α δπᾶ βίϊνογ, ἰμαὺ ΝΑΌΟΒΟδΟΠΟΒΟΙ ἰοοκ οαὐ οὗ 
186 ἤοῦβο δὖ 96 βα θλ δηα Ὀτουρηῦ ἰο ΒΑΌΥ]ΟΙ, Βῃου]α Ὀ6 Γαβίογθα ἰο ὑπ8 Βοιβθ δ 

217 Φογυβαίοιῃ, δηα 6 ἀδροβὶιθα 5' ἰῃ [116 ρ]δοθ ψΒΘΓΘ [ΠΟῪ 6 γα δοΐογε. Βιυΐ ὅ5 ἢ6. οοτω- 

ος. 8.--1 Α. Υ. : Βοίη. 8.δῃοϊοηία. 
Ψον. 9. -- 5.4. Υ. : δῃὰ οοδεὶν βίομοθ απ ἐδ ἐἰτ ΟΣ αἰγεααν ἰἸαϊὰ ΡΟΝ. 

ψοΣ. 10. --4Κ. Υ. : Απά (δ οεξο Ἰνοσΐκα αγὸ ἀοπο ὙΠ ρτοδῦ βροοὰ. ὃ μοοίῃ. 6 ἐ ἐξ χιδᾶο (αγσ., συντελούμενα). 

ψαΣ. 11]. ---1. 4. Ψ. : οσοπιτβηἀτισῃς (ΟΓ., προστάξαντος --- ΥοΡ. 4, συντάξ. --- ΟΥΘΤ, Θοταπιββί οι). 
ον. 12. --5.Κ. Υ. : κὶνο Κπονσϊοᾶρο υπΐο 60 ὉΥ τυτλεης (6τ., ρίσαι σοι καὶ γράψαι σοι). 9 γχὸ ἀοιιδηοά οὗ 

Ποῖ ὙΠῸ ὑσοσο ἐδ ΟἸἰοὗ ἄοοσθ, δηὰ τὸ χοαυἱτοᾶ. 
Υοῖ. 18. --10. .ἊΌ.γ.: 8806. 1 νοἢ. γοσ. 1δ. ---ἸΣΑ͂Τ. : Βυῦ 18 νπϊοῖ. 
ον. 11. --Ὁ) ἃ. Κ.: Ὀυ[1ἃ κρ. γος. 18. --- 16.Α. Υ. : δβοῖ. 16 ὨΪβ ΟὟ. 11 γον. 
εν. 19. -- 8. Μ΄. : ὙΠῸ σοτησιδηιηθηῦ ἴπδῦ δ 6 ΒΠΟΌ] ἃ ΘΑΙΤῪ ΔΎΔΥ (10Γ καὶ ἀπήνεγκε, ΧΙ. 62. ὅ8. θέ. ἀπὰ οἰμοῖ τὶ 

ΑἸά. ὕδτὸ ἀπενέγκαντι : 19. 108. δτϑ ἐμ γϑγὺ ἰῃ [89 ἱπδη {1 79) (86 8826 Υ688618, εἰσ. 19 1π Ηἰ8 (Θ:Σ., ἐπὶ τοῦ τόπου ; 

44, 88. 1). 106. 120. 121. 184. 236. αὐἀὰ αὐτοῦ). 
ες. 20. ---.Α. Υ͵΄ : [6 βδδαπὸ ((οἀά. 111. ΧΙ. 19. 44. 248. 1 ΑἸὰ. Ὦδτο ἴδ ἀδιμοπδίσδινθ Ῥσομοῦῃ δέϊον 8:6 ῬΤΟΡΟΣ 

ὮΒ.6. χι Ὁοίηρ. 12 [Ὁ}}Υ Θῃηάοά. 
γεν. 21.-- 5 Α. Υ. : διθους ἴδ τϑοοογάβ, οἷο. (τπδσ.. ΓΟῸΪ18; θν., ἐν τοῖς βασιλικοῖς βιβλιοφυλακίοις) ῃἍ ογπΐξδ ἴῃ ΒΘΌΥ- 

Ἰοῃ. Τμοθθ ΟΓΩΒ ΔΥῸ τοσοϊγοὰ Ὁγ Ἐσίίσθοο ἔγοτη ΧΙ. 19. 44. βυσ. ΟἹὰ 1δὲ. γυῖα. Τὸ ἴδοδο 1Π|: ἰκ ἐο Ὀ6 αὐἀδοὰ. Οοὰ. Π. 
888 ἴδ Β' ΒΚΤΙΙΔΥ χο δίδ κα, ΒΟΌΎΘΥΟΣ, οὗ τυχί τς αῦ, ἱ. ε., κνριου, ἴοξ κυρον. Οοάά. 64. 119. πὶτ ΑἸά. τλδῖτο 1Πι6 βαῖγθ τιΐα- 
ἐδῖκο. γοχ. 22. --- 326 Ὰ.. Υ. : εἰ ν υπίο υ5 ΤΠ οσϑοῦ. 

γον. 28. --- 5 ΑΟ Υ. : τοοοτὰθ. 57) διὰ 8. ἉἋ8 Ἐοθαΐδῃο.. .. . Ῥδίδςε (ΟἹ.Σ., τῇ βάρει. 89 (ον ἐλήπεκ ετο. [ἢ 
ΠῚ. ΧΙ. 44. βασιλικοῖς ννδδ ἱππκογίεἃ Ὀρίοσο βιβλιοφ., δΔηὰ ἴοΥ τόπος [86 δτεί διὰ 1δδῖ δυο τόμος. ΤῊΪΐδ 88 αἰδὸ ἐμ σοδά- 
ἰᾳ δἀορίϑα Ὀγ ἐδ ΑἹ. απὰ ἰβ ῬΡΥΟΌΔΌΙΥ ἤἔγοσῃ ἐμὸ ΑἸάϊπο ἰοχί, 88 (6 Βοτα. οά., 86 γυ]ρδῖο, δηὰ ὑπὸ Βίβῃορ᾿ 8 ΒΙ0]6 81]} 
Τοδᾶ τάπος. [π ἴπο τηδυχίῃ οἵ Α. ΨΝ.. 16 : “Οὐ, γοἰΐβ, γοσ. 23.) ἢ'οο οτι. Οοσά. 11. δδ. 19. 108. οὐἱίὶ εἷς αἴϊοῦ τόπος. 

γον. 24. -τὁ ΑΟὟ. : 5Β8Δ}}, ὟΣ. 28. -- ὃ: Α. Υ. : φϑοῖ. ᾿ς ΝΟΣ. 2). -ο 0 Υ.: Απὰ αἶο. 



1 ἘΒΌΒΑΞ. 05 

ἸηδΔη θα ἐῃδὺ Θἰβίηποϑ [6 ΘρδΡΟΒ οὗ ϑ'γτία δῃα Ῥμωπίοθ, δῃα δαί τα θαΖϑηθ8, δπα 
{Π 6 ν οοιηρδηΐοηβ, δῃα (Πο86 ψῆ0 ἢ ὝΘΙΓΘ ϑρροϊηιθα τυ] 6 γ8 ἰὰ ϑυτῖα δπα ῬηωηΪϊοΘ, 
ΒΒο]α Ὀ6 οαγοῖι] ἰο ΚΘαρ δ]ἱοοῦ ἴγομῃ ὃ {π6 ρμῖδοθ, δηὰ ὁ βυον Ζογοθαθθὶ, {86 βουνδηΐ 
οὗ {86 Ἰ,ογὰ δῃᾶ δραγοῖὶ οὗ Φυάααε,ὅ δῃᾷ 1η6 6] 618 οὗ {86 6 νγβ, ἰο Ὀ. 1] {πὺ δ Πουδ6 
οὗ {π6 1νοχὰ οὐ {Π67 ρ]δοθ. Απᾶάβ] πανα οοτημηδηαθα 8180 ὑὸ αν ἐξ θὰ} ἴο ὁοπι- 
Ρ]οΐοη ; ̓  δηᾶ {μπᾶΐὺ ἐλον Ἰοοῖκ αἰ σΟ ΠΥ το ἢ6]ρ {πο86 ὑμαὺ Ὀ6 οὗ {π6 σαρυϊνν οἱ [86 
ἴονγβ. {11 [Π6 Ὠουβο οὗ ἐπ6 [οσὰ 6 ἢπβῃθα ; δηᾷ ἐλαΐ 1 ουΐϊ οὗ ὑπὸ ὑτὶραΐθ οὗ (ὦ- 
Ἰαβυτῖα δηα ῬΒΟ ΠΟΘ 8ἃ ρουίίοη Ὀ6 ΟΑΓΟίΆ]]Υ 11 σίνθη ὑπ686 6} [Ὁ [ἢ6 880} Ώἔοθ8 οὗἉ 
16 Ιμοτὰ, ἐλαὲ ἐξ, ἰο ΖοτοῦθθὈ6] {86 δρδγοὶ,}2 ἴοτ᾽ Ὀ.]]ΟΟ ΚΒ, ἀηα τμμβ, δῃα ἰδ; δὰ 
4180 ψ ηθϑί,18 δΔηα 8β8]ΐ, δηαᾶ 1, υυῖηθ, δπα οἱ], Θοπ 81} 16 ΘΥΘΥΥ γον σ]πουῦ α41165- 
ἰἰοη,16 δοοογαϊηρ᾽ 88 (Π6 ῥγίθβίβ ὑῃδὺ ατὸ 7 ἰῃ 6 ΓΆΔ] τὴ 8[18}] β' ἜΣ Υ ἴο ὈΘ αΔ1]Υ βρϑηΐ ; 
ὑπαὶ ἀσ] Κ- ΘΓ ΙΏΡΒ 15 ΤΩΔΥ Ὀ6 τη866 ἰο {Π6 τηοϑύ Ὠἰρ αοα ἴον (π6 Κίῃρ δῃηᾶ ἢΪ8 οὨ]άσθη, 

82 δηὰ ἐλαὲ [ΒΟΥ ΤΩΔΥ ΡὈΓΑΥ͂ ἴοσ {ποῦ ᾿'νθβ. Απᾶ 7 σοπιπιαπά ὑπαῦ ΟΥάθγ5 Ὀ6 σίνθῃ Πδΐ 
ὙΥΠΟΒΟΘΥ͂ΘΙ ἰγδηΒρΊΘ 5568 ΟΥΓ ΔΠΏ.]Β ΔΗΥ͂ οὗ (Π6 ὑῚηρ8 ῥγθβου θα, ουὖὐ οὗ Ὠ18 οὐγῃ Ρο58- 
ΒΘ βίου ἡψοοᾶ Ὀ6 ἰδίζθη πα ἢ6 ὃὈ6 δδηροα {μθγϑοῃ, δηᾶ ἢἷβ ροοᾶβ Ρ6 ἴον [πΠ6 Κὶπρ. ἢ 

28 

29 

80 

81 

88 Απάᾶ πᾶν ἡ {86 1,οτᾷ ὑμογθίοτθ, τ μο86 πᾶπθ μ88 {Π6γ0 Ὀθθὴ “1 ο8]]6 Ὁροη, ἈΔΟΟΙΥ 
ΑΘΒΙΓΟΥ͂ ΕΥ̓ΘῪ Κίηρ Δηα παίϊοῃ, ὑπαὺ Ββιγϑίομ ἢ ουΐ ἷ8Β απ ἰο ΠΙΠΑ͂ΘΡ ΟΥ ἀδιιαρθ 

84 ἰῃαὺ ἤουβο οὗ ἐδ Τογὰ ἴῃ Φογ ΒΔ] τη. 
ΟΔΓΓΙΘα ουΐ Δοοογαϊηρ]Υ 33 τὶ ἀΠ]Πρθποθ. 

Ι Ἰλατῖαβ [86 Κίηρ Βανϑ ἀβογθϑα 1, ἰθὺ ἱΐ Ὀθ 

ὕψος. 27. -- 1. Υ: σΟΥΟΣΏΟΣ. 35 ποῦ. δ8.ποῦ ἰοὸ χιοἀᾶ)]ο Ὑϊ. Φὁ4αϊ. δρΌΥΟΣΕΟΣ οὗ ὕ0α. δίμο. τΤίη 
ἔλδι. 

γον. 23. --δ α- Υ. ογεῖς Απὰ (50 ΠῚ. δηὰ Φπη}08). 9. ὮΡ Ὑ80]9 αγαΐπ. 
γον. 29. -- 19... Υ. οὐαἱ απ λα. 11 σαγοί:ν ἰὸ 6. 33 ρΟΥΘΣΏΟΤΣ. 
Ψψοσ. 80. --Ἰ Α. Κ.: οοσῃ. [ἔ[4 οι θὰ. 156 απᾷ ἐλαὲ σοὨςίΠ8}} 7. 16 Αιζίλαγ αυοδίΐοῦθ. Ε{ἔ 9. 
ψον. 81. --- ΑΟΥ. : οὔοτίηρε (ατ., σπονδαί ; 50, ἰοο, τηδτᾷ. οὗ Α. Υ΄., "" ἀσίηϊκ- οδοσίηκΒ ᾽)). 
ψος. 82. ---19.Α..Υ. : Αηὰ δὸ σοιπηδηοὰ ἐμαὶ ἩΒΟΒΟΘΥΟΣ δῃου]ὰ ὑσβῆκατοβθ, γοδ, ΟΥὨ δ κο Ἰἰρὰῦ οὗὨἨ ΔΩ ἐλέη Δίοτθ 

δροῖζϑῃ οὐ Ἡχίζθη, οὐ οὗὨ δἷα οὐσῃι ἀονϑε ΒΒὨουΪὰ 8 ὑτϑοὸ (αν., ξύλον) Ὀ6 ἔδκοι, επὰ δ ἐθτθοῦ 06 Βαη χοᾶ, δῃά δ]}] μἷ8 χοοὰδ 
βοϊσοὰ ἴοσς ἐμοὸ κίπᾳ (6τ., εἶναε βασιλικά : 19. 108., εἰς βασιλικά). Βοτ προστάξαι, ἴΒ6 Οοἀά. 111. ΧΙ. 49. υἱοῦ οἴμοχθ, δᾶ 
ΑΙά. ἢδγτο προσέταξεν, Ὀπὲὶ [89 ὕΌΣΤΩΟΣ ἰδ ἀπἀου ΛΘ ἐδ οτἰ ζίΔ] ἔοστη (596 ΟὈγ1.). 

γον. 88. --ΘΑΟΥ͂,., ον Απὰ τὰδὺ (γ., καὶ... 
δεοοσάϊης υπΐο ἐδοδὸ ἐλίπρε ἐξ Ὀ9 ἄοπῃοθ. 

.« « ἀφανίσαι). 81 ἰ4 ἴῃοτο. 3 Θῃἀδιηδβο. 38. ογάἀοτοῦ (δδὺ 

ΟΒΠΆΡΤΕΕΒ ΥἿἾ, ((ΟΕ. Ἐς. ν.--υὶ. 12.) 

ον. 1. Αχζώῦμ, ἱ. 6., Ηαρραὶ (Εαρ. 1. 1; 
ΖΕοΟὮ. 1. 1). -- Ζ. γγὰβ ποῦ ἴΠ6 βοὴ Ὀυς ρυϑηάβοῃ οὗ 
Αἀάο (1ἀἀο, ἔξ. ν. 1). -- ΩΣ συ εθ8 δηἃ σογαδα- 
Ἰοω. ὍΤῆο ὅον8 ἀνθ] ηρς ΠΟΙ 8ἃτὸ βρόοίκθῃ οὗ ἴῃ 
ἀϊδιϊηοτίοη, ἔτοπι ἔο8Β6 ξουηα Θ᾽ σον θγα, ΘΒΡΘΟΙΑ]Υ 
'π Βαδῦγ]οη. --- Ἐπροφήτευσεν. ἘῸΥ (ΐ6 δου ἶδΥ- 
1Υ οὗ [86 δυρτηροηΐ, 860 ὟΥ ἱπού, Ῥ. 7]. . 8Ϊ50, 
Μαῖῖ. χὶ. 13; Φαὰθ 14. -- Αχαίθαί 1π6 ον, ἐπὶ 
τοὺς ᾿Ιουδαίουκ. ΤὮΘ ρῥτγθροβίοη ἢ88 ὕἢ6 ἔοτοθ οἵ 
[06 ΗδῦτΟν Ὦν ἴῃ 8. ὨΟΒΕ16 Β6η86. --- Ἐπὶ τῷ ὀνό- 

ματι. Ἐργν {6 ἔοτοϑ οὗ τ6 ργοροβίξίου, 860 ἮΝ ἱ- 
ὍΘΓ, Ὁ. 894; Ποῦ ηδοηΒ 7εχ. ππᾶοὺ ὄνομα; Βαίί- 
ΤΏΊ8ΠΠ, ὉΡ. 1883, 184, 830, 397. 

νον. 8. Βιδίπηθα. ΤῊΘΊ,ΧΧ. δ88 Τπαυϊδαπαὶ Ρ 
δηὰ ὑπ0 Ηρῦτον (2. ν. 8), Ταϊηδὶ, ---- ΟΣΥὗὨ Βυγτῖα 
δηὰ Ῥμοθηίοθ. Τδδ ἀδβογίρθοη 8 τηοτο ἀαῇηϊΐο 
τῆδη (παῖ οὗ [06 σΘΔΠΟὨΪΟΆ] ὈΟΟΚ, δηἃ ἷ5 Ὀὰΐ ΟὯΘ οὗ 
ΤΑΔΏΥ {8.008 οΟὗὨ ΟἿΓΡ ΘΟΙΏΡ ΪΘ ΓΒ ρΑΥΡ ΔΙ ΠΥ ΤῸ Υ 
ΘΧρΙδηδίϊοη. 

ογ΄. 56. δὰ νἱεἰἰθἃ, ἐπισκοπῆς γενομένης. (. 
ΤκΚα 1. 68, ἰῃ ἴΠ0 ατοοῖς δηὰ {π6 Α. Υ. 

γον. 7. ὙνΒΙοΒ 86 τοῦθ δρᾷἃ {μὸν βοῃηῦ. 
Οὐ βυοἢ ἃ οὔἴδηρο οὗ βιθ)οοῖ, 5806 ΤΥ ΠΟΥ, Ρ. 682. 
ΓΙ. Τεκίυαὶ Νοίεϑ. 

νοι. 9. Το ἀϊνιαἀΐηρ, ποῖ (ἢ τη81]} τν 8115, δ τ 
τοϑδηΐῖ, οὶ! ππάἀογδίδηὰβ ὈΥ ἴῦ η6 ὈδδπιΒ ἔογ [Π6 
βΒοΟΙΒ. 

νοσ. 15. Ῥχονοϊκοᾶ α0ά, παραπικ ες. ΤῊ 
ποΙὰ ἴ8 ποῦ ΘΒ πόσο ἔοι πὰ ἴῃ (6 ΛΕΟΟΓ ἃ, δαΐ 
ΟΟΟΆΓΒ δὲ ΗθΡ}. ἱἰϊϊ. 16, αἰαὶ ργουοῖε (Α. Υ.). 8ο 

8.150 ἴπ [Π60 ΠΧΧ. δἱ Ῥβ. ᾿χνὶ. 7; ᾿χυ. 7, ἔον ὝΡ 

δὰ δὺ Ῥδ. ονἱ, 7, 48, ἔου ΓΤ, 
γοσ. 18. Ἐο]]οπίηρ τοδὶ οὗ [86 Μ88. διὰ οἱὰ 

ὈΥΔΉΒΙ Δ ΟἢΒ 16 ΤΟ ἀο6 7 “ ΖΟΤΟΌΔΌΘΙ δηᾶὰ 5'δῃδῦδ8- 
ΒΆΤΌΒ,᾽,, ΔΙΟΠΟῸ ἢ ΟὈΥΟΠΒΙΥ͂ ΟὨ]Υ Οὔ ῬΘΥΒΟ οδΔἢ 
ἢδγθ 66 τἸλϑϑηῖϊ. ὅ60 ΕΖ. ν. 14-16 πὰ γοσβ. 27, 
29, θοῖονγ. ῬΣΟΌΔΌΙΪΥ [6 ψγογὰ Ζογοῦμ 6] γγὰβ ἢγβὺ 
ἰηϊγτοάυοοα 88 ἃ ρ,οδβ οὨ (ἢθ τιϑλγρίη, δὰ δἔξοῦ- 
γΔ͵Β ΓΠγΟῸρἢ δὴ ἱμδανογίθησο ζοπηὰ ἐ08 ὙὙΑΥ ἰῃἴο 
0 ἰοχί, οὗ Υ. 40. 

γεν. 28. Ἐοραῖθθθ. [0 νϑβ ὑπο σἈρ [8] οὗ 
Οὐγὰ8 δπὰ οοσουρίθα 848 ἃ Βυ 1 Π)6 } χοδίἀθηοθ ὈΥ͂ 
[π6 Ῥογβίδη Κίηρϑ δέζοσ ἢΪ8β τἰπιθ. Οἐ. Χϑη., ὑγγ., 
νὴ. 6, 22; Απαῦ., ἰἰϊϊ. δ, 16; ΠΟΥ Β Ζραἰιοδγ- 
ἰογὸ. ; ΘῈ ἤθη κ6}}8 Δὲν. δα., αὐ πτνος. ; δὰ Βδνυ]ίη- 
80}᾽8 “πεῖοπὶ Δήοη., ἰϊ. 3602--269. ---- Α γΟ]1. ΤῊ νν88 
ΤΟΌΔΟΪΥ ἔγουῃ ρδγομπιηθηῦ. Αἴ δου. χχχυὶ. 23, ἰῦ 

15 8814 πδὺ ἃ Κηΐϊΐο γαϑ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ [0 ἀθοίτοΟΥ [ἢ6 
ΤῸ] ὑμοτ0 βΒροόκθὴ οὗὐὕὌὨ ὙΤμδ τοδάϊῃρ οὗ (οὐὰ. 
111. 44. ϑγπηο ἾΖ68 ὈοίῖοΣ υνἱτἢ ὉΠ6 σοηΐοχῦ δια 
τὰ τη6 Ηδῦτγον, δηὰ τἰθ τηΐϊϑῦακθ οὗ νγίτϊηρ, 
τόπος ἴου τόμος ταῖρ ῦ ΘΑΒΙΪγ ἤᾶνθ Ὀθθη πιδᾶθ ὈΥ͂ 
8 ΠΟΡΥ δῦ. 

γον. 34. ΤΟΥ βδοσίβοο, ἐπιθύουσι. ΤὨΘ ἴοτοθ 
οὗ {Π9 ῥτϑβθῃῦ, ἰῃ [8 6486, 18 ἴο πα ΐοϑῖθ ἃ ζαϊαγο 
ΔΟΙΪΟΠη 88 βοιηθί ἰηρ Ἀ8 σοοά 848 ΔΙΓΘΘΑΥ͂ ργθϑθηῦ. 
560 ὙἼποΡ, Ρ. 268. 

γοσ. 35. ὙΜ1 ἴδγτθο τοῦ οὗ θυ βίου θΒ 
διὰ 016 τοῦ Οὗ ον ψοοᾶ. ΤῈ ἰά68 δθθπὶ8 ἴο 
0 πδὺ ὕο ΘΥ̓ΘΤῪ [ὮΤΘΘ ΤΟΥ͂Θ, ΟΥ̓ ΘΟΌΥΒΟΒ, Οὗ ΒίοῃΘ 
ΤΏΟΓΘ ὙΔ8 Οὴ9 οὗ πσοοά. ὙὍ06 ΗΘΌΓΘΥ πνοτγὰ ᾿γδη8- 

Ἰαύθα ποθ βαὰ ἰπ "9 ΠΧ Χ. δόμος (173 713) οαςατϑ 
ΠΟΥΤΠΘΙΘ 6156 ἴῃ ἋΠ6 Β[Ό]6. ΒΥ βουὴ 1 8 γοπάδγοιὶ 
δίογίδβ, [8 τηακίηρ ἰὕ τοῖθσ ἴο 6 μοὶ ηῦ ταῦθ ῸΓ 
δὴ [Π6 ΓΟ Π 88 οὗἁὨ [ἢ 6 ν8]]8. 

ον. 21. Βυΐϊ Ὠθ, ἱ. ὁ., Πατίιι8. πὰ [80 ΗἩδῦτον 
[86 παγγδιΐνθ 18 δὖ Ὁ}}18 ροϊμῦ οηδηρδὰ ἔγοιῃ [ἢ9 
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ἱπάϊγτοςϊ ἴο [ἢ6 ἀΐτοςῖ. ΤΠ ἄθογοθ οὗ ᾿ασίυβ τ᾽ 88, 
Ῥοτπδρδ, Ὁπουρ ἢ οὗ 8858 ἱποϊπάδα ἴῃ ὑπδῦ οὗ ΟΥγαβ, 
ΟΥ εἶδ ἴΠ6 ὑγϑηβ]δίοῦ ΟΆΓΘΙ ΘΒ} 7 ὨυΣτοα δἱοηρ, 
στ πουϊ πουείης {δι ἴπΠ6 δα δ]θοὺῦ Δ σπδησοα, 
ὩὩ ] ἢ οαπιθ ἴο [Π6 ἔο! ] ον Ὡρ γογθθ. [ἢ [86 ἰδ8- 
ἴ6Γ ο686 6 ἰδ σΌΪΟΥ οὗ 8 ΔΗΔΟΠΓΟΙΐΒπι, δίῃοθ, 1 
Ογτὰβ μδὰ ρίνθῃ ὕπεβο ἀἰϊσθοιίουβ ἴο Ταζῃηδὶ διὰ 
18 ΟΠ ΡΔΏΪΟΏΒ, ὙΠΗΥ͂ ἯΘΓΘ ὉΠΟΥ͂ τηδ κεῖ ρ Βυ ἢ ἰη- 
αυϊΐτγίεβ 1 

γεν. 81. ῬΧΥΔΥ ἴῸΣ [μοὶ νοα. ἴὲ ἱβ ἃ ἔδει 
(δῦ 50 ὈΒΘΑΌΘΕΟΙΥ οὔοτίηρθ ὙΘΓΘ τηϑθ οὐ Ὀ6}8} 

οὗ ἴπ0 Κίηρ. 8.61 Μϑβοο. νἱΐ. 88 ; χὶϊ. 11 ; 2ο8., 
Απηὲΐφ., χὶϊ. 2, ὃ 6. 

γεν.32, Τὴ τσχοδάϊηρ, προσέταξεν ῬτΟΡΘΌΪ, 
ἈΓΟΒΘ ἔγοτῃη ἴΠ60 βιυρροδβθὰ αἰδῆίου) Υ οὗ [Π6 οου- 
διτυοτςῖοη. Βυΐ [Π0 ΟΟΙΏΡΙΪΘΓ ΒοοΒ ἴο δύ 
Ὀχοῦρῦ δ᾽οῶρ [06 ἔογοθ οἱ ἐπέταξα οὗ γοτ. 28 ἴο 

{8 ροϊπί. -- Ηαιιαοᾶ. Τἢὸ Ηοῦγον ποσὰ ΠῚ 
τοὶ ῦ ΡΤΟΡΕΣῚν Ὀ6 ἰγδπβίαἰθὰ Ἵογιοί ῇεα,. Ιὲ τδ8 8 
οι ῬΠΠΙΔῃτηθηΐ διηοηρ ἴδ6 Ῥογβίδηβ. [{- 
βίθδα οἵ κρεμασθῆναι, [6 ΧΧ. Πλ5 πληγήσεται. 
Βαϊ [89 γϑδαϊηρ παγήσεται 18 8180 ὙὙ6}1 δυρροχῖοά. 

ΟΒΑΡΤΕΕΚ ΥἹΙ]. 

1 ΤὙὍΗὲν δ᾽ βἴπηθβ {Π6 ΘρΆσγοι 1 οὗ Οο]θεγτία δἀπὰ Ῥἢωπῖοο, δηὰ ΘαιῃγαθαΖαποβ, τ ἢ 
2 ἐλοῖγ σοι ρδῃίοῃβ, ἔο] οὶ (ἢ 6 ΟΥ̓άΘΙΒ 2 οὗ Κίηρ Παγῖα8, ΠΟΘ ΘϑΓΠ Θδυ] Υ Θποουγαρσοᾷ ὃ 

(86 ΠΟΙΥ ΤΤΟΙΚΒ, δϑϑί βίη {86 6] 6 γ8" οὗ {86 ὅθ ἃπὰ φΌνΘΠΟΥΒ οὗ {ῃ6 θη ρ]6. 
8 Απᾶ 90 [Π6 ΒΟΙΥ ψΟΥΚΒ ῬΓΟΒρογϑά, ἱπγουρἢ ὑΠ6 ργορμδβυίηρ οὗ {86 ργορμοίθ Αρσρεθαβ 
4 δῃηα Ζδοδαγῖαβ Απα {Π6Υ ΗΠ]ΒΗ6α {Π686 ἐλέησε ὈΥ (Π6 σοτηχηδηαπιοηΐ οἵ [πη6 οτὰ αοα 

οὗ βγ86], δῃὰ ψ|} (Π6 σοπβοηῦ οὗ Ογτὰβ δηὰ " Παγίὰβ δηα Ασίδχογχοβ, κίηρβ οὗ 
ὅ Ῥεγεῖδβ. Ἄπά ἰδμ8 σϑδ [86 Βοὶν Ἶ ποιιβὸ βηβῃθα ἴῃ [Π6 ἴῆγθθ δῃὰ ὑνθη θι ἄλΥ οὗ 
6 {86 τηορἱἢ Ααδγ, ἰῃ (86 βἰχίἢ γϑᾶγρ οἵ αγίυβ κίηρ᾽ οὗ [Πη0 Ῥογβίδηβ. Απά {86 οἢ}}]}- 

ἄγθηῃ οἵ ἴβγδ6], δῃὰ " 0π6 ῥγὶθδίβ, δῃα [86 1, δυ θβ, δῃὰ {Π6 τοϑῦ" (δαὶ σψοσο οὗ (ῃ6 
σαρθνιτγ, 0 Βα Ἰοϊποα (Π6π|,}0 ἀἰά δοοογαϊηρ' ὑο {86 ἐλίπρϑε ιοτγίξίδτι ἴῃ [86 ὈΟΟΚ οὗ 
Μοβεθβ. ἀπά ἴον 1 (86 ἀδαϊοδίάοῃ οὗ (ῃ6 ἰδθωρὶβ οὗ (π6 1οσὰ {Π6 γ οἴὔἴογθα δὴ διυιη- 
ἀγα ὈΌ]]ΟΟ 8, ὑνγο Βυπαγοα γΓϑῖΏ8, ζου Βαπαγθα Ἰδπιῦβ; ρῸαΐβ ἴοῸΥ {86 βἰη οὗ 41] 
18.861, ὕγγοϊνθ ἢ ΠΌΤΩΙ, Δοοογα ηρ ἴο {86 ἔπναῖνο ὑγῦ8] ομϊοῖβ οἵὗὐ 18γ86].2 Τὴ 
ὈΙοβὺβ 4180 δπα [86 1, ϑνὶῖθβ βίοοα ἀγγαγϑα ἐπ ἐλοὶν υδείηιοπίδ,. δ δοοογαΐηρ [0 {ΠΟῚΣ 
{ἴ068, ργοραγεα 7ογ᾽ ᾽' 186 βουνίοβθβ οὗ {86 1,ογὰ Οοα οὗἉ 18:86], δοοογαϊηρ ἴο (π6 ὈΟΟΙς 
οὗ Μοβββ, δῃηὰ {ῃ6 βογίθιβ δ θυ ῦῪ ραΐθ. 

10 Απά (6 Ομ] άγθῃ οὗ ἴβγϑθὶ ὑμαΐ τόσο οὗ {π6 οδρυνγ Β6]α [186 ρϑββουθῦ ἐπ6 ἔουσ- 
ἰδθηΐ ἄαν οὗ 186 ἢγβί τηοηθἢ, αἴθ (μα 6 (Π6 ῥγὶδθϑίβ δπὰ {π6 1,ονὶΐθ8 6 ΓῸ βδησί- 

11 ἤεὰ. ὙΠΟΥ [μδὲὺ τ γα οὗ (86 ΟΔΡΕΝΠΥ͂ ΤΟΓΘ ἠοὺ 4}1} βδῃποῦ ρα ἰοροίμοῦ; Ὀαΐ [86 
12 Τιονϊῦθβ ΤΟΙ͂Ο ἃ]1] βαποι ρα ἱορσοίμογ. 5 Απᾶ δὸ {ποὺ οἴξδγοα [Π6 ρϑββουῦϑσ ἴοσ 4]] 
18 ἰῃϑῖὴ οὗ {86 σδρ νυν, δπα ἴον ὑποὶν Ὀγοίσθῃ {Π6 ῥτιθβίβ, δῃα ἴογ ὑβθιβοὶγθθβ.0 Απᾶ 

[16 ΟΠ] άγθη οὗ [8γ86] ὑπαὺ σαπιθ οαὐ οὗ {Π6 ΟἈΡΕν Υ αἰὰ Θαῖ, δυεη 4}1 ὑΠ6 Ὺ ὑπαὶ δα 
Βοραγαίθα ὑπϑίθβαὶνθθ ἔγοσῃ (86 δροϊαϊπαίϊομϑ οὗ [86 ΡΘΟΡ]6 οὗ {Π6 Ἰαηά, δηά βουρὩὸ 

14 (μ6 1,ογὰ. Απά {ποὺ Καρί ὑὴ6 ἔθαβί οὗ πηϊθανθηθα ᾿Ὀγθδα βϑύθῃ ἀδύ8, τὺ ἸοΥ ̓ ἢ 
156 Ὀσέοτο {μ6 1ογά. ἴον μδὶ δ μα τἀγηθα {Π6 σουπ86] οὗ {86 Κίηρ οὗ Αββγγία ον γα 

{Β6τὴ, ἴο βίγθηρίμϑη {ποῦ Ὀ8η45 [0 (86 πόοτκ 18 οὗ (86 Τωοτὰ ἀοά οὗὨ ἴ8Γλ6ὶ]. 

Ψοσ. 1. --Ἰ ΑΟ Ψ. : κογεέσοοσ. Οοάά. 111. 19. 44. δδ. θ4. 71. 14. 106. 108. 119. 120. 121. 184. 236. 246. 248. ΑἸὰ. πανο ἐδ 9 
διιΐοϊο Ὀοΐοτο ἔπαρχοε. 5.Α.ῸὉΥ. : Θοτσιδη θη. 

γον. 2. ---5. ΑΚ. : ἀϊὰ γϑΣῪ σατο} ονόσβοο (Οἵσ., ἐπεστάτουν .. . . ἐπιμελέστερον). 4 φδηῃοϊϑῃίδ. 

Ψον. 8.--5΄.Ὰ. γ.: Ὑδοὰ Ακχοῦδ δηὰ Ζδοδατίδδ [6 ῥστορμοῖδ ὑτορῃθεὶϑα. 

ΨοΣ. 4. ---5.Κ. Υ., οπιῖς διὰ. Ἐσίὕσδοῖο δ ἀδ ἴο πὸ γόσθο, ἕως τοῦ ἕκτον ὅτονς Δαρείον βασιλέως Περσῶν, ἔτοτῃ 111. ΧΊ. 
δῶ. ΑἹ]. Βγγυ. Οἱὰ 1δ4ὲ. ΟἿ. τοσ: ὅ. 

Ψεν. δ. ---Τ Α. Υ. : ΤΏΘ ποσὰϑ ὁ ἅγιος ἃσὸ οσαϊἰἰοὰ Ὁγ Π]. 19. 44., διὰ δβοῦγο οἴδοτα, τί ἐμο ΟἹὰ 1.6΄. σῸ]Ε. 
Ψοῖ. 6. --5.Α. Υ͂,, οπιΐές διὰ. 5 οἶδοῦ (ας. οἱ λοιποί). 10. (μδὲ νοτὸ δ ἀϑὰ μπέο ἑλεῖν (Οσ., προστεθέντες). 
ΨοΣ. 1. -- ἢ ἃ. Υ.: το. 
Μοῦ. 8. ---12.Α0ὉΥ..: διὰ ἐμνοῖτο κοδὶδ ἴον 6 δἷῃῃ οὗὨ 4}} [βιϑοῖ, δοεουάϊῃφ ἴο 06 πυροῦ οὗ ἐδο οὨϊοΥ οὗ ὑπὸ ἐσΐθϑα οὗ 

Ἰεταοὶ. ῬῸΣ ἐκ τῶν φνλάρχων, 19. 108. ΟἹὰ 14. Δὐὰ ψυϊς. χορ τῶν φυλῶν, δὰ ψΕΤῸ {0] οννοὰ ὈΥ ἴμ6 Βίσῃορ᾽ 8 ΒίΌ]19, 
Ὀαὲ ποὲ ὉΥ ἴδπο οὐἰτίου οὗὨ 1611, πιο δϑοῖοδ ἰὸ μᾶτὸ ἴα κθ Πόσο ἐδ ΑἸάΐηο (πὰ Βοπι.) οἀϊξίοη οὗ ἐμοὸ ΩΥΧ΄. δε ρυϊάο. 

Τὴ ἴδο τοδταίῃ 1 τϑοοχζηΐσοδ ἔπ οχἰδίθηςς οὗ δυσὶ ἃ τορος (Οτ, ἐγίδε3). 1 πδῦο οοῃμποοίοά πρὸς ἀριθμόν τίιἰξὰ χιμάρους, 
φοοοσάϊηρς ἴο δ Ροϊεϊ ες οἵ ΕΥ̓ σας μ᾽ ἴοχῖ (806 Οὐηη.). 

Ψοςσ. 9. -12.Α. Υ. : ἴὰ ἐδοῖν τοδιπισηία (μοἱ Δ} 1οΞο ἃ). 1ὅ δοοοσαἰης ἰο ὑμοὶν κί βάτοάμ, ἰπ. 
γον. 10. --Ἦ Ἰ5ῬΟΥ ὅτε, 111. ΧΙ, 44. 248. ΑἸά. πᾶτοὸ ὅτι. 
γον. 11. --- 15 Ἐνἰἔσδολθ οταΐίδ ἔπ τ 016 οὗἨ ἐΐ6 τοσδο οχοοριϊηρ “τοκοίμοσ ψΠῈ ἰδοδο (Α. Υ., " ΟΣ 8}} ἔθοτα ᾽) οὗ ἔδΦ 

οδριυϊνί ἐγ ̓" βορασδιίηρ [Π9 δαῖωθ ἤσοτῃ υϑσ. 10 ΟἹἹῪ ὉΥ ἃ οοϊωσωδβ. πὸ ρδβδδαρε 8 ἀοΌ (1089 οοσταρί. Τμο ἰδουκδξ 16 ποῖ 
ἐουπὰ ἰπ ἴπ6 Ἠοῦγτον οτἰ χί 8] (εκοο Οὐηι.). 

γος. 14. --- ΑΥ̓͂, : τιλκίηκ ΤΟΣ. 8 ἴῃ ἔδο ποτῖχϑ (θ᾽... ἐπὶ τὰ ἔργα). 

ςῷ Ὁ “2 
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ΟἜΔΡΙΕΕ ΥΙΙ]. ((ἵ. Ἐς. νἱ.) 

ον. 4. Απὰά Δείδχοσχοθ. Τὴ ἢ πιοδηΐ, 
88 6. ἱηἀϊοδίοἀ ΟΥ̓ 106 Οὐδ Γ οὗ ψΌΓαβ, ἰδ (86 Κίηρ 
ΜὮΟ Τοϊχηθά δος ὈΥΌΒ, παὺ ἰδ, ΑΤΙΆΧΘΟΥΧΘΟΒ 
Τιωοηρσίμημδηθβ. Βαϊ, 85 10 ὕδπιρ]θ νγγὰ8 οοιηρίοἰοά 
Ὀδΐοτο .ἷ8 δοσοεβίου ἴὸ ὕπθ τῇγοηθ, ΠΟῪ ο88 ἰδ ὈῸ 
δαϊὰ ἴο ἴδνθ Ὀθθὴ ἀοὴθ ὉΥ δἰβ σομητηϑητϊηθηΐ 1 
τ τοΐσῃς θ6 μοὶὰ, ψ ἢ ΜιΟἢΔΟΙ 8, ΕὙ ΖΒΟΒ 6, δηὰ 
ΟἾΠΟΥΒ, (παι, ἰδ ἢ 848 ἢ6 Θοηςθαϊοα ὈΥ ἰδ 
οἀϊοὶδ (εξ. νἱϊ. 9 ἔ., δαῃὰ ἘΣ. νἱῖ. 18-20) ἴο [Π6 
βαϊθοαυθηΐ δθεδα γίηρ οὗ [πὸ (ει ρ]6, [Π6ΓΘ νγἃ8 
ὯΟ ᾿ΠΠΡΓΟΡΣΙΘΙΥ ἴῃ ἴδ6 Ἰηἰγοάιοίίου οὗ 8 πϑῃηθ. 

εν. ὅδ. Μορΐὴ Αἄδσ. [Ὁ σΟΥΙΓϑρομἀςα ὨΟΔΓΪΥ 
ὙΠ ἢ 0Π6 ργοϑοηῦ τη οὗ Μδαγοῆ. ΤῈ Ηθῦτγον 
1148 6 τϊγά, ἰπδιίοδα οὗ (6 ἐυϑηϊγ- τά. [κ 18 
ἸΙΚΟΙΥ ΓΠΔὺ 1.0.6 ΘΟΠΙΡΙΪΟΓ πηϑὰθ [ἢ6 εἰπῆ ὈθοϑΏδ6 
1ϊ δοοπηθα ἴο Ὠἷπὶ ᾿ποσὸ ἥϊεϊηρ ὕἢ0 ψγθδαρροβε (Πδὶ 
86 οδιῖναὶ οὗὐ [Π6 ἀραϊοδιίου βῃου]ὰ δὶ οἷσι 
ἄδγα (ἰὶ Κίηρβ υἱ]}. 66; 2 ΟὨγοη. χχίχ. 17); διά 
80, ἴοο, (6 Ἰαϑὺ εἰρσῖιῦ ἀδγβ οὗ 8 γθδὰῦ ὃὸ ἢ]]οά 
οὔ. γο δῖὸ ἱπαουϊοά τὸ Βοιίμοδι ἔον (πὲθ βυρ- 
ἐοδιίου, ΑἰΒουχὰ 6 γγὰϑ ἰοὰ ὉΥ ἴΠ6 β8πὶ0 γθβϑοη 
ἴο0 7υϑὲ ἴδ Ορροδίϊθ ᾿οῃοϊυδίοη ; ΠΑΙΘΙΥ, ὑπαῦ ΟἹ 
[0686 ζτουηάο [06 ΓΓΔΏΒΙ ΟΣ τοῦ] ποὶ μανο τηϑθ 
δΠ9 σὔδηρθο ἔγοιη [ὮΤΕΘ ἴο Γυνϑηϊγ-Ὦγ66, δΔηά πθησα 
186 ἰΔίζοῦ πχαδὲ Ὁ6 τοχασάθά δ8 ἐδ ογίσίναί ἀαίδ. 

γεν. 7. Αμπὰὰ ἴον ἴΆ89 ἀράϊοδίέοῃ. ΕῸΣ [86 
[Ποο]ορίςα] δἰ ρηϊβοᾶποο οὗ ἴΠ6 ψογὰ ἐγκαινίζω, 8860 
Οτεμογ β 7εζ., αα υοο. Ἠοσδ μἶνοβ 88 106 πιοϑηΐηρ, 
““[οὸ ἀὁ δβοιηοί μην ὨΘῪ ἢ). δοιηθιἷηρ πον." 1)6- 
Ἰέόζβοι ου. ΗθὉ. 'χ. 18 ὀχρίδἰπϑ 'ΐ 88 ἔο!]ονΒ : “ 80]- 
δΙΠῺ]Υ ἰ0 βοῦ ἔυγιἢ δοπιο της ἢθνν 88 δ ἢ, Δη ἀ ἴ0 ρὶνθ 
ἦς ΟΥ̓́ΘΡ ἴο 166, ἴο0 ΟΔ86 ἰΐ ἴ0 ΘΏΓΘΣ ἰπῖο Ορογαιϊοῃ.᾽ἢ 

νοσ. 8. ΟΘοεδίε ἴὼΣ [δ δἷῃδ οὔ 411 ΤϑΣ86], 
ἴνσοϊνο ἐδ ὩυΡΟΣ, δοοοχαάίης ο. Τἢθ οομῃδβίγιιο- 
τοι οὗ {86 τσϑοκ 18. βδοιηθν δῦ ρΘΟΌ] ΔΓ: χιμάρους 
ὑπὲρ ἁμαρτίας παντὸς τοῦ 1. δώδεκα πρὸς ἀριθμὸν, 
ἐκ τῶν φυλάρχων, οἴς. ΤΥοπαοΙοΏ ετς (ΕἸ ΒΠΟΓΗ Β 
ΕΕἰπίοιι. ἐπ α. Αροΐ. ϑελτγῦ., ρ. 8366) ψου]ὰ βύγι κα 
ουῦ {}Π6 ἐκ, δὰ 8 κ0 τῶν φυλάρχων ἱπηπιοά ἴον 
ἀοροιάθηῦ οὰ ἀριθμόν; ὑυῖ ποτ ἰδ δἰιαοδὶ πὸ 
ΤΠ ΌΒΟΙρὶ δας πογιῦν ἔογ βυοἢ ἃ σῆδηρο. Οὐ [6 
ἔοτος οὗ {πἷβ ρσεροβί το τὶ [6 ρϑηἶνθ, 88. ὮΘΓΘ 
ξουηά, οἴ, ὙΥ ΠΟΥ, Ρ. 866. 

νον. 9. Ουν ὕοοκ αἰ ΠἔοΥΒ ΘΟὨ 5, ΘΓΆΘΙΥ ἔγοτῃ τἢ6 
Ἡεῦτον δὲ ὑπ|8 ρος. ΟΣὨ ΕΖ. νἱ. 16, διὰ δῦονα, 
'. 2 

Ὕοσ. 11. 1 μᾶνὸ ἰοῦ [6 Α. Υ͂. 48 ἔουπᾶ, δαὶ 
ΜΟΘ]ὰ ῥΓΟΙοΣ [0 τϑηὰοσ δοοογάϊηρ ἴο ΕἸ ΓΖ8Ο ἢ 68 
ἰοχῖ, ἱπ ὙΔοδ τ1ῃ6 ποτὰβ ὅτι ἡγνίσθησαν, ὅτι οἱ 
Λευῖται ἅμα πάντες ἡγνίσθησαν ἃτὸ οἰηϊιιθα. ΤῈΘ 

βυβῦ ἔντο δῖθ ποῖ ἔουηὰ ἴῃ 58. 71]. ; δπὰ [6 τὸ- 
ΤΩΔΙΠΩΘΡ Δ.Ὸ Οἴηἰίοα ἰῃ 52. 64. 74. 106. 119. 120. 
121. 184. 2386. 248., ἢ ΑΙά. [Ιὲὺ νουϊὰ {Π 6 ἢ 
τοϑδα, Ἰϑανίηρ νον. 10 88 ἰξδ ἷἰβ, γϑσ, 1]: “ τορϑῖθο ῦ 
τ ἱΓἢ. 411 186 ΟὨΣ] ἀγθ οὗ (πὸ οαρινὶτγ. ὙΜΊῸ 006 
τρδαϊηρς οὐχ ἴον {μ6 ἤτγοϊ ὅτι, --- ϑυρροτῖθα ὉΥ 55. 
19. 108., δγγ., ΟἹὰ [,Δ., Ψαϊς., -- [6 Ῥδββαρθ 
ταϊσῃξ, ΠΟ νΟσ, Ὁ6 τοπαογρα : απα αἰΐ ἰδ 508 ὁ 
ἐλ οαρίϊυϊίψ ἰρέγα ποί βαπεί{ 64], δεαιιδ6 αἰΐ ἰλε 
ἐιευΐϊεδ ἰρεγα δαποί( πα ἰοσείλετ, ; [6 πιρδπίηρς θείης 
Παὖῦ 6 ΟΥ̓ ΒΕΙΒ ΨΟΙΘ ποί βδποι θά ἴῃ [Π6 βᾶπιθ 
80Ώ86 8η4 ἄθρτοθ ἃ8 ὕὸ [ονἱϊο8. [ἢ ἋΠ6 ΗΘΌΓΟΥ 
8. αἰ δι ΠΟΙ ΒΟΘΙΊ8, ἰῃ ἔαοῖ, ἰο θ6 πηϑδάθ Ὀθίνθοῃ 
[Π6 ΡυγΙΟΥ οὗὨ ὑΠ0 ον 168 πὰ Ὁμδῖ οὗἠἨ πὸ ῥγίβδίβ, 
ἴῃ ἔδνοσ οὗ ([Ππ6 ἔογιωῃθσ. [Ὁ πιδὺύ Ὀὸ [δύ (Ὠΐ8 ἷ8 ἴΠ|0 
τοῦσς Μη 8 βοδῦϊηρ βοπιον δῦ ἱπάθβηϊ ον 
ὑθαΐογο [86 ταϊπά οὗ τπ6 ὑχϑηβ᾽ δον. 

γον. 12. Το 1, ονΐι68 οὔξοεσοα 1, 
εν. 1δ. Είης οὗ Αδβενυτίβ. Ἧγο τηΐϊρῃῦ δᾶνθ 

ὀχρθοῖϑά, γϑίῆοσ, “ Κίηρ οὗ Ῥοιβῖδ.᾽" Βυΐ Πατῖυβ 
δὰ γχοοοῖνοα ἰμὸ κίηράοπι οὗ Αδβεγτία, τορζϑῖθοῦ 
ἢ Ῥαϊθεϊίηθ, 88 8ὴ ἱῃηδογίϊζδηοθ, δὰ 80 πδά 
ΘΟπιθ ἰπ:ο δι 6 ἢ} ἰηἰἰτηδῇο τεϊδίίοηβ πῖ(ἢ [ἢ 6 ον. 
Αβδγσίδ, ἴοο, 88 ΟὯΘ οὗ [86 ργϑοϑῖ βου Β οὗ ἴὴ0 
ΜΟΙΪά, ὙγΆ8, 88 8 ΤΕ. Οὗ ΠΟΌΓΣΒΘ, ΤΌΤ ΡῥΓΟΠιὶ- 
ὭΘΠΟΥ Ὀθίοσο ὑΠ6 τηϊηα οὗ μα τεῖος, δηὰ ἰδ τν88 
ΤΑΌΠΟΣ 8 ΘΟΠΙΡ Ϊπιθηΐατγν {016 ὑμδη οἴ μθτυγ86 πῃ 
ὑΠὰ8 Δρρ θὰ (ο Πᾶγυ8. ΟΥγγιβ ἰβ οδ᾽ θὰ ὉΥ͂ 
Ηοτγοάούυβ (ἱ. 206) “ Κίηρ οὗ ἴ0 Μοάρ8.᾽ 

Φυδύάῃ Μαγίγε, ἴπ ἰΐ8 ἀΐαίοσαο το ΤΎΥΡΙΟ, 
(ς. ἘΠῚ εἶϊ68 8. ῬαϑθΆρο ἔγοπι ἴῃ Ὀσϑδϑηῦ ἰν1δῖο 
ΜΟΙ, [ἢ ρορπΐηθ, θΟΪοησΒ αὖ ὑμἱἷβ Ροϊηῖ. [Ὁ 15 
88 0]]ον 8: “Αμὰ Ἐπβάγαβ βαϊὰ ἴο [110 ρθορῖίθ: 
Τ ΪΒ ῬΆΒΒΟΥΘΡ ἰ8 ΟἿΣ ΒαυΪο Υ δὰ ΟΣ τοΐπρθ. Απὰ 
ἱξ γοὺ χῖνο πϑαὰ ἴο {ἐιΐ8 ροΐπῃῖ, Δῃὰ ἰδγ ἰξ ἴο Πεδυὶ, 
τπδὺ νγὸ 8}}8}} Βυ τ} 016 Ὠΐπὶ ΟἿ 8. ΠΓΟΒΒ, δηὰ, [ἢ δἴῦοσ- 
ΜΑΓὰδβ γγὸ ΒΟΡ6 ἴῃ ἢΐπι, [ἤθη 88}4}] [Πΐ8 ρίδοθ ποῖ ὮὈΘ 
τν΄ὰαδιθὰ ἴοὺ δυνον, βϑὶ [ἢ τη6 αοἀ οὗ Ποείβ. Βυὶ ἱξ 
γοῦ ἀο ποῖ 6] ον μΐπι, Βοὺ ἢθ6α 5 Τὴ , 80 
88}} γοι Ὀδοοηθ [6 ἀδείδίοη οὗ ὕδπθ ποαιῆθη." 
Ζαβθίη οἸδίταβ (πᾶῦ [ἢ9 ΨΦ6 575 δὰ τοχιονθὰ τἢ6 ρὲδ- 
βαρ 6 ἴτομῃ τ[Π6 ὈοοΚ. Βα, ἰῃ ἴ[Π6 ἢἤγβῦ ῥΐδοθ, τὖ ἰ8 
ενἹάθηΐς 81 Εἶτα αἰὰ ποῦ ρεγθοϊραῖο ἴῃ ὑΠὶ8 ξεδδῦ, 
ποῖ δανίηρ σοηθ [0 Φογυβδίοια Ε}}} αἴνου νγάϑ, 
νν ἶ]6 δὲ πὸ ξΟ]]ονγ Ωρ οη6 ΒΘ βδἰὰ ποιῃϊῃς δὲ 8]}} 
αὐουῦ ἴῃ6 ραβϑουθῦ. ἀπά, βοοοπὰ, ἴπθ ρῆββδαρθ 
ἈΡΡΘΔΑΙΒ ἰῃ 50 οχίϑδηϊ Μϑ. οὐ ὑσδῃβίϑιίου οὗ ΟἿΣ 
ὈΟΟΚ, ΠΟΥ ἷἰ8 'ῦ ἢ ὃ6 ἔουπᾶ ἴῃ Φοδβορῆιι8. Ῥγοῦ- 
ΔΌΪΥ βοῖὴθ ΟἸ γι βιζδ οοργίδὶ τρδάθ ὕμ6 δὰἀάϊξιΐοῃ, 
«τ, ἐδ 'ννῶϑ δοοθρίθα 88 ᾿ϑῃθίῃθ ΟΥ̓ δ υδιίῃ, 

ΟΕΔΡΤΕΕ ΥἹΙΠ. 

1. ΑΔΝΡ αἴνου ἴδοβο ἐλίπφει τ βΘ Αὐΐάχουχοβ {π6 Κίηρ οὗ (π0 ῬΘΓΒΙΔΠ8 γεὶρτιθα, οϑἈΠὶ0 
ὮΡ Εβάγβϑ ἐδα δοη. οὗ ϑδγεϑβ, [μ6 δοπ οὗ ΕἰΖογίδβϑ, (π6 δοβ οὗ ΟΠ 6]οἶδβ,, (86 δοπ οὗ 

2 ϑαϊθυβ, ἴἢ6 δοη οἵ ϑ'αδάμποι, [ῃ6 δοπ οὗ Αομίϊοῦ, {π6 805 οὗ ΑΠπιλΡῖ48, (ῃ6 δοπ οὗ 
ΟΣΖίδβ, {16 δοπ οὗ Μαδγοσζοίμ, ὑμ6 δοπ οὗ Ζᾶγεϑδϑ, (π0 δοπ οὗ ϑν188, (86 δοπ οὗ Βοοοβ, 

Ψετ. 1. ---Ἰ βοθθ ΜΗ. δδγὸ ἐστί δίξος τούτων (1ϊ., ἐστίν), δὰ αδὐξοσσασὰδ προσέβη (τομἀοτοὰ ἰῃ Α. Υ, “Ἢ σδχηο ᾽)). 
ἯΥο ἄγον, ἢ ΕΥ έΣδομβο, ὑπὸ Ἴοττιοσ. Οἵ. γὸσ. ὅ. ἔοσ ᾿Αζαραίον {δι16 οτἰεο τοδάδ, νυ (ἢ 111. 190. 44., Σαραίον (βαχεραδ ; 
Α.Ο Υ., δΒαζαΐδϑδ), δηὰ ζὸ; Ζέχρίον, νἱ ἢ ΠῚ. 44., ᾽᾿Εζηρῶν. 8 0 ατοῦρ ἰοκοῖδοσ μοσζο, 707 ΘΟ υθηΐθῃοθ, δὶ} ἐμ Ὡδιηθο οὗ 
ἔθ ῥτοδει;ϊ σδρίου Οδ6 ΟΥ̓ ΒΟΘΥΒΡΌΥ πὸ γα ομδηροα : (τὸσ. 1) Ηϑἰοίδη, βδϊαπι, βαδάπο ; (γος. 2) Μοσηθσοί, Ζασαίδα, 
Βούοδα, Αδίρδυπι; (νον. 29) ἀδιδοὶ, [δἰ 5, ῬΏδσος ; (ΥοΣ. 81) Ῥαμδί Μ., Ζδσδίδε; (γοσ, 82) Ζδίμοθ, Φασδίμδη ; (τοσ. 88) 
Φοοῖδε ; (τοσ. 836) Βδηϊὰ, ᾿δεἹεοίὰ ; (του. 88) σομδηηοα ; (τοῦ. 39) ΕἸ ΡΒ δ] οἵ, βαζρδίδ; (τος. 42) [ἅποὶ]; (τος. 44) Μα- 
Σδίδα, Ευυδίδῃ ; (τόσ. 46) Ββοάάοι ; (τος. 46) Ὀοδάου ; (τοτ. 47) ΜΠ], Αδουϑυΐδ ; (Υγὸσ. 48) Αδουῖδ, Οβδίαδ, Ομδηπ πο. ; 
(τας. δὲ) Εδουγίδε, Αδδδῃΐδδ; (γοσ. “: Μαστοοίι, [σὶ ; (γον. 68) βαθναδῃ ; (τος. 69) σδηδδηιοθ, ΗΠ θα. 
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[86 δοπ οὗ ΑὈϊϑυδὶ, μ6 δοπ οὗ ῬὨΐηθθβ, 86 δοθῆ οὗ ΕἼθαΖαν, (6 8οη οὗ Αδγοῃ (86 
ὃ ΟοὨϊοῦ ρῥγίθθυ. ΤῊ Εβάγαβ υσθῶῦ ἊΡ ἔγοπαὶ ΒΔΌΥ]ΟΙ, 848 8 βουΐθβ, Ὀθὶῃρ' ΨΟΥΥ͂ ΓΟΔΑ͂Υ 
4 ἴῃ {186 ἸΔὉῪΥ οὗ Μίοβθϑβ, ὑπαὶ γγαβ σίνϑη ὈΥ [86 Οοά οἵ 5γτ86]ὲ. Απὰ {μ6 κίηρ αἰ Βΐπὶ 
ὅ Βοποῦ, 86 μανίηρ' ἔουπα στδὸὺθ ἴῃ ἷβ βἰρῃῦ ἴῃ 411 ἷβ σϑαυθδίβι ὙΈΘΓΘ πθηΐ ὑρ 

ψ ἢ Ἡΐπὴ 4180 βοῖηθ᾽ οἵ (6 Ομ ]άσθῃ οἱ ἴβγϑο], δῃᾷ 5 οὗὐἨ (6 ρυὶθβίβθ, δα 1 ον] 68, 
6 δπᾶ ΒΟΙΥ ὁ ΒΙπρΌΓΒ, δῃ ὅ Ῥουΐίθυβ, ἈΠ ΤΩ] βίου οὗ {Π6 ἔθῆλρὶθ, πίο 6 γαβδ θη, ἴῃ 

{86 βονϑῃΐ γα οὗ {86 ταῖρι οὗ Αγίαχογχοϑβ, 'ῃ πὸ ΒΓ ππομ τ ; (118 τγᾶβ ἐπ Κη Β 
ΒΘΥΘΏΙ δ ὙΘΆΓ: [ῸΓ ἴΠ6Υ ψγϑηΐ ἔγοσα ΒδΌΥ]ΟΣ οὐ Ἶ (86 ἢγβί ἀδν οὗ (η6 ἢγβὺ πηοπί, 

᾿ 8Π4 Οδβ1ὴ6 [0 6 ΓΈ 54] τα, δοοογαϊηρ ἕο {Π6 ῬΓΟΒΡΘΓΟῸΒ ἸΟΌΓΠΘΥ͂ ἡ Β]οἢ (86 Γοτὰ σαγθ 
7 ὉΠϑῖὴ Οἢ }}18 δοοουηΐ. δ ΕῸΓ Ἐβαάγαβ ἢδᾷ ταῦοὶ ἢ 5111}, 8ο ὑμαὺ δ οὔτ ἐ6α ποιμίηρ οὗ 

{Π6 αν δηα ΘΟμ Βα πιθηΐβ οἵ {π6 ἸωοΓτά, ἴῃ ἰθδοιίηρ 15. 411 δγ6] ογάϊπδησθϑ ἢ δηᾶ 
8 ἸυαρστηθηίθΒ. ΝΟΥ͂ {Π|6 ΘΟΡΥ͂ οὗ [116 Θομλτ 58ΐοη, τυ] Οἢ τγὰβ τε ἐθῃ ἔγοιη ΑΥίΆσΟΓΧΘΒ 

{π6 Κίπρ, δηα οδπὶθ ἰο Επβάγαβ (86 ρῥγιϑϑὺ δηὰ σϑδᾶϑγ οἱ {ῃμ6 δὴν οὗ (86 1,οχὰ, 18 (818 
{μαὺ 10] σ 6 ἢ : -- 

9 Κἰηρ ΑΥ̓ΆΧΘΡΧΘΒ υὑπίο Εβᾶγα8 {Π6 ργὶϑϑὺ δηᾶ γϑϑᾶοσ οὗ (Π6 αν οὗ (86 1,ογὰ ςεπά- 
10 εἰᾷ στϑοίϊπρ : Απα ᾽5 Βανίπρ ἀθίθγτηϊποα ἰὸ ἀθ8] ρτδοίουιβὶγ, 1 αν σίνγθῃ ογάβυ, 

{πδὺ 886}} οὗ [Π6 παίϊοῃ οὗ (Π6 «6 γγ75, δῃᾷὰ οὗὨἉ {Π:6 ῥυ]ϑϑίβ δπᾶ 1,ον 68, θοίησ τ] Ἶῃ ΟἿΓΡ 
11 τϑδίτη, 88 8.6 Μ Πρ δηα ἀοβίγουβ, ΒΒου]α ρΡῸ σι [Π66 ἀπο «6 γιβαίθη. ΑΒ ἸηΔΏΥ͂ 

{ΟΡ ΟσΘ 848 ἢὮδνθ ἃ τηϊηα ἐλογθμπίο, Ἰοῖ ἰμϑιὴ ἀδραγὺ τὶ (Π 66, 85 16 Πδιἢ βθοιηρᾶ 
12 σοοὰ ὈοΟ( ἴΟ Τη6 8Π4 ΤΥ ΒΕΥΘῺ ἔτθπβ {Πῃ6 ΘΟΌΠΒΘΙ]ΟΓΒ; {Πα {ΠΥ ΤΩΔΥ ἸΟΟΚ ἀπΐο 

(π6 αὔαὶγε οὗ Φυᾶάεα δηα «6 γιι8816 1, ἈΡΤΘΟΔΌΪΥ ἰὸ ἐλαΐ ψ ὩΪΟἢ 18 ἐπ {86 1ᾶνν οἵ [86 
18 Τιοτᾶ;; δπᾶ ΟΔΥΤῪ ρἹ δ δ ἀηΐο (86 Τιοτὰ οὗ 1βγ86] 16 ἐοὸ ΨΔογιβα θπι, ΒΟ 1 πα τῖν 
ἔτη 8 ἤϑνθ νουγϑα, δηα 8]] {116 σὉ]α 8Ππᾶὰ 51͵ν 8. ὑπαὺῦ ἰῃ {116 σου ηίτΥ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΙ πιᾶγ 1 

14 Ὀδ ἰουπᾶ, ἰο [6 Τωογτὰ ἴῃ «6 τυβα]6πι, τυ (μδὺ αἶθο πο Π88 Ὀθθη ρίνθῃ ὈΥ͂ [86 
πδίϊοη 15 ἔογ {Π6 ἐθιηρ]6 οὗ {π6 [ογά {μοῖν αοά αἱ δουυβαίθ ; δπα ἐμπαῦ 5ῖ 1 γ  γ δηᾶ ρο]ᾶ 
ὍΘ  οοἸ]οοϊρα ἴογ Ῥυ]]οο8, δηα 18 σϑῖηβ, δπα Ἰαπηῦ8, δπὰ ἐλέπσε ποτθαπίο ἀρρογίδὶπ- 

156 Ἰηρ, ἴο {Π6 Θηὰ {πῦ ἐῤθν ΤΩΔΥ ΟΥ̓͂ΘΙ βου ἤοθϑ πηΐοὸ (μ6 Τιογὰ ἀροὴ {π6 8] ν οὗ [86 
10 Τωογὰ ἐμοὶν αοά, ψῃ]οἢ 18. 'ἴῃ Φθγαβαίθη. Ἀπᾶ ψμδίβοθνον τποὰ πᾶ {Βγ Ὀγθίβγθη 
17 ν}}} ἀο ψῖτῃ {Π 8 Βιῖν ον δηὰ ρσο]ά, ἐλαέ ἀο, δοοοσάϊηρ ἴο {886 ψ1}} οὗ ἐγ αοᾶά. Απᾶ 

{π6 ΠΟΙΥ γ6556]5 οὗ {Π6 Τυοσὰ, συ μῖοιι ἃΓΘ ρίνθῃ [868 ἴ0Γ {Π6 86 οὗ ὑπ6 ἰθιαρ]6 οὗ (ἢ γ 
18 αοά, νπΐῖοἢ 8 ἱπ 96 γ8816πι, (πο 5.410 βοὺὶ Ὀθίογσθ ἐγ Οοά; 13 δῃὰ ὙΠδίβοαυθυ 

λίπ 6186 ὕμοὰ ΒΠ4]Ὁ Γθι ΘῈ} ἴῸΓ 1Π6 ἀ86 οὗ ὑπ6 θιρ]6 οἵ ἐμ γ αοά, ἔβοὰ 5884] 
19 ρσῖνβϑ τέ ουαὐ οὗ (86 Κἰπρ᾿Β ὑγθᾶβυτυ. Απα1 Κίηρ ΑὙΓΙΆΧΘΓΧΘΒ Του σ, 9 ἤανα 3: οομι- 

τηϑηαρα {116 ΚΘΟΡΘΙΒ οὗ 086 ὑγΓθαβΌΓοΒ ἴῃ Ογγῖὰ δπα ῬΒαηίοΘθ, ὑπαὶ τ δίβοθυον ΕἸβΒα 88 
{Π6 ρῥγίθδθ δπὰ {π6 υϑϑᾶθν οὗ [6 ἰᾶὺ οὗ ὑπ6 τποβύ Βὶρῃ Οοα 58}|8}} τϑααΐγα, ̓Ξ: [6 0 

20 βμου]ὰ ρσῖνα ἐξ Εἰτῃ αἸΠρΘμΟγ,33 (ο 1π6 δυτ οἵ δὴ δυπαγοα ἰδ]θηΐβ οἱ βῖ[νϑῦ, ΠΠκϑνν 80 
8180 οὗ τῇῆηθαῦ ἴο “' δὴ Ὠυπαγθα ΟΟΥ8, 8Πα 8η Πυπαγθρα ΤΙ ΑΒΌΓΟΒ 3 οὗ πῖμθ, δηα 868]. 35 

21 ἴῃ δουπάλποθ. [θὲ 4}} ἐῤλίησε Ὀ6 ρογίογτιηθα αὔνορ {π6 Ἰὰνν οὗ αοἀ αΠ]Π]σΘΠΕ]Υ ἀπίο 
[86 τηοβῦ μἰρὴ σοά, {πΠᾶὺ γαῖ οοπα ποῦ ροη {π6 Κίησάοχῃ οὗ {Π6 Κίηρ᾽ δηα ΠΪ8 ΒΟ0Π8. 

22 Απᾶ ὃ8 ἰΐ ππαογβίοοα ὈΥ γοιῖι 8180 ὑῃϑὺ γ8 ΓΘ ἴο “ γραῦϊγθ Π0 ἰᾶΧ, ΠΟΥ ΔΗΥ͂ Οἰ 6 Γ 'π)- 
Ροβίμοη, "ἢ οὗ ΔΔΥ οὗἨ ὑμ6 ὈγΓΙθβίβ, ΟΥ [μου 68, ΟΥ ΠΟΙΥ ΒΙΠΡΌΓΒ, ΟΥ̓ ῬοΓίθυβ, ΟΥ τα ἱ ΒΘ υΒ 
οὗ [86 ἰθῃ}ρ]6, ΟΥ οὗ 8 δαὺ πᾶνθ ἀοϊηρβ ἴῃ [818 ὑθιηρ]θ, ἀηᾶᾷ ὑμαῦ ῃὩ0 σιαρθ ἢϑνθ 

21 ΔΌΪΠΟΥΙΥ ἴο τ ρο86 ΔηΥ͂ ἑλέπο ἀροη μθ. αἀπᾶ ἐδπου, Εὐβάγαϑ, δοοοσάϊηρ ο {Π6 υνῖβ8- 
ἄομι οὗ (ἀοᾶ δρροΐπί 9 Ἰυᾶρθ8 8πὰ 7υδύϊ668, ὑμαὺ ΓΠΘῪ τ ΔῪ πάρα ἴῃ 411} ϑ'υγία διά 

ΨοΣα. 4, δ. --τ κ. Υ. : ἴος 6 Τοπηά (1θ. 108)... . οεγέαίῃ (Ογ., ἐκ τῶν). 3. οηιῖ5 δῃά. 8 υχίοδιβ, οὗ [06 1,.. 
41... οὐ δθ ὨοΪγ. ὃ ργηϊίδ δυὰ. 

Ψον. 6. --- 5.4. Υ.Ψ : Τηπριοδᾷ οἵ ἕβδομος, 11. ᾿δ8 ὁ δεύτερος. ΤΑ. Ψ. : ἰδ. 8Α. Ψ.: ξᾶνο ἴο δίτι (ἐπ᾽ αὐτῷ [6 οταϊἰοὰ 
ὉΥ 11. ΧΙ. 44. δῶ. δ8. θ4. 71. 14. 248. ἀπὰ οἴθοτρ, υυἱΐὰ ΑἹά). 

ον, 7. -οϑ αὶ. Υ.: συ ῦὺ κτοαῦ (Οτ., πολλήν). 10 Βαϊ ἱδυχπῖ (6Ρ., διδάξαι). 11 (πὸ ογάϊπαποοδ. 
γον. 10. --- Α. Υ. : ογπῖς Απὰ (τὶ 44. δ8. 71. 14. 108. διὰ οἴμοῖβ. ἘῸοσ καὶ τῶν δέ ΠΙ. ΧΙ. 44. μδγτοὸ ὄντων δὲ αὐτῶν 

(6.0 Οοπι.). : 

ον. 18. -ἸδΑΌΝ : [μὸ μϑΘ. 19 7ὴὸ ψοσχὰβ τοῦ Ἶσρ. ΔΙῸ 167: ουὲ ἴῃ 11. 19. δὅ. 108. ϑγ᾽. 1δ.Α. Υ. : οδῇ. 
γον. 14. --16.Ἁ.. Υ. : [6 κρίνοι οἵ 86 ροορῖο. 117 Τγαγ Ὅ6. 16. ογίβ απὰ. 
ον. 17. ---ἴϑῷ Α. Υ.: Το ποσάβ, " ἔμπου βμδ} μοὶ Ὀθίοτο ὑν Θοα,᾽" ἃγο οταηἰ θᾶ ἴῃ 11. 1ΠΠ|. 44. ΟἹ 1,6. Ξγσ. Ὑ79 τοἰδίῃ 

ἴδοτα, Βούνονοσ, τί ἢ Ετὶ ἐζϑοῆο, δηὰ βέσί κ οὐ Αἰ ΠΙΡῚΥ “ἐπ Φοχιικδίοση,," τ ἢ Ἡἰς ἢ ἔμ τόσο ἰπ [89 Α. Υ΄. οἴοβοθ. 1ὺ να 
ῬΓΟΌΘΌΙΥ τοροδέρα ὈΥ ταΐαίακο ἔγοτα ἴδ Ῥγουίοιβ 9. Οοά. 17. οταΐ ἐδ δἷδο ὨθδΥὶν 81] οἵ ἔῃ ο οἰ οοηὮ ΤΟΣΒΟ (806 (Ὁγ1.). 

γος. 19. - Ὁ ΑΨ. : ογηῖδς τηοσθουοσ. Ἐσί ποῦ γϑοοῖνοι δέ (ζον ἰδού) ἴτοτη ΠῚ. ΧΙ. 19. 44. ΟἸὰ 14ἱ. ἅγσ. 31 δ᾽ 
8᾽15οθ. 3533 βοῃὰ 70: (τ. ἵνα ὅσα ἐὰν ἀποστείλῃ ΞΞ ἵνα ὅσα ἂν ἀποστείλας αἰτήσῃ. 58Α.Υ͂. : πῖϊἢ δροοὰ (ατ., ἐπιμελῶς). 

γος. 20. --ἨΑῸΥ.: ὁγοὴ ἴο. 838 ρίοοορα. 356 οἴμονρ ἐῤλίπρε. ἘρΥ ἄλλα, οὔ {δ ἐέχέ. γες., πΘ δάορί ἅλα ἴτοτι 106. 
121. 184. 226. ΟἸΪά 14. Οοά. 11. μαὰ [814 Ὃδ1δοὸ ἰὼ [86 ογ κί μδὶ ἰοχὲ, πὲ Ἰδίθσ ἃ βοοομῃὰ ἃ ττ88 ἰπηἰσοἀυσοὰ. 

γος. 22. --ἰῖ α, Υ. : 1 οομισηδηά γοῖ 8150 ἐδδὶ γο.Ό 39 ἘΣ ΊΣΒΟμο βάορίδ ἐπιβολή ἔτοτι 246. ὅγχσ. ΟἹὰ 1αἴ. ψυῖϊς. ΤῊ 
ἐεχί. τος. ὯΔ8 ἐπιβονλή. γος. 23. --- ΑΥ̓͂. : οσάδίῃ (ασ., ἀνάδειξον). 



1 ΕΒΌΗ ΑΞ. 909 

ῬΠοπΐοθ 411 μο86 ὑπαὶ Κπον {Π6 14 οὗ (ΠΥ Οοἄ ; δηά (ποβ6 ὑπαύ Κπον ἐξ πού μοι 
24 β}ι4]0 ἰθαοῦ. Αμπαᾶ ὙΒΟΒΟΟνΘΓ 8141} ἰγϑῆβρτθϑβ ὑπὸ Δ οὗ (ΠΥ Οαοά, δὰ οὗ {π8 Κίπρ, 

81}8}} ὈΘ Ρυπίβῃθα ΡΓΟΙΡΕΥ δπα σὶρογουβὶγ,} Ν ΒΘΙΒΟΣΡ ἐξ δδ ὈΥ ἀθϑίδ, οὐ οὐδδὺ ραη- 
ΙΒΗηπηθηΐ, οἰ ὑμλ ον ἦ ὈΥ ἤπ6 ΟΥ̓ ἱπηρτβοπιμηθηί. ὃ 

285 Αμπα βάγαββ, [86 βοτῖθϑ, βαϊα, Β] ββϑᾶ 4]ὁοὴηθ δε {86 1,οτὰ " αοἂ οὗ τὴν ζαῖ μα σβ, 80 
δαί ραΐ (Π686 ἐλέποεα ἰπίο [Π6 Βϑαγὶ οὗ {π6 Κίηρ, ἴο ρ]ογι ἔν μἷβ ἤουβο ὑπδὺ 8 ἴῃ οσυ- 

20 ββ]θῖιὶ; δηα Βα Ποῃογθα πη6 ἴῃ {86 εἰσῃὶ οὗ {π6 Κίηρ, δῃα ἀὲβ ΘΟΌΠΒ6]]ΟΥΒ, Δα 4]] 
27 5 ἔγίθηβ δπΠα ΠΟ0]68ϑ. Απα] νγὰ8 ὃ ϑῃοουγαρθϑα ὉΥ {πθ6 610 οὗ (86 1,ογὰ τΥ Οοά, 

δηα σα μογθα ἱορϑίμοῦ ουὖ οὗ 18:86] τηθῃ ὅ ἴ0 ΡῸ ὉΡ τὶ τη6. 
285 Αμάὰ (8686 8Γ6 ἴΠ6 οἰαῖ δοοογάϊηρ ὕο ὑποῖγ ΤἈ0Π6 7 8 Βουδ687 δηἃ [ἈΥΠΥ αἰνἼβἱοη8,5 
29 μδὺ πϑηῦ ἋΡ 1 τῶθ ἤτοι ΒδΌΥ]ΟΩ ἰπ {16 τοῖρτι οὗ Κίηρ' ΑΤίΆΧΘΟΓΧΘΒ : οὗ [Π6 ΒΟ 8 

οὗ ῬὨίηθοβ, ϑσβοι ; οὗ [86 βοὴβ οὗ ΠΙΠΔΙΏΔΡ, (ὐδιλ}]16] ; οὗ {(πΠ6 8οῃὴ8 οὗ ἢ δνυ]α, 
90 Αἰ {Π6 8δοη οὗ ϑ'ϑοβϑηΐββ : οἵ (6 βοηὴβ οὗ Ῥβογοβ, Ζϑοθδγίδϑ, δπα τὰ ὨΪπὶ ὑγοΥΘ 
81 οουηίρα 8ῃ δυπαγοα δηᾶ ΠΥ τηθῃ ; οὗ [6 Β0η8 οὗ Ῥηδδαίῃ Μοδρ, ΕἸϊδοὨἶΔ8, ἐλ6 805 
82 οὗ Ζαγεϑϑ, δηᾶ σι πἶτῃ ὕνχγο Πα Πα Γθα τηθῃ ; οἵ ἔπ βοῃβ οὗ Ζαίμοββ, Βϑοβοηΐαδβ ἐδθ δοπ 

οὗ 6 Ζϑϊυβ, δῃᾷ τῖτἢ ἶσα ἴὮγοο πυπάγοα πλθη ; οἵ 6 8008 οὗ Δαΐῃ, ΟὈοίῃ, ἐλα δοπ 
88 οἱ ΦΔοπδίμαϑϑ, δηὰ σῖτἢ Εἶπ ἔνγο Βυπαγοα δπᾶ ΠΕ τηθη ; οὗ {Π6 80}8 οἵ ἘΠ), “6 8188 
84 δοη οἵ ΟοΙ ΠΟ] 48, δα τὶ) ὨΪἷπὶ ΒΘΥΘΗΪΥ θη ; οὗ 86 δοὴ8β οὗ ϑδρῃδίίδβ, Ζαγαὶδβ 
8ὅ δοη οὗ Μίομδ6].8, δηα τὶ ἢ ἷτ ἐπγθοβοουο δηα ἔθη τθῃ ; οἵ ἴῃ6 80η8 οὗ Φοδῦ, Αδᾶ- 
86 ἀϊΐ48, δ8οπ οὗ 4Ψ62Ζ6]8, 8η4 ΜῈ ἰτὰ ἔνγο δυπαγοα δηα ὑνϑῖνθ τηθῃ ; οὗ (Π6 80}8 οὗ 

Βδηΐ48, 54] πλοίἢ, 8δοη οὗ ΨΦοβδρἶδβ, δῃα ψὶ ἢ ἷπὶ δὲ υπαΓοα δηα {ΠΥΘΘΒΟΟΓΘ ΤΏΘῊ ; 
87 οὗ [86 βΒοη8 οὗ Βϑθὶ, Ζϑδομαγίαβ δο οἵ Βοϑθαδὶ, δῃὰ πῖῦ ἢ ἰτα ἔνθ δηαᾶ οἷσι τηθη : 
88 οὗ [Π6 βοῃβ οὗ ̓ Αβίδίἢ, Φοδπηθβ δοη οΓ Αὐδίδῃ, δπὰ τ ᾿ἶπῃ 8 πα Γοα δα ἔθη στρθ ; 
89 οἵ [86 βδοῃ8 οὗ Αἀοπίοξιῃ, {Π6 1α8ὲ, ΔΠ4 [Π 686 ἀγΘ {Π8 πϑπι68 οὗ ὑπθπι, ΕἸ ΡμΑΪα δοη οὗΚ 
40 686], ἀαῃαὰ ϑδαμπλρθδβ, δὰ τι ὑπ τ ΒΟΥ ΘΕ τη6η ; οὗ [86 δοηΒ οὗ ΒΑρῸ, {Π{π| [86 8δοπ 

οἵ ΒΔ] Γα8, 8η6 τὶ Ἡἰτα βου η Υ τη6ῃ. 
41 Απαίμε86 1 ρα οΓθα ᾿ορΘίΠοΓ αὐ [86 τῖνον 981164 ΤΉΘΓΑΒ, 6 ΓΘ π)1ὸ ρ᾽ ΟΠ Θα ΟἿΓ 
42 ἰδηΐβ [ζγΓ66 ἄδΥϑ ; δῃηὰ 1 ἰπβρϑοίθα 19 (ποσὰ. Απά 1 σῆθη 1 Τουηα 2 [Π6Γ6 ΠΟΏΘ οὗ [86 
48 ργίοδίβ δηὰ 1 ϑυϊίθϑ, 1 βϑηΐ 15 αηίο Ε]ΘαΖϑσ, δηα [ἀπ6].5, αηᾶὰ Μαΐα,"" δῃὰ Μαβιηδῃ, 
41 δῃὰ ΑἸπδίμδη, 8δπηα ϑϑαϊηβδβ, δηᾶὰ “ουίθυβ, απά Ναίμδη, Εἰπηδλίδη, Ζϑοθδγαϑ, δῃὰ 
4δ ΜοϑοΙ]]Άτηυβ, ρτὶποῖρα] πιθπ πα Ἰθασηθᾶ. ἀπά 1 μαᾶάθ {πθπὶ ρῸ 15 υαηΐο 1 ,οὐάδουβ, 
460 γῆο νγγὰβ ομίϑί αἱ ὁ 1}6 ρίδοθ οὗ {π6 ὑγθδβυγῃ ; δῃᾷᾶ ρᾶυϑ [θη σοτητηϊββίοη [0 8Γ- 

ΤΔηρΡῸ ἱ} Τοἀάεραβ,"7 δηα τ 18 ἢἷ58. Ὀγοίμγθη, δμᾶ τ ἢ 13 06 ὑΓΘΑΒΌΓΟΙΒ ἴῃ ἐλαΐ 
ὈΪϑοθ, ἰο βθῃᾶ 18 βΒΌΟἢ 26 88 τηἱρῃῦ οχϑουΐθ ὑῃ6 ῥΥ]θϑίβ᾽ Οὔ 6 'ῃ (Π6 ὨοιΒΘ Οἵ. [116 

47 Ἰωοτὰ. Απά ὈΥ (Π6 τιὶρθῦν παπᾶ οἵ ουν 1ογὰ {Π6 Υ Ὀγουρμῦ ἀπίο ἃ8 ἱπβίτιοἰθα Ὁ Ἰηθη 
οὗ [ῃ6 80η8 οὗ ΜΟΟΙΪΪ ἰδ 8οη οὗ 1,6Υ], (ῆ6 δοη οὗ [8:86], Αβϑοθἶδβ, δα Π18 Βοη8, δηὰ 

48 λὲς ὈΓΘίγΘη, 0 τΟΓΘ οἱρμίθοῃ. Απᾶ Αβϑθῖδβ, δῃὰ Αππαιϊβ, απ Οβεϑ8 ἐὲδ 
49. Ὀγοίμογ, οὗ (86 βοῃβ οὗ Ομβαπυηθαβ, δηα ὑπ 6 ὲὶγ ΒΟΏΒ, 15676 ΕΘΗΪΥ ᾿ηθη. Απά οἵ ἰῃ8 

Βουϑδηίβ οὗ {86 ἰϑιῃρ]6 σβοτὶ Πανὶ δηά (π6 ῥγὶποῖρϑ] ταθὴ 8 ἀρροϊῃίοα 53 ἔον 6 
ΒΟΓΥΪΟΘ οὗ {86 Του 68, ἐο τοῖΐ, [86 βογτνδηΐβ οὗ {Π6 ὕθιρ]6, ὑγγο Βπηαγθα δηᾶ ὑθηΐγ : 

ὅ0 {1Π| οδίδϊοριιο οἵ 8}1} ὑμεἰγ 3 ἤδιηθ8 νγ)8ἃ8 βδονγῃ. 5 ΑἸὐα {Π6Γ0 1 νονγϑα 8 ζϑϑί ππίο {Π 9 
γΟΌΠΡ' 6 Ὀοΐογο ΟΡ [ωοΓγά, (0 ἀθβῖγθ οὗ ᾿ΐτῃ ἃ Ῥγοβρθγοιιβ ἸΟΌΓΩΘΥ ὈΟΓὮ [ΟΓ 8 δπὰ 

51 {ποῖ ἐμαὶ γγοσὸ τὶ 8, [1ῸὉΓ ΟὟΥ ΟὨΣ]ΓΘη, 8Πη4 οδ{{]6; 33 ἴὉΓ 1 γαᾶβ δϑῃδιηθα ἴο 8851 
οὗ {86 Κίηρ Ιοοΐμηθῃ, δηα Βουβθηιθη, δηα ϑβοοῦῦ ἴὺγ βϑίθιυ "ὁ δραϊηβί ΟἿ δάνθγβαγ θβ. 

ὅ2 ἘῸΓ ν6 δὰ βαϊά ὑπο {86 Κίηρ, {8αῦὺ 086 Ῥόοῦγοῦ οὗ οὐγ [ωογὰ πουῦ]ὰ ὃ Ὀ6 ψῖἢ {Π6 πὶ 
ὅϑ μαῦὺ 8660 Κ ἢΐτὰ, ἴο βαρροτί {Πϑῖὰ ᾿π 811 {μοῖνῦ τγαγβ8.72 Απα δρϑὶῃ γχἷῪ  ὈΘΒουρῦ ΟἿΣ 

Ι,ογὰ 88 ὑουομηρ 81] 5 [π686 ἐλέη 8, ἀτιὰ Τοηα ᾿ϊπὶ ΓΑ ΟΥΔ Ὁ]6 τοηΐο 18. 

ψοσ. Ἡ. --Ἰ Α. Υ.: ἀἰΠ|οπεῖν (ἐπιμελῶς). ΤΏ τοηάδογίηρ ἀϊὰ ποῖ δοϑιὶ δ οἰ ΘΠΕἾῪ δίσουςς ἴο δὺς ἰδ οοπίοχί. 
3. Α.Υ̓͂. οπιὶίδ οἰ μοῦ. δὅ. ὈΥ̓͂ ΡΟΠΔΙΕΥ͂ ΟΥ̓ ΤΩΟΠΘΥ͂ ΟΥ ὈΥ̓͂ ἱπιρτίὶδοπτηθηὺ (806 Οὐπ|.). 
ες. 2δ. --4Α. Υ. : Του βδία Εϑάσδε ἐδ βογί 6, Β᾽ οεδοά Ὀ6 (ἢ ΟὨ]ἹῪ [οτὰ. 
γος. 217. ---δ. Ὰ. Υ. : Ὑπογοίοτθ 881. 6 σῶϑῃ οἵ Ἰδσδοὶ. 
ὙοΣ. 23. ---Τ Α. Υ. : ἐποῖν ἔβαν 168 (αΓ., τὰς πατριὰς αὐτῶν) δ. ΒΟΥΟΤΔΙ ἀϊκηί [686 (τὰς μεριδαρχίας ; οἵ. Οοηι. δὲ 1. δ). 
ον. 41. --9.κ.Υ.: ’οθ. 10 λὲπὶ βυγγνογοά. 
οΣ. 42. --ΙἸ1Ὰ. Υ,: Βα. 12 μβράοῦσπά. 4112 ἐδ βοαῃέϊ. 
ες. 43. --- 1... }Υ.: ΤΏΘ τορὰβ "' δὰ Μαδία "" δζὸ οζηἰεϑὰ ὉγΥ Π. 1Π|. ΧΙ. δηᾶ Α. Υ͂. (βϑο ὥὑηι.). 
ΨοΣ. 4δ. --- 16 .ΑΟΥ͂.: δδὶ ἐλέεν κου κο. 161, 6 σαρ δ γῖο Ὑ6 ἴῃ. 
νος. 46. ---'Ὕ} Δ. Υ. : οοπλιηδηάοα ἴμοπι ἐπδὲ λέν ΒΒου]ὰ δροδῖκ 'οΐϊὸ ὕβάάουθ. 18 ἴο. 19 ἴο. 

ον. 47. --- 9.Α. Το : δΚ}1170] (ατ., ἐπιστήμονας, τοπάοτοά “ Ἰοατηοὰ ᾽᾽ ἰῃ τος. 44). 
γες. 49. --Ἐ ΛΟ Ὺ, : πδὰ οτάδ  ηϑᾶ, δῃὰ ὑπο ρὑχίποῖραὶ πη. 33. σῇοδο. 85 κμονοί. 
ψος. δύ. --- Α. Υ. : 10Υ [δ σαἰί]6. γος. δ]. -- ΑΟ Υ.: δεῖς ἴ8ο κίπις . . . . οΘοῃδαοῦ Κ70Σ δδίοσυδι. 
ες. δ2. --- 5.Α.Υ. : (89 ᾿οτὰ ουσξ Θοἅ δβΒῃου] ἃ. ἔἾ ὅτ. εἰς πᾶσαν ἐπανόρθωσιν. Τὶ ταὶ ῦ Ὁ χομιἀοτοά 8180, “' ΖῸΣ 811 

τοοϊογδείοη.᾽" 
γες. δὅ8. ---Ὁ.Α. Υ. ογιῖς α1}. Ἐοσ πάντα Π. ΧΙ. 44. δοὰ οἶλοῖν τὶ ΟἹὰ 14. γαυῖς. ΑἸὰ. το κατά. 



᾿ 100 ΤῊΕ ΑΡΟΟΘΞΒΥΡΗΑ. 

δά Απάᾶ]1] βοραγαίθα ὑὐγοῖνθ τηθὴ ἴγομα ἔπθ οἰ οῖβ οὗ (16 ἤδη] θθ οὗ ἐμ6 ρῥγίθϑβίβ,2 
ὅδ Ἐδβογθρῖδβ, πα Αββδιηῖδβ, δπα ἔθη τχθη οὐ {μπϑὶγ Ὀγθίμγθη ἢ {Πθπα ; δπὰ 1 υγοὶρμοᾶ 

ὑβθῖὰ [86 8116 Ὁ δῃὰ (Π6 ρ0]α, δὰ 06 ΠΟΙΥ Ὑ6556]8 οὗ [Π6 Ποῦβ6 οὗ ουν ωοχὰ, Ἰαδὲ 
ὅθ 88 {Π6 Κίηρ, δηᾶ 18 ΘΟ.ΠΒ6]]ΟΥΒ,ὅ ἀπ [86 ὈΥΐμοθΒ, δ Πα 81] ἴϑγβϑὶ, ῃδὰ ρίνθη. Απὰ 

δανΐπρ σνοϊρῃοα ἐϊ, 1 ἀρ] νογθὰ ὑηΐο ἰμθπὶ βἷχ δυπάᾶγοα δηὰ ΠΥ ἰδ]θηΐβ οὗ 81]- 
ὙΟΥ, 8η4 ΒΙΪγοσ ν6886]8 οὗ ἐλ τσοτίλ 97 δὰ ὁ Ὠυπαγρα ἰΔ]6ηΐ8, δπα δὰ μυπάγοά ἰδ]οηία 

δή οἵ ρο]ά, δῃὰ ὑνγθη ρΟ] 6 γ6886]8, δηα ὕνγοῖγο γ6886]8 οὗ Ὦγαββ, εὔθπ οὗ ἤπθ ὈΓΆΒ8, 
ὅδ ρ] ὑοτῖηρ ΚΘ ρο] 4. Αμαὰ 1 βαϊὰ υπίο (πθη, Βοίδι γοὰ ἃγθ ΒοΙΥ υπίο {86 1,ογά, ἀπά 

{Π6 ν68856]8 8Γ6 ΒΟΙΥ, δηὰ {Π6 ρο]α δῃὰ {Π6 βῖ'νϑγὺ 18 δὴ οἴογίηρ δ αηΐο (πΠ6 1,ογὰ, (86 
ὅ9 1,ροτὰ οὗ οὐὟ ἔδίῃμθτβ. Ὑ δίοι γο, δπα Κϑορ ἐῤδηι {1}1] γα ἀ6᾽ἶγοσ ὑμθ πὰ [0 {Π6 οἰοῖβ οὗ 

{Π6 ἔδ}}}}168 οὗ (ἢθ ῥγιθβίβ δῃα 1ονϊῖθβ, δα ἴο {π6 ρυΐποῖραὶ ηιθη οὗ (Π6 ἔδιη }]}68 οὗ 
60 Ιβγ86], ἴῃ Ψογιβα] θη, ἴῃ δ [86 ΘΒΔΙΆΡΘΙΒ οὗἨ [Π6 Βουδ6 οἵ οὺῦ Οὐ. Απα (μ6 ργἱθβίβ 

δπα ἴΠ6 1,ον]ῦθθ γθοϑῖνϑα δ (86 8 6 δῃηᾶ {86 ρψο]α δῃὰ [16 νθ886]8 (δὶ λαά δεθῆ ἴῃ 
ϑουυβδίθπι, δῃα Ὀγουριὺ {ποῖ ἢ ᾿ηἴο [Π6 ἰδ ρ]6 οὗ {86 [ογά. 

61 Αμά ἔτγοιῃ οὺν ᾿Ἰϑανίηρ {Π6 τἰνοῦ ΤΏΘΓΆΒ ἢ (86 ὑπ  } 1} ἋΑΥ οὗ (86 ἢγβίὲ τποπίῃ, 
ὉΠ] νγγ ὀϑηθ ἴο 6 ΓΌΒΑ] Θὰ ΟΥ̓ 86 τηϊρν Ὠδηά οἵ οὐν [μοτὰ, νυ Ἀ]οἢ τγ88 ΟΥ̓ΘΓ υ8,}} 
86 ἀδ] νοΓθα τ8 ἔγομῃ {Π6 αἰΐδοῖκ οὗ ΘΥΘΓΥῪ ΘΏΘΙΩΥ ; δηά 80 ἯΘ Οϑπη6 [0 ΦΘΥΌΒΔ] ΟΣ... 

62 Απά θη 106 μδα Ὀδθθῃ᾿ ἴμβ6γ {ἴγθΘ6 ἀδΥ85, (6 ρο01]4 δπὰ Β.1γ6 Ὁ γγαβ τϑίρῃθα δηᾷ 13 
ἀο] γογϑα ἴῃ (10 ἤουβθ οὗ οὐγ Τοσὰ οὐ {86 ἔουγιδ ἀΔΥ ἀπο Μαστοίμὶ 4. 15 ρῥυὶθϑὲ 

68 ἐλε δοη οἵ {0τ|88; δῃηὰ τ} ἢ} Ὠἴγη τγα8 ΕἸ] ΘΆΖΑΓΡ {Π6 δοη οὗ ῬΉΪΠ668, δηα τ] ὑπο πὶ γγο σῸ 
Φοβαθαυβ ἐΐθ 8δοπ οὗ 6808 δὰ Μοοίῃ ἐΐδδ δοπ οἵ ϑαθδῃηυβ, [ον ἱ68 ; 811] εσας ἀοἰϊυογοα 

θ4 ἐδφηι ὈΥ̓͂ ΠΌΤ ΡΟΓ 884 τγοῖρῃς. Αμπα 8]] {π6 νοῖραὺ οὗ [Πθτὰ γγα8 γοοογαϑα 15 [6 βϑγηθ 
θ6ὅ ΒουΤ. Μογθουοῦ {ΠΟΥ͂ ἰμαὺ Δα οοπιθ ουΐ οὗ {16 ΘΔρΡΟ Υ οἶξαγθα βδογβοθβ δ ἀηΐο 
66 {86 Ιοτὰ αοἂ οὗ 18γ86], ουδθη ἔσαῖνο ὈΌ]]Ο ΚΒ [ῸΓ 411 [5γ86], ἰΟΌΓΒΟΟΥΘ δῃηᾶ βἰχίθϑῃ 

ΤΆΓΩΒ, ὑΠΓΘΘΒΟΟΓΟ 8Π6 ὑνγοῖὶνο ἰδ 8, ροϑίβ ἴ0Γ ἃ ρθδοθ οἴθσϊηρ, ὑσγαῖν : 41] οἵ ἰθπ 8 
67 βδουῆσο ἰο ἱμὸ οσὰ. Απαὰ {που δ] νογοθα {πρ Κιηρ᾿Β ΘΟΙΩτ Δ Πατηθηΐβ ἀηΐο {86 

Κὶηρ᾽᾿Β βίθνγαγαβ, πα [0 {Π6 ΘρΆγοΒ ᾽ὅ οἵ Οὐ] θδυτὶδ απὰ ῬΠομῖοθ ; πα ὑμπ6γ Βοπογοα 
{16 πδίΐοῃ δῃὰ {π6 ἔθίῃρ]θ οἵ ὑμ6 Τιογὰ. 1 

08,609 Αμα 8 πῇθῃ {8686 ἐλίπρσε ΘΓ ἀοπθ, (6 ΓΌΪ]ΘΓΒ ΟΔΠ16 ὉΠΐοΟ Τη6, 8η4 814, ΤῊΘ 
πϑίοη οὗ [8.86], δῃὰ 15. {86 ργίποθβ, δῃὰ Ὁ {Π6 ρῥυγίθδβδίβ δα {86 1μουϊίθθ, ἤαγνα πού ραΐ 
ΑΎΤΑΥ ἤοηι ἰλοηι (Ὧ6 βίσδηρθ πϑίϊοηβ οὗ (Π6 18η4, ΠΟΙ ὑμοὶγ ἢ ρο]]υ οη8 ; ἐλόν λαῦυδ 
ποὲ δοραταίοα ἐλοπιξοίνοδ ἴτχοτω ἴμ6 (ἀθῃί 168, ἐο τοἱέ, ἴτοιὰ 3. Ἃ7Ἢ16 ΟἸδηδηϊίθβ, δπᾶ 
Ομοιίοθ, ἀμ Ῥμαδγοβὶΐθβ, δπα 5 ϑεθυδβιίθβ, δηὰ Μοβίθθ, δηὰ Εσγρίϊδηβ,"" δηὰ 

70 Ἑάαοτηϊίθβ. ΕὟὉΓΣ Ὀοίἢ {ΠῸῪ 8ηα {Π6ῚΡ 8008 δύ τηϑυγὶθα τ ὑμὶν ἀδυρβίοσθ, ἀπ 
[δ6. ΒΟΙΥ 866 ἃ 888 Ὀθοοῖθ τϊχϑα πὶ ἢ [86 Βίγαηρθ πδίϊοη8 ὁ οὗ (μ6 Ἰαπά ; δῃηά ἔτοιῃ 
186 Ὀορὶπηΐηρ οὗ ἐδὲς τηαῦθον {πὸ συ] ΓΒ δπα [Π6 στθϑὺ πθὴ ἤδγθ ὈΘΘη ρϑγίαουβ οὗ 

71 {818 ἱπϊχαϊνγ. ΑΠα 88 800} 88 1 Ππδὰ ἤθασὰ {Π686 ἐῤέπσϑε, 1 γϑηΐ τὴν οἱοίθβ, δπα (10 
ΠΟΙΥ ραγτηθηΐ, δηᾶ ρῥ]υοκΚοα οὐ 35. Παῖγ ἔγοϊῃ τῶν ι6δα Ἶ δηὰ Ὀδθαγὰ, ἀπά βαΐ τὴ8 ἄότῃ 

72 βϑδα δῃα νϑΙῪ ἤθᾶνυ. ΑἈπα 4]] 5. {Π6} ὑμαὺ γγοσθ αὐ ΔῺΥ {πὴ ὃ τηογϑα αἱ (6 ψοτγὰ 
οὗ {86 Ιμογὰ Αοἀ οὗ 18γ86] δββθι]θα ηῦο τὰ, τυ 1]δὺ 1 ππουγη θα ἔογ 086 ἸΠΙΔΌΪΥ ; 

78 δῃά 1 σϑιηδιπϑα βἰἐἐἱηρ Ὁ 1[.}} οὗ Ὠθανηθ88. }η0}} {Π6 δνθηΐϊηρ βδοῦῆσθ. Απα Βαυΐῃ 
Τίβθῃ ρ ὅ1 ἔγοιῃ (Π6 [480 ψῖ τὴν ΟἸοΟΙΠ68 δῃα ὑπ6 ΒΟΙΥ ραγιαθηύ γϑηΐ, 1 θονγ θα ΠΥ 

74 Κηθθβ, δηά βἰγοιομίηρ [οσῦ πὴν ΒΔ ΠᾺΒ αηΐο {ΠπΠ6 1,ογά, 1 βαϊά, 

γον. δέ. --1 Α. Υ͂. : ΤΒοη. 5 οἵ [86 οἰμίοῦ οὗὨ ἔπ6 ῥτίοδὲβ (θ᾽., τῶν φυλάρχων --- οἵ. νἱῖ. 8 --- τῶν ἱερέων). ΝΟΑΣῚΥ 
411 6 ΜΒ5,., ἱποϊυάϊηρ Π., ματϑ δέκα ἰμειοαὰ οὗ δώδεκα ἰῃ ἰδ. 1Δ4ὲ οἰδθπο. 

γα. δῦ. --8 ΚΑ. Υ. : πεὶο (ΕοΣ ἃ οὗὨ ἴδο ἔεχΖ. γε. ἮῈ δυο δὰορίϑὰ, πίιἢ Ἐσήίσϑομο, οὕτως ὡς. 11. 1]. ΧΙ. 44. δ2. 
δηὰ οἰχῃὶ οἴμοσα, ] ἢ ΑἸὰ., τοδὰ οὕτως, δέϊος πἷσ ὡς φοο.8 [0 ἢδγο ζδ:1θ ουἱ) . . . . ἰδ ΘΟ ο]]. 

Υοςσ. δ6. --4 ἃ. ., : ἩΏΠΘΩ 1 πδὰ νοϊρμιοὰ. . . . Υ6856}65 δῇ. γοσ. δ8. ---δ.Α. Υ. : ἐξ ἃ γον (6τ., εὐχή). 
ΟΣ. δ9. ---5.Κ. Υ. : οδίοῖῦ οἵ ἐδο ῥκχίοδί. . .. ἰῃΐο (466 γοσ. δέ δηὰ Υἱῖ. 8). 

γος. θύ. --Τ Α. Υ. : 8ο. 8 “ἘὨῸὸ δὰ γχοοεϊγοα, 9 Ὁχουχῆῦ ἐλεη Ὁπῖο Φογυδδίοτη ἑοΐο ὑπὸ ἰδ ρ]9 οὗ [89 
1ωοτὰ (βο0 (οηι.). Τηὸ ατοθοῖς 16, τὰ σκεύη τὰ ἐν Ἵ. εἰσήνεγκαν εἰς, οἵο. Ὑ8ὸ Ὀοάά. 11. δδ. 19. 108. ἰθᾶγο ΟΠ ἰλ0 Ἀγοροαϊ σα 
ἥτοτα ἴθ γοσῦ. ὙΤμοὸ Οοὐά, 19, 108. μαγτο, ἰπείοδα οὗ 018 δυσδημοπιθηῖ, εἰς 'ῖερ. αἴϊον [16 γοΣὉ. 

ΨαΣ. 61. --- 19 Α. Υ. : ἔγοϊα ἔδο τίνος Τ. ννὸ ἀοραγίοά. 11 ὟΘ Ὦδγο, ἴοσ ὑὴ0 ΒΕΚο Οὗ ΟἸΘΔσΏοδε, σοοοηδίσιοιθα 
ἐδο Το σβο, ἴδο Α. Υ. Ὀοΐπρ : γε του, δηὰ οδπη9 ἰο 2. ὈΥ ἐπ τα Ὁ Υ μδηὰ οὗ οὐγ Ἰοτὰ το ἨΔΔ Μὰ τυ : δηὰ ἔζοσα 
ἴδο Ὀοκίηίηρ οὗὨ ΟἿΌΣ ᾿ΟΌΣΩΘΥ ἔδο Τ᾿οτὰ ἀο] γοσϑὰ ῸΒ ἴτοπι ΘΥΘΥῪ ΘΏΘΙΩΥ, οἷα. 

νὸν 62. --ἸΣ ΑΨ. : ἰλαῖ ιοας νοἰρῃϑὰ γδα8β' [185 Μαδιγμπηοίδ, ἐπ 6. 
γος. 64. --ἸΦΑΟΥ͂. : τυὶϊτδῃ τ. γος. θ6ῦ. - ἸΔΊΑΙ. : πΟΙΘ ΘΟΙ2Θ.. . .. δδοσίδοο. 
αν. 67. - Ὁ Α. Υ. : ΖΟΥΘΣΠΟΣΒ. 1 μοορῖο δὰ... . θοὰ (Θεοῦ, θέ. 248. ΑἸ]ά.). 
Ψοες. 68. -- Ὁ ΑΟΓ..: Νον.. 
αν. θ0. --- 19.Α. Υ. ογιεῖΣ δᾶ. 30 ογιΐίξ διά. 81 ρΘΟΡρΐο οὔ, . . . ΒΟΥ ἐδ9. 1 οἵἱ [πο ΘοὨ 68, ἐο τοίξ οἵ. 

Ὁ οἱ θὰ. ἯἍ (80 Μ., ἘἙ. γος. ΤΌ. -- 5.Α. Υ. : [6 πιϊχοὰ (6 τ΄, ἐπεμίγη) . .. . δΒίξασιξο Ροορὶθ 
ψα;. ΤΊ. - ΑΥ̓͂. : ρυ]οὰ οΥἿἴ ἴ6. Ὁ ον ποδλὰ (ΟΣ., κατέτιλα τοῦ τριχώματος, οἴο.). 
γον. 72.---9.κ. Υ.: δοὸ αἱ. 39 [Ὠθῆ. 80 Ὀμὲ] καὶ 6111} (καὶ ἐκαθήμην). 
Ψο:. 78. .-Δ. ν΄: ΤΩ σἰαίπα Ρ. 83 δηὰ βοπίηρ πιν. 



1 ΕΒΌΒΑΞ. 101 

ὃ ΟἸἾἸρτα,1 δχῃὰ οοπίουμπαοα Δπ4 Δβϑῃδιηθᾶ ϑῖοσο ὑπ γ ἴδοθ ; 0. ΟἿΣ 581ὴ8 8.6 τυ] ὲἷ- 
10 ρ]1οα ἀῦονϑ οὔὗὐ Βοϑᾶβ,; δια ΟἿἊ ἱρηόγϑμοθβ μα Υ6 τοδοϑα ἀρ ἀπίο ἤθάνθῃ, ΟΥ ΘΓ βίηοθ 3 
11 ἴμ6 ὕτηθ οὗ οἿἷν ἔδίβογθ, μα γγχθ ἃ.6 ὃ ἴῃ ρστϑδὺ βίῃ, ἐνεπ ὑπο {μὶ8β ἄγ. Απα ἴῸΓ ΟἿΣ 

β'ῃβ δὰ ΟἿΓ ἔδυ γὸ 0} Οὐγ Ὀγοίμσθη πη Οὐγ Κίῃρβ ἃπα ΟἿΓ ῥυὶθδίβ γογο ρίνθῃ 
ΟΥ̓́ΘΡ ἰο ὁ [6 Ἰκῖπρβ οὗ (86 ϑασίἢ, ἰο (Π6 βιγοσᾶ, δῃηᾶα ἰο οδρν ἵν, δμα .Ὁ7 ἃ ῬΓΘῪ στ] ἢ 

18 βῆδιηθ, πιηΐο [818 ἄδὰυ. Απαᾶ ΠΟῪ ἴῃ τγηδὺ ἢ ΤηΘΑβΌΓΘ Βα ΤΩΘΓΟΥ͂ ὈΘΘῺ βου ὑπίο 
Ὁ8 ἔτοτω ἴμ66, Ο 1,ογὰ," ἐμπαὺ {ποτθ βῃου]ᾶ 6 Ἰοῖϊδ ὰ8 ἃ τοοῦ δα 8 πδῃγδ ἰὴ (6 0466 

19 οἵ [δγ βαῃποίθδσγυ, δα ὑμαὺ ἴθοὰ Βῃου]αβὺ ἀἰβοονοῦ υπΐο ἃ8 ἃ ᾿Ιρμὺ ἴῃ 116 Βουβα οὗ {Π6 
80 Τιοστὰ οὖν αοά, απά ρῖνοἵ τ8 ἴοοα ἴῃ (86 {πι6 οὗ Ογ βϑγυϊίιθ ἢ Απά ἴῃ ουὖγ " θοῃ- 

ἄδρο ;γὸ ἼΟ͵Θ ποῦ ἔογβαθη οὗ ον [σὰ ἢ θυΐ 6 πιδᾶθ ἃ8 ρστϑοίουβ θϑίοσγο (π6 Κιηρϑ 
81 οὗ Ῥογβῖβ, 80 ἐμὲ ἐλον ρᾷνϑ ὺ8 [οοα ; ψεα, ἀπαὰ Βοπογϑᾶ (Π6 ἰθιαρ]θ οὗ οὺν ἴωογὰ, δηά 

ΓΑΪβθ ἃ Ὁρ [16 ἀ6βο]δίθ ϑίοῃ, ἱπ οσθυ ἴ0 ρὶνθ ὰ8 ἃ ἔσῃ βυρροτί ἴῃ πᾶς" δηὰ “96γὰ- 
82 βαΐϑοῆ. ἀπᾶ ποῦ, Ο [ωογὰ, νυθδὺ 81}4}} γο βᾶν, δβανίηρ {Π686 ἐῤίποεΞ ἴογ τ μᾶνθ 

ὑὐδηβρτθββθα. ΠΥ ΘΟΙΠ Δ ΠαΙηΘη 8, ἡγοἢ ποὺ ρσαγθδὺ ὈΥ (86 μδηᾶ οὗ ὑπ } βϑγυδῃΐβ 
88 (δ ργορμοίβ, βαυϊηρ, ΤῈ Ἰαπᾶ, ὙΠΟ ἢ γ0 ΘΏΓΟΡ ἰηἴο ὑο ροββθββ 88 85 ΒΟΡΪΆΡΌΘ, 18 

ἃ ἰαπα ρο]]αὐοὰ τὴ} (ἢ6 ρο]]αίζίοη 15 οἵἨ ἁ {πὸ ΒίγδῃρΌσΒ οὗ (86 Ἰαπά, δῃηᾶ {Π6Ὺ ἢᾶνθ 
84 Π]16α ἴὑ τὶ ΠΟΙ Ὁπο]θδῆηθθθ. Απᾶ ΠΟῪ ρὶνθ ποὺ ὙΟῸΣ ἀδυρῃῦθγβ ἴῃ ΤΔΓΓΪαρΘ 
85 ππίο {ποῦ 8018, ὨΘΙ ΠΟΥ ἰδ κθ 1} {μοῦ ἀδυρῃῦουβ ἀπΐο ὙΟῸΣ Β0η8. Μογθουογ γθ 

Β88}8}} ΠΟΘΙ Β6ΘΚ ἴο μανθ ρθδοθ ΜῈ {6 πὶ, ὑμαὺ γ8 ΓΩΔΥ Ὀ6 Βίγοηρ, δπὰ οδΐ (Π6 σοοὰ 
ἐλίποε οἵ (86 ἸΔῃᾶ, δῃὰ ἐλαΐ γ8 ΤΩΔῪ ἰθᾶνθ ἰὐ 88 8ῃ ἱπῃθγ ίδηοθ 12. ἀηΐο γοῦν ΟὨΠ]ά ΓΘ 

86 [ὉΓ Θυὐθῦποσθ. ἀπ Ἅ4]1 [παὶ Ὀϑίβι]θ ἢ 15 8, ἰδ ί}! ρ]Δοθ οἢ δοοοιυηΐ οὗ ̓ ' ΟἿΣ 
87 πὶοκρὰ πόσκβ δῃα ρστθϑαδῦ βίηβ, ἕοῦ ἰοὺ, Ο 1 ογὰ, τ μο αἰάβὺ ΠΙρΗΐθη 8 οὗ ΟἿ δ[18,} 

ἀϊάβι 15 σῖνϑ ὑπίο 8 βι 6} ἃ τοοῖ. Αρϑίῃη Ὑ6 ἱυτηθα ΤΠ ὈΔ0Ικ ἰο 15 ὑγαηβρτθϑθ [ΠΥ ἰδνν, 
88 ἴπ ταἱηρ]ηρ 35 τ] (η6 ὉΠΟΙΪΘΔΉΠΘ88 οὗἨ [86 πϑίϊομβ οὗ (Π6 ἰἸδηά. Υγαβὶ ἴοι ποὺ Ὁ 
89 ΔΏΡΤΥ ὙΠῈῊ 8 ἰο ἀεΒίσοΥ 8 80 88 [0 ἰΘΆΥΘ 32 18 πο Ι[Π6Γ σοοῦ, Β664, ΠΟΥ παι Ὁ 
90 Ιωὐγὰ οἵ 1βγδοὶ, [βοὰ δι ἔσθ, ἴογ γὸ αν Ὀθθῃ ]θἤὺ 88 ἃ τοού [18 ἄδυὺ. ΒΒ 6}οῖα, 

ΠΟῪ 8.6 Ὑ͵ἷα Ὀοίοσθ [866 ἴῃ ΟἿΓ ᾿π]αυ 0168, ἔοΓ ὈΥ͂ σθᾶβοῃ οὗἨ (8686 ἐλέησε τσ οδπηοὶ 
βίδπα ΔΗΥ͂ ἸΟΠΡΌΓ 5 Ὀοΐοτγο [ἢ 69. 

91 Απάὰ 88 Ἐδβάγδϑ ἴῃ Πἰβ ὑγΑΥΘΓ τηδα6 ἢΪ8 ΘΟμἔθββίομ, γϑϑρίηρ, δηα Ἰγίηρ ῥγοβίγαίθ 33 
Βοΐογθ {86 ἰβειρ]θ, {μογΘ σαί ῃοῦθα ὑπίο πὶ ἔγοτη «6ΓΌΒΔ]Θ πὶ ἃ ΥΘΓῪ ῥταδῦ ται] 9 
ΟΥ τάδῃ δπὰ νγοϊθῃ δηα γουῦῃ," ἴῸΓ 6 γο 88 στϑαὺ γϑθρίπρ διηοηρ {86 τη] 6. 

92 Απῇ 35 96 ῃοη 88 ἐῪδδ δοη οἱ 966].8, ὁη6 οὗ 6 βοῃ8 οὗ [8186], 684116α οιυῇ, δηα 8βα]ά, 
Ο Ἐξάγαδϑ, 79 μανϑ βἰῃπηθᾶ δραϊηϑὺ {π6 Τωοσὰ αοά, δπᾶ "ὁ γγὸ ἴᾶνϑ τλδγτὶθά βίγϑηρθ 

98 ποιηθὴ οὗ (6 πϑίϊομβ οὗ δ6 ᾿ἰδπά, δῃα ποῦν ἰ8 411 Ιβγαϑὶ 11}} οὗ μορϑ. 1,60 ὺβ 
ΤΊΔΚΚ6 80 Οδίἢῃ ἴῃ {818 πιαίίου 8. 0 {μ6 1ωογὰ, ὑπαὶ τσ6 071}}} ραὺ ΔΥΑΥ͂ 4}1 ΟἿΓ τῖνϑβ, 

94 ὙὩ]ο ἢ τοο λασο ἰαζεπ οὗ ἴμ6 μοδίβθη, υγὶ ἢ {Π 6} ΟὨ]ἄσθη, ἃ8 ἀθοϊ θα ἀροη ὉΥ͂ {π66,» 
95 δηα 88 ΤΏΔΗΥ 88 (0 ΟὈΘΥ͂ (Π6 ἰανν οὗ (0 1οτὰ. Ασΐβθι δῃα ρὰΐ ἴῃ θχθϑοιίίοῃ, [0 [0 
96 (866 ἀοίᾷ ἐλὲξ τηδίϊου δρρϑγίδίπ, δῃὰ ψὸ Μ}}} Ὀ6 σι {π66, ἰο δοὺ υἹρόσοιβὶγ δ᾽ 

Απὰ 5: Ἐπϑάγαϑ δΥΌ86, δπὰ ἰοοῖὶς δὴ οδίβ οὗ {86 οἰίοῖ οὗ (Π6 δηλ} 168 οἵ 523 ὑπὸ ῥγίθϑίβ 
διὰ 1, ον ]ῦο8 οὗ 811 1886] ἰο 40 δῇξψαογ {π686 ἐῤδύπε ; θᾶ [86 Υ τρδάθ οδίλ. 3 

γες. 7. --- ἡ Υοσ τὰς κεφαλάς 19. 108. ϑγγ. ΟἸ]ὰ [4ξ., ΟὈνΙΟΌΑΙΥ ἰὼ [89 ῬΔΥῪ οὗ δ. Ἰδεκοιηθῃξ, πδτο τὰς τριχὰς τῆς κεφαλῆς. 
ες. ΤΌ. --Ξ ΑΚ. Ὗ. : ἘῸΣ ἜΥ̓ῸΣ δἷηςοθ. 8. νὸ ἀαῦσε δέθβ διῃὰ δσὸο. ᾿ Ψον. ΤΊ. ---4.Α. Υ. : ὕνΡ υπῖο. 
ὕοετ. 18. ---5 Α. ΥΓ. : δοριοὸ (θΓ., κατὰ πόσον τι ; 606 Οὐηι.). 4 ΚῸον τοῦ κυρίον κνρώου οὗ (9 ἐεχέ. γές. 6 δάορί, νι ῖ τὰ 

Ῥεϊέσδομο (δὰ Α. Υ.), ἥσοσι ΠΙ. ΧΙ, 44. δ2. 243, ΑἸὰ. ὅγσ. ΟἹ] δὲ. συ]κ., παρὰ σοῦ κύριε. Τ1ἷΑΟΨ. ἀπὰ ἰο αΐκοοῦοῦ . 
. «ον ἴο κἶτο. γος. 80. ---5. Κα Υ. : Υϑδβ, βθ 6 616 ἴῃ. 

Ψψες. 8]. --5.κ . Υ. : (δὲ ἐλεψ δατὸ κί γυϑΏ τ|8 ἃ δ 19 δοϊΐης ἢ ΘΟΎΣΥ. 
Ψον. 88. --- 9 ΑΟὙ. : ἐπδί ϊο ἰδηὰ (ὅτι δίτ ]} ἰηἐσοάσοοα [86 Ἰγοσὰβ οὗ διηοῖδοσ, δὰ ἰδ ποῖ ἰὸ 6 ἰσδῃβὶδίθα). .., 

Ῥοϊ]υϊοια. 

Ψες. 84. -- ΠΑ. Υ. : ὙΒοΣοίοτο ΠΟῪ 8841] γα ποὲ Ἰοΐῃῃ: γοΟῸ . . . . 8881} γα ἰδκο. 
γος. 86. -- 12 Α. Υ. : ΣΔΟΙΘΟΥΟῚ γου .. .. ἔδο ἰπμοχίίδηοοῦ οὐ ἐλε ἰαπὰ (ατ., κατακληρονομήσητε). 
ες. 86. --- 1] Α.Ο Υ͂. : [5 ὈοζΔΙ]ΘῺ. 14. ἰρ ἄοῃο ππίο τι 70Σ. 18 1, οχὰ, ἀἰάδ᾽ τ ΚΘ ΟἿΣ δὶπα ᾿ἰρῃὶ (ΠΙ. ΧΙ. 10. ἃ]. 

ΑΙὰ. ϑγσ. Οἱὰ 1[δἱ. Ψαΐκ., τοδὰ ἐκούφισας). 
ὕει. 87. ---16.Α. Υ.: Αμπὰ ἀἰάδι (δο 111. ΧΊ. 19. 64. 14. 106. 108. Δ]. Α1ἀ.). 11 Ὀὰὺ τὸ δυο ἰυχηοά. 18 πραΐη ἰο. 

(19. 108. 151 ἡμεῖς δὲ πάλιν) ἔΐ1ὀὅὃῴὼῴαρμὰ ἴο τοΐῃᾳ}9 ΟἸΣΒΟΙγτΘα. 
ει. 88. --- 9 Α. Ψ. : ΜΙρμίοδῦ ποὺ του Ὅ6 (6τ., οὐχὶ ὠργίσθης ; τοδχᾷ. οὗ Α. Ὗ΄,, “Βο0 ποῖ ΔΙΩΒΤΥ, μὴ ὀρνισθῇς ᾽}). 

Ξ }} άσω Βδάᾶδὲ Ἰοζξ. 
Ψεσ. 89.--Ἐ ΑὌὈ Ρ. : 01 νὸ δῖὸ Ἰοΐξ. .... Ζ0᾽ τσό ὁδῃῃοῖ βίδα ΔῺΥ ἸΏ ΖῸΥ ὉΥ͂, οἷο. 
ὕον, 91. --9 ΑΟΥ. : δὲ ὕρου ἰδ στοῦῃηὰ. ᾿6 ΘΕ] άσϑῃ (αΣ., νεανίαι ; 606 (οπι.). 
γα. 92. ---8 ᾳ. . : θη. 59 οπιΐίδ δῃὰ. Ἐτὶ σβοῦθ υἷδοϑα ἃ καΐ Ὀοΐοσο συνῳκίσαμεν οὨ ἴδ ΔυϊΟΣ Υ οὗὨ ποατὶν δἱὶ 

ἐνο Οοάά. τί ϑυτ. διὰ Ο]4 1. 55 Α.ΟΥ̓͂.: διοίϊ (πιδσρ., "' ὀχα! δὰ ; ̓̓ βοὸ Οὐ»1.). 
Ψεν. 92. --- 8. Α. ΡΟ. : οπιΐς ἴῃ [5 τοῖον (αΣ., ἐν τούτῷ, τῦῖ ἢ 19. 108. 121). 
Ψεν. 94. --- 9 ΑΟ Ψ. : Νἶῖε 885 ἴλου Μιδδὲ ἀδοσοοὰ (θ:., ὡς ὀκρίθη σοι). 
Ψες. 9δ. --- 9Φ.Α. Ν. : ἄο γταὶίδηον (ας., ἰσχὺν ποιεῖν). 

γὼ 86. --1. Α. Υ.: Βο. 85 οί [80 ἐιλ οο οὗ (αςΣ., τοὺς φνλάρχονε). 883 φο ἔπιον δδσο. 
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Οβαάρτεε Υ1Π. (ΟΥ̓ Ἐς. νυἱῖ!.--χ. 6.) 

ψ εν. 1. 
Αῃλδίαβ. ΤῊ ΑΣΓΆΧΘΟΥΧΘΗ, 88 ὕπογο σ8 ὃδ {016 
ἀουδι, ἰΒ [Π6 Β86 ὙΠῸ 18 τηθητοηθά ἴῃ {16 ῥτθ- 
νἱουβ σΠαρῦογ, νοῦ. 4, Δηἃ 88 ἰβ ΘΠ ΘΓΆΠΥ δαρροθοα 
8 ΑὐΐΆχουχοβ 1οηρπηδηθ8. Κι οὶ] {πίη κα τΠδὶ 
16 τοΐργσθποθϑ ἰῃ ΝΟ θη (ΝΘ ἢ. 1.1 ; ν. 14; ΧΙ]. 
6) δῇ ἀθοϊβίνα οὐ (δ ροϊΪῃΐ, ΘΒρΘΟΙΆΠΥ τΠ6 Ἰαβῦ, 
Ὑ ὮΙΟΒ Βρθ 8 κΚβ οὗ [Π6 {Π|τῦγ-δΘοομα Ὑ6 8} οὗ 8 οοη- 
ὑΘΠρΡΟΥΆΡΥ Κίηρ οὗ ὉΠ18 πᾶπὶὸ τ 116 ΝΟΠθιΐδ} 
δᾶ ΕΖτα ὙγΟΓ6 4130 ΟΠ ΘΠΙΡΟΓΒΓΙ65 ῸΓ 8 ἴἰπι6, δ 
Ἰοδβῦ, ἰὼ τῃ6 ψότκ δὖ Φοσυβαϊθη. ΜΟσΘΟυΘΥυ, ὙΡΌΒΙ: 
ΤΩΔΠῸΒ ΨΆ8 8. ΘΟΠΓΘΙΏΡΟΓΑΣΥ͂ ΟὗὨ «}68ἢι8 [6 ἢὶ 
Ρτίοβι, δῃὰ Ψοβῆυδ 50} πο] ἢΐβ οβῆςθ ἴῃ Νϑἢδ- 
τη 8 ἢ 8. {{π|6. -- ΤῊΘ Εέπθαϊοαν οὗ ΕΖΔ 88 Πογθ 
ἵἴνθῃ 8 ποῖ οοπιρίοῖθ. Ὑνοῖνθ ροπογαιοηθ (ἴῃ 

ἔσια Χ.) ΔΓθ τηδὰθ ἴο σΟΥ̓ΘΓ ἃ Ῥϑυοα οὗ τηογθ [8 
ἃ τπουδαηὰ γοασβ. Οἵ. 1 ΟἌτοη. ν. 2-8 ; νἱ. 7-,0 ; 
ἷχ. 11. [Ιὑ νγὰϑ ποῦ ἘΠΟΟΠΉΏΟΣ ἴῃ 510}} ρηθδ)ορὶ- 
68] ἴδ ῦ]65 ἴο σῖνθ ΟἹΪΥ ρυοῖρα] Ὠδηθ68. ΒΥ ςοῃ)- 
Ῥαγηρ ΟΥΠΟΓ 1808 ὑπθηΐγ-θονθὴ σΟΠΘΥΔΌΟΠΒ ὁ δ6 
τηδάε ουΐ. 

γεγ. 38. Α5 8 βοσῖρο. Νοῦ ἃ τηθΓῸ βΒθογοίαγυ, 
8.5 [6 νογὰ οἵξϑῃ δ᾽ ηΐβ68 ἰῃ [ἢ6 ΘΑΓΙΟΣ ὈΟΟΪΒ οἵ 
ϑογίρειτθ, θαῦ ἃ γοργοϑθηϊαςνθ οὗ ἃ ὨΘ 018458 οὗ 
ἰἰοταιὶ ἀταοὴρ ἴΠ6 Ψονν5, Μ᾿ οὗ ἘΌΜῈῚ ποῖ οτἱρὶηϑῦ- 
ἵπρ,, ἴοοκ ΟἹ ὩΘῪ ΡΊΟΤΥ δῦ δϑουϊ ἐΠ]8 (π|ὸ. ΟἿ. 
Δοτ. νἱϊ. 8; ατγῖ. “" δε! χο ἢγχίο,᾽ ἴῃ ΒΘ Ώ ΚΟ]᾿Β 
Βιδ. 1,ἐς., νὰ ΗθτΖορΒ εαἰ- ἔπογξ., τοβροοϊνοιν ; 
8150, Ηδιιβγαι, Ζεἰφεδβολίολία, ἱ. 98 ΠΠς δὰ Βοι ΣΟΥ, 
ῬΡ. 437-468. 

εχ. 6. Το Ἰδηρπαρθ ἱπ ΕΖγα (ν᾽). 8, 9) ἴ8 
ΟἸοασοσ. Τῃ6 ᾿ΟΌΓΏΘΥ, δοοογάϊηρ ἴῸ Ὠΐπ), ἰαβίθα 
ΘΧΆΟΟΥ ἔΟΌΓ πχοπῦ8. 9 ἀϊδίδηςθ ννἃ8 ἔγοτῃ 500 ἴὸ 
900 Πη1]65 δοσοτγάϊηρ ἴο ὕπ6 τοῦϊο. 6 ἸΟΠΡῸΓ τοῦῖθ 
845 [6 ΟΠ6 808} {Δ ΚΘῺ ὈΥ ἰαγρο ὈοαΐΘΒ οὗ πηθῃ. 
-- Ἐτ' αὐτῷ, οὐ Εἰ8 [ἘΈΓΕ δοοουπί. ΤῊἢ8 ῬΓΟΡ- 
οβί του δορὰ ἤργαῦνοὶγ ἀθηοΐοϑ σΌΠΘΓΑΙΙΣ [ἢ 6 
Του αιΐου. οα ΜΠ ΐοΐ Δ ϑοιΐοη ΟΥ δίδίθ γοϑίβδ. 
86. πον, ῥ. 392 ; Βυϊιηηβπῃ, Ρ. 8327. 

γεν. 7. Ἐβάγαβ δὰ τωυοἢ δἰκὶ}}]. ϑ Π]ΘυΒηΘΥ 
σοῦ] ἰγϑηβὶδῖθ (Πἷ8 νοτὰ (ἐπιστή Ἴ}» ὉΥ εὑγαπὶ οἱ 
αἰϊσεπίίαπι. 1Ὸ πιθ ἢΒ ΓΑΟΠΟΥ ἐπδὶ [ἢ ποιυίοασο,οτ, 
88 ἴπ6 Α. Υ. Ὧη58 τοηδογρὰ ἱ, Κα 

Τηο Α. 
γϑτΒ. 67 δηὰ 82 

ον. 8. σοχωσηϊβαδίου, προστάγματος. 
Ὑ. [88 'π ὕΠ6 πῃηλΥυρἧμ “ ἀθογθα." 
ἐξ 16 χα ογοαά ΟΥ̓ ““ ΠΟΙ πιδ ἀπηθηΐ, ᾿ 838 8180 δὴ 2 
Μδοο. νἱϊ. 80. ---- ᾿Αναγνώστην, τοδᾶον. ΟἿ ἰχ. 4]. 
ΤῊ Ϊ5 νδὰ (Π8 {Π|16 ρσίνϑη ἴ0 ὉΠ 6 Ῥϑῦβοῃ ἴῃ [Π6 ΘΑΥΪΥ 
σατο ὙΠο56 ἀυγ δ τγα8 ἴο τοδᾶὰ ἴἢ9 συ  ρῦι Γ68 
αὖ Ρυ ]ἐς βογνίςθβ. ὅ66 Ηθυσζορ᾿β ἤεαί- ἕπουζ., νἹ}. 
268, δα ϑορθοο οβ᾽ Ζ,6χ., αὐ νος. ΟἿΤ ὑΓΆΠΒΙΔΙΟΥ 
ἀονίαἴοα ἔγοπη ὕπ6 Ηθῦτον δὰ ΧΧ,, ργοῦδὈΥ 
ΜΠ τοίοσοποθ ἴο ἴΠ6 ΓΕ εἰϊοά, πιο ἢ το]δῦθβ 
ἴο πὸ τοδάϊηρ' οὗ {π6 ἰὰνν Ὦγ ΕΖγᾶ. 

ον. 9. Το ορμϑῖ “Κιηρ οὗ Κίηρβ.᾽" δρῃ]!οὰ 
ἴο Αὐΐαδχουχϑβ ἰῃ ἴΠ6 Ηοῦγον ἃπὰ ἴῃ [6 τΧΚ, δ 
ὮΟΓΘ οπκὶϊοά. 

γεν. 10. ΤῊ καί δὖ [Π9 ὈΘρΊΠηΐπρ' οὗ Ὁ8|8 νεῦβθ 
ΒΟΟΙΏ8 ἴο ᾿ΠΩΡΙΥ͂ ὑΠδῦ δοιῃοῦηρ ᾿84 ρῥτεοθαθα οἡ 
ψ]ς ἢ ΠΔ} 18 ΠΟ ὕο Ὁ0 ΒΡΟΚΘΩ Πδ85 8. ἀδρθῃηάθῃςδ. 
ἜΤ ΎΖΒΟ 6 δίῃ ΚΒ [Ὠδὺ 16 νν85 ἃ νἱϑὶῦ οὗ Εσγα ἴο [Π6 
Κίηρ (τον. 4), πιο ἢ Πα ἢδα ΑἸ ἃ ρου 0 ὈαΐοτΘ 
Ὠΐπῦ ΠΟ ἰδ πον χτδηϊθά. ὅδ6θ οὐ {μἰ5 ρμοΐπὶ τῃ6 
ἡπιγοάνς 08 ἤο ΓΠ6 ὈΟΟΚ, ὑπάθγ {Π6 πϑδαϊηρς “Ατ- 
ταηρειηθοηῖ οὗ Μαίογ 18. -- ης δα ἀσδείσγουκ. 
ΤΠΘ οΥΙ ΚἼΠᾺ] ἰβ ὑγδῃβδίαιθὰ ὈΥ οπ6 νοτὰ ἰπ ΠΟ ΟΧΧ., 
ὨΔΙΠΙΟΙΥν, ἐκουσιαζόμενος. Απὰ αἱρετίζοντας ἴῃ ΟἿΣ 
Ῥάββερε ὑοΐηρ σι ποὺῦ [06 ἀγίϊο]6 ολ ἢ ΒΟΆΓΟΘΙΥ ὈΘ 
80 Γγα]ηϊοα ἴο τοὺς βουλομένους ἃ8 ἴῦ ψΟΙ]ὰ ΔΡΡρΟΔΓ 
ἴο Ὁ6 ἔγομῃ ἴδ6 ὑσαμδιδοι οὗ [π6 Α. ἡ. Α δοῖίεσ 

Αὐΐδαχοσχοθβ. Ὑῃὸ Ῥουβίδῃ Ασίβδοῃ- γοηδογίηρ τηϊσζηῦ ὃθ: “{πᾶὺ δυο οὗ [ῃ6 πείΐοῃ 
οὗ [86 6 ν)78 ἃ8 δτὰ 1] πρ ΒΒου ἃ ρῸ ἀρ ἢ {π|60 
ἴο Φογιβα οι, ΠΑΠΊΘΪΥ, ΒΟ ἢ 688 οἤοοδο ἰξ ἔγοπὶ 
ἈΙΉΟ ρ' ἴΠ6 ᾿σίθϑίβ δῃηα [ον 08, Δ ηἀ 4150, ἔγοπι [ἢ 6 

ὈΪΘ οὗἁ ΟἿΓ ΤΟ Ά]π|, ᾿᾿ αἱρετίζοντας Ὀδΐπρ ἰδ Κϑῃ 85 
10 ΔΡΡΟΒΙΓΟῺ ἢ τοὺς βουλομένους. Οὐ, ἰξ τ}}6 
ΘΟΙΏΙἃ ἰδ 6 Ἷῦὺ αἰΐον 0ῃ}6 ἔοστηοσ νογὰ : “ τῆδϊ βυς ἢ 
οὗ Ὁ06 πδίίοη οὗ [Π6 96 )78 88 δὰ ὙΠ|1 Πρ Βῃου]ὰ ρὸ 
ὯΡ ὙΠ ὉΠ66, ἃ8 ΟΠΟΟΒΟΙΒ (1, 6. 8.8 Ῥτϑξοτυῖηρ, 1), 

80, Οὗ 1Π6 ῥτγ᾽οβίβ απὰ [86 1,ον1ῦ65,᾽) οἷς. 
γεν. 11. δονϑῃ ζγίθϑη δ 8:9 Θουβθ] όσα. ΟἿ. 

ἷ.14, Πετοά., ᾿ϊ. 81. ὙΠ686 Ὁ ΓΘ βϑύθη ρῥσίποῖραὶ 
ζατ 1168 διηοηρ [Π6 Ῥογβίϑηβ, ἃ8 Ηθγοάοζιβ βίδῦββ, 
Δα ἴΠ6 Ποδὰβ οὗ [᾿θ80 ἔδῃ) 168 ἄγ Ὀγοῦδϊν 
Ἰηθϑηΐ. 860 τί. “"Ῥϑυβοσ," Ὁγ ]Π]Πϑηη ἴῃ 
ΒΘ ΚΟ 5 2). Πεα., ἀπά ὑπᾶοσ “ Ογγαβ᾽ διὰ 
“ΑΥῖα δ᾽ ΤΟΒρΘοῦνο]γ, ἰὼ Ηογζορ᾿Β ἤεαί. Εποενκ. 

γεγ. 16. ὙΥΣ [86 δὐϊνοσ. ἴη {πὸ ΗθὉ. (ΕΖ. 
ΥἹ]. 18) Ὁ 8. ““ὙὙἰἢ (Π6 τοβὺ οὗ {πὸ βίϊνοσ," εἷς., ἃ 
ἔδλοῦ ψ ]οἢ 18 ποιὶςοα ἴῃ ὕΠ6 τηατρὶη οὗ [ῆ6 Α. Γ᾽. 

γον. 17. ΗΟΙΨΥ νϑδβοὶαβ. Οἱ. ΕΣ. υἱῖ!. 95--928. 
Το Κίηρ ἀηὰ ἢἷβ σουῃβα] οὐ σάν ἴῃ δααϊτίου ἴο 
ΤΩΟΠΟΥ͂, γ6886]8 οὗ ρο]α, δ᾽ 'νθσ, δὰ σορροῦ. Τ|ιδῖ 
16 Ἰαδῖ ρᾶγὶ οὗ [Π|8 νϑῦϑθ πὰ [Π6 ἢτβι ρδῦῖ οὗ [9 
[ΟΠ] ον πρ ἀοθ8 ποῖ δΡρρθδὺ ἱῃ δ0Πὶ0 οἱ {Π6 τηοβὶ 
ἱπηρογίδη: Μϑϑ., δαηὰ ἤθποθ νγαβϑ Ομ το ἔγοτα 
{πὸ οτηδῃ οαϊίου οὗ 6 ΤΟ Χ,. ννᾶ8 ργοῦ δ Υ ἀπο, 
αὖ ἢτβῦ, ἴο [ῃ6 σΔΥΘΙΟΒΑΠ 6858 οὗ 8. [ΑΠΒΟΥ ΌΘΓ. 

γεν. 20θ. Α Βυηάγοα [8168 οὗἁ κἷῖνοσ. Αὔουξς 
βἔνγιδονοη ΕΠ ρ] 18} ροῦπμά8. Τῇ ΟΟΓ τᾶ ὈοΘ ἢ 
δἰθνθη δηἀ ὕνοῖνθ Ὀ05}1.618, δη ἃ (ἢ πιδαϑιιῦα οὗ ψ1ΠΘ, 
ΔΌουζ ΠΙῺΘ ΡΆ]]ΟΠδ. 

γον. 22. ΤὨθ σοτϊῃητηδῃα 18 σίνθη ἴο ὕΠ6 Ῥοχείδῃ 
οὔ οἴ Δ1]8, 

νον. 2358. Τὴ ψἰϑάοτι οὗ Θοᾶ. Τθο Ηοῦτον 
δια : ἐλαὶ ἐΒ ἱπ ἰὰψ λαπά, ἱ. 6., [ῃατ του ρμοβδοββοδῖ. 
--συάροε δῃηὰ ᾿υδίϊοθδ, κριτὰς καὶ δικαστάς. 

γογ. 24. τιμωρία. Τῃ οἰ αβδῖο 8} πδᾶρα {ἰπ6 νἱηᾶῖοδ- 
εἶν σδλγδοῖοσ οὗ ἴῃ6 ρυπὶβῃπηθηΐ ἰδ [6 ρτγϑάοτση- 
ἱηδηΐ ὑβουρῆϊ ἰπ τη1]8 ποσὰ. 1ὶ ἐκύεθεαν ὁ ἴο 186 
Ταῖῖῃ αἱο. ΤῊΪθ. τηϑϑηΐῃρ, ΙΠΟΓΘΟΥΘΓ, 8 118 οἴγ- 
ΤΟ] ορσ οὶ οπθ. ὅ66 Τσοηςὶ, δ. 71, ὅ'γπ. ρῦ. 1. Ρ. 
46. [Π0 Νενν Τ ϑδοίαπιθηΐ δηὰᾶ ΟΧΧ. ἦς 8 πδοὰ 
ἴοτ Ῥυἰβηπιθηῖ ΦΘΏΘΓΑΙΥ. 860 Βα. χὶϊ. 20; 
Δοῖβ χχίϊ. δ; χχνὶ. 11. Ιῃ [πὸ ῥσχοβϑηῖ 
108 ΠΙΘΘΏΪΏΩΣ Β66Ππι8 0 ὃὉ6 ἀδίθοτιηϊ θὰ Ὀγ Ἡλαῦ ἱπ)- 
πιο Διογ ἔο]]ονβ. -- ᾿Απαγωγή, το δου το Θ᾽ Ό, 
Μοβὶ οὗ τῆ οἱὰ ΓΔΒ] Δίου Β το θοῦ ὈΥ δαπίδὴ πιοηΐ, 
10 ἰδ Ἰάθοαὰ φροββὶ Ὁ]6 {Ππ|δὺ ὈοΓἢ Ἰάθ88 ἅΓθ ἱποϊυἀοὰ, 
ἢ, ε.., Ὀϑίηρ᾽ 164 δ ἴο ἱπιρτιϑοπτηεπῖ. Οἱ. Μαῖ, 
χχυὶϊ. 81; Αοἰβ χχιῆ!. 10. ΤΠ6 τοδάϊηρ οἵ "1. 55., 
μή (ἀργυρίῳ) ἴον ἢ (ἀργυρικῇ) Ῥυῖβ αυ]ῦθ ἃ ἀϊδεγοης 
τποῦρῆϊ ᾿πῦο ὕΠ6 ῬΕ58δρ6, Ὠδιηοῖν, [Πδὺ ΠΟΙ 80 
Ἰσῆς 88. πὸ ΟΥ̓ ἐπι ργβοητηθηῦ τοῦ ὃ νἱβί[θαὰ ἢ 
{ΓΔΏΒΡΤΘΒΒΟΙ͂Β. 
γε γ. 29. 80 οὗ βϑομβοηΐδα. [τ 8 σΘΏΘΡΑΙΪΥ 

ΒΕΡΡοΒαα ἴΠδὶ ἃ πδπὶ|θ ἢ88Β 8116 οὔ. [0 που]ὰ 
ἈΡΡοδγ ἔτοπι 1 ΟἜγοη. 11}. 22, (πὶ Ἡδίζι8ἢ τ 8 
ΓΟΔΠΥ (6 ρτδηάβοῃ οὗ 8. 

γον. 832. Ζαίμοθα. ΤἼΐδ Ὡϑπη6 8 ΔΗ Ωρ ἴῃ 
{16 Ηοῦγχον, Ὀὺϊ 18 ἰουπά ἴῃ πὸ ΠΧΧ. 

γετβ. 84,35. Εὺγ ΑἸ ΘΓΘΏΘΟΘΒ ἴῃ ὉΠ6 ΠΌΙΩ ΕΓΒ 88 
ἰοιπά ἴῃ οὖν ἴοχῦ δηὰ ἰῇ 186 ΗΘΌΓΟΥ,, Β66 ΒΟΟΟΙΏ- 
ρΡϑηνίηρ [4 0]68. 
ον. 41. Ἐΐνος ΤΏοσϑα. ΤῊ8 5608 [0 Ὦ8ΥΘ 

Ὀδ66ιι 8 ἰῃσοττοοῖ ὑγϑπαὶδιΐοῃ οὗ ἴμ6 οΥἱ πὶ Ηθ- 
Ὀτὰν ψοστὰ. Αὖ ἔχ, υἱῖϊ 15, γὸ αν Ἄἄλανα. [ν ἰ8 
ΒΕ ρΡΡοΒβα ἴο ὃὉ6 [Π9 τπηοάοτῃ Ηἰϊ οὐ ἴμ0 ΕΌΡὨ ταῦθ. 
Ψοθδρίιυς ἄοεθ ποῖ ἔο]]οῦν ἴῃς τοδάϊηρ οὗ οὔγ δοοκ, 
88. 088], Ὀζ ΘΙΏΡΙΟΥΒ (0 ζόΠογαὶ ἀθδίριδιίοι : εἰς 
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τὸ πέραν τοῦ Ἑὐφράτου. Βαὶΐ ΗἰϊΣζὶρ ( (εδολίελίο, 1 ον. 67. Δπᾶ [86γΥ Βοπογχοά, ἱ. 6., [9 Ῥογβίδῃ 
282) Πο]άἀβ τπδῦ 1Π6 γδίπουρ- Ρ] 806 νγἃ8 ΓΟΘ]ΪΥ οἡ ] οὔοἶα}]8 Βοπογϑά. 
86 γίνου Το α8, δηὰ εἶἴο8 ῬΑΠ5ΔηΪ48, χ. 10, 8. 

γον". 43,44. Μαία διὰ Μοδιθδῃ. ῬχοῦδὈ] 
δ σΟΓΓΟ 0) 0 ϑαπηθαβ, Μ σἢ Πανίηρ Ὀ6θὴ Ἰοΐΐ 
ουϊ δ [Πϊ8 ροϊηῖ, 18 ᾿π ΡΤΟΡΘΓΙΥ ἰπιγοάμποθα ἴῃ τἢ0 
ζο]] νυ ἱπρ. νογθ6. 

Ψον. 45. ΤῺ ὑδ6 ὕ]δοθ οὗ [89 ὑγσθδδΌῦσυ. ἴῃ 
106 Ηροῦγονν ἰτ [8 : αἱ ἠδ ρίαοα ('αδἰρλΐϊα; ἴῃ 186 
ΧΧ.: ἐν ἀργυρίῳ τοῦ τόπον. ΟἿΥ ΠΟΙ ΡΙΪΘΥ δΘΘΙῚΒ 
ἴο δνο οχρίαἰ θά ἴῃ [ἢ6 βθηϑε οὗ [ῃ8 ΧΧ, ταῖθοῦ 
ΤΠ λῃ ἰγαηϑίαιθαὰ. δ πο ἢ ἃ Ρ]866 848 (ἰδδί ἢ ΐβ, οὰ [Π|6 
τουῦο Ὀδίννθοη ΒΑΌΥ]ΟΩ δηὰ “9 Σ0.8816Π), 18 αὖ ᾿Γε8- 
οηΐ ὑπκηοόνη. 

γεν. 47. Βοὴ ΟὔΤονὶ. Ἐδῖθοῦ γγαπάδοη. "ΓΘ 
Ὑ0]6 ΠΌΤΟΥΣ οὗ 1,Θνῖ 1685, 88 σίνοῃ ἴῃ [ῃ8 πὰ ἴΠ6 
{ο]]ον ηρ υοῦβθ, τᾶϑ ὈπῈ τὨϊτγγ-οἰρηδ. 8.66. 8150 
Ἐ2. 11. 40. ὙΠΟΥ͂ τηδη θδιθα ἃ βίγαιιμο ἀἰβίο] 1 η8- 
[Οἢ ἴο τοὺαση. ϑοπὶθ ΒΡΡΟΒΘ ὕπϑῖ 'ἰζ 58 ὈσΟΆΊ56 
ΤΟΥ ὙὙ676 768] 08 οὗ [ἢ6 ρτίϑβίθ. ὅ6θ δ} 8 δι δ. 
ἤλίοι., ἀτῖ. “Τιον ϊθ8.᾽ Μι|οΠδο] 8 (ἀπηιευζιπσοὴ 
ζικ ἔσγα, νἱϊϊ. 34) ΒΌΡΡΟΒββ (ἢδῦ, δ Ὁ}}}8 τἴπι, [ἢ 6 
ο]α ἀϊεεϊποιύίου. δοΐνοθη ῥχίοδίβ δηὰ [,6ν}65 ΓΔΒ 
ΠΟΙ͂ Β0 Γἱσ]α]ν Θηξοτοθα 88 ζουτηΥγ, κῃ [δῇ το {{|6 
Ἰατῖου τ} ἢδιὴθ οὗἩ ῥγίοϑϑίβ τῦδϑ βοπγθί πη68 ρίνϑῃ. 

νον. 49. ᾿ΕἘσημάνθη. Ἰὺ ΤΩΔῪ τηθδῃ τσα8 ἱπα!- 
οαἰεα, ΟΥ̓ ᾿σα5 ιοΥἱίοη ἀἄοιση, γεοοναθαά. Ἐυηβοη 8 
Βἐδεἰισετίς γτοῖθτβ 86 Ἰδο ̓  τηϑϑῃΐηῃρ, ἀπά ἰξ ὈθεοΣ 
8015 [Π6 οοηϊοχῦ. -- ΤῊΘ ατοοκ ποσζὰ τοπάργοα 
ἔπῖοο 'π [6 Ῥγθβθηῦ ΥΌΣθ6 ΟΥ̓ “ ΒοΟΣνΔηϊΒ,᾽᾿ 8 6ἶ86- 
ὙΓΠΘΓΘ ἰπ 106 ῥγεβθηΐ σθΘρΙΟΓ (ΥΟΓΒ. ὅ, 22), {ΓΆΏ8- 
Ἰδιθά Ὁν “ 1ηΣ 806 Γ8.᾽" ὙΠΟΥ͂ γοσθ ὕἤδ6 Λίειλίηἶπι. 
ΟΥ. τ1ὴ6 Ηθρῦτθον δὲ ΕΖ. τἱϊ. 7. 
ον. 580θ. Ὅπϊο 86 γουπης τοῦθ. Τ}8 ἰ8 ποῖ 

ξουπά ἴπ (6 ἨοΌΓΟΥ,, 5Ππ4 ἷβ ῬΥΓΟΌΔΌΪ δὴ δά ἰτίοῃ 
Ὀν ΓΠ6 ὕὈσδηβίδῖοσ. ΕῸΥ [6 συβίοιῃ οὗ ἐπϑιϊηρ, ΟὨ 
ΒΌΠΙ ΟΠΟΑΒΊΟΏΒ, 866 Ψυάρ. χχ. 26; 1 ὅδη). Υἱὶ. 6 ; 
206] 1. 14. 

γεγ. ὅ5.. ϑεϊχῃοά, ἔστησα. ὅ6 γοῖ8. 56, 62. 
ΤΌὮΘ Β8π|6 ννογὰ 15. τπιϑοά ἴῃ [ἢ πδγγαῖίνα σοποοσζηΐηρ 
δυάλα, Μίδις. χχνὶ, 15; Οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριά- 
κοντα ἀργύρια. 

γεν. 57. Ἐΐπὸ Ὀταδθ. [Ὁ τὰβ πο ἴῃ [Π6 8686 
οὗ Ὀοΐηρ ὑΣ}}}}8ηὉ. ΤΠ6 ΗΘΌτΟΥ τηθη οι Ὁ ἔνο 
τ β56}8 ΟὗἨ ὈΓΆ88 ἰηϑίθδα οὗ {γεῖνο. ὅ66 ΕΖ. νἱ]. 
27: “Αμὰ ὕνο νϑ886]8 οὗ ἤπθ σορρϑυ, ὑγθοίουβ 88 
ΕΟ " (πενμίη, “ γρ6! ον, οὐ “ βηϊηΐῃρ ὈΓΔΒ8᾽}. 
μὲν τ τα ῬΡΓΟΌΔΌΪΥ τηβαθ ἔγσοτῃ ογίολαίοσωπι, νος ἢ 

88 ΔῺ ΔΙΆ ΚΔ, Βοιῃοτ ΐηρ Κα Ὀγα88. ΟἿ. τὸ- 
ΤΩ αγΚΒ δῇ ἷ. 12. 

γον. 60. ΤῊ ὑτδηβ᾽ ιίοι οὗ ὑμ6 Α. Υ'. ἰβ ποῖ 
ΟἾσΘδΥ: ἐλαΐ ἰσογὸ ἐπ ϑογιδαίοι. ἘΒοῖίον, ἐλαὲ λαὰ 
(ργευϊοιιδίψ) δδεπ ἵπ «εγυβαίεπι. Ἰῦὺ 8 ΠΆΓΕ] 688) 
ἴγϑη, ἰὖ 15 ἸΚΟΙ͂ν, ἔοσ ἰο αεἰΐνοῦ αὐ ϑεγιβαίεπι. ΟἿ. 
Ζ. Υἱ]!. 80. -- Τά ἰδ τνδιϊτίηρ, Ὀθέοτο ἐν Ἱερουσαλήμ 

οηἱν ἴῃ ἵἱνὸ Μ55. (108. 2345.) ; αι, ἰξ βιγίοκοη 
ουῦ, ἴΠ6 4 Β]ς συ} 1165 οὗ [Π6 86 που]ὰ 6 σΤΟΔΌΥ 
ἀϊπη! ἰβῃοά, (Οἱ. Τεχί. Νοίεθ, αὐ ἰοα. 

γον. 64. ΑἹ] ἴδ νυοϊαδῦ οὗ ἴβθσα. Αἢ ἴηνθῃ- 
ἸΟΥΥ οὗ ἴΠπ6 νθ88618 γγαϑ τιϑᾶθ, δὰ (μ0 νοϊμηῦ οὗ 
ΘΔΟΐ βἰδίθα δὺ {16 βΆ 116 {πὴ6 

εν. 66.Ὀ Ὑπὲρ σωτηρίου, ἴοΡ ἀρ! νοσϑοο. 
ΤΉΘΥ οβετγοα 8 ἐπδηκ.- οὔουίηρ ἴοσ ἐμοΐγ βαῖο δυτί- 
γα]. Ιῃ ἴ[Π0 Ηθῦχον ὕπθ86 ροδίβ 8γθ βαίᾷ ἴο ἤδνε 
Ὀθοη οὔἴκγοά ἃ8 8 “"πἷη οἴϊδοτγίπρ.᾽" [Ιηδίοδὰ οἵ 
δονθηίν-ῖνο ᾿δηλῦθ, 06 Ηθῦγονν Ὧ88 βαυθπίγ- 
βούθῃ. Τὴθ ἰάθδ οὗ βδοσι βοίπς ΤῸΓ 411} 186 ἔνγοϊνο 
{068 οΟὗὨἨ ΙΗΓΆΘΙ ΒΘΘΠῚΒ ἰὼ Ὀ6 ρχϑαομηίῃδηξ ἰπ 81] 
ΓΠ686 ὨθΤΌΘΓΒ. Οἱ {8 δοοουπῖ 72} (Ξ- 6 Χ 12) 
ἈΡΡΘΑΙΒ ἃ ὈΘΟΥ τοδαΐϊηρ ὕπϑηῃ δβαυϑηςγ- ΒΟΥ Ώ. 

61}, ΠονοΥοΡ, 08}18 1ῃ6 Ἰδίζοσ “ αἀΐδ ροίοησίγίο 
ϑιἰεδθη,᾽" “180 ροϊοηδιοα βουθῃ." Οὐπι. οὰ Ἐ., αα 
ἴος. ΟἿ, γὰσ. 72; ἰχ. 89: δῃὰ [01 ἱ. 68. 

γόονβ. 68,69. Βούνθοῃ [Π0 ἸΒΙΟΣΥ͂ οὗ γυϑῦβ. 67 
δὴ 68 ΒΟΥΘΓΆΪ ΤΟ ἢ8 ἱπίΟΓΎΘΏΘ. --- ΤΘΙΣ ΡΟ]]υ- 
λουδβ, τὰς ἀκαθαρσίας αὐτῶν. ὙΠὴ0 Ῥγοποῦῃ ἴβ 
οπαϊ δὰ ὮΥ ΠῚ. ΧΙ. 44. δπᾶ οἴμονβ, γι ΑἸά. 
ον ἴα ἐπρθο]ορῖςδὶ βἰχζηίβοδποο οὗ {15 ογά, 866 
ΟΥθμοῦ, αα υος. Ἰῃ σΘΠΘΓΑΙ, ἰδ Τη68}85 ἐπιριγιῳ ΔΒ 
ΟΡΡοΒεὰ ἴο ἁγιασμός. Ηοτο [6 ΡΟΪ]αΠ]ΟὮ ΒΘΘΠῚΒ 
ἴο ὈΘ ΠΙΟΙΘ Οὗ 8 τοὶ ρίουβ πβίῃτγθ, ἑ. 6., 1ἸΔο]δίσγ. 
Το οοπδίτποιίοη 8 ἀϊ ἔς], ἀπ 566 Π|8 0 ΓΘ] ῸΐΓΘ 
0Ππ6 ΒΡ Ι γίηρ οὗ δβοπιθ βοὴ ᾿νοσὰ8 48 οὐκ ἐχωρίσ- 
θησαν, ἃ8 6 ἢδγθ6 ἀοῃ6. --- ΕΟΥ [Ὧ6 ΑἸηογίϊοβ οὗ 
ἴ8ο Ηοῦχον ἴοχὶ τὸ πὰ ἤθτο Ξ αἀοηιῖίεα, τ Ὦ1]6 08} 
Απιπιοη 88 ὕποτο τηϑηῦοηθαὰ 816 ΠΟΙῸ οπὶ θα θῃ- 
οἰτοὶγ. Μαστίαρο νίτἢ τὴ)6 Οδηδδηΐϊο8 Ῥγὴ88 ὙΠδῦ 
88. ΓοΥΙ 6 ὉΥ Ὁ06 ἰοἴζογ οὗ ἴὯπ0 αν. Οἱ Εχ. 
χχχῖν. Βαΐῦ ἴΠ68ρίτἱξ οἵ ἴπ6 [δνγ 88 Ὁπἀο. [66] 
ρϑίηδὺ [Π6 ᾿ἰπίογηαγγίαρο οὗ [Π6 βγαθ 68 υνῖῦ 
ΔΗΥ͂ ΟΥΠΟΥ ΠΘΑΙΠΘῺ παιΐοηβ. ΤῊ 8 ϑνυϊἀθηΐ, ἴῃ 
δεῖ, ἔτοτῃ {ἢ} ΓΘΆ90Π85 ρίνϑῃ ἔοτ δ Οἢ ῬτΟὮ ὉΠ ΙΟΣ : 
ΠΆΓΙΘΙΥ, [Πδὲ ΤΠΘΥ τηΐ Ὁ ποῖ 6 δοἀ ορὰ ἴο ἰΔοἸΔΙΓΥ. 
ΤῊ ρῥτοβι δἰζίου οχίθπαθά ἴο ὉΠ ῥγίθδίβ ἴῃ 1ΐ8 
νυἱἀθϑὺ οχύθηϊ ἔγομι ἴῃ τοῦ. Πουΐ. χχὶ. 10 

γοατ. 71. ΨΟΥΥ ΘΑΥΥ͂, περίλυπος. 869 4190 
γνοτΒ. 72, “ ἔι}} οὗ θανίη 688 ;᾽ δῃηὰ οὗ. Μαϊϊ. χχνὶ. 
88; Μαδτκ νἱ. 26, χὶν. 81; "ΚΟ χυ δ. 93,934. ΤὨθ 
ῬΟΓΑ 8 4180 ἔουπα ἰπ [ἢ 61458168. 

γον. 73. Ἔκ τῆς νηστείας, ἴγοτα [89 ἴαδῦ. Τ 8 
ΘΧΡΡοββίου ἷβ ποῦ ἔουπὰ ἴῃ [0 σϑῃοηΐοαὶ ΕΖΓΆ. 
Βτοϊβομηοίάον (.6χ., αα υος.) τοίθτβ ἰῦὺ ἴο [ἢ6 
πηΘηἴ8] σοπαάϊ που (απἰηεὶ αργίμαο) οὗ Ἑτὰ οδυθοὰ 
ὈΥ δἷ5 8δο] εἰν ἀθ ἤο Ὁ ἢΐ8. ῬΘΟΡΙθ. 

γον. 74. ΟὟν ἱχιόσϑοθα, αἱ ἄγνοιαι. “ ΤῊΘ 
ἀγνοοῦντες Αἴ6 086 ὙΠῸ ΔΓΘ6 Ὁπάον [Π6 ῬΟΥΤΘΓ οὗ 
Β' ἢ, Δα ὑΠπϑγοίογο βίη δρδίηβι Κκπον]οάρο δηὰ ψ}]], 
δι δ΄Θ ραββίνοὶυ βυδ͵οοῦ ἰο 10, ΤὨοῖν οοπβοίουϑ- 
ὯΘΒΒ 8 ραββίγθ, ποὺ δοίδνο, ἰῇ σοϊδθίοη ἴο βίη." 
δο Οτοπιορ, Ζ6χ., ν. 1388. ΟΥ αἷϑο Εὐ 25. 68 
Οὐηι., αὐ ἰος.; διὰ Τοῦ. 1ἰϊ. 8; Φπἃ4. ν.20; 1 Μδοο. 
ΧΙ. 39. 

νος. 77. ὙἘΘ ὑΥΒΠΑἸδῦοῦ 8.48 δ θὰ βοιηθν δὲ 
ἴο ἴπ6 ἰοχύ ἃ8 6 δηὰ ἰζ ἴῃ 6 ἨθΌγον. 

Ψοσ. 78. ΤὴΘ ῬΓΌΡΟΣ δοοϑηϊαδθοη ΤΘα ἶΤΟΒ 8 
αυσβίίου : Απὰ ποῦν ἰὼ τ μδῦ ΤΘδδΌΓΟ, ἱ. 6., ΠΟῪ 
στοδῖῦ τηθΆ 806. 

γεν. 806. Θάανθ τ ζοοᾶ (τροφήν) ΤῊ 8 ἰδ ποῖ 
ἃ βοοα ὑγδηβδίίοη οὗ [ἢθ οογττοβροπάϊηρ ΗΘΌΓΘΥ 
νοτὰ. 79 ΧΧ. τη άθυβ ΤΟσΘ ΘΧΘΟΟΪΥ ὈΥ (ωο- 
ποίησις, “ἃ τονϊνηρ.᾽ 

γογ. 82. Ηδνίης ὑμθδθ ὑβίηχβ, ἱ. 6., βανίης 
ὕΠ680 ὈΘΠΘΗ͂Ι ἐπ ρμοδδβοϑϑίοῃ. τ 8 Δ ΠΟΙῸΣ 
ΔΡρραγθοωῖ δα ἀϊἴοη οὗ οὐγ ὑγϑηβ᾽ δου. 

ΘΓ. 83. ΤῈ ποζὰ μολυσμός '8 υϑοὰ οὗ [9 
τοῦδ Κἰπὰ οὗ βϑηδβυδὶ ρο]]υϊίοη. 8,00 Ποαῖῦ. Υἱΐ. 
1 ΤῈ ; ον. χχὶϊ. 1δ; Φοβ., Οὐπί. 4ρίοη, ἱ. 82, ἰἱ. 6, 
ΥἹ]. 1. 

γον. 91. Νεανίαι. ΤΠΘ τογὰ πιθ888 γψομίλ. [ἢ 
8 Δρρ!!εὰ ἴο ὅδ], Αοἰβ νἱἱ. 5886 Α ρϑγβοῃ ὑ8}} 
ἔΟΥΓΥ γϑδγβ οὗ ἂρ της 06 εοὸ ο]16ἀ. 

ο΄. 92. Απᾶ ῃονν ἰδ 411 5:89] 7011 οὗἨ ὩΟΡ6 
(Α. Υ͂., αἰοῇ ; τὰᾶτρ., Ἄχαϊοα). ἴπ ἴΠ0 Ρ4ΓΆ116] 

ἴῃ Ε2. (χ. 2) ψὸ τοδά : ψοί ποιῦ ἔλεγα ἰδ 
0Ρὲ τη 7ϑδγαδὶ σοποετηΐης ἰδὲ λίπος. Απὰ νυ] Ὁ} {Π|8 

τοδάϊηρ [9 Μ88. 19. 108. 12]. ἀπὰ [ὴθ 
ϑγτίας ὑτβηϑαιίοη. ΕὙΖΒΟἢ6 βυρροδβίβ ἐπαλγῶν 
(ἐπαλγέω -ΞξΞ ἰο στγίευα οὐεν; εἴ. ἘΡΒ. ἱν. 19, ἀπαλ- 
γέω) ἃ8 8 οἸθηῃἀαίίου ; θα ἷ8 ποῦ β80156:6ἀ ἢ ἰῦ, 
πὰ ΓΠΐηκ8 [86 ὑοχύ πηυδί ὃὉ6 σογτιρί. αὶ ἐπάνω 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 804 ἴῃ 8 ραχαῦδνο βθηδὸ ἴον ζεἐ ο7 λἀορε. 
ΘΟ 8860, τ οπὶ Βγούβο ποῖ ὁ ζ0]]ΟὟΒ, ΓΟ ΟΓΒ : 
“πμης ἰαἰϊδείπιαπι σοποίρεγα ἰϊοοὶ δροπα Ῥορυίο 14- 
γαείτεϊοο.᾽" 
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ΟἬΑΡΤΕΕΒ ΙΧ. 

1. Αν᾽ἢ ἘβάΓΆΒ γἰβίηρ ἔγοτῃ {16 οουτέ οὗ {π6 ἰ6η}ρ0]6 νυϑηὐὺ ἰο [9 σμδια 6 Γ οὗ Φοδῆδῃ 3 
2 {6 δρῆ οὗ ἘΣ] 1Αβῖ 8, μὰ Ἰοάροα (πθγο, δπα αἰα ϑϑαὺ η0 Ὀγδδα ὅ ποσ ἀγῖ πκ ὑγίθσ, ΣΟΌΣΙ- 
8 ἱπρ ον ὺ ὁ (88 στοδὺῦ ἱπί χα θθβ οὗ {86 Ρϑορ]βθῦ.- Απα {πϑῦὸ γγ88 ἃ ργοοϊδυλδίίου ἱῃ 81] 

δυάαα δ δῃὰ Ψογυβδίθιη [0 411 ἤθη ἐμαὺ σσοσὸ οὗ {Π6 σἀρίϊνιγ, ἐμαὶ ἐλον Βῃου]ά 88- 
4 βρι}ῦ]6 {ποιβοῖ 687 δ 96 γΌβ] θὰ; δηα ἰλαΐ τ βΟϑοθν ον τηϑὶ ηοί ἐλογα πὶ ΐη ἔνσο 

ΟΥ ἴζγθθ ἄδγβ, δοοογαϊπρ ὑο [6 ἀδοϊδίομ οὗ τΠ6 ργϑϑί ἱηρ 6] θσβ ὃ ὑπ ὶν σαί 616 Βῃσυ]ά 
6 ἀονοίαα ἴο ἀθδί, δῃα δ ΥῪ βυ ἢ ΡΘσβοη οδϑῦ ουὐ ἔγομῃ ὑΠ6 Ρ60}]6 οὗ (6 σαρυϊν!γ. 

ὅ Αμά πῃ (δγθ6 ἀδγβ ὕ6Γ6 8}} [Π6Ὺ οἱ {π6 ὑγῖρα οὗ συλ ἀπ Βϑη)αμηΐη σαι μογοᾶ 
6 ἰοροίμοσ δἱ Ψθγιβδίθσῃ ; [18 τσαϑ ἢ 1Π6 ὑνθηθθίῃ ἄδλν οὗ {16 πἰη ἢ το. Απμᾶα 8]] 

[86 τυ] ϊαο βαύ πῃ [ἢ6 Ὀγοδαᾶ οουτί οὗ {Π6 ἔθιαρ]6 γι] ησ Ὀδοϑαβ6 ὑ86 τὶπίου δα 
7 οοἴὰθ Ομ. Αμπᾶ "3 Ἐδβάγαβ ἅγοξθ ὕρ, 8ῃα 8814 ὑηΐο ὑπθιη, Υ6 ἢν ὑγαηβρτοββθα (ἢ 
8 ἸΔῪ ἱῃπ ΤΑΔΙΤΥΪΏΡ ΒίΓΔΠρΘ Υγῖν 8, ἐῤλογοδῳ 0 ᾿'πογθαβθ (Π6 βΐπβ οὗ 18786]ὲ. ᾿ἀἀπὰ ΠΟῪ 
9 τοῖα οομἔθββίοη 15 απο {86 1,οσα οὐ οἵ οἱ ἔλίῃ6γβ, δῃὰ ἀο0 δὶβ ν}}}, δῃα βϑραγαίθ 

10 γουγβοιγοβ τόσα ὑμ6 ἢθαίμθῃ οὗ (6 4Π4, δηα ἔγοπι {Π6 βίγαῃρθ ψόοπθη. Απά {Π6 
γγ 016 τυ λα 6 ογὶθα 16 δηα βαία πὶ ἃ Ἰουὰ γοΐςθ, {1Κ 88 ἴοι Βαβύ βροόῖκθϑῃ, 80 

11 ν}}} νγὸ ἀο. Βυΐ (26 Ρ6ο0ρ]6 8.6 τζδῃν, δπάὰ {ΐ ἐξ (Π6 ὙΥΪΠΥΡΥ͂ ΒοΆβοη δηα 15 γγθ οδῃηοΐ 
Βίδῃα ἴῃ (Π6 ΟΡΘῺ Αἱγ, δπα [18 18 πού ἃ σου οὗ ἃ ἀΔΥ ΟΥ ὕνο, ἴ0Γ ᾽ὅ ΟΌΓ β'ῃ ἴῃ 

12 (Π686 ἐλύπιρϑδ ΙΒ βρτοδὰ ἔδσ. Βαΐ ΤΠ δῦ (16 τυ]6 ΓΒ οὗ (6 Ρθ0ρ]6 5 βίδυ, δπὰ ]Ἰϑὲ 41} 
{Θὰ ἔγοσα οἿἊ γεϑροοίίυο ἀ  6]] 1 ρ-Ὀ],ςο 68 15 {πὺ ΒΥ 6 Βύγδηρ6 ὙΥΪΥ 68 ΟΟΙῺΘ δἱ ἃ ἢ {1Π16 

18 δρροϊπίρά, ἱοροίθοῦ χὶῦ  {η6 6] 6 γβ 51 δπα Ἰυᾶρϑβ οὗ δυθυΥ ρ]866, {1}] τ1σ6 ἔτη αν 
14 [86 ψτδῦῃ οὗ πὸ 1ογὰ ἔγοϊῃ ὯΒ ἴοσ {μῖ8 πηδύϊθσ. Φομδίῃδβ Ὁ ἐλ ϑοη οὗ Αζϑϑ]ιβ 

Δα ΕΖοοΐαβ δοὴ οὗ ΤΒοοδηιβ ΔΟοοοΥ ΔΙ ΠΡῚΥ ἴοοῖκ ἐλὶβ ηιλαξίονῦ ἀροι ἕδδηι ; δια Μο- 
1δ 580] ατιβ δῃα 1,6ν]β δηᾶ ϑεαθθδίσθαβ μοὶρθὰ ἔμβθ. ἀπά ὑπογ (Πδὺ 6 ΓΘ οὗ {π6 οαρίϊν- 
10 1 αἰά δοοογάϊηρ ἰο 8}1 {π656 ἐῤλίπσβθ. Απα Εδβάσαβ ὑμ6 ργὶθδί οἤοβθ ππύο Πῖτὴ τη 6 ἢ 

Ὅ}Ὸ “66 ἸΘϑάθγβ οὗἨ ὑμδὶρ τοϑρϑοίνθ ἔδυμθυ Β ἔδπι! 168,3: 4}1 ὈΥ Ὥδῖηθ; δῃα ἴῃ (ἢ6 
17 βτϑὲ ἄδυ οὗ {π6 ἑδπίμι τωορίμ ΠΘΥ 86ὺ ἰοροίῃον 5 [0 δχαπιίηθ (86 πιαίΐθσ.0 ἀπᾶἤ 

ὑποῖγ οδ86 ὑμδὺ Π6]4 βίσδῃρθ σχῖνϑβ γγχὴβ Ὀγουρῃξ ἰο δὴ δηᾶ ὈΥ ἾἾ (16 γϑβι δ οὗ (89 
βἢγβύ τηοηΐῃ. 

18 Αμπὰ οὗ {Π6 ρῥγίϑβίβ {παΐ ῃδὰ 35 οοὴθ ἱορϑίμοσ, δηὰ μδα βίγσδῃρο ῖγθβ, ὑΠ6 ΓΘ ὙἼΘΓΘ 
19 ἰουηά, οὗ (86 8Βοη8β οὗ Φ9656098 [86 δοη οἵ “οβϑᾶθο, δῃᾶ ἢ]8 Ὀγοίμγθῃ : Μδίμ6 1848 δηὰ 
20 Ἐ]ΘΑΖᾶσαδ, πα Φουῖρι8, ἀπα Φοδάδηῃβ. Αηά {6} ρᾶνα ὑποὶν Βδηα8 ἴο ραὺ ΑΥΑΥ ὑοῦ 
21 ὙΪγ68, Δῃα ἐο ΟΥ̓ Τατωβ ἴ0 πιϑκθ τϑοοποὶ]θιμθηῦ ἴ0Γ {Π6}} ούτοῦ. 9 Απαὰ οὗὨ [86 8018 

γον. 1. -ΑΟΥ.: ΤΏσα. 8.Οοά. Π. Μιδὲ ἐμο σοδϊηρ, Ἰωνά ; 111. 6έ., ᾿Ιωανάν ; ἔδο ἐεχὲ. γος. ᾿ἴἸωνάν. 
εν. 2. -5..0Υ.: ΕἸϊδοὶ. . .. τοιαδί ῃϑὰ 6. (8600 Οὐ᾽π.} . . . . 80 τοδί. 4Α.Υ.: ἴοσ. ΤΏ Μ58. 11. δδ. 19. 

108. ατὸ ὑπέρ ἴος ἐπί. [πὰ οἱ ΕΠΟΣ 6886, “᾿ΟΥ̓́ΟΣ " ΨῬΟυΪά ὃθ ἃ ὈοτίοΥ ἐσβηδδίΐουῃ. δ Α. Υ͂. : παυ!εϊὰἀθ. ΟἿ. ΚΓ 8}}}᾽8 Οἷαυίξ, 
8. υ. πλῆθος. γος. 8. --ϑὼᾺ. Υ. : δον. ὥἴ Ὅο καϊδποτοὰ ἱορεοῖδος. 

γος. ὃ. --8. Υ. : δοοοσάϊως δ πο οἱάδσα ὑμδὺ ὈΔΣΘ σΊ]9 δρροϊο θά. 8 βοϊκοὰ ἰο ἴΠ0 89 οὗὨ {πὸ ἔδιαρ]6, δὰ ἈΪπιβοὶΣ 
ἐδδὶ ουὖὖῦ οὗ ἔλομι τὺ τόσο (βθ0 Οὐν.). 

ΨεΣ. ὅὕ. --- 104. Υ. οπιῖς (ἰδ τοας (οὗτος) νί ἢ 190. 108. 
γον. 6. -- 1 Ἃ, Υ. : βαῦ ὑσοιὈ] ηρς ἰῃ ἐλ ο Ὀτοδὰ οουτέ οὗ ὑπο ἰθχρ]6α ὈΘΟΔΌ89 οὗὨ ἔδπο Ἀγοδβαοπὲ ἴοι τοδίδοσ (αἹ., διὰ τὸν 

ἐνεστῶτα χειμῶνα). γος. 7. --5.Α.0Υ.: 8ο. 
ΨΕΣ. 8. --Ἰ5.Α. Υ!Ξ : ΌΥ σου ζοβαίηρ, αἶτο σίοτν. ὙΠ ἘΣ σβολθ, τὸ δίσίκο ουἱ δόξαν δἴξεσ ὁμολογίαν, 88 ἃ ῬΣΟΌΔΌΙ]6 κίοδδ. 

1 ἴα οπι ἐἰϑὰ ἴῃ ὅ8. (ἃ (πο 701]1]ονἸπα τῷ, δὰ ἰδ686 ννἱἢ κυρίῳ ἴῃ 7]. 
ΨοΣ. 10. --Ι ὦ ΨΥ, : ΤΏ θη οτὶϑὰ ἐπ ἡγ Ἀ016 τι] ἰτ1 46. 
γον. 11. -- 1 ἃ. Υ. : Βυϊ ζοξβδιη πο 85 [Π 6 ῬΘΟΡρΪΘ ΔΤῸ ΣΩΔΏΥ, δὰ ἐξ ἐξ 7001 ϑαῖμποσ (806 ΤῸ, 6), 8δο ἐμαὶ. Ἧ76 Ὅδορί, 

στὰ Εσ  σβοὴο, ἔσο 11. 44. δα οὗἶποῦ διιϊποσί εἰς, [ἢ ἀΣτ.610 Ὀ6ΖΟΤΟ ὥρα. 164.0.: νὶἱοσῖ, δηὰ ἐπὶ. . .. δβοοίῃβ. 
Οοὰά. Π. δάε αζίοσ αἴθριοι, καὶ οὐχ εὕρομεν. 

γοΣ. 12. --ἸΤ ΑΟΨ. : τποζοῖοσθ.Ό [ 5. τουἹεπάθΘ. 19 οἵὗὨ ον Βα ἰδίου (ΟΓ.,) ἐκ τῶν κατοικιῶν ἡμῶν) Ἂὄ 186. 
γος. 18. - ΣΑΟΥ. : δηὰ τοίτὰ ἐλοη ἴδ 9 ΓΏΌΙΟΣΕ (ΟΥ., καὶ - . . . τοὺς πρεσβυτέρονε). 
ψαΣ. 14, ---5 ΑΟΥ΄ο: ΤΏΘΩ Φοπαίθδη. 3535 70 ἰηπἰγοάυοθ δὖ ὑπ 5 ροΐϊπὶ ἐδ ῬΣΌΡΟΡ πδῆιοβ οὗ {89 Α. Υ. ὙΒΙΟΝ ΒδΥο 

Ὀδοῦ σμδημκοὰ ἴῃ ἔπ Ῥγοδουξδ σὨΔΡίΟΣ ἴῃ δοοογάβηοο τὶ τ ΕΣῚ σα μ᾽ ἰοχῦ : (τον. 14) Ασδλδὶ, Ἐξϑο 88, Του τιΒ, Μοδοὶ- 
ἴδιὼ, βαραΐμοιυ ; {(7οΣ. 19) Μαιέμοῖδα, ΕἸθᾶ σοῦ ; (το σ. 21) Ζαράσιυβ, ἔδῃοα, Βαπιοίυμ ; (τος. 22) ΕἸ ομδϑ, Ἰατηδοὶ, ΟςἸ 6] 08, 

Τδῖμδδ; (το. 23) Τοσαθδὰ, βοπιΐβ, Ῥαϊδϑις ; (τοῦ. 24) ΕἸοβσυτσι; (τὸς. 26) βδ᾽ ταῦ : (τὸν. 26) Ἐηάΐδα, ΕἸοακαν, δἰ οἷδε, 
Βαθηΐδδ ; (το. 27) Εἰδ, Ηἰογίοὶ δ (Α. Υ. οὶ δὰ ψοαδραϊυ8), Αϑαΐδα : (τοῦ. 28) ΕἸ κίπηιβ, βαθδίτιβ, Βασάθυβ; (ταοζ. 29) 

Φοβδηηθδ, Φοσαρδα, Ατοδίμοί ; (γος. 30) ὕοάθυε, 788δοὶ ; (γον. 31) λοσθσυδ, Μεϊμδηίΐαθ, Μδηϑαρθλδ; (γον. 82) ΑΏΠπ82, Αβόβδ, 
ΒΑΌοτια, ΟἸοκδιηθ ; (τος. 88) ΑἸ βηῆθιιβ, Μαι(ἷδβ, Βαῃηπαῖα ; (τοῦ. 84) Μδβηὶ, Μοτηάίδ, Οπιδοόσιιβ, οὶ 88, σδταθδδίος, 
ϑϑηγίθ, Οσοσδ, Ζδιη δ ; (τόσ. 88) Ζδδαδὶδα, Εάθα, Βδηδίδ ; (τὸσ. 43) Βδϊδραῖηθδ; (γοΣ. 48) Αππ8, Αἀΐπυδ, βαθαίθῃδ, Αὔἴρα, 
Μλίβημοδθ, Φοαζαθάυα, Βἰδίδβ. 760 δάἀορί, νυνὶ Ἐσὶἴσεομο, (π6 τοδάϊῃς Θωκ. (ἴον Θεωκανοῦ), τῖ δ (λλ6 τοδ)]οσὶ ἐν οὗ ΜΆ5, 
Α.Υ͂. ονιῖίς δηὰ δείογε ὅδεβοὶ (80), Βαϊπαυι (32), ΕἸ ΡΒδ]ας (88). ἰδ χϑδδ, δηὰ Μαδιίμδηίδ (81). 

γος. 16. -- ΑΟΨ : ἐδ ῥἈτίπο δ] πυϑ οὗ ἐμοῖς δτηϊ ἰθθ. 1ὅ᾽  δάἀορῖ, νεΣ2ί ἢ ΠΟΑΣῚΥ 8}} ἐμο δυϊμοσι θα, συνεκάϑισαν 
ἰηρίοδὰ οὗ συνεκλείσθησαν οὗ ἴδ ἐεχέ. γές. ᾿ 

γον. 17. τ 9. Α. .: δο. ΗΚ ἴῃ, ΨοΣ. 18. --.Α. γΥ-: πόσο. 
γος. 20. --- 9 Α. Υ. : οσύόσα (6:., τῆς ἀγνοίας). ΤΌΘ Α. Υ.. ποἰίοοβ ἰῃ {π9 ταυτί ἰδ9 τοδάϊης οὗ Α]ὰ. πο γ88 ἴ0} 

Ἰονοὰ ὉῪ [80 Βίδμορβ᾽ Βἰ0]6, ἀγνείας ἴοΣ ἀγνοίας. Οἷ (0 ΧΧ.ἧ δι 1,.ου. 1ν. 22, 28. 



1 ἘΒΌΒΑΞΒ. 10δ 

οὗ ΕτημηοΓ : Απδηΐδβ, δᾶ Ζαράξυβ, δηὰ δήδηθϑ, δα ϑ'ϑιηδβοβ, δα Η!οχϑδὶ, δὰ Α.2- 
22 ατδϑβ. Αμά οὗ {Π6.80}8 οὗ ῬΒαδίβαγ: Ἐπ]οπδὶβ, ΝΜ δϑβδϑίδβ, ἰδιηδϑὶυβ, δα ΝΑΙ ΠΏ 6]08, 

δα Οοοάθ]υβ, δηα 84]088. 
ῶ383 Απάᾶ οὗ ἐδο 1,ουϊίθβ : Φοζαυδαυβ, δηᾶ ϑϑϑπιοὶβ, δα (Ὁ π8, ὙΠῸ γγαϑ οαἰδοα (Α]1{88, 
24 δῃὰ Ῥαίμαυβ, ἀπ 0848, δῃα Φομδθ. Οὗ (λ6 ΠΟΙΥ δίῃροΓγβ: ΕἸ] βὶθυ8, ΒΘΟΟΒασΊΒ. 
2ὃ Οὗ [Π6 ρΡογίοχβ : ϑαϊυγηυβ, δηὰ ΤΟ]ΡΆΠ6Β. 
26 Οἱ εἦδηι οὐ 15γ86], οὗ (ῃ6 βοῃ8 οὗ Ῥἤοσοβ : Ηϊοστηλβ, δηὰ “6288, απὰ ΝΜ 6]0 148, δπᾶ 
27 Μδο]υβ, δῃὰ Ε]θαζαγιβ, αηα Α560148, δια Βαηβδᾶβ. Οὗ [16 Β01}8 οὗ ΕἸδτὰ : Μίδι ῃδῃ- 
28 ἴ48, Ζϑο δγῖαβ, ἀπα Φ6Ζγίοἰ δ, δηᾶ Φοδθάϊυβ, απὰ ΗΠ γι, πὰ Αἰάΐβ8. ἀπα οἵ (86 

80η8 οὗ Ζαιηοίῃ : ΕἸ 8448, ΕἸ1αδτ)π8, ΟἸ ΒΟ Ἶ85, Φαγοίη, απα ϑαρθαίμαυβ, δα ΖΘΓΔ]188. 
29 Οἱ 86 βοῃβ οὗ Βοϑβαὶ : Φοβδῆῃθβ, δηἃ Αῃδπηΐδβ, δα ΦοζΖαθάπ, δηα Απλδί 8. Οὗ [89 
80 8οηβ οὗ Μϑηΐ : ΟἸδηυ8, Μαιαποῆαδβ, θάδαβ, Φαβυῦ0π85, πα “6586]08, ἀμ Η]Θγοιηοί. 
81 Απᾶ οἵ {π6 8ο0ῃ8 οὗ Αἀάὶ: Ναδίῃυβ, διὰ Μοῦϑβίδβ, [ζδοσὰημ8, δηα Ναϊάυθ, Μαιῃ8Δῃ- 
82 ἰδ5, δῃηα Θοβίμοὶ, δῃὰ Βδίπυυβ, δὰ Μϑηδβδῖίδ8. Απά οἵ {ῃ6 βοῃβ οὗ Απδῃ : ΕΣ]]ΟΠ ΔΒ, 
88 δηὰ Αβ8:88, διὰ Μο]οῃΐαβ, δῃὰ Θαθῦδιυϑ, 83πα δίπηοη (ἸΠοβϑιμδοιβ. ἀἀηάὰ οὗ {Π6 8008 

οὗ Αβοιὶ : ΑἸίβπαυβ, δπα Μα δι δβ, δὰ ΘΑθδηηυβ, δηα ΕἸΡΒΑΙαί, δπα Μίδμδββϑβ, 
84 δηὰ δοιῃχοὶ. Αμᾶ οὗ {ΠῸ 8βοῃ8 οὗ Βαδηὶ : 9 ϑγϑιηΐαβ, Μοιλάϊυβ, ἰβτηδοῦβ, 606], Μ8Ὁ- 

ἀαὶ, διὰ Ῥράϊΐϊδ8, δῃὰ Αποϑ, Βδδαβίοῃ, δὰ Επαδβδίθυβ, δηὰ Μδιμληϊβηδίπηυβ, Ε"]18.818, 
Βδηηι5, ΕἸ11411, ϑοιχοὶβ, 6 ]θιηΐαϑ, ΝΑ μδηϊα8. Απᾶ οὗ (86 80ηὴ8 οὗ ΕΖΟΤα : 56818, 

ϑὅ ἘπιῚ11, ΑΖ86]8, ϑαιηδῖῃβ, Ζϑιθγὶ, Φόβορῆυβ. Απᾶ οὗ (86 80η8 οὗ Εἰ π)α : Μαζί 48, 
86 Ζαῦβακδβ, ΕἸ ἀαΐβ, 56], Βαπθαθ. Α4Κ1]] (μ680 δὰ ἔβκϑῃ βίγϑηρθ Ὑ1768, 8ῃα {Π6 0 ρμὰξ 

{Ποῖ αὐ τ} ἐλεεῖν ΟΠ] άγθη. 
87 Απά δ ρῥγίοϑίβ πᾶ {6 Του 68, δηα (ΠΟΥ ὑπαὶ τἡγοσο οὗ 8.86], ἀνγα]ὺ ἴῃ Φ 6 ΒΑ θτα, 

ΔΠα ἴπ {πθ ΘΟᾺΠΙΥ, ἴῃ ἴΠ6 ἢγβέ ἄδυ οὗ {π6 βουθηΐῃ το. Απάᾶ᾿ (86 οὨ]]άτγϑῃ οὗ 
88 Ι8γ86] σγϑγθ ἴῃ {ποὶν γεβρεοίυε ἀν  ] ]ΠἸηρ-Ὀ]Δοθ8.32 Απάᾶ [6 ὙΠΟ]6 τυ] θ᾽ ολτηθ ἰο- 

δοίθοῦ τι} ΟὯ6 δοοοσὰ ἰπῖο ἰμθ Ὀτοϑδα ρ]866 (πδὺ νγγδβ ὑονγαγὰβ (86 ϑαβὺ σαΐθ οὗ {86 
89 ὑδῃρ]6; ὃ δηα ὑπ 6 βρακο ὑπίο Ἐδβαάγαθ (ἢθ ρῥγίϑδί δηα γϑβϑᾶβδν, (μδύ ἀφ υου]Ἱὰ Ὀγΐηρ 
40 {μ6 αν οὗ Μοβϑβ, ὑπαὶ νγγᾶβ σίνθῃ οὗ {80 1,ογὰ αοῦ οὗ Ιβσδθ]. Απᾶ’ Εδβάγαβ (86 

σἰϊϑῖ ῥγῖθοῦ Ὀγουρσαῦ {Π6 αν απΐο {Π6 γγῇο]6 του] λύ 6 ἔγουα τυδη [0 σοϊηϑῃ, δα ἰο 
411 (π6 ρῥγίθβίβ, ἰῃὴ ογᾶφσ ὑμδὺ Π6Ὺ ταϊρηῦ δ ΠΑΡ ὑΠ6 Ια οἢ δ {86 ἢγβὺ ἀδὺ οὗ (86 

41 βουϑηΐδ πιοηίΒ. Απᾶ ἢ6 τϑδᾶ ἰῃ (86 Ὀγοδᾶ οουσγὺ θϑέοσο (86 ραίθ οὗ ὑμ6 ἰθιυρὶθῖ 
ἔτοπι᾽ ἸηοΤηΐἷῃρ αηΐο ταὶ -ΔΑΥ,Ὀοΐοσθ ὈΟΐἢ τθῃ δηα ὑόοπιθῃ ; δῃᾶ 8]} {μ6 τι τα αθ 

42 σᾳᾷνθ αἰϊθηΐίοι ἰο " [86 ἰαγσ.0. ἀπὰ Ἐβάγαβ {86 ργίθϑβὺ δα γᾶν οὗ [86 δῦ βίοοα ηῷ 
48 ὉΡοὴ ἃ ρυ]ρὶὶ οὗ νοοᾶ, νβῖοβ δα Ὀθθὴ πιδα6.5 Απᾶ ἰμοσὸ βίοοα μῷ ὈΥ ΐτὰ 

Μαιίδιῖαβ, ϑαιηΐαυβ, Δ ἤδη ἶ88, Αζασίαβ, τίδβϑ, ΕΖοοῖδθ, Βδδ᾽βαηναβ, ἈΡΟΩ ἴδ τῖρῃς 
44 Ὠλπᾶ; δῃὰ ἀροὰ ἀὲβ ἰοὺ μβδῃὰ εοοά Ῥἢβ]άξαβ, Μίβαοὶ, ΜΙ ἢ ἶα8, 1, οὐ βαβυδυβ, 
4ὃ ΝΑΡΑγίαβ, Ζϑοηαγίαβ.θ Απάᾶ Εβάγαϑ βανίηρ ἰβϑη ἋΡ ἐμ6 θοοῖ 1 Ὀοίογο [86 τοῦ]- 
46 υἱἱπθ βαὺ σομΒρΙ οου 8} 12 ἴῃ {Π16 ἤτϑί ρίδοθ ἴῃ (86 βἰσμῖ οὗ ἐἦδηι 41. Απάὰ σψῇθὰ 

ἦκ ἈΠτΟΙ]]οα 18 ἐπ6 ἰανν, {Π6Υ βἰοοά 4}] βίγα! σῃξ ἅρ. Αμα 1 Εδβάγαβ Ὁ] ββοᾶ {86 1ογὰ 
47 Οαοα τιοβὲ Ηΐρῃ, (Β6 αοα οἵ Πιοβῖβ, ΑἸπιϊρῃίγ. Απαᾶ 34}} {86 ρθορὶθ δηβιγογοῖ, 

Απηθῃ ; διὰ ἜΝΝ Ρ ἐλεεῖν Βαμα {860 161} ἰο {μ6 στουῃᾶ, δηα ᾿ψοσϑρρϑα (89 
48 Τιοτὰ. “6888, δηὰ δ ΑἸ ἢ, δηὰ 16 βΘαγαῖδϑ, δηὰ ΤΖ Φ8ἀϊηυ5, δηα 15 Φαουρυβ, 85408- 

(515, ΑπἴϑοΆ8, Μαίδηηδβ, δηα (1188, ΑΖαγίδϑ, δῃα Ψοζαθάμυβ, δηα Απδηΐββθ, ἢ 81188, 
ἴπ6 1,ονῖῖθβ, ἰδυσῦ {Π6 ἰὰτν οὗ (πΠ6 Τ,ογὰ, δηᾶ σϑδᾶ (86 ἰὰν οὗ {16 1ωογὰ Ὀθἔοσθ (ἢ 
ΡΘΟΡΪΘ, δὖ ὑλ6 βϑῃγθ {ϊπι6 1:8] 1πρ’ ταῦ τγὰ8 γϑδα.} 

4 Αμὰ Αἰδπαγαίθβ 86] απίο Εὐβάγαβϑ {Π6 οὨϊθῦ ρῥγθϑὺ δῃὰ γϑϑᾶοσ, δῃᾶ ἰο ὑπὸ Του ὑθ8 
ὅ0 (δαὶ ἰδαρλ (Π6 τηυϊ τᾶ, ουόη ἴο 4]1,0 ΤῊ 8 ἀΔΥ ἰβ ΒΟΥ απο {86 Τωοτὰ (δπὰ 53 {86 7 

ας. 87... τ: Ψ. : δηὰ 1ουἱδδδ.. . .. 80.ὡὨ 8. ΒδΌΪ Δίου (5006 Οὐνι.) 
ον. 88. --- ΑΥ̓͂. : οἵ [δ ΒΟΙΥ ρΡοτοὶ ἰοπνασὰ ἐμπο οαϑῦ. 8060 γοῦ. 41 Ὀοΐονν, τυ τὰ στιοῖθ ἰΏ ΟΟΙΩΣΟΘΏΪΔΙΥ. ἸΤθο ατοοῖς ἴῃ 

ὃδιο ἰδίίοσς ρῖδοο ἰδ πρὸ τοῦ ἱεροῦ πνλῶνος : Βοζθ, πρὸς ἀνατολὰς τοῦ ἱεροῦ πυλῶνος. 
ον. 40. ---ΦΑ. Υ.: 80. δ ῥτίοσιδ, ἴο βθαὰσ.0. δ6 ἰῃῃ. 
ὕαΣ. 41. --ἼΆ ΟΥ̓ : ΒΟΙΥ ῬΟΓΟᾺ (806 γοΣ. 88). 8 μοορὰ υπηίο. 
γον. 42..--5.Δ. Υ. : δ τοδὰθ ,“ὺγ ἐλα ῬΏΤροδο. 
γος. 44. -- Ὁ Α. Υ.: διὰ Ν. (οὐ είς Ζ.). Ετίἴσδομο οἰδοδ ΠῚ. 88 δατοοίης τῖτι 1Π|. 44. ἰπ ἰδ τοράϊπς Φαλδαῖος (Α.Υ.: 

ῬὨΔδ)δίυδ), ὈῸς 11. δα Φαλαδαῖος. : ᾿ 
γεν. 46. --- 1 ἃ. Υ. : ΤΒοα ἰοοῖ Β. (ατ., καὶ ἀναλαβών) ἔπο Ὀοοῖ οὗ ἐδ0 αν. Αΐοσς βιβλών, ΠΙ. 44. δΆ. θ4. δ]. ΑΙ, 

Βγτ. ΟἹὰ 14. μαγο τοῦ νόμον, Ὀπὲ [ὁ ἰδ ῬΡΣΟΌΔΌΪΥ ἃ οοσγοσίίος. 12 [ἴ0᾽ ΒΟ θδῦ ὨΟΏΟΣΔΌΪΥ (560 Οὐ71.). 
σον. 46. --- 15 Α. Υ. : ορϑῃϑάᾶ (μ00 Οὐηι.)λ 14 βο. Ὶ 
ας. 48. --- 16 Α. Υ. οπιώϑ αὐὰ. 19 οηεΐε δὰ. 1  οπιῖίϑ δά. 18 οηιέί δᾶ. Ἢἴ9 χηλκίης ἐλοτα τί ἐδ8] ἐο τπν- 

Δοταιϊδδὰ [ἰ (θ06 (οηι.). Τδ6 ὑσγϑοφϊηβ 61]6Όδο ἰδ οταϊἐἐφὰ ὮΥ 44. 62. 68. θ4. 243. Δ]. ΑἸ]ά. δε ἐπ Α. Υ. 
ΨοΣ. 40. -- ΑΓ. : ΤΒδὴ δρδῖο Α.. . .. [0 Δ]], βα υίῃκ. 
Ψα;. δύ. --“21. Α. Υ΄ : ον (θν., καί, πϊοῦδ ταΐξη Ὀ9 1018 ποϊτοποὶδίοὰ) 



106 ΤΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

51 411 τερὺ σψπθη ἐλεν μοατὰ {Π6 14). ΟΟ {μθῃ, δῃηά δὶ {πὸ ἔαΐ, δῃπα ἀσίηκ {π6 βυγθοῖ, 
2 δῃὰ βθῃὰ γσἱἤβ ἴο {βοτὰ δᾶ αν ποιίμϊίηρ, ἴοσ [Π6 ἀδΥ 2 18 ΠΟΥ ὑπίο {16 Ιοτὰ ; 
ὅ8 δῃηὰ ΌὈΘ πού Βογγοῦτα], ἔον π6 1,οτὰ ψ1}1 Ὀσῖπηρ γοῦ ἴο ΠΟΠΟΣ. ᾿Απά3 ἐμ 1,ονὶθβ οχ- 

Βογίβα 841] ὃ (86 Ρῥθορ!θ, βαγίηρ, ΤῊΪβΒ ἀΔῪ ἐβ ΠΟΙ ἰο ὑδ6 Τωογὰ ἢ Ὀ6 ποῖ ΒοιτόῦἝα]. 
ὅά Απὰ {μ6 ὺ ποηὺ " {ΠΟΙ ΨΑΥ͂, ΟΥΘΡΥ ΟὯΘ (0 οδὺ δπα αὐ, πα πλαῖϊζα ΤΏΘΓΤΥ͂, δηᾶ 
δὅ ἴο ρσῖνϑ ρἰδβ ἢ ἴ΄ο ὑβ6πὰ ὑμαὺ μδᾶ ποιμίπρ , 8Π4 [0 τηᾶκθ στϑαὺ οὔθοῦ, Ὀθοϑιβθ " {ΠΟΥ͂ 

ὝΟΓΘ ᾿ΠΒρΙΓΘα ὈΥ̓ ῃ6 ΟΣΟΒ ἰῃ ὙγΒ]Οἢ ΠΟΥ ΓΘ ἰπδίσαοιθα. Απαᾶ ἐΠΘΥ δββοι]θα 
ΠΟΙ ΒΟ Ιν 68 7 --- 

γος. δ]. --ἸᾺ Υ.: νατῦ (ατ., ἀποστολάς) . .. ἐδίδ ἀΔγ. 
δ ρυ δ  ἰθηθα 411 ἐλίηρε ο. ΤΏ οὐδ ἴῃ ΤΠ. δῃὰ {86 δ01890 ἰ6 ἔπ) βδιηθ : ἐκέλενον τῷ δήμῳ γος. δ8. --- Α. Υ. : 80. 

πάντα λέγοντες. Βυΐ ἴῃ ΟἿΌΣ Οτοοῖ ἰοχί τὸ Ὦδγο : ἐκέλευον παντὶ τῷ δήμῳ λέγοντες. 
ΨοΣ. δέ. -.4ΧᾺ. Υ.. θὰ τοῦ ΠΟΥ. δὅ γρατί. 
γος. δῦ. ---Θ Α.Υ.: ον ὅτι γάρ, 111. ὅ8. μαῦο [Π6 ἔοΣΤΩΟΣ δίομθ; Π-. ὅτι καὶ; δ2. θέ. 248. ΑἸὰ., ἔτι γάρ (5Βο6 Οὐπι.). 

ΤΑ.Υ͂. : υἢἸλδοσβίοοά ἐμ9 τοχὰδ ἡ βοσοΐῃ [ΠΟΥ ὝΘΣΟ ἱπείσοίοα, δὰ γὺγ ἐλα τολίολ [6 Υ δὰ Ὀδϑὴ διδοιη δὰ (560 Οὐγ:.). 

ΟΕΑΡΤΕΒ ΙΧ. 

ες. 1. Ἐὸν ἃ αἰβουβαίοη οὗ ὕπθ απθϑίϊοη 80 
[818 Φοϑῆδῃ Μ83, 800 1Χ61}᾽5 ΟὍπι., αὖ 152. χ. 6. 

εν. 2. Αμπά]οάμοα ἰδ6ΣΘ6, καὶ αὐλισθεὶς ἐκεῖ. 

ΤΏ6 ΗδΌΓΘΥν ἤΟΓΘ ἷ8 5.) Το. ΒΟ ἢ ΟὟ ἴγβδηβ- 

Ἰαΐον, ἰη ἴθ ορίπίου οὗ ΟἸογίουβ, ΕἸΣ Βοσ, Βοτ- 
πόδι, ΕὙΖΒο 6, δηἃ οἴδογϑ, τοϑὰ Ρ»», Ὑ ΠΙΟὮ, 

ἱπάἀοοᾶ, σῖνοβ ροοὰ βοη80θ. [ᾧ ἰβ 8180 ἔπθ τοδάϊηρ 
οὗ ὑπὸ Ῥοβῃίϊῖο ϑογβίοῃ. Βιιῦ 8 σοπά θυ να 
ῬΤΟΒΔΌΪΝ ἐπ ρσροβίθα ἴο ὑΠ|6 ἔγαηβαῦοσ Ὁ ΤΠ ΙΧ Χ,, 
ὙὨϊοἢ Πὰ5 ὕπο ΟΣ ἐπορεύθη ἴοτ αὐλισθείς; δά 
ο δαορίοα τΠ6 Ἰαῦίοσ Ὀοοδυδο ἴΠ6 ΓΤΧΧ', ἴῃ πδὶπρ 
16 νογὰ 11 αἸἃ, νγὰ8 οὐ ροὰ ἴο τορϑδϑῖζ ἰξ ἔγοτῃ {116 
Ῥτεσθάϊηρ 11Π6. -α Πενθῶν ἐπὶ τῶν ἰ8Β ἃ ΡΘΟΙ]ΪαΓ 
Πτϑτηπιαυς 8] σοηδίσποίίομ, Του πα ΟἾ]Υ ἰῃ οὐγ ὈοοΚ. 
Α παπιῦεῦ οὗ ΜΈ. , ἱποϊυάϊης 11. 19. δδ. 108. 
Τοδαὰ ὑπέρ ἴοΟΥ ἐπί. ΟἿ νἱῖϊ. 725. 806 Βυϊ[πδηῃ, 

. 147. 
᾿ ον. 4. Τονοίθα ἰο ἀδαῖῃ. Το Ηοῦτον 
νοτὰ ᾿π Π6 ἔογτῃ ιιϑ6α Τη68Π8 (0 αεδυοίε ἰ0 αεδίτιιο- 
ἕϊοη. 1 8 ψ6}1 τϑηάογοὰ ΕΥ̓͂ ἀνιερόω ἵπ ΟἿΓ Ἀ88- 
δδσο. Τπδῦ [ΠΟῪ ογα ἴο Ὀ6 ἀονοίθα ἴο 56 'ῃ [ἢ 
ΘΙ] 85 νἱοτὶπιβ (Α. Ὗ.) 18 ὑοῦ βδϊὰ, ὙΠΘΥ 0 Γ6 
ἴο Ὀ6 ἀονοίοα ἴο ἀθαῖῃ Ὀογοπὰ [ἢ8 ΡΟΣ οὗ γε- 
ἀεδτηρίίοη. -- Απᾶα Ὠἰτηβοῖῦ (4. Μ.), καὶ αὐτός ; 
ΓΑΙΠΟΥ, αηα εὐεγῳ διιοὴ ρετϑοθ. ὙἼῃ6 ψογὰ 18. περὰ 
ἀϊδιυ! δαζνο ΙΥ. 

γογσ. θΘθ. ἷπ ἴπ6 Ηροῦγον (ΕΖ. χ. 9) 8 δαάϊ- 
[ἸοΠᾺ] ΓΟΆΒΟῸΠ 18 δϑϑίρῃηθα Ὁ ἴῃ6 ῬΘΟΡ Θ᾽ 8 ἴΓΘΠη- 
ΠῚ πσ ; πα ΙΎ, [Π6 τηδίοσ ὕμαῦ 84 ς}16 ἃ ΤΠ Θτὴ 
τ 

6Γ. 12. ΒΒίαυ, στήτωσαν. ἴΐξ ΙΒ ἴΠ6 ΒΆΠ|6 
ποῦ ἡ ΠΙΟἢ ἴῃ νοΓ. 11 8 γθηἀοχοά “" βίβδηα. Τὸ 
ἰάθα 18 ὑΠαῦ ὉΠΘΥ ψΌΓΟ ἴο Δεῖ 88 8ἃ ρουτηδηθῃῦ θολγα 
οὗ παϊμαϊοσαϊοι ἰπ Φογυβαίθτη ἵπ ὉΠ 86 τηϑιῖθγ, -- 
Λαβόντες χρόνον ἰΒ ἃ ῬΘΟΙ ΑΓ ΘΧΡτοββίου, ὑπο ρ ἢ 
καιρός 8 80 868 ἐπ σονπρείίο ἢ λαβών. ὅς 
2 Μδοο. χὶν. 56. Τῇθ πιθδῃ Πρ ΒΘΟΠῚΒ ἴο ὈΘ (ΟΥ- 
Τοοῖγ γμίνοη ὈΥ ὉπΠ6 Α. Ν. Μοτθ Ἰἰΐογαὶν ἰἱ 
ποιὰ θ6: λαυΐησ ἀοδισπαίεα α {ἴπι6. 

γεγ. 13. ΤΙ] τὸ ἴσῃ αν. ΤΠ νογῦ λύω 
ἤοτο υδοὴ ἰβ οὗ σοῃβί γ  ὉΪ6 ΓΠΘοΟ]ορῖςαὶ ἱπηροτ- 
ἴληοθ, δἰποπρῖ μὰ ἢ. Ῥγοβεηῦ ρβεβαρθ Βανὶηρ' 
ΟὨΪΥ ἰϊβ ΡΈΠΟΙΑΙ τηθδηΐηρ ΟὗἨ ἰοοδίπο, τεπιουϊης, 
ἰϊδεταίίηφ. ὅδε Οτγριηου Β 7,221., αὐ υος.; δὰ Βρῃ- 
6} ἰποπιοη, αἱ Μαιῖ, ν. 17, 19, χυ δ. 18. 

γον. 14. Ασοογχαϊηαὶν τοοῖς (ἐλ 5 πιαίίδγ)} ὌΡΟΣ 
(ἐλεπι), ἧ. 6., ἴ0 ΘΆΤΤΥ οὐδ. ΤΠ0 ΟΥΘΟΚ ἰδ: ἐπε- 
δέξαντο κατὰ ταῦτας ΤῸ Ηροῦγονν ΒΘΟΙη5 ἴο ἦ6- 
τηδῃ ἃ αἰ δγθης ἱπιογργοίαιίίοη. Βοτγίπθαι, [Κ 61}, 
[26 ϑρεαζενβ Οομιπιεπίατῳ, ἃ ΟΥΠΕΡ δα! βοτί 168, 
νοῦ τοπήοτ ἵπ γα (χ. 15) βδοιηον ῃδῦὺ {ΠῸ 5: 
“Νρονογί 61]688, Φοηδίηδη, ἴΠ6 βοὴ οὗ Ακα 6], διὰ 
διιαζίαῃ, [ῃ6 βοὴ οὗ ΤΊκνυδα, ορροϑεὰ {}}8." 

(Οἔ. ἘΣ. χ. 6-44; Νϑῃ. υἱΐ. 783-111... 18.) 

Μογσϑουϑυ, [Ὁ 8 Ὡοῦ ΘΕΔΥ͂ ἴο 866, ἰξ {1ὸ ατοοκ ΕΖτδ 
06 ζο]ονοά, τ ῆδὲ οβῆοθ [π686 πχθη ἢο]ὰ, οσΣ που]ά 
ἈΒΒΊΠΩΟ ; δῖμσο ἰῃ νοῦ. 16 Εζγα ἰ8 εαἰἱὰ ἴο δνθ 
ἙΒοϑθῃ ΠΊΘἢ ἔοΓ [ἢῃ6 Βρθοῖδὶ ρύγροβοα οὗ ἰδκίηρ ὑμἷδ 
τη δ 6 Υ πΡροη ἢ 6π|. 

γογ. 16. Αμπὰ Ἐἰδβάγδβ, 80 ᾿χίθαοΐ, σοδο πο 
Εἶχα. ΤΠ! Ηρῦτον ἰοχῦ ρῖνοϑ ὕπ6 ζ0] οσίηρ : 
“ Απά ξετα ἰδὲ ρτίοδὶ, νὶῦῃ οοτίαϊπ οίοῦῦ δ ἴλὸ 
᾿ἀξεέθο ἰῦοτὰ βοραγαίεα." Τὺ ἴ8 ἸΙΚεὶν τμδὶ {Π|0 
ΑΟΥΡ ΤΟΧὺ 18 80 ΓᾺΓ Γδ1ΠΓ ἃ5 ὑἢδι 10 18 Ἰοϑῖ ὑΠ6 
Ἰοῖῖον ναῦὺ, τοβϊογοὰ ἱπ ὕπο εὐἱϊὴ οὗ {Π0 Α. Υ. [08 
ΒΌΒΟΠΟΘ ἴῃ 16 ΘΟΡΥ τ σΐ ΟἿΓΡ ὑΥϑμδίαῖου δὰ 
Ὀοίοτο Βἷπι χοῦ θὰ ἢἷπὶ ἴο ἱπίγοάισθ ἴδα 
σἤδηρο ΒΟ ἢ ἢ 88 πιδὰο πη ἴθ ὑπουρ]ῖ. ΕῸΓΡ 
ΓΓΟΠΘΙΓ ΓΘΙΏΔΓΚΒ οα ἴἰ6 ραδϑαρθ, 866 ΟἿ 1ηΐγχο- 
ἀυσίίοη ἴο [6 ργϑϑθηῦ ὈΟΟΚ, μος “ Βοιγοθβ οὗ 
[80 Ὑοτκ.᾽" 

Μεγ. 17. Ιμᾳ ἴ;9 χοῦ ἅδν (Α. .). [Ιῃ τὰ 
Ἡδῦτον ἰδ ἰ8 ἀἰδοτοπι, (Π6 ἰάθα Ὀαοΐηρ τπδὺ [ἢ0 
τηδίϊου 88 βοιἰ6ὦ ὧν 6 ἢγδε ἀδὺ οὗ 86 ἢγεῖϊ 
τηοητῃ. Απὰ [Πὶ8 ἰΒ 4180 τη ϑθ ΟἸΘΔΥ ὈΥ 6 ΠΥ Χ, 
δὶ ΕΖ. χ. 17: ἕως ἡμέρας μιᾶς ; δῃὰ ΌΥ Οὔ ἰοχῖ, ἕως 
τῆς, οἷς. 

ον. 20, Καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας, δι 86 
βανο ὑμποὶ» Βα β. Τα ὑΣαβ] δου οὗ ἴη6 Α. Υ. 

ἈΘΤΟΟΒ ΨΥ Π ἴΠ6 Ηδθτεν (Σ 172, ΕΖ. χ. 19) δηὰ 
τπ6 ΤΧΧ. (καὶ ἔδωκαν χεῖρα) ἴῃ {Π6 σΟΥΤΟΒρΡΟΠαΐη 
8δαᾶμ 6 οὗ ἴΠ6 σλῃοηΐοα]ὶ Εἔζγα; ΨΠ|16 [06 ΥΔἢβ- 
διΐοη οὗ {πὸ ατϑοῖκ 88 ἔουπά ἴῃ ΟἿΣ ὈΟΟΚ δοιὰ 
Ὀ6 ΘΓ γ, ἑαϊά ἰλοὶς λαπάβ ὡροὴ 0 ᾿" αιραψ." 
οἷς. --- ἘΘσο!οἑ]οτηθηῦ, ἐξιλασμόν. ΟἹ. ΟΧΣ, δἱ 
Εχ. χχχ. 10; [1ον. χχἱ. 27; Νυμῦ. ν. 8. ΕῸΣ 
016 Ὁποο]ορίοδὶ βἰσηϊβοδηςθ ἀπὰ δἰβίοτν οὐ τ }8 
ΜΟΤ, β60 ΟΥ̓ Οσ 8 6χ., ὉΠάΟΥ ἱλασμός ; (Οἰτγά]6- 
βίομο, Ο. Τ΄ ϑγη., Ρρ. 212, 217; Τσϑηοῖ, δ΄. 7Τ. 
ὄγη., 24 βοσ., Ρ.. 184; Τρ (ὐπι., αἱ Μϑί., 
ρ. 336. Τὸ ΠΠυδβίγαῖο ὑδο ἀἰ ἤδγθμοο Ὀθῦννθθῃ {ἢ 18 
νΟΥὰ δηὰ ΟἴΠΟΙΒ 4]}|6ὰ ἴο ἴδ ἱπ ὑῃπθο]ορίοδὶ α18- 
οὐπδίοῃβ οὐ ἢ δίοπαπιθηῦ, γγ6 εἶζθ ὕη6 [0] 
ἔτοῃθΒἨἙ [86 ηίβεαπ Ζιεοίιγες ἴοσ 1874, Ὁ. 10]: 
“ΤΊ [Ὦγθα ΤΟΥΤΩΘ ΙΏΟΓΘ ΘΓ ΙΟΌ]ΑΥΪΥ τἰδοὰ [ῸΓ 
ΟἸιγίβε β οσῖκ οὗ δίομποπθηῦῖ ἃΓ6 ἀπολύτρωσις, ἱλασ- 
μός, ἀμὰ καταλλαγή. 1. ᾿Απολύτρωσις πράθῳ οδὴι 
ἰθ 6 τηοβὲ ρϑηθγαὶ ἴδιτη, δὰ ροϊηϊε Βρθο δ! Υ τὸ 
{Π6 τϑηβοπὶ (λύτρον) δ ἰς ἃ ΟἸγῖδὶ ῥϑιὰ (ὑπέρ, 
περί) τηδη, [ἢ τϑη8οπὶ Ὀοΐηρ ἢἷ8 οὐνη Ὠ]οοΐ (1 Ῥεῖ. 
1. 19; Ερὶι. ἴ. 7). 2. Ἱλασμός (ἐεχρίαϊο0) Ῥοϊηῖϑ 
ἴο ἴΠ6 τηγϑιϊς ΟὈἸδεοῃ τ᾿ δ ἢ ΟἿ ᾿Αρχιερεὺς μέγας 
Οὔἴοτοα ὁποὺ ἔογ 4]}1}, δὰ ποῖ ἀναῖοα ἱλάσκεσθαι 
τὰς ἁμαρτίας (εὖ. ἱἱ. 17), -ι γθ8, δνδι] ἃ εἰς 
ἀθέτησιν ἁμαρτίας (60. ἰχ. 26). 8. Καταλλαγή 
(γοσοπαϊἰαιο) ἰμάϊοαῖθ8 (ηὴ6 τόδ] οἴθοιθδα Ὁγ 
Ογίδο β βδουιῆσο δηθὰ πιοάϊδιίοι, --- [ἢ6 σϑηονδὶ 
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ΟΥ̓ [89 ΘΏταΪΥ Ὀδέννθθα τϑηκίπὰ ἀπὰ αοἀ (οπι. 
τ. 10), [86 ΘΒ 3 πηθηΐ οὗ Ὀθ866 ἐπὶ γῆς; ἐν 
ἀνθρώποις εὐδοκία (Του κα ἱΐ. 14). 

δγβ. 18-35. [Ι υυὰὶ}} θὰ βοθὴ ὉΥ Ὁ} 6 8 0]6 Ὀ6- 
ἴοτ ὑπδῖ, δοοοσαϊων ἰο 1 Ἐϑύγαβ, [6 παθεῖν οὗ 
Ῥεϊοβὶ ὴῆῸ στὸ ΡΠ] οὗ πηλυγγίηρ ἔογοίσῃ 
ἾΪνΘ 8. τῷ  Βί ΧῦΘΘῺ ; ὙΓΠ116 Δοσογάϊρ' ἴο (Π6 ΠΑ ΠΟηΪ- 
ΕΔ] ὍΟΟΚ ἰδ ννᾷβ βονεηΐθοῃ. ΤΠΘ μποῦν οὗ ἴ,6- 
Υἱοβ ἴπὰ ὈΟΓᾺ Ἰἰβῖβ 18 [Π6 88Π|0, Πϑιη6 }Υ, ἴθ. Βαΐ 
Ὡς πυτῦον οὗ αν [βγϑϑ 1165 18 ρΊνΘΩ 88 ὕρῃ ΠΊΟΤΘ 
ἴῃ ἘΖτϑ ἴδῃ ἴῃ 1 Εὐβάσγαβ. Εὐυν οὗ ἴΠ6 ΟΥ̓ ΘΠ 6Γ5 
ποτ οὗ τπ6 ΠΙρΡὮ ῥτίοβῦβ ἔδηγ. Νοπο οὗ [0 
ἀϊνϊείοῃ οὗ Ὁσὶοϑῖβ σγὰο μδὰ γοϊυτησα σπίτ Ζοσαὺ- 
ὈΔΌΔΙ δὰ Κορὺ ὑΠΘΠΊΒΟ]νοβ ἔγοο ἔγοιαη (ἢ}18 βίῃ. 
Νο βυβδηοϊοης ΘΒ Π8 ΔΥῸ δῦ πδηὰ ἴο ᾿π 50 7 δὴ 
δἰϊοτηρῖ ἴο ὈτΙῺρ ὕΓΠ6 ὩΔΙη68 οὗ [Π6 ἴἔπῦὸ 18ῖ8 ἰηἴο 
ΒΔΥΙΩΟΠΥ͂. ΟὐπορΊηΐηρ ὕΠΠ|6 δρουοῦ νδ]ὰο οὗ [ἢ6 
ΟἿΘ ΟΥ ἴῃ6 ΟΥΠΘΓ, ΟΡ ΠΙΟΏ5. Μ}}} αἰ ον. Βυῦ ἰΐ 
δου ἃ Ὀ6 τοτηθιογοα, ἐπδῦ, Μν ἢ1]6 ἴδο δοοοιυηΐ ἴῃ 
ἘζΖτα 18 Ὀδδοὰ οὔ δὴ οχίδης ΗἩΘΌΥΟΝ ἰοχῦὺ, τὴ 
οαττοηὺ ἰοχἧ οὗ ἴΠ6 1,Χ Χ. [8 δἰβδο ἴῃ οἴόβοῦ δρτθθ- 
τηθηΐ ὙΠ} 10 Τῇ νὴ ἢ ΟἿΤ ΔΡΟΟΓΥΡΙ4) Ὀοοῖς. 

γεοῦ. 36. Το ΗΘΌΤΟΥ δὐ [18 μΡοϊηΐξ, ἴξ [ἢ6 
θεδῦ τεϑδαϊηρ Ὀθ δἀορίθά, ρὶνοβ: απά δοπι6 ῳῇ (δὲ 
ισίσος λααὶ σίυεη διτίὰλ ἰο οὐιάτεπ. ΟἿΣ ἰΙδηδίδίου 
ΟΠΔΓΔΟΓ ΘΓ ΒΌΟΆΙΠΥ δα 8 ἴο ὑΠϊ5 ἕδος δῦ ΟὯ6 ταῖρι 
ΒΌΡΡΟΒΟ Ὑοῦὰ ὃθ [6 παδίυταὶ σϑϑυ]ῦ οὗ δυο ἃ 
διδῖο οὗ {πίηρβ, -- ἰἢ6 ΟὨΠ]άΥΘῺ γοσθ ἴο ἢὈ6 ρμυΐ 
ΔΎΔΥ ὙΠῸ ἴπ0 ψῖνοθβ. Βεγίποδὰ ψοῦἹά ομηθηά 
ἐμ ΗδΘΌΓΟΥ ἴο οογγεβρομὰ ψὶτ οὐ ὈοοκΚ. Βυϊ 
ἢ ΗΘΟΌΓΘΥΤ, 88 1Ὁ δίδῃα, ρῖνθβ ἃ ροοᾶ β6η86, Δηἀ 
Ῥτγοδοπῖβ τῃ6 αἰ υ 168 οὗ [6 τηδῦϊθυ ἴῃ ϑυθῆ 8 
Βίσοῦροῦ ρας ΌΥ δΒυρροδβίίηρ ἱῃμϑῖοδα οὗ ἀοβπηίο Υ 
δὲαιϊπρ [ἢ 6 6856. 

ΤὨοτγοῖρ ἢ 8Ππα βο] ΘΠ 848 τ} 8 ρπΌ]1ς δὰ 70 ἀ1οἷ4] 
ΒΕΡΑΓΑ ΟΩ οὗ οὴ6 παπάτϊοαά δπα τ] ΓίΘΘ ἢ Τῇ ἔΓΟΙΩ 
ὉΠοὶσ ἔδιμ! ]θβ τηῦδὲ ἤᾶνα ὈθΘΠ, ἰῦ ΒΘΟ 8 ποῖ ἴο 
Ματο ὕὈ6θὴ Βυ Ποθηῦ ΘΠΕΓΘΙΥ (0 τοοῦ οὔ [Π|6 6ν]]. 
το ὑπθηιϊγ-ῆνο ἴἰοὸ τπὶγγ ὙΘδΙβ δέον γα, 
ΝΠ οι δ, οὐ ἴῃ6 οὐζολβίοῃ οὗ ἢ18 βοοοῃηᾶ σϑίυγῃ 
ἴο Ψογηβδοιη, Τουπὰ ἰδδὺῦ ΟἿΟΣ Ιβγϑ0] 1685 ἢδά 
Ἰηϊοσιματτ οὶ ἢ Αβμῃάοάίίοθβ, Αὐηπιοπίϊοθ, δηὰ 
Μοδθίτεβ, δὰ σα Πάσθη [Πδι ΒΡΟΚΘ [Π|6 Ἰδηρτιαροβ οὗ 
τ8οθὲ ρϑορΐίο, δὰ ὑπμδὺ ὄνθῇ 8 80} οὗ [Π9 ὨΙΡἊ ὈΓΙοϑῖ 
δά ἃ ΠῚ Ὠἰτ 561} ἴῃ 818 Ἰῆϑη πον ϊΓἢ ἃ ἀδαρἢοΥ 
οὗ ϑ'διῦδ! δι [η6 Ηοτομῖϊθ. 866 Νοὰ. χὶΐὶ. 23 

γον. 37. τὰ ὑπο ὶν (σοϑρθοῦν 6) ἀννθ! τ -Ὁ18 068 
(κατοικίαις). ΤῊ Α. Μ΄. Π68 ἴῃ ἴΠ6 τηδυρίῃ υἱίασεϑ. 
Βαϊ τῃ6 Οτγθοῖὶς ΠΟΓΘ 18 ποῖ [86 ΒΑΙῺΘ ἃ8 δ γ6Γ. 46 
(κώμαις), ΠΘΓΘ γχὸ ἢδγνθ [Πδὺ Το πἀθυησ. 8566 ΥοΓ.Ψ 
12. Το Ἡρῦτονν, Πούουοσ, ἰβ ἰη ὈοΙῺ ᾿πβύβηοθβ 
Ὅν. 

γεν. 838. ΟἿΣ ὑγβηβϑίδίου ΒΆΥ8 ἴΠ6 γδιθουηρ 
ΑΒ δ΄ ὕΠ6 οαϑὺ γ8.6 οὗ [6 ᾿οτηρίθ. [πη ὕΠ60 σδηοη- 
ἴσϑ! Ὀοοκ ἰ ἰβ. βαϊὰ ταῦ ἰῦ τοοῖ μεθ Ὀοΐοσχα {Π|6 
“Ὑ8ΙῸῚ ραΐθ.᾽ [Ι͂ῃ ἔδεῖ, ᾿ἰῦ γἃ8 ῬΥΓΟΌΔΌΪΥ Ὀθίνγθθη 
[π0 ἵνο; ἃ 1{||6 δαβί ἔγοπι ὕῃ6 οὔθ, 8ηἀ 8 11{{16 
πνεοδῦ ἔγοπὴ [Π6 ΟΥΘΓ. 

γεῦ. 40.0.ὡὈ. ὙὙἘὸ αδἱϊαβίου τρϑάθ ἴπ [ἢ6 οτὶρίηδ) 
Ἡεῦγον ἴο [9 γοῦτ ὙΠΟ σϑ)6 ᾿ΟρΘΟΠΟΙ 18. ΠΘΓΘ 
οπιὑθά, 

γεν. 41. Ασοοογάϊηρ ἴο {π6 ατοοκ, 1ῃ6 ὑγδῃϑ- 
Ἰδῖου δα υ8, ταοϑῦὺ ἱπα θη με] γ, δεγζῦτγο (λα δασγεα σαΐε 
(τρὸ τοῦ ἱεροῦ πυλῶνο:). [Ὁ 8 ΡγΟΌΔΌΪΘ, ΠΟΎΎΘΥΘΣ, 
τῃδι ἢ6 σαγοΐ θ5}γ οὐ το [Π6 δγιῖ.1]9 Ὀοέοτο πυλῶ- 
νος, Δῃὰ τηραπῦ ἴο Β8Υ͂ : δεΐογε ἰδ σαί ὁ ἰλ6 ἰδπι- 
»ίω. Μιίςμδε Ια δὸ ἐγδηβὶαῖοϑ. ΟἿ, νϑσβ. 6, 88. 

γεῖβ. 43,44. ὙΠΕΓΘ τὸ ἐμ τίθθ Πδιη68 σίνθῃ 
οὗ Ῥεγβοῦβ8 ὙΠῸ βίοοά ὈΥ ΕΖγα ὙΠ110 ἢθ τοδᾶ; 
ϑΟΥΘΏ ΟἹ (δ τρ δῦ ἢδηά, ἀπὰ βἷχ οἡ ἴδιο Ἰοἵζ. [ἢ 
ἐ.ὸ Ηδοῦτονν ὑπ 6 ῖΘ δΓῸ αἷβὸ {μἰσύθθη 8168 σίγνθῃ ; 

δας ἴπ6 βου 8.6 οὔ ἴδο Ἰοέι οὗ ζγα. ΕὙΠΖΒΟΙΘ 
(ΠΐπῈ8 ἐπα ΟἿ ΠΆΙΏΘ ἴοο ΙΩΔΗΥ͂ 848 Τγαρῦ ἰμπίο 
οδοὶ οὗ ἴμο βϑοοοπηΐδ, Βαρροβίηρ [πὸ ΠΟΥ ΓΘ 

ἰηϊθηδοά ἴο γοργοβϑοηὺ {Π6 ἔτχεϊγο ὑστῖρο8. Μ|ὶςἢΔ6]18, 
οὐ ὕπο ΟΥ̓ΟΡ Ὠδϑη, ΒΌΡΡρΟΒΘΟΒ ὑπδῦ ΓΠἰτίθθῃ ττῖ 068 
ἍΓΙΟ πιοδηΐ ἴο ὃὈ0 ἱποϊυαοά, [κονὶ Ὀοΐηρ τϑοκοπθὰ 
ἴηι ὙΠῸ} [00 οὐἶθτθ. Βυῖ 68} νοῦ ὰ ΒΌΡΡΙΥ ΟὨΘ 
ἴΏΟΥΘ πδιὴθ ἴο ἴτ᾽6 ΗΘΌΓΟΥ ἴοχῖ; βίπεθ, ἴῃ [18 
ορ᾽ηίοῃ, ἰδ ἴ5. τῆοτο [ἰκοὶν [μδὺ ἃ νογὰ ΠᾺ8 ΖἈ]1|6 0 
ουῦ, - [6 ΟὯΘ σίνθῃ ἴῃ ΟἿΣ ΒΡΟΟΥΥΡΠΔΙ ὈΟΟΚ, [ῸΓ 
ἱπδβίϑῃοθ, - ΓΠΔῺ (δύ ΤΟΥ͂Θ ῬΘΙΒΟΠΒ δίοοα οἢ ΟἿΘ 
849 οὗ Εζγα [ἤδη οὐ [09 οἵθύ. 458 ("6 ὕυχΧ. 
ἌΡΤΘΟδ ἢ 6 Ηρῦτγονν ἰοχί, δὰ ἴθ ὨλΠῚΌΟΡ 
ΒΟΥΘῚ ΟἹ ΘΔΟἢ Β'46 ουἹὰ ὉΘ αὐἱῦθ 'π ΠΑΓΙΠΟΠΥ͂ 
ΟΠ 1Βγ8 6 1118} 146 88 ΟὗἨ ΡΙΤΟΡΡΙΟΙΥ, [μ90 80 ΓΠΘΟΥῪ 
ἰ8 ῬΟΥΠΔΡΒ [86 ὑ68. 

ΕΣ. 45. Οομπεπρίσυουδίγ, ἐπιδόξως. ΔΒ 
Οἰαυῖϊε τταῃβὶαῖθθ ὈὉῪ “11}} οὗ ἀϊμηί ;" Βεοῖ- 
Βοπηοίαον, τυνῖτ ΘΒ θπβηοσ, “ ἐπϑίσηίίον, σἰογίοβο. 
Βαΐ ννὸ πηιιδῦ Ὀθ]ΐονο ὉΠπαῦ ἰδ 8 Ε2ΓΘ᾽8 Ροβί[ἰοἢ 88 
οἰοναιθα ἀθονα [ἢ 6 ρθορὶο ἴπδὲ ἰ8 τοίοττθὰ ἴο. ὅδο 
ΜίοΒΑΘ]18 : “ Ναοσολάοιι ἐν υοτἠϊπ νον ἰληδη αἰεη αἰὰ 
νογποληιδίε Θιείία οἰπσεποταπιοη," οἴο. 8660 Νοῇ. 
ν}}}. ὅ. ὙΤ18 18 τη ρ!16ἀ, 4180, πῃ πὸ τοδάϊηρ οὗ Π. 
Π|Ι. 58. 64. αἰ. ΑἸά. (προεκάθετο γάρ). 

γοτ. 46. Ογρϑῃοὰ ἴδ Ἰδνν (Α. Υ'΄.), ἐν τῷ λῦσαι 
τὸν νόμον. ϑοθ]θυβηοῦ ψου]ὰ ρίνο ἴὸ ὑπ 6 νου [86 
τηοδῃΐηρ Οὗ ἱπίοσργοίοα. 80 1π6 ΟἸἹὰ 1μδιίη. 
Βαυῖ ἴῃ δαάϊου ἰο ἴπὸ ἔδει ἴμδὲ Πϊ8 γεπάογίης 
σοῦ Ἱὰ ποῦ Ὁδ ἴῃ ΠΑΓΥΙΠΊΟΩΥ͂ τ] 86 σοηϊοχῖ, ΟΣ ὃὉθ 
οχρϑοῖθα στ [Π6 δογίϑί, [6 νογὰ ἰ8 Ὀοιου ΓΘῃ- 
ἀογοὰ ὈΥ υπηγαιδίεπεα. ὙΠ δι 8, θοέοτο πο ὕορδη ἴο 
τοδά, ΕΖγα, ἃ8 νγὰϑ8 Ὠδίθγαὶ, ἀπάϊά ([Π6 ἔββῦθη ΡΒ 
οὗ 186 8ΕΓ0}}, ἀπὰ πη το] ] θα 1. 

γοσ. 48. Ηοτο, δρδίη, νὰ ἢπα {Πἰσύθθη ὩΔΠῚΘ8 ; 
δηᾶ, δἰπουρ ΓΠΟΥΘ 18 οσομῃδί θυ Ὁ ]6 ναγίδιίοη ἴῃ 
[Π6 806 )]πρ, Ὁ 18. ποῦ ἀϊδῆοιϊο ἴο πὰ 1π ἴΠἸΘπὶ [ἢ0 
ΒΔΙΏΘ βΟΓΒΟΩδ ΠΟ 816 βροόκθῆ οὗ ἴῃ (6 (ΟΥΤΘ- 
Βρομάϊης δοοοιηῦ ἱῃ Νοῇ. νἱ. 7. ΤΠ ΤΧΧ. -- 
ΠΕΡΠΕΡΙΣ ἔον ἴη6 86 Κ οὗ ὈΓΣΟΥΪΌΥ - 88. ΟἿΪΥ [ἢ6 
τῇ [ὮΓΟΟ ΠΔΠΊ68. ΓΏΘΒΘ ῬΘΣΒΟηβ, Ὀδίηρ ἴῃ 1050 

οσοηΐδοι ψΠἢ [ἢ 6 ΡΘΟΡΙΘ, το τοδὰ δηὰ ἰμιθυρτοῖθα ἴο 
το τ δῦ ν88 τπηοϑῦ αἰ Π σας ἴο ππάἀογϑιαπὰ, Μ|)- 
σἢ 8615 ΒΡ ΟΒ6Β ὑπαὺ {ΠΥ τϑοϊϊθα Π0 ψοτὰβ νἱἢ 
Εζτα, δηὰ ἴῃδι ὑγοιρ ἢ τποῖνγ ππιτροὰ νοΐςθβ (ΠΟΥ͂ 
ὙΘΙῸ 8016 ἴο τΟϑο ἢ 4} [Ὧ6 ρϑορὶθ. Τὰ ῖἷθ ἰ8. ποῖ 
ῬΓΟΌΔΌΪΕ. [Ὁ ἰβεοποῦ ἴο Ὀ6 ϑαρροβοά [Ππαὺ ΕΖτϑα 
τοδά, υπἱπύογγαυρίθαϊγ, [16 Θηξῖτο (πιο, ἐ. 6., ἔογ 
δὶχ Βουγϑθ. Βαϊ, ΔίΌΕΥ σϑδαϊηρ 8 οογίδίη ρϑγῦ, [818 
Ρδτς ΜᾺΒ ᾿ΠΙΟΥΡΓΟΙΘα, 88 ΓΆΡ 88 ΠΘΟΘΙΒΆΓΥ, ἴ0 ὑῃ0 
ῬΘΟρΡ]θ. Τὸ ψογὰ ἐμφυσάω (ἐμφυσιόω) ἰΒ υϑοὰ 
8180 ἴῃ οι (χχ. 32). ομ] υβηοσ ποῦ ϊὰ ρἶγο ἰτ 
ἴῃ οὔθ ρᾶβϑδρο ὅδ ἴοτες οὗ δαρίϊοο; πὰ ἱῃ ΥΘΓ. 
δ οὗ [Π6 ργδβθηϊ ομδρῖου Γἢ6 τηραπίηρ οὗ ἐτλίϊατο. 
ΤῊΘ το οτηρ ἰῃ ἴῃ Ἰαῦῦον σ886 ὑγουϊὰ 8661) ἔΓΌΤΩ 
006 οοηΐοχι ἴο ὃὉ6 οσοτγγοοῦ ; δα ἰῃ [Π6 ἔΟΓΙΔΘΙΣ ἰὺ 18 
ἴοο γγοακ. Τὴ Ἐπρ]8ῃ πογτὰ ἱπίιδα οὐ ἐπϑίϊ 
866 ΠΊΒ Ὀο ΘΓ ἴ0 ΘΧΡΓΟΒΒ [Π6 ΘΑΥΏΟΒΓΏΘ88 ὙΠῸ ὙΠ] ἢ 
[Π0 Τωουϊῦοβ βουρηῦ ὕ0 ἔπργθθ8 ἴΠ0 56 }86 οὔ [80 
τηΐμα 8 οὗ [π6 ΡΘΟρ]6. 

γογ. 49θ.0 Αἰὐἱδδγαῖθα. ἴῃ πΠ6 Ηρῦτονν ὑΠ18 
ΜΟΤα 8 σίνθη 85 ὕῃ6 οΒϊοῖΑ] 0110 οὗ ΝΟΒΘΠλΐδἢ, ἴῃ 
[6 Β6Ώ86 ΟὗὨ σΟΥΟΥΠΟΥ. Ἦρο τϑοοῖνθϑ ΔΠΟΙΒΟΣ δηά 
[6 ΟΥΪΠΑΥΥ 101]6 ΣΟΥ βΌΥΘΓΠΟΥ --- ῬΘΟΙΔΆ --- δῇ 
Νοἢ. νυ. 14, 15,18. Ὕ, δὔονϑ, νυ. 40, δηὰ Νοῇ. 
χΧ. ]. Το τοχὺ οὗ [Π6 ατροκ Εζτγα δ {π|8 ροϊῃῦ 
ἀονίαῦοθβ ἰὰ οἵποῦ σοϑροοβ ἔγομι [δῇ οὗ [6 οδποηὶ- 
08] ὈὕὈοοῖκ, δπὰ Ἀρρδγθηιῦν πὶποαῦ σοοά στουμῃά. 
866 ΤΟΙΠΆΓΚΒ ἰῇ ΟἿΓ Ιπἰγοἀποιίοι ἴο0 ἴΠ6 ργϑϑοηῖ 
θοοκ,, αα ἰος.. 
ον. 566... Ὅτι γάρ, ΤῊ ΐ8 18 8η ΘΧΟΓΔΟΓΑΙΠΑΡΥ͂ 

οΟἸ]οσαίίοη οὗ ρδυιῖς]θβ, δηα βαβὶο ΠΥ δοσοιμίβ 
ἔοσ 109 ναυδομβ ἴῃ Ὁ..6 ΓΟΔΑΪΏρ8. --- ΤῊ οἰΔι156 καὶ 
ἐπισυνήχθησαν ὈθδρίηΒ ἃ ΠΟῪ ΒρὨΓΘΏΠ6, ὕΠ6 ΤΘΠΊΔΙἢ- 
ἱπρ ρϑιὺ οὗ πἢϊσῆ [88 Ὀθοη ἰοϑ. Τη6 Ψυϊραῖθ 
δᾷῷάθ: “ἀπίνετεὶ ἴῃ ΠΗἰετιϑαίεπι εεἰεὗτανα ἰκεἰϊταηι 
ϑεουπάωπι ἰ6δἰαπιοηίιη, Ποπιϊπὶ, δεῖ 7]οταεὶ." [Ιῃ 



108 ΤῊΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ, 

ϑορορῆυβ (Απέϊῳ., χὶ. δ, δὶ δ) {Π8 δοοουηϊ ἰδ οοη-  ζ0}} οὗ γεδυβ, δηὰ Μ8Ὺ τηδρη ΠΟ ΘΏγ Ὀυγοα δὲ 
ὑπυδὰ ἴο ἴΠ6 οἴεος (παῖ, δέου τὴο Ῥϑορὶθ πδά ' Ψεσπβαθῃ. Νοῖ πηῦςἢ οοηῆάοηοθ οδῃ δ ρἴνθα 
ἰεδδίδα ἔον εἰρῃςξ ἄδγβ ἰῃ {Πδῖγ ἘαΌΘΓΠΔΟἾθ8, ΓΟ ἴο0 {Π||860 δἰδίοπηθηῖβ. [Ὁ 18 ῬΡσοῦΔ0]6 (μαὶ ΤΏΟΥ͂ ἃ. 
ἀεραγιθα τὸ ὑμδὶγ οὐ Βοηγθβ, δἰ ρίπρ ὈΥΤΉΏΒ ἴο ̓  θαδοὰ οὐ ἱγβάϊπ!οη δίομθ. Ασοοσγάϊηρ ἴὸ δῆοῖθοῦ 
Οοά, δηὰ ρκἰνίηρ ΓΠΔη Κα τὸ ΕΣΖγα ἴον ἢ18 Ἕἴοτίβ ἴο  δοοουπὶ Εζγα ἀϊοὰ ἰῃ Ῥοσγεῖδβ. ὅ.6ο ϑ'οθθῃ ΚΟ] διό. 
τοίοτπη ὕΠ6 σοττιρίίοηθ ὙΠΟ Π8α Ὀδοη ἰηΐτγο- 16Ζ., Ὁηὰεν “ ΕΣ; δηὰ Βουίμο] τ᾽ δ πεῖ. 
ἀπορά ἰπῖο {μον σοι ; δηὰ ὑμδὲ Στὰ ἀϊθά ᾿ Ρ. 1012. 

Α ΤΑΒΙ͂Ε ΟΡ ΤΗΞ ΝΑΜῈΞ ΑΝῸ ΝΌΜΒΕΒΒ ΟΥ̓ ΤΗΟΒΙΕ ΒΕΤΌΝΝΙΝΟ ΥΒΟΜ ΒΑΒΥΙΟΝ ἩΓΙΤῊ ΣΕΒΟΒΒΑΒΕΙ͂, 
ἈΘΟΟΒΡΙΝΟ ΤῸ ΤῊΚΝ ΤΉΒΚΕΒ 11518 ΤΟΌΝΡ ΙΝ. ΕΒΡΒΑΒ, ΕΖΒΑ, ΑΝῸ ΝΕΗΕΜΙΑΗ, ΒΕΒΡΕΟΤΙΥΕΙ͂Υ. 

ΕΖΕΑ (ἰϊ. 3-60). 1 Ἑδῦπαϑίν. 8.--.0). ΝΈΒΕΜΙΛΗ (υἱΐ. 8.63). 

ΝΌΤΟΣ. Ἑατιο. Νυῶῦδοαςι. 

νὰ πὶ 

4172 
818 
6ὅ3 

2.818 ὸ 

δ. 1954 [{Ε|δὰ. . - -. 1,454 
6. 846 || ΖαϊΒυὶ . . Ε 94ὅ 
Ἵ. Ἴ00 [|| Ὁμοῦ . . - Ἰοῦ 
8. 648 Βαεηὶ. . .-. - θ848 
9. θὼ8 Βοῦαὶ Φ . .Φ .Φ 6232 

10. 4.328 ||᾿Αεἰδὰ. . . 8,33 
11. 667 Αἀοηΐοδῃ . 667 

12. 4,061 Βαροὶ (ΒαρῸ) 9.066 

13. 6δδ Αὐἀΐϊπι . . - 4δέ 

14, 98 |Α᾿Ξ᾿.. : 92 
16. - -«- || Οὐἶδηὴ διὰ Ἀκοδη. 6 

16, - “|ᾳ}ᾶζ. τς 433 

17. --.- «.» Αμΐθ- Φ . . . 101 

18. ὌΝ Αἴοπ. - ὅν. τὰ 82 

19. 824 || Βερῶΐ . 822 
420. 112 112 || Αδεϊρβυτί . . . 102 
21. -- « -- «- Βαίϊοτυδ . ᾿ 8,00 
422. 828 - - -- - 
43. οῦ [] Ξ 5 πὴὉ 
94. 188 | Βρ Β]οσῦ νὰ 123 
25. ; Ναίορ!αβόῤ. . . δῦ 
46. 128 ᾿Απαῖμο. .. 168 
21. 42 || Βωιμδεπιοδ . . 43 
98. 

7148 Ἑαγίαι εἶτ. ᾿ φῦ 

29. - «| ὑψβίν δηὰ Βοζοιδ 148 
Φ0. « «-- {| ΟμδάϊεαΘ δηοὰ Ατὰ- 

τὰ ϊ! ᾿ 422 
41, 621 || Οἴγδιια δινὰ Οδδδο 621 
42. 12 Μδοδίου . ν 1.5 

98. 193 ΝΞ ἐῶ ταν τσ 

84. δ8 Βοίοϊο . . . ὁ 62 

8ὅ. - «- ΠΙΝΙρον . . , 156 
86. 1,564 - - μϑ; ὁ τὸ 
87. 890 ἐμπ ἱπακὰ πο Σ Ὁ 

838. Οε]αοπιοΐδ υδ διὰ 
ἸῺ] Οπὺυς. . " Ἰῶῦ 

49. 846 [] Δεζεοδυ δ τ δὲ 
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1 ἘΞΌΒΑΝ. 109 

Α ΤΑΒΙΕ ΟΥ̓ ἸῊΒ ΒΑΜΙΠῈΒ ΒΕΤΌΒΝΙΝῸ ὙΓΙΤῊ ἘΖΒΑ ἘΒΟΜ ΒΑΒΥΙΟΝ ΑΟΟΟΒΌΙΝῸ ΤῸ ΤῊΒ ΤὺΥσο 
ΣΒΥΆ, ΒΕΖΒΑ ΥΠΙ. 2.24, ΑΝῸ 1 ΞΡΒΑΒ Υ1]. 29-40, ΒΕΒΡΕΟΤΙΨΥΕΙΥ. 

1 ἘΒΌΞΑΒ. 

1 ῬΒίηθοβ, ἰθίβοῃ, 
4 Τιδδῦασγυβ, Οδυμδ] οὶ, 
8 ᾿Πθανίά, Αἰΐυς, ϑβϑοβθηΐδα, 
4 : ῬΒογοβ, Ζϑομαγίβδα. 1560 
δ] Ῥαδαὶῃ- τόδ, ΕΠ Βοϑηδὶ, Ζεγδιίδῃ. Ῥμδαίδ. Μοδῦ, Ε]δοηΐαι, Ζασ δ. 900 
8 ᾿ 5. οΒδηΐδη, 78} Σ]ίοὶ. Ζαίδορα, ϑοομοηΐδα, 76 Ζοὶι8. 800 
Ἵ | Ααΐη, Ελοά, Φοηδίμδῃ. Αἀΐη, Οδοίδ, Φοηπαίδδβ. 950 
8. | Εἴδηι, ϑδιδίδη, Αἰδδ᾽ 8}. ΕἸδπι, 6888, οὐ μο]αβ. 10 
9 | ϑβμορδαίιίαι, Ζευαάϊδι, Μίοβδοϊ, ϑαρμιαίίαα, Ζαγαίδα, Μὶς δαὶ. το 

10 | Ψοοῦ, Οὐδάϊωδ, Φολίεὶ. Φοοῦ, Αὐδάϊαα, Ψοζοὶυδ. 912 
11 ΘΒεϊοτοίεμ, σοοί μία. Βαηίΐαϑ, δα" ποῦ, Φοβαρΐδβ. ξ 100 
12 ] Βεραὶ, Ζοοδασίδη, Βεδαὶ. Βανὶ, Ζαοδαγίαβ, Βοδαὶ. 98 
18 . Φοδδῆδη, ΗἩδκδίδη. Αϑβίδιν, Φοδηηθβ, Αδδίδη. 110 
14 ᾿Αἀοηΐκατη, ΕἸϊρβεϊοί, δεῖο!, ΒΒογηαίδῃ. Αἀοηίοδῃι, ΕἸΣ Βαϊδίυβ, Φοοὶ, β'διηβοβδδ. 10 

Βιχναὶ, σιδαὶ, Ζαεανυυά. Βαρο, ὑἱμδὶ, Ιδἰαἰοῦσυδ. το 

4 ΤΑΒΙΒ ΟΥ ΡΕΒΒΟΝΗ ΒΟΥΝῸ ΟΥΤΤῪ ΟΡ ΜΑΥΊΝῸ ΜΑΒΕΙΒῸ ΒΟΒΕΙΟΝ ὙΨΓΨῈΞ ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΕ ΤῸ ΤῊΞ 
ΒΕΟΘΕΝΒΙΟΝ ΟΕ 1 ἘΞΡΕΒΑΒ ΑΝῸ ΕΖΒΑ ΒΕΒΡΕΟΤΊΨΕΙΥ. 

1 ἘΒΌΒΑΒ ἰχ, 190-83. 

ϑοηδ ᾳῇ υεεια, δοὸὴ 9.Γ «οιεάοο: 
Μαϊδοίαδ, ΕἸδδζαγυβ,. Φογίθυθ, Φοδάδηιν. 
ὅϑοηδ οΥΓἹ πιπιοτ : Αὐδηΐδβ, Ζαθάεθουπ, 
δηϑβ, ϑαπιυβ, Ηἰοτοῦὶ, Αζαγίαϑ. δοπϑ 
Ὁ Ῥλαΐδων : Ἑϊομαΐβ, Μαβεῖοβ, εὐηρν 
Ναίδδηδοὶαθ, Οοοάδίυδ, ϑδ]οδα. 

Φοξαδδάυθ, ϑιδπιοῖβ, Οὐ] ὰ5 (( 8118), 
Ῥαίδωῦυκ, δυάδι, Φοπδ. 

Ἡοῖν ϑίπσογε: Ελϊδοῖθυς, Βδοοδυγα. 
Ῥογίοτε : ϑαϊυταυβ, ΤΟ] δ 68. 
ϑοπδ ῳΥ Ῥλονοι: Ἠδ]οτγιοδβ, «6ζίαμ, 

Μεϊομίαθ, Μδοίιβ, ΕἼ] θαζασιβ, Αϑϑδίδα, 
Βδηθβθαδβ. ϑοπὲ οΥΓ Εἴαπι : αι δοηΐδα, 
Ζεδοδασίδα, Φαστίοϊιια, Φοαράΐξυε, Ηϊΐοτο- 
τοίι, Αἰάΐαβ. ϑοπε 9. Ζαπιοίὰ : Εἰὶα- 
ἀδε, ΕΠοαδίτουβ, Οἰδοηΐαα, Φασγίμοίῃ, 
βαδαϊδυθβ, Ζοτγαϊ δα. ϑοης Γ᾽ Βεδαῖ: 
Φοδῆηθβ, Απδηΐδθ, Φοσαθάυβ, Ατπδιμΐϑδ. 
ϑοπς 9, Μαπὲ: Οἴδηνυθ, Μαδιυοδι, 
ἠοάιουθ, Φοδυῦυθ, Ψ96566]05, Ηϊοτοοίῃ. 
ϑοπε ο,"" 4ααὲὶ: Νααϊδυθ, Μοδείδε, 
Ιδοσυηυ8, Ναίάυδ, Μαιπδηΐδα, ϑαδίδοὶ, 
Βαΐϊηυυε, Μάδηδθοίδδ. ϑὸπ8 9.) Απαπ: 
ἘΠίοπδθ, Αδϑϑδβ, Μαοιομιίδα, ϑαθεθυδ, 
δίιωοη, Οδιοβαιηθβθυβ. ϑβοηϑ 9 «Αδοπι: 
ΑἸΐδμδυε, ΝΜαϊίαἰ δα, ϑαθαπηθυθ, ΕἸὶ- 
ῬβαϊδΊ, Μδηδεβδοα, ϑοιιε. ϑοηθ οὔ 
δααπὶ : Φετοιηΐαα, Μοιπιάϊαδ, Ιδιηδοζυμ, 
υεὶ͵, Μευάα!, Ῥοάΐαα, Αποβ, Βαδδδίοῃη, 
Ἐδδδίδυς, Ματοιηϊἑαηοίπναδ, ΕἸϊαεῖα, Βαη- 

ἘΖΒΑ χ. 18.-44. 

ϑοπδ οὗΓ εδυα, δὸη οὐὗ «οζαάαξ :: 
Μαββείΐδῃ, ΕἸΙοζοσ, Φ{6τῖ, Οάδ δ. 

9ΥΓ {πιπιὸν : Ἡδηδηΐ, Ζουδαΐβει 
ὅοηδ οΥΓ Πατῖπι : Μδαβοίδιι, ΕἸ17}6 ἢ, 8586- 
τηδίδῃ, ὅϑμῃ1ο), Οὐ σζίδῃ. βοῆς 9 Ῥαδλεν :: 
ΕΠοοπαί, Μαββοίδβ, Ἰδθνηδοὶ, ΝΟ βηθοὶ, 
ψοζαθαά, Ε]βδὶ. 

Τοξαθαὰ, δ πιεῖ, ἸΚοἰαίδ (Κο]14), 
Ῥϑι δ ΐδη, δυάδι, ἘΠΊ6Ζοσ. 

Ἡοὶν ϑίηφετε: ἘΠΙΑΒΕΪ. 
Ῥοτέεγδ: 886 ]}υπὶ, Τοίομα, τί. 
ϑοπβ οΥΓἹ Ῥαγοδὴ: Βδιηϊδῃ, ψοσίδῃ,. 

Μαϊοδίδη, Μίδιίη, Ἐϊοασαρ, ΜΘ δὮ, 
Βεμδίδῃ. 80η8 οὗΓἹ Εἰἴαπι; Μαϊίδηίδα, 
Ζδοδασίδη, Δεῖ, Αὐαΐ, Φογθηιοί, 
ΕΠ. ὅϑοποῦ Ζαίμ: Ἑλϊοοηαὶ, ΕἸϊ6.- 
βἱδ, Μαιδηϊδι, εγογοοίη, Ζαρβὰ, Ασίσζα.. 
οπε Ὁ Βεδαὶ: Φομομδῆδη, Ηδηδηίδῃ, 
Ζανθαὶ, ΑἰΔ]α. ϑοπθ ο.Γ Βαπὶ: Με- 
βῃυϊαπι, Μία] υος, Αἀδίδη, Φαβμυῦ, 
ὅθι], Βδπιοίῃῃ. ϑοπὲε 977 Ῥαλαίλπιοαὸ : 
Αἄπα ΟΒοϊαὶ, Βουδίδῃ, Μίδδεσοϊδῃ, Μαῦ- 
ἰδηΐδῃ, Βοξαῖοεὶ, Βπηυϊΐ, ΜαθββρθΆ. 
ϑοπδ ὁ αγὶπι : Ἑλίοζογ, 1βἰαῃ, Μα]- 
οὨΐδἢ, ϑ'Βοπιαῖδα, ϑδϊπιθοη, Βϑηΐδηίη, 
Μαυςῖ, βΒοπηδτῖδθ. ὅοπ οὗ Παδλωηι: 
Μαιίρηηί, Μαιίδίμδῃ, Ζαυαά, ἘΠ ρδΒοϊοί, 
ΨΦοτοιιδὶ, Μδηδεβθὶ, ᾿ΒΒίπιοῖ. ϑοπϑ ΩΓ 
Βαπῖ: Μαλααϊ, Αἴγϑίω, 1], Βεοηδίαν, 
Βοάοίδ, ΟΠο Ια, απίδη, Μοζθιηοίῃ, 
ἘΛι δῦ, Μαϊίαηΐδι, Μ|αιθηδὶ, δαδεδι, 
Βαπΐί, Βίηπηυ!ϊ, βδεἱπιοὶ, ΞΒοϊδπινίδῃ, 
Ναίμδν, Αὐἀαίδι, Μδοβπδάοῦαὶ, βθδεμαὶ, 
ϑΒαγαὶ, Ασδγοοὶ, ϑῃεἰϑιγχίδῃ, ϑμθιλδσίδῃ, 
Βα απ, Ατοδγίδμ, Φόϑορῃ. ϑοηὲ οὐὔΓ 
Νεῦδο : Δοϊοῖ, Μαι ΐαιι, Ζαδαὰ, Ζονίπα, 
Φεοάδα, 70εἰ, Βοηλίδῃ. 



ΤῊ; ΒΟΟΚ ΟἿ᾽" ΤΌΒΙΤ. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΊΙΟΝ. 

ΤῊΞΒ ὩΔΠηΘ ΘΘΏΘΓΑΙΙΥ ρίνϑη ἴο ἔμ ΒοῸΚ οἵ Τοδῖῦ ἴῃ ἴπΠ6 Οτοοκ Μ58. ἴ5 βἰπιρὶγ Τωβίτι 
ὙΔ116 ἴα [μὰ γαυϊραίο ἰδ ἰ8 1 δον Τοδία, ἀπὰ ἱπ ἴ6 ὑνὸ Ηθῦγον ἰοχίϑ ϑερλον Τοῦ. ΤΈΘ 
Ομιαϊά δὶς Μ5.., σθοθηο!γ ἀἰϊδβοεογογθὰ Ὁγ Ὦγ. Νϑυθδαθν, μ85 88 {{{16 186 ““ Ηἰβέογγ οὗ Τοδῖγδ 

(τ ΤΙ). ὅϑοιιο 1 αἰη Μ58., δρρδγθῃι ν οὐ 186 στουῃᾶ ἰμαὺ [Π6 δοῃ Βο]β 88 
πηροτίδηὐ 8 ρ͵δοθ ἴῃ ἴΠ6 ἰδίουυ 88 [86 ἔδί μοῦ, ργίνγο 88 βιιρογβοσρίίοη: Τοδὶϊ οἱ Τοδίαϑ, ἀιιὰ 7 ἴδεν 
ὐγίμδφυος Τοδία ; ἷῃ 86 Ἰαϊύον οὗ τ Βῖοἢ {1168, 10 τῷ! ἢ 6 ποιϊοοα, [π6 δᾶπ|6 πδπιθ 18 Δρρ]1οα ἴο 
ἴδιο 8ηα βοῇ, ---ἃ ἀβαρθ ΜΒΙΟΝ 18 βυρροτίοα Ὀγ ποῆθ οὗ [6 ατοὸκ Μϑ58. 1ὴ (δ6 οἱ ἀοβί 
ατσθοκ δυυμογίϊθθ, μόπονοσ, [Π6 πδίηθ οὗ {Π6 ἔδυ ἀ068 ποῦ δἰ γδυβ ἄρρϑδγ ἰῃ {1:6 8816 ἔοστη, 
ΔΙ ΒουΡ ἢ [86 Βρ6 Πρ’ Τωβίτ ἰ8 [Π6 τηοϑί οοηπίοη. Τμο Υ διίοδῃ ΜΆ. (11.) μδ8 Τωβείτ; δηὰ 188 
δἰηδίθς, Τωβείθ. ΤὨΘ οἰγπιοϊοσυ οὗ [86 πογὰ 18 ποὶ οἴϑαγ; Ὀαΐ ἰδ 18 ΠΚοὶγ (μδὺ (6 Άη4] ἸϑίῦοΣ 
88 ὕθθῃ δα θᾶ ἔουῦ {86 βαῖκ οὗ Θυρβοηγ, ἃ8 '8 (6 οδβθ Ὑλίῃ δην ΗδΌτοΥ πογὰ8 ζουπά ἴῃ 
[86 τοῖς ΒΙΌ]6 (Ναζαρέτ, Γεννησαρέτ) ; ἀπὰ {μα΄ 186 οτἰψίῃαὶ πογὰ νγγὰ8 "3 Ὁ, “" ΠΥ Ζοοάη688,᾽ 

Ὀοΐηρ 1086} ἃ δῃοτύθηθα ἔογιῃ οὗ ΤΡΞ ΝΘ, “ὁ βοοάποδββ οὗ Φϑβονδ,᾽" οὐ “" ῥἰϑαϑίηρ' ο Φϑβονδ." 
ΤΒΘ Ἰδῦϊου πδπιθ, ὙγΒ0ἢ 'π ον ὈΟΟΚ ἰ8 ρίνϑη ἴο [86 Βοῃ, γγ88 ποῖ 8 ὉΠΟΟΙΆΠΊΟΩ ΟὯ6 ἴῃ 9658 
ἰδίου δέζον (86 ροσὶοά οὗ ἐμ9 Ἐχὶ]6. 

Τὴε ιβενεηὶ Τεχίδ. 

ΤΏΘγΘ οου]ᾶ, ΡΟτθΔρ5, 6 πὸ Ὀείον ουϊάθποο οὗ [86΄ σβάστη ἩΐσΒ Ἐμΐ8. βίη ρῖθ βύοσυ μδᾶ ἴου 
811 οἶδβϑθβθ οὗ Ῥϑυβοηβ ἰῃ ὑμθ ϑδυ!οῦ ὑἰπ|68 [88η [86 Ὠυπιθγουβ ἰοχὶϑ ἴῃ τ] ἢ ἰῦ γὰ8 ρυΐ ἴῃ 
εἰγουϊαίίοπ, δηἀ [Π6 ναγίουβ ϑπὶ 618 πο η18 ἰΐ τϑοοῖνθα, ἴῃ ἀοίβ], ἴῃ ραδδίηρ πγουσὰ ἀἰϊδογοης 
μᾶπᾶάβ. Οὗ ἰοχίϑ τῇογϑ οσ 1688 ρογἔθοϊ, ἔμθγο δχὶβϑὺ ἱπ ῥγίηὐθα ἔογπι, δηὰ μδνθ ὕὈδϑη Ἴοἰϊαίθὰ, 
ἰῆγοο Οὔκ, ἴἄγοο [1,δἰΐη, ὑνὸ Ηδρδῦτγον, ἃ ϑγτίαςο, δηὰ 4 Ομδ δίς. Τὸ ἀοίοσιιΐπθ [86 
οβϑθηκία! ομαγδοῖον οἵ {8686 ἀἰβογοηῦ οχἰβίϊησ ἰοχίβ δπα ὑμοὶν σϑ]διϊνθ να], 18 παίαγα ]γ οὗ 
(86 Ηίρμϑδὺ ἱπιρογτίδηοθ ἴῃ ΔΗ͂ ΓΘΑΙΪΥ Οὐ 64] βίθαγ οὗ [Π6 ὈοοΚ. ΘΟ ἢ οὗ (Πθπὶ ἷ8, ἴῃ 4} 
ῬΓΟΌΔΌΙ ἰγ, ἴλ6 οάοαι 7 18 186 βᾶπιθ {86 οΥἱσίηδὶ οὗ ἴμ οἴιοσβ, δῃὰ (86 γϑὶ οτὶ ἰδ] οὕ, ΔΓῸ 
811 Ὀαὺ ὑγαπβιαἴοῃβ οὗ ἃ Ομβαϊ δίς οὐ ΗἩΘΌΓΘΥ σου 0 ΟΠ ΠΡῸΣ οχίδηῦ ὃ 
ΤῊ τηοϑὲ δουηηοη Ορἱ πίοη διῃοησ ΒΟΒΟΪΆΓΒ Οὗ 8}1 βοῇ 0018 Ππιϑὺ Ὀ6 βαϊα ἴο Ὀ6, ὑπαὶ [86 τοῦκ 

88 οομροβοα ἱπ Ηδργον ; Ὀαΐ, ὑη0}} ΓΘΟΘ ΒΟΥ, 818 ὈΘΟΥΥ μ88 Ὀθθῃ βαρροτγίβα οἡ στοὰ 
Μ ἜΘ πογο σαῖμοῦ σοπ͵οοίαταὶ! [ΒΔ τοὰ]. Ὅμθ τϑοθηΐ ἀἰβοον Ύ ΟΥ̓ τ. ΝΘΌΘΔαΘΓ, ἰῃ (86 
Βοαάϊ]οΐδη ΓλΌγΑΥΥ δὖ Οχίοσα, οὗ ἃ (Βαϊ αἷς ἰοχ οὗ 86. θοοΚ, τ ιῖο ἢ ἢ6 ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἴο 6 [86 ὁῃ9 
πϑοὰ ὈΥ Φογοπιθ ἴπ ἷβ ψϑυβίοη, 88 σίνϑη ἰοὸ [86 πιδί(ογ ἃ βοῃθ δ δ᾽ ίογθα δϑρϑοῦ. ψβγοιῃθ, 
ἴῃ Βῖ8 ργοΐδοο ἰο {86 ἰγδηβίδιίοῃ οἵ [86 ψγουκ 88 ἰδ Ἀρρϑδγβ ἴῃ {86 Ὑυϊσαῦθ, βᾶγ8 : “" Εἰ χι σι (8, οἱ 
ἐδνωπι Ολαϊάσο δβογηιοπο οοπϑοτρίωπι αὐ Ϊιαιΐπυηι δἰἰϊτι ἰγαλαπι, ἰἰγωπι εἱΐφιιο Τοδῖα.. . .. Ἐεοὶ 
βαϊἐβ ἀφείογὶο υδείγο. . .. . Εἰ φυῖα υἱοῖπα 6εὶ (λαίάσοτισι ἰἴΐπσυια βογπιοηὶ Ἠεγαϊοο, μἰγίδφυθ 
ἐπσυα ρετιἐδείηνιηι ἰοφυάασόπι γορογὶθη8 απ αϊοὶ ἰαδογόπι αττὶρυὶ, εἰ φιϊάφυϊα ἐἰϊ6 πιϊλὶ ΗἨδγαϊοῖδ 
τεγδὶδ ἐχρτγοϑϑίί, ἦθος Ἔσο ασοῖϊο ποίαγίο βογπιοπῖδιι 1ιαἰἱπὶβ οχροϑιὶ.᾽ δίησο Φογοιθ᾽ 8 ἄπηθ ὈΠῈ] 
ΠΟΥ͂, ὕΠ6γῈ Ὦδνα θθθὴ ἀἰβοονοσϑα π0 ἰγ8568 οὗ [86 ΟΠ α] αἷς ἰοχί, οὗ νοὶ ΒΘ ΒΘΓΘ βρθᾶκβ. Ὧτγ. 
Νρυθδῦον, βονανοσ, ἰβ ααϊΐα οοπβαθηΐ, ἀπ οἢ στουηά 8 [Ππ8ὺ πηυδῦ Ὀ6 8]]οϑᾶὰ στοαὶ ποϊρῖ, 
{δ 8 88 ἔουπαὰ [86 βδ)6 διηοηρδῦ {Π6 ὑγθᾶβιιτθ οὗ {μ6 Βοά]οίδη [ἐθγαγγ Ὑπὸ ΜΒ. νυὯϑ 
Ὀουρθῦ Ὀγ [86 ΠἰὈΓΑΓΎ ἔτγοπι ἃ ὈΟΟΪκ 56} 16 ἰη Οοπϑβίδηθίπορίο (Νο. 2889 οὗ Ναυθϑθογ᾿ δ οδίδ]οσαθ). 

1 βοο ἴθ9 Διελεπσωμι ἴον Νουθειδοσ, 1877, ἡ. 680 ; [09 Αεαάενιν οΥ̓͂ [06 πδιὸ ἀδὺϑ, Ὁ. 468; βοῦτον ἴῃ ἴἢ0 ΤἈεοϊοξ. 
Δ εγαεμγεεί περ, 1818. Νο. 1., 90]. 21, ἀπὰ Νο. χίν., οοἷ4. 881. 888 ; Βίοκ 61} Ζείιελγὲ δ , Καιοί. Ὑϑεοὶ,, 1878, Ρ». 116-222 ; 
διὰ ὑμὸ ἐοχὶ 1.861 Ῥυνδηοὰ ὈΥ Ὁσ. Νουῦαυον, ΤᾺε Βοοῖς Τοδὶ!, εἰς.) Οχίοτά, 1878. 
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τ Ἄσοηίδίηβ 8 σοἸἸοοιίοη οὗ οομμροδί(ΐοηβ οὗ Π6 παίυτο οὗ ἴι6 ΜΙάγαβθῃ, οὗ νοι (Π6 Βοοῖς οὗ 
Το 18 086 ΒΗ ἴῃ Ὠυ οΥ, ᾿ὑ Ὀοΐπσ σίνθη 88 σοι ΔΓ 0 θη. ΧΧυἑ!. 22. ΤὨ6 στουηαθ 
οὐ Ὑ Ἀπ] ἢ 1 ἰ8 πηδἰηϊδί θα τὺ ἐδ 18 ὨΘΑΥΪΥ τοδί ἴο {π6 ΟΒαϊἀδίο ἱοχὶ υαϑϑοὰ ΌΥ Ψογοιμδ, ἰζ ποῦ 
1άἀφη ο 8] πὶ ᾿δ, Δτὸ βσϑὺ δηα ῥγϊμ ρα! γ, ἐμαῦ Ὀοΐ᾿, ἴῃ [ἢ γδὺ το ομδρίοσβ δηὰ ῥατί οἵ [80 
τοἱνά, δια ρου (6 {π|γὰ Ῥρουβοὺ ἴῃ βρθακίηρ οἵ Ἰοῦς, τ 116 411 [86 ΟὔδαΓ ὑθχῦβ τηλῖκα 86 οὗ 
6 ὅγδβ ρϑγεοῃ, (Π8ὺ 18, δ 6 ΤΟὈΪῦ [0 βρθδῖκ ἔον Ὠἰπιβο]ζ. [Ι͂η δἀαϊιἰου ἰο (818, [86 ὕπο ὑδχὺβ 
- ιλαὺ οὗ Φοεγοι)θ γεργθβεηϊθα ἴῃ [86 Ὑυϊραῖθ, δηᾷ (86 ϑνΪΥ ἀἰϊβοονθγοα ΟΠ] δίο ---- ἤν [86 
ΒΔΙΏΘ σΘΏΘΓΑΙ ἔοστῃ (Ὠτουρμουῦ, τὶ [86 Ἔχοθρίίοη οὗἨ {μ6 ο]οδίης ομδρίθγβ, τ αἰ ς ἢ 8τθ Ἰποοιὴ- 
Ρἰείθ ἰῇ {86 Ἰδιίασ. ὙΏΘΓΟ ἰ8 [16 884π|0 Δυγ! ἀρτιηθηΐ οὗ [86 παγγϑνο ἰῃ [16 βθυθσδὶ ρᾶγίβ ἴῃ 
Βοίϊ, δηὰ [86 88π16 ζΘΠΘΓΔΙ ἈΔΌΪ οὗ γίνης ἴῃ ἃ ἔγθο;, ἱπάθρϑοηάθηϊ ἔοσῃῃ ἴμ6 οοηίθηίβ οὗ {86 
ΒΌΟΥΥ. [0 [δ ὑγὰθ [ΒΓ ἃγ αἰ ογθη δ, 4180, θαύνγθοη (πθπὶ, Ὀοΐδ ἰπ ΟΥΟΣ δηὰ ἰη πογαβ; ἰῃ 
δοιηθ οὗ πῃ ἱοὶ [86 ΟἸιδ! αἷς ἀστθαδ Ὀθίζον τὶ ἢ ϑοημθ οὗ [16 οὐδοῦ ἰοχὶδ {Π8ὴ πεῖ τ6 Ὑ υἱραίθ. 
Βυὺ ἴμ686 αἰ Βδγοποθδ, 88 Ὦγ. Νϑυῦδιον (Β᾽ηΚ8, οδη Ὀ6 βυ ποῖον Μ}} δοοουπιοα ἔονῦ ὈγῪ [80 
ἔδοι ἰμλαὴ ἴ[π6 ΟἸιαϊ αἷς μβδὰ ἴο Ὀ6 δἀδρίεἀ ἰο (16 Μίάγαβὶιι, ἰῃ συ ίο ἢ ἰῦ ψα8 ἔουπά ; ψ}}}16 6 ΓΘ 
οϑῃ 6 δο ἀουδὺ {μα Φδγοτηθ᾽ Β νϑγβίοῃ [188 ἱπδοοῦγδοὶθϑ οὐσίηρ [0 ͵8 ἢδϑίθ, δῃὰ ἢ ΐ8 τιθύμβοὰ 
οὗ ρῥγοοθθάϊησ ἰῃὰ ΟΒΟΡ τϑβρϑοῖβ, 8δηα τᾶβ δὖὺ [86 βᾶπ|6 {ἰπ)0 στοδῦν ἰηθυθδηοοα Ὀγ (μ6 ΟἹὰ 
1,αἰϊη, τ οὶ ΒΘ 4850 δα Ὀοέογο ἷμι. 

Βυῖ πον, ἰξ ἴ θ6 δα πι θ6α ὑπᾶῦ 0.6 ἡ ν]ν ἀἰϑοονογθα Ομδιδῖο ἰοχὺ 18 Θβϑθῃ 14} (ἢδὺ τι8οα 
ὈΥ Φαγοιμθ, 1 ψου]α ποῖ ὈΥ ΒΩΥ ΣΏ68η8 ἔο]]ον ὑμδὺ (1.18 ἰαχὺ 8 [16 οΥἶσίη4] οὔθ οὐ θυθὴ ἰδθ 
Ὀσβὶ Ἔχίδηῦ γοργοδβοηΐαϊνο οὗ [6 οτἱρίηδὶ. Φθγοιμθ αἰπι86} ἰδγ8 Ὡ0 8 ἢ βίσϑβδβ ροη [86 νδ]ὰθ 
οὗ 0}18 ραγύουϊαν ὑοχὺ 88 ἴο ἰδϑὰ 8 ἴ0 Βυρροβθ ὑμδὺ Ἀ6 τορδζγαβα ἰύ 88 {860 ογἱρίηδὶ. Ηδ δαμπιῖῦϑ 
[δὲ Πα βρθηῖ θυῦ ἃ ἀδν πῖῖ δἷ8 96 18}. ἸΓΟΓΡΥΟΙΟΣ δηα ἢΐ8 διηϑηῃ θη 818 ὌΡΟῚ ἰδ, Δῃα Ὠἷβ τοῦ 
ΒΏΟΥΒ ΘΥΟΤΥΎὮΏΘΓΘ [86 πηοϑὺ ΤΔΥΚΟα ᾿ηἤμπθηοο οὗ [86 ΟἹα 1,α(ἴη. Μογθϑονυοσ, 10 18 ουϊάθηϊ {μα 
186 τοχὺ 18 σίνοῃ ἰῇ 8 ἔ.}10. δηα τἸὩοΓῸ σοτωρ]οῖο ἔοσ ἴῃ {μ6 ατϑοκ {μ8ῃ ἰπ [16 ΟΠ] δίς, [86 
Ἰδίίον Ὀοϊηρς ᾿γουρμουῦ οὗ [86 παίυγο οὗ δὴ δογϊάρπιθηῖ. Βαὺ ἐὺ βθϑίῃβ ἴο 8 σοῃοϊαϑῖνθ Οἢ 
1818 ροϊηῦ, ὑπαὺ [86 ΟΠαϊάεἷο ἰθΘχί, 88 γ αν Ὀδέοσγθ βίδίϑα, ᾿ηϑίθαδα οὗ τοργθϑοηιησ, ἴῃ [86 
ορθηΐηρ οπαρίον, ΤΟΌΪΌ 88 ϑρθδκίῃρ, τη 1005 Ὠΐπὶ ΟὨΪΥ ἰπ (86 {πἰγτὰ ροσβοη. Τλϊ8, 88 Νοὺ- 
Ὀαῦον δηὰ ΒΙῸΚ6]] δάταΐῦ, οαπαοῦ αν Ὀθθη [π6 οτἱρσίπαὶ ἔογιι οὗ [π6 οομπιροβίϊοη. ΤἈδὶ 18 
ζουπά ἰπ [86 τορος Μ85., πο ἢ ταργθϑοηῦ Εἶπ 88 ρίνιηρ 18 ΟῚ ἰΒίΟΣΥ ὑΡ ἴο οἰδρ. ἰἰ, 1 Ε΄, 
ὙΏΘΓΟ ὑΠ6 δοοουῃί οὗ ϑδγδὶ 18 ἰηἰγοἀυοθα, δηα σι ΒΘγ6 [86 (Ὠἰγὰ ρΟγδοῦ 18 ὨΘΟΘβΒΆΓΎ, 8η4 ἔγοϊῃ. 
ἰδδαὺ ρμοϊπὺ ἰ0 18 οοπεϊπθα [τουρῃ 186 θοοΚ. μα ροοά ϑιηϊθο ἀἰοίίοῃ ἰῃ πίοι [86 ΟΒΔ]- 
ἀδὶς ἰ8 Ὑτὶ θη, δηἀ οἡ ὙΠΙΟὮ [η6 ὕπνο ἰδδῦ-παηχθὰ βοθοΐατθ ΔῪ ΤΟ 8ύγθδβ, ἰηξοστίηρ μὲ ἰΐ 
τηυδῦ δῇῖβο ἔγομι {16 ἔδοὺ ὑἰμαΐ ἃ ΗἩΘΌτεν οτγἰσίπδὶ 1168 δῦ ἰὴ Ὀδδὶβ οἵ 1ζ, ταϊχμῦ χ8ὺ 885 γὰ]}} ὈΘ 
πὸ σϑβυὶῦ οὗ [86 νΘΥῪ ἔγθθ ΨΥ ἴῃ πο ἢ {Π6 ἰγδηβ᾽δίίοῃ 18 τη846, 88 Μ6Ὸ]}}] ἃ8 {Π6 Ηδρταϊζίης 
ομαγδοίογ οὗ ἃ}} {π6 ὑοχῖβϑ, ὑη6 Ὀθδὺ οὗ [Π6 αγϑοὶς οῦ ὀχοθρίθα. πᾶ. [8686 οἰγουπιδίδῃς68, 
1:6 ορὶηΐοη οὗ δοΒ γου βθθῖηϑ Ὀθϑὺ ΟΥΓΔΥ οὗ Βιρροσί, ὙΒΟ ΒΑΥΒ : “50 τυ 0} 18 ααϊΐα ΡΓΟΌΔΡΌ]Θ, 
ἐμδῦ δὴ οἱάθν Ὁδμαϊά δὶς, οὐ δἱ ἰϑαδῇ ϑϑιλιϊο ὑθχῦ ργθοθάρα οὺγ ργϑβοοῖ Ομαϊ δὶς, ἴῃ σπΐολι, ἴῃ 
ΟΒΆΡ5. ἷ., 11. [86 ἢγβῦ βϑβοη )δβ ργββϑοσνθα, ΕὉΡ (μ6 Ηθῦτον οὗ Μιυποίθγ, παῦ μ85 τοίδιποᾶ 
186 ἄγε ρόσγβοῃ, ἰμἀἰοδῦθϑ βυο 8 τιοάϑ], δηα [Π6 8816, 88 ΔΌΟΥΘ Γοιμδγικοα, 18 Οὐ ου υγὶδα ὨΘΑΡΪῪ 
811|δὰ ἴο οὰὺν Οἰιαϊάἀαὶς ἰαχῖ. γ'ῦῖοδε γα σϑδάγ, ἴοο, ἴο οοῆοθάβ {μ6 ροβϑϑβιδι ἐν ἴμδὺ τ1μ6 Ὀοοῖ οὗ 
Του τδ8 οτὐἱρίη δ! πυϊτθ ἰὴ ΗΘΌγον, δηὰ ἰπδὺ ἔγοιῃ (18 ΗΘΌΓΟΥ οτἱσίηαὶ οὖν ΟΠ δ] ἀδἱἷὸ 
ἰοχί μ88 οὐ. Βυῦ 1 γοϊηδίῃ8 ἃ ὈΔΥῸ ΡΟΒβΙ ὉΠ γ. Απά, ἴῃ ΔΩ 6886, [86 ΟΠιαϊάδἷο, πῖτ 108 
ΔΙΌΣ ΣΑΤΥ ΘΟ ἀρτηθηῖβ δηα ἔτοα σοργοαποιίοη οὗ (86 ἐδβουρβῖ, 18 τυ ἢ ἔδυ. σοιηον θα ἔγομι {118 
ΒΌΡΡΟΒΘα οτἱρίηδὶ ἰμδὴ δὴν οὔθ ψμδῖθυου οὗ 6 ατϑοὶς γθοθηβίοηβ.᾽" 1 
Το πο οχἰβθίϊηρ ΗἩΘΌγον ἰθχίβ Δ.6 δοϊζηομνίθασοα ἰο Ὀ6 οὗ γϑοϑηΐῦ οὐϊσίη. Τὴ οὔθ ρθῃθγ- 

811γ ομυ 16 Πεύται δῆμπβίογὶ ττὰ8 ἄγβῦ ῥρυϊηϊθα ἰη Οοπδίδηιςίπορ]ο, ἰη 1616, δηα δἱ Ὑϑηΐοθ ἴῃ 
1544, 1608. ϑοραδίέδη Μ|ιηβίοσ, ποβθ ἤδη ἰὺ Ὀθᾶγβ, τϑοοϊνοὰ 1 ἔγοαι Οδπνδὶ ἃ ϑογθοθη- 
ἔυοδ, οὗ Μεπηΐησθη. Ηδ σορδγαθα ἰὺ 8ἃ8 ἃ ἰἰδείίωδ υέγα αὐτόν, αι δὰ ἐξ χερτϊηιθα δὺ Β88]6, 
ὙΠῸ ἃ 1,δἰἴη ἰΓδηβίδιίοη, ἰὴ 1542 δῃὰ 1649. 10 8 8150 ρυ 186 ἴῃ 1668, 1566, 1570, δπὰ 
1616. Οπ [8 βτγβῦ δρρϑάγδηςθ, ορί ποηβ ΓΘ τσοὶ αἰνἀθα οοποδγηΐηρ ἰῦ, δοὴθ ο]άϊηρ ἰὺ 
ἴοῦ ἃ νοσκ οὗ Μιϊηδίοσ Εἰμηβο!ξ, δηὰ οὐμοσβ ἔον (λ6 ὑγυθ οτἱρίθαὶ. Ὁμὸ οαἀϊίοη οὗ 1δ56, ν Βῖο 
ΔΡρθαγθὰ δἵθδν μ6 ἀθαίῃ οὗ Μιϊληβίεσ, νγὰ8 βυ βοα θυ) ἱποογρογαῖθα, ἰοροίδον τλι [86 Ἰαῦ- 
[6 Γ᾽8 ὑδηδβίδιίοη, ἴῃ [86 Ικοπάοῃ Ῥοϊγρὶοὶ. [μὰ (18 βδηθ πουκ οὗ Υ δἰΐοῃ, πιόγθουοσ (υο]. ἷν.), 
8 ἴο Ὀ6 ἔουπα [86 οὔμον Ηθρτον ἰοχῖ, ψ ΐοὮ, ἔον [86 βαῖκο οἵ ἀϊδβιϊηρσυδαϊηρ 10 ἔγοπι [86 ἔογ- 
ΤΟΣ, 18. ΟἈ]1.ὰ Πούγαυδ Βασῖδ, Ἐδρὶαθ Βανίης ρυ ] ἰδηοὰ 10 ἔγοιη 4 Οὐ βίδη πο ρ]6 ΟΟΡΥῪ οὗ 
1611,3 ἴῃ οοπηθοίίοῃ πὶ Π185 δἀϊξίοη οὗ δοηίεη Δοταϊεβ Βοη ϑυγω (18πῶ, 1842), ἁημ ον [86 
ἤπ|6 :- Τοδίαθ Ηδφδγαΐοα οιήπ υεγϑίοπα 1 ιαἰΐπα 6 τεσίοπα,. ΤΟΥ͂Θ 18 Ὧο Θχϑοὺ δρτϑοιμθηῦ οὗ ορἰπίοη 

1 ΤἈεοίος. 1Δἰογαρισχείίμπς, 1818, Νο. 14, οο]. 886. 8 Ζυμδ, Ῥογίγὰάξε, Ὁ. 125, εἰτοα ἰδο ἀδὶθ δ 1619. 
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ταβρβϑοϊίησ {86 πη στ βθη [8686 ὕπνο ΗΘΌΓΘΥ νϑγβίο 8 ΟΓῸ πδᾶθ. ΕὙΪΖεοῦα δηὰ Βουβο ΠΧ 
[86 ἀδία οὗ ἐμαῖ παιηθὰ Πεῦγαιβ σίϊ, ἴῃ [6 δ᾽θνθηί σοπίανγΥ; Πσδη ἃ σοηταΓΥ ἰδῖον, 8116 
ϑοησο Δηη νοὶ ]δἴοθβ Ὀούνγθοη {Π6 ὑτο. 10 18 [ογ [Π6 τηοϑὶ Ῥαγ ἃ ἔγοθ ὑγδῃβιδίῖοη, ΟΥ ρᾶγδ- 
ῬὮῆγαβο, οὗ 186 ατθοκ 885 ἔοππὰ ἴῃ ἴ[π6 Βοιηδη οαϊίίοη οὗ 186 ΧΧ. ΤΠ οΟΥἤον ὈδΙοησθ ἴὸ ἃ 
τοορηβίοῃ οὗ [Π|6 ἰοχί, τ] ἢ, 848 τὸ ἢᾶνο βαϊά, 18 οἱ βου βθ γοργοβοηϊθα Ὀγ [86 (Πα! δὶς δηὰ 
1:6 ΟἸἹὰ 1,Δη. Τλὰ Ηθογον νοσγβίοη οὗ [86 ΟἹὰ Τεβίϑπιθηῦ ΔΡΟΟΥΥΡἢ 4] ὈοΟΚ8 Ὁγ ΕὙηοὶ 
(γ8. 1880) νῶβ πηδᾶβ ἔγοια ἴμ6 υϊραῖθ. ὙΏΟΓΟ ἰ8 βαϊὰ ἴοὸ Ῥ6, 'ῃ [16 γ᾽ αϊίςδη [ἰὈΤΑΓΎ δὲ 
Βοπιο, 8 1 διΐη ἐγδηϑβ]διΐοη οὗ 4 Ἡθῦγον σοάοχ οὗ πο Βοοῖς οὗ Τ᾽ Οὶϊ, τηδὰθ Ὁγ Βαγίοϊοοοὶ, Ὀὰὲ 
ποιίηρ ΓΓΙΠΟΥ 18 Κπόνγῃ οὗ 1. 

ΟΥ 86 ἴπγτϑα 1, δύῃ ἰοχίβ οὗ {Π6 Βοοκ οὗ Το ϊϊ, το οὐἱσϊ παθα Ὀθΐοστα [116 {π|6ὸ οἵ Φογοπιο, 
8Πἃ 8Γ6 νδγίουβὶν ἠδιηθα “ ΟἹὰ 1,δτἴη,᾿" “ 10418,᾽᾽ “ Ιἴα]α 1..᾽᾽ “1414 11]..,᾽᾽ εἰς. ΤΟΥ σότὰ ρυδ- 
᾿Ιἰβδῆθὰ ὃν ϑαραίίοσ: Ηδθ υδοὰ, ῥγηοῖρα! γ, ἔοῦ (818 ρύγροβο, ἰἄτοο Μ58., Οοάεχ Βεσίυβ, ἢ. 
85ὅ6θ4., νος οοπίαϊηρα {86 ποῖα ὈΟΟΚ, δηα Ὀοϊοησοά ἴἰο [86 εἰσῃἃ οοηΐυγΥ ; 8 βοοοηά, ἔγοσι 
[86 ᾿ἴθγαγυ οὗ 5. Οοστηδηυβ 8 ῬΥδ δ, ἢ. 4., οἵ {10 884πη6 ἃρθ, θαῦ ἀδἔεδοιτνα ἰη σογίδίη ρϑββασθδ: 
δηα διάοα νδγίουβ γοδάϊηρβ ἔγομη δῃοῦμοσ Ὀοϊοηρίηρς ἴο0 [86 8βΒ8π16 ᾿ΙΌΓΑΓΥ, ἢ. 15. Τα ᾿αϑὺ νγἃ8 
οὗ ἰηξουῖοῦ νϑ]ὰθ οη δοοουηὶ οὗἉ 1[8 τη] αὐ6α ομαγδοίοσ, δἰ Βουρῇ ποῖ γουησοῦ ἴδ {86 ἢγεῦ πο. 
δα δῦον, ἴῃ ἷ8 ποίθδ, σῖνθϑ γϑδαΐϊπρβ ἔγοπι ἃ ἔουσί ἱπηροτίδηῦ ΜΆ., νβῖοι Πδὰ ἔογιμουὶν Ὀ6- 
Ιοηρεὰ ἰο Θυθθὴ Ομ τβοηα οὗ ὅ' νοάρη, Ὀυῦ νι ΐον, δὖ {πᾶῦ {ἶἰπ)6, τγὰ8 ἴῃ ἴ[η6 ν᾽ δἰίοδη ΓΛ ΌΓΑΓΥ, 
ἢ. 71. ΑἸΙΒουσ οὗ ἀπϊζηοσσῃ ἃρ6, ἐδ ἰοχί 18 οὗ δύο ἃ σμδυϑοίου, δηὰ αἰ ἴθ υβ εὸ τὴς ἢ ἔτγοιῃ 
{πὲ οὗ (Π6 ἴγθο Μ58. 7υϑὲ ηιδη οηθά, 848 ἴο βθθπ) [0 8.1 γ [86 ΓΠΘΟΥῪ οΟὗἨ Δηοίθον γαοθηβίοῃ. 
Ὁπέονγιυπδίοϊγ, Βοσονοῦ, 018 σοάΘχ σοηΐαϊ 8 ΟὨΪΥ ΟὨ8ρ8. 1.-νὶ. 12. ΕὙοαι 118 ΡΌΓΘΟΡ βίγ]6, δὰ 
189 ἔδει ὑπ [Π6 αυοϊδιϊοηβ ἔγοπι ΤΌΝ ἔουπάὰ ἴῃ (Π6 ΕΔΙΒΟΥΒ ἄσταο Ὀθϊον ἢ [86 Ομ Ρ σθοθη- 
βίοῃ, ἱΐ ἰ8 ὑπουσὶιξ ἴο Ὀ6 οὗ 8 βοιῃ υμδαὺ ἰαΐοτ ἀδίθ. 

ΤΠο Ἰμαῦΐη νοσβίοη οὗ ΤΟΌΪς οοπίδποα ἴῃ [86 υϊσαίο ττᾶ8 τη8Δ66, ἃ8 γα ἤδᾶνυϑ Δἰγοδαᾶν ποιϊοράα, 
ὈΥ Δόγοπιθ. Οἐ 186 [Ὦχος ὑγδηβ᾽ ἢ 8 ἴῃ 118 ἰδησαδρθ, ἰὉ 18, ἀηἀουδίθάϊγ, [86 Ἰοαβῦ ν] 0 ]6. 
Ῥε]σδῃ, 848 αυοϊοα ὈγΥ δϑησοϊπηδπη (Εἰπίοἷ.,) Ρ. 66), νψἃβ8 οὗ [86 ορ᾿ηίοη (Πδὺ βοπια ΟἿ ῈῚ ρογ- 
ΒΟΏ τηϑὺ ἤᾶνο ἄοπα ἴΠ6 τοῦκ δηὰ ρυ] 5866 ἦς πάθον [86 πδπιθ οὗ Φθγοπιθ, ἴῃ ΟΥ̓ ΘΓ ἴο σῖνα ἱξ 
106 ΠΟΤῈ ΟΌΥΤΟΠΟΥ. Βαῦ [86 Ἄσοηΐρββίοη οὗ {18 ἔδίμον (μπέως αἰσὲ ἰαδογόηὶ αγτὶρυ), δηὰ 8 
Κηόσντη πιο οὰ οὗ ργοςθοάϊησ, 88 ρίνϑη ἱπ [86 ργοΐδοθ ἰο ἷ8 νϑγβίοῃ οὗ Ψυα 1} (866 ]πίγοά. ἴο 
ταῦ ὈΟΟΪ), ᾶγὸ ἃ δυβιοϊθηῖ οχρδηδίίου οὗ πιοϑβὲ οἵ 118 ἀαβοΐϊθηοῖθβ. Ἰἰὐηξογίυπαίοὶν, [Π6 δυΐθμοῦ- 
1τδιῖνα ροβί(οη οὗ {18 [Ἔχ 48 ἴΠ6 οὔθ, δϑρθοΐδν βίησο ἴῃς ΜΙἋα]6 Ασρ8, δος] οϑἰαβιῖς! Υ 56 α 
δηα βδηοί(ϊοποά, μ88 ρσίνθῃ ἴο ἰῦ δὴ ἱπιροτίδῃςοθ τ] ἢ ἰῦ ἸῺ ΠΟ 86η86 ἀθβογνθβ. Νίδηγ ὑγδῃβ 0 ἢ 8 
Ἰηΐο τπιοάθγῃ ἰδησυασοϑ παν Ὀθθη τηδάθ ἔτοιῃ ἰΐ, δηα ποῦ οἷν Βοπιϑῃ Οδίμο οβ, θαὺ Ῥγοίθϑ- 
ἰδΔηῖ8 ἴδυθ, 011} 8 τθοθηῦ μογὶοα, σίνϑη ἰῦ [86 ρῥγοΐδγοηοθ Ὀδέοσα 8}} οἴδιοσβ. ὙΥ̓́δΐ βθοσηβ ἴο ὈΘ 
801}} δηοῖμον 1,διϊη τοχῖ, βοπιοίΐπηθ8 πδπιρα “" 1414 111.᾽ 18 οχίδηϊ ἴῃ δὴ οἷὰ Μ8. νδοβο. τοδὰ- 
ἴπσβ 'ᾶνα Ὀδθὴ σίνθη ὈγΥ Μαὶ ἰπ νοὶ. ἰχ. οἵ 18 δρίοϊεσίιηη οπιαπαπι Ῥ αι σαπηι. ΑΒ ΟὨΪγ 8 
ἴον ἔγαρτηθηΐβ, βόνανοῦ, γοιηδίη, ἰῦ 18 ἱπιροββί] 6 ἴο οἰ Β5: ΕΥ̓ 1, Το  δυνοὶΥ ἴο [86 οΟἴμοσβ, ψ ἢ 
ΔῺΥ στοδὺ ἀοσγρα οὗ οοτίαἰηίγ. ΟἿ. Βδυβοῖ, Οοπι.,) Ρ. χχνὶ. 

Ι͂ῃ τὰς Ῥοϊγρίοῦ οὗ ΥΥ αἰΐοῃ (πΠ6 Βοοῖ οὗ ΤΟ Ὀὶῦ ἀρρθᾶγϑ 4180 ἰπ ἃ ὅγγίδο ὑγδηϑβϑίδιίοη. ΤῊδῦ 1 
ἦθ 8 ΓΥΔΏ Βα οη 18 ουϊἀθηῦ ἔσομι 116 οχϑδοίῃθϑβ τ ἩΒΙΟὮ ἰῦ ἕο! ]ονγβ 18 81}}} οχίδης ατθοκ 
οὔ σίηαὶ (ατοοῖκ 4.). [δ 18, ἱπάθθά, δῃπουμοθα πῃ [86 ϑιρογϑοσίρίζοῃ : “" ϑοφωίων 1 ἴδεν Τοδὶϊ; 
ἦρδε αὐΐδηι ροπῖίν 8οοιπάππι γα Ἰοηθηι 1,Χ Χ. ἱπιογργείωπι." Βα [86 δστοοιηαπὶ πὶ 0 Ϊ8 
Τοοθηβίοῃ οἵ 16 αὐϑθκ ἰοχῦ οχίθηβ οὐΪγγ ἴο νἱϊ. 10. ΕῸΡ Ὑ δἰοη ΒΒ σοῦσῖκ ἵτὸ Μϑϑ. σοσα 
υδοἀ. Οπ [16 πιαγρίη οὗ {16 ἄγβὺ δρρϑδᾶγβ ἂὖ {818 ρΐδοο, ἰὰ [ωμαἰΐη, [16 ξοΠ]ο πο ποίο : “" ρ 
ἴο τΓ8ῖ8 ροϊηῦ πὸ μᾶνθ οορὶθὰ ἔγομῃ ἃ οοάθχ ὙἙΙΟἢ τγῶ8 ἰγδηβίαιθα ἔγοιῃ ἴ86 ΧΧ, βίηςα, 
Βοτονον, {118 τγῶ8 πα ]δῖθα, δηἃ στὸ σουἹὰ ποῦ Ὠλδῖκο ἰξ οαῦ Δ ἔυγίΠογ, τ πη ΟΌΓΒΕΪν 68 
οὐϊίγοα ἴο ὑγδηβοσῖθο [86 Τοηδί μον ἔγοπιὶ ΒηΟῦμΠοΡ οοάθχ. Ζ7σίίωγ φῶ λίπς αὐ ἥποπι ἰἰϊδνὶ, αὖ 
εαϊιίογο αἰἰα Ξυηϊ.᾽) (Γοπά. Ῥοί.,) νο]. νἱ., Ρ. 48.) Τῆι ἰδιῦοῦ ραν οὗ μ6 Ὀοοκ, ἴπθη, --- [δ 
18, ἔγοτα νἱϊ. 11 οἱ, --- Γερυθβϑηίβ Ἀποίπον γϑοθηβίοη οὗ (Π6 ατεοκ ἰοχὶ, δηὰ, ἃ8 1Ὁ 18 σΘΏΘΓΑΙΙΥ 
δρτοοὰ (80 Ἐτ ἴΖσβοθα, δυβοι, βοησοιιηδπη, δὰ Οἴ6γ8), πᾶ Ὑ}λ]οῖ 18. Κποσσῃ 88 αγθοκ Β, 
ἴουηὰ ἴῃ (Π6 διηδς ΜΆ., ἴο ὙΒῖς ἢ τὴ6 Ἰια]α δηὰ {πΠ6 ΟΠαϊ δὶς οὗ Νευθδθοῦ γα Ο]ΟΒΘΙΥ͂ 
811.4. Το ἰοχὶ οὗ [818 ϑιγγίας νϑγβίοηῃ 18 σίνϑη ἴῃ υο]. ἶν. οὗ τ1μ6 Ῥοϊγρίοῦ ; δα (88 γεδάϊηρβ, 
ὙΙΟὮ ΑΓ Ποῦ ΠΌΠΊΘΙΌΙΒ, ἴῃ γ0]. νἱ. Βογηβίοίη [1.848 πιδάθ ἃ ἔθ ΘΙ ΘΠ ]Δ|10η8 ἰη ἴ[π6 Ζ εὐ δολγῇ 
ον ἀειμβολεη Μογσεπίἀπά. Οεεεἰἰβολα ἢ (ἰἰϊ. 400.); Ῥὰῦ [6 ἂγὸ ποὺ οἵ στοδῖ ᾿προγίϑῃοο. 
Τῆι οσίγοηβ ᾿ἰθγαὶ 688 οὗ [86 ἤγβί οὗ 186 ὕνσο δρονθ- τη οηθα ΜΆ. Ἰγ8 Κ68 1ῦ οὗ Θοῃβίαθσγ- 
ΔΌΪ6 ἱπιρογίδῃοθ, 88 [8 88 ἰὕ ζΌθ8, ἴῃ 8 οὐ εἶσ] βίαν οὗ {πΠ6 πόγκ. 

ΑΒ αἰγοδυγ ποίθαὰ, ἴπ6 αγερὶς ἰδχῦ ρρθᾶσβ ἴῃ ἴμγθο αἰογθης γθοθῃβίοῃ8, πϑπιθα βαυθ- 

1 Βιδίξοτωπι ϑαογονσι Σαλίπα, Ῥεγδίοηδε Απίσμα, ἴοι. 1. 



ΤῊΕΞ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΟΒΙΤ. 118 

8}}}γ Α. Β. δηὰ Ὁ. Το ᾿αϑὺ ἰ5. τοργοβδοηϊθαὰ ὉγΥ ἴὅχγοο Μ58. (44. 106. 107.), δπὰ 18 186 
ΒΔΙΏ6 88 ἰμαῦ ἔουπὰ ἴῃ {86 ϑ'γυῖίδο νογβίοη ἔγοῃῃ ὟἼ1. 11. ὙΏ680 Μ55., Βονθνου, ἀγὸ μοῦ οὗ 
956 τϑοθηβίου ἰμγουσῃουῖ. ΕἾοπὶ (86 Ὀδοϊηηίΐηρ ἰο νἱ. 9 [ΠΥ αν (μ6 σομιπιου ἰθχῦ; 
ἔγοιῃ ν. 10 ἴο χἹϊ!. 18, [6 τϑοθηβίοῃ παπιθὰ Ὁ. Ασοοογάϊΐηρ ἴο ΒΙοΚ6]1,} ἐμΐβ γοθηβίοῃ 18. 8130 
ἔουπὰ ἔτοιῃ νυ. 98 ἴο νἱ. 18 ἱπ ἃ ναιϊΐοδῃ Μ8. οὗ [μ6 1414 οἀϊξοὰ Ὀγ Βίδηπομίηὶ.2 ΤΠ πιδιον 18 
ΒΥ 80 τηθϑῃ8 γαῖ ἔα} ἀεοϊἀοα ἰο ψΒΙοΝ οὗ [μ6 οἶμον ἔνγο γθοθῃβίοῃϑ ---- [μδὺ ρυ ποῖ ρα }ν τορτθ- 
δοηίθα, οἢ {6 ομδ 846, Ὀγ ἰ86 αιίΐοδῃ ΜΆ. (11.), οὐ. ὑπαὶ, οὐ [86 οἴου, Ὀγ 186 δίηδιυίο δηᾶ 
ΟΙὰ [,αἰϊὰ (ἀτθοῖκ Β.) --- ἰ8 ἰὸ Ὀ6 ρίνθηῃ [86 ργϑἔθγθβῃοθ. Β΄. 6}} ρυοηουῃοθϑ ὑμπαὺ Κηονῃ 88 
ατοοκ Α. 88 {8 οἰάθδβὶ οὗ {μ6 ἴἄγϑο Οσθοκ συϑοδῃβίοῃβ, δα 086 βοιγοθ οὗ {86 ΟΒοὺ ὕνγο, ὑΠΟΥ͂ 
Ὀοΐης τονἰϑίοηβ οὗ ἰΐ, τηδἂθ τὶ ἐμθ μαὶρ οὗ {86 Ηδθῦτγον οτίσίηδὶ (85). Οαυϊθογϊοῦ, βίποθ 8]} 
ἴδ ἴοχίβ, ἴῃ ἢΐ8 ορἱ ηΐοη, βανὸ γϑοοὶνθα ποσα Οὐ 1688 σδῃοηΐοδὶ σϑοορηϊθίοῃ ὉΥ ΓΠοἷν 86 ἴῃ [88 
ΟΒυσομ, {μῖπ|κ8 (86 πιλίθον 18 ποῦ οη6 οὗ ἴΠ6 ρτοδιβδβὺ ἱπωρογίδῃοθ, θαΐ σμβοοβοϑ ἄγθοκ Β,, σϑῖο 
ἦ8 ὈΓΘΙΘγΔΌ]6 ἴῃ ἃ ᾿ΠΠΟΓΑΓΥῪ ροϊηῦ οὗ νἱϑνσ, δ8 ὑμ6 Ὀδϑὶ8 οὗ .ἷ8 Οοιιπιθηΐαγγ. ατθοῖς Α., 28 Ὦθ 
δοκηονίοάσοθ, νουὰ ἤᾶνα (16 Ῥγθέογθῃοθ οἡ εϑίμϑῦοδὶ ρστουηάβ, τ 8}}16 ἴμ6 1,αὐη Ὑαυϊραῦθ 
ΒΌΓΡΔ5868 411 Οἴποτθ ἴῃ ἀορταδίϊοαὶ ἱπηρογίϑηοθΣ ΟὈνίουδίγ, [26 αυθδίίοῃ 18 ποὺ ἰο Ὀ6 Τδυ8 
δοίι]6α. 
ἘΥΙΊΖΒΟ 6, ἴῃ ἴθ6 Τγοίοσοπιόπα ἴο ἷβ φαϊίοη οὗ [86 ΑΡοστΎρδα ἰῃὰ Οὕὔθοκ, 88 νοὶ 848 ἴῃ ἢ18 

ΟὐτμπιθηΐδγΥ, μπλδἰηἰδίηβ 0} [ἢ6 υὐπποδϑὺ οοηἤάθηοθ, 8ἃ8 δραϊπβῦ Επδ]ὰ ὁ δπὰ Ἐθυβοὶ,δ [ἢ 6 
Βυροτγίογι γ οὗ [86 ταχύ οὗ (88 ὈΟΟΪΚς ἀβυδ!}Υ ἔο ον. 16 8 (π6 ἰαχῦ βυρροτίθα ὈΥ πιο [116 
ἰαγροβϑὶ ἡσροῦ οὗ ΜΆ58., δπὰ 18 1π6 πιοδὺ αυοϊορα ὈΥ ἴπ6 Οτϑοῖκς Εδίμογβ. [10 18 1688 ἀἰ ἔα86 (ΠΔη 
186 οἴου, δῃηὰ 1658 διμοοίμ ἴῃ ἀΐ8 βίγἷθ οὗ οοιιροβιζοη. Οἱ [86 οἴ ον Βαμα, 848 88 Ὀθθῃ 
ΤΟΟΘΏΓΥ βιονῃ ὈγῪ ϑοδῦγον, Ὁ 18 ποῦ ἰο Ὀ6 ἀδηϊθα (μλαῦ {Π6Γ6 8.6 ἰῃηδίβποθβ ἡ ΏΘΓΟ Α. βθϑθῃιβ ἴὸ 
ἢδνο ἃ ἰοχὺ 1688 πόῦγ οὗ οομῆάοηοο μδῃ Β., 18 ἱπἀροα 10 88 ποῦ Ὀδθη σουϊβθα ἴγοιῃ 10. 83,66, 
ἴον ἰπβίδῃοθ, ἱ. 4, 19, 206ό. Ηδ Βοϊἀβ (δαῦ δἰπουσὰ {0 ΓῸ ΔγῸ οα8608 βοτο Β. 88 Ὀθδθὴ ἀουδὺ- 
1685 ϑιηθηάϑα, δηὰ Α. μδ8 ἃ ργϑίθγδθϊο γοδάΐϊησ (88 δ ἷ. 1 ; ἱὶ. 4 : [86 τοῦ ὑψίστου οὗ Α. Ὀεΐην 
ὉΠαουδίΘαΪγ οογγοοῦ, τ }11]6 ἐμ δἰηδιθϊο ἢ88 τοῦ θεοῦ; ἷ. 14, [06 πδηη6 Ῥάγοις 18 ὙΔ}01η6), 50}}} 
ΤΒΟΓΘ 18 ποιμίησ ἴῃ (6 “αν οὗ Βοϊἀϊηρ (μδῦ, ἴῃ ζϑῆθγ8), 1ὑὺ Β48 (86 ογἰσίηδὶ] ἰοχὺ σαῦμπὸν ἰδ Α. 
ἼΠ6 στοδῖοῦ αἰ αϑθη688 οἵ Β., Β6 {1ηκ8, 18 ΒΟΔσΟΘΪΥ ουο οὗ [26 δβογὺ {πδὺ 10 βδμου]ὰ Ὀ6 Ἰοοϊκοα 
ὉΡΟῺ 88 δΔῃ ΘηΪδγοθιηθηῦ ἰῃ [06 ὙΑΥ ΟὗἨ ῬΑΥΔΡΆΓΑΒΘ ; Ὀυΐ [δαὶ 10 που ϊὰ Ἀρρθδν, οἡ [6 ΘΟὨΟΓΆΓΥ, 
88. ἱμουρ [18 τοῦθ οἰγουμηδίδε 8] δοοοαηῦ δὰ Ῥδθὴ σθηθγα!ν δον ἀροά ἴῃ Α. ΤὨΪ5 ορίπίοῃ 
οὗ ϑδοβιγον μ88 [6 πῆογθ ποῖσῃῦ βῖποθ 1 γαργθβθηΐβ Ὠΐ8 46] ταῦθ Ἰυδστηθηῦ δέον οτ ἶσα] 6χ- 
δηιϊηδιίοι, 6 Βανίησ ῥσγονϊουϑΥ δοοορίοα ΕἸ ΖΒΟΠ6᾽8 νον 

ἴῃ 186 ρτϑϑθηὶ νοϊαπιθ γ μᾶνθ ἵδη {86 ““ τθοοϊνϑα ἰδχὺ ᾽᾽ 88 [86 ὈΔ818 οὗ οοπμπηθηΐ, Ραϊ δῇ 
[16 Βαη6 {ἰπ|6Ὲ ἢανα σίνοῃ ἃ ἰγϑηβδιίοη οὗ (ῃδὺ Κπονῃ 48 ατοοκ Β. Τῇ ἔουπιοσ 18 ἐουπά ἴῃ 
186 οἀϊίοπ οὗ [6 ΣΧ, Ὁγ Ηο]πιθ8 δᾶ Ῥασβοῃβ, ἱορθίμοσ πῖτα [86 τοδάϊηρβ οὗ οἰσῃίθθῃ 
Μϑ553., πῆοβο σοιῃραγαίϊνου ἔθ ναγίδιοη8 ὑδϑι}γ ἴο [Π6 Ρυνὶ οἵ ἔογπι ἴῃ ποῖ ἰὉ ἢ48 Ὀ6ΘῺ 
ἰγδηδιηϊιίθα. [0 88 Ὀθθὴ Ὀδϑὺ ργθβογνϑα ἴῃ 11., ψῖῦὰ πο 52. (ἰ.-1ϊ.. 16) δηᾶ 108. ροηογ- 
Αγ στο. Τρ τοπηδἰηΐησ Μ88., δοοογάϊηρ ἴο ΕὙΌΖΒΟΘ, Δστδηρο {ΒΟ πηβο ῖν 8 88 [ΟἸΙΟΥΒ : 
ΠΙ. 58. θ4. 248. 248. 249. δδ. οἡ (86 οπδ δἷ46, δῃὰ 28. 71. 74. 76, 286. 44. 106. 107. δΔηὰ 

86 ϑγγίδα νϑυβίοῃ 8ἃ8 ἴδ 88 υἱϊ. 9, οὐ (86 οἴου. Οοάθχ Αἰοχαπάνγίηυβ ([11.) ἢδ5 ἃ πιϊχϑὰ 
ἰοχῖ, Ὀυὺ ογα ΠΑΡ ἀρτοο8 ἰδ [116 ΖΟΤΊΏΘΓ ΒοΥΪ68. 

ΗαΞ ἰδ Βοοΐ α Βαβὶϑ ἴα Εαοίβ ἢ 

Τὰ ἰθ ἃ ἀποβίϊοη τ μῖο ἢ μ88 Ὀθθη τοῦ! αἀἰβουβαοᾶ, πμοίμον [6 ΒΟΟΚ οὗ ΤΟΡΙ 8 ἰο Ὀ6 δοῃ- 
δἰ ἀογοᾶ 88 νου 8 Ὁ]6 ἰβίουυ οὐ σοιΐηϑῃοθθ. ΤῊΘ ᾿ΔΔ] ΟΥ̓ οὗ οὐ 68 ἔδυου, τὶ τοῦτο ΟΥ 1688 οὗ 
Ἰιιϊ διίοη, (86 Ἰαιίον νον. Απά ἴξ {86 οοηδίγυοίίζοηι οὗ [86 ΒΟΥ δηὰ 1.8 το αὔοῃ ἰοὸ [89 
οδηοηΐοδὶ ὈΟΟΚΒ Ὀ6 ὀΑΓΘίΠΥ οοηδιἀογοα, ἰδ τησδῦ Ὀ6 ΒοΙὰ ἰὼ Ὀ0 ἴπ6 οοχτθοῦ οὴ6. ΕῸΓΣ 
ἰπβίδῃοθ, (86 ὕνγο οἰβδγδοίοσ οὗ Τοῦ δηὰ ὅϑὅϑυγα δῖο ἀγάτῃ ὙΠῸ ἴοο τυ οὗ βἰ μα υγ οὗ 
οοἰογίηρ, ἴο ΒΌΡΡοΒΘ ὑμαὺ [Π6Υ ψ6͵Ὸ δοίυδὶ ἰδίουϊο ρϑυβοπᾶσθθ. ΤΏΘΥ στ γα θοὶδ δ [6 βδῃ)6 
ἔἰπι6 ἰγοδίθα ἰὸ νἱξυροτγαίύίοη δπα γοργοόδοῖὶ; δ (86 ϑᾶπιθ ἄπιθ Ὀοίοοϊς μοι βοῖνοδ ἴ0 ῬΓΑΥΘΤ, 
διηὰ ρῥγαγϑα [Ὁ ργϑοΐβοὶ Υ ἴῃ6 βϑῖὴθ [πΐησ, πδθὶγ, ὑμαὺ αοα που]ὰ τοϊΐθνθ ἴθι οὗ τμοὶρ 
ρου ὉΪ68 ὈΥ τοιιουΐῃσ (θὰ ἔγουι [86 τνουϊά. Απα [ΠΟΥ͂ ΓΘ Γοργϑδοηϊθα ἃ8 δίῃ δὺ ποῦ ΟὨΪΥ ἴῃ 
ἐοῖν ἑογίαηθ8, Ὀαΐ 480 ἰὰ Ὁπδὶν ταϑηΐδὶ δηα το] ομδγδοίογίβιοθ: ἴῃ ὑπ6ῖν Βομαβίυ, ἰῃ ὑπο ὶν 
ἱπηοσθησθ οὗ οσΐπιθ, δ᾽ μβουρἢ ἰδ γγαϑ μαῦρο Ὄροῦ ἰδθ ; δηὰ ἴῃ [86 πϑιη6 1688 ομδστη οὗ 
γἱγίαουβ 808. 

 Ζείιξελνδ ἢὶν Καιοὶ. Ὑλεοί., Ῥ. 218. 
8. Ρίπαϊεῖα Οαποπίοαγμνι δεγίρίμγαγωηι Ῥιώραία Ἐσ᾿ίοπίδ, Ὁ. 8δ0. Οἵ, Βοπδοῦ, Σέδεὶ. Τοῦ., Ῥτοδιῖ., Ρ. ἱν. 
8 Ῥαρζο 19. 4 “αλτὸ. ἀ. Βιἰδί. ἩΙΕεβολαῇ,, ἸΣ. 19]. δ Οὐηι., "Ὁ. 11}. 6 1άεηι, οοἱ. 888. 
Ἷ 1άοηι, 1878, Νο. Ἶ, οο]. 16]. 
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114 το ἼῊῃΕ ΑΡΟΘΒΥΡΒΑ. 

Αγαΐη, 0 ομ8 οδῇ γοδα (86 πουὶς πίϊπουῦ Ὀθίησ σοπίΠ4}}γ τοπιϊπά δὰ οὗ ἃ οογίδίἢ Οὐ Ρ 
ϑουὶρίυγα! ρογβοῆδρο, τυ Βοὰ ΤΟὈὶ  Τοβϑηλ Ὁ]68 ἴῃ 186 884 ξογίυθ8 οὗ [εἶδ Θαγ ον ᾿1 8, ἃ8 8180 ἴῃ 
1Ππ6 τοϑιίυϊ δηα ἔγαϊ] Θχρουίθηοθϑ οἵ 108 οἸοβίησ γϑᾶσβ. Ὅὴὼ6 πίθον δὰ ἀουθι1688 ““ Βοαγὰ 
οὗ [86 ρείίδῃοθ οὗ 92 0},᾽ δπα ““ βοϑὴ {86 οῃὰ οἵ {86 Ἰ,ογὰ :᾽ ἔογ “"ἴδὸ [,ογὰ ἰδ τηοροϊξα] δοᾶ 
οοτηραβεϊοηδίο.᾽᾿ ἘΤΟΡΙΌ 18 Ταργθβοῃῖθα 85 Ὀοΐηρ {κα ΨοὉ, --- γἱοἢ, οὗ Βίρἢ βίδπάϊΐησ, Ὀδηδν- 
οἷδης ἰοταγὰ8 [16 Ροοῦ; |{κ Φοῦ, ποινὶ πϑιδηάἀίην Ηἷ8 πογαὶ πόγίμ, μ6 Ὀθοδπλθ ΡοΟγ, βίοκ, 
ϑηα τη ΐβογαῦ]6. ΒΟοΙᾺ δ] κθ δγ πιοοϊϑα ἴῃ {πο ῖγ τοϊβέοσίυμθδ ὈΥ ὑμὶν τεῖνθβ, οὴ ΏΟΒ6 βιρροῦί 
ΠΟΥ ΔΓΘ 8:π|}|ΑΥ]Ὺ ἀοροπάθηῖ. Βοῖὰ Ἰοὴρ ἔοῦ ἀθϑί ἴο τγϑίϑδβϑδο ὑμθαὶ ἔγοπι ὑμοὶγ βυβοσί ρα, 
Βοῖδ δ΄ μϑαϊὶϑα ἱπ ἃ βιγρυ βίην ἸΠΒΠΠΘΡ, 8ηἃ οοπιο ἰῃ βυϊθβοχιδηῦ [16 ἰῃ00 8 ροβίτἴοη δηὰ 
δίϊδίη ἃ ΡΓΟΒΡΟΥΪΟΥ ὙΒΙΟΪ ΓᾺΓ ΒΌΓρΡα88 ἴΠ086 οὗἨ {Π6]Ρ ἔογΠΘΓ πηοδῦ ργοβροσου9 ἄδγβ. [Ι͂ἢ ὈΟΓᾺ 
68868 ἰὺ ἰ8 [16 Βρθεἷδὶ ἰπ οτροβιῖου οὗ ΨΦοβονδὴ ἩΒΙΟΔ ΓῺ 8 (86 804168 ἴῃ ὑπ 6 ]Ὁ ἔδνοῦ στ μθὴ [86 
ῬοτΙοὰ οὗ ὑμπθὶν ἀἰβοῖρ  π6 18 θη ἀαά, 

5611 ἔαγίμογ, [86 Δ|]υϑἱοη 8 π᾿ σἤΔΡ. χίν. 10 ἴο {π6 Βοοῖὶκς οὗ ἘΠ ΟΥ, --- 1 ΤΟΥ δτὸ ὙΠ 
-- 8354 {{| βαθηγίῃς οἴοτγὶ ἴο σοπβίσυου [ἢ6 ΒίΟΣΥ 80 88 ὕο σΟΥΤΘΒΡΟΠΩ͂, ἰῃ βοῖὴθ ἄθστθο, Ἡ ΣῈ ἐἱαῦ 
οὗ (818 ἔανογίι8 Ὀοοῖκ, 18. τη ἢ ΙΏΟΓΘῈ βυρροβίνο οὗ βοιίοη ἰμδὴ οὗὐ γθ8] Ὀϊοσταρῆγ. Ὁ Βδίουοῦ 
ἈΒΘΟΥΥ ΠΙΔΥ Ὀ6 δὲορίοα ἴῃ (86 Θχρίδπδίίοη οὗ {118 αἰ οα]} ρῥάβδασα (οἵ. (Ὁπι., αὐ ἰος.), 1.6 
ἴθοϊπρ' πηυϑὺ 58:}}} τϑπμδίη, ὑΠδῦὺ 1Π6 ἩτΙΤΟΣ 866 18 [0 Θμἤϑηςσθ [86 σἸΟΓΥ οὗ ΒΒ ΠΊΟΓΘ ΟΥ 1688 80}- 
Ῥοβίἰουβ ἤθτο ὈΥ δϑϑοοϊδιίησ Ὠἷπι, ἢοΐ ΟΥ̓ πὶ τἢ Φ00 ἰη ἰδ ἰγἰα]β δπὰ 8 ἐγ τ ρἢ5, θα 4180 
ἩΠΪΓῸ (18 οΑΥ ον ἔανουὶία οὗ [86 Ῥογβίδη οουγί. Ϊἢ Υἱθν πὸ οὗ πρδὺ ὯδΔ8 Ὀδ6η δαὶ, Ὀυΐ οἢΘ 
ορ᾿πίοη γαβρθοίίζηρ ἴΠ0 σοιῃροβί[ἴοι οὗ {Ππ ὈοΟΪΚ ΒΘ [680 ]6 : ἰὺ 18 ἃ σους οἵ [8:6 ἱπηδοϊηδίίοη. 
ὝΥΒογα 086 παγγαῖδνο 18 ἱπιουτυρίθα ὈΥ ουϊουγδίβ Οὗ ὈΓΑΥΘΡ, Ὀγδὶδθ, Οὐ Βυρροβθα ργορβοῖίὶς 
ϊΘΓΆΠΟΘ (88 ἰῃ σὨΔΡ. Χ᾿Ϊ}.}, ὕΠ6 ΓΘ 8 [Π6 οἰθαγοϑῦ ουϊάθηοο οὗ δἰϊοιηρίθά, [που σἢ πηβαοοδϑβίυϊ, 
δαδρίδιϊοη οὗ Ὀοστονγοα οχρυθβϑβίοηβ [0 [10 οἰγοιιπηδίδῃοοβ οὗ 1:0 δίοσυ. [ὑ 8 ἱπάθοὰ ροβ510}6 
{πδὺ ἃ Γ68] ἔδι} εν ἰβίογυ 1168 δὲ {86 Ὀαϑὶβ οὗ (86 παγγδῖξνε ; Ὀθαυὺ 10 βΒϑϑιῃβ ἔδὺ' πιοῦθ ργοῦ 806 
ὑπαὺ [26 δΌ ΠΟΥ 8οὺ ουῦ ψἱῖ οογίδι πῃ τηογϑὶ ἰάθ88 0 πο ἈΘ τιϑῃθα ἴὸ σῖνθ υἱΐογδηςθ, δηᾶ 
ἩΊΟἢ Π6 Π88 οἰοιμοὰ ἴῃ (μΐβ γαγὺ οὗ φυαθϑὲ, οὐ, ἴο βοιῃθ ὀχίϑηϊ δοίυδὶ, ἰβύουυ, ἃ8. {86 ὁη6 ΟΥ̓ 
[16 οὗμοσ Ὀεϑὺ βυϊθα ἢΪ8 ρυσροβθ. Αὖὐ Ἰοδϑῦ, ἰῦ σουἹὰ δρρϑδγ (μὲ ποὶ (86 ἰδύοτγ, θα (86 
ΤΏΟΓΑΙ ὑΘΔοβίηρ, γγὦ8 [8.9 τηϑίοῦ τ Ὠοἢ ἸΔῪ ποαγοϑὺ δῖ8 μϑδγί. 

Ἡιογίοαὶ Δ βιοιμιῖδ8. 

Τρδῦ 1Ὁ816 Βοοῖ οὗ Τὶς ργθβοηὺϑθ βοῖαθ ρθουν ἰδύοτγί 8] αἰ Ποῦ (168 18. σΘΠΟΡΑΙΪΥ δοκηονϊ- 
οἀρρά, ΔἰΒουρ ὑΠῸΓῈ 18 ΌΥ ὯΟῸ τηθΔὴ8 {Π6 Β8128 ὈΠΘΠ τ Υ γοϑροούϊηρ ἴπ6 ρογίδησθ ἴο Ὁ6 
διίδομοὰ ἴο {μ6πὶ, οὐ [86 πῆ ΠΉΘΓ ἴῃ ΒΟ ἢ (ΠΟῪ 4.6 ἴο Ὀ6 Θχραἰηθα, Ηρδηρσβίθηροτς (Εν. Καὶ. 
Ζείϊμπσ, 1858, Ρ. δ4), πο, ἴῃ [Π|160 ΟΠ ΓΟν ΓΒ 68 οἡ (ῖ8 βυ᾽θοὶ ὑυγθ ΟΥ̓ γΟΑΓΒ ΔρῸ, Δριιθα ἴῃ 
ἔδνοῦ οὗ {Π6 ρΡυθ]οδίύζοῃ οὗ [16 Δροοσυρηδὶ ὈΟΟΚΒ ἴθ σοῃηοοίίοη πῖῖὰ (6 οδηοηΐοδὶ, πτοῦθδ : 
“ἼΤὨς Βοοῖ οὗ Τορὶϊ ἰδ σμβαγροὰ σὴ} σοηϊαϊηὶπρ ΔῺΥ σοοργΑρὨΐοαὶ, οὨγοποϊορῖοδὶ, δπὰ Β18- 
ἰοτῖςδὶ, ὈΪυπάθτβ, 838 Μ16}} 88 ΒΟΏ16 Ορίηΐοηβ τ ΪοΪ. ΔΓ ἐπ ργΟΌ801]6 δηπὰ ψουτγ οὗ δβυδβρίοεϊοῦ. 
Βα [π6 δῦϊθον δὰ πο ἱπιοπίίοη οὗ δνοϊάΐηρ ὑπ θη), βδίμοθ 6 ἀϊὰ ποὺ υυγῖ(θ Ὠἰδίοσυ θυΐ ὁ ἀϊά86- 
τὶς βίοσ᾽Υ. Τὸ Ἰυάρσο {8686 [ἀδβοϊοηοΐθδ, ἴμ6η,1} δοοοτάϊΐηρ ἴο ἴπ6 βιδπάδγα οὗ ἃ Ὠιἰβίουὶ δ] οοπι- 
Ῥοπί(οη, 18 φιῖὶῦα ἃ τηϊϑίακο. Ηδ ἰμαῦ που]ὰ ἀδίδηα (πὸ ιϊβίοτίοα] ομαγϑοῖον οὗ [16 ὈΟΟΚ υ}}} 
Ὁπαουιθ γ᾽ ἱπνοόῖνο ἈΪμη8616 ἴῃ [λ6 βίγδησοβῦ ρουρ  οχ ι1θ8.᾽" Βαΐ {818 8. υ8ὺ δῇ [Π6 τηοϑβὲ 
ἐβουρμιία! δηα βοδβο αν οὗ [86 Βοαδῃ Οδιίμοὶὶς ἀοἔοημάον οἵ [86 νοσἰ --- Πκα Ὑ οἸ6. δηὰ 
Βουβοὶ --- ἀο. [10 Μ|}} ποῦ Ὀ6 ἃ ποῦῖς οὗ βυρογοσορδιίίοη, {μογθἔοσγθ, ὕο δ Κα ἱηνοβίλρ αι οη8 σοἢ- 
δογπίησ [Π6 παίιγο δηα δχίθηιϊ οὗ ἴπ686 Δ]];ϑα ἔδυ 8. 

ΕἸγδῦ, τλθη, ἴῃ ΟἾΔΡ. ἱ. 2, τὸ πὰ (6 Βιδιδιηθηΐ {πὶ ΤΟΝ τγδΔ8 σαττὶοαὰ ΔΎΔΥ 88 οδρίΐνο 

ἔσουῃ ΤὨΐβ06, ἱῃ (Δ411166, ἴῃ [6 εἶπα οὗ ΕἸ ΠΟΘ Ββασ (ΘΒ ΔΙ ΠΏ Θ ΒΟΥ, οὗ. (Ὅπι. Ὀ6]ο). Βαϊ, 8δ6- 
οοταΐϊης ἰο 2 Κίηρβ χνυ. 29, 1 παὰϑ ΤΊ ῬΊ]6ΒοΡ τὰο δᾶ (Π18 ἀδρογίαιίοη οὗ οδρεϊνοϑ ἴοὸ 
Νίπονθῃ. ΤῈΘ υἀδὰ8ὶ] Ἔχρ  δηδίίοῃ οἵ {18 δρραγθηῦ οοηἰγδαϊοἰίοη 18 {140 ΤΟὈΙ πᾶν πᾶν ὈΘΘὴ 
ἴακθη ἱπαθθᾶ, τ ῖτ [86 σαρενθε ἴῃ ἰ86 ἴπ|6 οὗ Τί δῖ ῬΊΊΟβοσ, δηὰ δἔλθγ σαγα 8, ὁπ γοιθ, τααὰθ 
818 Θβοδρθ ( γθβοσ, ὥὅοθο]Ζ, Ν᾽ εἰ16), δῃά γοϊυσηϑα ἴο Ῥαιθβιϊπο ἴο Ὀ6 δ βθαυθηί γοπιουθὰ 
1ἴο Νίπουθ ὈΥ 18 δυο 880, {86 ΘΒ ΑἸ 8 Ή686. δῦονα τηθηςοπϑα ; οὐ, ὑμαῦ 6 νγᾶϑ ποῖ ἱποϊυ θὰ 
δὺ 8]1} διβοηρ᾽ 1Π086 δύ ἢγβι ἀδρογίοα (6.86 ἢ), θαῦ ἴῃ [86 πυπιῦοῦ οὗ [μο86 τϑιμονθὰ ὈΥ͂ 584]- 
ΤΑΔΏΘΒΟΙ, 88 ποίϊςοα ἴῃ 2 Κίηρϑβ χνὶϊ. 8, 6. Βαϊ ἴ{ 18 ἃ ἔδίδὶ οδ)θοίίοη ἴο [Π6 βεοοηὰ οχρ δηᾶ- 
ὥου ἰμδὺ 10 γγᾶϑ ποῦ ϑ'ῃ!᾽ ππληθβοῦ, Ὀὰϊ ϑασσοη, δοοογάϊΐησ ἴο (86 ΒΑΡΎ] Ομ δῃ ̓ πβουὶριϊοῃ8 --- δηὰᾶ 
[δ6 δοσουηΐ ἴῃ [6 Ῥαββᾶσθ ἔγοπι {Π6 ΒΟῸΟΚ οὗ Κίηρβ 18 ποὺ ουΐ οὗ ΒΑΥΤΩΟΩΥ ΜΠ] ἰύ -- Ὑ8ὸ ἴοοκ 
δαπιαγία, δια μ6 ἀἰὰ ποῦ ςΆΓΤῪ Ὠΐβ οαρίϊνοβ ἴο Νίπουθα, σι μοτο Τοῦ ττδ8 σαυτὶθα, θὰϊ ρῥ]δοοά 
ἴΒεπὶ ἰῃ ““ ΗδΙδῃ πὰ ἴπ Ηδθον [07] [86 τίνοσ οὗ αόζᾶῃ, δηὰ ἴῃ [86 οἰτί68 οἵ [86 Με6ά65." ΟἿ. 
Βιδ. (οπι., αα ἰος.; Τταπδαοίΐοηβ, 1818, Ρ. 828; Βαπ]ΐηβοη, Πεγοά., ἱ. 411 ἔ.) ἀπὰ Αποίεηπι ΔΙοΉ.» 
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1ϊ. 162. Απὰ σι} τοβροοὶ ἰο (δ6 Εγβὺ ὀχρ δηδίϊοη, ον ΔΏΒΥΘΣ 0 [86 Βρροηῃᾷ 8 Ὑδ]ὰ 8150 
δραϊηδί ἴῦ, ---- [π4ὺ ϑδύζοη νῶϑ (16 Αβϑυυΐδῃ ΣΩΟΏΔΙΟΝ 50 δου} Ὁ οδρίυγοαά δπηαγίβ, νυ} 1}0 
ἴδ ΤΠΘΟΣῪ ἰδδῦ 80 ρογίδῃϊ ἃ ἔδπι}]γ 88 ὑμαὺ οὗ ΤΟὈὶς οουἹὰ μανθ ὈΘΘῺ ἴῃ ὑῃ6 ὑτψο ἀδρογίδ- 
ομβ οὗ Τὶ ἰδία ῬΊΙΘβον (εἶ. Βιὶδ. στα. δὶ 2 Κίηρβ χνὶ. 9) ονθυϊοοκθά, οὐ ἐμὲ, ψὶῖὰ [16 τῖρον 
ὙΠΟ το ὈΥΘΟΏΘΓΒ Οὗ ὙΔΓ πΟΓΘ (ΠΘἢ συδγάθα, ὯΘ πιδᾶθ ἢἷ8 Θβοϑρθ ἔγοιῃ [86 νἱοϊογϊ ουβ 
ΑΒΒΥΥΙΔῺ ΔΓΙΩΥ͂, 885 ἴ00 πη οἢ [16 Δρρθδγδηοθ οὗ ἃ ϑιθίοτέυρο ἴο Ταῦ 6 ΒΟΌΘΡ ἱπνοϑιίρϑίοη. 
ΤΏ Ὑτϊτου οὗ [86 ὈΟΟΪΚ τγδ8 θυ ΘὨΕῪ τηϊβ θα Ὀγ ἴθ6 ἀρραγϑηΐ δἰδιθιηθηῖβ οὗ 2 Είηρβ χυἱ!. 8-6, 
ΧΥΪΙ. 9--11, δηὰ Ὀγ ποῦ σομραγίηρ ὕμθ πῖ ὑμδὺ οὗ χν. 29. Βοββδησαοὶ (Τγαηϑβαοίίοηδ, 1814, 
ἴ. ΡΡ. 1--27) τηαϊηϊδίηβ ἰμδὶ ΤΊ αι ῬΊ]Ί δον, β 8] τα η 680, δηὰ ϑαγροη ΘΓΘ 41} οὐ (86 ὕθγοηΘ 
ἰοροϑίδμου; δὖ ἤσγεῖ, [86 γε το, [6 [86 [ἢγθα, “" ΌΥ βοὴ βίδι  δυγϑδησειηθηῦ ἩὙΠΊΟΒ Ἠ88 ποῦ 
γοῦ Ὀθθη οχρ᾽δἰπϑὰ.᾽" 16 (18 σοῦ [0 Ὀ6 δἀπη θα, ἴδ χηϊσῦ 8:}}} 06 Ττεραγαθά, δ ἰϑαϑί, 88 
ΒσὮΪγ ἐμ ργοῦδῖο (μὲ ΤΙσ Αι ἢ ῬΊ]Θ ΒΡ Ὀδίηρ 8.1}} οα [86 ἄγομθ, δῇ θυθηῦ οὗ 80 τηῦοἢ ᾿πηρογῦ- 
8η66 Βῃου]ὰ μανὸ Ὀ6θῃ Βροκθῃ οἷ 88 ἰδικίηρ ρδοθ ἀυγίηρ 186 τοίρῃ οὗ μἷ8 δββοοϊδίθ δηά ἰῃ- 
οσίου. 

Α βοοοῃᾷ ἀἰβοσορβϑπου ἴῃ ἀδῦθβ ὁοοῦγδ ἴῃ ΟἾΔρ. ἱ. 4. 10 18 ἴθγὸ βαϊα “μαὶ ΤΟΌΪ τγὰ8 ἃ γουῃρσ 
ΤΩΔἢ (νεωτέρου μου ὄντος) ΜὮΘΗη 18 ἰτῖῦ6 ΝΟΡΒΙΝΑΙὶ 61} ἀσδὺ (τ [86 ὕδῃ {γ1068) ἔτοιῃ Φυ 8}. 
Βυι {8ΐ8 οσουγτοά, ᾿ξ 88 866 18 ὨΘΟΘΒΒΑΤῪ (866 (Ὅπι. αὐ ἰος.), [6 ρΡο] ο δ] Βοραγϑίίοι 18 τοξοστοα 
ἴο, 8 ὁουρὶςο οὗ οϑηδυγίθβ Ὀοίογο [86 Βαθγίοπΐδη οδρίϊντγ, τ} }]6 δοοογαϊησ ἴο (86 τγϑοοϊνϑα 
ατθακ ἰοχὺ (χῖν. 2, 11) Το ἱῦ Τοδο θα ΟὨΪΥ [86 ἀρὸ οὗ 1ὅ8. Οὐ {6 ΟἴΒΟΥ μδπά, 1ξ τὸ ἔο]]ον 
ἰλ6 οἴδμον ἑοχίβ, (6 αἰ ϑοσορϑηοὶθβ ἈΣ6 ἔουηὰ ἴο Ὀ6 ὯΟ [688 ρεγρί χίην. 

ΑΠΟΙΒΟΥ ΟΙΤῸΣ 8 ἔουῃὰ ἴῃ (Π6 δέύθθη "ἢ σϑῦβο οὗ [Π6 βϑῖηθ ομδρίθυύ. ΘΔ ΒοσὶὉ 18 ΤΟΡΓΟ- 
ϑοῃΐοα 848 Ὀοΐὰ ἴῃ6 βοὴ δηᾶ βσοοϑδου οὗ ΕΘΠΟ Β8ΔΓ, ἑ. 6.,) ΘΒ ΠΠΔΏΘΒΟΥ. Βυΐ 1 18 ΠΟῪ δι- 
δοΐθθον νγυ6}} Θβίδ ὉΠ ϑη θα Ὀγ [86 Αϑεγτίδῃ ἸΏ βου ριοἢ8 τμδὺ ΘΘΏΠΔΟΠΟΥΪ 88 {86 βοὴ οὗ ὅ87- 
ἔοη. Οἱ. Βαν)Ἕηβοη, Α ποίη Μίον., ᾽ἰ. 1δδ; Ἡετοά., ἱ. 481, ἀπ Βοβγδάοσ, δὲθ οι πδολτγύπεη, 
Ῥ. 169. Βοκαπαιυοί (Ττγαπεδαοίϊοηξδ, 1814, Ρ. 27) που]ὰ Ἔχρίαῖη ὈΥ βυρροβίηρ οἰ μον (μαὺ ὅθ ῃ- 
ὩΔΟΒΟΣΪΌ ΒΌΡΡΓΘΒΘ6Β 106 Ὥδὴ6 οὗ Ϊ8 ἔδίῃογ, ϑδγροη, θθοδῦβθ 6 ΜΙΒΆΘ8 ἴο Ὀ6 τοραζαρα 88 
ἀοϑβοθηάίηρ ἔγοιῃ ἐδ Ἰορί τηδῦθ ᾿ΐπο οὗ Κἰηρβ, οὐ ἴῃαὶ 6 Ὀθοᾶπιθ (86 δοὴ οὗ Θ΄ Βδ] ΔΉ 80. ὈΥ͂ 
ἸΔΙταῦο. ΒοΙἢ Βυρροβί 008. ΒΟΤΘΥΘΙ, 8.6 δ᾽ ΡΥ ΘΟὨ] Οὔ ΓΘΒ. 

ΑΪδο, ἰῃ ἴ6 ὑνθηϊγ-γβὲ νϑυβο, ᾿ὑ 18. βαϊα μὺ "" ποῦ ΔἴΥ ἀδγδ᾽᾽ ραββοᾶ ((μ6 ϑἰηδις Μ8. 
ΒΑΥ͂Β "' [ΟΥ̓ ὦδγθ᾽), ἑ. 6.) 88 16 ουἱἀϑηΐ ἔστοτῃ (6 οΘοηποοίίοῃ, δέος [λ΄ Γαθαση οὗ βϑπηδοβοῦῖῦ 
ἔτοτῃ εἶθ αἰβαβίτουβ οδιιραῖσῃ ἴῃ ῬαἸθδίηθ, “Ἢ Ὀθΐογο ὕνο οἵ ἷβ βοῃ8 [κἡ 16 ἰπι.᾽ Βαυῖ ἔτοιαμ 

ἰάδϑ οὗ 8 σοῃβι ἀθγϑ]θ {ΐπιθ 18 αηἀουδιθαϊγ ἰηνοϊνθα πὶ (μΐ8 ποτὰ. Μογθονογ, [86 ββαπιθ ἔβοῦ 
ἴθ οἷθας ἔγοιῃ [μ6 ἱπβογρίίοηβ (οὗ. βοβγδάον, δ ὲ6 Κεἰ πϑολγεη, Ρ. 206 ζ.), δοοοτάϊπρ' ἰο τὶ ο ἢ 
μ6 σοπαυοσίοα πο 1688 (μδῃ ἔνθ πιοσο Οὐ 1688 ἱπιρογίδηϊ σδπιραῖσῃβ ϑρδἰηβὺ ἷ8β Θῃθιηΐθ8 δέδν 
(18 ανεοῦ. Απὰ Βαν)ΐηβοη 8808 (Α ποϊοηὶ Δήοπ., 1ῖ. 169,.170): “ Τὴ6 τπλυσάον οἵ [16 ἀϊδογτδοοὰ 
ΒΘΏ ΠΟ ΓΙ, ὁ τ Πἰη αἴγ-ῆνο [71 ἀδΥβ᾽ οἵ 8 τού ἴο ΝΊ πον, βαθιδ ἴο Ὀ6 δὴ ἰηνθηίοι 
οὗ [186 Αἰοχαπάγίδη 96 γὙθὸ ντοῖο {π6 Βοοῖ οὗ Τοῦϊ. ΤὨδ ἰοίδ] ἀδδβιγαοίίοι οὗ (16 δια ρῖγο, 
ἴῃ οΘοηβθαύθηοθ οὗ [818 ὈΪΟΥ,, 18 δὴ οχασρθγδίίοη οὗ Φοβαρἢ 8, ΓΑΒΆΪΥ γα να ὈΥ βοηιθ Ἰῃη οἀΘΓΏΒ. 
ΒΘΏΒΔΟΒοΥΪΌ ἀϊὰ ποὺ ἀΐθ ἀη01] Β. Ο. 681, βονθηΐβϑῃ γ88γ8 δέν Ηἰβ υιϊβέοτίαηθ; δηὰ [86 δι ρὶτθ 
βυεγοα βὸ 1116 ἐμδὺ νὰ πα Ἐβαγμβδάάοῃ, ἃ ἔθ γϑᾶγϑ ἰδΐθσ, ἴῃ 10}] ροββθββίοη οὗ 811 (6 ἰδὺ- 
ΤΙΓΟΣΥ ὑμδὺ ΔῺΥ Κίησ Ὀδέοτθ μἷπὶ ΒΔ δνϑῦ Βε]ά, γυϊησ ἔτοῃ Βαθγίοηΐα ἰο Εσγρί, οὐ (48 Ἀθ 
Βπη8617 ἜΧΡΓΘΒ8868 10) “ ἔγοτῃ (δ τἰβίησ ὕρ οὗ [86 βιῃ ἴο ἴΠ6 ροΐηρ ἀονῃ οὗ [μι βδιηθ.᾽ 

8.111, ἀραΐη, ἴῃ ἴ1ὸ 1Δ8ὲ νϑσβθ οὗ 186 ὈΟΟΚ, ἰΐ ἰ8 βαϊα (μαὶ ΤοὈΐΔ8 μοαγά, Ὀδέογο ἷβ ἀθδί ἴῃ 
Μοαΐᾳ δὖὺ ἴ86 ἀργὸ οὗ οὔθ Βυηπάτοα δηὰ ἐποηίγ-βανθη (186 Ομ ὺ ἰθχὺϑ σἶνθ, γυϊᾳ., 99 ; δίη., 
1117) οἵ [86 ἀδϑιγυοίίοη οὗ Νίηονοι Ὀγ ὁ’ ΝΑΌΟΒΟἀΟΠΟΒΟΣ δηά Αϑβιιοσυβ.᾽ Νον, 1 τὸ οοιῃ- 
Ῥδτθ (86 ἀαίδ οὗ 118 ροτίοα ἄχρα ἔον [88 Ὀοσίπηΐηρ οὗ ΤοΟΡὶ 8 οἀράν! (ἰ. 2) πίῖτα τλ6 ἔστι μοῦ 
“ἀαῖθ οὗ μῖ8 Ὀ]Ἰπάπο88, ἀπά οὗ 18 ἀθαι ἢ (χὶν. 2), δῃὰ οἵ [16 τηδυτίασθ ἀπά ἀβθδαίὰ οἵ ΤΟΌϊαΒ 
(.. 10: χῖὶν. 14), 1 ὙἩ}}} Ὀ6 ον αθηΐ τπδῦ ΟἿΓ ΔυῦΠΟΥ Ἦ88 τηδάθ οὔοῦ ἙὨγοποϊοσίοαὶ ὈΪυμ 6 γ8. 

ΕἸἰγϑί, [ΔΘ 8 ποῦ ἃ βυβιοϊοηῦ ἱμίογναὶ θούπθθη (86 δ] εσοά ἀδρογίδιίοη οὗ 58] ϑηθβοσ δηὰ 
ἴδιο ἀοδιίχαοίίοι οὗ Νίκον ἴον [06 ουθηΐβ πατγαϊθὰ ἴῃ ἰμ6 Ῥοοκ. ϑθοοπᾶ, βυρροβίης ΤοὈΐΔ8 
ἴο Βανθ Ὀδθη ὑυγθηΐυ -βα θῇ γὙ0Δγ8 οὗ ἂρ πθθη Βα τοϊυγηοὰ σι ῖ} ἢΪ8 τῖξο [ο Ὦ18 ἔδί 6 γ᾽ 8 Βου80 
-- Τοῦ νγ88 βί χ νυ -δὶχ --- θη, ἰηβιθδα οὗ πιονΐπρ ἰηΐο Μοάΐβ, δπὰ ᾿ἰνίηρ ἰο ἃ σοοᾶ οἷά ἅρθ, 
δἴιϊον 18 [δῖ μ 6 γ᾿ 8 ἀθϑίδ, Β6 τηυδῦ Βανα ἀϊθᾶ, δοοοτάϊΐησ ἴο (86 Ὀοοΐκ, γΟΥῪ Βοοῦ δέζοσ. Οὐ, δύϑῃ 
16 ΒΒ σθγθ 1688 ὑμδη ὑυγθηΐγ-ϑονθῃ δὺ (86 ἀδίθ οὗ μἷ8 τηδγγίαρθ, [Ὡ6 τργθβοπίδιίοη οὐ {86 Ῥοοκ 
(σἰν. 12-14) πουἹὰ Ὀ6 δὴ δχϑρρογαϊΐοῃ. Μογϑονθῦ, ἰπίγα, 828 ψὸ ᾶνθ ββονγῃ Ὀ6]0 ἴῃ 
οοηποοίζοη τ [8.6 ΘΟσΙπηΘΗ ΑΓΎ, ὑπ γ0 οδὰ 06 80 ἀδθρϑηάθῃοθ ρἰδοθᾶ οὐ [86 βίαιθιηθηῦ οὗ 



110 ΤΗ͂Ε ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

[Π6 βδῖηθ νϑύβα {μδὺ “" ΝΟΘΟΒΟΔΟΏΟΒΟΥ δηα Αββυθγαβ᾽᾽ ἰοοῖς Νίηουθ. ϑάγϑουβ ψγ5 δ (818 
{ἐἶπι6 Κίησ οὗ Αβϑογτίδ, 1 ἢνἷ8 σαρί8] ἂἱ Νίηθνθ ἢ. Ομ οὗ 8 δ]εβϑὺ ρϑῆθυὶϑ νγὰ8 ΝΑ ΌΟΡοΪββ- 
ΒΔΓ, ὙΠΟ δ6 βοηῦ ἰο ΒΑΡΎ Ϊοη ἴο Ορογδίο δραϊηδὺ {16 δ. 8:8 η 188, τ 8116 Β6 γσοϊαϊηθα [86 δυ} 
οὗ Πἰ8 ἔογοθϑ ἴο δησαρὸ 86 Μϑάθβ, ψῇο αἶϑο ἰδ 8538411|6ἃ [18 δι ρῖγο ἔσοπι δῃοῦμο᾽ αυδΥίου. 
ΝΑΌΟΡοΟΪΑββαγ, μόυγονοσ, ᾿πβίθδα οὗ οοπίηυϊησ ἴο ϑυρροτῦ [μῃ6 νδηΐηρ ἔοσίυποϑ οὗ ἢ 18 ΤΩ ΠΑ ΥΟὮ, 
Ῥτονϑὰ ἔβδί}} 1688, τηϑ 6 ἴθυτηϑ τὶ ΟΥ̓́ΑΧΔΆΓΘΒ, Κίηρ οὗ [6 Μοάθβ δἱ {πὲ {ἴπ|6, οἡ [6 σοπάϊοη 
{μαὺ ὮΪ8 βοὴ βῃουϊὰ Ὀ6 Ὀοίγοι οα ἴο {16 Κίησβ ἀδυρσαίθν, δηὰ ὈΟΓᾺ οὗ ἴθι ἰυγηθα {Ποὲγ απϊϊοὰ 
ἴογοοβ ἀσαίηδὶ Νίηρυθι, τ 1 ἢ 611] Ὀδέογο μοι δῦ δρουΐϊ Β. οσ. 62656.Ὀ ΤΆ 18 18 ΝΘ τ᾿ Β ἀδίο. 
1,αἴον δυϊμουῖτ68 ρ]866 (86 ἀδίδ οὗ {)18 ανθηῦ δ Β. ο. θ059-607. Ἐδη]ΐϊηδου (Πεγοά., Ἰ. 802) 
ΒΔΥ8 Β. Ο. 610. Οἱ. Αποίοηϊ Μοπ., ἰὶ. 231, 232. ΤῊ Ϊ8 Δ] }Πδῆσ6 βθϑῖηϑ ἴο 6 οί οθα ἴῃ 8 ρᾶ85- 
8856 ἴῃ Πεγοαοίωβ (Ἰ. 106): ““ ΤΟΥ ἰοοὶς ΝΙΠονὶ ---ἰ ̓ ν1}} τοϊδῖθ ποῦν ἰῃ δηοίδμον ὨἰΒίοΟΥΥ --- 
δηα οσοπαυογοα 8}} Αββϑγσγία, Ἔδχοδρῦ (Π6 αϊδβιγίοι οὗ ΒδΌυ]ομίδ.᾽᾿ [Ὁ 18 Ρ]δΙΠγ βίαίθα Ὁγ Αὐγ- 
ἄθηυβ (Ευβοῦ., Ο΄γοη., ἷ. 9): "" 864 οηΐπι ἷς, οαρίο γϑῦ ] πα ϊ σομ δι], Αὐυ]ῖδαι Αδβίγ- 
δοὶδ Μοάογυμ ῥγϊποὶρὶθ Αἰ ΐαπὶ παῖο δυὸ Νααθυσοάγοββοσο ἀθϑροπάθθαῦ; τόχαῦθ ΓΑρίϊπι σοη ΓΆ 
Νίπαπι, βοὺ Νἰπίνθι, ὑγῦθιι ἱπηροίυτα ἔδοϊθυδι.᾽) ὙὉὩηο βϑῖη6 8180 18 βυρρογίϑα Ὀγ οὶ γίϑβίου, 
Κγουρσ ϑΎη66118 (Ολτοπορταρῆ., αὐ ἰος.) αῃηὰ ὈΥ͂ Φοδορμι8, “4 πίῖφ..) Χ. ὅ, 81). ΤῊ ᾿δίῦοῦ βδυβ, 
“Νον Νέδοο, Κίηρ οὗ Εργρί, Γαὶβϑὰ δῇ ΔΓΙῺΥ δηα τηδσοϊιθα ἴο {Π6 τἶνοσ ΕἸΡὨγδίθβ, ἴῃ ογάου ἴο 
Βσῃὶ πιὰ (86 2766465 απαὰ Βαδγίοπίαπβ, τολο λαά ουσγίλτοιοη, ἰδ αοπιϊπίοη ΟΥ ἰδὲ ΑΙ ἐδυγίαη3.᾽ 
Ηρδποο, τ Ὠ}16 ἴὺ 18. ροββι Ὁ] 6 ὑμδῦ Ογάχαγοϑ ῬΔΥ ἤδνθ 880 ὈΟΓΩΘ [Π6 ΠϑτηΘ “ὁ Αββυθγαβ,᾽᾽ ἴἴ 
ΒΘΟΙΏ8 ΓΟΑΒΟΠΔΌΪΝ οογίδίη {πὲ (86 ᾿πιτοἀποίίοη οὗ “ὁ ΝΑΡΟΘΒΟΔΟΠΟΒΟΥ ᾽Β᾽᾽ 816 18 8 ΔΏΔΟΪΓΟ- 
Ὠἷδπι. ϑϑηροδπη ((Ὁπι., Ρ. 118) αἰδο οἰϊθ8 8 Ηθῦγον σοτκ οὗ [110 Ββοοοπα οϑηϊυσΥ ἩΒΟᾺ ρῖνοβ 
ἴο ΝΟ δά  ΖΖΑΡ {86 ογοαϊὶ οὗ βυθ]υ σεις Νίηονοι. Βὰῦ 16 ἱπῆνθησο {πδὺ ἷ8. Ὀοίγοίμ αὶ 
πὶ (6 ἀδυρθίος οὗ Ογάαχαγοβ δὰ οὐ (μαὶ ουθηΐ ψῶ8 80 ἐπηρογίδηϊ, δῃἃ 18 ἤδηθ 88 80 
ΤΩΠΟὮ ΤΟΓ6 αἰϑιϊηρο θὰ [88 (Πδὺ.οὗ 18 ἔδί μον, (δῦ βο ἃ βίδιθπγηδηί 18 ηοῦ ἴο Ὀ6 ποηάογοὰᾶ 
δι. Τμὶδβ ΔΥ δᾶνὸ ὈδΘη [86 Τσοδβίου 8180 ἔοσ τ ]ιδὺῦ 18 881 ἴῃ [86 ργθβϑηΐ Ὀοοῖς. 

Οιἰλεν Πηπρτοδαδεἰιἷθ8. 

ἴῃ δααϊθοι ἴο {π686 μἰβίογίολ] ἀϊδογερϑηοῖοθ, {6 ΓΘ ἢδνὸ 880 Ὀθθη πρροᾶ δραϊηδὺ ὑπ6 ογϑαϊ- 
ὈΝΠΠΥ οὗ [6 Βοοκ οὗ Τορίϊ, πᾶ 88 ἴῦ σου] Δρρϑδγ υδύ]γ, οογίαϊη οὐ μοῦ ἱπιργου Ὁ 1168 οὗ [δ 6 
μαιτϑῖῖνο ποθ [μ686, ἰόσγονοῦ, πᾶν ὑθ6θὴ ον (86 τηοβὺ ραγὶ ποϊϊοοα πβογο ΦΒΘΥ ΟσοὺΡ ἴῃ 
οοηπθοίζοη ἢ {Π6 ἔο] ]ονγίπρ ΘΟ πιο ὨΑΤΥ, Μγ͵ΔΘ προοὰ οἷν, πὶὰ (86 υἱπιοϑί γον, τοῖου ἴο 
[6 πὶ Βοσθ. ἴῃ οἤμδρ. ἱϊ. 9, Τοῖς 18 σαργθβθηῖθα 88 β]ϑαρίηρ ἰῃ (86 σουτῇ οὗ μἷβ Πουδβο, ᾿πβίθδα 
οὗ [86 μοιβ6 ᾿ἴβο]ξ, Ὀθοδῆβθ δ δα Ὀθοοιηδ σΟΓΘ πη ἶ Δ] }Υ ἀποϊθδῃ ὈΥ οομηΐηρς ἢ οοηϊδοῖ σὰ ἃ 
ἀοδα Ῥοᾶγ. Βαῦ υϑὺ Ὀεέογα (ΤΟΣ. 4), οἢ ἴΠ6 δϑῖμθ ἀδυ, Ὁ. δΐ8 οὐῃ δατηϊββίοῃ, δ6 δὰ Βαηάϊθα 
(818 νϑσῪ Ὀοᾶγ, 8η4 ἱπηπιραϊδίο Υ δέου γασ 8 Γοϊυτηθα Βοιμθ δηα ραγίδκοῃ οὗ ἔοοᾶ, ΔρραγθῃῦΥ 
στ ουὺ 4 ὑμουριὺ οὗἉ 18 ᾿ρτοργϊθίγ. Αραΐη, ὙἘ11|6 ᾿γίης ΌὉΥ [86 ν8}} ἰῃ [86 σουτγί, ἴ0 ἰ5 Βαϊὰ 
ὑμδὺ ΒρΡΑΥΤΟΥ͂ΤΒ “" πη θα ϑσιὴ ἀυηρ; ἰηΐο Πΐ8 Θγ68᾽ (1. 10), ἡ. 6., ἰηῖο ὈΟΓΒ Ὦ18 ΟΥ̓ 68 δῦ [ῃ6 8816 
ζἰπι6, δϑηα ἢΘ6 Ὀθοϑηη6 Ὀ] πη ἴῃ οΘομβοαῦθηοθ. Πα ὉΓ06Γ ρΡΓΟ ΔΌΣ Υ οὗ ΔΗΥ͂ δυο ἐμὴ ἰδ κ- 
ἵηρ ΡΪδ66 ἴῃ {118 ΔΏΠΘΡ 6648 ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 ϑυσσοδίθἃ. ΕἜγίποΥ, ἴῃ ἷν. 12, Νοδὰ 18 γεργοβοηίθα 
88 ΟΩ6 00 τῃηϑιτὶ θα 4 ψῖΐο ἔγοτῃ δγοηρ ἰ8 Οὐ Κἰπάγοα. ΤΠ 1] υϑίγϑίίοη 18, 0 βδγῪ [16 ἰδ δϑῦ, 
“( ξαγ-ἔοιομοα,᾽" Ὀοβίἀθβ, τὸ μῶν 80 ἱπέογιηδίίου ἔγομι 8.6 οδποπὶοσαὶ Ὀοοκα οὗ δοσγὶρίυσθ σοῃ- 
οογηΐηρ το ΝΟΔᾺ τηδττίθα. 

Αγαΐῃ, ὑΠ6γ6 βθϑιηβ [0 Ὀ6 πὸ ροοά τϑᾶβοῃ ἴου (86 ἰηἰσοάυοίίοῃ οὗ ΤΟΌΪ 5 ἀος ἰηΐο [06 ἢδῖ- 
Ταῖϊνο (ν. 16; χὶ. 4). Τὸ 88ὺ (τι Πόγθϑοσ, ὅσ μο]Ζ, (Όπι., αὐ ἴος.) ὑμπαὺ ἰδ γγχᾶ8 πῃ ογάθσ (μδῖ, 
ου {86 τϑίυσῃ οὗ [86 δοπ δῃᾷ }}}8 δηροὶ συϊάρ, (μ6 ἀορ πιρῦ τη δμθδὰ [0 δπηουηοθ (Π οἷν σοτη- 
ἴηρ, 18 ἴο 880 Μηδί 18 αυΐία δυο ἰθηῦ, τι} 116 1 ἸΔοῖκ8 ὑμ86 βυρροτί οὗ {86 ατϑοκ ἰδχί, δοοογά- 
ἴῃς ἴο ὙΒΙΟΒ ἰὐ ἰδ ΘΠ ΡῚῪ 8814: ὁ κύων ὄπισθεν αὐτῶν. 1 18 ἴτιιο (Πδὺ [86 ἄορ νγνἃ8 τηυοἢ οϑἰθοιηθὰ 
ἴῃ Εργρῖ, δηά οἔΐθη Δρρθᾶγβ οῃ ἴΠ6 τηοηυπιθηίβ οἵ ἱπαὺ σουπῖνυ (οἷ. Τ͵απϑαοί., ἵν. 172 66.), δπὰ 
8.180, 88 υ564 ἔογ ἴΠ6 οἰ.886, οἢ ἴμοβα οὗ Αββυτὶδ (Εδυ)ηϑοι, Αποίοηὶ δήοη., ἰ. 284) δηὰ Μϑάΐα 
(ἰάεπι, ἰὶ. 801); Ὀαδ [Π6 ργοβϑθαῦ ἴβ {86 ΟὨΪΥ Κπονγη ἰπϑίϑῃοθ ΏΘΓΟ 8 «0607 8 Γαργοβοηϊθα 88 
ἰγεδίϊησ 8 ἀορ σι δηγιβίηνς |Κ ἔπ] γι γ. ΕΗ τᾶ8 οηρὶογοὰ Ὀγ [Πθπὶ 88 ἃ δύο ἢ ἴον 
Βυλγάϊηρ ἤοοκε (Φοῦ χχχ. 1; 15. ἵνἱ. 10), Ὀυῦ, οὐ ὑπ6 οὐμοῦ βαμά, [86 ὕδγῃι “" ἄορ ᾽᾽ Μ88 
ΔΙΑ 5 ὈΘΘῺ Δπλοηρ' [Π6τ 8 Θχργθββίοη οὗ αὐΐοῦ οοῃίοιηρί, 88 ἐδ 5.}}} 18. ὑβγουσμοῦς ἴ6 Ἐαϑὲ 
(666 ὕἴδῃ 1μβπηθρ, Βίδίο ᾿ιαπάς, Ρ. 218). Ιζ 18 8 ἔδοϊ σόγι αν οὗ ποῖϊοο (Βδῖ ἰῃ θοῦ [86 Ομ δ]- 
ἀαἰς διὰ Ηεῦτον (Μύπηβιθγ) ἰοχῦβ 41} πυθηϊίοη οὗ [86 ἀος ἰ8 Ἰοἔῦ οὐ. 

8}}} ἔυσίῃον, (86 γουηρ Το ίαθ ἢ88 ἃ ΓΘΙΏΔΓΪΚΔΌ]6 Ἔχρογίθποθ τὴ 1} ἃ Β88}} ου ἴ86 ἢτβί ϑυθηΐης 
οὗ διΐ8 Ἰοῦγπογ (νἱ. 8). Ηρ πϑηϊ ἄοπῃ ἴο 16 τίνον ΤΊ ρτίβ ἴο Ὀδίδιθ, δπὰ “8 ἤβὲῃ Ἰδαρϑὰ οαἱ οὗ 
[86 νίδν ἀπὰ που]ὰ ανθ βινυδι]ονγοὰ πω. Βαῦ [π6 δηρϑὶ βαϊα υπῦο δΐπι, "δ μοὶ οὗ {}ι6 
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858. Αμπά [86 γουῃρ τῆδῃ σοὺ Ῥοβϑϑββίοῃ οἵ (παβίογσα, ἐκράτησε) [6 8}, δῃᾷὰ ἄγον ἐὺ (0 
Ἰαπά.᾽ Απὰ ἴῃ {86 ζο]] νης σϑγβα ἰῦ 18 βαϊὰ (μδὺ [Π6 ὕπο ὑγανβι θγβ, δέζθν γοδϑύϊηρ ἴμ80 538, 
δίς ἰ. Ὠϊὰ {Π6γ δδί 4}} οὗ 10 ὃ [0 18 οἰβανβοσα βαίὰ (χὶϊ. 19) δῦ {86 δῆρϑὶ ΟὨΪΥ ““Δρρβϑϑγϑὰ ἢ 
ἴο οαῦ. Αῃηὰ πῇἢδὺ βοῇ οὗ ἃ ἢ8}} νγᾶϑ ἴ0 (μδὺ Γπουρσηῦ ἴο μαν τηδάθ ἃ πιοαὶ οὗ Τοῦΐδ8 Ὀυΐ γγ88 
τοδὰθ 8 τηϑδὶ οὗ ὃν Τορίδδ Απάὰ ψβοσο νᾶϑ ἴμ6 ἀοσ ἀυτίηρ [18 διαγιϊϊπο ορίβοάς ὃ 

Ιπ οΒδρ. υἱῖ!. 9, γὸ τοδὰ {μδὺ Βδρυοὶ, ἴον βυδοσίησς ΤΟΡΪΔΒ ---- Δα Ὀαΐπρ 8411 ἴοο Θ 8811} 
Ρουβυδάθα, οὯ6 τιΐρὶιῦ Βα, σοηβιἀθγίηρ [86 ΟἰΓΟυϊηΒίδῃ 68 ---οῦο ΠΙΔΥΤΎ ΐδ ἀδυσμίον, ροθ8 ουὖϊ 
δὰ ἀΐσε 8 στᾶνϑ Ὑ1} [δ οχροοϊδιίίοη οὗ Ὀυγγίηρ .ι18 δοη-ἰῃ -ἰανν [Πότ πὶ πουῦ Δ ΟὨΘ᾽᾿Β Κηον- 
ἴηρ; 1, ὀχοορὺ μῖ8 ν]έθ. Βαϊ ἢδ δἰύθγ νδγαὰβ (νϑὺ. 18) δ᾽]οννβ [18 βογυδηΐϑ ἴο 81] [86 στανθ, ν8ο 
ποῦ Ἱὰ ἐμπὺ8 Θά ἔοὸγ δύ ρυγροβο 10 δὰ Ὀθθὴ ἰπίθμἀθά. ([ἢ {π6 Ομα]α δὶς ἰοχὺ π6 δοοουπῦ 
18 δοιῃθυμδὺ αἰ ογθηὶ.) δα Β6 ἀϊβροβοὰ οὗ ἴπ6 Ὀοάΐθ8 οὗ βούθῃ ργθνίουβ 80 η8-1 8. - Δ} 1Ὼ 
0.158 Ὡδηποῦ  ΗΟΥ γγ͵ὸὼ8 ἴζ ροββί Ὁ]6 ἴὺγ ἶσα ἴῃ ΒΌΟ ἃ 0886 ἴο 6β6ᾶρ6 8π ἱπνοβιϊσαίίοη οὐ [86 
ΡῬαγὶ οὗ ἷὶ8 οὐσῃ Ὀγθί ρθη, ἰξ ποῦ οὗ [10 ρονογῃτωθηΐ οὗ [86 σοῦηιν ὃ [πῃ ΟΒΔΡ. ἰχ. 1-6, ἱξ 
ΒΟ6ΘΏῚΒ ἴο ὃὉ0 Τοργοβαηϊθα ἰμλαὺ ΒΑΡ δοὶ, τὶ σϑπι6 18 δα ἃ βαγνδηῦ, τη8δαθ [6 ἸΟυΓΏΘΥ ἔγοτα 
Ἐσθδίδπα ἰο Βαρθθ ἱπ Μαϑάϊᾳ δῃηὰ σοϊυγηθὰ ἴῃ ὑπὸ ἀδγβ. Τὸ αϊβίδηοθ Ὀούψθθῃ [88 ὕνο 
Ρίδοθβ τωυϑῦ βᾶνθ Ὀθθὴ ὩΘΑΓΪΥ ΟΥ αὐἱΐθ ὕτο Ὠυηᾶγοα τη1]68, τ ΒΙΘὮ δ ρροβί ΟΠ, ἸΠΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, 
ΔΩΤΘ68Β 56}} τι [86 βίαἰοηχθηῦ οὗ Αττίδη (1δὺ {πΠ6 δύ οὗ ΑἸδχϑηθῦ τϑαυϊγθα οἰθνθη ἀδΥ8 
ἴο ἔἴγδνϑὶ ἰδ ἴῃ οὔδ ἀϊγϑοίίΐοη. Οἵ, Βαν πβοη, Αἱ ποίοπέ Μῶοη., ἰὶ. 212 1. ἘτΣΙΠΟΡ, ἴῃ οΠΔρΡ. χὶ. 
7, 8, ΒΑΡ86] 18 βαϊᾳ ἴο ἰανὸ οουπῃβοὶ θὰ ΤΟὈΪ48 ὑο σγϑαῦ ἷ8 ὈΪ πὰ ἔφ μον, οὐ ἢΐ8 γϑίαγη, τὶ τἢ- 
οἂξ ΔΩ ῥγϑνΐουβ ργοραγδιίίοῃ, ὉῪ συθοϊηρ (6 ρυησθηῦ ρ4}} οὗ 186 ἤβ οὐ ἷ8 θογθβ. Τδθ 
ΔΌΓΒΟΣ, ἴῃ δἰπλῖηρ δὖ Βρθοΐδὶ ρος σθδα θη 688 ΠΘΓΘ, οοαϑϑὰ ἰὼ Ὀθ παῖυγαὶ. Ὑμὸ ϑυτίδο ΒΟ 
ΤΟΡΓθβοηΐδ [Π6 ἔδί μου ἃ8 βαυΐῃρ ἀμ δϑίοῃη βῃιηθηῦ : ““ αὶ Βαδί ὑποὰ ἄοῃθ, Υ βοὴ ἢ, ΓῺΘ 
σοηῃάποῖ οὗ {Π6 ΠΟ Τ-ΟΟΙΏΘΙΒ Ῥδ8 ἰΣΌ]Υ ΒΘ αι] οη Δ] ἴῃ ἸὩΟΓΘ [80 0η6 Γοβρθοῖ, Οηςθ τηογρ, δύ 
δ΄6 γα [0 ἐδιίηϊ οὗ ἃ Βοὶγ δῃροὶ, οὗ Βδρ86}᾽8 ργοίθῃθα σϑῆκ, γὰ0 ποῦ ΟἿΪΥ δοίβ ἱπ σϑῃθγϑὶ 
186 ρατὶ οὗ 0.18 δησοὶ οὗ [89 Ὀοοὶς οὗ Τοῦ, ἴα οοπηθοίίοῃ τ ῖ ἢ ἃ βαρ ]6 ἔδινε ἰβίογσυ, Ὀαῦ 
1618 ἀο Ὀαταῖθ ἔδ]ϑομοοά, ουθη οἡ (86 βἰἐριἰοβ οοοδβίοη ἢ Ηὸ (014 ΤΟΡἾ48 (να. 6), “1 Βᾶνθ 
Ἰοάρμεοα πὶ ον Ὀγοῦμοῦ (0861; Βα ἀθοϊαγθα ἰο ὑπὸ ἔδιδον (νθῦ. 12): “1 δὰ ΑζΖαγῖδ8, 80η οὗ 
Απϑδηΐδβ [6 ρτοδί.᾽᾽ [0 18 20 δυβιοϊοηῦ δ ϊβοαίζοη οὗ δυο οοπαποῦ ἴο τοῖς ἰὸ 186 β8ἰπ8 οἔ 
186 ρδιγί το ἴῃ {118 τοϑρθοῖ, ἃ8 Βο16 Ὦδν ἀοῃθ, βῖπῃσθ 0 ΟὯ6 δἰϊθιηρίδ ἴο 801 γ (1.686 δἰη8, 
ΤΌ Οἷλ 1688 0 ΒΟ] {μπδὺ δῃρϑὶβ ββου]ά ἰδῖκθ {86 ρδίγγο 8 88 (μοὶ δχϑῃρίθ8. ΤῸ βαγ, σὴ} 
Βϑύδοι (ΟὍηι., φα ἰο6.), ἴπᾶῦ βίηοθ 6 δῆσϑὶ δὰ δββυιηθα (86 Ἵμδγδοίος οὗ Αζαγίδβ, βοὴ οὗ 
Απδμΐδϑ, ἐμογθίοσθ, ᾿ῦ τᾶβ ΟἿΪΥ ἃ πδίυγαὶ σΟὨΒΘαῦΘΠο6 ἰμαὺ μ6 βου] δοΐ δοοογαϊηρὶγ, 18 
ΒΙΓΆΡΙΥ ὑο 506 Κ ἴο 80} γ οὔθ δοὺ οὗ ἀϊβϑιπηυϊαιϊοη ΌὈΥ Δμ οί ΒΟΥ, 

]οοισίπαϊ Τεαολίπο. 

Α ναγίθιυ οὗ ορίπίουϑ οχἱβίϑ γτοβρθοίϊζηρσ (86 αἰτὰ οὗ {86 δυΐδον ἰὼ [ῃ6 ργδραγδαίίοῃ οὗ ἢἷ8 σσοσΐκ, 
δηὰ ἰζ ἸΩΔΥ αγίϑα ἔσουι {86 ἔδοὺ ὑμαῦ ἢ0 οπὸ οὈ͵θοὺ Ἧ8 ρδγυοΌ]ΑΥΥ Ργοιηϊπθηῦ ἴῃ [18 υνἱηά. 
Ογδπιου᾿Β [ΠΘΟΥΥ 8661}8 88 Ὑ768]}] ἃ8 ΔΩΥ ἴο τηθοϑῦ ὑΠ6 οἰγουπηδίδηοο68 οὗ [1Π|ὸ 68806θ. Ηδ βδυβ (1)λαΓ- 
δίεἰϊ. ἃ. Μοταὶ, οἴς., Ῥ. 14): “Ἰὴ 1Ά86 Βοοῖκ οὗ Τορῦ, ναγίουβ ᾿λογ] ἀοοσίτίηθ8 δηὰ ἰγυ}}8 δγὸ ἴῃ 
18:6 τᾶν οὗ οχδιιρῖία βοὺ ἔοσι ἢ, νι μουῦ ομθ᾽5 Ὀθίπρ' ἰῃ ἃ ροβίζοη ἴο ργοηοῦποθ Ἔχϑοῖὶν ὙΒΙΟὮ 
ἴ.:6 Ἰοδάϊηρ ἰάθα ἴ8. . . . . ΟἾΪΥ 80 τιθῇ οδῃ πὶ} οογίδίηυ 6 δβίτιηθα, (μα ΤΟὈΐα8 δηά 
ΘΆΣΔᾺ οΪδῪ {86 ὈΥποῖρδ)ὶ μαζὺ ἰη θὰ. ΤὍΤῆο Ἰοδάϊηρ 1.648 οὗ {μ6 Ὀοοΐκ τὸ ὑμδὺ τὶ ιὐδουβηθββ, 
ΔΙΒουᾺ 1Ὁ ΤΏΔΥ 8θθῖὰ ἰο ὈΘ δ8ὺ 86 ΤΠ ΘΓΟΥ͂ οὗ τ] ΟΚΘάΠΘ658, γοῦ, ἰῃ (86 6πᾶ, οΘοηαθογδ; ὑμαὺ Οοά 
ἮΘΑΓΒ (86 γ6 ἰηπαγὰ ὈΥΑΥΘΡ οὗ [86 Δῇ]οίοα ἴῃ (ἰπιθ οὗ βυβξοτίηρ ; δηὰ {πὺ ΟὨΘ τηδὺ σΐῃ (}|6 
Ιονθ οὗ Φόβονδῃ ὈΥ {10 ρῥγδοίϊοθ οὗ αἰτηβοϊνίησ, {16 Ὀυγίαὶ] οὗ [86 ἀδαά, δὰ οὐμβὸσς ρίουϑ δοίβ. 
Ὑοῖ [λ6γ6 8.6 80 ΔΎ ΟΥ̓ΠΘΣ τπηογδὶ στο βθοῦϊοη8 πιϊχοα ἴῃ, ὑμαὺ [6 ἔοττηοῦ οὔΐθῃ βθϑηὶ ἰὸ βίδπὰ 
[1 [86 ὈοΟΚ7 οὐ δοοουπῦ οὗ [Π6 ἰαἰΐοΣ.᾽ ΟἿἿ οὈ͵οοῖ, υπᾶάον 186 ργθβοῃὶ μοδά, νὴ} } Ὀ6 ἴο 
Ῥοΐηϊ ουῦ οογίδϊη ΡΘΟΙ τὶ 68 ἴῃ [6 ἀοούγιηδ] ὑθδοίησ οἵ [86 σομπιροβίοη τὶ τἢ ϑροοΐαὶ τοῖς 
ΘΡΘΩ66 ἴο ἴδ6 οἰαὶπι ἐμαὺ 18 τηδᾶάβ ἔογ ἰΐ ἴο Ὀ6 τϑοκοηθὰ διποηρ {86 οδηομπίοδὶ Ὀοο 8 οὗ ϑουῖρ- 
ἴυγο. 

Απᾶ τὸ Μ}}} ἄσϑὺ ποίΐοθ 118 ροβίἄοῃ τὶ γοϑρθοῦ ἴο (86 τχἰηίϑιγυ οὗ δηῆρσοὶβ. ΤᾺ 8, ἰῇ σϑῃ- 
Γαΐ, 18 118 ἰοδοίηρ : {86 γ8 ἃγθ 8η56]8 ροοὰ δῃὰ θ8. Αἰηοῦς ἴμ6 ρσοοὰ 86 βονθὴ οὗ βρϑοΐδὶ 
Ῥτγοιΐηθηοθ, ΜἘΠῸ βίδηα Ὀδθέοσο ἀοὰ δηὰ ρῥγϑβεηΐ ἰὸ Ηΐῃ [6 ῥγᾶγθγβ οὗ {πΠ6 βαϊηΐϑ (χὶϊ. 1δ). 
Οηδ οὗ {μεπὶ ἰ8 Βαριδθὶ. ὙΤῺΘ βϑῖηὴθ δἰβὸ ἈρΡρθδγ ϑδιηοῃς τὩθη, δηὰ ρῥαγιοϊραῖθ ἴῃ ναγίουβ 
Βυμηδη δον τἰ65 Δη4 ουθηΐβ (χὶϊ. 12 1.) ; βΒοῦνθ 85 συΐάθβ οὐ ἰοπρ ἰουγηθγϑ8, ἴῃ ἩΒΙΟἢ (ΠΟΥ 
Βῆδτο πῖῖ} ὑποὶν Βυτηδὴ ΘΟ ΡΔΏΣΟΏΒ οουςο ἢ δηὰ ἔοοά, Αἰ μουσὴ ΟὨΚῪ ἴῃ Ἀρρθᾶγδποο (νὶ. }α8- 
δῖπ.)}} δοῦ 8:6 ραγὺ οὗ ὑβγϑίοῖδηϑ ἴῃ ργθβου θὴρ ἔογ ὈοάΣ]γ δἰϊπιθηῖβ (111. 17). Οἱ 186 ον]] 
δηρεἾθ, οὐ {86 Οἴμοὺ Ἀδηά, οὔθ 8 ἀβιηοάδβουβυ ΤΏΘΥ δβϑοὶς ἴο ἰμἦυγθ πιθῃ, δῃὰ ἤν ροόναῦ ἴὸ 



118 ΤῊΞ ΑΡΟΟΕΒΥΡΗΑ. 

Κα} τἄθ. ΤΏΘΥ 81:6 180 σδρϑθὶα οὗ βοχυδὶ ἰυδί, δηὰ μανθ ὑπη 8] οοα ἱπίθγοουγβο Ὑΐ 186 
ἀδυσμίοτβ οὗ θα. Βυΐ {Π6Γ6 8.6 βρθοΐδὶ ζηθϑῃβ οὗ δχογοίϊβιῃηρ {86 πὶ, τ ΒΙΘΙ ΘΟὨ δἰδὺ, δῇ οδδί 

αὖ ὑἰη68, ἴπ οογίαϊη ργοραγθα τηθαϊοδιηθηῦβ ΒΊΟΝ ἅτ Ὀυχηΐ, [8.6 Βιηοῖθ οὗ [86 δϑῆια Ὀαδΐῃρ ἴο 
1π6 πὶ ἀποΆἀυγΔΌ]6 (νὶ. 7). Οἱ βιῃθ ]ϊὴρ ἐιῖ8 βθιοκο ἴμ6 ἀθιθοηβ γ}}} 666 ὑο {μοῖν ἀθβοϊδῦθ 
ἀπο! ϊηρ- Ιδοο ἴῃ ὕρρον Ἐργρί (ὙἹϊ. 8), ὙΒΘσΘ (ΠΟΥ ὕθη ΤΔῪ Ὅδ ἔαβ Ὀουπᾶα Ὀγ [86 ρσοοὰ 
8618. 

Νόονγ, ὯῸ Οη6 π6 648 ἴο δδὲς [86 ἡυθϑιίϊο οὗ ἃ Ῥθῦβοῦ Ὑ0ὲ.}} δοαχυδὶ ρα τ ἰμ6 ἰοδομίηρ οὗ 
[86 οδποῃΐοδὶ ὈοΟΪ 8 οὐ {Π|686 βούϑσαὶ ροϊῃηίθ, τῃοῦμον [06 Βοοκ οὗ ἸΟΡΪυ 18 ἐπ ΠΔΥΠΊΟΩΥ τὴ ὰ 
[Π6. [118 ΔηροϊοϊοσΎ ννὶ}} αὖ ὁποθ 06 τϑοορη θα 88 δπ οχαρσαογαίϊζον, 8η4, ἰῃ ΒΟΠ16 ΓΟΒρθοίβ, 8 
ἰοί8] ροσνοσγβίοῃ οὗ ἰμδὶ οἵ [8686 Ὀθοκβ. ὙΠΘσθ ἴδ ποι μίηρ, ἔον ἰπβίδηςθ, ἴῃ (πο δοϊςζηοπν]οἀροὰ 

ῬοοΪκΒ οὗ [6 ΒΙΌ]6 πίοι, ΘΠ ῬΓΟΡΟΣΙ͂Υ ἱπιογργοίθα, οδπ ὍΘ ΠΟΙ ἴο δυρροτγῦ [06 νἱον (μα 
{86 γθ 8γα 7μβί βευθῃ, ὨΟΪΥ 85.618 οὗ ϑωρεγίοῦ ταηΐ, ΜὮΟ Βρϑοΐ ΠΥ ταληϊδίοῦ Ὀθέοσο αοά. ΤὨθ 
ῬΆββαρϑβ ὑπαῦ Δ.Γ6 ϑοιλθίίτηθβ οἰϊθὰ ἔτομι (6 ΟἹὰ Τϑβίδιηθηῦ 88 δῃονπίηρ {μῖ8 (ΠΏ δῃ. χ. 18 :; 
ἘΖοῖς. ἰχ. 3; ΖΘΟἈ. ἰϊϊ. 9) ᾶνθ οὐ] Ου8}γ ποῦ {Π]8 τηθδηΐϊησ. Απὰ (10 βδθ ΠΠΔΥῪ Ὧθ δαϊὰ οὗ 
1Π6 Νὸν Ταοβίδιηθης (Βον. ἱ. 4 ; ἷν. ὅ; ν. 6), δἰ πουρ ἢ 80 βαρδοίΐουϑ δηὰ οδγοΐιϊ 8. οὐὶτῖο 85 
ϑδιυτῦ ἰδυσμῦ {116 σΟὨΓΑΓΥ, δα ἀποίηρ, διλοηρ Ομ  ὅτουπάβ ἴῃ ᾿08 δι ρροτῦ, [8 Βοοῖ οὗ Τορϊῦ, 
ὁ“ ρῃ6 οὗ {Π6 ΘΑ] οβί, τηοδβὺ βἰπιρ]6 δηὰ διϊγδοίλνα οὗ 411] 086 Δροογυρὶιδὶ ὈοΟΪ8᾽" (4ροο., ἰὶ. 17 
8.). Μογεονοσ, {8 ἀοούγίῃβ οὗ δὴ οὐάὰδὺ οὗ δυοβδηραἶβ, βενθῇ ἴῃ ΠΌΠΊΌΘΥ, 18. ηοῦ ΟὨΪΥ ηοΐ ἴο 
6 ἔουπὰ ἴῃ [86 ΒΙΌ]6, Ὀαπὶ 8 ἴἢο Ὀ6 ἑουπαὰ ἰῃ 8 ἢχοα δηὰ ἀδῆηϊὶθ ἔογῃ ἴῃ Ῥαγβοοίβῃι δηᾶ [86 
Ἰαῖον 6 ν 8} ΘὨ]δυροιιθη 8 δηα 6} 06] }5Ὠτηθη 8 οὗ ἴ86 ἰοδολιῖπρδ οὗ {86 Β10]6. Αοροοτάϊπρ ἴο 
[86 Ζοτγοαδίσίϑη γοϊἰσίοη, ἴθ γΘ ΟΓΘ ΒΟΥΘἢ ΒΌΡΟΥΪΙΟΣ Ὀδίηρβ 0 ϑίοοα δγουπα (μ6 [Ὠτοηθ οὗ 
Ῥοῖτγ, ἴο οδοῖι ὁῃ6 οἵ ὙΒοῖὰ ἃ αἀἰβίϊποϊ πϑῖηθ νγὰ8 σίγεῃ. Αῃβ [0 ἰθ Ὑ)ὰ}}] κηονη (δῦ διηοης 
πὸ 968 δὺ [86 {πα οὗ ΟἸγὶδί, δπὰ δδγ] ον, ἰμ6γ6 τοῦθ ΟδΡ 4] 1808 ψὸ ἰδυρῃς (Παῦ [Π6Γ6 σογθ 
βου ῇ ΔΙΟΒΔΏρ6]8 βοῦ οὐϑῦ (6 ρἰδποῖβ, δηὰ {πδὺ {πο γ συϊοᾶ [π6 νγου]ὰ γοβρθοῦ νοὶ Υ, ου [86 βον- 
ΘΓΆΪ ἀδγ8 οἵ (μὲ γϑοκ. ΒδρΒ86] 88 ἴπ6 οὔθ ἯΒΟΒ6 βρϑοῖδὶ βρῇθσε ν88 (86 βΒῦῃ. Απιοηρ 6 
Βαδογ]οπίδπβ, ἴοο, [86 ΠΌΤΟΥ βαύθ ἢ 88 ΘΥ̓ΘῺ ΤΏΟΓΘ ἴῃ 1180 88 8 ΠΟΙΥ ὨΌΌΟΡ ἴδῃ διηοης [86 
ψον 8, 88 ΠΙΔΩΥ͂ ἰπβίδῃοθβ ἔγοιῃ [6 πηοπυμηθηῖβ ΡΟΥΘ. ΟἿ ΟΠΘ, ἔογ δχϑιῃρῖθ, 8 [86 ἔο]] πίη 
80-0 816 ““ δοηῃρ οὗ [6 ϑδϑυθη ϑ'ρίγί(8᾽": --- 

(ὙΠΟΥ͂ δῖ βουύθηΪ ΤΏΘΥ 810 δουθὴ Ϊ 
Ιη {πὸ ἀδρίμε οὗ {86 ὀοδϑπ ΠΟῪ 8.6 δδυϑδὴΐΪ 
Ιῃ {86 μοϊ μια οἵ μοανδ [ΠΟῪ ΓΘ βουθῇ 
Ιὴ (Π6 οοδαῃ δβίγθαῃι, ἰῃ δ ραίδςθ, τγεσθ {Π6Ὺ ὈΟΓΏ 
Μαὶδ (ΠΟῪ ἃ ποὺ! ἘΕδηηδῖθ ὑΠ6 0 δγὸ ποῖ 
ίνοβ {86} πδνο ηοξ! ΟὨἸάγθῃ ἀγὸ ποῖ Ὀοσγῃ ἰο ἐδπϑι 
Ἐυϊο ἰμογ αν ποῖ! Αονοσημιθηΐ ἐΠ6Ὺ ΚΩΟῊ ποὺ! 
ῬΓΆΥΟΙΒ ὑΠῈΥ ΠΟΓ ποὺὶ ΤΏΘΥ ΔΘ βούθη! 
ΤΏΘΥ ἃγὸ βαυβ ἸἘπΐοθ ΟΥΟΣ ἐπ 6 ΔΘ ϑούθϑῃ 

866 ΤΠ εοογας 07 ἰδλ6 Ῥαεῖ, 1ϊ. 148, δῃα 7Τταπδαοί., ᾿. ὅ8. ὙΠ [ΟἸ]οσίηρ τοσκβ δπα δγίοΐθδ 
ΤΏΔΥ δ σοπϑυ]οα [ΟΥ 8 ἔν} 16 Ὁ ργθϑθηϊδιίοη οὗ {16 βυδ]θοὺ : Βαν] βου, Αποίσηί Μοη., λϊ. 847; 
Κολιμ (866 Ιπάοχ οὗ Αὐ8ογ8); ΘΟ θη κ 6} 8 Βι. 1,62..γ ὑπάον “ Εηρσοὶ "; Βῖθῃμ, Παπαιοδγίοτδ., αα 
ὑο0. ; ϑαοησο]δηῃ, Εἰηπἰεϊί., Ρ. 28; Βτοιβοβηοί ον, δ γδίομιαί. Παγδιεὶ!., Ὁ. 1817 ἴ.; ατδοῖζ, 66- 
ϑολῖολίε, ᾿ϊ. (2) 20, 416; Βδπβοι, Βωοὴὰ ἀν υυδιάδτι, Ὁ. 489 ἔ.; ΝοΙκ, Ρ. 888 ; Ὀ.ΠἸπιδπη, 
Ἡδσποοῖ, Ὁ. 91; βϑῖηθ ὈΥ̓ Ποβηιδηη, Ρ. 128; Οέγογον, 1. 11; Ηδυζορθ εραϊ- Επονῖ., ἀπάθὺ 
« Ἐησο] ἢ; Ιδηρθη, ϑυαοπίλωπι, οἴο. Ρ. 2917; Πσθη, Εἰηἰεῖ!., Ρ. ᾿Ιχχχὶ, ; διωά. ὦ. σὶϊ., 1888, 
ῬΡ. 772, 1168; 1839, Ρ. 829. 

ἈΑοροογαΐηρ ἴο ἴῃ6 Βοοῖκ οὗ Τορὶν (χὶϊ. 16), ἔασιν, ἰδ 18 ὁμ6 οὗ {μ6 ἀυϊί68 οἵ {8686 ΒΌΡΟΓΙΟΥ 
8Δηρ6}8 ἴο ργθβθηῦ ἴο ἀοά, ἰῃ (88 πᾶγὺ οὗ τηραϊαίίοη, {8.6 ῬΓΆΥΘΓΙΒ οὗ Βἷ8 Ῥθόρ]θ. [ἢ (818 Γϑβρθϑοῖ, 
ἴοο, 1 βίδα 8 ουἱδίαα 116 βρῆθγα οἵ Β Ὁ]: 4] ὑθδορῖπρ δποὴσ ποῦ ὑμπαὺ ἀγα δοκηπον)οάσοά το 
Ὅ6 ΔΡΟΟΙΎΡΙΑΙ. ϑομθ ραββᾶσϑϑ ἔγοιῃ [Π6 δογίρίυγοβ αν Ὀδθη οἰϊθα, ἰηἀορα (Φοῦ χχϑὶὶ. 88 ; 
Αοἰβ χ. 4 ; Βονυ. υἱῖ!. 8), 88 βανυΐησ ἃ δἰ παν τηθϑηΐησ. Βαΐῦ ἴῃ ὩοηΘ οἵ ἴπ686 ραββᾶσοϑ ἰβ ἴῦ, 
ὈΥ 8ΠΥ τηθ8ῃ8, ἰδυρδὶ, {π80 δησοὶβ ΔΓ δοίιδὶ ἐπίθγσοϑδοῦβ ἴοῦ πηθῆ. Τμὸ Βοοκ οὗ Τοῦῖῦ 88 
ἴδκθη ἰἰ8 οοϊογίηρ, 1ὺ 18 οἶδδὺ, ἔγοια ἰγδα: ἴοη8] ορ᾿ ποη 8, Πὶ ἢ ΔΓ ΓΟΡργαβοηϊθα ἰῃ ἃ 8.1}} Ἰῆοσο 
ἀοβηϊθ ἔογιι ἴῃ οἴ δἰ πλῖϊαν σοσκϑ. ΤῈ ΒοΟΚ οὗ Εποοὶ, ἔου ἰῃϑίδησα (ΣΧ. 83), σοηίδίηβ [86 
Το] ον δά ἄγθϑθ ἴο οσαγίδί ῃ βυρροβθὰ δυσμδηρο]8: “Ἢ Απὰ πον, ἰο γοῦ, Ο γ8 ΒΟΙΥ ΟΠ68 οὗ 
Ὠοδνοη, [86 Βοι}ὶβ οὗ τηθὴ οοτηρίαΐη, βαγίησ, “ΟὈὐϊαίη π5ιῖς 6 ἔοῦ ἃ8 τ“ ἢ [6 Μοβὶ Ηἰσ}ι.᾽ ᾽ Αε 
χὶ. θ, ἀραΐῃ, Οδοσγίοὶ 18 βροόκθῃ οἵ 88 “" ρου τἰοπίησ δπὰ ρῥγαγίὶπρ ᾽ ἴογ {086 πο ἀνγθὶ! οἡ ϑασί. 
]1η 186 Τειαπιοηί8 07 ἰδ6 Τισείυε Ῥαίγίαγοΐδ, ἴῃ σοηπροοίίοη ὙΠ} ἃ ἀσδογίριϊοι οὗ [16 βϑϑύβϑῃ 
Ὠοάνθηβ, ὑπ6 Ὑτὶῦοῦ βαγ8 (“" Τοβῖ. 1μον],᾽» 111.):. “1π 186 [ἢ δ (π6 δῆσοὶβ οὗ 86 ργϑβϑϑῆοθ οὗ 
ἀοά, γῆο πτιϊηϊβίου δὰ ἴδ ργορίαίογῳ οεγίησδ το ἴμο 1,οτὰ.᾽ Αραίῃη, ἴῃ οἴδρ. ν. οὗἩἨ (86 
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δδτι6 Τοϑίδιηθηῦ δῃ 8ηΡ66] 18 Τη86 ἴο ΒΑΥ : “1 81) [86 δῆσαὶ γὴο ἱπίθγοθαθβ ἔογ ραγάοῃ πῖτῃ 
χοροῦ ἴο ἴΠ|6 ηἡδίίοη οὗ βγδθ].᾽" ΟὟ, Ἑδυγϊοἶυβ, Οὐαος Ῥβουάερ., ἷ. ῬΡ. δ46, δ50. 

5011 δποίμδὺ ῥοῦ] δῦ ἔθδίατο οὗ π6 δῃ ζο]οΪ ορΎ οὗ {πΠ6 Βοοῖκς οὗ ΤΟΌΪυ ἰ8 [86 ρ]αίη ἰπεϊπηδιΐοι 
(διαὺ δῃσ6]8 ΤΩΔ  ὈΘΟΟΠ.Θ Θηδιμογοὰ πὶ σσομηθη οὗ {86 ΒυμηΔ ΤΆ66, δηα δηΐου τὶ (μ πὶ ἀημα]- 
Ἰονγθὰ βαχυδὶ ᾿η θγοοῦσβο. ΤΆΉΘΓΘ 18 0 ΟΒΘΥ ΓΘΆΒΟΠΔΌ]6 Θχρ δηδίΐοῃ οὗ [6 γοϊδιϊοηβ 8 ἴο 
Βανθ Ὀθθη βυβίαϊ θα ὕο ϑαγτα ὉΥ Αϑιηοάθυβ. Βαϊ οἡ ὙΠδῦ 18 δύο 8ὴ ἰάθα ὑαβϑοὰ ὃ [δ οδῆ 
ΟἿΪΥ Ὀ6 Ὀδερα οἢ ἃ ἔβ]β ἰπἰοσρτγοίδθοη οὗ ἴῃ6 νγ6}}-Κον ραδδᾶρο ἴῃ Οοπθδὶϑ (υἱ. 2), ὙΒΟΥΘ 
[86 ““580η8 οὗ Οοα ᾽᾿ 8Γ6 βροκβϑῃ οὗ 88 ἱπιθυτιδυτγίηρ τὰ (86 ἀδυρμίοτβ οὗ θη. ὙΤῊΪΐΒ νυἱ 
88 ὙΊΟΟΙΥ δοσθρίοα, δὺ ἤτβῦ, ἴῃ [16 δγπαροσὰθ δηὰ 6 οπατοῖν, δηὰ τοδῪ μανθ θθθη βῃμαγοὰ 
δ Ιδο ὈΥ [6 ἰγϑηβδίουβ οὗ {16 δορίυδρίπί, δίποθ (6 ΜΆ3. δὸ αἰνὰ Ὀούνθοη [86 γοδάϊησ 
νἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἀπιὰ ἄγγελοι τ. ΘΚ. πο ἱπηρογίδηῦ ΔΡΟΟΡΥΡὮΔΙ ποῦ, ἴῃ δα ϊείου ἴο ἴ[86 Βοοκ οὗ 
ΤοΡΪ , οοηίαίη (6 ὑοδολιίηρ, --- [86 Βοοῖκ οὗ Ἐϊηοοῖ, δπὰ ὑμ6 Βοοῖ οὗ (6 ΨυὈ 1668, οὐ 186 
1116 Οδπαβῖβ. 10 1β ποῖ ὩΘΟΘΒΒΑΤΥ ο ΒΔΥ ἰμδὺ ἴπ ΟΡ ἀδὺ ἔπ γῸ δ΄Ὸ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΔΩΥ σοιϊητηθηῃΐδ- 
ἰοῦ οὗ ποῖθ ψῆο σῖνο ἰδ (86 Ἰοδϑδὲ οουσηύθηϑησθ 8ἃ8 {86 ΓΘ 8] πηοϑηΐηρ οὗ {86 ῥαϑβαρθ οἰϊθὰ ἔχοι 
Οοποβὶβ. Αρδίη, [6 σδῃοηΐοδὶ δου ρίαγοβ ρῖνθ πὸ σου πίθηϑησθο ἴὸ {Π6 νἱοτβ οἵ (86 ΒΟΟΚ οὗ 
Τορὶν (νὶ. 16) τοβρϑοίζηρ [86 ϑχογοίβιῃ οὗ ἀθιηοηϑ. ΤΏθ86 νἱϑνβ, ΒΟΎΤΘΥΕΥ, τὸ ἰἢ σΟμρΙοίθ 
ΒΔΙΓΙΠΟΩΥ ἩΠῚῸ ρῥυβϑοίίοθθ τ ]Οἢ ΟΓΘ ΘΟ ΟῚ διηοηρ ἴΠ6 7 607178 δηα ΟΥΟΥ παίϊοηβ Ὀδθοσο δῃὰ 
δον (86 {πιὸ οὗ ΟἸγῖβέ. Οἱ οὔβ οὗ {π6 Βαυ]οπίδῃ τποη πη ηἴ8 ΟΟΟῸΤΒ ἃ δίηρη αν ̓ μδύδῃοθ 
οὗ ὑπ 86 οὗ [16 τπιδρὶος Κποὶ (κατάδεσμος) ἴογ [86 ρᾷγροϑο οὗ Θχογοϊδίπρ ἀθιηοηΐδοδὶ ϑρίν 8. 
ΤῈ ἱπβουὶρυϊου ͵β 88 ξΟ]]ΟὟΜΒ : -- 

“ (20, ΠΥ δβοῃ] 
Ταϊκο ἃ ποιηδῃἢ8 ᾿ἰηθη Κοτο ϊοῖ, 
Βίπα 10 (ἢ) τουπᾷ (Ὦγ τίρμῦ Βδηά : ἴοοβο ἰΐ (7) ἔγοια ὑδὸ Ἰοὔϊ Βαπά ; 
ποὺ Ὁ τ ϑανθῃ κηοίΒ : ἦο 80 ὑνῖοθ; 
ΒΙηα ἔν τουπὰ (μ6 Βοδὰ οὗ [86 5ϊοἷκ τηϑῃ; 
Βιμὰ 1ὺ τουηα ἢἷ8 Βοδά δηὰ ἔδοϊ, 1116 τηϑη 8168 δη ἔροιο 8: 
δῦ ἀονη (32) οὐ δΪ8 θ6α: 
ρυΪΚ|6 ΒΟΙΥ τγαῦθυ ονϑὺῦ ΐμ: 
Τἢδ ροὰβ Μ1}} γθοοῖνο ἢἷ8 ἀγίηρ 8ρἱτὶϊ.᾽ 

ΜδὴΥ δ᾽ ]πβΐοπβ ἰῃ (16 Νονν Τϑίδιηθηῦ ἰ0861} ΒΟΥ, ΒΟῪ ῥγϑυδίϑηῦ ὑπ6 .80 οὗ οχ γδογάϊητῪ 
ἸΏΘΔΏΒ [ῸΓ ΘΧΟΓΟΪδηὶ ΜᾺΔ8 δ (μ8ὺ ἴθ (Μαίί. χὶὶ. 27; Αοἱβϑ χίχ. 18, 16). Φοβδθρῆυβ, 80 
(Απιἰϊφ.,γ υἱἱϊ. 2, ὃ. δ), χίνθβ. δὴ δοοουηῦ οὗ δῇ ἱπβίϑῃοθ θύθἢ ΓΘ οχίγανασδηῦ ἰἢ βοῖὴθ οὗ 1ΐ8 
ἔδαϊαγοθ ἴμδη ἰμδὺ υβοὰ ἀραίηϑὺ Αβιηοάευβ. Απὰ Ψυδβίίη Μαγίγν (  αἰ. οὑπὶ Ττυρλ., ο. 85) 
Ῥυΐθ [16 ἱπαυΐγγ, τΒΘΊΒΟΡ ἃ 96 νν οουἹὰ Θχογοῖβο ἃ ἀθιηοη ΌΥ υδίῃσ [6 πδιὴθ οὗ [μ6 Θοὰ οἔ 
ΑὈτγδδδῃμ, ἰβαδο, δηὰ Φδοοῦ. Ὑμδὺ [86 ρονγοῦ δχϑγοϊβθα 8ὸ ποηάογίι!γ Ὁγ ΟἸγῖβι, δῃὰ Ὀθῖοσθ 
δΔηὰ δἴνον ἷ8 δβοθηβίοῃ ΟΥ̓ διΐ8 ἀϊβοῖ ρ᾽θβ, ονϑὺ [86 ροῦγοῦβ οὗ ἀδυίζηθββ, γγχὰ8 οὗ αυἱῦθ Βῃο ΒΟῸΣ 
δβοτί, δηἃ διωρίογθα ἴῃ αυΐϊῦθ ΔΠΟΙΝΘΥ ἸΏΆΠΏΘΓΙ, Ὠ6Θ48 πὸ ῥὑγοοῦ. Τὸ ποθ οὗ {8680 ἱπδβίδῃοθβ 
ποῦ]α {116 ἴθτπὶ “᾿ Ἔχοχοίδβο,," ἱπ 18 808] βἰσηϊβοδίζου, Ὀ6 δὖ 4}} δρρ]οδῦ]α. 
Α ϑβϑοοοπά ἱπιρογίδηϊ ραγίάου δῦ ἰῃ πψΐοἢ [86 ΒοοΟΙ οὗ ΤἸοθὶϊ βοραγαῖθβ 1.561 ἴῃ 118 ἀοοισ δ] 

ἰοδοβίηρ ἔγοιαη (86 ΘΘ ΠΟΏ16 8] ϑογρίαΓαΒ 8 [8:6 ΘΙΩ ΡΒ δβ818 τ ΒΟ 10 ἰδ γ8 οὐ {86 πιδίίον οὗ ἔβδιίηρ 
8ηα δἰπιϑρί νίησ. Α σγϑία] οχδπλἱηδίϊοη Μ0|}} βου ὑμᾶῦ 16 ορἱπίοῃ δχργοββϑᾶ Ὀγ γῇ ϑίοοιϊ 
(ϑιαιλ 8 δι δίε ῖοί., ατὶ. ““ ΤοὈῦ ᾽᾽) οπ 1818 ροϊπὺ 8 βϑοιηθυμδῦ ἴοο ἔδνογαθϊθ. Ηδ 88γ8: 
ες ΤΏΘΓΘ ΠΔΥ Ὀ6 βγτωηρίοῃιϑθ οὗ ἃ ἰδμάθπου ἰο ἔοτιῃδὶ τὶρθουδηθ8β οὗ ψοῦῖκβ; Ὀαῦ 88 γοῖ (δ6 
ὙΟΥΚ8 8γα ρδἰπίθα 88 βργϊηρίηρ ἔγομι 8 ᾿ἰνίησ δι. Ὅμο ἀονοίίζοη ἀπο ἰο ΨΦογυβα θη 18 αηϊ θὰ 
πὶ ἀθβηΐνο δοῖβ οὗ οβαγγ (.. θ6-8), δῃὰ σι [16 ργοβρϑοῦ οὗ νίάον Ὀ]οβϑίησβ (χἰ!. 11). ΤῊΘ 
αἰνίηρ οἱ δἰπι8 ἰδ ποῖ ἃ 6 γ βοδιθυϊηρ οὗ τθϑ]ῖ, Ὀὰὺ ἃ Τ68] βαγνΐοθ οὗ ἴον (ἰ. 16, 17; 13, 1-; 
ἷν. 7, 11, 16), ᾿ὈΒουρ δὖ ἄπ|68 [86 δι ρ ἢ 8818 τυ! ἢ 18 αἰ Ὁροη 86 ἀυΐγ 18 Θχαρρογαίθα (88 ἰΐ 
866 118} ἔγΟ. [.6 Βρθοΐβὶ οἰγουμπηδίϑησοβ ἴῃ τ ἱ ἢ [86 τ᾽ 88 ρἰδοοὰ (χὶϊ. 9; χίν. 10, 11). 
ὙΠ τοϑρθοὶ ἴο ζαδβίϊηρ, ἴ0 18 γγ6}} Κηόπτῃ [μδὺ δπιοηρ [86 96 νγ͵8 1 τγ88 Ἰοοκοα ὑροῦ αυΐίθ 

Αἰ ΘΓΘΏΟΥ αὖ [86 (πι6 οἵ ΟἸτῖϑ ἔγοτα τι μδὺ 0 δὰ Ὀθθη ὑρ ἴο [μ6 ροτὶοᾶ σι βθη (86 οδποηΐοβὶ 
ὈΟΟΚΒ οὗ δογιρίαγο τόσο σαί μοτθα, ΗΟΥ του ἢ ΒύΓο88 ἴΠ6 ῬΠαγί8668 ἰδ ἃ ἀροῦ {86 οὔβογνϑῃσθ 
ὧδ ΟΘδΓ ἔχοι ὨΙΔΗΥ 8]]}810η8 ἴῃ {86 Νενν Τϑβίδηηθηϊ, δηὰ 18 ργονθά 4130 ἔγοπι οἵ μβὺ ΒΟΌΓΟΘΒ. 
Οἱ. Βομὕγεν, Ρ. δ06. Νον, [86 ὑθηάθπου ἴο θχαρζογαῖθ ἴΠ6 ἀσὶν δπὰ (Π6 πιοῦν οὗ ξαβίζηρ 
δοΘΙὴ8 ἴ0 μᾶνθ ὈθρῸ 800} ἰοῦ 186 οθβϑδίϊοῃ οὗ Ῥγορῆθου. ϑοπὴθ βίρῃβ οὗ ἰΐ, ἱπάθθα, 8.6 
ταδηϊζοδῦ ἰπ ὑπ6 ψαγηΐηρβ οὗ (Π6 ἰδύθυ ὑσορδοῖβ (18. [ν|1}. 8--; οὗ, ΖοοἈ. νἱῖ. δ). Βαὶ ἰῃ (6 
γδυῖουβ ΔΡΟΟΣΥΡΔΙ ὈΟΟΚΒ, ἱποϊυάίηρ [86 ργϑβϑηῦ οὔθ, ἰὺ 18 β6θὴ ἰῃ σαρὶἃ ἀδυθίορπιθπί, ΟΣ, 

1800 1γανϑαεί,, 1ἰ. δέ. 
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7υά. νἱϊϊ. 6; 2 Εβᾶγδ νἱ. 81, ἰχ. 238, χ. 4ά. Τῇο πυϊΐοῦ οὗ Τοῖς ἄοσδ, ᾿ΐ 18 ἴγαθ, ἐθδοῦ (μδὲ 
ῬΓΔΥΘΓ 18 ἴο Ὀ6 υηϊϊοα ψ10} ξαβίϊησ (χὶϊ. 8); Ὀαΐ ὑπ6 πιβοΐα ὕδηοῦ οὗ ῃ6 Ὀοοΐς βιιονγβ ἰδὲ (15 
ὈΓΆΥΘΓ. ἴοο, ἰῃ ΒΑΥΤΏΟΩΥ ΜΠ (Π6 Βρὶτὶς Οὗ {86 {᾿π|0, γγὰ8 Ὀπὺ δῃοῦθο. ἔοτγηι οὗ ὑπ6 οριι8 ορόγα- 
ἰωπὶ ὈΥ ὙΒΙΘῊ ἰδ 88 Πορθα ἰο ψίῃ σἰσἰθουβηθβϑ Ὀθίοσο αοᾶ. [0 ͵8 {6 δάνοσδου οὗ δϑιΐηρ 88 
ἃ τεσιίατγίψ γεσωγτίπιο, ἀπά ἐπ ἐδ πχογοτίου, οὔδεγυαηοο ἰμαὶ αἰνί 68 [1.686 Δροοσυρμδὶ ἰ686}}- 
ἴῃ05 ἔγοτῃ (Πδὺ οὗἩἍ {π6 σαποηΐοδαὶ ὈΟΟΪ8. [0 18 [16 ἔδ]86 βρίγὶῦ (88ὺ Ὀγδαίθ68 ἴῃ [Π6πὶ, δὰ ὑμπδῖ 
βηα 5 18 ὉΠτηΒ0Ω ΚΑΌΪ6 υὐΐογϑηοθ δὺ δβῦ ἴῃ {86 υγογὰβ.: “41 ξαβδὺ ὑνῖοθ ἴῃ (86 σϑοκ; 1 ρἷνθ 
ἘΠΠ68 οὗ 411 1 ροβ8θ88,᾽᾽ δα. ({0κΚ8 χνὶ. 12). 76. μᾶνο, ἱπάθϑά, ποῖ ἰο ργὸ ὑυδυὺ ἔδυ Ὀδοῖὶς 
Ὀθέογθ νγ βηα {86 νου [8016 ργοϊοίγρθ οἱ {18 ἔδυ αν ομδγαοίοσ. ΤΟΙ βαυβ (1. 83): “ ΑἹ] (9 
ἀδΥ8 οὗ τὰν ᾿ϊ6 1 νῷ παἰκοὰ ἴῃ σὶρ ὐθουβηθ88 δπὰ ὑσαἢ ;᾽᾽ “ἼΤὨ6 σοὶ Βουβα οὗ ΝΕρΡΒΙΒΑΙΣ 
Δροβίδιζοα," Ὀαΐ 1 βίοοα ἔαϑι (,. 6). “Α1] Ὧν ὈγΘίΆγθη ρδσίοοκ οὗ [86 Ὀγοδὰ οἵ {μ6 Βοδίδβϑη,᾽ 
δυι1 ἀϊά ποῖ (1. 11, 12). 

Βαϊ ραγίϊου δῦ θα ρμδδβὶϑ 'β αἰ, ἴῃ ον Ὀοοΐ, οα ἴπ6 ἀυλγ οὗ δἰπιβσϊ νίηρ. [Ι͂ἡ ἔδοί, ἴο 8 Β 
8 οχίθηϊ ἰβ δ {86 ο886 ἰμϑὺ 8οῃηθ οὔ 108 πᾶν στοραγάθα ἰΐ 838 οὔθ οἵ ἴδ ἰοδαΐησ οδ͵θοίϑ 
οὗ {16 σοπιροβίζίοη ἴο ἱπουϊοαίθ [86 ἀπίγ. Τοδίς 18 γαργθβαπίθα 88 ἱακίηρ ραγίίουϊαν ογοάϊι 
ἴο ἰπηβοὶ ἔον μανίηρ ρίνθῃ δἰτὴ8 80 ἔγθϑὶγ (ἰ. 8, 16). Ηδ θῃ͵οΐϊπβ (86 588Π|86 ΘΑΓΠΘΒΕΥ͂ 
ὌΡΟΣ [ιῖϑ δοπ (ἷν. 7, 8). Ηὸὁ ἀθοϊαγθβ (πδὺ 806}} σἰνίηρ οὗ 4118 'β δὴ ἀγαθόν, ἀπ ἰο Ὀ6 
Τϑηρσοὰ 1} ἔδβεϊπσ, ὈΓΑΥΘΡ, δηα τἱσμίθουϑηθ88 (χὶὶ. 8). Ηθ ὄνθὴ [0118 {μα 10 βᾶγθϑ 
ἔτοπι ἀθαίὶῃ (ἰν. 10), Ρυγῆθβ ἔγοιῃ 41} δίῃ (χὶϊ. 9), δηὰ ἐπηρασίβ (86 ἔμ] ] 688 οἵ ᾿1ἔ6 (χἰϊ. 9; 
χὶν. 10, 11). [8 (8 ἴῃ ΒΑΓΙΏΟΩΥ τὶ (Π6 ὑδδοβίησθ οὗ {πὸ οδηοπῖοδαὶ ϑοτγρίυγοϑ "ἡ ᾿Νο 
ἀουδύ, ὑμ6Ὺ ἱπουϊοδίθ 89 βαῖθθ ἀπίνυ. Βυῦ ἀο [ον δβοῦῖίθθ ἰο ἰζ8 τίσι ρῬαογἔογηδῃοθ 
[86 βδᾶιηθ ταϊαίϊνθ ἱπιρογίδῃηςθ, δῃὰ θβρϑοΐϑ!ν ἀο {ΠῸῪ δχροοὺ ἔγοπι ἰὉ {Π6 βᾶπὶθ δαίγδου- 
ΑἸΠΑΥΥ τοβυϊθῦὺ Ὑη6 αυσδίίοῃ θϑᾶὰβ οὐδ (ὁ Ὧδ δβοα. Τμὰὺ τὸ ἀο ποῦ πηϊβίαϊκο [89 
Τ6 8] ρυγρογί οὗ {Ππ686 ραβϑαρθβδ ἔγοϊῃ {πὸ Βοοῖκ οὗ ΤΟΙΣ Μ1}} ἀρΡοᾶν σβθη ἰμὸν ἀγὸ Ἄχϑιηιΐηραᾶ 
ἴῃ (86 οτὶ σία). [10 ὑδδοῖοβ ὑπαῦ “ὁ αἰτηβοϊ νίησ ϑᾶν68 ἔγοιῃ ἀθδίλ ᾽᾿ (ἐλεημοσύνη ἐκ θανάτου ῥύεται) 
ὁ Ῥυτγῇθ8 ἔγοπλ ΘΥΟΥΎ βἴη᾽᾽ (ἀποκαθαριεῖ πᾶσαν ἀμαρτίαν), δῃιὰ ἴο ἐῃο86 ρῥγϑοιίεἷπσ ἴδ ἱταραγίϑ 
ἐἐ{Π6 ἔν} 688 οὗ [16 (οὗ ποιοῦντες δικαιοσύνας πλησθήσονται ζωῆΞ). ΤΒΘΙΟ σᾶη ὃα [{{||6 ἀουδι (Πδὲ 
{π6 πτογὰ θάνατος '8Β ὮΙ υ86α ἴῃ ἰΐ8 ρἝΠΘΓΆΙ Β6η86 ἃ8 ἀθηοίίησ [Π6 ρυπίτῖνο ΘΟηΒΘαΌΘης(68 οὗ 
δἷπ; 8δηα 80 ἱποϊυίηρ ποῦ ΟὨΪγ [86 ἀοαίδ οὐ Π6 Ὀοάγ, Ὀαπὺ 411] ΟἿΟΣ ον] οθθοῖβ οἔ ἰγδῆβστϑβ- 
βίοῃ. Τλ8 που Ἀρρθαν, ποὺ οὐἱν ἔγοπι [16 νγ6}}- Θϑ Δ Ὁ} 1886 4 τηρϑηΐϊηρ τ ΒΟ. ἴΠ6 ἴθυπὶ δά 
δἰγοδαυ δοαυΐϊγοὰ (866 Οὐθιηθγ᾽8 16Ζ., αὐ υοο., δα ϑαηρθίδηη, Εἰηπεῖί., Ρ. 88), Ὀαΐ 4180 ἔγοιῃ 
[86 οοπηφοιίοη ἴῃ πο ἢ ἰδ 18 Θιιρογοα, δηὰ [6 βιγικίησ σοπίγαϑί ἰπίο τ οἢ ἰδ 18 Ὀγοῦρς 
(αἰϊ. 9) στ τπ6 Ἰάθα οὗ ρΡυτγβοδύοη ἔγοιμῃ 81 βίη δῃᾷ [86 ἔυ 1} Π6858 οὗ ᾿16. 1η ἔδοῦ, ἰδ πνου]Ἱά 
ἢανο Ὀ6οη αἰβιουυ αὖ τμαῦ ὕἴπιθ ἴο πᾶγο οχρυθββοα (π6 ἰά68 οὗ 46! νοτᾶηςοθ ἔγοπι δίθγηδὶ ἀθδὶ 
ὙΠῸ Ἰθογο οχϑοίπθβ8 ΟΥ ἀθβηϊθηθβθβ. [Ὁ 18 αυΐϊΐϊα ἃ ἀἰογοηῦ ἱμβουσμῦ (δῦ τυ]68 ἴῃ βιο ἢ Ρ88- 
ΒΆσ68 88 58. χΧ]ϊ. 1-8:; Ῥγονυ. χ. 23, χὶ. 4, χίχ. 7; ὕλη. ἰν. 21; Μαιῦ. χχνυ. 81 δ: 10Κ6 χὶ.41, χνὶ. 
9: δη( ΤΠΔὩΥ Οἰμογβ. [Ι͂ἢ ποῆο οὗ {πθπηὶ ἄο πὰ βηά δηγιπίησ ὑμαῦ Ὀτίηρβ ΔΗΥ͂ γθαὶ ϑυρροτὺ ἴοὸ 
186 ἸἩοδοβίησ [Πδ0 ὁ’ Αἰγηβσϊνί πρ Ῥυγί 8 ὕγοπι δυεγῃ βῖπ,᾽" Δ ἃ ΤΟΒΟΌ6Β Οη6 ἔγοῃλ [Π6 ἀδϑβίγυοί οἢ 
{πὲ 8'ῃ μ88 οδιυβοὰ. [{ 18 (π6 τοδομίησ δἷοπο οὗ 1ὴ6 Βοοῖκ οἵ Ἰοῦς, τὴ} ΟΥΠΟΥ δββοοίδιίθα 

ΒΡΟΟΥΥΡΒΑΙ ὈΟΟΚΒ (οἴ. ἘοοἶυΒ. ἰἰϊ. 81; χχίχ. 12), δηὰ οὗ παὺ Ῥδύνϑυβο στ ϊηΐβηη τ εἰς αἀἰὰ 
ποὺ μιοβίϊδία ἴο τηᾶκο νοϊὰ {86 αν οὗ αοα {πγουσῇ ἰτ8 ὑγδαϊτοη8. Ἰηαθαα, 10 18 ΘΆΒΥ ἴο 568 
ἦαδὺ ΠΘΥΘ ΟἿἿ ὈΟΟΪ βὲθ 08 48146 ἔγοπι ἴΠ6 βαΐβ. ρᾷίβ. [10 18 ὙἤΘγα ἐὺ ἰδ Κ68 ἃ βίησίὶε δηἃ βυὺ- 
ογάϊηδία οἱθιηθηΐ οὗ 4 νἱγίαθ, δηα Ὄχδὶίβ 10 δῦονα [86 νἱγίυθ ἴῃ 118 σοπιρίοία ἔἕογπι. Τιΐδβ, ἴῃ 
ἔδοῖ, 8 ομαγδοίθυίβεϊς οὗ 81} ἤθυοβυ (αΐρεσις. ΟΥ,. Ττοποῖ, ϑγη. οὗ ἰλο Ν. Τ'., 1β8ὺ 86Γ..) Ρ. 289). 
ΤΠ ττΐίον οὗ {πὸ Βοοῖκ οὗ ΤοΪϊὶ Ἔχ 08, ΟὨΪγ ἴῃ ἃ Βροῦτον ἄσρτθθ, [ἢ 6 πιλυῖ8 οὗ ἃ ἱθ ΒΘ ΠΟΥ͂ 
ἩΒΙΟἢ Δρρθαγβ ἴῃ [}6 ἰγαπδίδίίοη οὗ {πὸ ΣΧ, ἤθη Δ Υ ρῖνα ἐλεημοσύνη 8.5 [86 τοηἀογίησ ἔοΥ 
ΤΞ. ΤΠΟΥ ἰοοκ ἃ ρατὺ ἴοσῦ [π6 ψΒοὶθ. Ηθδ πϑηῦ ἔσχον, δηα ἰοοκ δἰπιβσίνίησ ἴον υχεημδσύνη; 

--- ἴδ ουϊναγὰ δοὶ ἔονυ (86 ἰηναγά ἐθοϊίησ, --- ἀπὰ δηάθάᾶ ὉΥ Δϑουϊθίησ ἴο ἰῦ ἃ ροῦγοῦ ΒΟ ἢ ηῸ 
ΟὯ6 Βῃοι]ὰ αν ἀγα ἴο σῖνθ ὀσϑη ἴο εἰρμἰθουεηιδθα. δχοθρῦ ἴῃ 1κ8 Ἡσμοϑὶ ἔοτιπ. ἊἈ4Δ8 ἐξ ἷ9, 
ψ τηθοῦ δἰγθδάυ, ἴῃ 1}}18 Ργθ- Ομνίβϑιΐδη ἀοοσυπιοηῖ, [86 ἀδηΐά)] ἴῃ ϑάναποα οὗ [μ6 ΘΒπίρα] ἐγ! 
οὐ ΟἸιγιβιαηϊῦυ: ὁ Βαϊ ᾿ξ γα ψδὶκ ἰὰ ([Π6 ᾿ἰσῃῦ, 48 [6 8 ἴῃ {Π|᾿ Ἰσῦ, 6 ἤᾶνα ἔθ ΠΠοντβμῖρ ΟἢΘ 
ὙΠ ΔΠΟΙΒΟΣΓ, δηά ἰδ6 Ὀϊοοά οὗ 96808 Οπεῖίϑι, 8 ὅοῃ, οἰδδηβοι 8 ἴσοι 4} 81η.᾽) 5.6661 
Φοδη ὶ. ὅ. 

Αὐυϊλον, Ῥίαςεο, απὰ Τίπις ὁ. Οοπιροβι οι. 

ΤΟ ἘΝ οὗ (Ὡς Βοοῖϊκ οἵ Το ὶὺ νγὰ8 ἀπάοι ίργ 4 Φανν, 88 8. β οἰ ΘΟΪγ ρῥγονθᾶ ἘΥ 1ϊ8 
Ιδησυᾶρα δηᾶ βρὶγῖῦ. Ὑμδῦ ἢ6 σσοίθ ἴῃ Ῥαθβϑίϊπθ, Βοου ον, ὈΥ̓͂ ΠΟ πηϑδη8 ἴο]]ονγ8. Ηδ 8 δϑῖ- 

ἰδίην ποὺ πηδοαυδίπιθα πὴ τμ6 οουηίτίοβ τὴ} τοι 116 68 δέου {πὸ Οδρύϊν: τ ΓῸ 
Ὀτουρῦ ἰῃ οοπίδοῦ --- Εσγρί, ΒΑΌΥ]οΙ, δὰ Μοάϊα. [Ιζὺ 18 ἱπάθβα τπηοϑὺ ργοῦδο]θ, οοῃβιάθτίῃς 
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ΘΒρθοἶ ΠΥ (6 ἔογιῃ οὗ [86 παττδίϊνο ἱμβτουσδουΐ, ἐμαὶ [μὸ ορίηἴοη οὗ Εὐννα]ὰ 'β οοττϑοῖ, σγῇο 
μοὶ 8. {πὶ 186 Ὀοοὶς νᾶβ πτιϊίθη ἰῃ {Π6 ἴδ Εἰδβι. Ηο 8808 ΗΪβθ ορίπίοῃ ποῦ ΟὨΪΥ οπ {86 
δυϊμον Β δοσυγαῖθ Κηον]οᾶρα οὗ {π0 ῥΐδοθβ νῇθγο [86 βοθῆθ οὗ [86 Ῥοοκ ἴθ ἰαϊὰ, ᾿"ΐ8. '86 οὗ 
ῬΓΌΡΘΡ πϑῆηθ8 ἴμθη δηᾶ {μοῦ οοπηπιοῃ, Ραῦ 4180 οὐ τ μδῦ μΒ6 σοηβί θυ [86 βρϑοΐδὶ δίῃ οὗ [86 
τ 1186}. (866 Οἰεθολίολίε ἃ. οί. 185., ἵν. ῶ69.)}ὺ ὍΘ βαπια ογί εἷς ἀδίθϑ 1ζ8 οὐἱσίη δἱ {86 
πὰ οὗ [Π6 ρμοτγίοα οὗ [86 Ῥογβίδη ἀομπιϊπίου (νἱοίογυ οὗ ΑἸοχδηᾶον δὖ 1588.8, Β. ο. 8333). Βαῖ 
(ἷδ 18 ον ἀθΟἸῪ ὕοο οαυγ. ΕἸΘΒΒογη οουἹὰ ποῦ πηδῖκο ὉΡ 818 αὐἱηὰ {πῶ 10 γγὰ8 ουϑθὴ ἃ ργοάποι 
οὗ (86 ῥγθ- Ομ γἰϑιϊλη οσα. Ἡἱϊζὶρ μοϊ 8 ἐμδὺ ἴὺ νσᾶ8β πτϊυθη δέν [6 σδρίατο οὗ Φογαβδίθπι ὈΥ 
10 Βοιδη8. ΟὍΟτβοῖζΖ, Κοδαυῖ, δηὰ ΝϑυῦΔΌΟΡ τοῖο ἰὉ ἴο ἃ ἐἱλ6 τ θη ἰμ6 ὈυτγίΔ) οὗ ἐμποῖν ἀοδὰ 
ἯΓ5 ῬγΟ Ια ἴο η6 ὅς γ8. ΤΉΘΓΘ ΔΓ6 ὑσο βΌο ἢ ροτῖοάβ Κποόνγῃ ἴῃ 6 188} ἰδίογγ: [86 ἔγϑι 
αὖ δυουϊ Α. Ὁ. 250, υπάοὺ 6 Ουθῦγοβ ἴῃ Ῥογεῖα, αἱ οι πιὸ Κοδυΐ ὅχοβ {π6 ἀδίο οὗ ἐδ6 
σοιηροϑίϊίοη. Βαΐ {818 ϑυρροβίιίοῃ ονϑσϊοοῖβ (86 ἔδοὶ {πᾶῦὺ [86 τγοῦκ ἰ8 οἰϊδὰ Ὀγ ΟἸοιηθηὶ οὗ 
ΑἸοχδηάγῖα. Ηδρηςθ, ἀγδοὶζ δηὰ Νευῦδιονς ἀδοὶάα ἀροη [86 [πη οὗ ΗἩδάτίδη, “" δέον [6 [4]} 
οὗ (δε ἔδιηοιυιβ ἔοτίγοββ οἵ Βϑίου, δοὸ ν᾽ δῦ ἀοξοηἀοὰ Ὁγ Βαν οκῆρα. ΤΏ6 Ταϊπιυὰ πϑη- 
ἴοπβ ἴῃ ἔδοῦ ὑπδὺ {Π6 Ὀαπραϊούϊοη δέθὺ πιθ88 ----  Β]65864 Ὀ6 ἢὮ6 ΒΟ 18 ροοὰ δηὰ ἀοοι ροοὰ᾿ 
--- νᾶϑ ἰηϑυϊ ἱρὰ ἴον [Π6 ἀ68Δ4 Ὀοάΐ65 τουπα ΒοΙΠΘΥ γγοτὸ 8]]Ἰουγαὰ ὑο 6 Ὀυτίοα.᾽ (866 Νοὺ- 
Ὀδυον, Τὰε Βοοΐ ὁ} Τονὶϊ, Ρ. χνὶ!.) Ηρα ξο] ἃ δηὰ Ὑ δἰ βίπσοῦ, τὶ ΕΔΌτί οι δπὰ οἴου, 
τοδὶ πιδίη ἰδ δὺ ἰῦ να8 σοΙηρΟΒΘα ἴῃ [86 ἢγϑὺ σαοπίυτΥ (Β. 6.); τ 116 ούθ ὅθ δ }]Ζ ἀ068 ποὺ δοοορὶ 
Ἐπ 8148 ἀδίβ, αὶ ἀθοϊ 68 ἔοσ [86 δῦ] ον ρατγὶ οὗ [86 ρετίοα οὗ [86 ἀτωςο- Μαοοαοηπίδῃ σοΪθ. 

Ιῃ 186 τηϑδῃ ἀΐτηθ, ἸΒΟΓΘ ἅτ οογίδίη ἔδοίβ οἵ ἐτηρογίδησοθ θδυΐηρ οὐ [86 ΄ααοϑίϊοη. ΤΈ686 
ᾶτο, (1.) ΤῊΘ οοπιροδί(οη οὗ βιιο ἢ ἃ ὈΟΟΙς 88 [Π6 ρσγϑδβθηῦ οὔθ Ὀγ ἃ ὁ ν, ἰῃ ατϑοῖκ, οὐ 08 ὑγϑδῃβ- 
Ἰαϊίοῃ ἱπίο ατροῖκ, 1 ἰὸς ΟΓ6 γϑὶ πτὶ θη ἴῃ ἩΘΌτγον; (2.) 118 ἀοοίτ 8] Ὀοαγίησβ, Θβρϑοΐδ!γ [816 
ἴοττῃ νι Ιοῖ δυάαΐϑηη ΒΘΓΟ 88βιτηθ8 [ἢ γαβρθοῦ ἴο [Π6 ουϊδίά 6 ποῦ], [8 σονθγῃπιθηῖβ δηὰ ἐΐ8 
ΟΥ̓ ΒΟρ68. Τῆθ8βε ΒΠΟΥ͂ ἃ τῃυ0ἢ Ἰδίον οὐἱσίη πδὴ τμδὺ δυρροβοὰ Ὀγ Εἶπα. Οἱ {86 οἰδμοῦ 
Βαπά, [ΠοΓῸ 18 Ὧ0 βυβήηοϊοηῦ Γοϑβοη ἔον ἄχίην ἴμ6 ἀδίθ αἱ 80 ἰαΐθ ἃ ρογὶοα 88 ὑπαὺ δϑϑϊσῃθὰ ὉῪ 
ΗΣιΖζίσ, οὐ ὄν ὈΥ Ὑ δι ίηροῦ δηὰ Η:ρσθηξο ἃ, τ 116 ἴδ ταῖσιν Ὀ6 ἀγσοὰ αμραϊηδὶ ὑποὶν νίονν (μδὺ 
[86 τοῦκ ὈΘΔΓΒ ΟἾΔ τᾶ ΓΚΒ οὗ ΔῺ ΘΑΥΠΪΘΓ ἀρ6. “ὁ 1ὑ 15. δἰ ρ͵θ ἰπ ἴοηθ. Το 18 σδηϊίης ἴῃ ἰῦ 
(δι τηοίογὶ 8] ρδίδιοβ τ ὩἸΟὮ 88, δὲ [}}18 Ἰδίδσ. ρογίοά, 8ὸ τσοὶ ᾿ἰκοὰ. Απᾶ 108 οοῃίθηϊθ 8.6 
πο 80 ΔΓ βοΐ} ]Υ Δυτδησθοα ΟΥ σΟΙηροΒθα ἴῃ ἃ ΙΏΔΠΏΘΡ [0 Θχοὶθ ΟΠΑΘΥ, 88 88 {Π6 οπδίοιῃ οὗ 
[Π6 Ἰαίδν {ἰπη6.᾽᾽ (ΕΥΊΖΒΟΒ6, Εὐοὶ, Ρ. 16.) Οὐ (8686 στουπᾶβ, Ὁ ΒΘ6 8 οὐ [6 016 
τοοϑὲ Πκοὶγ ὑπδὺ ([Π6 οοιῃηροβίζοη δὰ [8 οτἷσίη, 88 [16 Ἰδυίον οὐ τς, οὶ], Ἠογζέθ]ά, ἀπ οὐμογβ 
ΒΌΡΡΟΒΘ, ΠΟΔΡ ἴ86 οἾο80 οὗ (86 Μδοοδθεθδμπ Μ878. 

Ἡίονν. 

ΤΆΘΓΟ ἰ8 πο δἰ υδίου ἴο [86 Βοοὶς οὗ ΤΟΙΣ ἴῃ [86 τυὶιΐηρσβ οὗ οἰἴθον ῬΆΪ]ο οὐ Φοϑορῇυβ. ΤῺΘ 
δΌΡΡοβϑὰ σϑἔθγθῃςθϑ οὗ [9 Νὸν Τοβίδιηθηῦ, 88 0 βχϑιρὶθ δὶ Μαίύ. υἱῖ. 12 (οὗ. 1Κο νἱ. 81), 
2 Οον. νυἱῖϊ. 12, ἴο Τοθὶν ἐν. 16, ἰν. 9, Τοϑρθοῦνου, ἂγτὸ ααϊΐϊο ἴοο ρψοηθγαὶ δηὰ υὑποογίδίη ἴὸ 
αἷαίτω δἰϊθηϊίοη. [{ 18 ἀουθιξι} ποῖον Ῥοΐγοαῦρ (Ερ. αὐ Ῥλὲ!, χ.), ἰὰ 186 πογαὰβ : “" Ε]66- 
ΤΩ ΒΥ 8 ἀ6 τοογίο ᾿ἰρογαῖ,᾽᾽ που]ὰ οἷο ΤΌ. ἰν. 10, οὐ Εοϊυβ. χχίχ. 12 (οἵ, 11}. 80), ἜΘ ΓΘ 68- 
ΒΟ 14}}}7 [6 Βα Ἵχργδβδβίοῃ οσοῦτβ. 7106 ἔγβε υπάϊδραϊοα οἰταιίου '8 (μαὺ οὗ ΟἸδπιθηῦ οὗ 
ΑἸοχδηάσία (ϑίσοπι., νὶ. 12: 866 αἶϑ0, ἰΐ. 28), ΒΟ ἀυοῖθβ ἔγοτῃι {86 Οτθοκ ἰοχὺ [86 πογὰβ οἔ 
Τοῦ χὶϊ. 8 : ᾿Αγαθὸν νηστεία μετὰ προσευχῇς, ἀπ δοσοιηρϑηΐθὰ (δ 6πηὶ ψΊ} [Π6 υδϑι8] ἔογτηα]α οὗ 

οἰϊδιίου ἔγοπι ϑογίρίασο. Βαῦ 88 Βθ ἰ8β (π6 ἢγδι 80 18 [6 αἰϑοὸ 1886 ἰδϑὲ ἱπωροτγίδηϊ τγίΐορ οὗ (86 
ἀτγοοὶς ομυγο Ο 885: σῃ8 ἰο 1 {18 ροδί ἴοι; βίῃοθ Οτίσθη, Βοσσον ον ἱποοῃδβίβίθηϊ 18 ργδοίϊοθ 

ΤΩΔΥ αν ὈΘθῃ, γοβίθα (86 δου Υ οὗἩ [86 τγοῦῖς βία ρΥ οἡ [Δ6 ἀβᾶρθ οὗ {86 ομυγοῖι, ἀθοϊασίηρ 

(δαὶ τ΄ῃ6 96 »γ8 γο]θουβα ἰΐ δομσ τὶ ΔΦυάπ (Ερ. αα Α δ᾽1ο., χὶϊ!.). 80. αἰ8ὸ Αὐδμιδηδβίιβ, τδὸ 
ἴῃ 88 Τογτμδὶ 11δὺ γθοκοηθα ἴδ ΔΘ Βη ΟΙΥ δοης ([.6 ΔρΡΟσΟγΥρδὶ ὈοΟΪκ8, Ὀαὲ 8ι}}} γοςοπιπιθη θα 
1ϊδ ιι86 ἴο ἰδοβθ "" ἀδβίγουβ οὗ θοΐηρ ἱπϑιγυοίοα ἴῃ [86 τ]68 οὗ ῥἱοῖγ,᾽ δηά υβϑὰ ἴὑ μἰμιβοὶξ, δπᾶ 
δὺ {π|68 ΘΥΘῺ 88 ὑμουρ 1δ ροβθεββϑᾶ οδποιίοαι δυυ μοῦ (866 4 ροί. 6. Ατίαη., χὶ.; οἵ. Τοθὶς 
χὶϊ, 7). Ὑδαὶ {18 νψῶ8 [86 δὐταἀδ οὗ {π6 δπεῖγα δῃμοίθην αγθοῖκ ομυΓΟ 88 ἃ ὈΟᾺΥ ἷ8 ουϊαθηΐ, 

διηοηρ ΟἴΠΟΣ γΘ80η8, ἔτοιῃ (π6 ἴδοῦ [Πδὺ ἴῃ (16 ταδοιίίοῃ οὗ τωοάθγῃ {ἰπηθ8 ἴΐ 888 Ὀδθῃ ζτηϑὶη- 

ἰαϊπεά Ὁγ (Βο (οἴ. Ηδγζορ᾽β εαὶ- Επονξ., υἱῖ. 208). ΤῊΘ ποῦς νγὰβ ἱποϊυἀρα ἴῃ ὯῸ οὁπ6 οὗ 

(86 ἴῆγοθ ἱπιροτίδηϊ οαἰδίοσαθβ οὗ [86 Β' ]1ς 4] θοΟΚ8 Ὁγ Ογτὶ! οἵ Φεγυβαίοπι, Ογαβοῦυ οὗ Ναςὶ- 

δῆΖζυθ, δηὰ Ερὶρμδηΐυβ γεϑρθοϊνεϊγυ. 7Τηο βϑῖηδ ἰβ {τι οὗ [86 1180 οὗ ΜΕ] 10 οὗ ϑαγαΐθ, δπὰ οὗ 
186 861}} οὗ [86 Αροϑίο!ϊοαὶ σδῃποῃβ.; 

ΑΡρΡδγθηΐγ, ὑἱβτουρῃ [86 Αἰγίοδῃ ομυτοι, σβοτο νὸ δηὰ [ιποϊξον οὗ Οδρ ατὶ (7 Α. Ὁ. 871) 

τοακίην π86 οὗ {μ6 Οἰά 1, διίη ἐγαπδδιΐοα οὗ {86 θοοκ, δῃὰ Αὐρσυδίίπα (Α. Ὁ. 8δ4-480) τϑορπι- 

1. Οὗ βιιὶ δ δίοί, φ Οὐγίϑε. ΑἈεᾳ., ἀεὶ. “ Αροδῖοὶ. ὅδ." 
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Ἰϑῃαἀἰπηρ 1Ὁ 88 διηοηρ ἴπ6 ὈΟΟΪΒ “ τοοοϊνοά ὈΥ [86 οΌΓΟΙ,᾽᾽ --τὶ, 6..) [16 [αἰ Ατίσδη σατο ἢ 
- ἴ ραββϑὰ ἰηἴο [μδὲ οὗ [Π6 Υωοδί. Αἱ ἄγχβί, βοσθυοσ, Ὁ 88 ποῦ γοοοϊνοα υἱϊπουΐ ποδί ιαιίοι, 
Βυβηυβ (7 Α. Ρ. 410) οἰαβϑίησ ἰῦ δῃλοηρσ ὈΟΟΪΚ8 ““ Θοοϊεβίδιῖοδ),᾽ τίμιον ὑπδη “ὁ Θδῃοηΐ68],᾽ 
Ὑ8116 Φθγομιθ (Α. ἢ. 829-430), 88 18 Μ6]1] Κποντῃ, μ6]ἀ 10, τοροίμον σεῖτἢ {π6 ΟἴΒ6Γ ἀροογυρμδὶ 
Ῥγοάυοίίοηβ τ ΒΙΟΒ δα Ὀθθη δα θα ἰο [6 ΗΘΌΓΘΥ οδδοη, ἴο Ὀ6 υηδυϊμογίῦνο. Τα ἰηῆα- 
θῆς6 οὗ Αυρυδβιΐηα, [86 σοπίχονουγβὶδ δῦ, ΘθΘπι8, μούσουοῦ, Ὁ ἤᾶνο ΒΏΔΙΪΥ ργοροημαογαιθαά ονοΡ 
18μαϊ οὗ Φογοιηθ, {μ6 Βομο ας, βῖποθ [86 σου 6118 οὗ ΗΪρρο (Α. ἢ. 898), οὗ Οδγίπαρα (Α. Ρ". 397), 
δηὰ οὗ Οδγίμαρο (Α. ". 419), ἰῃ 411} οὗ ὙδΟΣ Βα ἴοοῖ ραγῖ, χϑα [186 οϑδοῃ δοοογάϊησ ἰὸ ΐβ 
᾿ἰϑῦ 'ἰῃ 126 ]οοὶ. (ἢγ., ἰϊ. 8. Βαυΐ, 88 ἃ πηδίίοσ οὗ ἔδοῦ, (86 νἱοῖνβ οὗ Αὐυρυδβίΐηα πἰπι86 1 ΓΘ 
ἔα ἴτοτῃ Ὀαΐησ ΟἶΘαΓ Οἢ {86 βυ]θοῦ. [Ιὼ ῥγδοίίςθ 6, ἰοο, δά πιϊ 64 8 ἀἰδιϊποίίοη Ὀούνθθη [86 
ὈοοκΒ οὗ [86 ΗΘΌΓΟΥ οδποη δηὰ (Π6 δροογυρδδὶ (οἴ. ΥΥ οβίοοιι, Βὲδ. ἐπ. ΟἿ...) Ρ. 187), δῃὰ νγἃ8 
ὯῸ ἀοαδύ τὰς ἢ ̓πῆπΘηοθα ἴῃ ἷβ σΘΏΘΓΆΙ ροβιζΐοη ὉΥ 8 Εἰρὴ τοραᾶγα ἴον ἴ16 ΧΧ., ῬοΟΒΒΙΌΪΥ, 
880, ἴον δἷβ βϑρὶγιτυ8] ἔδίμβου, Ατηῦγοβθ, το βθθηβ ἴ0ὸ ἢᾶνθ Ὀθ6η 8 ΜΔΙΊΩ δά ἶσον οὗ βο)θ οὗ 
116 ΔΡΟΟΙΥΡὮ ΔΙ] ὈΟΟΚΘ, δβθρϑοίδ!γ οὗ Τοῦ, τυβοπὶ ἣθ 6818 8 ρτοριοῦ. 

]ὴ {δ ᾿ιἰδίογγ οὗ [86 ὈοΟΚ, 88 οὗ [86 ΑΡοοτυρδᾶ ἴῃ σοπογαὶ, βδαθβοαυθηῦ [0 (86 πι6 οὗ Αὐ- 
δαβίίηθ δηά Φοτοιοθ, [86 ἰηθαθηοθ οὗ ὈΟΐὰ οὗ [686 {δύ  υ8 8. οἰθαυν ΟΌΒουν 80 ]6, βουσὶ ἰὴ 
αἰ δογθηῦ ἀϊτοοζοηβ. ὙΥΆΣ16 186 τηδ]ογὶγ 6] ὈΥ [86 ορἱπίοῃ οὗ [86 ἔογπιθ, 88 βαηοιοηθὰ ὉΥ 
1.6 ΘΑΥΥ οουπο 8, ὑπ γ τ γ Ὠοΐ ἃ ἔθ Ὺ ὙτὶΟ ΓΒ οὗὐ ποῖθ, θυ Ὁρ 0 ἴδ6 ὄτηθ οἵ {π6 δουμοὶ]} 

οὗ Ττοιΐ, γο 88 σιν ἀοίθηααᾷ, ΟΥ̓ δὖ ἰοδδβὺ οοπίοτιηρα ἴῃ ργϑοίίςθ, ἰο ὑ(μαῦ οὗ 116 Ἰατ6γ. Αἢ 
Αὔγίοδῃ Ὀἶβθορ, Φαη1}1ὰ8 (οἷν. Α. ᾿. 550), ποῦ ΟὨΪΥ αἰδιϊηρυθμθθ [Δ 6 ΔρΡΟΟΓΥΡΑΙ] ἔγοπι [116 
οἴδιον ῬοοΚΒ οὗ βοτγίρίυγο, Ὀυῦ ἴῃ Ὠ18 ἰδὲ τῶ κοϑ πὸ τηϑῃϊίοη οὗ ΤοὈὶν ψδίθνυοσ. Οσοζοῦυ (86 
ατεδὶ ({ 4. ν. 604) δΔροϊορίζθβ ἴοῦ φυοίϊδηρ ἴτοιῃ 1 Μδοο., δῃὰ οἰϊθθ Τοῦ (Ποπι. ἱῃ Ἐξεοῆ., 
1Χ.) 88 βοιῃϑίίηρ' 1 “ὁ ΡῸΓ χαυρηάδηι βαρ ηΐθιι αἱοϊςαν.᾽᾽ ὙΘΠΘΣΔΌΪ Β6α6 (ἢ Α. Ρ. 785) 
Ὑτοίθ ἃ ΘΟΙΠΙΏΘΠΓΔΙΥ οὐ Τουὶῦ (15 ἰδγωπι Β. Ῥαίγῖβ Τοδῖα ἐχρίαπαίιοηῖδ αἰἰοσοτίοα ἀ6 Ολτγίδίο 
εἰ Ἐσοοίοβια, 110. 1.), Ὀὰὺ ἀϊὰ ποῦ τοραγὰ ὑπ6 ποῦὶς ἃ8 οὗ οδῃοηΐςαὶ δυϊμογῖῖγ. Νίοοϊδυβ ἂς ἔγτα 
([Α. ν. 1840), ἴῃ δῖ8 γαζαὶ. ἴπ 1ἴδν. Τοδία, δα γ8: “"" ουιῦαβ βογὶρίδ μὰ 1γῖβ Ἵδηοῃῖοΐβ 
ῬΓΙΟΓ οβῦ ὑθίωρογθ αυδπίυπι δὰ ρῥυγα, οὐ ἀϊσηϊαθ φυδηΐατα δα οὐληΐα, αυδπὶ δἱῦ 1118 αὐ βουῦὶ- 
ὈΪζαΓ 'ῃ ἤοΠ ΟΕΠΟΙΪΟἾ8Β.᾽" [Ιἢ ΤΊΟΓΘ ΤΟ Θ ΣῈ ὑϊπ168, [86 Ὠϊδίογγ οὗ [1186 Ὀοοὶς Β88 ποὺ Ὀ6Θἢ ῬΘοΌ ΑΣ 
ἴο ἰ86]8, Ὀυὶ, πῃ ζϑπογαὶ, 888 οοσγοβροη θα πὶτ ἐμδῦ οὗ 186 ΟἿΟΣ σου οὗ ἰ08 οἶα98. [1η (86 
ΑὨρ οαῃ ΘὨυσοῖ, Βονθυον, ἰῷ αἰϊαϊηθα ἴῃ ΘΟΙῪ ΘΑΡΪΥ ὑὐπη68 ἴ0 8 ΟΧΟΓΔΟΥΔΙ ΠΑΓΥ ΡΟΒΙ ΓΙ ΟΏ, 
ἩἘΙΟᾺ ἰῦ ΒοΙά8 το ὑμΐ8 ἀΔΥ. Νοὶ ΟὨΪγ ψ͵αὰ8 (λι|ὸ ᾿παστηθηῦ οὗ [ΒΟ Γ δηὰ οὐμοῦ οοῃεϊποηίαὶ 
Ῥγοϊοβίδῃϊ ἰθδάθγβ οοηβγτηθα ἐμδαῦ ἰὲ στὰ ἃ ποσὶς “' υδοῖαϊ ἴον Ομ τ βϑιίδη τοδαϊηρ,᾽ Ὀυὺ 0 νγὰϑ 
αυοϊοὰ ἰῃ [86 Βοοομὰ Βοοῖκ οὗ Ηοι 1168 88 [86 ἰΘδοβίηρ οὗ.“ ὑπὸ Ηοΐγ Ομιοβὺ ἰῃ ϑοτὶρίυγα, 
δηἀ ΒΟΥΘΓΆ] ρᾶββᾶρσοθ ΤΘ͵Θ ἰηἰτοἀυοοα ἔσοιῃ ἰῦ ἰπίο ἀἰβογοηῦ ραγίβ οὗ [86 Βοοκ οὗ Οοιηπιοι 
ῬΓΆΥΘΣ. 



ΤΟ Β117'. 

:ΟΒΑΡΤΕΕ 1. 

1 ΟΒΒοοκΪ οὗ {δ6 Πιἰβίοσυ οἵ Τορῖί, (86 Φοπ οὗ ΤΟΡΙ6], ἐμ6 δοπ οὗ Αηδηῖθὶ, {86 δοπ οὗ 
2 Αἀπ6ὶ], [Π6 δοπ οὗ (40 86],2 οὗ {16 8664 οὗ Α516],8 οὗ {86 {π106 οὗ“ ΝορΡΒΙΒΑΙ πὶ," τ 8Ὸ 

ἴῃ (86 ἰἴη6 οὗ ἘπΘιθββασιβ Κιηρ οὗ {Π6 ΑΒθυυδη8 τγαβ 16α σαρίϊνο ουὐ οὗ ΤἬΪΒΌΘ, 
8 το ἢ 8 δὲ {86 τρεῦ μαμὰ οὗ Ογαὶβ οὗ Νορδ ΒΑ] τ " ἴῃ. (1411166. ἀθόονο βου. 1. 1ο- 

δ10 τα! κοα 5 411 (ῃ6 ἄδγβ οὗ ΤΩ 118 ἴῃ (Π6 γχᾶγ οὗ σα ῃ ἀπά τἰρῃθουβηθββ,7. 8η 4.1 αἰά 
ΤΩΘΔΗΥ͂ ΔΙ ]546668 ἴο ΤΥ ὈΓΘΙὮΏΓΘΗ, 8πα ΤΥ πδίΐοη, σὴῸ Πα οοῖηθ ἰορϑῦμον ἢ τὴθ 

4 Ἰηίο {86 Ἰαπα οὗὨ [86 ΑΒδυγΔη8, ἰΟ Νίηονθ" Αμπα ψΏΘη 1 νγᾶ8 ἴῃ ΤΩΥ̓ ΘΟΌΠΙΤΥ, ἴῃ ὍΠΘ 
Ἰαηᾶ οὗ 18γ86], θϑὶπρ γοιηρ," 811 {86 ἐσῖθθ οὗ ΝΡ ΒΑ τὰ 10 τὴν ἔδίμου 861} ἔγοπι {Π|6 
Βουβθ οὗ Φα6γΌβδ θη, τ ΒΟ ἢ γ͵γχἃ8 σἤοβθῃ οαὐ οὗ 411 (ῃ6 ἰυἱδθ8 οὗ 1[βγδρ], ὑπαΐ 411 [86 
ὐἷθο8 ββου]ὰ βδουῦιῆσθ ἐΐθγα, απὰ [ῃ6 ἔθιλρ]θ οἱ (Π6 παριαιΐοη οὗ {86 Μοβὺ Ηἰρ 

ὅ μαᾶὰ Ὀθθῃ οοπβθοσγαίθα ἐΐόγο, αα ὈᾺ1}1 11 ἔογ 811 αροβ. Απαᾶ 12 411 {Π6 ὑγῖδθ8β ψ οἢ 
ἱορθϑίμον γονο]θᾶ, πα ὑμ6 Βουβθ οὗ ΤΩ ἔδίμοῦ ΝορΒΥΠΔ] τη,}5 βαουι ἤσοθα ἀπίο {86 

6 Βοιῖον ' Βδ8. ΑἈμπα δαἷοὴμο σψϑηΐ οΐθῃ ἰο “6 ΓΒ θλ δἱ ὑμ6 [θδϑίβ, 845 1Ὁ τγ8ἃ8 
ῬΓΘβοθοα ἀπίο 411] [8.86] δ ὉΥ δὴ δυδυϊδβίϊησ ἄθογθθ, μβανίηρ {86 ἢγβύςἔγυϊίβ δηᾶ 
ὑθη 8 οὗἩ ἰπουθᾶβθ, ἢ ὑμᾶῦ ὙΥΒΙΟῺ νγὰ8 ἢσβύ βῆοσι ; δῃᾷᾶ ἔθμθιῃ ρᾷνθ 1 ἴον 15 (86 Δ] 

7 τὸ [Πθ ργοβίβ {μ6 ομ] άγθῃ οὗ Αλγοη. ΤὨΘ ὑδηί Κ ρατί οὗ 411] ἱπογϑαβο 1 σᾷνθ (0 {π6 
οὨΠ]Πάτθη οὗ 1,6Υ],}5 στἢο ταϊηϊβίογοα αὖ Ψοτιβα θη ; δῃα {Π6 βϑοοπά ὑθπίῃ ἢ ρα 1 

8 8014, δῃὰ ψγοπύ δῃὰ βρθϑῃίΐ 1ὖ ΘΥΘΕΥ͂ Υ6Ὰ} αὖ 6 γβδ]θια ; δηα [Πθ ἰμϊτα 1 σᾶγα μπίο 
ἐλοηι ἴἰο στ ῃοπὶ ἰῦ γγ8 τηϑϑί, 89 ΘΌΌΟΓΑ 51 ΤΥ ζαύΠΘΓ᾽Β τοῦ ον δα αϊτγοοίρα," Ὀθοδαβθ 

91 ν͵ὰβ ἰοΐῇ δὴ οὐρθδη ὈΥ͂ ΤᾺΥ̓ δίμοσ. Απα 33 σῆθη 1 Ὀϑοδτηθ ἢ 4. τηϑη, 1 τηδυτὶθα 
10 Απηᾶ ψἘ00 γγ88 οὗ τὴν Εἰπᾶτοϑα, "5 δηᾶ οὗ Βογ 1 Ὀθοραὶ ΤοΡἶδβ. Απᾶ ψθῃ 1 τῦᾶϑ οαστὶ θᾶ 

ΘΎΓΑΥ οδρίϊνγο ὁ (0 Νίπονυθ, 411] τὴν Ὀγθίβσθη δπα ἐῃμοβθ (Πδὺ σσογθ οὗ ταῦ Ὠδίΐοη “ αἰὰ 
11, 12 ϑαΐ οὗ [80 Ὀτοδᾶ οὗ {μ6 (ἀθπίῖ]θ8; θαΐ 1 Κορῦ πιγβθ]ῇ 80 {πδὺ 1 ἀϊὰ ποὺ οαΐ," Ὀ6- 
18 οδυβο ἴ γοιῃθιθογοα αοἂ τ ἢ 411 τὰν 8οὺ}.9 Απὰ (Π0 Μοϑί ΗἸρΡῺ ρᾷνθ η16 Ἀρτθ68}6- 
14 π688 δῃὰ θϑδυίυ οὗ ἔογτω Ὁ Ὀθίοσθ ΕἸ ΠΘΊΘθβΆγυ8, 8ηα 51 1 γγὰ8 ἢ18 Ρυσυ Υου. Απᾶὶ 

γγϑηύ ἰηῖο Μοάϊδ, δηὰ οι ἴῃ ἰγυβὶ ἢ ὐδθδθὶ 8, (μ6 Ὀσοῦμον οὗ Οδοσῖδϑ, αὐ δρθβ 53 
1ὅ α εἰν οἱ Μοᾶϊα, ἔθη ἰβδ]θηΐβ οὗ βῖϊνθσ.0 Απαᾶὅ3 θη ΕἸ ΘΙ ΘΒΒΑΓΒ τᾶδ ἀθϑα, ὅ6ῃ- 

ὩΔΟΒΘΣΊΠὰ 18 ΒΟ ΓΟΙρΡΊΘα ἴῃ ἢ]8 βἰ686 ; 8ηα ἢ͵8 γΑΥ8 ΘΙΘ ὈΠΒ[80]6 Δηα 1 γγᾶϑ ΠΟ ΔΟΥΘ 
16 4016 ἰο δ" σοὸ ἰπίο Μοάϊβ. Απά ἴῃ (δ ὥτηϑ οἵ ΕἸ πθιμθββατὰβ 1 αἰἃ ΤΠΔΗΥ͂ ΔΒ 6668 ὃ 

ὕοΣ. 1. 1... Υ.. : ΤῊο ὈοΟΚ. 3 πογὰϑ (τοδυρ., αεἴδ; αΣ,, λόγων) οὗ Τ΄. δοκ οὗ Τ.. λα 2οπ οὗ Α., ἐλα 205 οὗ Α. ἐλε 205 
οὗ 6. 8 Αδδοὶ (88 θέ. 106. 2428. σο. ΑἸὰ.. 4 ΝορΡΒΙΠΑΙ. σι ἐσδοο δάορο Βοσθ δῃὰ ἴῃ ἐΐ6 7011 ονγίσι  ΤΌΣΒο8 ἔσοια 
11. 1Π. ὅ8. διὰ πιοῦὲ οὗ ὑδ9 ΟἾΟΡ διιί μοῦ 198, Νεφθαλείμ. 

γον. 2. -- δ Α. Υ. : Ἐποιοῦθαν [88 ΘΥΟΣΥ ΤΥ ὮΟ19) Κίηρ. . .. ἐλαὲ εἰὲν τολέελ ἐξ εαἰϊεά Ῥτορου ΝΟΡΒΙΒΔΠ (πλσχ., Κράεα 
67, Νορλιλαὶέ ἐπ᾿ Θαἶἰεε). ἘοΥ 'Ἔνεμεσ. ἴδο ΟἹὰ 1[Δὐ. ας. ὅγγ. ΗΒ. ΗΥ. δυὰ Ομδ)ὰ. ᾿δνθ “"" 5δ᾽ ΠἸΔΏΔΕΒΟΣ"" 

γας. 8. ---θ6. Α. Υ. : Βαυὸ δι κοὰ (Οζ., ἐπορενόμην) Τ ἠυδιίοο (“πηΐπε, ἡμ2ὲ), δὼ οδιηθ (Ὀοέξον, συμπορευθεῖσι, ἔξΟΣΔ 
28. δῦ. 68., οἱο., τί σο. δὰ ΑἸὰ.). . ... 0 Ν., ἱπίο πο ἰαπὰ οὗ ἐδο Α. ᾿ 

γον. 4. --9κ.. Υ. : πίη ΟὮ ΘΟΟΠΙΣΥ..... Ὀπὲ γοῦρ. 10 ΝΟΡΒΙΝΔΙ. 11 τβοτο [δ9 ἐοπιρὶθ οὗ ἐδ9 μοι δέου οὗ 
ἐδο Μοοδὶ ΗΪκἢ δὲ σαδοοσαιθὰ διὰ Ὀ011}. 

γος. δ. ---Ἰ5.ἃ. Υ. : Νον. 118ὅ ΝορΒιΒΔΙΣ. 14 ῬῸΣ δαμάλει 248. 6ο. δγο δννάμει, τ ίοἢ ἐλ ο γοχαίοι οὗ 1611 ποίδοοδ 
ἐπ ἐλο τιδυχίτι, 88 Δ180 ἐδθ ὁ" Β6Π.41} ἀδὸ "" οὗ δυππίυ (σο0 ΟὈ»γ).). 

γον. 6. -- ΣᾺ... ΒαεῚ..... Ἧ88 οχζάδίηϑα Ὁπίο 81} ἐμ ρϑορὶο οὗ Ιεγϑοὶ (50 23. ὅ8. 64. 243. 248, ὅο. Α14.). 418 αἱ, 
ψοΣ. ἴ. --ἸἸΤ Α. Υ.: Βγδὲ ἐθῃδ (80 θέ. 106. 243. 248. ὅο. Α]ά. διὰ Ζυπίυπ). 18 Β0ῺΒ Οὗ ΑΒΔΙΟῺ (40 Φυπΐυ8). Το 

᾿Ααρών ἴοτ Δενί ἰδ Του ΟἿ]Υ ἴῃ (89 1686 ἱπιροτίδεὶ Μ853. (68. 64. 243. 249.) τ τὰ Οο. ἀπὰ ΑἸ. 1 τιῖὺϑ ὁ" οἱ] σοι 
οὗὨ 1,..} 107 Ὁ ΤΟΣΤΩΣΥ ; οἵ. τοῦ. 6. 19.Ὰ,.Υ..: δῃοίμον ἔθ. 9 βοϊὰ ΑὙΤΔΥ (8600 Οὐγη.). 

ψαν. 8. --Ἐ ΑΟΥ. : Ῥοῦοσα (δο Φπ8) 23 οομχηδηοιἃ τη0. 
νος. 9. --Β Α.Υ. : ΒυτίποζίθῶοσθύυΌ ΞἍΨΜῸΝ 1 τγδϑ ὁύΐοθ ἴο ὑπο δᾳ(Ὸ οὐἨ. ἅ5κ5ὅ οὗἉ τηΐῃο ΟὟ Κίηγοᾶ. 
γος. 10. --Ῥ ὶ Υ.: γὸ ΟΤΘ .. . . σδρίζνοθ. Βτί ζροῦ 6 σϑοοίγοθ ἠχμαλωτίσθην ἴτοτα 111. 44. 62. δηιὰ οὐδογα, τὰ 6ο. 

διὰ ΑἸὰ. Οὐά. 11. αὔτοϑα τε ἢ [ἢ ἐεΖέ. τες. ἴῃ αἰτίης ἠχμαλωτίσθημεν. ἜΑ. Υ. : κί πάτοὰ (ασ., τοῦ γένους μου). 
ψοςΣ. 11. -- 5 Δ. Υ. : Τγ8617 ἔτοπι οδιηρ (890 Οὐηι.. 9 Βοαχὺ (αΣ., ψνχῇ). 
γος. 18. --- 9 ΑΟΥ͂. : κτδοθ δηῃᾷᾳ ζαυοσ ( υπΐυ, φταείαηι ἀφοογεμιχμε). δὶ 60 ἰδῇ. 
ον. 14. --ϑόΈὄᾶΕ, Υ.: Θαθδοῖ. Ὑπὸ ΑἸάΐηο ἴοχὶ μ88 ἐν ἀγροῖς ἴογ ἐν '᾽Ραγοῖς ; Α. Ὗ. : τοδτα., ἰπ ἐδο Ἰδηᾷ ΟΣ δΟΌ (1 97 ΤΗ͂. 
γεν. 16. -Β.Α.ν.: Νο. 84 ΑΘΠΣΔΟΠΟΣΌ..., ὙὮΔΟδ6 οδέδὲο (ἡ πρϊο δ, γαέΐοη 68) ττὧὯϑ ἰσου ]οὰ ἐμαὶ 1 οου]ὰ ποῦ, οἰο. 
γος. 16. 8. Υ. : ζΑῦὸ ΩΏΔΏΥ δἱτον. (Οἷ. γοσ. 8.) 



194 ΤῊΒ ΔΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

17 ἰο τὴν Ὀγθίβγθῃ, απὰ ρανθ ΤΥ Ὀτθϑᾶ ἰο [Π6 ὨυηρΡΤΥ, δηα οοίμθ8 ἰο ὑμ6 ῃδκϑᾶ ; δηᾶ ἱξ 
1 ΒΑ ΔΗΥ͂ Οὗἁ ΠΥ πδίίοη σῆο Βαᾶ ἀϊθα δηὰ Ὀθθη οαϑῦ Ὀθ πὰ {μ6 γγ8}} } οὗ Νίμουθ 1 

18 Ῥυτγὶοα εἶτα. ᾿Απά [ἢ {π6 Κίηρ ΒΟ πηδ ΒΓ πὶ Β]6 0, 2 ΔΗ, τ ΠΘῺ ἮΘ ΘΆΠ16 88 ΓΡΊΟΥ6 ἔΓΟΤᾺ 
δυάκα,5 1 Ὀυγοα (Πθ πὰ ὈΥΙΨΙΥ͂ ([ῸΥ ἴῃ ἷἶ8 τσδίμ 6 ΚΙΠΠΘα τωΔηγ}) ; δπᾶ ὁ 1ῃ6 ὈοάΪ68 

19 τοῦθ πού ἔουῃα, θη ΒΟΥ ΜΟΙ δουρ}ῦ 0 οὗ {πΠ6 Κίπρ. Απᾶ οπθὅ οὗ [56 ΝΙΠ6- 
νἱΐοθ τυϑηΐ δηα ἰῃζοττηθα {86 Κίηρ᾽ οὗ τηθ,5 ἐμὲ 1 Ὀαυγὶοα {Π6 πὰ, πᾶ Ὠἰά τηγβοὶῖ; δηᾶ 
ὉΠΑΟΓβίβπαϊηρ ὑπ 1 τγ8 Βουρ ὐ οΥ [0 Ὀ6 ραᾳΐ ἴο ἀθδίῃ, 1 τ Π ΓΘ ταγβο] 0 ἔθ ΔΓ. 

20 Απάᾶϑ 8]] ΤΥ ΡΌΟΑΒ ὝΟΓΘ ΓΟΓΟΙΌΙΥ ἰδῖζθη ΔΎΥΔΥ, ΠΟΙ ΘΓ τῦ88 {Π6ΓῸ Δ}Ὺ ἐλπο 16 Τη6, 
21 ὈΘΒΙ468 ΤΑΥ͂ τ 6 ΑὩπϑ ΔΠα ΤΩΥ 8οη ΤΌΡΙ486. Απᾶ ἰῇθγθ ρϑββϑὰ ποὺ Εἰ " ἀδγβ, Ὀ6- 

ἴογϑ 18 ὕνγο 19 βοὴβ ΚΙ] 6 μἴτὴ ; δῃᾶ (μου Πα ἰπίο (86 τηουπίαϊη8 οὗ Ατδαγαί. 3 Απάᾶ 
ΒΔΟΠΟΓἀΟΠῈ8 15 Πΐβ ΒΟ Γοϊρηθα ἴῃ ἢἷ8 βίθδᾶ; δπᾶὰ ἢθ ὃ δρροϊηίθα οὐϑῦ (Π6 016 
ὈυΒΙΠ688 οὗ δοοουηίβ οὗ 8 Γθ8] πὴ δῃηὰ ΟΥ̓́ΘΣ {Π6 ΘῃΓΓΘ δ πηϊηϊδίγαϊοη,͵6 ΑΟΒΙΔοΠΑτιΒ, 

22. ΤΑΥ͂ ὈΓΟΙΒΘΥ ΑἩΔ6]᾽8 βοῆ. Απᾶ Δοβίδομδγιβ ἰη ογοθάϊηρ 16 [0Γ τη6, 1 ολπη9 15 ἴο ΝΊΠΘνΟ. 
Βυΐ ΑΟἈἰδομαγιβ γγα8 ΟῸΡΌΘΆΓΟΙ, δηα Κοοροὺ οἵ {86 βίρηοῖ, 8πα βύθιγαγα, δῃαᾶ δο- 
οουπηίϑηϊ ; 7 Δηα ΘΔΟΒΟΓΔΟΠῺΒ ᾽5 ἀρροϊηϊθα τη [0 ὍΘ Βθοοπᾶ ἐπ γσαπᾷ ; 9 δηα ἢ6 τῦδ8΄ 
ΤΑΥ͂ ὈτΟΙΒΘ ΓΒ 80}. 

ες. 17. ---1Ὰ. 7. : ΣῺῪ ΟἹ οἵ 685 (848 28. 44. 68. θ4. 74. 4]. Οο. ΑἸἅ.).... ἀοαὰ, οΥ οδδὲ δθουςε ἰδ γγ81}}8. ΤΏ τοδάϊηρ ἐπί 
(Τ᾽ υπίπκ, αα) ἴον ὀπίσω ἰδ Τουσπὰ ἰῃ Π]. 23. 64. Α]ὰ. 6ο., Ὀὰὲ 10 ἰδ ΟὈΥΪΟΌΕΙΥ 8 οοττοοϊίοη. ΤΏ Α. ΄. διδὲ ἰῃ [89 τηδεδίν 
δελίκα ἰδὲ τοαὶἱδ. 

γος. 18. -- 3 Α. Ὗ. : ΒΘΏΠΔΟΒΟΣΪὉ [18 ΘΥΟΙΥὮ6ΓΘ) ποὰ κἰδίη. ἘῸΣ ἀπέκτεινεν (ἱπεϊορὰ οὗ ἀπέκτεννε) Τ᾽ ἔσβοο οἰΐδα ἴδ) 6 
δΔυϊμοσίγ οἵ 111. δῦ. 7]. 14. 16. 24ἀ9θ. Τὸ ἐδοδο 11. ὁδ ὕὉο δβἀἀϑὰ. 89 ζοστα οὗ ἐδ εἰ κ᾽ 8 Ὥδτὴο ἴῃ 11. ἰβ ΔΊΉΤΔΥΒ ἀχηρειλ 
(ἴοΣ ἀχηρειβ) ἐμ ΥΔΩΒΟΥΪΌΟΥ ΒΑΥΪΏρ, ΔΡΡΑΓΘΏΌΥ, 1ο7ϊ᾽ ΟΠ (9 ΡΓΟΩ͂Σ σεν, 86 Ὀοΐηρ [80 Ὠδιὴθ οὗ ἃ μοδίδμιδῃ ἀδίεγ. 
8.Α.Υ͂. : τνϑδ οοἴηο, δὰ Ποὰ ἤσζοσο  υάοα (ΘΣ., ἦλθε φεύγων, οἴο.. 4 ὑυί, 

γον. 19. --ὖῷ Α( Υ.: σψῇϑῃ οὁη6. 6 οοαρϊἰδίποὰ οὗ πιο ἴο ἴδιο Κη. 11 οπιῖΣ διὰ (δό). 
ον. 290. ---5.Ὰ. Υ.: ΤΏου ( πηΐπδ, Τωνι). 
Υον. 21. --- 9 Α. Ὑ. : ἅνο δηὰ ΔΙῸ (δοο Οοηι.). 10 ἔπο οὗ Βί}. 11 ΑΣΘΥΘΙὮ (ἐσχέ. γες. διά 1.). Ῥτίίσϑοδο δδορίθ 

ἸΑραράτ ἴτοτῃ 1Π1|. 23. 8.64. 12 ΑΨ. βασοβοάοσῃυβδὁὁ 12 γὯὩο. Ἀ ἷδ 16 (Π61 (88 θέ. 248, 248. 6ο. ΑΙὰ.) δοοοῦπ, 
δ ΟΥ̓́ΟΣ 81} πὶα δϑὔαλίσα. 

γον. 22. --- ΑΨ. : οπἰτοδεϊηκ. 16 χοζυτηοὰ. 1 ΝΟῪ Α. Δ. .. . ΟΥ̓́ΦΣΒΘΕΣ ΟΥ̓ ἔδο δοοοῦμδ. 18 Βεαχομοάοπῃδ. 
19 ποχῇ Ὁπίο εἶχα. Οοά. 11. Υἱἱἱὰ ἐμο βγσ. δΌΡΡ)696 νὲός Ὀοζοζο ἐκ δευτέρας. 

ΟΠΑΡΤΕΒ ἴ᾿ 

ον. 2. ΒΏθσθθδθαρ. 866 ἰΐ. 15. Ὀπάουθι- 
Θαὶγ Θ΄ ΒΔΙτηϑΠΘΒῸ ἰ8β πιθαπὶ. Ὁ ΠΘΙΠΘΡ [Π6 ὈΓΘΒ- 
Θῃϊ ἔογπι οὗ ἴΠ6 ποτὰ 18 ἃ σοσσυ ριίου (88 Οτοῖϊα8 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ), ΟΓ ΒΙΤΏΡΙΥ ἈΠΟΌΠΟΥ ΠΒΠῚ6 [0ΓΥ [ἢ ΒΗ ΠῚ6 

ΤΒΟΣ (88 ΟΠΟΙΒ Π]}Κ), σδηποῖ ὙΠ} σογίδίηῦν 
ἀοίογιηίηθα. αν] πβο δἀορῖδ ἴ[ῃ6 ἔὈΓΠΙΘΓ 

νον. Ης εβᾶὺ8 ἴῃ ἢγβι βυ]] 016 ϑλαί 88 Ὀθθη 
ἀτορρθὰ (ἴπ Αὐγάθηυβ νὰ πὰ ΒΒ ρΔΙΒΒΟΥ [ῸΓ 
ΝΑὈΟΡΟΙΪΆΞΒΆ.), πὰ τΠ6 ογάορ οὗὐἨ ἴπὸ Ἰἰα 48. πὶ 
δηὰ πη τουνεγβοά. ὙΜΊΓ τοβρθοῦ ἴ0 100 Πιπῦοτῖοαὶ 
βίαϊθπιθηῦ οὗ {Π|6 Ῥγϑβϑηῦ 6 γβθ, [86 Β81ὴ6 ΔΌΪΠΟΣ 
ΤΟΙΏΠΆΙΚΒ {ΠπΠαῦ Π6 ψ τὶ ΓοΓ ΤΟ]]οὐνβ [Π6 ἀρρατεπί Ὡδτ- 
Γαιΐνο οὐἩἨ τη9 Βοοῖκ οὗ Είπρβ (2 Κίπρβ χυὶ! 83-6; 
ΧΥΝΙ. 9-1}}. 866, ἔαγίβοσ, τλ6 Πμεϊτοἀποιίοη ἴο 
{πὸ ργοδβοηῦ Ὀοοκ, υπάϑσ “ Ηἰβιοσίοβὶ Ὠ)18ῆςι}1165.᾽ 
- Τὰϊθθθ. Τῆοσα γὰὲ8. ἃ ρίδοθ οὗ 018 πάπθ ἴῃ 
ΟΠ οδα, ἡ βοτο ὑπ6 Ῥσγορίιοῦ ΕΜ 174} τῶ8 Ὀογη, δά, 
ἔογυ ἃ {ἶπι6, ᾿Ινθα. Ηθηςθ, ρεγθδρβ, ἴΠ6 ἀθῆπίϊθ- 
ὯΘ88 οὗ τΠ6 ἀθβοσριίίοῃ ἰῃ ΟἿΥΓ ρβδβᾶρθ. ΥἾΠΘΓ 
(εαϊωδτγίενῦ., αα νος.) αῃὰ βοπιό Οὔ ΘΓ τηδί δ: 
[0 ἰάοπῃίν οὗ πὸ ὕνο ρίαςοβ. Ασοοογάϊηρ ἴο 3 
Κίηρβ χν. 29 (ςἔ. χνί. 9), τη ρθογ}]6 οὗ τι ῖ8 γτϑρίοη 
ὝΟΤΘ Τ8 6 σδριῖνοβ ὈὉῪ ΤΊΣΙ ἢ -ΡΊ]6Β6 ΓΕ. 

γοι. 8. ΕῸΣ ΓΟΙΏΔΓΚΒ οὐ ἀλήθεια, 660 1 ΕπΒά. ἷν. 
40. --- Δικαιοσύνη ΞΞ “ ὉΠδὺ ΤΟἾ δι ΒὮΙΡ το ὑπ6 δική 
ἢ 0} 6}}5 118 οἰαἰτα5.᾽" ὅ8.:6 Οὐτθπθ τ Β 1ες., αὐ 
ῦου. --- Ὡιὰ ΤΩΒῺΥ δἰσχυδάθοαβ. ΟΥὮ νυἱτ [Π6 ατοοὶς 
Ας ἰχ. 86. 

γοσ. 4. "Ἡγιάσθη. . .. ἀκοδομήθη. ΤΏ δοσὶ δὲ 
ἷβ ΒΟΙΠ ΘΕ ΠΠ6Β ἀϑοὰ ἰῇ Ὡδστγαιῖνθ [οΣ ἴδ Ρ]αροτ- 
ἔθοεῦ. 860 ΥΥ̓ μοῦ, Ρ. 275; Βυϊίτηδππ, ρΡρΡ. 199, 200. 
10 18 ἤθγθ βαϊὰ (μδὺ ΤΟΌΪ τνᾶβ ἃ. γοῦηρ πη αἵ ἴῃ6 
{Ππὴ6 Οὗ [86 14]]πρ’ ΔΥΑΥ οὗἨ τ ἐχὶδε οὗ ΝΕρἢ- 
ὉΠ4|πὶ ἔτοῦ δυάδῆ. Τῇθ ΟΠαδϊαὶς ἴθχὺ δργθθ8 
τὶ τ {Π|8 τοργοβοηϊαιίου : “ Δπὰ θη ΒΘ νγ88 θαΐ 
γουῦπρ ἴῃ τἴ89 Ἰδαπὰ οὗ ϑγδ6)], 811 [6 τῖῦο οὗ ΝΑΡῈ- 

0Π4}1 το 616 αραΐϊηδῦ (Π6 Κίπράομῃ οὗ Πανὶ, δπὰ 
τοίιβοα ἴο φῸ ἴο Φογυδβδ]θιη.᾽" Ηθηοθ ΤΟΡὶϊ τπημδὲ 
ἢδνθ Ὀθθ δῦ ᾿οϑϑὲ ὕνο υπαγοὰ ὙΘΑΆΙΒ ο]ὰ δὲ [ἢ 
(ἴθ οὗ πὸ Αβδυσυίδῃ σαρίνγ. Βαΐ, δεοογάϊης 
ἴο ἃ ᾿δίοσ βιδίθιηθηι οὗ [Π ὕοοκ (χἷν. 11), ΒΘ ΟὨ]Υ͂ 
Ἰϊνοὰ ἴο ἴΠ6 ἀρ οὗ οὔθ μυμπαγοὰ δηὰ δξιγεἰρῃς 
νΘΑΓΒ δἰζοροῦμοσ. [ὁ τιϊῦ Ὀ6 δβαϊὰ ὕπδὶ ποῖ 8 
Ῥο οὶ, θα 8. βρί γίτπαὶ, {8}}}πρ ΔΊΥΔΥ ἰΒ τηθδηΐ. 
.Π1, [Π9 ΘΧρΙδηδίίοπη οδῶ ὑὕὑθ παγὰϊγ τοραγάθὰ 88 
βι Π[οϊοηῦ. ΓμῸ Νυϊγαῖθ, τ ἢ}1]0 υδὶηρ αἰ ογθης 
ἀδίοβ, 8. ΩὩ0 1688 ἱποοπϑβίβίθηῖ. Αδοογϊῃρ ἴο ἰξ 
ΤΟΌΪΣ 88 οἈΥγο δυναὺ τ ὉΠ6 οαριϊνθ8 τοπιουϑὰ 
πη τπ0 ὈΠϊγὰ ΥϑΑΣ οὗ ὑΠ6 τεῖσῃ οὗ Ηοβῃθα (2 Επρϑβ 
χΥΐ. 6). Ηθ ἰ8 τοργοδβειῖθὰ 88 Κπονίηρ οὗ [9 
ἀοβιγιοῖίοη οὗ [86 θη} ( Κμΐσ., χὶὶ. 11, 12), 
τ ΒΙΟἢ ὕοοῖς ρΡίδοθ ὁπ διιπάχοα δηὰ {Π|ΓΌΥ γὙ88Γ8 
Ἰαῖοσ, γν 116 οἰβοτθογο {(χίν. 2) "6 8 βαϊὰ ἴο ἢδνθ 
τοϑοϊ θα ΟἿ]Ὺ [ἢ δρ6 οὗ ὁη6 μυπάγοα δὰ ἴὑὸ γϑᾶσδ. 

γον. 56. Τῇ Βάαλ τῇ δαμάλει, ἴο ἴμ6 ΒοΙοΣ 
ΒΔΑ], ἱ. 6., [86 140] Βδ] ποῖ ψγ88 νυγουβηϊρροὰ 
ἴῃ ἴΠ6 ἔοστῃ οὗ ἃ Πεῖοσ. Βοίὴ [Π6 πηϑδοῦ 6 δηὰ 
[ϑπιϊῃΐηθ ροπάοΓΒ ἃΓῸ υδοὰ πῃ ὑπὸ ΟΥ̓Χ, ἴῃ δρεδ- 
ἴην οὗ {8 ἀοἰὑγ. 

ΕΓ, 6, ΤῊΪδ βιδιθιηθηὶ ἴπαὺ ΤΟΝΙῦ δ Δ]ΟῚΘ 
(μόνος: 8΄η., μονώτατος) ἴο οτγυΒδ]ο ἴ0 Β8οῦ ἦσθ 
ἀοθβ ἢοῦ ἄρῦτοθ ὙΠ οὯθ ἰουπὰ 8 ν. 18. --- ΟΥΘ". 
ΤΉτοθ ἰἴπμθ8 ἃ γϑδσ Ψᾶ8 Ῥσχεδογί θά. 860 ἔχ. 
ΧΧΙΝ. 17. 

γοΓ. 7-.9. Ἡοθροοῖζίηρ, {{0{Π68, 866 ΝΡ. χυὶ]]. 
Ὡ[, 3ῶ4-32. Οἱ ἴδο βοουηὰ (θῃτἢ, βε6 Ὠραυῦ. χὶϊΐ, 
17 ἔ.; χὶν. 392. -τὦὋν)'Ψ βοϊᾶ, ἀπεπρατι(όμην. Τὸ ΔΒ 
βοϊά ου δοοουηΐ οὗ ἴῃ αἰ Βςυ]ῦγ οὗ ὑγαπβροσιδιίοι, 
δηὰ 80 ἴο Βα ῦῖϑ θχρθῆϑο. Τὴ Οὐκ πογὰ ἱἰϑ 
βαϊὰ ὑο ὍΘ ΠΟΥ ΠΘ.Ὸ οἶδα ἔοι ηά --- Το ὑἰμτὰ. 8.60 
Ὥθαι. χίν. 28, 39; χχνὶ. 12. -- ΟὐὗὁἨἍ τὴν κἰηγοά. 
τ νᾶϑ δ [μδὲ ἰΐπιθ, δῃὰ ἰ8 δβι}}}, σορασάθα ἱπ [ἢ9 
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Οτὐΐοηῦ 48 ὑγβο Ὁ ὮΥ ἴ0 ΤΩΔΙΥΥ͂ ἈΠΊΟΏΡ ΟὨΘ᾽Β ΟὝΤΩ 
ἰὩπαγοϑά. 
γε. 10. 

[πᾶὲτ ψὰ8 ἰουἱἄάθη ὈΥ ἴμ9 ἰδῖτν οὗ Μοβϑβ. 
Φυά! χ. δ; Αςῖδ χ. 14. 

γον. 11. Συνετήρησα τὴν ν μον. Μοεὶ οὗ 
[Π6 οΪά οοτμπχοηίδίοσβ (848 Α. Υ'΄.) δπο!ὰ δὲ 186 
δ θδύδη ν6 δ᾽ ΠΙΡῚῪ τϑργοβθηῦδ ὑΠ|9 ῬΘΓΒΟΏ4] ἈΤῸ- 
ποῦῃ. Βυῦ ἴδ τηρῃϊ δ'80 6 ἵΔΚθὴ ἴῃ 18 888] 
δ0η8ο. ἴτ Ὑδϑ ἴΠ6 500} τῃδὲ ποοάϑὰα ὕο ὃὉθ Κορῦ; 
δίῃοθ ἱΐ ΜΆ8 ποῖ 8 τηδίτου οὗ ϑαιπρ οὐ ποῦ Θδίίηρ, 
ἴῃ ἰι5οὶξ οοπβὶἀογϑά, θαϊ οὗ ορβοσγνίῃρ ὑΠ6 Μοδβαϑς 

Βγχοδὰ οὗἩ ἴθ ΘοΘ:Ὦ 165, ἱ. 6., οὐ 

Ὕ. 
ον. 14. [ὲὺ 18. ποῖ τηϑϑῃῦ [Πδὺ Β6 ᾿ψγοηῦ ΟἹ ΟὨ]Υ͂ 

ΟἿΘ οοσδδίοη πο Μοαΐα, θη παι ἢθ 88 δοσῦϑ- 
τοπιθὰ ἴο ρὸ {Ἀ} ὙΠῸ} (ἐπορευόμην). ὅ66 ποχί νΘΓΒΘ. 
-- βϑοῦϑα. ΑΔὴῃ οἱἹὰ εΐγ οὗ Μοίία, δηὰ οὗ Ἵοομδβὶά- 
ΘΣΔ]6 Ἰωροτίδμοθ. [δ 18 ὑσίοθ τηδπιϊοηθα ἴῃ τῃ6 
Βοοκ οὗ δυάϊίεῃ (1. ὅ, 15, ασαμ), Ὀὰῦ ἢοννῃρτθ ἴῃ 
ἴπὁ6 Ηοῦτον ϑογίριαγοβ. Αδοογάϊηρ ἴο Αὐτίδῃ 
ὍΑ5 ἴθη ἀδΥβ᾽ ἸΟΌΓΠΟΥ ἀϊδίδπς ἔγοση Εοδδίδῃβ ; 
δοοσοτάϊης ἴο ῬιοΟΙοΥ, ὕνο Ὁπουβαηα ἔα] οηρΆ. 

Μερ. 15. ΤῺ ἰδ]οπίδ οὗ δὲϊνοσ. Τῇ 90 8} 
18] οπὶ σοηῃ αὶ ποα δϑουΐ πἰηοίγ-ἢνο ΕΠΡΊΒἢ ροπηάβ. 
8.6 Εχ. χχχυϊ!. 25, 26. --- Βοληθομοσίη. Ηο 
τοϊζηθά, βοορογάϊπς ἴοὸ Ηδν)]δοη (Απείοπὲ ἥδοη,, 
111, 43), ἔτοπιὶ 233-24 γϑᾶγβ, δὰ ψὙῶ4ὅὁἑ8 60} Τγ0Γ- 
ἀογθϑα. --- Ηἰα ΤΑΥ͂Θ ὍΣΟ Ὁδδίθ019θ. ΤΕΐβ 8 ἴο 
6 υπάογπίοοά οἰ 6Γ οὗ 18 οὕ οοπάποξ οΥ οὗ [}6 
ἔαϊο ἩΠ οἢ ονοτῦοοῖκ πἷπι. Ηἰΐβ τοὶρῃ 88 ἀπγίηρ 
ἃ Β[ΟΥΙΩΥ Ρογοα, δηα τχϑδὰδ Ὡποθγῦϑι ὑπγοῦρἢ [ἢ 0 
ὙΑΥΘ ὙΠΟ Π6 ναροὰ. Οὐγ ὑοοῖκ ἰβ τος ἴῃ 
ΓΟΡτοδϑηζεηρ ἢΐπ 88 [Π6 Βοὴ οὗ 5. Βα] Δ ΠΌΘΟΣ, 8860 
Ιηξτοάιιοιῖίοπ, ὑπ ον “ Ηἰβιογίοαὶ ὨΠου ἰ65.᾽ 

νοιβ. 16-18. ὅδδοπιθ σοπιπηθηϊδίουβ 68}} διίθῃ- 
εἴἰοῃ ἴὸ ἴθ πἷρῃ ΟἸνίβιίΐδη βίδπάδγὰ οὗ ΤΟ Β 
ςοηάαοῖ, “γορε αεοδάεϑαΐ αὐ δυαησείζοαπι ρμεγζεο- 
ἐἑοπδιι ᾿ (860 ἀνοίίμα, Απποὶ. αα ἰοε.)}. Βυῖ, υἡ- 
ἰογτίυμδίοϊγ, ἰδ γγὰβ ΟὨΪΥ͂ ΟὯ6 ρμϑιῦ οὗ 6 Νονν 
Τοδζαιηθηῦ τπογα] τ (ἰδὲ ΤΟΌΪ᾽ δοϑίὴβ ἴὺὸ ἢδνθ 
τϑοοχηΐϊζοὶ. Ηθ γγ8 σουῦδιη} }γ ἱσηογϑηῦ οὗ [Π6 
υἱγῖῶθ ὑμαῦ ἰεῖ8 ποῦ ἴΠ6 τρῃῦ δηὰ Κπὸν τἢδῖ 
[6 Ἰοΐξ παπὰ ἄοϑβ, ἀπά 80 4118, δέου 411, ἱπίο 
106 οοπάθιηπαίίοη οὗ ἴ86 ῬΒΑΙΒΘΘ ἴῃ ἴδα ρδγδ- 
016. --ὶόᾳσ Ὀυγίοα ᾿θχ Ὀσίνγ. [Ὁ ψ͵88 τοραγάδα 

ΔΙΔΟΩΣ ὑΐ6 9608 88. (6 ρτοδίοδυ ἀἴβργαοθ [ἢαῖ 
ΟΠΘΒ ὑοάγ βμου]ὰ ὃθ Ἰοέξ πῃρασίθὰ αἴοσ ἀθϑῖῃ. 
(8θ6 1 Κἴηρδ χὶ, 22; χὶν. 11.) -- 45 ζυᾳίτινθ. 
ΤὮΘ τηϑιθοσϑῦ]9 ἀοίοδὶ οὗὐ ϑϑηπδοῆοῦ Ὀδίοτο 
86 Μν}}5 οὐ ϑογιιβ8]θτ), [ΠΡΟΌΡἪ [89 Βρθεοΐδὶ ἱπίθι- 
Ροϑί πίοι οὗ ἀἰνίπο Ῥγονίάθῃοθ, 18 ῬΡγοΟῦΌΘΟΙΥ τοξογτοὰ 
ἴο. [δ ᾿5 οἔΐδῃ ηο(οθα ὈΥ [ἢ Ἰαον «“Θνγ 8ἢ. τσὶ ἴΘ ΓΒ, 
899 1 Μϑος. υἱΐ. 4] ; 2 Νϑδος. υἱῖἹ. 19; 8 Μβοο. 
Υἱ. 5; Ἐδςουβ. χὶν !. 21. Οὗ. Εδν ηϑου, Αποίοηΐ 
Δίοη., ἰϊ. 168. 

γόογ. 19. Καὶ ἐκρύβην. 1 τ} ἷ8 ποτὰ 85 τηϑᾶθ 
ἀορομάθῃϊ οἱ ὅτι, |ἴκ θάπτω, ἯΘ ΤὭΏΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ 
Βοπάϊδάγβ (θάπτω κρυβδήν); οὐ νῖζῃῃ ΕὙ ΣΟ ἢΘ 
ἰτϑηβίδῖθ : “ ὑδδιῖ 1 ὈΌΓΣΥ ὑπ δηὰ δῖ οοηῃοθα θά," 
ὦ. 6.. [δῦ 1 Δ1ὰ [00 ὈΠΚΉΟΤΩ ΟὯ6 ΠΟ θυτίθ8 ὉΠ ΘΙ. 

γος. 31. Οὐ διῆλθον ἡμέρας (ἡμέραι) πεντήκοντα. 
ΤῊΐθ γὙογὉ 18 βοτηοιϊπηθϑ υϑοὰ τ ἢ 0Π|ὸ δοουδβαῦϊνθ 
οὗ υ᾿τὴ6 ἴῃ [8 Β0η80 οὗ ραξβ5, σὸ ψ. Βαῖτδο τοδά- 
ἱῃρ οὗ ἡμέραι (11. 111. 28. 58. 64.) 5 δυβῆοίο Ὁ} 
Ὑ6}} βυρροτγίθα, --- ἘΠῚ ἵνψο δοβ. ὙΠΟΥ ΜΟΙΘ 
ο4110ὰ ΑΙ ἀγαπιπιεϊδοῦ ἀηὰ Θλαγόζεῦ. ὅδε ἘΔ] η- 
8018 Α“ποϊεηὶ δήοπ., ἰϊ. 1609. ΤῊΪ8 δαῖποῦ ΒδΥδ 
τπᾶῦ (86 πιυσον οὗ δοπηβοιθσῦ “πὶ η ἢἐγ-ῆνο 
[1π9 τοδϊηρ οὗ 28. 58. 64. αἰ. ΑἸὰ.] ἀδγβ ᾽ οἵὗὨ 8 
τούυγη 0 ΝΙμΘν ἢ 8 δὴ ἱηνοπιίου οὗ οὔν ὈοοΙ. 
Ηδ “ ἀϊὰ ποὺ ἀΐο {{}] ϑονυθῃῦθθῃ ΥΘΆΓΒ ΔΙ͂ΟΣ ἰδ 
τηϊϑέοτίαπο (Β. ο. 681). δὅδο0 2 Κίηρβ χὶχ. 86. 
Οοά. 1. [88 ἼΣ ἄδγβ; ἴ:9 Ὑυϊχεαῖθ, υἱτἢ ἴθ 
ΟἹὰ 1,μαλη δηὰ (μαϊάεῖς, ἔοτιγ-ῆνο ἀδγβ; ΗΕ'., 
πἰηθίθοῃ ; Ουρθοτϊοῖ, ἠο] ον Βθαδοῖ, τνου]ὰ υἢ-- 
ἀογϑίαπα ὕΠ6 ὕπ|6 δου ὕΠ|ὸ σοπῆδοδιίίοη οὗ [86 
δοοάβ οὗ Τοῖς, δηὰ ποὺ δὐῦασ [ἢ ᾿ῃομαγο ἢ 5 σΣΘ- 
ἴαγη ἔτοηι Φυάδα. Βυΐ 0 ὀἼδῃποῖ 8606 Ποὺ [Πδὺ 
ΠΘΙῚΡ8 1706 τηδίῖον, 848, ἔστοπι ὕδο ἰοχῦ, ἴδ νου ]ὰ ϑθθη, 
τπδὺ τΠϊ8 ἴοοκ ῥΙδοθ δὖ δδοτῖ [86 881η6 {ἰπ|6 τὶ 
[80 ΟΥ̓ ὀυθῃηῖ. ---- ϑδομβοσάοῃμαα -- Εβαυῃδάαοῃ. 

ΨοΣ. 22. ΤΠδ ρμοβί(ἰο οὗ ὑδθ “ΚΘΘροΡ υὗ [ἢ6 
βίρηθῦ ᾿᾿ νψὰβ ποχῦ ἴο [ῃδὺ οὗ [86 κίηρ. 8.66 ΕΒ(Ὠ. 
ἢ. 10. ΤᾺ 8 ρᾶγὶ οὗ [86 ΠΡΘΤΥ δ ἜΡΡΕΤΕΒΕΥ Δ 
ἰπιϊιδιίου οὗ ὑπαὶ οὗ Φοδβδρι, 12.819], διὰ Νοῖιθ- 
πχΐϑὶ, 88 ἰδ γόϑρϑοῖβ ὉΠ 6ἷ Ὁ οἱ θναιϊίοη ἴο πὶ χὰ οδὶοθ 
ἰπ 4. ἐογείρῃ βίδιο. ---- Ἐξάδελφος 8 ἃ ἰδίθ ποσὰ, 
δηα ποῖ οἰβεσσῃοσγα ἔοππὰ ἴῃ ἴδ ΧΧ', οχοθρῖ ἰῃ, 
0826 ρῥγοϑοηῦ ὈοοΚ. ὙΤΠΟΣΘ ἰδ ΘΟΙΏΙΔΟΙΙΪΥ 804 τ, 
(ἷϑ τηοδηΐηρ [86 πογὰ ἀνεψιός. 

ΟἜΑΡΤΕΒΕ Π᾿ 

1. Ανν σὴ 1 ο8126 ΒΟΙῺΘ ϑρδίη, δπα ΤΩ ὙΪξ6 ΑἸπΑ ᾿γἃ8 γοϑίογοα ὑηΐο τηθ, ΙΔ: 
ΤΑΥ͂ Β0η ΤΟ ΪΔ8, δὖ ᾽ (η6 ἔθαϑί ὃ οὗ Ῥοηὐθοοϑβί, υιὶοἢ 18 086 ΒΟΙΥ ,ϑαδέ οὗ ὑῃ9 βϑύθῃ 

2 Ὑ0ΘΚΒ, ἔΠ0ΓῸ τῦ88 8 τἱοῖ π168] ργοραγθα ἔογ " πιθ. ΑμᾶδΙδεὲ ἀοχῃ ἴἰο οαίύ. Απᾶ 
ΜὮΘὴ 1 807 Δυυπάδηοο οὗ [οοα,51 βαϊὰ [ο ᾿τωΥ 8οη, (ὑο δῃὰ Ὀτίπσ τ μδὲ ροοῦ "πα 
ΒΟΘΥΟΡ ἰδοῦ 81}4}} πᾶ οἱ οὗ ΟΣ Ὀγοίγθη, ὙΠῸ 18 πιϊπα[] οἵ {ῃ6 [μοτά ; δπᾶ ἰο, ἴα 

8. ἴΔΥΤῪ ἴον (866. Απάἶ δ6 οδπι6 αφαΐπ, πα 8614, Εἴθ Υ, ὁπ6 οὗ ΟΡ Ὡδίϊοῃ 88 Ὀθθὴ ὃ 
4 βιγδηρ]θᾶ, δηᾶ οδβῦ οαὐ 9 'π (1.6 τηδυ κοῦ ρ]8ο6. Απᾷ ᾽9 Ὀεΐογθ 1 μδᾶ ἰαβίδα δηγιίην,}} 
Ιργδηρ 5 ἅρ, δπά ἰοοὶκ Εἴτα ἀρ ἰῃΐο 8 σοοτὰ πη] αἴΐον ᾽5 [π6 σοΐῃρ' ἄονγπ οὗ [86 βυη. 

ὅ, 6 Απα 1 τοίατηοά, δηα γαβϑηθα τηγβοὶξ, δα δθ ταΥ̓͂ Ὀσθδα 16 ἴῃ ᾿θδυΐηθθθ.Ό Αμπᾶ] 
ο81]ϑἃ ἰο τιϊηὰ {Π6 δ ρΡΥΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ Απλοϑ, ΠΟῪ ᾿5 6 βαϊα, Ὑοὺγ ζθαϑίβ 8.}4}} Ὀ6 ἰυτηρᾶ 

7 ἰηΐο τιουγπίηρ, 8ηα 8]} γοὺγ σαἰγί πο ἰαπηθηϊδίίοη. 

5 Πιντηκοστῇ Ὀοίοτο ἑορτῇ ἰδ οτα!ἐοὰ ἴῃ ΠῚ. 248. 60. Α]Δά. Το Ψοξ. 1. --ἸΑΟ ΡΝ. : ΝΟΥ. . .. ἨΔ6 οοἴξο. 3. 1η. 
δείὶοϊο Ὀοΐζοτο ἐδ ἰδέϊοσ ποσὰ, δ ἴῃ 111. 248. 0ο. ΑἸά., που]Ἱὰ πιβκο ἰξ ἴῃ δρροασϊουῃ πὶ ἐμ9 ΖΌΡΙΔΘΡ. 

ΑμαΤῚ νορί ; δῃᾶ δῇκδχσ 86 

4Α.Υ͂.: κοοὰ 

ἀἰπῆος γεραγζεά τθὼϑΘ. ὙΊ ἐγενήθη ἰδὲ ὙΔῺΒ ὨΔΙΟΙΥ͂ ΠΘΟΘΒΦΑΙΣῪ ἰὼ νὺξ ἐπο νοζὰ “ Ῥχορασοὰ ᾽" ἰὴ 1τ] 1.8, δ ἰὼ ἐδ Α. Υ. 
δΑ.ΓΥ͂., ἰἢ ὃ. ὙὨ]οὨ. 

ΨοΣ. 2.1. ---6Α. Υ.Ψ : τοοδῖ. 1 πΐ. δ ἰα. ἘῪῸΡ ἐστραγγαλωμένος οὗ (ἢ ἐαζέ. γό.. 171. ὅδ. οὗδεν ἐστραγγαλημένοε, 
88 4160]. 86 ἃ οοττοοιίοω ; 44. 106. : ἐστ ῖ 9.Α.Ὁ0.: 15 οδδὲ οἰί. 10 ΤΌΘ (δ υπίυδ, ΤῸ 51). 1 
απῦ πε. 13 πἰατί, 12 ογκῖία αἷνϊον (ατ., ἕως οὔ ὅδν, οἵο.). 14 ΤΒοΩ (ὅ0:., δείὶμαδ).. .. τπιοαὶ 15 Ἀοζοθσν 
Βοτίης 5. 920ρ. 5 ἘδΒοζοζοσο. 
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8 ροΐπρ' ἄοττῃ οὗ (Π6 δὰ 1 νψϑηὺ δηα Τη866 8 ρῥΤανθ, δῃα Ὀυγὶ θα εἶπ). Απαἷ ΤΥ ποῖρἢ- 
ὈΟΓΒ τῃηοοΚοᾶ πῖδ, ἀπα βαϊα, Ηθ 18 ΠῸ ἸΟΠΡῸΡ γα οὗ Ὀοίηρ ̓  μὰ [ὁ ἄδθδίῃ ἴοῦ (818 
τηλύίου ἢ ἢ6 ἢδ8 Ὀ66ῃ θύϑῃ 8 ζυρὶνο, ὃ δπα ψοί 10, ἢ6 ὈαγΙοῖἢ {πΠ6 ἀ6δα ἀραβίη. 

9 Απά 186 βᾶπηθ πίριῦ 1 γοίυστηθα ἔγοιῃ (86 Ὀαγίαὶ, πα β]θρὶ ὈΥ (Π6 γγχ}} οὗ τιν 
10 οουτγίγαχα, Ὀοὶπρ' ἀπο] 6 8ῃ," ἀπ ΤΥ ἴϑοθ γἃ8 ὉποΟυ θα ; δηᾶ 1 Κηδν ποὺ {παὺ {ἢ 6 ΓΘ 

ὝΘΓΘ ΒΡΑΣΤΟΎΒ ἴῃ Π6 γ18]} ; ΔΠ4 Τυἷη6 Θγ68 Ὀθίῃρ' Ορϑῇ, ὑἢθ ΒΡΑΥΤΟΥΒ τηπίθα ὌΆΓΤΩ 
ἀμπρ ἰπῦο τηΐηθ 6Υ68, δῃὰ ψ ἱθ βροίβ ᾽ σϑῃη6 ἰῃ τηῖπθ ΘΥ68; 8η4 1 ποηΐ (ἰο {Π6 ρἢγ- 
Βἰοἶβ8, 84 7 {Π6Υ ΒΕΙρθᾶ τὴ ποῦ; ὑυΐ " ΑΟΒἰδομασιβ ΠΟΌΓΙΒΗΘα "᾽ τηὴ6, απ} ἢ 19 

11 νϑηΐ ἰπίο ΕἸγτηδῖβ. Αμπᾶ γΥ ΜΠ16 Αππδ σοΟυΘ ΜῸΟΟΪ ἰῇ (6 σοϊηθῃ Β γοοηιξ; 1 
12 δῃὰ 886 βϑοῃΐ 1 ἰο 18 ΟἼΠΟΙΒ δηα 12 {Π6Ὺ ραϊα ΠΡ {16 15 τγᾶρϑβ, Δῃὰ σᾶνθ ΠῸΓ 8180 
18 Ὀοβίά65 4 Κὶ, Απᾶ ψἤθη δ. γουσηθα Ποιη6, ἰΐ ̓ " ὑόρββῃ 

ον, ΕὙΟ ΏΘΏΟΘ ἐξ ἐλ ΚΙ ἢ Τύ 8 ποί βίο ϑῃ, 18 ἐὐ ἢ 
14 ἴον 1 18 ποῦ ἰατνία] ἰο οδῦ αην ἰλίπρ ἰδλαὲ ἐξ βίο] 6ῃ. 

[0 ΟΥ̓ ; 8η4 15] βαϊά ὑπο 
Ἐοίαχῃ 15 1ὑ ἰο {86 ΟἼΤΠΘΓΒ, 

Βυΐ 886 ΓΘρ] 64,17 10 γγὰ8 σίνϑῃ 
885 δ ἃ ρῬΡΠ0 τόσο ὑμ8ῃ [86 αᾶρεβ. Απα "1 αἷα πού Ὀδ]θνθ ἢθὺν, δῃηᾶ Ὁ μΡδθ ὧδγ σϑ- 
ὕαση 51 1 ἰο (86 ΟὟΠΟΙΒ; δηὰ 1 τῦδβ ἱπαϊρτιδηῦ 323 αὖ ΠΘΓ. 
ὝΒΕΙΟ ἃΓΘ {ῃ|η6 8ἃ1π|86 δπᾶ {δγ στὶρῃύθουβ 6668 ἢ 
Κποόνῃ. 

Ψοκα. 8-10. - 1. Υ.: Βυι. 
αἴϊοσ φοβεῖται (υη., ποπ απιρίἷμϑ8 γηιείμίε ἐείο ἐμέετ πεῖ). 
3 νο]ϊυϊοά. 6 4 ὙἙΔΙΘΏΘΛΘ (ταδτρ., τολίέε ΔιηιΣῚ. ΤΑ. 7.: ὉὈυϊ. 

Βυΐ βῆ τορ] θα ἰο 33 χηο, 
ΒΟ] α, 411 (ἐγ σοσὶκβ 33 αγέ 

8 Τμΐο γιαπ ἰδ ποὶ γοῖ δἰγοϊὰ ἴο 6. [1η 23. 44. δ2. 64. 108. ὅσο. ΑἸὰ. οὗτος ἰδ ἰποοτίοα 
δΑΟ.Υ͂. γδο 8οὰ δι. 

8 ΣΩΟΣΘΟΥ͂ΟΣ. 
4 ΤῊ δδπθο ηἰρσῃϊ δ]6μο. 
9 ἀϊὰ πουτὶβἢ. 161, 

Βτὶ χδοῦθ 85 οὨδηροὰ ἐπορεύθην, ποῦν ἐμδίαπάϊης ἰδ6 Δα ΒοΥΥ οὗ ὑμὸ Μ59.,, ἱποιυὐΐης 1{., ἴο ἐπορεύθη, Δ “ ΟἹοαΣὶς τὸ- 
Δαϊνοά ὉΥ ἴ8ο οοπίοχι."" Φἁυπίυδ δδ8 »γοΐεοίμα ε554ε4, δη ἃ χοιηδσῖκα, ἰῃ ἃ Ζοοϊ-Ὠοῖθ : δὶς γεσέϊέμέηιμς ἐς εοπγεείμγα διδίαια 
ἐεγα πὰ. Τδοὸ νυὶς., ΗΜ., δηὰ Οἰδ]ὰ. οπιὺ 9 οἰδῦμο. 

Υοτα. 11-18. -- ΑΟΥ͂. : ἀἰὰ ἐδκο τοπιοτ 5 ψτοτῖς ἴο ἀο (πλδτᾷ., τσᾶ2 ἀὐἰγεά 0 “ρἱκ' ἐπ ἰλὲ Ἰτοοπι6η"2 τοοπιδ). 
1 ΑΟΥ͂ : δηὰ ὙΒΟῺ 586 ᾿ιδᾷ δεῃξ ἐλεηε Ὠοπιο ἰ0 ἐδ ΟὙΤΏΘΣΑ. 

14 ἰὰ ταῦ ἰῺ τοΐηο Ὠοῦυδο (ΟΣ., ὅτε δὲ ἦλθε πρός με) διά. 
19 Ἠονθαϊι. 

(" Ὀδσδπιο τϑὰ ")), Πχο σνου]Ἱὰ δυῦδδιϊ πο ἡρίθενον ("ὁ δοσγεὰ "), θυ: νιῖδοῦϊ δυδιοίθη!  ΣΟΔΘΟῺ. 

γυναικείοις, ἸΙροιι νου]ὰ τγοδὰ ἔργοις γ. (606 ΟὐΉ1.). 
15 ογνεῖῖς ἴῃ. 

Υονσ. 14..--- ἸΤΑ. Υ. : τορ οὰ ἕρονπ τι. 118 707. 

ἘὸοὸΣ ἂν τοῖς 

15 ογπίδ δὰ. [ἴἷὅδἰφ ἰΐ ποῖ δκίοϊϑῃ ἢ τϑῃάοσ. 
30. θυ. . 51 χρηδοσ, ΖΞ διυδδῃῆοαά. ΒΕῸΣ ἠἡρυθρίων 

33.Α. Υ. : ὕροῦ. 
Μ ἴοι δῃὰ Δ]}} ἐὰψ τοογὰς. Το Οσϑοκ ἰ8 ἰδοὺ γνωστὰ πάντα μετὰ σοῦ ; ΘΠ οΘ ἔμ ἰἰΔ]1106 (ἐν τοογὰ Σ) δζὸ δοῖ τιθοὰοἃὰ. ΤΏ 
ΑΟὟ. [55 ἴπ ἐδ πιδιρίῃ, “Οὗ, ἰο αἰ ἰϊηχ8 δτὸ ἔηοιση ἐὸ ἐλεε,"" πΏ] ἢ τοπάογίηρ ἰβ δ πιί κε! 016, Ὁ ἀοοδδ ποῦ δοὸ ᾿6]] δυ 
10 οοῃίοχὶ 85 ἰμ6 οἴμοσ, Φυρίαδ, Εξες δρεείαία ξωυπὲ οπιπία αρμά ἴε; ΟἸὰ 14ὲ., Ἐδεε σα »ῬαξετὶΣ ογπιμπέδμε ποία ξωκι. 

ΟΠΑΡΤΕΚ Π. 

γεγ. 1. Ῥοδδῦ οὔ Ῥοιίθοοδί. ἙἘτοτὴ {Π|18 Ρ88- 
δᾶρ6 6 ἸΘΆΓΏ {Πδὺ Βπ0 ἢ ἃ ἔδδϑὶ νγ88 δῦ ὉΠ|8 ροτοά 
ΓΟ] ταιοά, ΤΊ] ἴὰνν ρυγοβδοσί υθα (1ον. χχα 11, 
15) ὕαῦ [86 εἰπιοὸ Βῃου]ὰ ὃ6 τϑοκοηρὰ ἔνοπι “ [Π6 
ΤΩΟΙΤΟῪ ΓΙῸΣ [Π6 ΘΑΌΌΔΙΝ "ἢ τἴ0 [0 ἸΠΟΓΓΟΥ͂Ν ΔΙ͂ΘΥ 
[6 σοιῃροιίου οὗ [86 δουθῃΐ Ἰ]ΟΠΓὮ, ἑ. 6., [86 
δέ ἀαν. Τδθὸ 96 }}18 πῃ ἔογοίρῃ 4 η48, 8ι.056- 
ᾳπδηΐ ἴο ἴ86 Οἀρυϊν γ, 80.4}}}7 ἀδνοῖθα ἴννὸ ἀδγ8 
ἴο {Π6 ἔδαβί, δ᾽ Ποῦ ἢ {π6 Τϑνν τοαπίγοὰ πὶ ΟΠΘ. 
- Ἀνέπεσα. Τἢθ 086 οὗ τμὶ8 γογὺ ἴο ἑηάϊοδῦθ τΠ6 
ΕΟ ΜΕΝ Ροθίισο δὲ {80 ]6 ἰ8 ον άθῃςθ οὗ 8 Ἰαΐθυ 
ἀδλῖθ. ἴῃ {Ἰὸ Νὸν Τοδίδιηθηςξ ἰῦ 15 ποῖ υὑποοι- 
0. ὅ60 Φολῃ χχί. 20, δηὰ Ὑ που, Ρ. 28. Οοά. 
1Π. [88 βιι διε ἀνεπαυσάμην. 

γεγ. 4. Ιηΐο δ σοοσῃ. [τ γὰ8 ποῦ ἱπ [ιἷὶβ ον 
ὨΟῦΒΘ, δίησο ἰζ ψΟοῦΪὰ πᾶν Ὀθοοπὶθ ὑπο ΌΥ υη- 
οἰεδη, Ὀυὺῦ ἱπ βοπιο δἀ)οϊηίηρ Ὀυ ἀρ. 8.66. 10]- 
Ἰονΐηρ νϑῖβθ. -- ὉΠΏΙ δἴος [89 βιὰ μβὰ βοΐ. 
Ο(απιὶ γαπὶ ἰγαπϑὲϊ5δοῖ αἶε5 {εδίιι8. ΑὙΟΙΒ. 

Ψεῦ. 6. ῬΣΟΡΏΘΟΥ οὗ Αἴῶοθ.Ό ὅ60 Απ. Υἱΐ!. 
10. 

γεγ. 98. Ηὸ ἀϊά ποῖ εκἴθθρ δὖ ἢοπιθ, Ὀθοδαϑ9 μ6 
νου Ἱὰ μανὸ σοηθσρὰ ἴῃ6 ᾿οιιδα ΓΠΟΣΘΌΥ ὉΠΟΙΟΔΏ. 
Α ῬΘΥβοη ὙΠΟ σϑῖὴθ ἱπ οοηῖδοϊῖ ΜΠ0}} ἃ ἀοδὰ ὈΟΩγ 
ὙΒΞ ΣΘΠἀογθὰ ὉΠΟΙΘΔΠ ἴῃ ΘΟΠΑΘ]ΏΌΘΠΟΘ ΤῸΓ Βονθη 
ἀλγβ. δε Νιυπιῦ. χῖχ. 11. Βυΐῦ Πα τηυβῦ Παγο 
Ὀγθυϊουβὶυ ἰουομοὰ [ῃ0 ὈΟΔΥ τ μθη 6 ὈΟΓΟ ἰΐ ἔγοπι 
1η6 δίγϑεῦ ἰῃίο ἃ τόοιῃ ἴ0 ψδῖς ἴοῦ πἰρῃῖ. Απὰ 
γοῦ Βα Πδὰ ποῖ οπ]γ σεϊυσηρᾶ ἴο ἰδ ποῦδβο, Ὀαϊ δά 
Θαΐθῃ ἴῃ ἱϊ. ΕΠ ΒΟΥ Τοῖς οὐ ἷβ ἰδύογίδῃ τηυδὲ 
αν ἐοσροίζοῃ ῃἰπι8617 δὲ {Π|8 ροϊηϊ. 

γοτ. 10. Στρουθία. ὅτ)8}} Ὀΐγάβ οὗ δὴν Κἰὶπὰ 
ΠΡῸΣ 6 τηϑϑδηῦ, θα ρΑΥΓΠΟΌΪΆΣ]Υ πράγτονθ. ΤῸ 
Ψαϊσαίθ᾽ γοηάθσβ ὈΥ λίγιιπαἴπεβ, ἀπά 8 [0] ονποὰ Ὁ 
Οονογά θ᾽ 8 αιμὰ τπ6 ΒΙβμορβ᾽ Βὶ0]θ6. Το Α. Υ. 

845 ἰῃ ἴΠ6 τηλτρίῃ : “ΟΥ, διραϊίοισα." ΤῸ ἰβ ποῖ 
ἸΚΟΙ͂Υ ταῦ Τοῖς που]Ἱὰ ὃ6 «θοῖοα, δ [86 βϑτης 
εἶπη6, ἰπὰ δοίλ ὨΪβΒ ΘΥΘ68 ἴῃ ὑΠΠ8 ἸΏΔΠΠΘΕ; ἰΐ τη, 
ἱπάθοά, 06 βαϊά ἴο δ6 μῈ]}]-πίρη ἱπιροβδί"]6. --- 
ΝΕ δροῖβ, λευκώματα. Τμβ ΟΥΘΟΚ ψογὰ ἴβ 
ΘΟΙΔΙΠΟΠΙΥ πδοὰ ἴο ἀδβίρηϑῦθ ἴΠ6 ἀΐδοαβθ οὗ [9 
ΟΥ̓68 ΚΠΟΝῺ 88 “ σαϊδγδοῖ.᾿ Βυΐ Γπ80 ολῃ ΒΟΆΓΤΟΟΙΥ 
6 118 τηδϑπΐηρ ΠΟΘ. [Ὁ 8 ΚΟΥ (Πδλὺ ψ δὶ 5 
ΚΩΟΥΤ 848. ““ Δδιιροὸ ᾿"᾿ 18 πηθδηῦ. οὐππῖυδ ΓΟΠάθγΒ 
ὈΥ αἰδιισῖπε8.( Ιῦ 18. ἃ “ϊῦο, ασὰ θδκ οῃ [ἢθ 
Θγ6, ὙΒΙΟΒ 18 οὗ στθδῖθσ οὐ 1688 δχίθηῦ, δῃὰ ποῖ 
ἸΓΔΏΒρΡΑΓΘΙί, Δα ΒΟΠΙΘΌΣ6Β Ἀ5ΒΌΠΊΘΒ ἃ. ὈΪ 5} ΔΡ- 
Ῥθδγϑῆςθ. Απηοηρ [ἢ ΓΟΙ]64168 τι564] [0Γ ἰὺ ἰβ [86 
811 οὗ οδι016, Βῆ66Ρ, δπὰ οὗ οοτγίδίῃ Κἰμ8 οὗ δ}. 
ΟἹ ΕΥΌΖΒΟΠΘ, ΟὍπι., αὐ ἰος. --- ὉΔΌΣ 6 [1] ττϑαΐ 
ἰηῖο ΕἘΠγτηδῖβ. ΤΠθ τοϑαϊΐϊπρ οὗ [ἢ0 ἐεχί. γες. ἰδ 
Ἰοοκδά Ὡροη 88 ἃ φογχιρίίοη, βίποθ πού ηρ 18 βαιὰ 
Οἰβε το οὗ 118 ἸΟΌΓΏΘΥ οὗ Γονὶς. 8966 χὶ. 17. 
15 αἰ ΠΟΘ. ΠΟΥ ΙΔ ἤδγο 6 ΒοπηῈ οὗ [9 ΒΟΟΟ ΤΥ 
ἰοχίϑ ἴο ἰθᾶνθ ουῦ [Π0 Δ᾽] ϑοη Θα  ΓΟΙΥ͂, ἃ8. ΠΟΥ͂ 
ἢδᾶνθ ἄοῃθ. ΕἸΥΤΏΔΙΒ Ῥγ͵ἃ8 ἃ Ῥγονΐποθ οἢ ἴ86 Ῥ6Γ- 
βίδηῃ αα]7. ὅ6ε 1 Μδϑος. γτἱ. 1. 

νεῖ. 1]. ᾿Ἐριθεύω Τὴ 88 ῬΓΟΡΘΟΕΙΥ ἴο τρογὶ Χ0Γ 
ισασε8. Τὶ Πδ5 4180 ἃ ΒΡΘΟΙΪΔΆ] δ᾽ ἤσϑηοθ, ἐο τοοτὰ 
ἵπ ὐοοἤ. 8386 ΕἸ ΣΒΟΠ6, ᾿ἰδηιογύτιοῦ, ἱ. ἡ. 148 Ε΄, 
ΟΒ]οΌΒηοΥ (16π1..) αα πυος.) ᾿τϑηβ]αῦαϑ ᾿ς ὉΥ ἰαπαπι 
ἰγαοίο. ΘΤΌΒΟΡ πΟλ]ὰ ΘΌΡΡΙΥ τἢ6 Ἔλα ἔργοις 
αἰτοῦ γυναικείοις. 8.9 Τοχίι4) Νοῖρθϑ. 

γον. 18. Οὧκπ [Πθ υδὸ οὗ μή ἴῃ ἰηοιτοχδνο 
οἰδι568, 8606 Ὑ πΠοσ, Ῥ. δ1] ; Π αἰτργληα. Ρ. 3248, 
250, 255 4 [Ιῃ 118 σλ80ὸ ΤΟ ΒΟΘΙῚΒ ἱπο θὰ ἴο 
Ὀο]ῖονο ΓΠαὺ ἴΠ6 κὶά δὰ Ὀδθη βίοϊθη. [Ιζ 18, ον- 
ΟΥ̓́ΘΟΓ, ἃ 82( ᾿ιἰπῦ, 48 ἴῦ τοδβρϑοῖὶθ [0 οπδγδοῖον οὗ 
Ἠΐ8 υἱξθ. --- Κλεψιμαῖος (-Ξ- κλοπιμαῖο). Α Ϊδῖς 
ψοχὰ, δηὰ, δοοοσάϊηνς ἴο ΕἸ ΖΕΕ 6, 618 ἤγεϊ ἐοπηά. 
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ΟἿ. Βορδβοοὶοβ᾽ ζοζ., αα τος., ὯΟ ρίνοθ οἰζδιεί ἢ [ ἤανθ Ὀ6Θἢ δχροοίρα ἔγοπι ὕμοπὶ ᾿ξ ὉΠΟΥ͂ πδὰ Ὀθθη 
ἴτοπι ἴΠ6 ΕΔ ΘΓΒ, δου Ὡρ᾽ ̓.8 1186. ῬΓΙΟΡΟΥΥ͂ ρίνθηῃ. “ΤΉΘΥ ΓΘ Ὡοΐ ἴῸ ὃ6 ἐουπά." 
εν. 14. νδβ ἱμαϊαηδηῦ, |ἰτ., δεοαπια το. ] " ΠΑ ΔΙῸ ἴῃ ἀϊπίτγοββ." ---- Α]1] (ὩΣ ψΟΥΚΒ 8.0 

“ Εχοαπάεδοοδαπι ααἀυετγειδ ἰἰΐαπι, αα υετόμηι: δαη- } ἱπονστι. 8.6 τρθϑῃβ, ΒΡῬΡΒΥΘΏΟΥ, ὑμαὺ ἴν 8 ΘΑΒΥ͂ 
ἴποο γμδοτε (ργώ ἴγα) βιιωπάεδαπι οοπίγα {ἰαπι.᾿ [ἴο 8600 ἔτοτα [86 τηϊβίογτιποβ ἰηΐο νοὶ 6 8 
Δ.8}᾽8 Οἰαυΐς, αὐ νος. --- ΨΥ ἌΘτΘ ΔτΘ [Ϊ ΠΏ: 81:28 ὃ  [41160 τπδῦὺ [Π6Υ διηουμπίρα ἴο ποϊμΐηρ. ΟΥ, Φοῦ 

ἐ.4., ΒΕΣΘ δῖὸ [᾿0 σοοὰ τεβυ]18. Ὑϊοἢ ταϊρῦ 1]. 10. 

ΟΕΑΡΤΕΕ ΠῚ. 

1.2 ΑἈΝΡ 1 Ῥοΐϊηρ ρτίονθα παρί,} δῃα 1 ΜῊΝ ΒΟΙΤΟῪ ῥγαγϑᾶ, βαγίπρ, Ο Τωογά, μου 
αι πδὲ, δπα 41} (Υ ᾿ΟΓΚΒ δηα 811 (ΠΥ ΔΥΒ αΥό ἸΤΩΘΓΟΥ δα {σι}, ἀπα ποὺ Ἰυᾶρεβί 

8 }Ὁ}γ δηὰ 080} ἴῸΓ ονθσ. [ἰθιθιηθ. Σ Π16, 8Π4 ἸΟΟΪΚ Οἢ 116 ; ΡΕΠΙΒἢ ὅ Τη6 ποῦ δοοοΙά- 
ἵηρ [0 ὃ ΤΩΥ 81}8 8 Π4 ἸρῃοΟΓΔΠΟΘΒ, δη ἐλ 8ἰηδ οὗ τὴγ ἔδίμϑγβ, γγμ] ἢ ὑΠ6 Ὺ ὁ βἰπηθα Ὀ6- 

4 ἴογθ (866; ἴογ (6Υ ΟὈδγϑα ποὺ {ΠΥ ΘοΙμμηδηιηθηίβΌ Αμᾶ ἰδοὺ ἀθ] νογθᾶβί ἢ Ὁ 
ἴογ ἃ Βρ011, δπα ππέο ΟΡ ν Υ, δπα μπίο ἀθϑίῃ, δπὰ 70. ἃ Ῥγσουθγὺ οὗ γϑργοδοῇ ἴο 81] 

ὅ [86 ΠΑΙΪΟΠΒ 8ΔΙΠΟῺρ ἭΟΤΩ γ7ύ6 ΔΓΘ αἰβρογβθᾶ. Απᾶ ΠΟΥ͂ {ΠΥ ΠΙΔΗΥ͂ Ἰυἀρτηθηίβ 8.6 {γ6 
ἴῃ ὑβαῦ ἰδοὺ ἀθαϊθβὲ ὅ υὶτ τὴ δοοογάϊηρ [0 ΓΑΥ͂ 818 δα τὴν [ίμο β᾽ ; ὈΘοδα56 Ὑ6 

Θ πᾶν ποὺ Καρῦ ΓΔῪ ΘΟΙΠΣΔ Πα )Θηΐ8, ΠΟ ΠῸΣ Βανα γα ΚΟα ἴῃ ἔσαϊῃ θοΐογθ 866. ἀπά 
ΠΟΥ͂ 468] νεῖ ἢ Τη6 88 βϑϑιηθίἢ θθϑὺ απίο 866. Οὐοιμηδηᾶ " τὴν βρί τὶ 0 6 ἰδίκθῃ 
7 οπι πῖθ, (μα 1 ΤηΔΥῪ 06 αἰββοῖϊγϑα," 5δῃα Ὀθοοῖηθ θαυ ; [ῸΓ 1ὑ 18 ῥΡγΟβί8 016 ἴ0Γ τὴθ ἴο 
ἀΐθ σδύθποσ ἔθδῃ ἴο ᾿ἶνθ, Ὀθοδαβθ 1 ἰᾶνθ μοαγὰ ἴβ]8β6 γθργοδοῦθϑ, πὰ μᾶνα τηποῖ ἜΟΓ- 
ΤΟΥ. Οὐοιμιμδῃᾶ ἐλογοίογο ἰμαΐ 1 ΙΩΔΥ ΠΟῪ 6 ἀο]νογθα ουὲ οὗ ἐλ ἀἰδβίγϑββ, απά φοὸ 
ἰηῦο [86 Θνθυ]δδίϊμρ' ρἷδοθ ; ὑγῃ ποὺ [ΠΥ ἴϑοθ ΔΌΥΑΥ͂ ἔγοια 116. 

7 ΤΤι 8Π16 ἴο ρ888 [ἢ 881|6 ἀΔ4Υ, ὑμαύ ἱπ Εοθαίδηδ 1 α οὐΐῳ οὗ Μοάϊα, ϑδγσα ̓  (8 
8 ἀδυρπίοσ οὗ Εδριθ] νγὰϑ 8180 γθβρσοδο θα ὈΥῪ ΠῸΡ δύ μοτ᾿Β πη8148, Ὀθοϑιβθ ὑμδῦ 86 Πδά 

Ὀ6θὴ τηδυγθα 0 βαυϑιὶ ἢυβυδηα 8, Δπα Αβιημοάξουβ [ἢ 6 6Υ1] ἀδιηοῃ Κἰ]]6 {ποιὰ 12 Ὀ6- 
ἴογθ {Π6 7 δα Ἰαΐῃ σὴ ἢ6Γ. Ασῦ ὑμοὰ ποὶ οἷον, δ β8]:4 ὑμθγ, ὑμαῦ (μοὰ ιαϑί 
βίγαηρὶ θα {ἐμπ6 μυθῦαπαθ ὙΒοὰ ᾿ιαβῦ 8]ΓΌδαΥ δὰ βϑνϑῃ, δια νγαϑί ποῖ πϑιμθᾷ ᾿" 

9 ΑἸΟΥ δὴν οὗ ἰβθη. ὙΒογοίοσο ἀοδὺ ὑμβοὰ θϑαὺ υϑ 1δὃ [ΕΓ ὑπογ ἀἰοα,15 ρὸ 17 ἴδον 
10 {μθαι, ἰθὺ 8 ΠΘΥΘΡ 866 οὗ (60 ΘἰΘΡ 800 ΟΥ ἀδυρσηίογ. θη 8.10 Ὠθαγὰ (8686 

ἐλέπισα, 8.16 γγᾶβϑ ὙΘΥῪ Βουσ ῦα!, 80 ἰμδὺ 8Ὺ6 ψου]ὰ 15 μαγθ βίγαηρ] θα πϑυβθ] ἢ. Απὰ 
Β.6 8βαϊ4, 1 8δὴχ {Π6 ΟἿΪΥ ἀαμφλίεν οὗ ΤῊΥ ἴδίμογ, απά 1ἢ 1 ἀο {μπῖβ8, 0 ψ1}} 15. 6 ἃ τϑ- 

11 ργόϑοῖ αμύο πα, δηᾶ 1 88}8}} Ὀγίησ ᾿ἷβ οἷά ἃρθ τὶν ΒΟΙΓΟῪ ὑπο Ηδάθ9.9 Απα 5: 
Β.}6 ῥγαγϑᾶ αἱ 2 (μ6 σἱμάονν, δπὰ βαϊὰ, Β]θββθὰ δῦ ἔβοὰ, Ὁ ἴωογὰ, γ Οοά, δπὰ 
Ὀ]68Β6α ἰ8 ἐμ γ ΠΟΙΥ͂ ἀπα ὨΟΠΟΓΆ0]Θ πδπὶθ 5. [ῸΓ Θυθυ ; Ἰϑὺ 811 [Ὺ σΟΥΚ8. ῥΓαῖδθ (ἢ 66 

12 ἴον θνθσ0. Αἀπᾶ πον, Ο Ιμοσγὰ, 1 μάν αἰγθοῦθα 35 τηΐηθ ΘΥθβ δῃὰ ΤΩΥ͂ ἴδο6 ἰονγᾶγα 
18 (606. Οὐτηιηδπᾶ (0 “ἢ ἴΔΚθ 129 ΔΌΎΎΘΥ ἔγοιῃ (86 δϑυίῃ, ὑμαὺ 1 ΤΔΥ ᾿ΘΔΓ ΠΟ ΙΔΟΓΘ ΓΘ- 
14, 15 ῥγόδο. ὙΒου Κπονοβί, ᾿μοσὰ, ὑμδῦ 1 81ὶ ρυγθ ἴγοιῃ 81] βὶπ ψ Ὸ ἃ πλδη,27 δα 

{μὲ 1 αἰά ποῖ ρο]]αΐθ 35 ΤΥ ΠΔΠΘ, ΠΟΥ (Π6 Ὠδιὴθ οὗ ΤΥ ζαίμογ, 'ἰπ (μ6 απ οἵ ΤὨΥ͂ 
ΘΑΡΌΙΥ ; 1 δὰ Π6 ΟὨ]Υ ἀαικσλξον οὗ ΤῊ ἴδιο, δῃα ἐμ ΓΘ 18 ΠῸ 808 39 (0 ὈΘ Ϊ8 ΠΕΙΓ, 
ὨΘΙΌΒΘΡ αν ΠΘᾺΡ ΚΙΏΒΠΔΠ, ΠΟΙ απῷ ΒΟ. Οὗ 016 ὃ αἰΐνα, ἴογ ποιὰ ὅδ: 1 τᾶν ΚΘΘρ τὴγ- 

γε. 1-ὅ. -ἸΆΑῸΟΥ.:; ΤΟΙ... ἀΐὰ ψγοὸρ. 85. Ἐὸσν ἐκδικήσῃς, ὙΒΙΟΒ Ἐτί σθομο δἀορὲδ ἴσοι 1171. ὅ8. 64. Δῃ ἃ ΠΙΔῺΥ 
οἶδον Μ88.., ἐδ τεχέ. γές. (στ ἢ 11.) μδε ἐκδικῆς.Όὐ 8... Ι10ΥΣ (6ο6 (Ὅηι.). Ἅ4ν8ο δυο (6 γ., ἃ ἥμαρτον ; Ὀαὺ 1Π]. δδ. 
64. διὰ δοῦιο οἔμοσα τὶ ὅο. Α14. Ὧδνο οὗ ; ὁ πηίΐυ, σι) δ ππογοΐοσο (Ὁοὐά, 11. 44. 106. οπιὶξ ἔμο οοπμοοίίγο ; Φυ}., 
φμεηπιούτεηι) ἔμπου δε ἀοἰϊνοχϑά. 6 ἐγ υἀριιθηδ ΓΟ ΤΏΔῺΥ δῃὰ ἰσιιθ, ἀ681, 6.6. (50 “ ππΐυ8). ἘΣ 286 }16 1080]. ΒΥ κ 68 
οὔὐ ἐδο οΘοππηοοίίγο Ὀοΐοτο ἀληθεναί, ἩΪΠ Π. 111. 28. 44. ΑἸὰ.; εὖ. ὥρι. 

γοσ. 6, 7. --Τὰ. Υ.: Νοῦν ἰδοσζοίοτο (8 ΥΟΣῪ σοζοθο σοβἀοχίηρ οὗ καὶ γνὺν ἰῃ 89 Α. Υ.). 8 απ οοτμμδηᾷ. 
9 χρδγκ., αἰεηιίδσα, ΟΥἩὨ ἀοἰϊοεγεά. [19 ΒοΌδΔΏθ. 11 ὅδλυδ. 

γατς. ὃ. - ἸΣΑ͂Υ. : πθοπι Αβηηοάθ8 ἔμο ΟΥ̓] βρὶ τὶς δὰ Κὶοὰ (Φη.. οεοίάεταῖ). Το ἔοστῃ οὗὨ (δ ἷκ ὈΣΟΡΟΥ Ὡδτθ ἴῃ 11. ἰδ 
ΟΥ̓ΟΣΥΓ ΏΘΣΟ Ασμωδαυς. 1 ΑΟΥ͂.: Ῥοεῦ ἰδοὺ ποὺ Κῆον. ΕῸΣ οὗ συνιεῖς, Προ, τι ΒΟΒΙΘΌΔΩΟΥ, (πη Κα οὐ σὺ εἷς 
δοιὰ Ὀ6 τοδὰ. Ἡ ΑἹ. ΥΊ, : δὰ β' σοδαν βουϑὴ Ἀσδθδη δ ((ο. ΑἸά. : ἑπτὰ ἄνδρας)... . ὨΘΙΠΟΣ πτῶδὶ ἐμποὺ πδιποὰ. Οοὰ. 
11. ἀπὰ ἴδιο ΚὅγΓ., 86 ΜὸῸ]} δὲ ΠΠ. βανο ἴῃ τοδάϊηρ ὠνάσθης (“ὁ ὈθΘῺ ῥχοβίοα ᾽)) ἰμδίοδα οὗ ὠνομάσθης οὗ πο ἐεχέ. γες. Τὶ ἰδ 
ῬΓΤΟΌΔΌΙΥ ἴο Ὀ6 τοχζδχαϑα, ΒΟΥΟΥ͂ΟΣ, 88 ἃ οοσττρί ἴοττῃ οὗ [6 Ἰδίύθν, εἶποο πὸ ποσὰ ἀο068 οἱ ΟἸΒαΥ γΪ 89 ΦΡΡΘΘΣ ἴῃ ἐπ ὶ5 Ζοσῃι. 

ὕοσα. 9-13. --. Α. Υ. : 8 ἴοΣ βοῶ. Τῶο δαάϊκίου ἰα ποῖ ἰπ ἐμ ἐξα. γες., Ὀαΐ 15 Τουηὰ ἴῃ 23. 44. 62. 64. 71]. ο. ΑἸά. 
Βγν. αὐὰ ΦυηΐθΒ. 164,0. : ὃθ ἀοαὰ (ἀϊθά, ἀπέθαναν, ἰ. ἐς, ἃ δίατα! ἀδαἢ). 11 χὸ (ΒΥ ὙΔΥΒ (ΟὨΥ βάδιζε. 1δ ἠὲ 
λοι ἴθ. ἔ1[95 μ4}]. 59 ἐμὸ ρτατο (ΟΓΣ,, εἰς ζδουἍ.. 53: ΤΕ. 853 ἰονδσὰ (σ᾿, πρὸς τῇ). 860 Οὐγι. 33} ΑΟΥ͂.: 
τοΐμθ ΠΒΟΙΥ διὰ βιοσί ΟἿ πδιηθ ἐδ Ὀ]οδϑϑὰ δῃᾷ Πομπόσϑῦ]ο (εὐλογητὸν τὸ ὄνομα τῆς δόξης σὸν τὸ ἅγιον καὶ ἔντιμον 63. 248 
248. σο. ΑἸἀ.). ὁ ροὺ (αν., δέδωκα). 35 απὰ ΒΩΥ (εἰπόν) ὯΥο οοῃπιοοὺ ἨΈ [8.6 10] ον Ὡρ δα ἰπηροσαίίνο (Οομγιηδηὰ 
10). Φυπίυδ 645, Φέρεπ μὲ ἐϊδογεξ. 39. ΑΟΥ͂. : ουἭ οὗ 0 οαγίδ.... ἐλ ΣΟΡΙΟΔΟὮ. 

γοεε. 14, 1δ. --͵ὖἢαλ. Κ.: τ ἢ τοδὶ. (Ὁοά. 11. ἔγουι 6 ὅτεῖ Ὠδηᾷ δυρρ)]θ6 καί Ὀεΐοτο ἀνδρός, 88 ἀο 4140 28. 44. δ2. δ8. 
106. 108, 2,9. βγν., τίοῃ, ΒΟΎΎΓΟΥΟΣ, ΟΌ]ἃ ΤΏΔΚΟ ΒΟΣ ΒΩῪ αὐἱΐθ ἴο0 πιὰ }.)}  ὅ[ 8 ἐλαξ] ΠΟΥ͂ΟΣ Ροϊ] υἱεὰ. 49 ποί ον Ὦδιὶἢ 
ΒΦ σὴν οἰ}. ὅ89 οὗ μἱϑ (Θτ., δίωρ!υ, νἱός ; ὅπε., “ἰμα σα 0). 81 ἴο ΟΣ. 



128 ΤῊΕ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΑ. 

86] 3ἷὸγ ἃ τ ῖξθ ; ΤΥ βϑύϑῃ ἀμβδαπαῖβ ΔΥῸ ΔΙγοδαγ ἀθδᾶ; ψὮΥ Βμου]ᾶ 1 ᾿νοῦ Απαᾶ 
1 10 ΡΊθαβθ ποὺ δ θθ ἴο Κὶ]}} τχθ, σοπῃηπιδῃα βοῖὴθ Γοραγὰ ἰο δ6 δα οὗ 116, δηᾶ ΗΠ Υ 
ἸΔΚΘη οἡ 5. 116, ὑμαὺ 1 ὮΠΘΆΓ ΠΟ ΙΏΟΓΘ ΓΘΡΓΟΔΟΝ. 

10 Απᾶ ἢ (6 ῥγϑυϑῦβ οὗ ἑλοπι ΟῚ γασ μϑαγὰ Ῥθῖοσθ {86 ρήουγ ὁ οὗ (86 στϑδὶ 
11 Οοα.δ Απά Ἰέαρἢδοὶ γγ88 βαῃΐ (0 68] ἐΐθηὶ Ὀοίμ, ἐλαέ ἐξ, ὕο 808416 δΥΑΥῪ ὑ86 τ ϊὺθ 

Βροῦβ ἔγοση ὁ ΤΟ Β 6γ68, δηα ἰο ρὶνο βδυτσα [86 ἀδυρηίον οὗ Βδρυθὶ 707 ἃ σϊΐθ ἴὸ 
ΤΟΌϊ489 {ῃ6 βοὴῃ οἵ Τοθὶξ ; 8δπηᾶ ἰὸ πα Αβιηοάφυβ [6 ουὐἹὶἱ ἀθιηοῃ ; Ὀδθοδῦβθ Βἢ6 
[6}1  ἰο Το Ὀγ σὶρῃῦ οὗἩ ἱπῃουϊδποθ. Αἱ [6 86] βαπιθ ἐΐπη ΤΟΡὶἑ τοίυσηοα,9 
8Π4 οηἰογοα ἰηΐο Ηἰβ μουβθ, δῃὰ ὅϑὅδγσα ᾿ (η6 ἀαωσλίον οὗ Ἑδρι 6] οϑηθ ἀονῃ ἔσομαι 
ΘΓ ὌΡΡΟΓ οἰ δΙ ΘΓ. 

γον. 16. --1 Α. Τ. : δῃά ὙὮΥ βῃμοη])ᾶ 1 "νοῦ Ὀυξ, οἴο. Δ [481 Βμου)]ὰ αἀἷο.... Ρ»ἱΕ ἸΆΚΧΘη οὗ. ΤΈΟ ἱἐεχί. γος., ὉΥ 
τοϊβίακο, ρῥ'δοοὰ μηκέτι Ὀοζοζο ἐλεῆσαι, ἰωδιοδὰ οὗ Ὀοΐοτο ἀκοῦσαί, οἴο. ὙΥΑΙ ΟΣ “6 ῬοϊγρΙοῦ τοδὶ ἐπο ἀἰ σΌΪΕΥ ὉΥ σουδοσίτα 
ἐλεῆσαι, νιἱδεταδίδενι 7άσετε ('). 

Ψοτα. 168, 11. -- δ.ΑΟΨ.; ο. 4 χῃλίοδιῦ (Οτ., δόξης). 
[89 Οτοοκ ΒίΌ]68 οὗ 1645 (6419) διὰ 1697 (Ετδη κίοσι); συ... 

10 βᾳτα, 1 Ὧδγο ἩΣΙ ἐἰθῺ ὁ’ ΑΔΙΔΟΦΘΌΔ ᾽ ἴῃ (Ὠΐδ Ὑ6ΣΡΘ, 88 ΟΥ̓ δε γ- Ὀοϊοηχοά. 9 ΤΊ βοϊΐκδβιϑ ἰἶτηθ οδίηο Τοδὶἐ ΒοΣ;Θ. 
ὍΘΙ Βοτοαΐξοσ, ἱποίοδὰ οὗ " Αβεμβοάθαδ"" οὗ 86 Α. Υ͂. 

8 Θοἀ (θεοῦ [6 δι ΡΡ] θὰ ὮΥ 64. 243. 248. σο. Α]ἅ, β8γχ., διὰ 
Δεὶ. 6Α.Υ͂.: νϊθηοδβ οὐ. ΥΤϑοτο. 8 μρὶσίξ..., 

ΟπΑΡΤ ΒΕ 111. 

γετ. 1. Α18 Μὸ ᾿ἰδδγῃ ἔγοτῃ υοσ. 17, {Π18 ῬΥΆΥΘΓ 
ΜΔ5 ἰξοτοὰ ἴῃ ἰδ6 σουγῦ οὗ 8 ἢοῦβο, ἴο ὙΔΐοΪὶ 
ΤΟΟΣ βθοπη8 ἴο ἢανο οοπῆποα ὐιηβοὶξ δίποθ τ86 
Ὀυγίαὲ τεσοτγαἀ θὰ ἰῃ [Π6 Ῥγονίουβ οπδρῦθυγ. 

γον. 2. Μέδτζου, ἐλεημοσύναι. ΤῊΐϊΒ τνοτγὰ ἴθ 
υι866 ΘἰΒατ 6 ΤῈ ἴῃ [Π6 ργϑϑϑηΐ Ὀοοΐκ ἃ58 ἀεδίρῃδίϊηρ, 
ΒΙΠΊΡΙΥ ἃ Βυαϊηδῃ νἱγιἶο, ΟΥ ταῦθα ἴΠ6 ουὔϊπατγὰ 
ΟΧΘΓΟΙΒΘ οὗ ἃ μυμηδη Υἱγῖθθ. 

νον. 8. Μή με ἐκδικήσῃς ταῖς ἁμαρτίαις μου, 
ῬΟυΏΙΒῺ Τὴ6 τοῦ ΟἹ δοοοιιηῦ ΟΥ͂ ΤΥ δίῃΒ. “ἴῃ 8 
ΜΙ ΔΕεΥ τπι80 ἴῃς ἀδίίνα οὗ 16 ὑλἴΐπρ᾽ 18 δια ρ]ογοὰ οὗ 
ον ογυῃηρ ἐπ γεγέγεποα ἴο τηυλίοκ 8) δου ἢ ΟΣ ἃ βίδία 
ΘΟΠΊΕΒ ἴο ρ888. ὅὃὅ860 ΏΘΓ, Ρ. 216, δηὰ οἴ. οῃ. 
χὶ. 20. ---᾿Αγνοήμασι, ἱατῃιοτδῆοθθβ. ὅ66 ΤΟΙΙΔΓΚΒ 
δῇ 1 Επά. νἱ!!. 75, αηὰ οὗ. Εςοϊα8. χχὶϊϊ. 2. 

ψοεγ. 5. ΤῊ ὑσϑηδἸδιίΐοη οὗ τπ6 Α. Υ'.., ἀεαὶ ιοϊὴ 
πιο, οἴο., Τοδῖθ. ΟἹ ἴΠ6 τοδαΐηρ ποίησον ἴον ποιῆσαι, 
ΠΙΘΉ, ΠΟΥΤΘνΟΣ, 8 ποῖ ἴο θ6 δἀοριοα δΒὲπιΡῚῪ οα 
0 ΔΌΓΒΟΣΙΥ οὗ [Π6 Οομιρ!υϊθηδῖδῃ ῬΟΙΥρ]οῦ. 
66. ΑἾ80 νϑσ. 83, ν ἢίςῃ [Π6 ἔογιηοσ τγοδάϊηρ τνου]Ἱὰ 
οοηιγδάϊοῦ. ΟἿ, τη ΤΧΧ, αἱ 18, ἱ. 34. 

ΜοΥ. 6. ΒῸΣ ἰῦ ἰΒ ῬγοδίθΌ]6 70 ΧΩ6, διότι λυσι- 
τελεῖ μοι. ΟΣ ΤῈΚο χυὶ!.2, λυσιτελεῖ αὐτῷ; 4180, 
Ἐ ο]α5. χχ. 9, 18, χχίχ. 18; Χϑῃ., Μεπι., ἰὶ. 1,15. 
--Ιἴοὺ [86 ονοσϊδδίσης Ὁ]8δο0θ. 068 ἢθ6 πηθδῃ 
Βοδνθὴ (1 πΚῸ χυὶ. 9), ἴπ6 στανθ (Ἐ ο] 8. χὶϊ. 5), 
οὐ Ηδάθβ ῬῬσοῦδΌΥ ἴΠ6 ἰαδὶ ὥθθ σοῦ, 10: χὶϊδὶ. 
2. Βαὶ Πἰβ ἰάθα8 οὗ [6 ἔυαξυτθ 116 δῇ ΒΟΆΤΟΘΙΥ 
"0 ΓΤορασγαθᾶ 848 ἰῃ δάνδῃσο οὗ ποθ οὗ τς ΟἹά 
Τοδίδμηε:. Οὗ. Αἀά. ἰο ΕδιἈ., ἱἰ. 7. 

γεν. 7. Τὴθ βδῖῶὼθ ἀδὺ. ΤῈ ἃ οἡ ὙΠίοἢ 
Τοδίς πἰίογθὰ ΐ8 ῬΓΆΥΘΡ 18 πηθϑηῦ. --- ΕΟ ΑύΔΏδ. 
ΒΟΥ ΜΟΙ ὕνγο οἰἷ68 οὗ [818 δπιὸ ἰπ Μεάϊΐα: 
ΟΠ6 ἴδε οϑρὶϊαὶ] οὗ Νογίδοτη Μεάϊΐα, ἔθ οἵ ῦ οὗ 
Π6 80-ο]}6ὰ Μεάΐϊα Μαριδ. Ασοογάϊης ἴοὸ δὶτ 
Η. Πδν]ηβοη τ86 ρίδοθ ἤ6 ΓΘ ταϑᾶπῦ νγ8 ὑπ ζοτ- 
ΤΏΘΥ. ὅ866 διῃ!}} διδία ζϊοεὶ., αα νος. ; Ἐπ. νἱ. ; 
Ψυάίτῃ ἱ. 1. 
εν. 8. Αδιαοάϑα (Ὑ2 17). Οὐ. 9ὸ0 χχχί, 12. 

ΟἸὙΤΞῈ), δῃὰ Ὑ 18. χυ] δὶ. 26 (ὁ ὀλοθρεύων). Μδηγ 
Βοοὰα δυο 68, Βονγονορ, Γὴ Κ [06 ποχγὰ ἰ8 οὗ 
Ῥουβίδῃ, σαῖμο ἴπδῃ δομὶς, οτἱρίη. 8.66 διίδη- 
Ιου, 1, 185; βδεθθηκοὶ 8 Διό. 16χ., αα νος.; ἴῃ 
ΒΙΘΒτΩ 8 “Παπαιυδτίετδ., Δ αιο]6 ὉΥ εἰ ἰΐζϑοὶ ; 

δηᾷ, ραγυ Ϊ]ΑΥ͂Υ, ΟΠ Β οσκ. ΤῊΪΒ Ῥ6ΓδΟ 
κα ἰπιγοάποθρὰ συΐϊίο ἔγοαυ πο Υ ἰπῖο [86 1 ΔἸπηπὰ 88 
ϑδίΐδη γἰπαδεῖς, 0 ἰδ οῖθ ἱπθϊπιαδιοὰ τπδ0 ἢ6 
οδίδίποα ῬΟΝΘΥ ΟΥ̓ΘΡ 680 βϑύθῆ πηίοτίῃπδίθθ 
ὈΠγουΡἪ τΠποὶγ ἱποοηίϊμοπςθ. Βαϊ ΔΗΥ͂ δἰϊεπιρὶ ἴο 
οἷν ἴΠπ0 Ὠαδγγϑίνε δ ὉΠῚ8 μοϊηῦ 8 ΓΘΒΒΟΠ80]6 6χ- 
Ρἰδηδίίΐοη τοῦδῦ ὃὉθ δυδηάομηοὰ. ὅοπιθ νου]ὰ 
π|8Κ0 ᾿Αδιηοάδδιι [6 ἀθῃηοῦ οὗ ἐππρυσΥ, αηἀ Πο]ὰ 
τπδῦ ΓΠγοῦΡσ ἴΠ6 ἔυΤη68 οὗ Βλοκα βαρ}. [Ὧ6 
δίοῃϑ οὗ Τορίδθ δηᾶὰ ὅϑὅδύσζα νγοῖθ ἀδδλάοηϑά (!)} ; 
ΟΥ̓ΠΟΘΥΒ, [δὶ ἴΠ6 ἀοϑίς οὗ {86 βονθὴ ὑπίογιηδῖο8 
ἴοοὶς ῬΪδοθ ΒΥ ροσηιίβδίου οὗ σοά, ἀπὰ ἔπ ἀθ]ῖνϑγ- 
ΔΏΟΘ οὗ ΤΟΡΙΔΒ ἔγοιῃ 8 Β᾽ ΠλΣ Δ Ὶ ἔδῦθ ΠΟ ἢ ΡΓΑΥΟΣ 
δὰ οοπίϊηοηοθ. (δο  6]6, Ὁ. 95.) 6 ἐππ)ὶ- 

ἰἴοῃ, δοοοσαϊΐηρ ἴο (8 ΟΥ̓ ΕἾς, τγ88 ΤΏΘΤΕΙΥ ΒΥπι- 
ΟἸ σα], ΟΥ ῬἯὙΔΑ8 τηδἂθ Ὑ0}} Γοΐοσθποθ ἴο τὰς δοαι ἐν 

ΔΡΡΘΆΣΆΠΟΘ οὗ ἴΠ6 ἀδηο:, ἴῃ Μ ἰοΝ οοηἀἑ οη [ῃ6 
ΒηΊΟΚΟ ποῦϊὰ παν Ὀδθὰ ἴο ἢἷπὶ Ὁποπάπγαῦ]ο. 
Απὰ Τοθα8 δῃὰ ϑαγαῖ () ΤΠ τοδὶ ργοῦΔ]90 
ἜΧριδηδίοη ἰδ [μδὺ (86 ΠΟΪ6 δου ἰ8:8ἃ ἐδ τίςδ- 
ὕοη, Ὀαβαὰ οἡ ἴδ.) ἤθη Ῥγονα]οηῦ θα] θῇ ἢ ἀθιῃοῃ- 
ΟἸΟΡΎ διπιοῦρ᾽ [Π0 ὅθ, δὰ Ῥοββί Ὁ] Υ Βδυΐηρ, τοῖοτ- 
ΘΏςΘ ἴο ἐμ 80-.8]]6ἃ ““Ἰονο8 οὗ [}6 ΔΏρΕΪ8. ᾿ 869 
θη. νἱ. 2. --- Οἡ γενέσθαι... μετ᾽ αὐτῆς, ςἴ. 
ϑυβδῃ. υϑυ. 20. 

γεν. 9. ΤΟΥ ἀϊοά, ἱ. 4., “11 το γ Βανο ἀϊοὰ 
8 ὨδίΌΓΣΑΙ ἀδδιι, σοοὰ  ΜδΥ γουῦ ἔοϊϊονν ἔπ οπὶ ] 

ψογ.10. νου Βδνο οἰσδη κα μοσϑοὶῦ, ὥστε 
ἀπάγξασθαι. Το διπαῖτίς ΜΆ. χϑδὰβθ ἠθέλησεν 
τὐτῦι πόαν. ΟΙά. 1,Δῦ., υοἰμὲξ ἰαφιιδο νυἱΐαπι  ηπῖτα. 
Οπ τῆς ἴοτοο οὗ ὥστε ἰῃ δβυσῇ 8 ΘΟΠΒΙΓΌΟΙΟΏ, 8600 
ὙΥΊΠΟΣ, ΡΡ. 301], 818; Βυϊλῖςπιδηη, Ρ. 2344. 
ον. 11. ΑΔὖ (οἵ δεϑῶγε, πρός) 186 ψἱπᾶον. 

86. 85. νἱ. 10. ΤΠΘ πιραπίηρ ἰδ [δῇ 860 ἰπτηοὰ 
ΠΟΥ ἔβοθ ἴη [86 αἀἰγοοίου οὗ ΦοΓ 58] θη. 
εν. 185. Οοσζωσωδῃᾷ ἴο. Τὴ πιραϊΐδίίου οὗ 

δΏρΟΪΒ 18 ἱπι}} 164. 
οΥ. 17. 8.σ816 δΓΑΥ, λεπίσαι. ΟἿ. Αεῖβ ἰχ. 18, 

ὙΠ Ποτο ἰζ 8 8814 οὐ Ῥδὰϊ ὑπᾶῦὺ ΓΟ 7611 ἔτοπι ἢ} 
ΘΥ68 ὡσεὶ λεπίδες; 8130, χὶ. 18 οὗ [86 Ῥγοδϑηῦ ὈΟΟΪ,, 
δὰ 1 Μδοο. ἱ. 22. --- 5911 ἴο, ἐπιβάλλει. 1, ϊι., 
“4118 ἴο,᾿" 186 Ῥχοβϑηῦ Ὀοίῃρ πδεὰ ἴογ ἢΠ:6 δογὶβιί. 
860 ὙΠοΓ, Ρ. 267; Βυϊίπιδηῃ, Ρ. 196. Οὗ. αδθι. 
χνυ. 8, 4, δῃά νἱ. 11, 12, Ὀ6] ΟΥ̓. 
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ΟἜΑΡΤΕΒ ΙΓ. 

1. οδ ἐδδὲ ἀδὺ ΤΟ σϑιμθιθογθα {86 ΤΠΟΠΘΥ͂ τ ΒΙΟΝ 6 δα οοτημη θα ἕο ΘΑ Ὀ 6618 
2 πῃ Βαροβ οὗ Μοάϊδ. Απάὰ ἢ9 8αϊα ὁ ψ ἢ Ὠἰτη8617, 1 βανὸ τβθα ἔοσ ἀθδίῃ ; τσ μδγο- 
8 ἴοτγο 40 1 ῃοὶ 411] ἴοῦ ΤΩ Βοη ΤΟ ΐΔ8, ὑμαὺ 1 ΤΩΔΥ͂ ἰηΐοστη ἶτὰ " Ὀαῖογο 1 ἀϊοῦ Απά 

λιΑνίηρ οΔ11οἃ ὅ εἴπη, 6 βαϊα, 
ΜΝ βοῃ, ΒΘῺ 1 8πὶ ἀ6δΔ, ὈΌΓΤΥ [η6; δῃα πορίθοῦ ποὺ (ΠΥ τοῦ 6 γ, δμέ ΠΟΠΟΡ ΘΓ 

811 π6 ἄδγβ οὗὨ [Ὦγ 116, δῃὰ ἀο ὑπαὶ νοὶ γ7}}} ὁ ῬΙθαβθ θυ, δηᾶ στυῖίθυθ 6 ποί. 
4 ἘΘΙΠΘΙΩΌΘΥ, τ 801, ὑπαῦ Βὴ0 ΘΧρουϊθηοθα ὅ ἸΏΔΗΥ͂ ἀδησοῦβ ἴον (866, τσλδη ἐλοιε ισαϑὲ 
ὅ ἴῃ ὲγ πο ; απα ΜΏΘΩ 8ὴ6 ἴ8 ἀ68Δ4, ὈΌΓΥ ΠΟΙ ὈΥ͂ Πη6 ἷπ οῃ6 ζυᾶῦθ. ἤν βοῃ, Ὀ6 
τηϊπα ] οὗ ὑἐμ6 1ωοτὰ οἂυν ἀοά 4]1] ἐὰν ἀδγδβ, δπὰ Ἰοὺ ποῦ [ῃγ ν}}} Ὀ6 βοὲ δ ἰο 8ϊη, δια 
ἴο ᾿σϑῆβρτοβθ [ἷβ σοιητηδηἀπιθηί8 ; 40 πρεΊ ΡὨΟΥ 411} [ΠΥ 116 Ἰοῃρ, δμα ρῸ ποῦ ἴῃ " [86 

6 γγαὰγβ οἵ υῃτὶρμύθουβθηθθθ. ΕἿὟΣ 1Ὁ οι ρῥγϑοίοθ {86 ὑγυ ἢ (ποι 88141]0ὺ Ὀ6 ῥτγοβρογϑοὰ 
7 ἴῃ 411 [Ὡγ πόοσκβ. Απά ἰο 811 ἐβϑιὶ παῦ ᾿ἶνθ 7080} ρίνγθ δ]πὶβ οὗ {8 βϑαῤδβίδῃοθ ; 

διὰ Ὑψἢθη (μΒοὰ φνοϑί 8]π|8, ἰϑέ πού πἰπθ οὺθ 6 δηνίουβ; (ὁ ποί Ὁ ἰᾳσῃ (ΒΥ 
ἴδοθ ἔγοιη ΔΗΥ͂ ΡΟΟΥ πιϑη,᾽} δῃα (Π6 ἴδοθ οὗ (ἀοα 8841} ποὺ Ὀ6 ἰυγπθᾶ ΔΌΤΑΥ ἔγΌτΩ 

8 (Π06. 1Ὲ (δοὺ διαϑὶ 12 δθυπήδμῃοθ, ρσὶνθ 811τὴ8 δοοογαϊηρὶ]Υ ; 1ξ ἐμῃοὰ αν διέ ἃ {{{{|6, 
9 Ρ6 τοί δἰγαίὰ ἰὸ σίνϑθ δοοογαΐηρ (ο ἐῤαέ 110{16; 2ογ ἰμοὰ ᾿ἰαγθϑύ ρ ἃ ροοα ἰγθδβιγθ 

10 ἴον {μγβεὶξ αραϊηδὺ [86 ἀδὺ οὗ πϑοθβϑίΐγυ. Βθοδιβθ μαΐ δ᾽τὴβ ἀοίῃ ἀθ] ἑνοῦ ἔτουλ 
11 ἀδαίδ, δᾶ βυογθι ποὺ ὑο οοσὴθ ὃ ἰη(0 ἀδγκηθθθ. ΕῸΓ 8]1ὴ8 ἷἰ8β ἃ σοοᾶ οἴἶοτγίηρ ᾿" 
12 υπίο 811 (μαὺ σῖνϑ 1ΐ, 'ἰπὰ (86 β'σῃύ οὗ [Π6 Μοβὲ Ηϊρῇῆ. Βϑῦσαγθ οὗ δυθυν βοτγὺ οἱ δ 

ψγΠΟΓΘάοτῃ, τῳ ΒοΏ, 8π4 δῦουϑ ἃ]} "ὁ [2Κ6 8 υυὶἔϑθ οὗ {6 βθθὰ οὗ [Ὡγ ἔδίμϑσβ, ἰβκο Τ 
ποΐ 8 ΒίΓΔΏσΘ ὙγΟΙΏΔΗ ἃ8 ὙὙΠ16 ὙΠΟ ᾿δ 8 ποὺ οὗὨ (Ὦγ ἔδίμ γ᾿ Β υ06 ; ἴ0ΓΥ γχὸ δγὸ ομ]Πάσθ 
οὗ ριορβ!οῷα. Νοθ, ἀργδϑιῃ, ἴβα8ο, ϑδοοῦ," οὺσγ ἔδίμϑσβ ἔγοια (16 Ὀορίῃπίηρ, -- 
ΤΟΙΠΘΙΆΌΘΓΙ, πὴ 80, ὑμαὺ Ὁ (ΠΟῪ 4}1 τηυυϊθα υγίνοα οὗ ἐμοὶγ Ὀγθίδγθῃ, ἢ δηα Ὑγ6 ΓΘ 

18 ὈΙοββοά ἴῃ {μοῦ οὨ] τη, δηὰ ἐμοὶ βοθα 8}4}} ἱπῃμοῦὶς {86 Ἰδαθπὰ. ΑἈμπὰ πον, ην 
Β0ῃ, ἰογϑ [ΠΥ Ὀτοίμγθῃ, δηα ἐσ ποὺ ΑΥΑΥ 1} ἃ ρσουὰ Ὠθαγί ἔτοτὰ 33 (ΠΥ Ὀγθι ΓΘη, 
(86 βοιιβ 8ηα ἀδυρξβίογβ οὗ [ΠΥ ΡΘΟρ]6, 'π γαβρϑοὺ ἰο ἰβκίηρ' {Π γ86] 38 4 τ ῖΐθ οὗ ὑμθπὶ ; 
ἴον ἴῃ ῥτγίάθ ἐβ ἀθϑιγυοίϊΐοῃ δηὰ τσοὶ ἀἰβοσάθι, 5 δηᾶ ἴῃ αἸ580] αὔθ 88 ἰβ ἀθρυδαδιοη 

14 δῃὰ στϑαῖ νγαῃΐ ; ἴ0Υ ἀἰββο] αὐθη 88 ἢ 18 086 τρούμοῦ οὗ ἔδῃλϊπθ. 1.θὺ ποὺ (ἢ ἡγαρ68 
οὗ ΔΗΥ͂ τϑῃ, 80 5 Βα σγουρλῖ 707 ἐδ 66,25 ἰΑΥΤΥ͂ τ Π} (μθ6, θαΐ σίνο δἷπὶ ἐξ ουἱ οὗ 
Βαπα; 1 9 τ΄8οὰ βοῦν αοά, 6 Μ}}} αἶδο σϑρᾶὺ 66. 9 οἰγουτηβρϑοί, τῖψ βοῃ, ἴῃ 4]] 

1δ ἐπΐηρβ μου ἀοσβῖ, πὰ Ὀ6 νγυ6}} Ὀγϑᾶ δ ἴῃ 411 ἐν οομᾶποί. Απά ἀο 1 ἐλαΐ ἴο πο πηϑδὴ 
ποῦ ποὺ Παίοϑί. Ἀγ κκ πο τ ὶπ6 ἴο τ8|κ6 ἔῃ66 ἀγΌ ΘΙ ; ΘΠ 6Γ οὐ ἀΓ ΚΘ 688 

16 γοὸ τὶ {μ66 οἡ 5 [Ὦγ Ἰουτπογ. (αἷνθ οὗ τῃγ Ὀγθδά ἰοὸ (86 ΒιιηρτΥ, δηα οὗ (ΠΥ ρᾶτ-" 
τηθηῖϑ ἰὼ ἐῤαπι Ζλαξ ατὰ πδΚοα ; 811} ὑμαὺ που παβϑὺ ἱπ Βα ρου ΠΥ σὶνθ 88 ὅ5 8118; ἀπὰ 

17 Ἰοὺ ποὺ {μῖπϑ δὺϑ Ὀ6 ϑῃνίουβ, θη ὕπο σίνοϑὺ 8118. Ῥοὺν ουὖ [ΠΥ ὈΓοδά οπ (ἢ9 
18 ῬυΓ14] οὗ (86 υδύ, δῃὰ ρσὶνο ποῖ δ' το ὑΠ6 ψὶοκθά. β'6οῖκ δοιῃβ6] ἔγοτῃ ΘΥΘΓΥ͂ υγῖβ6 8 ἢ 
19 δηὰ ἀδϑρίβο ἷμπὶ ποὺ ἰμ ὅ5. ΔΠΥ ΘΟὨΏΒ6Ι] ἰλαέ ἐς ρτοβίβὉ]6. Απά 1688 {πὸ Τωογὰ ἐν 

Οοά ομ ΘνθσῪ οοοδβίοῃ, ὁ δπα β66}Κ ἔγοιι ὅ Εἷπὶ ἐπὶ {ΠΥ ΤΔΥΒ ΤΩΔΥῪ ὈΘοοπι6 βίγαϊρμὺ,58 
δηά ἐλαί 411 (ΔΥ ΡΔ.ἢ8 δῃα ΘΟ 8618 ΤΑΥ͂ ὈΓΌΒΡΘΙ, ἴ0Σ 0 πίοι δ ὅ5 Θου 86]; Ὀαΐ 
126 Τωογὰ Βἰμπιβοὶ σίνϑι ἢ 811 σοοὰα ἐῤίπιφδ, ἀπα ἢὯθ Βα ]ο ἃ τ Ββοσὰ ἢ6 ν71}}, 48. ἢθ π|}}]. 

Ῥεῖ. 1-4.---1.Ὰ. Υ.: [1 ἰδαῖ. . .. αδῦβοὶ.... δῃηὰ καδϊά. 3 εἰ κε νυ ἐο Εἰπὰ 97) ἐλε πιοπάψ. 8 σοι Π6 δὰ 
οδ]].ὰ. 4 ἀοβρίρο ποῦ. . . . 8114]. ὅ μαν. ΤὨΪΐδ γοσὺ ὁράω, ποῖ ΟὨΪΥ͂ ΤἸΠΘΔῺΒ ἐ0 966, Ὀμὶ 4180 ἰ0 ἀζρεγίοηεέ. 

γετε. δ-Ἴ. ---ὐ οὐ. 11. οπὶὶα καί Ὀοΐοτο μὴ θελήσῃς. Το τομάοτίης οὗἁ ἰδ Α. Υ. [6 Ῥτο Υ δίσους : Ὀαὺ οὗ. 6 ατεοκ δῦ 
1 Τί. τ. 11, γαμεῖν θέλουσιν, διὰ Βαυϊλίπιδηη, Ρυ. 876, 816. 7.Α. Υ. : οΣ. 8 [ο]]οὸν ποῖ, οἱο. (αΣ., μὴ πορενθῇς ταῖς 
ὁδοῖς). 5. ἀ684] ἰγΌΪΥ, ἐγ ἀοίΐηρε 5[18}} ρΓΟΒΡΟΓΟΌΔΙΥ διιοοοοᾶ 0 ἔδοο (οζ. ἐπο αἀσεοκ).  [ἔἠὅ ποίξμαγ. Οοάᾶ. 11. δυρΡ 168 
καί Ὀεΐίοτο μὴ ἀποστρέψῃς. [11Α.Υ͂. : ΔΗΥ ῬΟΟΥΡ. 

Ψοετ. 8-12. : 15 Κον ὑπάρχει, ἰπδἰοδὰ οὗ ὑπάρχοι, ΤΩΔῪ Ὅο οἰἐοὰ υί ἢ Ἐσὶ ἐσδοῦο ἢοῦ ΟὨἹῪ 71. 44. 74., νυ 160 Π. 18 ΕῸΣ 
ἀξ εἰσελθεῖν, 11. 26 ἐάσει ἐλθεῖν (ΟἸὰ 1κ:., ποκ Ῥαξίδωγ ἐγε ἱπ ἰεποῦτα). 14 ΑΟΥ͂.: κἰἴὶ (800 Οσηι.). Ὑπὸ Οοάά. ΠῚ. 28. 
δ. 14. 16. 296. οπιϊ γάρ αἱ ἐμο Ὀαρίπηίης. 16 ΑΟὟΥ. : 8}1. 16 οκἰοθγ. 11 δηῃὰ ἴδκο ((λο0 Οοἀά. Π1]. δὅ8. θέ. πὶ 
0ο. ΑΙά. Βαγῷ [89 οοῃποοῖΐνο. 18 ιφδοριαδ ἴο νϊΐο,  ἰορθβ. 1[ 8  [Ὠ6 ΘΒ ἸᾶΣΘᾺ οὗἉ ἴδ ὑσορμοίϑ,.. αἄδὔσδμδια. ... 
Ζεοοῦ: Ὁ ΣΟΙΏΘΙΩΌΟΣ.. . .. ἐλαὲέ ΟΌὗν ἔβίδοσθ..... ἐσὲν ὑπδὲ. 51 οσγῃ κί πάτοά. 
γε. 18, 14. --8 Δ. Υ.: Νον, ἐποσϑίοσο. 25 ἀοΒρίδο ἠοῖ ἰπ δ} Βοδσί. Ἵ. ἴῃ κοί ἑακίηρ (δ 106.). 36 ἴσον] ὁ 

(ας., ἀκαταστασία). 18 Ἰουγάμοια ὦ ἀδόδΥ . . .. ἰοιγάποδα. 51 νος. 30 “χοῦς ἴος ἰ6ο6θ. Το Οοάά. θέ. 
448. 248., τί σο. ΟἹ ἴδε. δῃὰ ΑἸά., δἀὰ σοι αἴζον ἐργάσηται. 89 ΑΟΥ͂. : ἴον [2 (καί ἰδ βυαρρ!ἰοὰ Ὦγ 111. δὅ. 68. θ4.). 
Ὡ ΑΟΨ,: ὃδο νῖφο (6τ., σϑι πεπαιδευμένος). δ1 φοηγογπδέίου (οἵ. ἘΡΒ. γ. 16). Ὁο. 

Ψεῖο. 16-. ---ὅ2Α. Υ.: ἰῆ. 88 αρά δοοογάϊης ἰο ἐμΐπο δουμπάδηοο σίγο (6Γ., πᾶν ὃ ἐὰν περισσεύσῃ σοι ποΐει, οἴὁ0.). 
Μ μπὲ κἶντο ποιδίηρ. δὲ Λεὶς οοΌ 86] οὗ 411] ἐλαὲ αγοὸ Ἡϊδο, δῃᾳᾷὰ ἀδορίθο ποὺ. 88 ΒΙὁ48 . . . - ΔΙΎΔΥ (ΘΓ., ἐν παντὶ 
καιρῷ). ὃ ἀοείτοο. ᾿ τὼ 80 ΘΟΥ̓ΟΣῪ Ὡδίϊου, Ὠδὲδὶ ποῦ. 



180 ΤΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

Απᾶ πονν,} πΨ ΒΟΏ, ΤΟΙΔΘΠΌΘΙ ΠΛΥ͂ ΘΟΙΩΙΩΔΠαΙΘὨΐ8, ΠΟΙ ΠΡ 1οὲ ἔμθῖὰ 6 Ὀ]οι ρα 3 
20 ουἱ οὗ (ὨγΥ ποατγί.ὃ Απᾶ ΠΟῪ 1 τ8Κ6 {66 αιἸΑΓΘ οὗ ἰδ ἰδ] θη β τοῦ 1 δαἰγυβίοα 
21 ἰο Οδρδοὶαβ " ἐμ Ὀγοίμον ὃ οἵ Οὐδ τα αὖ δσοα ἴῃ Μεαΐϊα. Απᾶ ἔϑϑν ποΐ, πῖψ Βοῃ, 

(μδὲ νγο ανα Ὀθοομηθ ἱπιρονοσβῃϑᾶ; δ ἰποὰ Βαϑὺ τυ οἢ τσεαϊἧ, ἰἢ (Βοὰ ἔθαν αοα, δθᾶ 
ἀδραγὺ ἔτοιῃ 81] βίῃ, ἀπά 40 ἐλῤαέ τυλέοἢ ἐξ Ρ]Θαβίηρ' ἴῃ 8 βίρ. 

Ψον. 20. ---1Α. Υ. : ὕοῦν, ἐποσοῖοσο. 
ἴδοο, [δῷ 1 οοτημἰτὑθὰ ἰδ ἰδ οδ ἰο Ο6Ρ896)ὶ. 

3 νυὶ (6ν., ἐξαλειφθήτωσαν»). 
δ 420η (τλᾶτα., οἷ. '. 14, ἐλ Ὁτοίδο 1). 

8 χτηἰηᾶ (Οτ., καρδίας). 4 εἰ κυ ϊγ ἐλὶς ἰο 
Φ δῖοὸ τοδὰθ βοὺῦ: 707. 

ΟἸΑΡΤΕΒΕ ΙΨΥ͂. 

Μετ. 4. ΤῸ οἱ τᾶν. ΟἹ. 2 ὅδ). ἱ. 23. 
γεσ. 7. Θἰνο αἰωβ. Το Οτοοὶς ἰδ ποίει ἐλε- 

ἡμοσύνην, Ἰ᾿ἰϊ. αο αἰπιδαδεάξ; Ὀὰῦ [7Ἢ86 οοπῖοχῖ 
ΒΠΟῊῪΒ ὕὉΠμαῦ ΠΟΥ 616 τηθϑῃΐ ἴο0 ἴ4Κ6 [Π6 ἔοττῃ οὗ 
εἰξια, - ΤῊϊμ6 Θγ8 Ὀ6 ϑιῃνίου, ἱ. 6., ρεπιγίοιιδ, 
δραγίπσ. ΟἹ. Ἐσοὶαβ. χὶν. 9, 10; Μαίϊ, χχ. 1ὅ; 
Δηἃ νοσῚ 16, θεῖον. 

γετ. 10. Οἱ [δ ἀοοίσίπο οὗ {Π|8 νοσβθ δηὰ ἐΐβ 
τοϊαιϊίου τὸ [μ6 ὑθϑοπίπρβ Οὗ [86 σϑῃμοηΐοδὶ ϑοσὶρ- 
ἴΓΘ68Β, 866 [ηττοά., πηάον “ Ἰ)οοιγ Πα] Τ δοίην." 

ψεω. 1]. Οδοσίυν, δῶρον. ἴπ Μαίίπον νὸ ἢπὰ 
τπἰ8 ατοοῖκ πογὰ υϑϑὰ βου ΓᾺ] ὉΠΠ}68 ΖῸΓ ἃ Β801- 
ἢεί8] οἴἶδοσίῃς, δηὰ ἰπθ Μασκ ἴ0 Ηοῦχον Οογθδῃ 

(3.2) ἰβ τοπάθγοά ὈΥ {πθ βαῖιθ. [π (80 υΧΧ, 
ἧς ἴθ ψυῖϊθ ἔγθαπθηο πἀδοὰ ἤον 106 Ἰδίίου ποῦ, 

ΔΒ Α]80 ἔοσ ΣΙΊΓΙΣΘ (ἴὰ τϊγιγ ῦννο ρ]8068), ἀπ ἔογ 

ὙΓΙ. Ιπ τΠ6 Ἐρίδβι]ο ἴο [6 Ηοῦτοννβ ἰδ '8 Θπι- 
Ἰογοᾶ 8[46 Υ 8146 στ θυσία. Ηδποθ [86 ἴΓ818- 

[λέ ϊρη ὙΠ Οἢ γ6 ἢανθ ψίνοη ἐδ, ἩΠ|16}. 8180 ΒΘΘΙᾺ8 
Ὀοδὺ (Ὁ ἄῦσσθο ὙΠ {110 οομὐοχῦ. 

γοῖ. 12. Α δἴσδῃφβϑο οσοϑ, Α πόοπιδῃ οὗ 
ΔΠΟΙΠΟΙ πδίϊοῃ (866 Ε2. χ. 2 {.), δῃὰ ἤθσθ 8180 
ἱποϊυάϊΐηρ ΓμΠο86 ποῖ ὈΘΙομρίηρ ἴο [Π6 β8π|6 ἰχἷὈ6. 
ΝΟΒΔᾺῈ ἰδ το Κοῃθα δπιοηρ ὕἤοθ6 ὙΠῸ τηϑυτὶθα τυΐνθ 8 
“οὗ μοὶ οσῶ Ὀτγοίητθη. Βαϊ ψῃογο αἀἰὰ {6 
ΔΌΓΠΟΥ Ιρᾶγ (Πἷθ δος Σ Νοιίμίηρ 18 βαϊα οὗ ἰΐ ἴῃ 
Αὐϑμοβίβ. 

γοσ. 18. ᾿Αχρειότης. 1 Υ,ΘΠΑΟΓ ὈΥ͂ “΄ ἀΐδθο]ιζο- 
Ὧ688,᾽ 88. 566Π15 ἴ0 Ὀ6 τοη ὐτοὰ ὈΥ ἴδ σοηίοχῦ. [8 
ἸῖοταΙ πιοδηΐϊηρ 18 “ υ86] ΘΑ βι688.} Βυῦ 8. Π56]688 
116 σΘΠΘΓΆΪΥ ὈΘΟΟπ 68 ΒΟ  ἰἢρ᾽ Τὰ Οἢ ΟΥΒΕ τἤδη 
τπ4τ. Οὗ 4 ε ἔγοιι Απ]ὺ8 (6115 ἱπ διθρῆῃ- 
Θ8᾽ Τλοβαιιγιδ, που ἄχρειος. ϑοφθοοὶθα ({65., 
αὐ νος.) νουϊὰ ρσῖνα ἰδ ἤθτΘ [6 τηϑϑηΐηρ οὗ “ΔζΖί- 
1685.᾽ 

γον. 14. ΤΌΣΣΥ τὶ 866, αὐλισθήτω. ΙΔῖ., 
“ τριηδὶῃ ΟΥ̓ΣΣ πἰρἢς.᾽ 

γον. 15. ῬὈγυηκοῦηθδα. ΟἿ. ἘΖοὶ.. χχχῖχ. 
19; 2οεὶ Ἰ. 5; Ηδζ. ἱἰ. 6. --- ΟἹ (ἐν) ᾿ὩΥ ἡουσῇσν. 
ἘΤΙΌΖΒΟΒΘ ννουἹὰ τοῖο ἰδ ἴο [1:8 ἸΟΌΣΏΘΥ οὗ 118. 

Βαϊ ἴδ ἰ8 ἴο Ὀ6 ἀουδίοα ψ᾿ΠοῖΠ ον (εἶδ 8 [6 τηθ8}- 
ἵηρ,, βίης ΤΟΙ 8 δ ἀ γοβδίηρ 8 Βοη, ὙΠΟ Ὠἰτη561 
58 δροιιζ ἴο 86ῖ οὔ ΟὮ 8 ἸουΓηοΥ τὸ Μεάϊΐδ. 

Ψεσ. 16. Ἑϊωνίουα. ὅθ νϑι. 7. 
γον. 17. Οἱ ἴ86 Ὀυσίαϊ ΟΥ̓͂ [89 πεῖ, ἐπὶ τὸν 

τάφον τῶν δικαίων. Απιοηρ [Π6 δηοίθηρ Οὐθοῖκθ 
1Π6 1η68] δὖ ἃ ὈΌΓΙΔ] τν88 Ἀ]]60ὰ τάφος. 866 Ηοπι. 
1, χχὶϊ, 29; Οἀνε., ἢϊ. 809. ΟἿ. σοδ., Βεί, 
7υά., 1.1, 8. 8. ἘΤΌΖΒΟΠΘ Βιρροϑοθ (μὲ ἴπ6 σἢ5- 
ἴοπι οὗ σαττγίηρ ἐοοὰ ἴο ὕΠ6 Ποῦδο οὗ τηουχηΐηρ ἰδ 
τηθϑηΐ -- ὙΠΙΘἢ οα δοσουπὶ οὗ [ἢ0 ῥγϑδβοποο οὗ 8 
ΠΟΓΡΘΘ μδὰ ὑδθθῃ ἀρῆ]ρα --- ἔμαὶς ποθ ὙΠῸ ᾿νΟΤΘ 
ῬΓΟδθηῦ 848 ἹΠΟΠΙΉΘΤΒ τηρῃϊ ποῖ βυῇῆεν ἴῃ {ΠῸΙΡ 
ὨΟΟΘΒΒΑΥΙΪΥ Ῥτοϊοπροαὰ δὔβοποθ ἔγοπι (Ποὶγ οὐτῃ 
ΠΟΠΊ68. Ἴμὸ ἴοτοο οὗ ἴδε ἰῃ)αποιίοη σου] τῆ 6 ἢ 
06 τὉπΠκ1ὺ ΤοὈΐΔ58 νν88 ἴο Ὀτίην ᾿ὰρ Δηα οοϊηΐοτί ἰο 
[6 ΒΌΓΨΙΝΟΙΒ ἱπ ἴΠ6 (886 οὗ ἴΓΠ6 ἀσϑιἢ οὗ [ἢ 
τὶ ῃϊθουῦβ. 866 βεῆθηκοὶ, δὲ. Ζεχ., ατὶ. “Βο- 
ΤΆ 158; διὰ ςἴ. Πευῖ. χχνὶ. 14; Εχοκ, χχὶν. 
17; Ηοβ. ἰχ. 4; Ερ. οὗ Δογ. νϑσ. 828. ὙΠ ΟΥΘ τῊᾶϑ 
Αἶδο 8 συδβίοπιη ΘΟΙΠΤΏΟΏ ἈΠΊΟΠΡ ΒΟΙΘ ὨδίΟηΒ οὗ 
ἙΟΆΥΣΥΪηρ ἐοοα ἴῃ ἰαῦρθ αὐϑῃ 165 το ἴΠ6 τοπιὺ 
οὗ 1ἴη6 ἀδοραγίθα ; δῃά ἰΐ ἰβ ποῖ ἱπηροδδβὶ Ὁ]6 ὑῃδῦ 
ΓΠ18, ΓΆΙΟΣ τπδὴ ἴἢ6 δΌονο, ἰ8 ὙΠδαῦ ἰ8 γοξοστο 
ἴο ἴῃ ΟἿΤΓ ραβδᾶρθ. 8866 Ἐσδο]υδ. χχχ. 18, ἷπ [ἢ 9 
Οτθοκ τοχῦ, ΤΠ6 76 }08 ἸὴδῪ ἴδανθ δἀορίοα {π18 
συδίοιη ἰῃ 801ὴς Ιηθϑϑυγθ. ὅδ Βγοίβο ποῖ θ᾽ οἢ 
Ἐςο]υΒ. χχχ. 18. Οτγοί 8 ΓΘΙΠΆΓΚΒ: “ ϑορίίο αἰϊ- 
φιο υἷνο δοηοὸ Ργοχίπιοβ 675 δοίαγτε Ἠιῖ5518 εἰ εἰ υἱπὸ 
ορίϊπιο. Ψιά. ὅθ. χυὶἹ. 7. δΔίαπι αρυα ξορμίελτα 
ἐρμίἰατὶ εἰ Κάσετε δοχὰς ἐπιταφίους (ςοπυϊυΐα ρατεπία- 
ἰια) πιο8 ποὴ {εἰ εὐγαογα." ἩἨἩΪυζὶρ ἀστοῦβ τ ἢ 
{πὸ Ἰδοῦ βίδιίθπηθηῦ ἴῃ ᾿ἷβ ΟΟΤΩΤΙΘὨΙΆΓΥ ΟἹ {76Γ0- 
τ ΐδῃ, αὐ ἰος. Ἰλευβοῖ ((ὈὉπι., Ρ. 49) τηδἰ ὐδίηβ ὑπ ϑξ, 
1 οοὰ νν88 ἴἢτι8 σατο ἴο [Π6 ργᾶνϑβ οὗ ἴΠ ἀδαά, 
1 88 ἰηζθηάοα ἰῃ ΠΟ Β6186 ἔοῦ 1π6 ἀδαά, Ὀαὺ [ῸΓ 
106 Ἰἰνίηρ,, ΘΒρΘ οἶδ }}Υ [86 ῬοοΣ, αυοϊϊπρ Μομοο ίαδ 
δηά τοξογγίηρ ὕο (αἰ πηοῦ ἃ5 πο] ἀΐηρ [Π6 δᾶπιθ ορίῃ- 
ἴοῃ. --- αἷνθ τοῦ ἴο 18) νυ οϊκϑά, ἱ. 6., δῇ [86 Ὀυτίδὶ 
οὗ ἴτἴ6 νὶοκοά. 

γογ. 21. Τμαῦ νὸ αν ὈΘΟΟσΩΘ τ ρονοσίδηϑᾶ, 
Οἱ. δυάρ. νἱ. 6; ΡΒ. χχχίν. 10; 3. Οοσ. υἱῖ. 9. 

ΟΒΑΡΊΕΒ Υ͂. 

1. ΑνὴΡ ἸΤοθῖδβ δῃβυγζογοᾶ δῃηᾶ βαϊα ἰο εἶτα, ΕἈΙΒΟΡ, 1 τπι}}} ἀο 411 ἐλέπιφβ ὙΒΙΟΒ που Παβὶ 
2 σοΙμιηδη ρα τη6. 1δαὺ ΠΟῪ οΔΠ 1 γϑοϑῖγθ [Π|6 ἸΠΏΟΠΘΥ͂, βϑοὶπρ 1 ΚΠΟῪ Ὠΐτα ποῖ ἢ Απά3 
8 Β6 σᾶνα πὶ {86 Βαπαντίπρ, δπα 58] 4 πηΐο Ηΐπι, 566 Κ {Π66 8 τυδῃ ὙΠῸ 0711} ὃ ρῸ 

χὶὰἢ [ἢ66, δηα ψἘ}116 1 ̓ ν ὁ 1 π'!}ΒΠὄ] ρῖνϑ ἢΐτα γαρθ8 ; δπᾶ ρῸ δῃηᾶ σϑοϑὶνα [86 ἸΟῪ. 
4, ὅ Απά δ δὲ πψϑηῦ ο 866Κ ἃ πηδῇ, δπα ὅ Τουπὰ Ἐδρἢδ6), τγῆο  τγᾶβ δὴ 8η96)], δῃὰ ἢθ 

ΚποΥν 1ὑ ποῖ. Απᾶ δ βαϊα ὑπο μἴτη, ὕδῃ 1 ρῸὸ τὶ ὑπ 66" ἰο Εδρθβ ἱῃ Μοαϊα 9 15 δπὰ 

ΨοΣ5. 1-ὅ. -τ-1..Κ.: Δι θὰ. 
Ἰἶνο, διά. δ ΤΠΟΣΘΙΟΙΘ τυ ΘΏ. 6 9. 

9 Οδπεὶ ἰμοῦ ρὸῸ τϊι το (σο 7]. 108. 248. 6ο., Φυπίῃε). 

... Βαἰὰ (48 64. 248. 248. 0ο. ΑἸὰ.). 3 ΤΩ, 8 ψὩΐοἢ τοδΥ. 4 πῆ 1|6 6} ψεΐ 
Τ τηδῖ. ΤΏ δὐίίοὶθ [8 ζοπυὰ Ὀοΐοτο 'Ῥαφ., ἴῃ Π1. 28. 64. 2483. 248. 0ο. Αἱά. 

(800 Οο᾽ν.). “υπίυβ ῬΤΟΡΘΟΡΙΥ τοπάοσο, αὐΐσμαπ. . .. Ἀ. σμὲ «ταὶ απρείμς. 
10 ογπῖβ ἰὰ Μοάϊδ. 

8ΑΟΥ.: Βυὶ(ϑυπίυπ, ξε4) Βὸ Κηθνν ἠοῖ. 
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6 Κηονγαϑὺ που ἐΐο86 ΡΙδοδβ νγ9}} ὃ Τὸ σόα (86 ΔΠρ6)] βαϊα, 1 νν}}} ρὸ τὶ} [Π66, 8Π4 1 
7 ΚηΟΥ [6 ὙΔΥ γὙ6}} ; δῃᾷᾶ 1 ἤδνϑ Ἰοαροα ἢ ΟΟΡ Ὀγοίμοῦ αδρ86]. Αμὰ " Τοὶδβ 
8 βαϊὰ πηΐο Ηΐπλ, ΤΆΓΤΥ [0 τη6, 8πα 1 ν7}}} (611 νιν ἔδίμοσ. ὃ Απά 3 ἢο βαϊὰ πηίο πΐτα, ο, 

8η4 (ΔΙΓῪ πού. Απᾶδ δ6 νγϑηῦ πῃ 8πα βδία ἰο λὲβ ἔδίμοσ, Βϑιο]ά, 1 ἤδνθ ἔουπα οη6 
πο 5 ΜΙ] ρὸ τ 6. Απᾶ δ6 βαϊα, 0411} ῃΐγα ππύο τηθ, ἐμδὲ 1 ΤΑΥ͂ Κηον οὗ ταδὶ 

9 αἷδο ᾿ι6 ἴβ, δῃα τοίου μ6 δδἷ 8 ὑχσυβίγ "παρ ἴο ρὸ ψῖ ἢ 66. Απα" ΒΘ ο4]]6ἃ Ὠΐπι. 
10 δηῃὰ ἢ6 δϑζηβ ἴῃ, 884 {ΠΟΥ 88] υὐθα Οη6 Δποίποσ. Απα 9 ΤΟΌὈΪ᾿ βαϊα ἀπίο πἷπὶι, Βγοίπον, 
11 βῃδνν τὴ9 οὗ ψμδὺ {γῦ6 6δηα ἴδιγ ἰθοὰ τί. ΤῸ ποῖ Β6 βαϊα, Π)οβὲ ἐβοὺ βθθκ ἴῸΓ 

8 ὑγἱδθ δηὰ 15 ΤἈΠΪΥ, ΟΥ ἃ πἰγθὰ γπαη ἴο ρῸὸ ψῖὰ (ὮΥ βου "Ὁ Αμπα 1 ΤΟΙ βαϊα ἀπο 
12 πίη, 1 που]ὰ Κπονν, Ὀγούμοσ, (ΠΥ ταοθ ᾽2 δα ἤδῖῆὴθ. ΤΏθη [6 Βαϊ, 1 αηὶ ΑΖΑΣΪΆ8, 
18 δοη 1 οἱ Απδηΐδβ {86 στοαί, απὰ οὗ (Ὡγ Ὀτοίῆσοη. Αμᾶ ἢ6 βαϊα ὑο δἰπι,}} Τῇου γί 

γγΘ]οοτλθ, ὈΓΟΙΒΘΣ ; δηα Ὀ6 ποῖ δ ΔΏΡΤΥ ὙΠ} πὶ ὈΘοδαΒ6 1 ἱπαυΐγοα 16 ἰο Κηονν (ἢ 
υτἷδθ δῃὰ {ῃγ ἔδυ. Απα 18 ἐμοὺ γί ΤΩΥ͂ ὈγοΙῸΓ οὗ ἃ ποῦ]θ ᾿5 δῃὰ σοοἂ βίοοκ, ἴο Ὁ 
1 Ὀδοδηηθ δοχυδίηθα τὶ Ὁ. ΑΠπδηἶδ8 ἀπᾶ “9 0ηδίμαθ, (16 ᾿80η8 οὗ {π6 στοαὶ ϑϑιηθὶ, 
8ἃ8 6 ὙΘηΐ ἱροῦ. ἰο «ΓΒ θὰ ὑο τγοσβΐρ, δπᾶ οἶἴδσγοα {πΠ6 ἢγβύ- ΟΣ, δπα ὑΠ6 
ὑθη 8 οὗ {86 ἔγυιϊιβ; δηα ὑΠΘΥῪ ΟΙΘ ποῖ βοαπορα ὙΠ {ἢ ΘΓΓῸΣ ΟἱἨ ΟΌΡ ὑγαίμθῃ ; γην 

14 Ὀτγοίμογ, ἔμοὺ ατί οὗ ἃ ροοά βίοοκ. Βυΐ (6}} τὴϑ, ψμδῦ γαρθθ 8}|8]}1 ρσῖὶνθ {Π60 ὃ 8 
1ὅ ἀγδοῖγηα 3 ἃ ἀΔΥ, δῃὰ ψῇμδὲ ἴ8β ποοαϊζι] 2οὸγ (166, 88 8180 ἴὉΓ τὴν 3 βου. ἢ ἊἈῃάα," 
16 Τηογθουθϑῦ, 18 γὁ τοί ση βαίθ δπα βουῃα,}5]1 νψ}}} δα δοπιείῤλέπ ἴο [ΠΥ νψᾶρθ8. Αμπᾶ 

80 {Π6Υ δρτοϑα. Απά Π6 βαϊὰ “ ἰο Τοἶδβ, ῬΥΘραγθ ὑπ γ861} ἴον [86 ἸΟΌΓΠΘΥ, δηά 
ΤΩΔΥ͂ γοῦ ἢαγΟ 5 ἃ ροΟα ἸΟΌΤΩΘΥ. Αὰ ἢ]8 βοὴ ργϑραγϑᾶ {Π6 ἐλέπφε Ὁ ἴον (ἢ) Ἴουγ- 
ΠΟΥ. Απὰΐδ Πἷδ8 ἔδίμου βαϊὰ ἴὸ μἷπι, ὅο ἴδοι σῦν {818 5: Ἰηδη, δῃὰ Οοά, ψθο ὅ2 
ἀν ]]ϑ ἢ ἴῃ Ὠθᾶνθη, ῬΓΟΒΡΟΙ ὙΟῸΓΡ ἸΟΌΓΠΘΥ, δηα Βὶβ 8η06) δ᾽, ΚΘΘΡ γοὰ ΘΟΠΊΡΔΏΥ. 
Απα δ {067 ψυϑηΐῦ ἔοσίἢ ὈοΐΒ, 8δηα (6 γουῃρ πδπ᾿ 8 ἄορ ἢ} ὑΠ 61}. 

17 Βυὶ Απηδ ἢ8 ποίμοῦ ψἘρί, δῃα βαϊὰ ἰο Τοῦ, ὙΥΏΥ μαβὺ ὑμοὰ βοηῦ ΔΥΔΥ ΟἿΓ 
18 βοῆ ῦ [8 6 ποὺ {86 Βἰδξ οἵ Οὐγ ΒΑπά, ἴῃ σοΐπρ ἰπ δῃὰ ουῦ Ὀθϑίογθ υ8ῦ Αἀὰ μοὶ δὅ 
19 ΙΩΟΠΘΥ͂ ἰ0 ἸὩΟΠΘΥ͂ ; Ὀυὺ Ἰοὺ ἱύ ὈΘ 8 ΓϑΏΒΟΙΩ [ῸΓ ἢ Οὐὗγ ΟὨ1]ἃ. ΕῸΓΣ 88 {6 Πωοτὰ 80} 
20 γσίνϑηῃ τ19 Θπουρ (ο ᾿ἴνο πῖθ, {Π18 Βυ βῆοοί 5 ἃ8.. Απα ΤΟΡΪ( βαϊα δὅ ἰο ᾿ι6ὺ, Τὰ ΚΘ πὸ 
21 ΟΘΑΓΘ, πῖῷ 58ἴβίϑυ ; ἢ6 88}}} γοίυσῃ βαΐθ δηᾶ βουῃᾶ, 9 δηα {πη ΘΥ̓́68 8118}} 866 ἢϊτη. ΕὟΓ 

᾿ Βοοᾶ “3. Δηρ6] Μ}}} ΚΘΘΡ πη ΟΟΠΊΡΆΠΥ͂, δηὰ εἶθ ἸΟΌΓΏΘΥ 8}4}} ὈΘ ῬΓΟΒΡΘΓΟῦΒ, δηα 
22 ἮθΘ 8}8]} ΓοϊΌΓΩ βαῖθ δηᾶ βουπᾶ."1 Απά βὴ6 οθαδϑα “2 πϑορίπρ. 

Ὕοτα. 6.9. --ἴ Α. Υ. : 10: (α:.. καΐζ). 8 ΤΏΘΩ, 8 [111 61} ΤῺ ζδίμον. Οἱὰ [1δὲέ. (ἔγτγοῃ Μῖ38. ἄοστῃ. διὰ Βορ.), 
ἄοπες ἑμγεονη, οἱΣ. Θοάά. 111. 28. 44. θέ. 71. αἱ. Οο. ΑἸά. τοδὰ μον. 44.0Ὁ.: ΤΏοη. δ8ο. 9 ποῖ. Τ᾿ Τοα 
.ονν δφ(ἔδο ποτὰ ἐστίν ἰδ Βυ ρρ)οὰ αἴϊοσς πιστός ἴῃ 111. 28. 64. 248. 248. 249. σο. Α1]ὰ.). 8 8ο. 

Ψοτα. 10-12. --ὦὁ ΑΥ̓͂, : ΤΏ οΩ. 10. οΥ. ΠΊΎΒΘΩ. [13 Κἰίπάγοά. 12 ἐὰς 8δ0η (τὸ γένος 6 ἰοπᾶ Ὀδΐοτο ᾿Αζ-. 1ὴ 44. 
δ8. 64. σο. Α14Δ) 14 ΤΆΘΩ ΤονΪἐ βαϊὰ (αΣ., καὶ εἶπεν αὑτῷ ; Τωβ. 8 δἰ ἀοὰ ἴπ 28. 44. οἵο., Οο. ΑἸᾶ. δυη.; αὐτῷ, οταϊ ἐἰοά 
ἐμ 44. 64. 106. Οο. ΑἸὰ.. 15 ἢΘ ποῦ πον. 16 Ὧδνϑ ἰπαυϊτοά. 11 Ἐν Σβοὴο βίδῦοα, ἰῃ Ὠἷ5 οὐ  ἐἶοαὶ δρρδυδὲιιδβ, ἐμαὶ 11. 
(πιτ 111. δδ. δ8. 64.) οπιίἐδ σὸν αἴζο; πατρίαν. Τῃ 11. σὸν ἰ6 Τουηὰᾶ, αὶ ἀοιίοά. 18 ΑΟΥ͂.;: ζος. 19 δὴ Ὠοῃοδὲ (70 
καλῆς, 1Π|. δῦ. δ8. 64. 7].. οἱο., τί Οο. ΑἸά., δ᾽ μεγάλης), Ὁ Κηον (θτ., ἐπέγνωσκον)͵  ἔἈΓἔὄ ΒΟῊ8 οἵ ἐλαΐ βτοαῖ 86- 
τοσῖδο. ΤἘδὸ σοδάϊηρ οὗ 11. ἰδ ποὺ (845 Ετὶἔχθοῆο βίδίϑα), τυ 111., Σεμεΐον Ὀυΐ Σεμόονυ ; ἐεχέ. γες., Σεμεΐ : ΟἹὰ ΙΔ. ϑεηιεία. 

ψατε. 14, 1δ. -ἸΞὉ.ΑΟΥ͂. -"εοὐδε τλου ἃ ἄγδοῦσι. 28 διὰ ἐλίηρδ ὨΘΟΘΒΑΔΙΎ (68. 64. 0ο. ΑΙὰ. οπιΐξ σοι) 88. . .. ἴο ὨΩΥ͂ 
ον. 26 ἴρᾳ. 38 ογεῖία διιὰ κουπά. Τὸ ατροκ νογὰ πόσο ὑδοὰ (ὑγιαίνοντες) Πλ68Σι6 ἸΌΟΣΘ ἰμδὴ αἰτρὶο βαίοίν, διὰ 
ἸΩΔῪ Ὑῶὶ] ὈῸ χϑμάογοι ὉΥ͂ ΟΣ ΘΟΙΠΠΟΣ ΘΧΡΙΟΒδΙΟῺ “θα 16 δηὰ δουπὰ.᾽" 

νος. 16. --- ΑΓ. : 80 δὲ ἬΟΥΘ ὍΔΙ1 ρμ]οδδοὰ (θΘν., εὐδόκησαν). ΤΏ δόῃδθ ΟὈΥΟΌΔΙΥ ἰδ ἰδὲ ἘΠΟΥ δοοορίθαὰ Ἵδοῖ 
οἰδοτ 8 ἴοσθ. Φ7ΑΟΥ͂ : Το βδοαίΪἀβο. 55 Θοὰ βομπὰ γου (6τ., «ὐοδωθείητε). ΙῈ 16 8 κἰασίηρς 16]: οὗἨὨ [86 Α. Υ. ἰδδὲ 
ἴῃ δυο ἐπδίδηδοδ ἰὲ ἰησοάθοοα ὙΠ Ποὰὲ ΠΘοϑαδίΥ [26 ἢδπι90 οὗ (μλ6 ἀἰγνίηθ Ὀοδίπρ. Ὁ.Α.Γ.: Απὰ Ἦδθὴ δΐν ΒΟ Πδὰ ὑχο- 
Ῥαγοὰ αἷ ελέηξ8. 80 οπ πὰ, δ] ραϊὰ, ΘΟ. . .. (μἰ86, Οοά, 1]., νυ 111. 44. δδ. ὅ8. 71.., οαιίἐα τούτον. 82 ΑΥ͂.: 
ποῖος. δδ[Π0 δῃᾳοὶ οὗ Θοἂ (το 64. Οο. ΑἸά. δὰ ὕ0η118ὲ. 84 8ο. Ων 

γεν. 18. --ϑ ΑΥ̓͂, : Βοὸ ποὺ βΚτοδὰν ὁ αὐα. Ἐὺογ ἀργύριον τῷ ἀργυρίῳ μὴ φθάσαι, 118. “166 ποῖ ΤΩΟΏΘΥ͂ ΘΟΙΩΘ ἴ0 ἸΏΟΏΟΥ ,᾽" 
Οτοξίπδ τυου]ὰ στοὰ ἀργύριον ἄρα νἱῷ μὴ φθάσαι, κοπ ἀεομῖ! Ῥεεμπέαν Ῥγώγετγε “)ο. Τὶφοὰ πουἹὰ συθαιξαῦο ἀργνρείῳ, 
“ ΤΏΟΏΟΥ οΠοδὶ,᾽} 10ζ᾽ς ἔδο (ἰτὰ ποτὰ. Βυὶ ἰῦ ἰα ργοῦ8 19 ἐπδὺ (δ ἰδχὲ ἰδ οοστοοῖ. 89 Α.ὔ. Υ̓͂. : αἀΣ τοΐῃρο ἰῺ τοϑροοῖ οὗ (οὗ. Οὐη1.). 

Υετα. 19-22. --ὔίῬΕα. Ψ'ὶ : τδὺ πδίοἢ (6τ..) ὡς) ἐιο Τοτὰ Βδῶι κίνου υδ ἴο ᾿ἶνο τι ἀοὶδ δου δῖοθ. ἘΠῸ τοδυχίῃ ὯΔ: “80 
Ἰοῦκ 8δδ ἀοὰ δι κσβη θα τ|5 ἴο 1ἶτο, (Π16 ἰ6 ευϑδοίϊοηϊ." 88 ΑΟΥ. : ΤΏ ΘῈ δαἰὰ Τὶ 80 ἴῃ βαϊοίγ. 40 τὰ χοοά. 
Ὡ εδἴο.: 45 ΤΏΘΩ 580 Σηδ69 Δ οτὰ οἵ. 

ΟΗΔΡΊΤΕΕΥΎ. 

εν. 4. ΒΔΡΒδ6]. Τΐ8 πογὰ, ἴῃ [ἢ πιδοτ ἐγ] ὍγὯμὸΑοά. 6. Τὸ Βανὸ Ἰοάᾳοᾶ τὶ ΟἿΣ ὈΣΟΙΏΟΣ 
οὗ Μ88., 85 ν}}} θ6 βόβῃ, 88 ῃοὶ 16 ἀτιίο]ϊθ. ΤῊΘ] Θαθ891. Ἐθυβος ᾿πδιῆεθ (Π0 ἀδοθρῦίοη μθῖθ 
ΒΘΏΒΘ 8: α οετίαϊη Καρλαεῖ τσλο τραϑ απ ἀπρφεῖὶ. (866) ργδοιϊοθὰ, ου [π6 στουπᾶ ἐπδῖ, 88 ἢ6 δὰ δδϑιιπιοά, 
ὙΜΊΩοΣ, Ρ' 112.) ΤῊΘ ἀπόνων οὗ τὴ6 ποτὰ “α-} 88 δῆροὶ, αὶ πυμπηδη οΠπαγδοῖοσ,--- [δῦ οὗ Α.ΖΑΓΪ48, 
ἢ,66] "18 “ ἀϊνίῃθ ἢθ816 7." Αὐογνγαγὰϑ (νϑυ. 12) Π6 βοὴ οὗ Απδῃΐββ, ---- ἰῃ Π6 ἱπιρθγβοηδίίου οὗ {18 
ε ἀοδουῖθο8 ἢΐ π1801} 88 “" Αὐδγὶϑ8, βοὴ οὗ Απδηΐδβ,᾽᾿ ᾿Ὁμαγαςῖθυ ἢ6 ψγ88 οδέϊσο ἴὸ ΞροΔΚ δπά δοὺ 885 ἢθ 

η6 ἤτοι πογὰ πιοϑηΐηρ “ΔΦ6 ον μ6 108. Υ΄  ἀϊά. Βυῖῦ [818 18 εἰν οῖν ΒΌΡΡΟΣΙ ΩΣ Οη6 ἀθοορίίοι 
αῦο ἴῃ ὈΟΓὮ τοΡὰ8 Δρραγθηὶ ϑνϊάθηςς οὗὨ [6 ἰπ-  ΌΥ Δποί ΕΣ. 
του θα δγχθο} 168] Ομ δυϑοίοσ οὗ 1.6 παγδῶνϑ. γον. 8. ὙΏΘΓΙΘ 8 ΠΟ ΔΏΔΙΟΡΥ ἴο ὕ6 ἐουπὰ ἴῃ [0 
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ΘΔΠΟΙἶ681] ὈΟΟΚΒ 0 ἩὙΠδὺ ἰ8 ΠΟΡῸ τοϊδύθα, ὑπδῦ 8δἢ 
866] ΒΟ] ΔΟΟΟΣΙΡΘΗΥ 8 Ιηϑῆ ΟἹ Βθςσι ἃ ]00Γ- 
ΠΘΥ. 
αι. 11. ΤῊΘ Δβοῦ οὗ [Π6 Δηρ6] ἰ8 ποῦ π|ὶῖἢ- 

ουὖῦ ροϊηῦ: “ὙΟ 8ΓΘ βϑοκίὶπρ' ἃ δβεσυδηῖ, -- Ὑ8δῖ 
88 110 τηϑίϊοῦ οὗ ΦΆΤ ἴὸ ἀο σὴ} ἰτ1᾽ ΗΘ 
866Π18 ΤΟ] οἰδηΐ ἴ0 υἱΐον [Ὧ0 ὉΠΙΤΌῸΝ Ἡ ΙΟὮ [.6 
Δ ΕΠΕΙΘΔΙΗΡ οὗ Τονὶῦ δ 1αδὲ Ἰοδὰβ ἢἷπὶ (ο ἀο. 

αὖ ψου]ὰ ὑῃ6 ἔβίμοσ δυο ὈΘΘῺ ΔΗΥ͂ 1058 ΓΟΔΥῪ (0 
Ἰηϊγαδῦ Π8 800 [0 Π6 Αγ οὗ {Π|8 ῬΡεσβοῃ, ἱ ἢθ 
δὰ Κπονὴ δὶ ἤσβί νῃδί ἢ6 ἰβ δου γα 8 διιρροβοᾶ 
ἴο ἢάγοὸ Κπονὴ 3 [Ι͂ῃῃ {πὸ σδϑθ, ἰῦ 6 ἵσττπιθ, [ἢ 6 
ΒΙΟΥΥ ΜΟΙ] ἤδνο βυϊεγοα. ὅϑόοο Ποϊηδῃ Οδβίδο- 
᾿ς σοπιτηθηίδίοσβ Β66 Κ ἴ0 Θχοῦδθ ἴΠθ βαρροβοά 
ΔΏΡ6]᾿ 8 ἀρ] ΟἿ ὈΥ σοΐοσυίης ἴο [Π6 886 οὗ ΑὉτϑ- 
Ἀδὰ (θη. χχ. 12 ; χχὶϊ. 5). Βυΐ ἰζ [Π6 εἰτεῦπι- 
ϑίδῃσοθϑ οὗ ἴῃ6 Ὁ00ὔἴῸ οδ68 ὝΘΙΘ ἢἢ ΟΕΓ γοβρθοῖβ 
Β᾽ ΓῊ}]8γ, τὸ οου] ἃ ΠΑΓΑΪΥ Δρρτονὸ οὗ δὴ δῃῆρο] β 
τδκίηρς 8 81110]6 Πυτηδῃ ογοδίαγθο (ον ὑμοὰρ ἢ ἢΘ 
ὝΘΤΘ ἃ ῬΔΙΣΪΔΓΟΝ) 88 ΘΧΔΠΊΡΪΘ. 

γεν.18. Αδ νο ψουῦ ἱοχοῖμονρ. ΕῸΣ ΤΟΙΏΔΓΚΒ 
ΟΠ ἴθ αἰ ΡΘΠΟΥ οὗ (μἰδ ραδβαρὸ ὙΠῸ} ΑΙ ΟΓ 
ἀθοϊαγαίζο:β οἱ ΤΟῦΌϊδ, β60 αῦουο, ἱ. 6. 
οσ. 14. Ἔσομαι. .. διδόνα. ϑαςἢ ἃ οοῃ- 

βιγυοϊίοι Μοῦ] ὃ6 ἰῃ Οτοοῖκ 4 Ὀδιθασίβηι. ΕὙ ΖΒΟῺ 6 
ΘΧΡΙ Α᾽η8 ὈΥ̓͂ Βαρροπίηρ {πϑὺ ΘἰΈΠ6Γ διδόναι νᾺΒ ἃ 5110 
οὗ ἴΠ6 ρθη ἔογ διδούς, ΟΥ τῇ 1ῃ6 τ ΓἰοΣ σαγο ἔσομαι 
οσ ἔσται μοι. --- Α ἀγδοῦχηδ ἃ ἄδνυ. Απποῦς (6 
δον μὰ Βοιηδηβ ἰη [6 Νον Τοδίδιηθας τἰπγ68, 
ἴΠη6 ἀγβδοθτηβ νβ8 6] 8] ἴ0 0.0.6 ἀθπδγίῃϑ, ἡ ἢΟΒ6 
ΥΆ]06 τγὰβϑ δυουῦ ἢ ζθθῃ οϑηΐβ. 

Ὑογ. 16. Δμῃὰ ἴδ6 γουμῷᾷ τσοδὴ 5 ἀος τἰτἢ 
ἘΠΘσα. 11 ἰ8 ποῖ 80 ΘΑΒῪ ἴ0 560 ΨὮΥ ἴΠ6 ἄορ ἴ8 ἰη Γο- 

᾿ἀπορά, 10 Ῥ]αγϑ πο ᾿τωρογίδηϊς ρασῦ ἴῃ ἴΠ6 ΠΔΙΤα- 
ὑἷϊνοθ. [0 18 ποῦ αραΐηῃ τηρπιοποα ππ11 [86 τοῖα τη 
Βοιῃθ (χὶ. 4). ΠΟΥΘΥ͂ΟΣ 6186 ἴπ6 ἄορ 8 ΒΡΟΚδῃ 
οὗ ἴῃ [ῃ6 ΑΡοογυρῇαὶ ὈΟΟΚΙ, ἰδ 18 ΝΕ αἀἰδγοδροοῖ 
(εξ. Ἐοο]α8. χὶ. 18; χχνὶ. 235). [Ὁ 8 ψ6]1 Κηόττῃ 
ὕπδῦ [9 Δηΐπηδὶ 88 Γορδγᾶςα ἃ8 ὉΠΟΙοδη ὈΥ {86 
ὅοννβ (15. ἰχυἱ. 8); δηὰ [Π6 Ἰϑστηδ “ ἀορ,᾽" “ ἀοδὰ 

ΤῊΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΔ. 

ἀορ,᾽" εἰς., 6 16 οὔΐϑθῃ πβϑᾶ 88 δρί Ὠοίβ οὗ Γορυόδο ἢ 
οΥ οὗ Πυμ Ἔν διηοῃρ ὕΠ ΘΙ. ἰδοῦ, 1:18 ἰβοιϊος 
ὙΠῸ ΤΟΒρΡΘος ἴο ἀορβϑ Α5 ποῖ γοὶ ἀϊθὰ ουὖΥὲ πῃ [119 
Οείϑθηβ. ὙΤμδὺ [86 ὑγθβθηΐ τῃθηςοη 18 ΠΟ ΤΏΟΓΘ 
Ππδῃ 8 Πυηοοῦδ δααϊτοπ ἴο ὉΠ 6 ΒΙΟΥΥ ὈΥ̓͂ ΒΟΠῚΘ 
ἰαῖου μδηᾶ, ἰῦ σσουἹὰ Ὀ6 ΘΑΒΥ 0 οσοαϊξ το γο [ΠΟΥ 
ΔΏΥ ΟΧύθρσΔ] Θνϊάθηοθ ἴῃ ἰζ8 ϑυρροτχί. Ασδοογάϊΐηρ 
ἴο Ίηον (Πεαϊωδτίετὸ., αα νος.}, ἀοχϑ οτο βοϊάομ, 
Δηα ποῖ {1}} ἃ Ἰαΐθ ρογίοα, κορῖ ἴοσ ρθδαβυγο σϑῦμου 
ὕΠ8} 86, δηἃ {Π6} ΟΠ]Ὺ ΧΟΡ ΟΠ Ϊγ. Ηό χοΐοϑγε, 
ἴῃ δἀάϊιϊοπ ἴοὸ 6 Ῥγϑβοηΐ ρβαβέαρο, ἰο Μαῖί!. χυ. 
27. Οἱ Πιαά, χχιϊ. 178; Οάνς., χνὶϊ. 809. 

γεν. 18. ΤῊ ΙΒ Ῥϑββαρὸ 88 ρίνγοη ρτϑοὶ ἀἰἢ- 
ΘΌΪΟΥ ἴο σοτητηθηϊδῖοσθ. Βαυῦ δαορίϊηρ τῃ6 τοδᾶ- 
ἵηρ, δηά ρὶνίηρ ἰῦ 1ἢ ἸΓΔΏΒΙΔΕΟΏ ΔΌΟΥΘ, 866 Π8 ΟἹ" 
[Π6 ΜΠ Ο]6 (06 Ὀεδῖ. [Ὁ 5 δυρροτίοα ὃν ϑ'ϑηξοὶ- 
πϑη, βο ἰουδϑηον, ΔΩ], ΒΥ ΣΘΟῆΘ, αμα οΟἴδμοτσαβ. 
ἴῃ Υδηϑ᾽δίίηρ πε ψημα “γρἔυδο᾽; τ 1 Οον. ἰν. 
18, “8108 ᾽), τὴ6 Α. Υ΄. δΔἀορίοα [86 ᾿ἰἴ6Γ8] τηθδῃ- 
ἱηὴρ οὗ τῇ0 νψογὰ. Βυΐῦ ἰδ δὰ 8150 βοιηθιϊτηθα [ἢ 9 
βααγαῦϊνο τηθβπίης οὗ “σδΏβοτῃ,᾿" τ ἢ ἢ ΟΟΓΓΔΙΏΪΥ 
ΒΟΤΟΟΒ ὑὈοίίοι τ ἢ [η6 οοηΐοχέ, ἴη 86 ΓἋΧΧ. δἱ 
Ῥχονοσὺβ χχὶ. 18, ψὸ ἢπᾶ περικάθαρμα υδοᾶὰ ἴο 

τον [16 Ηρθῦτον 9, “ τδηϑοσῃ." “7ταάμηὲ 

ϑυΐάαϑ εἰ αἰϊὶ Οσταοὶ ἰεσισοσταρλὶὲ ευὃ ἡ υ.: " Αἰλοηϊ- 
ὁη8ε8 αα αὐετίεπα5 ριυδίϊσας εαἰατιϊίαίε8 φιιοίαπηΐδ 
ἵπ πιατε ρταοίριία58ε λοπιΐπεπι δοείεγαίμπι, φμὶ Ῥοδεί- 
αἀοπὶ βαοτὑϊειὶ ἰοοο οὔεγτδίμν; ἀΐπο ἀργύριον .. .. 
περίψημα τοῦ παιδίου ἡμῶν γένοιτο, (φμαδι) ρίασιίμπι 
"αι Νἰϊὶ ποείτε, ἱ. 6., το δεσυαπάα πἰιὶ υἱέα αδ)δείμηι 
εἰ ογπίμπι ποδὶβ δβιὶ." ἀαππιπι, Δ᾽ 7. 761., αὐ 
υοο. ϑοόρλοοϊεβ (1.65., αα υοο.} ψῖνο8 ““ ΓΒΗΒΟΠὶ ᾿ἢ 88 
[86 οτἱρῖμαὶ ταϑδηΐηρ οὗ ἴῃ νογὰ, γοξογείηρς ἴο 0 
Ῥγδβεηῦ μὰ ; δια “οΥβοουΣὩρ᾽ ᾽ 85 ἃ βοοοῃά- 
ΔΙῪ δἰ μη! βολθοη. Το ΑΔ. Υ΄. π88 ἴῃ [Π|6 ΤΩ ΔΓΡΊΗ : 
“Ον,, εξ ποῖ πιοπεν δε αὐαεα, ὑμὲ δε ἰδ οὔβοοιτγίπσ 
ΟΓ οὖν 80η.᾽" 

γαογρ. 30. ϑιοῖοσ. 1Κ “Ῥγοίπον,"" δἰ ΡῚῪ δ8η 
Οχργοβδίοη οὗ ἰθπάθγμοββ, οὗ ψθο πϑᾶρθ [818 
ὈΟΟΧ ἔΌΓὨΣ 5.68 ΒΟΥΘΓΆΪ ΘΧΘΙΏΡΪΘ6Β. 

ΟἜΒΑΡΤΕΕ ΥἹ. 

1 ΑΝῸ 88 [Π6Υ γγϑηῦ ΟἹ ὑπ Ὁ ἸΟΌΓΙΗΘΥ, ὑΠΘΥ ΟϑΙὴ6 ἴῃ ἰπθ ϑυδπίπρσ ἴο {π6 τῖνον Τὶ- 
2 στῖβ, ἀπὰ ἰδμον Ἰοάρσοά {μοῦθ. Απᾶὶ {8η6 γουῃρ τϑὴ ψϑηΐ ον [ο γγΑ8}} Ηἰτηβϑ], 
8 δῃα 54 ἤβῃ Ἰθαροϑᾶ ουΐ οὗἨ {Π6 τίγϑν, 8: σοῦ ἤαγο ἀθνουσθα πω. Απᾷ ὅ (86 

ΔΏΡ6] βαϊα ὑπο Ὠΐπη, 1ΑΥ Πο]ά οὗ {πὸ ἤβἢῃ. αἀἀμπὰ (86 γουῃρ᾽ τῆδὴ συϑϑίογθα {86 Η.5ἢ 
4 δῃὰ οδδί 1 ΠΡΟῚ ὑδ6 ὅ Ιαπά. Απα [δθ 8Δηρθ] βαϊὰ ἰὸ  ιΐπ),5 
ὅ {16 Βοαγὶ δῃᾷ {Π6 Πἶσξσ δῃὰ {6 σβ]], δα ρυΐ ἑἐΐδηι ἊΡ βαζἴβὶγ. 

; 8ηα Βανὶηρ τοϑϑίθα (μ6 85}, {Π6γΥ αἵϑ " ἐξ. ΤΩΔ} αἰα 8ἃ8 {86 8961 ΘΟΙ ΔΗ 64 Ὠϊτὴ 
6 Απὰά9 ἘΠ6Υ Ὀοΐδ νϑηΐ οα ὑμοὶγ γγαν, {1}] 

Ρθῃ {6 ἤ8ἢ, δῃαὰ ἰδῖκθ 
Απαΐ [δ6 γουῃρ; 

(ὮΘΥ ἀγο ἤθᾶν ἰο Εοραίδηδ. δ Απα 11 [Π6 
γοθπηρ᾽ τηδ Βαϊ (0 {Π6 δΔηροὶ, ΒγοΟΠΟΣ ΑΖΑΓΙδ8, [0 Υ ταῦ 8 53 (ῃ6 Ὠοαγ δὰ [86 Ἰἶνοσ 

7 δῃὐὰ 
ἃ ἀοΙ0 ἢ 

8 ρ8]} οὗ (86 ΗΒ} 3 Απάᾶ 6 βαϊα ὑυπίο μῖμη, 7Τομολίηρ ἰδ μοαγί δηα [86 Ἰἶνοσ, 1 
ΟΥ 8} 671] Βρὶ ΥΙῦ ἱγοῦ Ὁ]8 ΔΠΥ͂ ΟὨΘ, Β6 1" τηϊιδῦ 28 ΚΘ ἃ ΒΚ ἔμ ογθοῦ Ὀθίοσθ 

8 (86 τηϑῃ ΟΥ {π6 ψγοιλδη, Δπα 6 011] ᾽ὅ ὍΘ. ΠΟ τηοΓ6 1ὁ γοχϑοᾶ. Απά αξ 70γ Τἴ 116 ρ8]], 
ἐξ ἰδ φοοα ἰο ΔΟΪπῦ ἃ Τη8ῃ ὑμαῦ 8.0} 
ΤΠΓῊΝ 

9,10 

ον. 3.4. .---1Δ. . : Απὰ ν θη. 8. ογῖϊς δῃὰ. 8 
ἐκράτησε) ἴδο 5.5 διὰ ἀτον ἰξ ἴο (πιδτρ., ἐαϑέ ἐξ ἐρόοῆ, ἀνέβαλαν). 

8 ὙΒ6Ω (ΠΟΥ δὰ... ἀϊά οδὲ. ψοσ. δ-}. ---ἸἼ ἃ. Υ.: Βο. 
ΔΙ͂ΟΣ ἕως, ἰ6 οταἰ ἰοὰ ἴῃ Π΄. Π1Ὶ. 44. δὅ. 14... ἀηνὰ Ὀγ Ἐν Σδ 9. 
4 ΔΏΥ, 156. 16 (λε » αγίῳ 8}Δ1]}. 
οὐ μή. 
γα. Β,9.-- ΤᾺ. Υ͵ : 42 3ὺν (δέ ἰα οτα!οὰ Ὁ 44. 107. σ0.]. 

ἩΔΙ6 βρούβ᾽8 ἴπ λὲδ 6γ68, δῃα ἢ 8}|8]} Ὀ6 

Αμὰ σἤθη {μ6 0 ἄγον δ᾽ πρὰῦ ἰὼ Βαραδ, (86 δηρθὶ βαϊὰ ἰο (86 γουπρ τηδῃ, 

ΤΏΘΩ. 4 ἴὰκο (Ο.Σ., ἐπιλαβοῦ). 
4 Τὸ σΒοχὰ ὑπο δοροὶ καβἰά. 

9 ἐποὩ. 10 Βονβίδηο. Τδο οὗ οὗὨ ἐδο ἐεχε. γες., 
1 ΤΏοθη. [12 [ἰοὸ Ἡμδὺ ὑδ6 ἰδ (θτ., τί ἐστιν)  [ἑδὧδῖῴΔοΥ]]. 

5 Ἰα!ὰ Βοϊὰ οὗ (ατ., 

16 ον μηκέτι, 11. δδ. ΒδΔγΘ οὐ μηκ. ; θὲ. 248. ΑἸά., οὐ μὴ ἔτι ; ΠΙ. 283. δ8. ΤΙ., οὐκετὲ 

18. ΜΒ  6Ώ6868. 1 τοῖο. 
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ΒτΟΥΒΟΣ, ἰο- δ τ)7ὸ 88|8}} Ιοᾶρο τὴ Βαρσυθὶ, τὺ 16 (μγ Κίπβιηδη ; ἦ ἮΘ 8180 βδίῃ 
11 4 ἀδλυρ ίοσ, πδιλθᾶ ϑδστα; ἢ 1 ψ}}} βρθ8 Κ᾿ οοποοιίησ ὁ 6 Γ, (μαὺ 816 Δ ΥῪ ὉΘ σίνϑῃ 

(866 ἔογ ἃ τῖΐζθ, ἴοῦ ἰο (866 ἀοίῃ {86 ἱπμουϊίδηοθ ὃ οὗ ΠΟΥ [4]1,5 ἀπ (ποὺ αγὺ (Π6 ΟὨ]Υ͂ 
12 ομθ οὗ ΕΣ Τ8οθ;  8δηα (86 τηδὶα ἰ8 ἔαὶσ δῃᾷ ἰηἰθ]]ρϑηί.ὃ Αμᾶ ΠΟΥ͂ ἢ ΘΆΡ ΤΏ6, 

8Π4 1 νὶ}} Βρϑδκ ἴο Ἠ6ὺ ἔδίμογ ; δπὰ ΒΘ νγὰ γϑίασῃ Ἶ5 ἔγτομι Εδρ68 γ)]ὸ Ὑ011}1] ΘΟ] ΘὈγϑῦθ 
{86 Πιλιτΐαρθ; ἴογ 1 Κῆρ (πὶ Εδρτθὶ σδηποῦ ΤΩΔΥΤΥ ΠΟΙ [0 Δποίθο " Δοοουαϊηρ' (ο 
ἐδ αν οἵ 0868, ΟΥ 1 6 Ὑ1112 Ὀ6 οχροβοᾶ ἰο 15 ἀδϑίδ, θθοϑαβθθ 10 18. διεἰηρ (δῦ 

18 (δου ββου]άδβέ τϑοοῖνϑ (86 ἱμμουϊδπμοθ σαί μοῦ μη ΔΩΥ ΟΠ ΟΣ Ῥϑύβοῃ. ΤΒθη (89 
γοὰπΠρ ΠΊ8Π ΔηΒυοΓο (ἢ 6 Δηρ6], 1 δγθ ᾿θαγά, Ὀγοί μου Αζαγίδβ, (μαὺ ἐῤῥδ τηδῖα μδίἢ 

14 Ὀδοη ρίνϑη ἴο βϑύθῃ τηθῃ δηὰ ὑμπαὺ ὑπο Υ ̓δ 41} ἀϊδα πὶ {86 πιαττίασθ μαι θοσ. ἀπά 
ΠΟῪ [δὶ (6 ΟὨΪΥ͂ 80Π ΟὗἨ ΙῺῪ [λΔἰΠογ, δῃᾷ 1 δι αἴτγαϊά, Ἰϑβὺ, 16 1 δηύον ἐΐ 1 α16,}5 
88 880 ἰὴ ΖΌΓΙΩΘΥ ΟἿΘΒ; 17 [ΙὉΓ ἃ ἀθιθοῃ 5 Ἰονθίῃ ἢθὺ, γγ8ο 15 πυγίθι ἃ ΠΟΡΟΟΥ Ὀαΐ 
(λοδθ τ8ὸο ΔΡΡΓΟΘΟΝ ΠΟΥ. Ἀπᾶ πον 155 δα 1οϑί 1 ἀἷθ, δῃηα ὈΧΙηρ' ΤΥ ἔδύμ τ᾽ Β δῃηὰ 
ΤΩΥ͂ ΤΟὐ 6 γ᾽ Β 116, Ὀθοδυβο οὗ τη6, ἰο ὑμοὶν  σταῦθ ὙΠ ΒΟΙΤῸΥ͂ ; δηὰ ἦ (Π6Ὺ πᾶν 0 

1δ οἴδος βοῃ ἰὸ ὈυσῪ πο. Βιυΐ δ᾽ ([Π6 Δ ρ6] βαϊα υπίο πἴτη, Π)οβύ ἔμοὰ ποὺ ΓΘΙΘΙΩ ΘΓ 
186 Ὀγϑοθρίβ συ μ]οἢ ὑπγ ἔλθ ρᾶνθ {π66, ὑπαῦ Ποὺ Βμου θέ ΤΏΔΙΥΥ 8 τὶΐο Οἵ (ΒΥ 
ΤΆ. 3} Αμᾶ ποὺ “ὁ ΠΘᾺΓ τη6, Ο γῆν ὈΓΟΙΒΘΓ, ἴο0Υ 816 81}8}} Ὀ6 (ἢν “ὁ τῖΐθ; δά 
ΙΏΔΚΘ Ὧ0 δοοουπύ Ἶ οὗ (86 6011] βρὶ γἱδ, ον 018. πίρϑι 5. 588}84}1 8ὴ0 θ6 σίνθη (866 ἴῃ 

16 τηδιτίαρθ. Απᾶ σβθη (μοὰ δηίογαβὺ Ὁ ἰηἰο {86 τηϑγτίαρθ σμδηθ ον, ἔποὺ 88.810 8 Κα 
[16 48}:68 οὗ ἴποθῆβθ,ϑ᾽ δηα β8}.4]} ἰδὺ μροῆὶ ἐλόηι βοτὴθ οὗ {86 ἤθδαγί δὰ |ἴνϑὺ οὗ (89 

17 5}, δῃὰ 8η4]} ᾿δκθ 8 ββοόκο ισίδῤ τί. Απᾶ ἐμ ἀδίηομ Μ11] 5: 8126}} ἐξ, δἀῃὰ 66 
αἰσαν, δ ΠΟΘΙ ΟΟἸΩΘ ἃραὶπ. 2 Βυΐ πῆθη ὑμοὰ οοπλθβύ ὅ5 (0 ΠΟΥ, σἶβθ ἃρ Ὀοΐὰ οὗ 
γοῦ, ἀπ ὈΓΔΥ ἰο αοἄ ψΧ8}0 8 τηϑγοῖϊξα], το 0} βᾶγθ γοῦ, δῃὰ ἤδνθ ὈἱΓΥ οπ ψοι ᾿', 
ΕΘΑΡ ποῖ, ἴογ 886 νγ8 ὅὅ δρροϊηϊοα ὑηΐο {866 ἔγοτα ἴθ Ὀθρὶπηΐηρ ; δπὰ ἔπου 888] 
ῬΓΈΒΟΡγΘ ΒΟΣ, 8πα 88:6 888} ρῸ τὶ ἢ {π66 ; δηᾷ 85 1 Βυρροβθ ὑπδὺ 886 Ὑ7}}} 5. θθδγ (860 
Ομ Ἰάτοη. Απά ὅδ. σοι ΤΟὈΐδβ μϑα μοαγὰ {π686 ἐλύπφε, μθ Ἰουϑᾶ μοῦ, δηᾷ ἷβ μϑατί 
γγ88 ΘΧΟΘΘἸΠΡῚΥ αἰἰδομοα 5. [0 ἈΘΓ. 

Ψος. 10. --- ΤΑ. Υ͂. : οουδίη. 
8.Α. Ὁ. : βασα. 

ΨψαοΣ. 11. --4Α. Υ.: ον (τὸ οὔἱξ καΐ ὈοΐοΓο ὅτι, νἰ Π. 111. 23. δὅ. ὅ8. 64. 71.). 
Τ᾽ ροοΐοα ἐμοῦ ΟὨ]Υ ἀζὲ οὗ ΒοὸσΣ κἰηἀτοὰ ; συμ 8 : σία ἐμ δοΐμε 6: ἐ2 βεῆετε ἐμ έμ. 

10 Οοὰ. 11. δὲ ὑποστρέψωμεν 
12.Α. Ὁ. : 5}Δ]]. 

ἀοῖϊὰ γαΐλεν ἀρρεσίαϊῃ ἰο ἐῆθ6 ἐῶσι) ὑ0 ΔῪ οὐδὸς (οἵ. ἐλ ο ΟΥΘΘ ). 
11 δ ἴ9 οὐδὸν Ὀοίοτο (ασ., οἱ πρότεροι ; ὅδ. θέ. 248. 248. ὅσο. ΑΙά., οἱ 

ἐδ), 9 δρροσίδίῃ (αν. ἐπιβάλλει). 
Μετ. 12, 18. --- ΒΑ.Υ͂. : πίϑο. 9 ὩΟὟ ἐποζϑΐοσζο. 

ἔαξυτθ. 11... : Ὀπὲ; Οοά. 11. συνε ξυθ8 καί ζ0Σ ἥ. 

γον. 14. --Ἰα Υ. : κὸ ἰῃ 0 ἀερ, 1 αἷο. 

3 026 ΟὨΪΥ. Το Οοἀά. 1Π1|. 28. δὅ8, 64. οἱο., πὶ 60. ΑἸά., δὐὰ μονογενής ἰο θνγάτηρ. 

δίο;..... τἱριῦ (τσ... ἰμ 6. 

“ον ὁ ποιήσωμεν ἰηδιοδα οὗ ἰδ 
18 συ γ οὐ. 16 [800 χὶριῦ οὗ ᾿ΠὨοΥ δὴ)09 

156 ὍὯο. 

πρότερον) 18 συἱοκοὰ ορίτίϊ. 19 ψὨΐϊο. Ὁ τ ΒΙΟὮ Θοτηο Ὠμπΐο ΠΟΥ : ὙΠΘΣΘΙΟΙΘ] δἰϑο. 51 ἐδοὸ (Ο:., αὐτῶν). 53 ζογ. 
γόοτ. 1δ, 16. --- 35.Α.Υ. : ΤΉσπ. 3. ἐἷπο οσὴ Κἰπατοά. 35 πποτγοΐοτο (ϑ., ἐγχ0). 36 εκίσνεπ [860 (0 (6Σ., σοὶ 

ὅσται εἰς γυναῖκα). ἘΪ γοοϊοηΐηξ. ἔ[ὅὁ βδιὴθ (ὅπῃ. ἐρ5α) Ὠἰκ. δὅ ὁ. δμλ1δ οούῦθ. δὅ9. Ῥοσίιτηθ 
νο;. 17. -- ἹΑ, Ψ. : ἀ6711 841}. 823 παδίη ΔΩΥ ὨΔΟΣΘ (08., πέσμο πιρὶϊμ2). 88 β)δ] οοῦθ. 554 τὐλίολ ἐξ ᾿ 

Βδνὸ ΣῪ ΟΝ ψοι δι ἃ δδγὸ γοῦ. δὲ ἰς͵ 86 ἈΓΟΣΘΟΥ͂ΘΡ. 81 5 4]}}. 88 ΝΟΥ. 

λοίμοὰ Οοά. ΠΙ. 888 κεκόλλητο (ἴον ἐκολλήθη) οτα ἐεἰηρς ἐμο Ζο]οτίης αὐτῇ. 

. ΟΒΑΡΊΤΕΒ ΥἹ. 

Ψονρ. 1. Τοῖδο τἶνοὸρς ἸΠατία. ΝΙπονυςῆ, ἔγομι 
ὙΠ ΐο ἢ ΓΠΟΥ διαχίοα, ΙΔΥ οὐ ὕπο Τίρτῖδ. ὙΊΝ τ μδῖ 
ΤΟΡΣΘΙΥ, πῃ, ὑμὶ8 δίδίεηθηῦ ὁ ἘΕὙΊΣΒΟΠΘ οου- 

7θεζυγοθ ὑπδὺ 8π ΔΓ οὗ (μ6 Τίρτίθ, Ζαῦ, ἰ8 τηοϑηΐ, 
δηὰ χοΐουβ ἴο Χϑποόρθοπ (Δπαὸ.͵, ἰϊ. 5) ἀηὰ Ηδοτού- 
οἴυβ (ν. 52) ἴῃ ἰΐβ βϑιρροτ. ἘΒοῦβο, Πουγονογ, 
0146 ὑπδιὶ ΓΠΘΥΘ 5 ὯῸ ποροᾶ οὗ βυςοἢ ἃ ΓΏΘΟΤΣΥ, ἰη- 
ὉΔΙΔΌΘΝ 88 ἴΠ6 οἶβϑοθ ὮΘΥΘ ΠΟῪ ᾿ἰνοὰ στ Ὺ ἢδνθ 
τοῦ ὈθΘΩ αἱγΓ " ΟἿ ἴΠ|ὸ σΣῖτοε ; ΟΥ, ἰἔ ἰδ τγα8, [δαξ 
ὉΠΟΥ͂ ΤΙΔΥῪ μδνθ Ἰεΐς ἱξ [0 ἃ (ἰπι0, ἀπὰ [6 ΘΟΠῚΘ 
ὕδοκ ἴὸ 1 ἀραίη. 

ψενβ. 3,8. ΤὨΪΒ 8 ΘΟΣΙΔΙὨ]Υ ἃ τοι ΥΚΔ 016 ἤβἢ} 
τ δρείηρβ ουοῦ οὗ ἴΠ6 Τῖνον ἴο σδίοἢ δηὰ ΒΥΔΙ]ΟῪ 
τ 19 ἤρτπρ ΤΩΔῊ ΟὗὨ ΠηΔΥΤ ρΌΔ]0 δρ6, δὰ γοῖ 8 
συγ δ, ΡΡαγομΟΥ τσὶ} (ἢ6 πδηᾶδ, ΟΥ̓ 01:18 ΒΑ ΠῚ6 
γοπὴρ πιϑ, δϑηὰ Βαηρ δϑίοσο. ὙΤΏΥ δῃου]ὰ ἰΐ 
ποῦ ὃὈ0 τΤοϊοραῖθα ἴο ἴῆ6 ςοἸἸοοϊοη οὐ θ ΟΥΠΟΓ 80- 
(8116. “50 κιοτίοϑ) 1 ὙεἸ]ο, ψῆοβο ορὶπίοη 
ἘδΌΒΟΝ ΒΑΠΟΙΪΟΏ8, 5878 ἷπ ΘΧΡΙΔηδίίου ( ΕἸπίεϊί., 
Ῥ.- 90), Παὺ 1 'β ΟὨἿΥῪ πὸ γοῦῃρ Τ8}᾿8 ποϊίοη ὑπαῦ 
το ἥδ βουρῇῖῦ ἴο ΒΔ] ΟΝ Ὠΐπ; δηὰᾶ (Πδί ἰδ ἰθ ποῦ 
δὲ 81} ἱηυἰπιδτοὰ (μ8ὺ 186 8}} Θου]ὰ ἤᾶγνα βυνα]]ονγοὰ 
Ἰυὲπι. Βαὶ που]ὰ ἰδ ποὺ ὈΘ ἃ δ πτ ασ ἔβῃου, ονθῃ 

18 ἴῦ πγοῖθ ἃ ΤβῃοΥ͂, ἴοσ οὔῦ ΤΟΝἷδ8 ἴο ἱπάυ]ρθ 3 
Ὗο πουἹὰ Βᾶγνὸ χίνυθῃ ἢΐπὶ ΟΡΘΪς ΤΟΣ ΤΏΟΓΘ 8680 
Δίου 81}} ἷβ ῬΥου Ιου 8 {7 ν6]8. 

γον. ὅ. 1)1ὰ ΠΟΥ͂ δδὺ [6 γΠ016 552 ϑηροϊ- 
ΤΩΔῺ αὐοῖοβ Π 4Α]0ὸ (2,26 Οτῖσ. 14οἱ., Ῥ. 167) 88 
ΖΟ]]οῦσβ : “ μόπὶ δὲ ἰοίμηι ἀευογαγμηῖ, υἱάοπίμν" δαπα 
ιΐδθε λοπιῖπεβ ρεγσιαπι υογασεῦ αο σωίοςὶ, βαἰέίοηι 
)υπῖον ἐἰ6 Τοδίας, δὲ ργαίεπδιιδ ἰδία απροίνι τόσα 
πἰΐ ἱπάδ οοπιοαϊξ, φμοα 6 δογίο (6 86 ἴρδο ἰδδίαίμν, χὶϊ. 
19." Ιὴ τη9 ΟΠ α]άἀαΐς ἰοχὲ (ἢ8 πηδιίῦου 18 οὔδϑυ- 
80 ΤΟΡΓΟδοηΐθα: “Αμὰ ΤΟΌΪΥΔΙ τη ἴο [6 
Τἶνοῦ ὕο 88} ἢ18 ἔοοῖ, δῃὰ 8 ἤβϑἢ Ἵδηιθ β ἀθη]Υ 
ουῖ οὗ {Π9 σίνοῦ, δηοά ἀδνουγοὰ [86 γουπρ' τλ8} 8 
Ὀγοδὰ, δηθὰ ἴῃ γοῦπηρ' τΏδηῃ οὐ θᾶ ουΐ. Ῥμδοὶ 
δαϊὰ τὸ ἢΐπὶ: “Τάϊκο ἐἢθ ἤδη, δῃᾷ ἀο πού ἰϑὲ ἰΐ χο.᾽ 
Αμὰ Βο Ἰαἰὰ ποϊὰ οὗ [ἢ 5ἢ, ἀπὰ ἄγον ἰδ ἴο Ἰαπά. 
ον... 80 ΤορΡίγγδῃ ἀϊᾷ, δπα ἴοοῖ οαῦ ἴπ0 ᾿ϑατὲ 
δηὰ {6 24}}, δηᾷὰ τοαβιϑὰ ὕΠ6 88}, δηὰ δῖθ, δῃὰ ἢθ 
Ἰοῦς τ1πὸ τουχδίπαάον οἢ ἴδ τοβὰ. 566 ἴοχὲ ἰη Νοα- 
ὈϑΌΘΥ, ΧΧΧΥ͂., ΧχχΧΥ͂Ϊ. 

ΨογΒ. 7, 8. Αεοογάϊηρ ἴο ὑπο ΟὈΠιΘὨΓΑΙΥ οὗ 
Ῥόγόβοῦ (85.5}}012), [Π|6 Δ ρ6 1] ΠΘΣΘ ΒρΡΘΔΚΒ δἰ παρ} ἷπ 
ΒΑΙΙΔΟΙΥ ὙΠῸ [80 ἰάθ88 οὗ [μδὲ (6. Βαῦ 1 ἰδ 8 



184 ΤῊΒΞ ΑΡΟΟΘΒΥΡΒΑ, 

7υδυιβοδιίοι ψν ἰο ἢ ΠΠΟΥ που] ῬγΟΌΔΟΪΥ τορασὰ 88 
ἴᾺΥ ἔγοπι βυβηοϊθης ἰξ ἰδ ογΘ ἴοὸ 6 τῇοτθ ἡ] 66 ]γ 
ΔΡΡΙ ρα : 88, ἔου ἱπβίδποθ, ἴοὸ Ὑηδὶ ΟἿΣ ϑΘΑΥΪΟΌΣ 
ΒΑΥ͂58 Οὐ ἀσπηοηἶδο αὶ] ροββοβδίουν. Ὁ Ί τοβρϑοὶ ἴο 
(ὍΠ|6 ἕασῦ ὕθαῦ 16 μ8}} οὗ ἤβι:.8 δηὰ οὗ νδγίουβ 
ΔηΪΠ1418 8 ἰῃ Ρογβία δῃὰ Ασδυΐα οχίθηβίνϑὶΥ 
ἰϑοὰ ἴου ἀἰβθαβεβ οὗ [09 οὐϑβ, [βοσο 8 ηὸ ἀοιδῖ. 
[η (86 λ΄, 8βοη᾿ 8 ἴαφαξίπε (Βκ5]6, 1887, Ρ. 597) ἷξ 
ἷ8δ τοροτῖοα ὃγ 8 Μγ. 7016 παῖ ὈΠπάπθβ8 οδυβοὰ 
ὉΥ ᾿ῃἢδηιτηδίιοη οὗ [Π0 Ἔγθ8 ἷ8 81}}} οὔὔϑῃ συγοα ἴῃ 
Ῥογβίβ ὈΥ 080 οὗ 1π6 χΑ}} οὗὨἉ δηΐτη 818. 

γεν. 9. δροβ. Τῆΐβ Ἵδηποῖ δ ἴπο ἢ 
Τὴ ΠΟΘ ἰῃ ΟἾΠΟΙ ραγίβ οὗ ἴῃο Βοοῖὶς οὗ Τορνὶς 
(ἰ. 14; ν. δ᾽; νὶ. 9, 12). 
Ὦανθ ὈδΘῚ 8. ρμ͵ΐδοθ ἷῃ 186 νυἱοίη τ οὗ Ἐδθαΐδηδ. 
ΟΥ̓ οΥΒ {Πρόπὴ Γ πὲ {πΠ0 τοχῦ 8. οογτρῦ. 
Μοδην ἶο, ἴΠ6 αἰ ἴδγθησθ ἰη [86 ἔογτη οὗ ἐδ πψοχὰ 
Ῥάγη 85 Ἰδτὸ ἔουμα ἔτοπι [Π6 υ808] Ῥάγοι ἰβ ἴο Ὀ6 
Ὠοϊ Πα. ΤΊ Ηρθῦτον (ΜὕμδβιοΣ) δηθὰ [Π6 ΟΠ )- 
ἀδὶς δι. διττὰ Το Γ ̓ς ΕΟ δίδπϑ. 

ἘΣ} ΌΖΒΟἢ 6 ἐΠῖηΚ8 ἰδ τηυδὲ 

[(ΝαπιΡ. Χχχνΐ. 6-9), (Π06 ἀδρηίεν ὙΠΟ ΑΒ 81 
οὶ νγὯ8 ΟὈ] χοα ὕο τηϑστυ πΠΠ ΠῸΡ ὑτῦ06. Βαΐς 
δὲ ἴΠ0 1 ΓΠΘΥ νν88 ἴο Ὀ6 οοπάἀοπηποα ἴο ἀοδ.} ἴἢ 
6886 586 ἀϊά ποῖ, 15 πονθτο οϑηϊοϊποᾶ. 

νοῦ. 14. Τΐβ ἀοςσιγίηθ οἵ [Π0 ροβϑὶ ὉΠΟῪ οὗ 
ϑρὶ τ μανίην Ὀοάῖθ8 δη ἃ 86 η868, δῃὰ ἐδ) ρ ἴῃ 
Ἰονθ πῃ 186 ὈοΔυ Ὁ] ἀδορ θυ οὗἩ τη, 85 ὉΥ͂ 
ὯΟ ΠΊΘΔΏΒ ὈΠΟΟΙΏΤΩΟΙ ΟΥ̓́Θ ἴῃ ἴἢ9 Θϑυὶν ΟΠ τι 
"Βυγοῖ. ΟἿ. Αὐραδεπης, 2δὲ Οἰυϊὶ. Ζεὶ, ς. 28. 

ον. 1ὅ. Ηον [6 δΏροι, ὙΠῸ νγ88 ἠοΐ ργοδϑοῃῦ 
δὖ [86 {1π|0 1Π686 ΟΣὰδ ΘΙΘ ΒΡΟΚΘΏ, σΆ 16 ἴο0 186 

' Κηον]οᾶρο οὗὨ Γ᾿ πὶ, ἰῦ 8 ποῖ βαἰά. 1 1 δ τλοδῃς 
᾿ἴο ὃδ6 Τοργοβοπιθὰ ἴπδὶ ἰδ γγ88 Ἰῃγουρ ἷ8 δαρει- 
Βαπιδη Κποπ]οᾶρο, ἰδ 18 βίῃριαν ὉΠδὺ τΠ6 γοῦῃρ, 
ΤΩΔῺ [Δ |Κ68 20 ὩοΙϊςοα οὗ [Π6 ἐδοῦ. : 

γεν. 16. Οπ ἴ}ι6 τωοϊβοὰβ ὑβρᾶ ἴῃ ἢ 18 {Ππ20 [ὉΣ 
[Π0 ὀχογοῖβπι οὗ ἀδ ΠΟ, 566 [ἢ Β'ῃρϊΑΓ δοοοπηῦ 
οὗ Φοβαερμυδ (4πέΐφ., νἱϊ!. 2, ὃ 5). ΟἿ. αἷδο [89 
Ιηϊγοάἀποιίοη ἴο (ἢ6 ρσγϑβοηῦ ὕὈοοῖ, αηάογ “ )οο- 
ἐγῖπ4] Τοδοίης;," Ρ. 118, δῃὰ τ60 γασίουϑ δυϊδβοσὶ- 

γεν. 12. Αοροοχάΐηρ ἴο ἴπΠ6 αν οὗὨἨ Μοβϑβὶ [65 ἴμοσο οἰϊοα. 

Ομβάρτεε ΥἿΙἹ]. 

1 ΑΝΡ ἤθη 6 τϑδομοᾶ Ἐοδδίδηδ, ἢ σϑιηθ ἴο {πΠ6 Βουβα οὗ Ἐδρτθὶ. Απᾶ ὅβδγτα 
8150 τηοὺ Πΐτη ; δπᾶ βα]υΐθα ἴσῃ πα 6 ΠΣ ; δηα Ἶ 886 Ὀτουρὺ {ποτὰ ἰηύο (Π6 ὨΟιΒΘ. 

2 Απάὰ Πξασιοὶ βαϊα 3 ἰο Ἐμα ἷβ ννἱΐθ, Ηονν {Κ ἐς ἐλὶβ γουηρ' τηδὴ ἰο ΤΟ ΤΥ 
8 οοπβίη  Απᾶ Βαρθοὶ δβιθὰ ὑπ, ΕἸΟΙλ ὙὙΠΘΠΟΘ. ΔΓΘ γοῦ, Ὀσθίῃσοη ἢ Απᾶ {Π6ῪΥ 
4 βαϊὰ ἴο Βἷμη,5 ἢζὲ ατὸ οὗ (μ6 βομβ οὗ ΝερδίΠ8}}," 0 ΔΓ ὅ οαρίϊνοβ 'ῃ Νίπονυθ. Απὰ 5 

Β6 5βδἰὰ ἴο {πθὰ, )ο γοῦ Κπονν ΤΟΙ οὐ Κἰπβιηδη ἢᾧῷ Απᾶ (δ Υ βαϊ4, 76 Κπον ἀΐπι. 
ὅ Αμὰ δι βαϊὰ ἰο ἐμοιῃ,7 [8 μα ἰῃ σοοά 681} Απᾷ {δΠ6Υ βαϊᾶ, Ηθ ἰβ Ὀοΐἢ αἰΐνϑ, δαπὰ 
6 ἴῃ ροοᾶ ΘΑ ; δηᾶ Τοθὶδβ βαϊ, Ηθ 18 Τὴ ῦ ἔδιμθσ. Απᾶϑ Εδρι6] Ἰθαρθᾶ ὑρ, δπὰ 
1 Κ᾽ββοά Ἀΐπη, δῃἃ νορί, δηα Ὀ]Θββθα ἢΐπι, δπᾶ βαϊὰ πηίο δἰ, 7Τ΄οις ατί (86 βοῃ οὗ 8 

ΠΟὉ]6 δῃᾶ σοοᾶ τηϑῆ, Απᾶ οἱ Βοασίηρ ἢ (μδί ΤΟΡΪΐ νγα8 Ὀ]1πᾶ, 6 γγὰβ βουτόνί], δπα 
8 πορί. Αμπάὰ ἐϊκειοῖδε ἘΔηα ἢἷ8 νὶΐθ δῃὰ ὅϑδγγα Ὁ ἢἷ8 ἀδυρηίος γγαρί. Μογθουοσ 

{Π6Υ Θηἰθγία θα ἰμθπὶ ΟΠ ΟΣ Ὰ]]Υ ; αηα Αἰΐον {ΠΥ ᾿δα ΚἰΠ64 ἃ ταὶ οὗ (μ ἤοοϊ, {Π6Ὺ 
86 δ δθυπάξησθ οὗ ἔοοᾶ 12 ου [86 ἰ80186.ὐὙὈ. Απά ΤοβίδΒ βαϊὰ 13 ἰοὸ δρῇδ6), Βγοῦβο 
ΑΖΑΣΪΔ8, Βροδκ οὐ ἐλοδβο ἰλίηφε οὗ νι ἴοι τοὺ ἀϊαβὺ (811 οἱ {1} γγ8Υ, δπὰ Ἰοὺ ἐμὲβ Ὀι5]- 

9 Π688 Ὀ6 ἀϊδραίομοα. Ἀπ 15 ἢ οοτηχηυπϊοαίθα [Π6 τηϑίίοσ ἰο 1" 6. Αμπά 
10 Παριιθὶ βαϊὰ ἰο Τοθίδβ, Εδί, ἀν κ, δ ὅπη ὯΘ ΤΘΙΓΥ,} 6 [ῸΥ Ὁ 18 τηδοὶ ὑδμαΐ μοι 

Βμου]άθϑὺ ΠΊΔΙΤΎῪ ΤΩ ἀδυρὨίοσ. ΝΟΥΘΓΊ 6688 1 νν}}} ἀθο]αγο ἀπίο {866 (μ6 ἐγυί. 
11 1 πανθ ρίνϑῃ ΤΥ ἀδυρμίον ἐπ πιαγτίασο᾽Ο βουθῆ. θη, γγ80 αἰρα ἴῃ ἐπ ἢ πίρης {Π6Υ 

ΟΆΠπ|6 ἴῃ ἃη0 ΟΡ ; ΠΟΥ Ώ61688 ἔοσ (86 ργϑβϑηῦ ὈΘ ἸΏΘΓΤΥ. Απὰ 5 ΤΟΡίδΒ βα]α 1 ν}}} 
12 ϑαὺ ποίμίηρ Β6Γθ, {11} γγχ ἄρτθθ δῃὰ βΎΘΆΣ 0η6 (0 Δποίμοσ. Απᾶ Εδριοὶ βαϊα, ΤᾺ ΚΘ 

ΟΡ ἔγοιῃ δδϑῃοδίοσι δοοογαάϊηρ [0 ἴδ6 ἰανν; 9 ΤΩΟΓΘΟΥΘΣ Ὁ (ποὺ ατί Β6Ρ Ὀσοῦμοῦ Κ 
ἈΠ 8ὴ6 18 (ΠΥ δἰδίον, 3 ἀνὰ {Π6 τηϑγοϊ] (οα ν}}} 33 σὶνϑ γοὺ (Π6 Πρ) ιαβὺ ργοβρϑυιν.᾿ 

18 Απα 35 ἢθ οὁ1]164 ΐβ ἀφ ρ ΟΣ ὅϑαγγα, "Ὁ δηὰ πὸ ἰοοῖκ ποὺ ὈΥ͂ [6 παπᾶ, δῃα σζᾷνθ ΠΘῚ ἰὸ 

γον. 1. -1.κ. 7. : Απὰ Ἡπόα (ΠΟΥ ΟΣΟ οοΙθθ (ο Ἐ'., (ΠΟΥ σοδθθ ἐὸ [86 ὨοῦΔΟ οὗ ΒΕ. ; δΔοὼὰ ὅδγὰ τοί ἔπϑχ : βη ἃ ΔΥῸ 
ἰδδὲ ἐπΠοΥ Βδά βμα]υϊθα ὁ)0 δυοίμουύ. Το γονὴ ἴῃ ἐπ9 τοδὶ ἔπο οἴδυδοα δῖο ραΐ ἐπ ἐμ ΡὈΙ ΌΓΣ] ἰὴ ΠΙ. 23. δ8. 64. 71. 14., 
οἴο., ψἰτἢ Οο. δὰ Α]ὰ. Τ6 δδσηθ δ ϊμοσίείοβ, ἰὰ ζϑποσαὶ, μδῪθ αὐτοῖς ἴον αὐτῴ ἰῃ ἐμὸ ποχὲ οἶδυδο. πὸ καί Ὀδίοσο 
Σάῤῥα ἰδ 4150 οτο θὰ ὮΥ ἐδοὰ. Ὑδὸ δὶ οὗ ΟἸοδγΏοδδ ἰπ ἐδα ἐμβουρδς οὗ ἐδ ἰαδὶ μασὶ οὗ [μ0 Τοσδὸ 88 σδιι δοὰ οοηδίδσ- 

ΔΌΪ6 νατίδίίοη ἰπ ἰμ9 ΜΆ85, Ῥὸογ ἴδο τοράϊηρ αὐτὸς αὐτήν, δ΄ῖο δ. 108. ϑγγΣ. ; Ζ0Σ αὐτοὶ αὑτήν, ΠΙ. 28. δ8. 64. οο., νὰ Οο. 
διὰ ΑἸᾶ. 76 ἱεχί. χες. ὯΔΙ αὐτὸς αὑτούς. 

ὕεια. 2-. --πἰΣ α.Ὑ. : ΤΠθη κοἰὰ ΒΕ. Ραγουήλ ἰδ οἰαἰ θὰ ἴῃ 11. 1Π. δδ. 
Βοσθ Νεφθαλεί, ΔΙ ΒΟΥ ἴῃ 81} οἶος ρίδοοβ Νεφαλεία: δ ισλίολ ἀγα. 
ΤΌ). 9 Βοποδβὲ διὰ βοοᾶ τωδῃ. Βυϊ (9}.πῃ., ὑεγο) Ἡ ΒΘ Ὠ6 ποασὰ. 

ὝοτΒ. 8-11. τ ΊΟ ΑΥ̓͂, : δατα. 11 ρίοζο οὗ τυϑδὲ. 12 ΤΏ ΘΩ δδίὰ Ὁ. 15 ἴῃ ἐδὸ ΨΔΥ. .. . 8ο. 16 ψ ἢ. 16 δηὰ 
ἀσίηκ (κο ὅδ. δ8. 71. 74. 16. 248. Οο. ΑΙὰ. διὰ 7.π5.}. 1ὅ πιᾶκο (Οζ., γίψον) ἸΔΟΧΈΥ; οἷ. ΤΟΤΕ 11. 174, Υ͂, : ἐλαῖ (ατ.; 
ὑπὸ τὴν νύκτα). Α βΒοοοῃὰ απ ὰ 882 οοχσζοοίοα ἰὼ 11. ἐδ ποτὰ ἀπέθνησκον ἰο ἀπεθνήσκοσαν (πὶϊῃ 111. 64. 2483. ΑἸά.) διὰ 
18 Οοὐ. οτἱδ (89 δγίὶς]ο Ὀαζοσο νύκτα. 18 Α. Υ.: Βυὶ (9... σὉεγο) . . . . Βηοίμοσ. ἈΒ. δαίὰ, Τλεν. 

γον. 12. --ϑ Ὰ  Υ. : ΤΙΔΙΠΟΣ {πιδτρ., ἰαῖσ; Οἵ., τὴν κρίσιν, δ06 Οοπι... Ὁ 9}ογ (δέ; [{ ἰΒ οτηϊεἰδὰ ἰῃ 11. 248. 240. Οο.). 
41 σουδίὶῆ. 335 ηῖ6.. 535 ο»ἹὲὴΣ τὶ]. ἍΜ γκοοά διοοοδβδ ἔπη 8}1} ἑλίμ; (ατ., εὐοδώσει ὑμῖν τὰ κάλλιστα). 860 Οὐπι. 

Υοσ. 18. ΑΝ. : ΤΏοη. 39 ὅδτα ; δῃὰ Βὴ6 ΟΔ1ὴ6 (0 ὯΘΣ ἤδίμοσῦ. Ἧ70 Βδυθ, ναι Ετίίχδομο, οσα θᾶ (δἰ6 δἀδοὰ 
οἴδιιδθ, 88 τνδηϊπρ ἰἢ τοοοὺ οὗἉ ἔδ 9 Ὀθέϊοσ δυϊποχίεἰοα. 11 6 ζουσπὰ ἴῃ 28. 64. 248. 248. Οο. ΑἸά. ὅπα., δηὰ ἰδμο ατοοῖὶ 
ἘΒΙΡ1ο6 οἵ 1646 (ΒΔ410) δπὰ 1697 (Ετδη κίοσι). 

4 Οσοὰ. 11. δδ6 
8 μου (9. 

8 Τὸ7 ὙΒΟΙΩ ΠΟΥ βαϊὰ. 
δ ΤἸΏΘΏ. ἴ 6. δοἰὰ 6. 
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δὲ πῖίθ ἰο ΤΟὈΐ48, βαγίηρ, Β6Βο]α, ἰδῖκ6 ΠῈΣ αἴΐζοσ {Π6 Ἰὰνν οὗ Μοβββ, δῃὰ 1ολᾶ ἦθγ 
14 ΑὟΤΔΥ ἴο [ΠΥ ἔλθου. 

10 Απὰ ἢ 
17 οΠΔμ ΘΓ, δηθὰ Ὀτΐηρ ΠΟΙ ἱπύο [{.7 

Αμᾶ δ6 Ὀ]6ββθα ἐξ θπι. 
15 ἰοοῖκ ρδρϑσ, δῃᾷ τγοίθ ἃ οουθηϑηί ; 5 δηά {Π6Υ ὃ 868]64 τέ. 

6] ο4]16α μἷβ ψὶΐο Εάπα, δηα βαϊὰ ὑηΐο ἢθγ, δἰβίθσ, ρσβρᾶγθ 86 οὐμον 5 
Απάᾶ 8.6 αἰ4 5 48 6 δᾶ δἰἀἄθῃ ἦἀ67, δᾶ 9 

Αμάᾶ δα: οδ]] θὰ ἘΜ η8 ἷ8 τὶΐζθ, δῃὰᾶ 
Αμὰ “ {60 Ὀορδῃ ἰο ϑϑί. 

Ὀγουρηῦ ΠΟΙ ἰπ 1 0Π6Γ; δηᾶ 886 νυϑρί ; δὰ 886 τϑοοῖνϑα Ὁ {Π6 ὕδαγβ οὗ μοῦ ἀδυρῃ- 
18 ὕδσ, δπά βαϊὰ υηίο μοῦ, Β6 οὗ ροοῦ οομχίογί, τῷ ΟὨ]]ὰ; ἴμ0 Ἰμογὰ οὗ μθᾶνθῃ δῃὰ 
Θά ρὶνθ ἰμ66 10 γ Ὁ ἴοσ {18 [ΠΥ δοστοῦ ; Ὀ6 οὗ ροοά οοτηζοτγί, πῖν ἀδυρ ῦθγ. 

ῬοΣ. 14. --Ἰ1.. Ὑ.: ομιῖς ὮΘ6. 3 ἀϊὰ ψτυτῖϊθ δὴ ἰπδίσταταθηΐ 97 ἐουεπαπίς (ΟΣ...) ἔγραψε σνγγραφήν). 8 6. ΕΌΡ 
ὀσφαγίσατο 11]. δ. 108. κίνο ἐπο Ρ]πταΙ, τ οὮ ἰδ ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἐμ οοττοοὲ ἔοτιη, δηὰ 16 δἀοριϑὰ Ὁ Ἐχίἐπδοῦο. 
ετ. 16, 16.---44ἃ. Υ͵.- : ΤΏσΣα (80 “πῃ. ; καί τότε, 106; εἰ «ὦ ἐδία λογα, οἴο., ΟἹ 1. ἤτοια 58. Βορ. διὰ ἀοστὰ.). 

8Α.Υ͂. : Αἴξον (Ῥοξίεα, 2 81.). 

γα. 17.---6Ὰ. Υ. : ΕΘΝ πδθη δἢ6 δὰ ἄοῃο. 
4 δηοΐδον (6γ., τὸ ἕτερον ; 806 Οὐη1.). 

9 66. 
Τ ἴῃ ἐλέλεσ. 

19 ΒοΡ ἐμ τῦον . . . . Σοοοϊγοὰ. Ὧν Ῥγοίίθ σϑοηᾶοσθ 

“ ροὰ ΔΎΔΥ ; ) Ὀπὺὲ (μδῖ, 826 Ἐσὶἐσϑοῦθ σοπιδῖῖκε, που]ὰ σοαυΐτο ἀπεμάξατο ἴοΣ ἀπεδέξατο. 1 ἐδ τηδτχίη οὗ ἐμ οἀ. οὗ 
1611 16 αἰ οττιδεϊνο του ἀοσίτις ἰδ " ᾿οἰκοὰ. Ὑμὸ ὕνο ΟἹ [,διἱἱὰ ΜΆ8,, Βορ. διὰ Θόσζι., γοδὰ : εἰ ἐχίεγεῖῖ ἰαογνηιαδ. 

Υοσ. 18.- -Ἰ ΑᾺ, Υ.: γῖν ἀδλυσῆῦον . . .. 70γ. 
ἐέατπὶ ὕγο ἐγέσεϊεία. 

Ιηδιοδὰ οὗ χάριν, 108. 243, 248. Οο. Α1ἀ. οὗἿἷαοΕ; χαράν ; Φαπίι, ἐπέέ- 

ΟΕΠΑΡΊΕΒ ΥΠ. 

᾿Ψ ον. 
“ Δε)ρ ϊ." 

γεγ. δ. Το ϑιγτίας δηὰ Ψαυϊχζαὶο οπιὶδ δῦ 8 
ΠΟΙ 881 υυἱτἢ τοδρθοῖ τὸ ΤΟΌΣ 8 ΒΘΑΙΤΉ, το ΔΌ]Υ 
οἢ δοοοιπηῦ οὗ 8 ὉΠ] Π4Π688. 

γογ. 6. Βαρθθ} 8 νϑορίηρ ἔογ 707 δῃὰ πϑορίῃρ 
ἴογ ΒΟΥΓΟῪ ζο]]οὐν ΘΔ 0 ΟἾΒΟΙ ῥσχοῦ ΟἸΟβ0] γ. 90 
Ζο]ονίης υϑτθο. 

νεσ. 7. Ὁ τοῦ καλοῦ, οἴο. Τἢ6 ὨοΠΪηδΕῖν9 ἴον 
.« ἴθ γοςϑᾶνθ, 88 ἴῃ [Π6 οἰαβδίςβ. Οἱ. Ν᾿ 'ποσ, ρῥ. 

182; Βαυιϊϊηϑπη, Ρ. 140. 
γοσ. 8. Ἔθυσαν κριὸν προβάτων. 'Τῆΐδ νοῦ 

888 ΟὈν:ου ΒΥ ἢθτο ἃ ἀοχίνοα τηοδηΐην. ὙΤλὸ Ηθ- 

Ὀτον ποσὰ ΓΊΞΙ, ΒονΘΥοΣ, τ ΟΒ6 ἤχβὺ τρθδηΐηρ, 18 

ἴο εἰαιισλίεγ, 18 ΘΏΘΓΘΙΪΥ τοηάοσοᾶ ΟΥ̓ θύω διά 
θυσιάζω ἴὰ τῃ6 ΙΧΧ. Ἴμι» ΤΩΔΥ πᾶνο Ἰ1οὰ Βγοῖ- 
ΒΕΒΠΘΙΟΥ τὸ ψίνο πιασίο 85 [Π6 οτσίπϑὶ τπηϑδηϊΐϊηρ; 
οὗ ἴδ ατσϑοῖκ σνϑὺῦ ἱπ ᾿εἷβ 1,οχίσοη οὗ 6 Νεοῖν 
Τοβίδιηθηῖ,. Βυΐ ἴῃ οἸαβϑίοδὶ ασοθκ ὑΠ|ὸ πη οϑῃΪπρ᾽ 
ο δαετῖοε ἰΒ ἴῃ 6 οτἱσίπα). Οὐ. Τοχί σοι οὗ ατίτητα, 
Ἡοδίηβοη, δηὰ οὔἤθ 8. --- ΤΟ βαὶϊὰ Τοὶδα ἴο 
ἜΔΡΒδΔ6]. Ασςοογάϊηρ ἴο [Π6 [{8]8, μν ρων σΠΒδ)- 
ἀαϊς, αηὰ Ἠοῦτον οἱ Μύμπδξον, ἰδ ἰ5 ΤΟὈΪΔ85 Ψν Π0Ὸ 
ἐπίχοάυοοβ [Π6 8)θεῦ οὗ ἃ τρϑγγῖδρο ψἰυἢ Θ΄ΑΓΤᾺ. 
Βυῖ 6 ΟΥτοοῖκ ἰ8 Ὡοῦ ΟὨΪΥ ἴῃ τ υοἢ ὈΘΕΘΓ [Δ8[6, 
Ὀυῖ οοττοϑροηᾶν δϑῦεσ νυ [86 Βα ρΡοΒθα γο]διίοη 
οὗ Κδρδδθὶ ἴο [6 γοπηρ πιΔῃ. 

γεν, 11. Ἕως ἷν στήσητε καὶ σταθῆτε πρός με 
(εξ. 1 Μάδος. χὶϊ!, 88 : ὅσα ἑστήκαμεν πρὸς ὑμᾶς 
ἕστηκε). Τὴθ νογῸ ΣΩΑΥ ὮΟΙΟ ἢδνο ὕΠ6 τη ηΐην 

2. Βδρυοὶ, “(τἰοηὰ οὗ Οοἂ ;᾽ Ἐϊάπα, [ ΝΘ. νἱ}}. 18 (Δ. '΄, ““ δοοογάϊηρ ἴο [Π6 τηδθηθν ᾽}). 
1 ἰ8 αἰδο ἰουπὰ ἱπ [0 ΓΧΧ. δὐ 2 Οἤτοη. χχχΥυ. 

18, 83 [Π6 τοῃάοτίηρ οὗ ὉΒΙὉ. Τὰ κάλλιστα, [Ἀ9 
Βἰᾳχαμ θα υχοαδροσίϊν. ΤΠθ δα]δοῖϊδνο ἰ8 υδοὰ 8ἀ6- 
ὙΘΡΌΪΔΠγ. Οὗ. ὙΥΊΠΟΣ, Ρ. 468; Βαιϊπηδηπ, Ρ' 82 ΠΕ, 
ΕΥ Ζϑοὴθ Ὁ ΚΒ [δὴ ἴΠ6 ἤμχατο ο8|16 Ὀγϑοῦγν- 
ἸΟΡῪ 'δ. οπῃηρ!ογοᾶ, δὰ ουἹὰ σϑηάοῦ: “ Αμάὰ (ἢ6 
τλθγοῖ 0} (οὐ ν᾽ἢ]}} οοπάπος γοῦ ν06}1, δηὰ γίνε γοῦ 
186 πίργμοβὲ ροοὰ (ἀα5 ϑολδηβίε, Βεδί4).᾽» 

γεγ. 18. Ου [Π6 βθηθΓαὶ δαδ᾽οοῦ οὗ τηδσετῖαρθ 
ἐπ τὉἪΠ6 Οτθπῦ δηὰ 16 νυ οὉΒ ΘΟΓΘΙΏΟΏΪΕΒ αἰϊοηά- 
ἵπρ᾽ ἰδ, 800 8ῃ Θχοαι]απῦ ἀγιΐοϊθ ἴθ ϑ'π|} 188 Βιδ. 
δδιεὶ., αἀ νος. ; δῃὰ δῃ ΖΘ ποθ, Βιδ. απάξ, ὈΡ. 
848-554. 

γοσ. 14. Α οονϑδῃθηΐ, συγγραφήν. ΤΠ ὁοῃ- 
ἰγϑοῦ τγ88 ΔΙΎΤΑΥΒ ἩΥϊ Π05864 Δη4 δρηθοᾶα. Βοίῇῃ [0 
ἨἩΘΌΓΘΥ ἴἰοχίβ ὮΟΓΘ ΠΙ8ΚΘ τηθηίίοη οὗ [ἢΘ ῬΓΘΒΘΏ6Θ 
οὗ νἱ΄ῖϊμθββοα. Τὸ ΟΠ) δίς σὺμβ: “Απά Ἐρδυθ] 
ς8]1.ὁὰ Εὐπδῇ, ἷ8 υἱέθϑ, ὑο Ὀτΐης ῬΒΡΟΓ ἴο υυσῖϊθ 
ὉΠπογθοη ὑΠ6 ἀθρα οὗ τηϑυτίαρο ἴο Π ἀρ τον, δπὰ 
Β[0 ἀἰὰ 80; δηὰ {ΠΥ ψτοίθ 86 ἀοοά, δῃηὰ ννἱῖ- 
Π6Β568 βίρποὰ ἱι." ττφὀμὴνον Πδ τ, Ἐν ΊΖβοῆο, τυτῖ- 
ἴθ} ΤΠΔΙΓΙΆΡῈ οΟη Γδοῖβ ΓῸ Οὗ ἰλίθ ἀδὺθ διῃοὴρ ἢ 
ὅονβ. Ηδ οἰδίπηβ ὕπαῦὺ [18 ρᾶββαψο ἰδ ὕΠ|ὸ οἰἀθϑῦὺ 
ΘΧΔΠΊΡ]ο οὗ βαςἢ ἃ ῬΓδοζίοθ. 

ογ. 16. Τὸ ἕτερον ταμεῖον. ῬΥΟΌΔΌΪΥ ΒΟΠῚΘ 
Τοοτὰ ΟΥΠΟΥ ὑΠδπ [Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ ΟἿΘ ἰβΒ τηθϑῃξ. θῃ- 
ΒΟ Δ ἢ ἴΔΚ68 ταμεῖον ἴῃ [Π0 5686 οὗ θάλαμος, 
ὑτϊ ἀοολαμαδεν, δὰ (ΠΩ ΚΒ τῆδι 8 τοῦ αἰ οσοας 
ἔγοπι (06 ὁη6 ὙΔΐοΝ δὰ ὈΘοὰ ργονίου δὶ υϑοὰ ῸΓ 

οὗ »γυοπιΐδα : υπίῖΐ γοι δαῦε ρτοπιϊβοα πιὲ (ἷ. 6.. ἴ0 {ὉΠ18 ῬΌΓΣΡΟΒΘ νγγ88 ϑβο]ϑοϊοα. 
Κὶνθ ὅϑὅδτσδα 83 τ οὶ, απὰ εοπ)ιγπιεα ἐϊ. ΟἸἾΘΓΒ δὰ0Ρ-} τ. 17. 

ΓΟΙ͂ΟΡ σταθῆτε ἴο [Π6 ποχὺ οἶαβα. Το ΟἸ δά εἰς, ΠΟΎΘΥΘΣ, ΓΆΠΒ : “Απά ΡΥ αὐτήν σίτἢ στήσητε, 88 
Απὰ 5886 ψορύ, ἱ. 6., ϑαῦγὰ νορί. 8690 

Ῥοβίου υ ὶο ἢ; [ἢθ ραγϑηΐβ ἴθ δὴ 6 ὈοΓΓΟΙΠΑΙ : | ΕηδΔῃ Θμμγβοθὰ ΒΟΥ ἀδυρ ον ϑασϑῃ, ἀμ πορῖ, 
εἰ ψοιι λαῦε αἱ δεν απά ψοιιγξοίυεδ δίαπ δείοτε  βαγίῃ 
πιθ. 80 ὃ το, δὰ Βυηδοπ᾿ 8 δίδοίιρετξ. 

Ὑεσ. 12. Δοοογχάϊπς ἴο ἴμ9 ᾿δύν, κατὰ τὴν [[Π66, δὰ γῖνα ἴῃ 66 
᾿, κρίσιν (εἶ. γε. 12, κατὰ τὸν νόμον Μί. ; δῃὰ νογ. 18). δὰ ἴπ {{π|6 ρ881.᾽" 

ζ ΜΥ ἀδυρηῦθν, ΠΥ ἴμ0 ἀαοἂ οὗ μθϑᾶνθῃ 
ΒΠΟΥ ΚἰπΠ688 ἴο [Π66 118 ηἰρἢϊ, πὰ γαῖο ἢ ΟΥΘΕ 

ὩΣ [9 δοῦσοὸν ὑοῦ ᾿ιϑϑὲ 
9 8180 αὐ ἰο6., ΟἿΣ ἴΣ8}8]8- 

ἢΘ ΖΌΓΙΔΟΙ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ ΟΟΟΌΣΒ ἰπ 06 χχ, δὲ] ὕοῃ οὗ ἰθχὲ Β. 868 ἐουπα ὈΘΙΟΥ͂. 

ΟΒΑΡΕΕ ΥΠ|. 

1,2 ἈΝΡῸ θη {Π6Υ Βδὰ βυρροᾶ, {Π6Υ Ὀσουρηὶ ΤΟΐΔ8 ἴῃ πηΐο ΠΟΥ. Απαᾶ 48 ἢθ 
ψοϑηΐ, ὮΘ ΤΟΙΠΘΙΔΌΘΣΘα (86 τγογὰβ οὗ Εδρἢλ6), δῃηᾷ ἴοοκ ὑμ6 48}68 οὗ [86 ἰποθηβο, διὰ 

ψοτα. 2. --- 1.4. ΥἹτ: νοσζυτοοθ. 
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Ρυῤ (86 μοατὺ δηὰ {86 ᾿νοῦ οὗ {89 ἤ8} ὑβϑγθοπ, δῃᾷ " τηδᾶθ 8 βίῃοῖκϑ ἐλαγδισίί. 
8 Απᾶ ψ Βθὴ {86 ἄθιμομ 8116]164 (Π6 βύθῃοι, ὃ ἢ6 Βοα ἰηο ὁ (86 ὍρρΘΓ ραγίβ ὃ οἵ Ἐφργρί, 
4 δηὰ ἰδ0 δηρθὶ ὈῬουπᾶ ᾿ἷπ. Απᾶ ψ θη " ὑΠ6 Ὺ γ6γ0 ὈΟΐδ βῃυύ ἰῃ ἰοσοίμογ, ΤΟΌ α8 

ΤΟΒ6 ἔγοτῃ {πο Ὀ64, ἀῃὰ 8414, διβίθσ, αὺὶβθ, δῃᾷ 1ϑὺ τι8 ῬΧΔΥῪ ὑμδὺ (06 Ιμογὰ τηδὺ Ἷ ἢδΥθ 
ὅ ΡΟΪΔ οὐ 8. Απᾶ Τορίδβ Ὀόρϑη" ἴο 587, ΒΙθββθα δτγὲ βου, Ὁ αοά οἵ οὐσ ζαίδιθεβ, 

δηα Ὀ]6886α ἐξ (ἢ γ ΒΟΙΥ͂ δῃὰ σἸΟΥΟΌΒ ΠΔΠῚ6 ἔΟΓΘΥ͂ΘΓ ; ἰοὺ (86 Ἀδαυθηβ Ὁ]688 {Π66, ἀπ 
6 4}} [Ὡγ ογθδαίασοβ. Ὑδοὰ χηϑδαθϑὶ Αἄδπι, δπᾶ σανϑϑὺ Ὠΐτω Ενθ Ἀ18 υῖἶθ 70. 8 ΠΘΙ͂ΡΕΣ 

απὰ Βίαγ ; ἴτοτα ἰμθιὰ Βρυϑηρ ὑδ6 Τϑ06 οὗ τωϑη. ΤὙποὺ ἢιαϑί βαὶα, 7} ἐξ ποῖ ρσοοᾶ 
7 ἰμαὲὶ τθδηὴ βου] Ὀ6 8Ιοπθ; ἰθὺ Ὧ8 τηδκϑο ἴον 10. Ηἷπη ἃ. μοῖροσ 15 16 ππίο Ὠἰπη861}. 

Απά ποόονν, Ο Τιογᾶ, 1 ἰδκὸ πού ὑπὶβ ΤΣΩΥ͂ 5ἰβύθυ. ἴοσ Ἰυβί, θὰ ὉρτρΒΟΥ ; 1οῦ τὰ Βπὰ 
8, 9 ΤΠΘΓΟΥ͂ δὰ ὙΠ Π6Γ σϑδοὶ οἱ αρθ.3 Απᾶ β)8 βαϊὰ τὶ τω, Ατθθη. Απα!8 

(ΠΟΥ͂ β]θρὺ οί ἐπγουρῃ (86 πἰρμί.᾿" 

ΤῊ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

10. Απὰ Ἐαρυοὶ 8ΓΟΒΘ, Δα τοηῦ πα Ἰηδἂθ 8. στᾶυθ, βαυΐηρ, ΤῊΪΒ ΟΠ6 4180, ἰ8 τηοϑύ 
11, 12 ᾿|Κο6ὶγ 15 ἀββᾶ. Ἀπ Βδρτιὶ νϑηὺ 1 ̓ πίο ἷ8β ἢουβ6, δῃᾶ 1 βαϊα πἀπίο Εἷ8 116 

ΕἘδπα, ϑοηᾶ ομα οὗ {6 τηβδίαβ, δῃᾶ θὲ ἢθὺ 866 15 Ὑβϑίθμοσ ἢθ 6 8}108 ; 8ηα 9 1 δὲ δδ 
18 ποὺ, {πδλῦὺ γα ΤΩΔΥ ὈυΓῪ ἶτη, ἀηΠα ΠΟ Τη8η ΚΗΟΥ͂ ἰ(. Απα 2 [Π6 τηδἰα ορβϑηθα {ἢῃ68 400Γ, 
14 δὰ νεπί 'π, δηα ἐουπά ἐλόηι Ὀοΐς 48166ρ. Απά 886 “ ὀϑτὴα ἔοσιἢ δπὰ ἰ0]4 ὑμοτὰ {μα 
156 Ἠδ6 νᾶβ αἰῖνθι Απαᾶ 3 Ηδρι6)] ργαϊβθα (οά, δηα βαϊᾶ, Ο ἀοά, (ποὺ αὐ ψοσίμυ ἰο 6 

ῬΓΑὶβοα τ 411 ρυγο δηα ΒΟΙΥ͂ ργαΐβο; δηᾷᾶ “3 1οῦ (Πγ βαϊῃίβ ρσγαῖβθ 66 τὶ 411 (ὮῪ 
16 ογθαίιγθβ ; δηᾶ Ἰοὺ 81} 33 (ῃΐηθ δῆρο}8 πᾶ (Πΐη6 6]θοὺ ργαΐῖβθ ὕΠ66 70. δυθῦ. Τδοῦ τί 

ἴο Ὀ6 ῥγαϊβϑά, ἔογ ἔοι μαϑὺ τη8α6 τη6 ἸΟγἴα] ; δπα 1Ὁ ἢδ5 ἢοΐ Πδρρϑῃηθα 0 τὴ6 881 808- 
17 ρεοοίοα ; Ὀυὺ που μαβί ἀθα]ὺ νυ ἢ ὰ8 5 δοοοταϊηρ ἴ0 (ΠΥ στϑδύ τη τοῦ. Ὑδοὰὺ δτὺ ἰ0 ὈΘ 
18 ρῥγαϊβεα θϑοϑῃβθ ποι πᾶβὲ μϑα ΙΩΘΓΟΥ͂ ΟἹ ὕνχο ΟὨ]γ-Ὀοροίίθη Ομ] άγθη. 9 Οὐταπίὶ ἔμοτα 

ΤηοτοΥ, Ο Τοσὰ, ἀπά Πηΐθ8 {πον 116 ἴῃ ΠΘαΙδ 10 ἸΟΥ 8δηα ἸΏΘΓΟΥ. Απαᾶ δ6 
19 Ὀδᾶο δὲ βογνδηίβ 4]] 5 (Π6 σγαᾶσθ. Απᾶ ἢ τηδᾶθ ἴογ ἔπθηὶ 8ἃ ἢ νϑααϊηρ' βαϑὶ οὗ 9 
20 ἔουτίοοῃ ἄδγβ. Απα 5 βοΐοσγο {86 ἀδγβ οὗ (Π6 νγοδάϊηρ δ: γγοσὸ δ η8η64, ΕδρΌΘ] 5δἱα 53 

πίο τη ὮὈΥ 8 οδίϊ, {πδὺ ἢθ ββοι)]α ποὺ ἀδρατγύ {1}1 {π6 ἔουγίθοθῃ ἀδγ8 οἱ (6 νϑᾶ- 
21 αἴηρσ 5' τγϑγε δχρίγϑᾶ; δᾶ ὑπαὶ ἔμ 6 Βῃου]ά ἴδϊκα [8] μἷ8 ροοάβ, δμὰ ψὸ 'ἴῃ Βϑδ] 5 

ἰο λὲβ ἔμ ῦ : δῃὰ [86 τοϑί δ' ἤθη 1 δπά ΓΩΥ ὙῈ0 86 ὅδ᾽ ἀθδα. 
όσα. 2, ὃ. --- Α. Υ. : ἐποτοῦροῦ. 8.70 καί Ὀοΐοτο ἐκάπνισεν ἱα οτη!ἰοὰ ἰῃ 17]. 64, 243. ΑἹά, 

στ.6}} θη ἴδ 0 ΟΥἱ] δρίτίς δὰ βιο]]οὰ. ὀὁὅ δἵϊος ἔφυγεν ἕως 18 ἰπδοτίοἁ Ὀοδίοχθ εἰς ὉΥ 111. ὅϑ. 
φασί (Οσ., τὰ ἀνώτατα). 

Ψοτα. 4-6..--9}λ. Υ.: Απὰ αἵϊος ἐμδί. τ ουξοζίδποθοᾶ . .. ἐμδὲ αοὰ (Θεός, 23. Τ1. 714. 16. 108. 236.) ττοῃ!]ά, 
Φ ΤΏϑΩ Ὀοκδὴ Τ. 9 οὗ (οῖ οδπιο τηδηκίηὰ (αΣ., ἐκ τούτων ἐγενήθη τὸ ἀνθρώπων σπέρμα. 109 πηϊο. 11 8ὴ αἰὰ 
(ὁ βοίηθ ψοσὰ ἴῃ ἐπο ατϑοῖς ἰ8 στομἀογοὰ "" ἈΘΙΡΟΣ ") ἰῃ 8 ρχονίουθ ν6186). 

γοτα. 1-1}1.-- 15... Υ.: ἐλεγεΐοτε ταοτοϊ}}} οτάδίη ἐμαὶ τὸ ΤᾺΔΥῪ Ὀθοοῖοο ἀρϑὰ ἐοροῖδον (τι. ἐπίταξον ἐλεῆσαί με, οἰο.). 
Ι ὯΔ Υο σοῃδοσοὰ ἔγϑοϊυ, Ὀσδ ἐμ ΐπ βοϑῆιβ ἔο Ὀ6 (δ ἔοχοϑ οὗ ἐπιτάσσω δοζο. 15 80. 1. ἐλαὲ (6ξΣ., τὴν νύκτα) πἰκδι. 
15. 7 αν Ἰοβὶ Ὧο αἷδο (6τ., μὴ καὶ οὗτος) ὍΘ. 16 Βαϊ ὙΠΘη ΒΕ. 88 σΟ.6. [7 δ6. 

γος. 12. --- 186 ΤῊ τολαΐηρ ἰδέτωσαν, οὗ ἐμ ἐεχέ. τες. (4160 οὗὨἨ 11.) ἰΒ ΤΖουπὰ 88 ἰδέτω ἰὼ 108. 286. 248. 6ο., δὰ 84 γνώτω 
ἰὴ 111. ὅ8. 64. δηὰ οὐ 613, ὈΟΓὰ οὗ τνυβί ἢ Ἰαίζοι δὲὸ ἀου ε}6868 εογχοσιίομδ, ΔΙ μου ἐπ 6 ρΊυΣ8]ὶ ντ88 τοι τσὶ ὑθ ἰπτουρσὮ 
ονογίρῃξ, (Πο ἰδὲ νογὰ, δηά ἠοῖ μίαν, μαΑγίτης ὈΘ6ΘῺ ἰΌ τοὶ ὰ. [ὃ Α. Υ. οἶς δῃὰ. 

Ψοτα. 18-17. ---Ὁ Α.Υ.: Βο.. 5 ογιΐ 586. Ξ5 ΤΏσΗ. 25. ἐπογοΐοσο (ΟΓ., καί). 3. ΤΏ καί Ὀοΐοτο πάντες ἰ2 
οὐαί ἐεἰοα ὮΥ 11. ὅδ. 4. Γ5Α.Υ.: ἰλαὲ ἰδ τὩοῖ ὁοοτῃθ ἴο τη0 ἩΒοὮ (6τ., οὐκ ὀγένετό μοι καθώς) . . .. δῦ ἀοδ1 εξ σὰ9 

8Α.Υ͂.: 80 πο Ὦ 
ΒΑ. .: υὐηοαὶ 

(αν., μεθ᾽ ἡμῶν). 356 οὗ ἔννο ἔλαξ Ἰτσεγε ἰὯ 6 οὨ]γ-Ὀοχοξίοι Θ᾿] άσθη ο7 ἐλεεῖν 7αἰλεόγε. 

χα. 18-21. -- Α. Υ. : Το Καρμεῖ. . .. ἴἰο Δ]. 36. 6 Κορὲ (δο (6Γ., ἐποίησεν αὐτοῖς γάμον). 30 ογιίϊς οἵ. 
80 ΕῸΡ (αΣ., καί)͵ δ᾽ χηαχτίαρθο.Ό. 83 ἢ. μβὑδᾶ θαϊὰά.Ό. δ᾽ διάίμοῃ.... πο Βδιοῦ. . .. ἢ δδίου. δὅ4 τλομία λατε 
86 τοδί. 85 Ὀο 

ΟΕΑΡΤΕΚ ΥΙΠ. 

Μοῦ. ῶ. Το δεῆϑα οὗ [86 ἐποϑῆδο (Α. ΤΊ :| μα] ξ.-ἀδολγοὰ ἤοατὺ δηὰ ᾿νοῦ οὗ (6 ἢβῃ ἴῃ ἘΠ 6 
““φογέυτηςθ ἢ). Το δγῦϊο]θ 'ἰΒ ογὸ υϑοὰ, ὑΠοΌρΡἢ ἢ ἸΆΠΠΟΙ ἀοβοσιθο. ὙΤΏΘ ΟΠάΟΣ ἰδ ἴἢδὲ Ὁ ἀϊὰ ῃοῖ 
ποῦ ἴῃ τἱ. 16. Το Οσίθηϊβδ]α τη ρτοδὺ π86 οὗ 
Ῥεγίαπιοβ. Τῇ ἩδΌτονΒ οηρὶ ογθά ἔοῦ ὉΠΐ8 ρτ- 
ῬΟ80 Ββρίςθβ ἱπιροτίθα ἔτοπι Ασδϑΐβ, οὐ διοτηδίϊς 
Ῥδηῖβ ΜΠΪσῆ ΟὙΥΘῪ ἴῃ Ραϊοδιίϊηθ. Τθ86 ρμ]δῃϊδ 
ὍΘΤΘ ΒΟΙΏΘ 68 ΟΓΏ ἴῃ ὉΠοῖγ ὨδύπΓΑ] βίαϊο δυουῦ 
[Π6 Ῥούβοη (δῖ. ἱ. 18); οὐ ὈοΠ Θὰ ἄονη, δπὰ 
τηϊχοὰ στ οἱ (δομη χίὶϊ. 8); ΟΥ τοἀδυσοὰ ἴο 8 
ἀὰμαν, ὙΠ οἢ τηΐρῦ ὍΘ οαγτὶθὰ ἷἱπ ἃ 8120] 1} 

{{|6 (18. 11]. 24); ΟΥ υδοᾶ ἔογ ξαπιϊχαίίοη (Οδμι. 
1.. 6). Οὗ. ΒιμΠ ἢ 8 Διδ. Τὶοϊ., αι. "Ῥογέαπιοβ.᾽ 
Το οδ]δοῦ ἴῃ [6 ργοϑϑηῦ ςΆ86, ΠΟΥΟΥΟΓ, τγ88. ποῦ 
ἴο πᾶ Κο ἃ Ὀ]θδβδηϊ ἱτηργοβδίου οὐ (6 ἀθῖος, δὰ 
8 ἀἰβαργθθδῦϊθ οὔθ. [{ ἷθ Ὀοιΐου, ὑπϑγϑΐοτο, ἴὸ 
ἰΥΔΉΒ]δῖο θυμιαμάτων ἵποεπβθ. Α ἔθατία] 5161] 
τισϑὺ ἱπάοθα μᾶὺθ Ὀθθῃ οδυβοὰ ΕΥ̓͂ θυχηΐηρ [ἢ0 

ἀτῖνο ἴπ6 γουπρ ΤΟΘΙ88 δπὰ ἷβ ὈΣΪὰθΘ ΔΎΘΥ, 88 
Ὑ{06]1 88 110 ἀθιηοη ἢ 

γοῦ. 8. ὕρρος νασίβ οὗ Εϊαυρῖ. ΤὮβ Ρ]δο9 
δ τλϑῃ ὕσῃθα ὈΘΟΔΊ86, Ἡὰ αὐθυ α δ Ὁ ἰζ8 ἀλορς τρ 
ΏΘ58, ἰῦ 88 ΒᾺ ἃ τὸ Ὀ6 [ῆ6 ῬΘΟΌΪ ΔΙ ΤΟΒΟΣῖ Ο 
[1:1 ἿΤ δὴ ἰδεα!: Αροσ τα [9.8 Με ΧΙ. 48; Βον. 
χΥυΪ]. 2, σι ἢ [Π6 ἱπιγοἀποίίοῃ ἴο ὕἢ6 Ῥγϑϑϑῆϊ ὈοῸΚ 
ὈΥ͂ ϑΘοησοϊσηδηῃ, βοοῦ. 8, Βαῖῦ τ δῦ ἰΒ ἴο Ὀ6 απάοΥ- 
βίοοά ὈΚΥ ἴΠ6 Ὀϊπάϊηρ2 Ὕο 6 (Εἰπίεϊξ., ἡ. 94) 
ΒΆΥΒ ἷΐ 18. ποῦ ἴο 6 ἔδκβϑῃ 11 06ΥΆ]1}Υ ; {πα 0}}6 11πιϊΐ8- 
ιἰοη οΥὗἨ 8 ΡΟΥΤΟΙ οὐοσ ΤΟ α8 89 μ0 ἰ8 τηϑϑηῦ ἴὸ 
ὑο ἱπάὰὶ . Βαι ΕΥ̓ Ζβοθ ΡΓΟΡΘΣΙΥ ΘΒ ΓδοῖοΣ- 
265 ὑϊ8 ορίηΐοι οὗ Ὑ͵ 6116 88 ζγοββ ΔΙ ΓΓΆΓΠ688. 
ὑποαδί6 6}, 186 Ὀἱπάϊηρ 8 ἴο Ὀ6 ὕδκθῃ 1106 Γ8}}Ὺ, 
88 ΤΟ} 88 ὕΠ0 Τοπλδὶ Πρ Ροτγίίοι οὗἁ [Π6 πδΙτδ- 
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εἶντο. ὅϑοῖὴθ Ἠοχηδη (ὐδίμο]ο οοπιηηοπζαΐοτβ, ἢον- 
ονοτ, τερατὰ [9 ὑγ0]6 ἰγϑδηβδοιίοη 88 βυτ 0} 168], 
ΟΣ ἐοπβιάθτ [0 οΟυϊνγαγαὰ ΠΠΘΔῺ8 80ἀ οΥ ἴΠ6 θΧ- 
οτοῖδιη ΒἸΤΑΡῚΥ 86 δ τηρὰΐϊαπι ἴον [06 Θχογοῖδθ οὗ 
ΒΌΡΕΤΏΔΟΤΑΙ ῬΟΥΤΟΙ ΟἹ (6 ρατὶ οὗ ὕπΠ6 8Δηρο), δπὰ 
85. Βαυϊηρ ὯΟ ΒΡΘΟΪΔ) υἱτῖαθ ἰῃ δηά οὗ ὑμ0ΠΊΔ6]ν 68. 
1ν ᾽ἴΒ τορτοβϑθηϊθαὰ ἰπ ἴπ6 νυϊνχδῖο {πὸ 0[η6 δηροὶ 
τοδὰθ [6 Ῥδδβαρο ξγουρὶ [.6 δἷτ, ἔγοτη Βοδαΐδηδ 
ἴο ὕρρεν Ερυρῖ, νυἱτἢ [06 ἀθτλο, ἱπ οη6 πἰμμξ, 
διὰ Ὀουπὰ τη ΠΟΤ 80 ἔαδὶ [ΠδΔὺ [6 ὙΆΘ ὨΘΥΘΥ 
ΤΏΟΙΘ 8ὺϊΪΘ ἴο ἰθᾶνθ ὕπο τορίοῃ. ἀοοοσάϊηρ ἴο 
ΗΜ. δηὰ (Π9 Ομδιάδίς ἴ6 βὺπιοκθ 88 τηϑαὰθ 
“υπᾶοῦ ΘΓ 8 ΚΔΙΙΩΘΏςδ,᾿᾿ ὙΔΙΟἢ ΜΟΙ] Βθ6 ἴοὸ 
ὑπὼ ἴ6 ἰάθα Γμ8ὲ (6 ἀθιβϑοῃ Ὑγ8ὁ8 ὙΠΟ ἰην δὶ- 

68. 
γόοτΞ. ὅ-9. ΤῊ γοϊδιίοι δοίγθθη Πυδθαπᾶ δηὰ 

Μὶΐθ, 88 ἸΟσῈ σοργϑϑθηϊθα, ἰ9 τ ΥΓΠΥ οὗ αδἰθηϊίοι 
85 ἰΠΟἰοδιίηρ [ἢ ζἴΘΠΘΙΑΙ Υἱοῦ οὗ [6 γμοτγοὰ 
διιοηρ [ἢ6 ἤν τουποδίηρς Ὁμἰ8. δι )θςῖ. ἈΙΙΘΥ 
ΒΑγ5, ὑπαὶ ἰὯ6 ἀοδοτί ρου οὗ ἴΠ0 πιαξυδ) τοϊδίϊοῃ 
οὗ μυβραπὰ δωοὰ νἱέθ ἰῇ οὐῦ ὈΟΟΪΚ ΔΡΡΘΆΓΒ ἴο ὈΘ 
θαδοὰ οὐ 180 ῥγϊποῖρὶθ [δὶ [Π8 πιδυτίδσο Γοϊδιϊοη 
ΝΆΒ ἴ0 6 ἰῃδρίγοα το ΟΥ̓ ἃ ῬΌΓΘ, ΒίΠΟΘΓΘ, δὰ 
ΒΟΔΣΟΎ ὈΓΟΙΠΟΣΙΥ δηα πἰδίοσὶΥ δἴοοιίϊοη ἐμ8η ΟΥ̓ 
ΤΙΘΓῸ Θ6ΧΌΔ] ρϑβϑδίου ; [Πδὺ οἔζθῃῃ ΤΟὈΐδ5 8 ατηθα 
[Π6 Ὀγοῦδον οὗ δἷβ ψηΐθ, Δα ὅδγα [6 δἰϑύθυ οὗ ΠῸΥ 
Βυβδδηά. ὅδθ ίοταί ἀεν Αροο., ν. 194, Βυι 
ἴς 15. 4180 ἴο ὃὉθ6 τϑιῃοιηδογθὰ ἴπδὲ 1606 τοσὰβ 
“ΒΡΟῦ ΠΟΥ ̓" δηὰ “δἰ ϑῦον ᾿᾽ ὙΟΓΘ ἕαυόσῖθθ ΟΧ ΓΘΒΒΙΟῺΒ 
οὗ ϑῃαἀοαγιηοπῖ ἴῃ ΟΠ ΓΟ ΑὐΪΟὨΒΕ 06 88 ν00}}, δηὰ 
δαὶ ἴῃ [16 6486 Ὀδίογθ π8 ἴὴ6 οχι θῃοίοβ οὗ ἴΠ6 
ΒΙΟΣΥ͂ ἀοιιδηαθα 8 πλογθ ἴδ ΟΥΑΙ ΠΆΓΥ οοπῖτγοὶ οἱ 
ἔ86 βοαχ 4] ἱπρα]80, δηά, δὲ ἴΠ6 βδιὴθ ἴ1π26, Τοῦ] ἃ 
ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ τϑαυΐγο ἀπ 0508) ΘΧΡΓΘβδίοηβ οὗ δἰίδοῆ- 
τηοδξ ἔγοηι ῬΘΌΒΟΠΒ 80 ἸΑΥΪΥ εἰτααιθά. [Ιη 
ΔΙΗΟΙ͂ΒΟΙ ρμϑεὶ οὗ ἴϊο ὕοοὶκ (ἰϊ. 123-14) ψὸ πᾶ ἰπϑὶ 
Β6ΙῸ ὝοτΘ δδὸ δὖ ὕὉπδὺ {ἰπ|6 δὺ ἰθαδῖ ΒΟπῚ0 6Χ- 
οορείοηβ ἔο ἐδ ζΘΏΘΣΆΙ ργθνϑίθμοθ οὗ ἀοτηοδιῖς 
ζ611ςϊγ. 

Ψοσ. 8. Ατπαᾶ βδ9 δαϊὰ τ ἱτὰ τη, Ατθῃ. 1 88 
ἔδο σαϑίοιμα ἐπ 116 ΘΑ ΟὨ τ βιίδη σΒΌγοΙ 8180, ἴῃ 

ῬυΝΠΪς ᾿γαυθγ, ἴον 811 [Π086 8β88θη} }]6 ἃ ἴο πηϊΐΐο ἴῃ 
[ἢ οἸοδβίῃρ Απιθῃ. 

γογ. 9. Ασοεο, δῃά ψοῃῦ δῃ σηδᾶθ ἃ στᾶνο. 
ΤῊΘ δοσουῃῖ οὗ 16} 5 οοπά υοῦ τέ} τοδρϑοῖῦ ἴὸ 
[6 στάνθ ΒΟσῸ, δπὰ ἱπὸ υϑῦθο 18, [.45 8 Βυδρίεἰουδ 
ΔΡΡΟΔΙΆΠΟΘ. Ηδὰ διὸ Ὀυτίοα ἴΠ6 δουϑῃ ππέοτϊα- 
ΠΑϊΘ ὑγθυ]οῦβ υδῦθηἀ δ ἴῃ ὑΠἰ8. ΟἸΔπ 0516 ΤΠ] 
ΠΟΙ: Ηθ ἀοδδβ ποῖ υυνἱῖδιι ὑπδὺ ΒΗΥ͂ Ώ8η δΒῃου]ά 
Κηονν ἱξ, ἰξ 6 ἐδ πρΠκρὰ ἴο ὈΌΣΥ ΤοὈΐδΒ ἰπ (86 
ὅτδυο ἴπδὺ Π6 88 τηδᾶο. Ὑοὶ 6 8]]οῦγ8 [80 86:- 
ΥΔΠΙΒ ἴ0 ἢ]] ἰξ ἊΡ, δῃηπ ΓΏΘΥ τοῦδ πᾶνὸ Κποόνγῃ [ὉΣ 
νἱᾶὲὶ ἴδ ψὙ828 ἰηϊοπαθὰ. Οἱ. αγῖ. “"Βυτία)" ἰηῃ 
ϑιαΐ 5 Βιὲδ. οι. πὶ ἴπ6 ΟΠδ! δίς ἐἢθ τρδίῦον ἰ8 
Βοιη Ύ ἢ δ αἰ ΠΘΥΘΒΕΥ Τοργθβθηιθα : “ ΝΟΥ ἰῦ οΔΠθ 
ἴο Ρ888 πῃ ἴπ6 τη] οὗ ἴπ6 πἰρῃῦ μδΔὺ θα] 
ΔΙΓΟΒΕ, δπἃ Ὀθδὰθ ᾿ἷ6 δογυδηΐῖδβ αἀἷρ ἃ σγᾶυθ ἰῃ τῃ6 
πρὶ, βαγίηρ ἴο ὕποπι, " Π [Π6 γουηρ᾽ πηδη αἷθ, γὸ 
Ψ011 ὈΌΓΥ εἷπὶ ἴῃ Ὁ06 Ὠἰρηῦ, 80 ΓΠπαῦ ὯΟ ἸΏ8ΔΠ ΚΠΟῪ 
ἱϊ, δῃὰ ὕποτθ Ὑ|1 ὉΘ ὯῸ ΓΟΡΓΟΘΟῺ ἴὸ τ8.᾽. ; 
Τὴ εἶδ βοσνδηΐβ σἽδηθ, διὰ ἢ βαίὰ ἰὸ [ἤ θῇ), 
“Οὐονοῦ ἴΠ60 σῆδνο ὈΘἕοσο ΔΩΥ τηϑῇῃ ροϑγοθῖνθ ἱϊ.᾽ " 

νον. 19. Μαᾶο ἴον ὕδοσῃ ἃ υγοάϊης ἴδδδι οὗ 
Τουσίϑοι ἄδγα, ἱ. 6., ἀοιὉ}]6 ἴ[Π6 υδυδὶ το. ΟἿ, 
αξεη. χχῖχ. 27; Δυάρ. χὶν. 12; δῃὰ χὶ. 19 οὗ [86 
ρῥγϑβϑηΐ Ὀοοκ. 
ογ. ῶ0. Βοίοσο [86 ἄδγα οὐὗἩ ὑῃ6 τοδυτίδρο 

Ὁ, δηϊδμοα. [1 νου ]ὰ δοιὰ ἔγουῃ ἰχ. 1- ἴο ἴδνθ 
ὈΘΘΠ ΠΘᾺΓ ἴα Ὀορὶ πηΐπρ' οὗὨ [86 πιαγγίαρο ἔοβΟνΑ]. 
-- Μὴ ἐξελθεῖν. Το ἰηβηϊεῖνο ἱμνοῖνοβ ἴΠ6 68 
οὗ ρου ϊϑβϑίοθ. ἮἘθ που]ὰ ποὺ ὍΘ ρογιἱἰοὰ ἰο 
ἀοραγῖ. Οἱ, ὨᾺ]. 111. 16, δὰ ὙΥΊΏΘΓ, Ρ. 816. 80 
Βυϊζιπιδηπη, Ρ. 278: “Απηάὰ ε᾿πἰδὺ ΘΟΠΒΘΑΌΘΩΓ(ΙΥ ὑἢ6 
βία 0 16 ἱπβηϊῖνο οὔθ ἰμο]α 68 186 ἰάθεΑ οὗ οὐἐΐσα- 
ἰἴολ, πϑοεβϑὶίν, ρετγπιϊβδίοη. ΤῊΪ8 18. Ἔβρϑοία!γ [ἢ6 
0880 86 Γ βσί ργοαϊσαῦθθ 88 οοπίαΐη ἃ τὶ, τθ- 
αποδῦ, ΟΥ Βυπ)Π0η 8," οἷο. Τἢΐδ ὑδᾶρο ἰδ γ00]}} 
Κη ἴῃ οἰαδδὶς Οτθοῖ. 

ον. 91]. Ὁ ΏΘΩ 1 δηἃ τῶν ΨΠῸῸ δίὸ ἀοδά. 
ΤῊ σἤδηρο ἔγουι ἴΠ6 ἀΐτγϑοῖ ἴο 1860 ἰηάίγοοι δἀἀγθ88 
δ αἰθοὸ σοσαπιοη ἴῃ [ἢ6 οἰ β5ῖς8 ἂπαὰ 1:6 Νον Τ οϑῖ8- 
ταθηῖ. 8.66 ΊΏΕΣ, ρΡ. 545, 879; Βυϊιμηδηη, ᾿. 885. 

. ΟἜΑΡΤΒΕ ΙΧ. 

1.2 Αμᾶ: Τορίδβ οδ]οϑᾶ Ἐδρἢδο), μα βαϊὰ ππίο ἶπι, Βγοίμοῦ Ασζασίδβ, (ΔΚ τὶ 
[π606 ἃ βοσυϑηί, δπα {πῦ0 68116]8, δηα ρῸ (0 Εδσοβ οὗ Μοαϊδ ἴο (ὐδῦδοὶ, ἀπά Ὀγὶπρ τὴθ 

8 100 ΤΩΟΏΘΥ, 8πα Ὀτγὶπρ' Ηἶπὶ ἴο τη93 0 [86 ποἀαϊπρ, ἔος Εαριιθὶ μαι βύγοσῃ μαι 1 
4 58.8}} ποῖ ἀθρατί. Απά ὅν ἔδίμοσς οοπηΐθί (86 ἀδγ8; δπὰ 1 [ἰδυτῪ Ἰοηρ, π6 γ}}} 
δ᾽ ὯΘ ΒΟΓΙΟΙΥ ἀϊδβίγοββοα" Απᾶ δ Βδρἢδ6] γϑηΐ οὐ [εἷβ αν," δῃᾶ Ἰοᾶροα ἢ ΟΔ089], 

δηα σαγθ Ὠἶπὶ [6 νγτ (θη ἀοοσυτηθηί ; ἴ δπα ἢ6 ἢ ὈτουρἈὶ ἕοσί (μ6 ἢ" θαρβ ἡ Β]ΟὮ ὙΘΓΘ 
6 βοαϊθᾶ ὑρ, δῃᾶ ρᾷγα ἐῤδηι ἰὸ ΐπη. Απά ΘΑΓΥ ἰπ (86 τλοσηΐϊηρ {ΒΟΥ τγοαύ ζοτί ἰο- 

φοῖμον,,Ὁ δῃᾶ σϑηλθ ἰο {86 τγϑοδάϊησ. Απάᾶ Τολῖδβ Ὀ]Θβϑϑὰ 1 μ8 τ ]ΐθ. 

Ψειβ. 1, 3. --1.ς. Υ. : ΛΒ. 5. πῆ; ἴο το. δ Ῥσοποῦμ ͵6 νγατιιΐπρ ἰὼ [11. 28. δδ. ὅ8. 64. θ0, ΑἸὰ. ΟἹὰ [Δὲ. 
Ψοτο. 4, ὃ. -“54ΧΚ.0Υ̓.: Βυι. 

1. 108. 236. 243. 2418. 22:9. 0ο. ΑἸὰ. βανὸ μεγάλως 
(1. ἑονιειλίπς πεὶϊείεει ν ἱξὰ 9 μΒδη ἃ). ὃ Ὑῖο. 

ψος. 6. 19 Α. Υ͂. : δοξδ ἰοχοίμον (6 ν., δἰ τὰ ΡΥ κοινῶς). 

4 γ617 ΒΟΙῚΥ (6., ΤΥ ἸΠΘΕΛΙΟΣ Ἐοὸσ μέγα (αἴξοῦ χρονίσω “ ἸΆΤΣΥ Ἰοηρ,᾽) 68. 64. 

᾿ς 9 ρηνῖες (86. 
11. ον σὐλόγησε 28. ΤΙ. 14. 16. 108. βατνο ηὐδόκησεν (1062 τοε}} 

ΒΑ... : 8ο. ὁ οι (θ:.) ἐπορεύθη. ᾳΙδηάπεϊείης 

Ῥίεαεεά τοίελ) ν᾿ ἈΪΟΒ 16 ἀου Ὀ 1688 ἃ ρἴοθα, Ὀυΐ είνοθ 6 68) τωοδηΐηρ οὗ ἰδ ἔοττοος σοσὰ. Οὗ. Οὐγι. Το ΟἹὰ Ιδὲΐπ 
οἴοΐ» ἐπΐ9 οἸ6Ώθ6, Ὀπὲ δ ἀδ σοπμδί6Υ8. 019 ΠΟῪ τωδεῦθσ 88 2Ζ0]]ΟἾΤΒ : “" Βὲ ἱπυϑοῖ Θδθοϊυς Τμοδίδυι ἰδοῦσαι ὈΘῃ ἴθ : οἱ 6Χ- 
εἰ}! νἱξ, οἱ καϊ αἰανΐξ, οἵ οδοι δὲτ οδὲ Θυσα : οἱ Ἰδοσγιιδίυδ οδὲ Θδῦοὶυδ, οὲ Ὀοποάϊχίς Ὅοαπι, ἀΐοαη: Βοποάϊοίι δ Ῥουλὶ ΠΌ8 
ᾳυἱ ἀοάϊε εἰΌΪ Ῥαοοσα, ὈὉΟΠ9 οἵ ορίΐπιο τὶς, αποπίδτη Ὀου] οἱ ορὲὶϊπι! οἱ ἡμδεὶ Υἱτί, θ᾽ ϑϑσβόθυτδδ ὁβοίθη δ, Δ1118 66: οἱ ὈθΘΏ6- 
ἀϊεῖα» τα, 511. Ἀεὲ ΕΓ Ὀοποἀάϊοιομοιι Ὀοπιΐπυδ 686}}, οἱ πχοτὶ ἐπ15, οἱ μασὶ οἱ πιδίσὶ ὑχοσὶϑ ἰὰ : οὐ Ὀσηοάϊοϊυδ θουδ, 
ᾳυοκίοσι τἱάθο ἘΠΟΌΝἱ ὁσΏΒΟ σίαἱ τοὶ ἰσα ]οτα.᾽" ΟἿ, ἔμο ἰσαῃδιδιίου οὗ (δο βίῃ. ΜΆ. πμίοι Ζζ0]]Ίοτε. 
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ΟΠΑΡΤΕΚ ΙΧ. 

Ψεν. ἢ. Πορεύθητι ἐν Ῥάγοις. 
εἰς. δθο ὙΊΏΘΡ, Ὁ. 418 ἢ. ; Βυϊίπιδπῃ, Ρ. 383. -- 
ὙΠ6 ἀϊδίαποο νὰϑ ὑχὸ παηάγοα πιΐϊθ8. Βαϊ ΟἿΘ 
Τϑοοῖνοϑ ὕΠ6 ἱπηργαββίοι ἔσοπι [ἢ 6 ὨΔΥΤΑΙ͂νΟ [Π δ ἰῦ 
ψγ88 τηδάρ ὈΓ (06 Βηροὶ ἴῃ ὁη0 ἀδΥ͂, διὰ τῆι ὁπ 
186 ζο] ον ίπρ, ἀδγ Βα χοῦ γηθα ψ]Ὸ ἢ ααθ86]. Απά, 
ἜΥΘ ἢ Βαρροπίηρ ὑδαῦ ΒΈΥθγ] ἀδΥ8 οἰαρβϑά, {86 Ὺ 
οουϊὰ ποῖ ἤδτνὸ Ὀθοθη τϑην, 845 10 ἰ8 ονἀθηὶ {Π6 
ἸΟΙΓΠΘΥ ῬΜγ88 τηϑ 6 ν.61} στ 16 Ὀπιθ Δ] οιἱθα τὸ 
[Π6 τηϑυγίαρο ἰδδιϊναὶ. Τὸ ΟἹὰ 1, διΐη (ν. 8) 
αἰδυϊῃοΟΥ ἀοδίσμαιϊθβ [Ὧ6 ἸΟΌΓΠΘΥ 88 ὁΠ6 οὗ ὑνὑο 
ἀδΥ8 : “ΕἸ οδὶ ἱΐετ δία ἐς Βαιλαπΐδ, ἰδριιο ασοα 
εἰυϊαίοπι Ῥλασαγ, φια ροβίία εδὲ ἱπ πιοπί. Τῇθ 
Ψαυϊραῦε αὖ {818 ροϊηῦ 888 βοοιηϑὰ ἴο ὑπ ῖΚ ᾿ξ πθοθ8- 
ΒΑΤῪ πα ΤοΟῦΐ88 δῃουϊᾶ ΓΘΟΟρΡΏΪΖΟ [06 νδ]αθ οὗ 
δὲ συϊάθ᾽ Β δουνίοθβ (8 ἔδυ, δῃὰ δὰα8: “ οσθ 
ἴο 8 ΚΘ ΤΥ̓Β6]  γΟῸΓ δἷανο, 1 σου]Ἱὰ ποῦ 5ιΒοἸ ΘΠ ΟἸΥῪ 
ΤΟΡΔΥ ΥΟΌΓΪ ΟΑΓῸ ἔογ πη. Βαΐ 15 ποῖ ὑπ6 γουῃρ 
ΤΩ8}) Ὑδηιπρ ἰῃ ΟΥΙΠΔΙῪ αἰδοσὶ πη ηδιϊίοη ποὺ ἴο 
866 ἴῃ δἷ8 διϊοπάδηξ δβοιῃοῦ πὶ ηρ ΠΊΟΤΘΟ [ἢ ΔῊ ἃ ΠΊΘΙΘ 
τηδὴ ἢ 

γὲεσ. 4. Μέγα, ἰοησ. ΤΟ πουῦΟΣ ΒΡ ΊΪΆΓ, 88 

Ὗγο ανϑ ἐν ἔου ] γν6}} 88 [ἢ ῬΙΌγαΑ), οὗ υμἷ8 δαἀ͵]οοίίνο, ἱπ ρ᾽αςθ οὗ [Π6 
δάνονῦ μεγάλως, Οσοῦ ΓΒ 8180 ἴπ ο]β81. δὶ Οσϑθκ. 

ψεογ. 6. Αμπὰ ΤοΡίδ88 Ὀ]οδδοὰ "ἱβ ὶΐθ. Μοβίι 
οΟπιπιθηϊαίουβ ὑπϊηὶς 0Π0 ἴΟχὺ 18 ΘΟΥΤπρῖ. δουὴθ 
ἢηά ἰπ εὐλόγησε ἴδιο Ἰά64 οὗ εὔλοχος, πα ὑγΑΠ8] αἴθ 
ΒγῪ φταυϊάαπι γεοἷί. (Βαάτο}} δηὰ τὸ ϑῃονα νε- 
Βῖοῃ.) Οὐδοῖθ νου] τοδά καὶ εὐλόγησε Τωβίαν καὶ 
τὴν γυναῖκα αυτοῦ, ἵ. ε., ἀ 4086] Ὀ]εβ56α ΤΟὈΐ48 ἀπά 
ἢἷ8 νὶΐο. ΤῊΪΒ 88 ἃ οοπ)]ϑοΐατο οὗ Φαηῖαβ (“ Εὲ 
δοπεαίχι ( Οεδαλλεὶ) Τοδῖ)α εἰ ποτὶ 67ιι5 ἢ), δὰ 18 
ἔουπῃά ἴῃ ἴπ6 τιατρ οὗ (ἢ 9 νογβίοῃ οὗ 161]. [ἱ ἰ8 
8η ἰπιογοβιϊηρ ἔδοῦ ταῦ ὉΠ18 ρα ΓΈ ΓΘ ΌΪΔΓ ποτὰ ἴῃ ὉΠ6 
Ἰδαῖος Οτϑοὸῖκ δὰ ἴμ6 (θο 68] τηθδηΐμρ οὗ “τὸ 
ΤΊΔΥΓΥ," 85 υϑοὰ οὗ [86 ῥτγίεβι 0 ρογξογιηθᾶ ἴ[ἢ9 
σοσοηοην. ΟἹ. δορῃοςὶοβ᾽ ζεσ., αα νος. ΤὮο τρη- 
ἀοτίηρ νὸ πὰ ἴῃ ἴπο Α. '΄., Βονχονοῦ, '8 ΡΟ ΠΔΡΒ 
θοδὺ ἴῃ ΠΑΡΙΠΟΩΥ ὙΠῸ} (Π6 ὁοηϊεχί, 1ὅ 86 ΟΧΡΓΘΒ- 
βίομ 18 σομδβίαἀογοὰ 88 ἃ βογῖ οὐ σομο] βίο [0 [ἢΘ 
ννοσάϊηρ ζοβεϊνιο8. ὙὩΟοΐα8 ἔσὶΣ ΠΔΡΡΥ͂ ἐπ (0 
οβϑδθβϑίοῃ οὗ βυςς ἃ νὶ ΐθ, δηὰ ζΥύθ 8 οογγοϑρομᾶς- 

Ἰηζ Θχρζϑβδίοῃ ἴο εἷβ ἔθϑ ἱη 8. 

ΟΒΑΡΊΤΕΕ Χ. 

1 Ανῇἷ ΤοΟϊὶ ἷβ ἔα Π 6 οουῃ θα ΘΥΘΙῪ ἄδΥ. ἈΑπᾶ ψΒδὴ {86 ἀΔγ8 ἴογ 3 (86 ἸΟΙΣΠΟΥ͂ 
2 μαᾶ ὃ οχρίγϑα, δῃᾷ ἢθ ὁ Ἕϑιηθ ποΐ, 6 ὅ βαϊὰ, Ασὸ ὑῃπ6ὺ ροσῇδρβ " ἀθίδἰ πϑᾶ ἢ οὐ 18 (ἀϑ- 
8 86] ρΡοΒΆΒ101γ 1 ἀ6δά, δῃᾷ {Π6Γ6 18 ΠΟ τηϑῃ ἴο ρίνϑ ἷπὶ (Π6 ΤΠΟΠΘΥ ἢᾧ Απα ἢ6 γγ88 ὙΘΓΥ͂ 
4 βογγονίυ Βυῤ δῖ8Β νῖΐθ βαϊα ἰο πἷπη, Τθ οἰ]ὰ 15 18 ἀθ6δα, βίποθ μ6 βίαγοι 
ὅ 80 Ἰοῃρ. Αμπα βῇῃο Ὀδρδὴ ἰο Ὀθν811 Ὠΐτη, δπα βϑὶα, ΤΉΟα αὶ ἃ Βοῦσγοθ οὗ σᾶσα ἴὸ 
Θ πι6,13 γιψ βοῃ, θθοϑιβθ δ 1 ἢδγο Ἰοὲ (Π66 σο, [86 Ἰρῃὺ οὗὁἩ ζγ]Π 6 Θγθβ8. ἀπά Τοῦ βιὰ 
7 ἴο μογ,}" Πο]α {ΠΥ Ρ6806, 8 Κθ ὯΟ οϑΓ6, 707 ἢ 18 βαῖθ. ᾿Απά βὴ6 Βαϊ ἰο ἢ, 15 Ηο]α 

[ὩΥ ρΡβϑδοθ, απά ἀβθοδϑῖνβ πλ6 ποῦ; "Υ̓ 800 18 ἀθδ. Απα βῆ6 ψϑηὺῦ ουύ ΘΥΘΡῪ ἀΔΥ Ιηΐ0 
(86 ψΑΥ τ ΆΙΟΣ ἢ6 ἀδραγίοα,15 ἀπᾶ αἰὰ δαὐ πὸ ζοοά ἴῃ Τἴ (μ6 ἀδγ-ἰΐπ16, δπα οθαβθᾶ ποῦ 
πἰρῆ 8 55 τὸ ὈΘνγ8}1 Β6Υ βοὴ ΤΟΡΐδ8, ππῸ}} (π6 ἐουτίθθῃ ἀΔΥ8 οὗ ὑμ6 ψϑααϊηρ ῸΣΘ 6χ- 
Ροὶγβα, σῇ] ἢ 6] Πα βίννοσῃ ἔπδύ ἣθ βου] βρθῃηᾶ {6 76. 

Βυὶ 15 ΤΟΙ ΐ88 8βαϊἃ ἰο ἔαρι, 1,6 τὴθ ρο, ἴὺΓ ΤΗΥ͂ ἔδί ΠΟΥ Πα ΤΥ τού 8 Γ ἸΟΟΚ ΠῸ 
8 ΙΏΟΓΘ ἴο 566 Ιη6. Βυὺ λὶδ ἔαιμογ-η-ἰανν βα]α ἀηΐο ἷτα, ΤΆΥΤΥ τ] τα6, δοᾶ 1 ψ]}} 

ΒΘπα ἰο (ΠΥ 1886 Γ, δπᾶ {Π6 Ὺ 8}}8}} τῆδκὸ Κπόνγῃ Ὁ αηίο Ὠἶτα μον ἐλίηφβ ρὸ ψ 1 ἢ {Π|66. 
9, 10 Απα 3: Τοθίδβ βαϊὰ, 1,οὺ 533 τηϑ ρῸ ἴο ΤΩΥ̓ ἔλύΠ6 .. Αμα 233 Βδριιθὶ ὅγοδθ, Δμα ρᾷγνθ 

11 Βῖτη ϑαγγὰ 33 ἢἷ8 ψ]ἴθ, δηα ΠΑ]1 λὲβ σοοάβ, βουνδῃίβ, δπα οδὺί 8, 8ηΠα ΤΩΟΏΘΥ ; 8πα ἢθ 
Ὀ]Θββθα ἐμθηι, δηα βϑηΐ ἐλθηλ ΤΑΥ͂, ΒαυΪηρ, ΤΠη6 σά οὗ οᾶνϑῃ σῖγθ γοῦ 8 Ὁ] βδὶῃρ 

12 Ὀοίογθ 1 α16,25 γὴν ΘΠ] άσθη. Απᾶ ἢ6 βα]4 ἴο ἢἷ8 ἀδυρμίον, ΗΌΠΟΥ ΤΠΥ ἔλθου δηα (ἢ Υ 
τού 6 Γ- ἢ “δῦ, ΠΟ ἤ“5 ΔΙῸ ΠΟῪ {Ὦγ ραγθηΐβ, ὑμαὺ 1 ΙΏΔΥῪ ΔΓ ροοα τϑροσχὺ οὗ {ῃθ6. 
Απά δ Κἰββθᾶ μογ. Ἐπάηδ 8180 βαϊα ἰο ΤΌ 149, Τὰ6 Τωογὰ οὗ ἤδανϑη Ὀτίηρ (Π66 ὑ8ὸκ 5 

Ψοσ. 1. ---14. ΚΛ. : Νον. 3 οἵ. δ ὍΣΟ. 
νι 6. δὰ Α]ά. Βδατνο ἐλογίζετο --- ἤρχοντο. 

γον. 2.---δᾺ. Υ.: Τλεὲρ Τοῦὶϊξ (80 68., εἴα., τὶ ἢ Ὅο. Α]ὰ.). 

4 Π6Υ. ΒἘῸΣ ἐλογίσατο --- ἤρχετο 111. 28. δδ. 68. 64. διὰ δοτιθ οἶα Σ5 

6 οηιῖίξ ῬΘΙΏΔΡΟ (ΟΣ., μήποτε κατέσχηνται,͵ ἰ860 ἰδίίεν 
ποτὰ Ὀεϊηρ ἃ οοῃ θοϊΌΓΣο οὗ ΠἸ|σϑπ, 6 δἀορίοα ὉΥ Εχἰἔσεοδο --- ΟἹὰ 1δὲ., πωπισμία ἀεέεμδιδ 6εὲ ΤΑοῦϊαξ --- ἴΟΥ κατήσχυνται ; 
566 Οοπι.). Τ ογπὶίᾷ ῬΟΒΑΙΌΪΥ. 

γεσα. 8-ὅ. ---5.Α. Υ. : ΤΒογοίογο μ6 τῶδδ ὙΟΣῪ ΒΟΙΊΥ. 9 ΤΉΘΩ. 10 Μῳ βΒομ (6Υ., τὸ παιδίον). 11 φοοΐῃρ (ατ., 
διότι; ὅτι, 248. 00.) Βο κἰδυϑίῃ Ἰοῦς. 12. ΝοΙοῚ οδτοὸ [0 Ὠοϊῃΐηρσ. 70 δδτὸ εὐορίοα, τ] (ἢ Ἐτίίσεοσο, [πὸ Βυ ροδίίοι 
οὔ ἢσγυείυκ, σὺ μέλει (ἴοΓ οὐ μέλει). Κβ'Θῃ ΚΟ Ἰτδηη Μου]ὰ το οἵ 70. οὐ ; ἼΠζ., λέω. Οὗ. οι. ΔΑ. Υ.: εἴποο. 

οση. 6-8. -- Ὁ 4. ΥἹὔὌ: Τὸ ὙΒοῖὰ Ἶ. βαϊὰ (9}Ἃ0ὲῃ., ἐμὖ αἰπὲ! Τοδί!). 16 Ῥυΐ 889 Βαϊά. 16 ον τυϑῃῖΐ. 11 χηρδῦ ΟἿ. 
18. γὙΠ0]6 πἰρῃίβ. 1 111. θέ. 108. 248. 243. 0ο. ἀπὰ Α]ά. ὅλας [86 Τουηᾶ ἴξον νύκτας ; Ο]ὰ ἴδι. ἐοία ποείε, δὰ διὰ εἰ ἘῸΝ 
ἀογηίεδα. ΑΚ, : Τμθη. Ὁ ἱε (αὐτῷ 6 δά ἀοὰ Ὁγ 111]. 23. δὅ. ὅ8. 6έ. 74. αἱ. Οο. Α1ἀ.) {Δ Βοτ-Ϊ ἰδ... . ἀϑοῖδτθ. 

γος. 9.--Ὡ 0. Υ.: Βυ. ΔΈ. Νο; συ Ἰοῖ. Οοά. 11. (α8 8 σοττϑοί0}}} 85 τγοἷ] 28 111, 23. δδ. θέ. 7]. νἱϊ Οο. δπὰ ΑἸὰ. 
ΒδΥθ οὐχί Ὀαοΐοτο ἐξαπόστ. ((Ὁ. ἀπὰ Α]ὰ. ε15ο0 ἀλλά), Ὀὰΐ 1ξ εοοσαϑ Ὀοιίον, ν ἢ τ ἔχϑομθ, ἴο σοὐοοῦ ὈοΙ δα ἰδίος δα ἰΐουβ. 

γεγο. 10-12. -ΑΟΥ : ΤΏοη (6τ., δή. ἍΜ Κατα. 38 8. ΡΓΟΘΡΟΤΟῸΔ ἸΟΌΣΠΟΥ (ΟΓ., εὐοδώσει, Ὀϊ, 85 δ 6 οομίοχἢ 
δον, ποὺ ἰο Ὅ6 ΕΠ ΟΣΔΙῚΥ τοπαοζοὰ) ; ογπίίς “"' Ὀοίοχο 1 ἀϊθ6,") δοὰ αὐάδξ ἰδ ἱπιρτΟΡ ΟΣ ἰπ τοῦ. 12. 9 ΑΟΥ͂.: ὙΔΟΒ. 
31 χροΐίοσθ ἐδιθ90. 
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γν ἀθαὺ Ὀτοίμογ, δηᾶ σταηΐ {παὺ 1 ΙΔΔΥ 866 (Πγ ΟὨ]ἄγθη οὗ τὴν ἀδυρθίοῦ ὅϑαγτγα, 
(μδὺ 1 ΤΩΔΥῪ Γο͵]οϊοθ Ὀθίοσγο [89 1ογ. Αμπὰ 23 Ὀ6}ο]ᾶ, 1 οοταμῖῦ ΤΥ ἀδυρῃῦοῦ ἀπο 
[866 ἰῃ ὑτχυβὶ ; ὃ ἀο ποΐ ἰγοδὲ δον 11]. 

γος. 12. --ἴ α . Ὑ. : βασζὰ Ὀοζοσο 1 ἀΐθ (εθο Ῥγϑοοάϊΐηρ γοτϑ6). 3 ο δὰ. 8β οὗ δροοίδὶ ἰγυδὶ (τ... ἐν παρακαταθήκῃ). 
ὁ ἩΒοσϑζοιθ ἀο ποῦ θῃέζοδι ΒΟῸΣ ΟΥ̓. ἘτΥ  ΣϑΟ}}0 ῬΓΟΡΟΣΙ͂Υ ΤΘΙΛΟΥ͂ΘΒ ἔ}6 καί Ὀοζοξο μή λυπήσῃξ, ὙΠῸ 11. 111. 28. δῦ. δ8. 71. 
ἴ4. 16. 258. 249. 

ΟΗΑΡΊΤΕΕ Χ. : 

ον. 1. ᾿Ἐλογίσατο ἑκάστης ἡμέρας, οουμῖοα 
ΘΥΟΥῪ ἅἄδΔΥ. ὅὅ0 ἰχ. 4; διὰ [0Υ {18 086 οὗ {6 
ἐοηϊοῖνε, ποτ, Ρ. 207. 

γον. 2. Μήποτε κατέσχηνται, ΑΥΘ ἴὮΘΥ ῬΘΙΏδΡα 
ἀοίδιποα ἢ Τῆΐδ ἰ8 (6 ὑγαπδὶιίοη οὗ π9 ΟἹὰ 
1,ατῖπ, Θχοθρῖ ἵπ ([ἢ6 80 οὗ [Π6 ρὶυΓΆ] : Νιωπισμία 
ἀεἰεπίως ε8εὲ ΤἼοδίαδῦἢ Προὺ ἐπογοΐοσθ βυρροθίθα 
1η6 τοβάϊηρ κατέσχηνται ἴοΥ κατήσχυνται, ἀηὰ 
ἘτΊΈΖΒοΙ 9 δἀορὶϑ [86 βαιθ. Βυῦ [π0 ἰαίζον ποσὰ 
ΜΟᾺ]4 Α8ὸ ργίνϑ ἃ ροοὰ 86η86: ἤζασα δεν ρμεγλαρε 
δδεη αἰδαρροϊπίεάα ἢ Οἵ. [6 ΧΧ. δὲ ὅ6γ. ᾿ϊ. 86 
δῃὰ Φοῦ νι. 20, ΠΘΧΟ {Π|18 νου 18 αϑοὰ ἴο ὑγδῃβὶαῦθ 

ἸΣΣ. Οτοιΐαβ: ““44π εἶμδβα δογιίπι δρῈ5 ρὲΥ Οα- 
δαείϊ8 λεγεάεε.᾽ Οπ ἴΠ6 80 οὗ μήποτε 88 8 ἰπίοι- 
ον σε Ῥασίο]ο, οἴ. Φοδιη νἱΐ. 36; μΚο 1]. 15. 

ΘΓ. δ. Πρϑὴ δῃὰ ϑγθδϑοσ, 10] ονίηρ [ἢ 6 ἐάτί. 
ΤέΟ., ἴνλβηδ]αίθ : “1 ἢδνθ ποῖ ταΥδοὶΐ ἴο βοοῦδθ 
{μδῖ,᾽" ἐ. 6., ἱξ 88 80 ἔδίῃογ, πος ἐδ τηοίδοῦ, ἢ Ὸ 

δ ὈΥ͂ ΧΟΠΟΡΒΟῺ ἴο ἀδποία ΡΘΥΙΒΟΏΒ. 

δὰ βοηῦ οὔἔ [6 βοὴ ; δῃὰ ἢἣθ ψβ ὑποσϑίοσθ [(ἢΠ6 
ο81|86 οὗ (Π6 βΒῃρροδοα Ὀθγοδυθιηθῃῖ, 
ἩΝ ΝΣ Ἴ. ῬὉϊᾶ θδὺ ὕο ζοοᾶ. Ἀπ οὈνίουβ ΒΥ͂ΡΟΙ- 

8. 
νον. 11. ϑογναδηῖα, σώμαται (Οἵ. ατοοῖ δὲ 

ὅθη. χχχνὶ. 6; 2 Μδος. νἱϊΐ!. 11; Βον. χυ!. 18. 
Γμΐ8 ατϑοὶς ψογὰ ἰ8 8130 υδοὰ ὉΥ [ἢ οἰαδβϑίς ρορῖβ 

566 ΟΥ̓́Θ, 
ὕος, 

γον. 12. ΤΠ Ὀϊθαδίηρ, τοξογγοα [0 ἰβ ῬγΟΌΔΟΪΥ 
[πΠ0 ρἱέδ οὗ οὨ]άγθη. ὅόιηθ, ἱπάθϑά, Ἴσοῃβίγιθ 
τέκνα ἴῃ 106 δΔοουδδιῖνθ ΔΘ εὐοδώσει, ““ Ὁ1688 γοῦ 
τἱἢ σμ!] το." ΤῊ ἔυζατο 8 ὮθτΓο, 88 ποῖ ἰπέγο- 
4ΌΘΏΓΙΥ, υδοἀ ἴὸῸΣ 0 ορίαἰνο. ΟἵὨ Βευιπηδηη, 

. 218. --- Καὶ δῴη, διὰ αταχξ. Οπο οὗ [ΠῸ ΤΆΓΘ 
᾿Ἰπθοουύίοηβ οὗ νϑγὺβ ἰῃ μι. 10 ἰδ ἔογ δοίη, ορίδιὶνθ 
βϑοοῃά δογίδὶ. ΟἿ. Εοπι. χυ. 5; 23 Τίπι. ἱ. 16, 18 ; 
δὰ 800 ἮΝ ἴπον, ῥ. 78; Βαυιϊηηδηῃ, Ρ. 46. 

σβάριῖεξε ΧΙ. 

ΑΡΤΕᾺ μο8ο ἐλύπρε ΤΟὈΪΔ8Β 4180 σγοηΐ [ιΐ8 Ὑγαῦ,ἷ ῥταϊβϑίηρ αοα {μαὶ μ Βδᾶ ρίνϑῃ 
Βἷπη ἃ ῬΓΟΒΡΟΓΟῸΒ ἸΟΌΤΏΘΥ, δηα Ὀ]685θα Εδραθὶ δπὰ Επὰπα δὶ8 τὶ. πᾶ ἢδ πϑηΐ 

2 ΟἹ ἮΪδΒ γΧ8γ 23. {1} [Π6Υ ἀγΘῸ ὭΘΑΡ ἀπίο ΝΊηονθ. Απᾶ ΕΔΡἢΔ86] βαϊα ἰο ΤΟῦῖδβ, ΚΚπονγαδὺ 
8 τδοὰ ποῖ, Ὀγοίμογ, μον μοῦ ἀϊάδβι ἰΙθανθ (Πγ ἔδίμο 5 1,6ὐ ἃ Βαδίθ Ὀδίοσο (Πγ τ 6, 
4 δγὰ ῥγαρᾶσθ {86 ῃουβθ, δπᾶ δδυθ δὖ δαπά ὁ [Π6 ΡᾺ]] οὗ ὑπ6 8. Απαὰ ὑΠ6Ὺ υγϑαΐὺ {μοῦ 
ὅ ν8γ," δὰ (δ ἀορ νγϑηΐ δἴϊον " ῆϑι. Αἀπᾶΐ Αππᾶ βαὺ Ἰοοκίπρ δρουῦ ἑονγαγᾶβ (86 γᾶ Ὺ 
6 ἔογ Βθῦ βοῆ. Απά ψβθη 886 6βρὶ θα πἷπη οοτηϊηρ,, 886 8814 (ο εἶδ ἔα ν, Β6ο]4, τὰν 
7 βοὴ οοιϊηθίμ, δηᾶ [86 σηϑδῃ ἱδμαΐὺ ϑηὺ τ ἢ τη. Απά Βδρἢδ6] βαϊ4,} 1 Κπονν 15 ἐμαὶ 
8 [᾿γ ἔλίθον γ7}}} ὀρθὰ ἀϊΐβ Θγ68; {πογοίογ 11 δηοίϊῃς ὑμοὰ Ὧ18 οΥ68 τ [86 ρ8]], ἀῃᾶ 

Ὀοΐπρ' ῥτιοκοα ἐλογοισίίλ, ΒΘ ψ}}]} 13 ΣᾺ, δἀπα 186 τυ ὶῖθ δροίβ ψ1}} 15 [41] αὐσᾶγ, δπὰ ἢθ 
9 ν}}} 6 βθ0 {π66. Αμπᾶ Αππᾷ σϑὴ ὑρ,} δῃα [6]] ἀροη (ἢ 6 ΠΘῸΚ οὗ Π6Γ βοῃ, δῃηᾶ βαϊὰ 

10 υπῖο δἶτα, 116 ἢαγθ 866} (66, ΜΨ 801, ἔγομη Βοησθίοσί 1 διὰ οοπίθηϊ (ο ἀϊθΘ. Απὰ 
11 1Ἀ86γΥ τορὺ οί. Το ὶὺ 418οὸ γϑηΐ ἴογί ἢ ἰοναγα (6 ἀοοΥ, δῃα βίπθι ]θα. Βαΐ ἢΪ8 

ΒΟ ΓᾺΠ πίο Εΐτη, ἀπὰ ἴοοκ δο]ὰ οὗ ἷβ ἔδίθοὺ ; δῃὰ ἢθ βργι κ]θα 1 (6. σ4}} οἡ Ϊ8 
12 ἔδυ μον Β ΘΥΘ68, βαυΐηρ, Βα οἱ ροοᾶ δορθ,}"} »ὲν δῖ 8. ΑἈἀπα σψῇθηῃ 8 Θγθ8 Ὀδθβϑῃ ἰὼ 
18 βιμαγῖ, ἢ6 τυ ροα ἰἤθιῃ ; δηὰ {μ6 ψὰΐϊίθ βροίβ βοδὶ θα οὔ ἔγοτχλ {Π6 ΘΟΓΏΘΥΒ. οὗ 
14 ἢἷβ ΘΥ68; δΔπἃ ΟἹ δβϑοϑὶπρ [18 800, [6 161} Ἰροὴ ἷβ πϑοῖ, δηὰ ἢ μερί, δῃηὰ βδὶᾷά, 

ΒΙοββθα δτ ἔῆου, Ὁ (ὐοά, δἀηα Ὀ]οββθὰ ἐξ (ΠΥ παπλὸ [ῸΣ ΟΥΘΙ, δα Ὀ]6886α αγὰ 8]] 
16 (Πγ ΒΟΙΥ δῃρθ]8, ἕοσ (μοι Βαβϑί βοουγροα, δῃὰ ᾿ιαβὺ ἰδ Κϑῃ ὈἱΓΥ οἢ πιὸ; Ὀ680]α,5 1 860 

γετβ. 1, 2. --1... Υ. : Ὁ. τοοΐ ἀὲξ τισαὖῷ (6γ., ἐπορεύετο καὶ Τ.). 
Κηονοδὲ .... ἔδίμον. Οοάά. 243. 248. 6ο. ΑΙά. ομϊὲ οὐ. 

νας. 4.---Α.0ὕὕ.: ἴακο ἰῃ ἐλὶηδ βαπᾶ. ΤὍδο ζοτοῦ οὗ λάβε παρὰ χεῖρα, ὨΟΎΟΥΟΙ, 18 88 Ο ΒαΑγο αἰτοιι ἰξ, απὰ ἐμ8 60ῃ- 
οχῖ 8160 τοαυῖτοα ἃ. δΑΟΨ.: ΚΆο.... ἐλοίγ ιν. 5. ΒΟΣ ὄπισθεν (Ὀοίΐίοτο αὐτῶν) οὗ [ἢς ἐεχέ. τες. δ8. 71. δῃιὰ βοσιθ 
ΟἴδΟΥΒ ὮδΥο ὄμπροσθεν. Δοοοτάϊΐηρ ἰο ἔμο βγχίδο, 89 χβοῖμοῦ αὺν ὅσες 9 ἀοξ, ΟἹ (δ τοέυση οὗ Τοῦΐδδ δῃὰ ἐδ δηχκοῖ, 
δὰ δΘΏςΘ, ῬΓΟΌΔΟΪ,, ἴ06 τοδάϊηρς ; ΟἹὰ δὲ... "" Βὲ δΐΪὲ συμ {1118 οὐ ὁδῃ 8. 
Ψοτ. δ-Ἴ. --ΤΆΑ.. Υ. : Νοῦν. 8 ([ἢγ. ἔοςσ νἱός μουν, ΠῚ. δὅ. θά. ΤΙ. Τυῖς. γ᾽. σο. Α]ά. οἵην νἱός σὸν ; Ο]ὰ [4.., ἥῆωΣ 

ἔωμε (60 “0ῃ.}. 85.Α.Υ..: ΤΏΘΩ ξαϊά Β. ἔ1ὅ Κηῃον, Τορίαδ. ΤἘδὸ δι μοσί 98 ἴοΣ Τωβ. ἃτὸ 1Π.. 28. δὅ8., οἱο., τί ἢ 6ο. 
ΑΙά., ὃπὲ ἐξ ἰδ ῬΤΟΌΘΔΌΙΥ ὁ κἴοαδδ. 

γον. 8. -- Ἢ Ιῃ [πο ἐεΖέ. τες. οὖν '5 ποῖ Τουπὰᾶ, πὲ ϑϑοπιδ, Ῥασδρα. δ οἰ ΘΕ 6} σαρροτίοα (111. 23. δδ. δ8. δέ. ΤΙ., 
φἴο., τ ἢ ὅο.), δἀπὰ ἱβ τϑοοίτοὰ ὉΥ Ἐσί ὕσδομο. 1.Α. Ὑ.: ε8Δ]}}1.. 18 τὶ 988 δ.841}1.. [4 βῃ8]]. 

γον. 989-18. --ἸΘΑΟΎ. : ΤΈση Α. τδὰ ζοσίι. 19 Θρεηρ [1. 17 βἴίτακο οὐ Το τοσὺ [6 προσέπασε, διὰ τὴν χολήν [5 
15 Αἱ γἱῖ. 18, τ[ὴ9 δδῖιο Ὑοσά (θάρσει) [6 τοιοτοὰ, “ ΒΘ οὗ κοοὰ οομἥοτε."" Το πηάοσϊγίην ἰάσα ἰ6 
ΑΨ. : ταϊσποδο ν᾿ }]1οὰ ἀν (6τ., ἐλεπίσθη . . .. τὰ λενκώματα; οἷ. Οὐ. δὲ {|. 17). 

ὯΔ ἴογ θομοϊά. ΤοΣΘ ἰδ 0 Ἡοσὰ ἰπ ἐμο Θτϑοῖς σορσοδορ εξ 

1 

3 διὰ απ οὐ ἀὲΐξ τσαψ. 

ἰϊ ἀϊτοοῖ οὈ]θοέ. 
ταῖδον "' ΘΟΌΤΑβΘ.᾽; 
γα. 14-18δ.-- Δ. Υ. : πῃ ΒΦ ΒΩῪῪ.... Απὰ 6. 

" ἴον," Ὀὰὲ Οο. 866 καί, διὰ “ἢ. Νίαηι. 
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ΤΩΥ͂ Β00} ΤΟΡἶα8. Απά Ϊ8 βοῃ νγϑηΐ ἴῃ γϑ]οϊοΐπρ, δπα ἰο]ὰ [ιἷ8 ζδίμος {Π6 στοϑί 1] ηρΒ 
10 ὑπαὶ δὰ Βαρρεμῃϑᾶ ἴο πἰπῃ ἰῃ Μϑαϊαβ. Απαΐ ΤΟΙ πσϑηΐ οαΐ ἴο ταϑϑὶ ἷθ ἀδιρηίον- 

ἴῃ -ἰὰν ἰο 5 1ἈΠ6 ραῖθ οὗ ΝΊπουθ, γϑ]οϊοΐηρ, δπα ῥγαϊβίπς ἀοα, Απά {Π6Ὺ ὙἘΟ ἢ ΒΑῪ 
17 Ηἷπὶ ρὸ τρδσυθ]]θᾶ, Ὀθοδῦβο 6 βαννὐ Απᾶδ ΤΟΌΪΐ σαν ΠΏ ΚΒ Ὀαΐοσθ ὑποπὶ, Ὀ6- 

σλυ806 ἀοἂ δα ΙΩΘΙΟΥ͂ οἢ μοι. Απμπὰ ΒΘη ΤΟΙ Ἶ σδτὴθ ΠΟΔΓ ἰὼ ὅϑὅδιτα " [ιἷθ 
ἀδυρἘ οΥ-ἰπ-ἰανγ, μ6 ὈΪ]Οββθὰ Πδσ, βαγίηρ, Ἰμοὺ διί ν ]οοσηθ, ἀδαρἈ (θυ. αοα ὅδ 
Ὀ]658Βθα, στο ἢ ΒΑΡ} Ὀτουρμὲ {π66 ἀπο π|8, δῃά ὀέσβδοα δὲ (ὨΥ δι 6. δπα (ΠΥ τοί ΠΟ Σ. 

18 Απὰ {μ6γϑ γγα8 ἸΟΥ͂ ἃπιοηρβί 84}} ἷβ Ὀγθίσθη πΠῸ Ὁ ΟῚΘ δὲ Νίῃηθυϑθ. Αμᾶ Αος ἢ 18- 
19 σμδγαΒ, δπα ΝΑΒΌΔΒ [18 ὈΓΟΙΠΟΙ᾿ Β 80 ΟΆΠΘ; δ8πα ΤΟΡ Δ8᾽ τϑααϊηρ γγ88 Κορὺ βϑύϑῃ 

ἀδγβ Ὑ10} 10γ.}} 

γατε. 16-19..---ἰ α, Υ.: Το. 3 δὲ. ΤΏ Θτοοῖ ἰδ πρὸς τῇ πύλῃ (1Π|. 38. δδ. 68. 71. νεῖ Οο.: πρὸς τὴν πύλην). 
8Α.Υ.: νὴ. ὁ4 μὰ χοοαϊγοὰ δὶ6 κἰφδὲ (θε., ἔβλεψε ; 68. 8]. ἔβλεπε). 8 Βαυί, 8 μέσα (θς., αὐτούς ; αὐτόν, 
ΤΙ. θέ. 71. 4]. νι Οο. 41ὰ... 806. ὃ ὅαγζἬ.Ύ 9 δ ἰοῦ. 19 ψ]ο. Ἣ11 φγεαῖ [0Υ. 

ΟΕΑΡΤΒΕ ΧΙ. 

Ψον. 1. 1μ ΕΥυσϑο θ᾽ 5 ἴοχὺ [Π6 σαὶ ρματί οὗ {Π18 
ΨΟΓΒΘ, 88 ΓΔΣ 8δ8 [86 ροτὶοα, ἰ8 ἐουμπὰ δἱ [ῃ9 θπὰ οὗ 
ἘΡΡ χ. 

ΟΣ. 8. ΤὨῺΘ ΟἿΟΣ ἰαχὶβ δῦ τηθηϊοποὰ [ἢ6 
Ῥίδοθ Ὑἤοσο δρἢ δε] δῃὰ Τοίδδ Ἰοῖξ {Π6 τοϑὶ οὗ 
86 ΘΟΠΙΡΘΩΥ͂ [0 Βαβίθῃ οἢ Ὀοῖοσθ. ΤῊΘ ΨΌΪρδίθ 
ὭΒΙΩΘΒ ἰξ “ΒΆΓΔη,᾽ ΟΥ “ ΟἸΔΓΆΩ ;᾽ {0 ϑγτῖδο, 
“ΒΔΑΥΙ,᾽" ΟΥ, 8δ5Ὲ Ηουδοὴ Ὧδ5 ἱΐ, “δδγα ;" [}9 
Οτοοκ Β., Καισάρεια : Τα ΗδΌτον οὗ Μίηιον 
δηὰ [Π6 ΟΠα] ἀδὶς ἀκτ. ὙΠῸ νυ]χαῦθ, πιοσθονοσ, 
ΒΆΥ͂Β {Ππαὺ ὑΠ]8 ροϊηῦ 88 σϑοῃϑα οἢ (6 6] νθηίῃ 
ἄδγ. ὙΠοδο ρμίδοοϑ ἰᾶνθ ποῦ Ῥθθῃ ἰάθη ῆθά. 
Ποῦ, οἱ δοςσοιιηΐ οὗ τοδάΐϊηρϑ οὗ οογίδίη τδηῦ- 
Βογὶρί8 οὗ ἴπ6 ΟἹὰ 1,δὕ, οοπ͵]θείατοβ ὑμδὺ [Π6 
᾿Αρακτήνη οὗ ϑίταῦθο ἰδ τηοδηΐ. 

γεν. 4. [0 ἰβ βαϊὰ ὑπδὺ πὸ ἄορ ποηὶ “ δέϊοσ " 
ἔποπι. ΤΠΟΓΟ 8 ΠῸ στουηά, [Π6η, 15 (πϊ8 ᾿οχῦ ἴῸΣ 
[6 οΟρίπίοῃ οὗ Πογοθοῦ δᾶ θυθος {πᾶὶ ἢ ἷ8 
ἰηϊγοάπορα ἰωῦο [6 ΒΌΟΣΥ πῶὲ ἢ6 ΠΊΔῪ ρῸ οἷ ἴῃ 
δάνβιιοθ ἴο δἰ κὨ Υ [Π6 τοῦυγῃ οὗ [6 βοὴ ἴὸ ὑδ6 
δηχίοιιβ ρββσοηῖβ. ΟἝΟἵν ν. 16. ΤἘΘ [Ὁ]Ἱονείηρ βίδιθ- 
τηρηΐ οὗ ἴΠ0 υϊρκαίο (χὶ. 9) 8 δὴ οὐνίουβ δ ε]- 
᾿ἰϑῃσηθῃὶ : Νον, [πὸ ἀος ὙΔίοΝ 84 δοσοιηρδπίοα 
ἴθ) ΟἹ ἴΠ0 ἸΟΌΓΠΘΥ ΓΑ ΟἿ 8.684, διὰ, 88 δ 
ΤΩΘΒΒΘΏΧΟΙ σοΙηΐης ὑρ, δνηοά, δηά ψαρροὰ ἢΪδ8 
[41]. Βοίἢ Ἐνύζϑομο δηὰ ϑ'οηροὶ ηδμ 68]} δἷ- 
ΤΟ ΠΟΏ ἴο {πὸ ἔβδες ἴΠδὲ (Π6 ἄορ ἰ8 Ὁ ΒΌΡρΘΓ- 
βΒυοῦβ ἴῃ 86 παγγαϊϊνθι [10 8 ποὺ ἡ, δι Δ 08} 
Δ]] ον Ὁϊο, ἢ Προ δηὰ οὐδ γ8, ἴ0 τοῖον αὐτόν ἴῃ 
ΥΈΓΘΘ 6, “ οδβρίοα δΐτα οοπιίηρ," ἴο ἴΠ9 ἀορβ, ΜἈ1|6 
[Π0 οοπίοχί 19 Θα 4} ἀραϊπδὺ 1. 

Ὕογ. 9. ᾿Απὸ τοῦ νῦν ἀποθαγοῦμα. ΤὨΪΐΒ ἰδ ἃ 
ΤΟΙΔΥΚΑΌΪ6 1.86 οὗ ἴπ6 ἔυϊατγο. Ἢ 8 Ἰἴκοὶγ τπ δὶ 
ΒΟΙῺΘ ῬΟΙᾺ 18 ἴο Ὀ6 ὑπάογβίοοα 88 ἴῃ 7.6 Τοχἕἧ ; (ἢ6 
ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΩ Ὀεΐηρ ῬΓουουυΐδὶ, δηὰ βὸ οὗ ἴδ Ὀγίοίθει 

ΓδΟΙ͂ΘΣ. 

ψεῖβ. 10-12. Ἐοιδῃ Οὐδ ο]ῖς σοπατη θη ἰδΟΓΒ 
δΙῸ ποῦ ἀρτοθά διηοηρ ΓΠΟπΊδοῖνοα ἩΪΠῸ σϑϑροοῖ [0 
{πὸ Βοβὶηρ οὗ Τοῖς. ϑβοπὶθ πο] ἰζ ἴο ὉΘ ταΐγαςυ- 
Ἰουδ, δῃ!ὰ ΟἸ ΠΟ, 88 (110 τόθ] οὗ [Π6 186 οὗ πϑῦιγϑ) 

τοιηδᾶΐοβ. Αοοογάϊΐηρ ἰο Ἐσυδοὴ ((Ὁπι., Ρ. 105), 
[Π9 ΒηΔΙΟρΡῪ οὗὨ ἴΠ6 ΟΥΠΟΡ συτΘ βρόκθῃ οὗἨ ἱμ [ἢΐδ 
Ὀοοῖϊκς νοιυ]ὰ Ἰοδὰ 08 ἴο τορϑγὰ 1ὑ 88 τυ ΓΑΟΏ]Ουδ. 
Το ιγτίδο ἱῃίγοάυοθβ ἃ ΥΟΥῪ πδίηΓΑ) δα αϊτίοι, 
δηὰ τηᾶῖκο5 [86 ἔδύΠοΥ δῖ [ἢ 800, αἰϊϑν ἢΪ8 δίγδῃῦθ 
ὙΑΥ οἵ τωρ Βὲπι : “ Ἡ Βαῖ μαδὶ [ποὺ ἀ0}9, ΤΥ 
8ΟΠ1᾽" ΤΣ τὰν ὍὙ6 οἝπθοῖ δοὶρ {πη κίηρ {Π δὶ ἱξ 
ψΟυΪὰ ἤδνθ ὈΘΘΏ ἔα πογο τοβροζίἔῃ}, δῃὰ ἴῃ [ἢ6 
θη 4118 85 υποΐα], ἰξ [86 ἔαῖῃοσ πδὰ Ὀδθη Ῥγαυ!- 
ΟἾΒΙΥ ἱπέοσιη θα οὗ ψθδὶ ἰζ τγδϑ Ῥτοροδϑᾶ ἴο Ἃο ἴοὸῃ 
ἢ8 Ὀοηθῆϊ. 

ὝοεΣβ. 16, 17, ΤΊρθη Βοϊἄβ ἐπὶ δῦ 18 6 ΓΘ 
β8ὰ οὗ Τοῦτ᾽ Β το)οϊοἰηρ δῃὰ Ὀγαϊδίηρ αοά ἷ8 δὴ 
ἱπιογροϊδιίοη. Ηδ βϑϑῖῃβ ἴο Γι ΐηκ {Πδὺ ἰδ 8 ΓΟΡΤΟ- 
βοηϊεαὰ ἴμδὲὶ ΓΠ6 ὑθ8ῃκέ} τάδη ψεπὶ ᾿ῃτοῦρἢ ὕΠ6 
δβίτοεϊβ οὗ Νίπονοῖι βΒῃουϊηρ οὐδ δἷα ὈΠΔ ἢ ΚΕ Υην 
Ὀοέογο 811 89 Ῥϑορὶϑ; δηὰ ββϑὺ8 ἰπδὺ ὙΠῸ Μθῃ 
εἰς οὗ νῆδὶ ἰπιπιόνοι 88, πὰ οὗ ὑπ6 εἰγοῦπ- 
δίδμοοα οὗ Τοῦίϊ, ᾿τ 18 βί πρὶν τ ἀϊου]ουδ. αὶ ἐμὶς 
δ ἴο ρυϊ 8 πηδαῃίηρ ἰπῖο ἴΠ6 ἰοχῦ, δῃἃ ποῖ ἴο ἴδκο 
8 πδίυσαὶ τϑαῃΐην ἔγοιῃ ᾿ἴ. --- Πρὸς τῇ πύλῃ. Οἷ. 
[μικὸ χίχ. 37: Ἐγγίζοντος..... ἤδη πρὸς τῇ κατα- 
βάσει τοῦ ὄρους, οἷς. ΤΠθ νοῦῦ “ἀο08 Ὡοϊ Τηθδῃ 
εὐὐλεη ὧς τοᾶξ παν, Ὀὰξ αὐ ἦε οαπι6 πεαῦ (10) {80 
τηουηϊδίη." 800 Βυϊιπιδηῃ, ᾿ 840. 

γογ. 18. Διῃὰ Ν δρδβ. ΤῊ ΐδ ῬΟυ5ΟῸη 4068 ποῦ 
ΟΥ̓ ΠΟΥ ἶΒ6 ἈρΡροδῦ ἴῃ [Π6 Ὠἰβίοσυ. δίποθ "πὸ ποσάϑ, 
“15. ὈΥΟΓΒΟΓ᾽ 5 80η," 9Ὼ0]]0 ἱπιτη οἰ δίοϊγ, δηὰ δὸ- 
οογάϊηρ ἴο ἱ. 32, ΑΟΠἰΔΟΠΆΓῸΒ γγ88 8 ὀτοι δον ΒΟΏ, 
ἰξ δ8 Ὀθοη 618 ὈΥ ΘΟΙΩ6 ΠΟΙ ΘὨΔΙΟΙΒ (δὲ 
ΝΆΒΌΔΒ ἷβ ΟὨΪΥ ΒΟΟΣ ΠΔΠ)6 Ζ0Τ ἴΠ6 Β81ΠΠ6 ΡΟΙΒΟΏ. 
[η τὴ αὐϑοι ας οὗ τ νογβίοῃ οὗ 1611 ἰξ ἐβ δἀἀοὰ 
ΑΙΓΟΣ ΑΘ ΒΟ ΔΓΙΔ, ἃ8 ἃ ΘΟ )ΘοΙΏΓΟ οὗ πηΐπ8, “ τοῦο 
5 αἰ8ο οΔ]]|0ὰ Ναεδαε." ἘΕὙΖΒΟΙ 68 σϑιηᾶτγί, [παῖ 
αὐτοῦ ἰῃ [10 Ρἴγαβο ὁ ἐξάδελφος αὑτοῦ τείοτβ [0 
Ας ἰϑοδαγιιϑ, 15 ΌὈΥ ΠΟ ΠΙΘΔΏΒ ΠΟὨΟ] δῖγθ Οἡ [δὲ 
Ροΐπῖ. [ὃ τΐχῃϊξ, ὈΥ ἃ Ἰοοβθ οοῃδύγυοϊοῃ ποῖ ἴοτ- 
οἶχτι ἴο [0 ργεδϑηξ Ὀοοΐκ, τοῖο ἴἰο Τοῦτ. ΤῈ 
οἴδπον ἰοχίβ σίνο {ΠῸ0 Ὠδιηθ αἱ ΘΓ ΏΓΥ : ατοοκ Β., 
Ναβάς; ΟἸὰ ἱιαιίη, ΔΝιαδαὶ; βγτίδς, 

ΟΕΑΡΤΕΕ ΧΙ]. 

1 ΑὐΡ᾽ Τορὶὐ οΔ]]θα ἢ! βοῃ ΤΌΡΐδβ, ἀπᾶ βαἰα πιπίο Ἀἷπι, ΨΜΐψ δοῃ, 866 μαι [86 τιδῃ 
2 γ͵Ἐῥπὴὸ ποηΐὶ σῖ ἴΠ66 88 δύ ταρϑβ,2} δηᾶ ἐῤοιῖ τηυδβύ ρἾνΘ 

ππίο δἷπι,} Ο ἔδίμοσ, 1 818}} ποὺ ὃ6 βἰγαϊϊαποα 181 σὶνθ 

οι. 1,3. --1.Δ. Υ.: Τοῦ. 3 χορ γ ὮΑΥΟ δΪ6 (ποὲ ἐπ αΓΣ., οχοορὶ 44.) ταροδ Ἡοῖ προπξ, οἵο. 

ΤΊΟΥΘ. ΑΑμὰ ἢ 8814 
ἰο δῖπὶ 4} οἵ ἐλοεο ἐδέπσε 

8 ΤΟΌΪ8 δεϊὰ υπῖο 
δ΄πι. ἘΠῸ ῬΓΌΡΟΣ ὨΔΙΝΟ ἰδ ἱουπα ΟἿΪΥ ἐπ 348. 0ο., ὅση. ΤΏΘ ῬΧΟΠΟΌΙ δἷδο (αὐτῷ), [6 οταἐἰοὰ ἴπ ἐδο ἐεχέ. γϑς., θα ἰΦ 
ἐουπὰ ἴῃ 111. 28. δδ. ὅδ. 71. 14, Ὧ.8. 0. Οο. ΑἸά. 4Α.Ὑ.:1ὲ ἰδ ὯὨΟ ΒΔΙΊΩ (0 τ 0 κίγο. 60 ὑδνιμ. 
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8 Ὑ ΠΊΟΝΙ μάνα Ὀτουρηϊ; ἴοΥ 6 Βαίμ Ὀσουρῃύ τὴ ἀσαΐη ἴο [ἢ66 ἴῃ δαΐϑίυ ἢ; δπᾶ τηδᾶθ 
4 ὙἘῸ]6 ΤΩῪ Ὑ116 ; 8η4ἃ Ὀτουρς ΤΥ ἦ ΤΌΠΟΥ, δπᾶ ΠΠ|Κοτν]86 ἢΘΑ]Θα {η66. Απά ὅ [Π6 ο]ά 
ὅ πιδῃ βδἰα, [0 18 ἀὰθ πηΐο πἰτη. Απᾶ 4 ἢ ο8]]6 [88 ΔΏρ6), δὰ δα] " απίο πἰπι, Τὰ ΚΘ 
6 δα] οὗ 811 ὑμαῦ γο Βανθ Ὀσουρῇηῦ, πα ρῸ ΔΥΤΔΥ ἰῃ βαΐθίγ. Τῇθη 6 081164 Ὀοΐἢ ἀρϑγί, 

8Πα 5814 υπίο {μοτὰ, Β]688 (σοῦ, δῃά σγαΐβθ δ Ὠΐτη, δηα τηαρ Ὑ ἶτη, ἀμ ργϑῖβθ Ὠΐτὰ 
ἴον ἐλ ἐλίπφεα π ἈΪΟΝ ἢ6 μδίἢ ἄοπθ απίο γοῦ ἰπ {Π6 βἰρῃῦ οὗ 8}} {μα 1ἶνθ. 11 ἐ8 ροοὰ 
ἴο ΡὈταῖβο αοά, δπᾶ οχϑὶ]ὶὺ ἷϑ πϑῖηθ, δῃὰ ἰὼ Βῃδνν ἔονιἢ ἢ ΠομοΥ ἴ [6 το ΚΒ οὗ σοα; 

7 δια Ὀ6 ποῖ 5]860Κ ἴο ργαΐβθ ζω. 1} ἐδ σοοὰᾶ [0 Κθ6ρ οἷοβθ {πΠ6 βϑογϑὺύ οὗ ἃ Κίηρ, θαυΐ 
8 ἱ ἐς σοοά ὕἴο Τ6ν 68] τ] ργαΐδο 86 ὑγοσκβ οἵ αοα. 0 ροοά, Δηα 6501] 8}8}} ποὺ ἴοῦς ἢ 

γου. ῬΙΆΥΘΡ ἐδ σοοᾶ ψ]0 ἔαϑυϊπρ' Δα Δ]τὴΒ δηὰ τὶ θουβηθββ. 11{{16 " τ ἢ τὶ Θου8- 
Ὧ688 ἐξ θα ΓΟ ἔδδη τ οἢ ΨΥ  ἀδυϊρ θοῦβπθβθ. 7} ἐδ Ὀϑίου ἰὸ σὶνθ δἰτπὴβ ὑπδῃ ἰο ΔῪ 

9 ᾧρ φο]α; ἴον 8]τὴβ ἀοίἢ ἀδ] νον ἔγουλ ἀθαίῃ, δηὰ ἴ{ 8881} ᾿Ὁ βῬΡΌΓΡΘ ΔΥΤΑΥ 81] 81:ῃ. ΤΏΟΒΘ 
10 ἐδδὺ ργδοίΐοθ δἰ πιβρι νἱπρ 1 δηᾶ τἰρ θοῦ Βη 688 8}4}} Ὀ6 ἢ]16α τ} 116; θὰν ὑπο ν ἐδδῦ 
11 εἷη δ΄Θ δῃθῃλῖθβ οὗ 13 {πον οσσῃ 1116. ΒΘΌΓΟΙΥ 1 7111 ΚΘΘρ ο]1086 ποίμϊπρ' ἔγοια γοῦ. 1 

Βενθ 7αδύ βαϊα,18 ἢ ἐς ρσοοᾶ ἴο ΚΘΘρ οἷοβθ (δ βϑογοῖ οὗ 4 Κίηρ, Ὀαὶ ἐξ ἐ8 σοοά ἰο τθ- 
12 νϑᾺ] τῖτἢ ῥγαΐβα 6 (86 ψοσκβ οὗ αοά. Απά πον,} ψθα ἔμου αἰάβὺ ᾿γαγ, δπὰ ϑδυτῶ 

(ΠΥ ἀδυρἈίοτ-ἰη-σι., 1 αἸα Ὀσίηρ' {Π6 ΓΘιμθι  ὕγαποα οὗ γΟῸ ργΑΥ ν᾽ θαΐοτθ (Π6 ΗΚ 
18 Ὁπ6:; δηὰ ψθη ἔμου αἰᾶβύ ὈΌΣΥ (Π6 ἀθαᾶ, 1 νγ88 Ἶ τι (Π66 1 Κουσῖβθ. Απᾶ ἤθη 

ποὺ αἰάδί ἢοῦ ἀθΙδὺ ἴο σίβθ ἅρ, δῃα ἰϑᾶνθ (Ἐγ τιθδὶ, 15 ἴο σζῸ ᾿δῃα ΟΟΥ̓́ΘΡ {86 ἀ68α, 
14 τοὺ δῃα 35 (ἢγ ροοᾶ ἀδθθᾶ ὑγϑσθ ἢ πού Ὠϊὰ ἔγοτῃ πιθ, θα 1 γγὰβ ἢ 0166. Απά πον 
1ὅ Οοᾶ βρϑῃὶ 33 τη ἴο ἢ68] [πΠ66 δπα ὅϑδσταὰ 2 (Πγ ἀδυρῃίοι-η-1νν. 1 δὰ ΕδΡἢ86], ὁπ6 οὗ 

1}16 ΒΘ 6 ΠΟΙΪΥ͂ ΔΏΡΈ]8, γγ7Χῆ “5 ῥσϑβϑηΐ ἢ 6 ῬσΆΎ ΓΒ οἱ (86 Βαϊηΐβ, δῃα γγ80 “' ρῸὸ ἴῃ απά 
οἰ Ὀοΐοτα (86 ἸΟῪ οἵ {π6 Ηοὶγ Ομθ. 

16 Απαᾶΐ (μοὺ τόσα οί 'π ΘΟμΒίοσ δου," Δηα 1[6]] ἀροη ἐλοῖγ ἴβοθβ, ἴου ὑμ6 Ὺ 
17 [ϑαγοᾶὰ. Απᾶ“ἷ μὸ βαϊα ὑαηΐο ὑμθη, ΕἾΘΔΡ ποῦ ; ρϑδοθ Ὀ6 τὴ γοαῦ ; Ὀαὺ ρῥγαΐβθ (οά ἔοσ- 
18 ονϑῦ.9 ΕῸΓΣ πού {πγουρἢ 9 ἔδνοῦ οὗ πιΐπθ, δαῦ ὈΥ {Π6 Ψ11 οὗ ουν ἢ Οοα 1 οδπιθς 
19 τβθγθίουθ ρσγαΐῖβθ ᾿ἷπὶ ἴοσοσοσ. ΑΧΚ1]] ἐΐεβ6 ἄδγβ 1 δἰηιρίῳ ἀρρβαγϑὰ δ ὑηίο γοῦ ; 8ῃὰ 1 
20 ποὲίμοῦ δίϑθ ποὺ ἀγϑῃκ,52 δυΐ γου αἰά 866 ἃ νυἱϑβϑίοῃ. ἀπᾶ ΠΟῪ ὅδ σίνγο (ὐσοα ὑπδη 8, [Ὁ 
21 1 ρὸ Ρ ἴο δῖπῃ ἰμδύ βϑηΐ τη6 ; δηα ὃ" τγϊῦθ 411 ἐλέησε ΒΟ αγθ Παρρθπθα 5 ἴῃ ἃ 
22 ὈΟΟΚ. Απὰ ἤθη (ΠΟΥ ΤΟΒΘ, {ΠΟῪ βδὺγ Εἶπα ΠΟ τηοσο. 5 Απάᾶ {ΠΟΥ οοπίθββοα ἢΐ8β ὅἷ 

δτοδῦ δηὰ γοθμαθγα] τνοσκ8,5 5 Πονν 86 3. ΔΠΡ6] οὗ (Π6 1,οτὰ Πμδα ἀρρθαγϑᾶ υπίο ἐμ θιι.. 

γοτα. 8-ὅ. --ἰ Τὸ Οτθοκ πότο, δηὰ ἴῃ τϑσ. 6, ἰ6 ὑγιῆ, ὁ. ε., "' ἴῃ ΒοΔΙΣ,," οσ, “" δδίο δῃηὰ βουπὰ." Ἔ5δ8ΞΞ᾽.Α. Υ͂. : τὴ9 6. 
(στε., μον); ΟἸἹὰ [Δἱ., εἰ Ῥεομπέαπι τπέσμηῖ αὐτιἶ. 8 ἸΏ. 4.30. δὅ Β6 Βαϊὰ. 

ΨοΣ. θ. ---56.4. Υ. : ἰοοῖς ἐλένη (Θσ., καλέσας τοὺς δύο κρυπτῶς) Ὀοίῃ..... 6θ0ἀ, ῬΓΒΪδ6. 1 ΒΟΒΟΌΣΔΌΪΝΥ (τηλτῷᾷ., τὶ εδι 
ΒοῃουΥ) ὕο δον Ζοσίῃ. ΤῺο Οσοθκ Ἀθτο 8 ἐντίμως, λοπογίδεε, " κἰνίηρ Εἶτα ὨσΒοτ."" 8.Α. Υ. : ἰδογοζοζο. 

Ψοσα. 1-10. --- 95... Υ. : πὲ ἐξ ἐς ΒΟΏΘΈΓΔΌΪΟ (τ΄, ἐνδόξως ; Οοαά. 71. 286. 248. 2419. 6ο. τοδὰ ὄνδοξον) ἴο τοτοδῖ..... Ὁο. 
ἐλαξ τολῖελ 5 κοοὰ, δῃᾷὰ ὯΟ 601] Β.14}}..... Α 16. 10Ὰ, Υ͂.; 10Σ δἷπιβ (86 γάρ ἰ6 οτἰ θὰ ἴῃ 11. δὅ. 14. 288.).. .. διά! 
8}}} (αὕτη ἰ86 οχτηἱεϊοὰ ΌὉΥ 44. 106.).. 11 ὀοχογοΐβδο 85. 13 ἰο. 

Ψος. 1]. --3. Δ... : ΕΟΣῚ εδἰὰά. Το Οοαὰ. ΠῚ. δῦ. 64. 74. 16. 248. 248., νἱεἢ ὅο. δηὰ Α]ὰ. δύο δέ Βατὸ ἰπδίοδὰ οὗ δή. 
Ἱ ἢ ὦ κοοᾶ. .. . πὲ ἐλαξ ἐξ ισαΣ ὨΟΠΟΌΓΣΔΌΙΟ (Οοἀά. 74. 16. 248. 249. 60ο., ἔνδοξον) ἴἰο τογνοδὶ]. 

ΨαΣ. 12, 13. ---5.Α. Υ. : ΝΟῪ {δμοχοζοσο. 16 ὅθγα. ... ῬΤΆΥΘΓΒ. 11 Τῃ δα άϊιίοη ἰο ἐδο δυιϊδοσεϊοα εἰ θὰ ἴῃ 
ἘΕστὶχρομο᾽ 8 Ονΐξ. Α». ἴος ἴδ τοδάϊηρ συμπαρήμην (111. ὅ8. 64. 71. αἱ. --- ὙΜΙΟὮ δτὸ 16. 2836. 248. 248. 249. 6ο. ---), 11. τΑῪ 
Ὧο οἰϊοά. Το ἐεχί. γες. ἢδΔ6 συμπαρήγμην. 18 ΑΟὟ. : ἀἴπηον (ΟΣ,, 88 ἰὶ. 1. ἄριστον). 19 ογῖῖς ἰου δηὰ (οοπιδἰποα 
ἴῃ ἐπο ατ., οὐκ ἐλαθές με ἀγαθοποιῶν). 30 ὍΔ. 

οτα. 14-16. ---Π ΑΟΥ͂, : Βα βου. ἘὮβο. Ῥψ μἷο. Ἡιρλίλ. ΊΠοη. 9 ἰσουν]οὰ (ΟΣ. ἐταράχθησαν). 
Ἐδο γοῃαυσίτ κι 16 ΑΚ. 

γον. 17.--ΤἢἸΜἘἨΠΜ,ΑῸ.: Βυ. 55 7107 [Ὁ 88}811} βῸ ΜΠῚ1 πὶ γοὰ 3 Ῥγϑῖδο αοὰ ἐποτοΐοστο (6 Ὺ., εἰρήνη ὑμῖν ὅσται" τὸν δὲ θεὸν. 
εὐλογεῖτε εἰς τὸν αἰῶνα ; ἴδο 16δὲ ἔτο0 ΟΓΆΒ, ΠΟΎΘΥΟΣ, ἃχθ οταϊ θὰ ἰῃ 28. 64. 71. 14. 16, 286. 249. Οο. Α]ἀὰ.). 

ψοετχα. 18-20. ---9 Α.0.;: οὔ αην. 80 ΤῺ Οοἀᾷ. 11. δῃὰ 1Π1. βανο ὑμῶν ἱπδίοδὰ οὗ ἡμῶν οἵὗὨ ἔδο ἐεσί. γες. ; ΟΙὰ Ἰδὲ... 
οοδίεξεμνπ. Οοἀά. 44. 68. 106. 249. οπιίε ἡμῶν. δ81Α.Υ.:1 ἀἰὰά δρροαᾶσ. ΤῺ6 δι ϊείοη ϑΟΟῚ 8 ΠΘΟΘΒΘΑΣΥ 70. ΟἸΘΘΙΏ668.. 
ΣΑΙ Υ.: Ὀσὲ1 αἰά ποίζδοσ οδὲ πὸ ἀσῖοκ. 88 Νον ἰμογοῖοσο.Ό δό Ὀυϊ. δὅ δῖὸ ἀοῃθ. 

Ψοτα, 21, 22. ---- 8 ῬῸΣ οὐκέτι 11. δῦ. ΟὗοΣ οὐκ ; ΟἸὰ [Δὲ., δὲ ποπ Ῥοίμεγμηὶ ἰΐωηι υἱάφγς. 81.Α..: ΤΏΘῺ ἘΠΟΥ οοπἴοκοθά. 
26, οἶδ. δὅ8 χτνοαῖ δῃὰ τνοῃάοτίυ] τγοτκ οὗ θοά, δῃὰᾶ, οἰοΘ. Τὰ τοδάϊωρ 20] οὐσοὰ ὉΥ ἐδ Α. Υ͂. (θαυμαστὰ τοῦ θεοῦ καὶ. 
ὡφξ) [6 δΌΡΡοείοας ὉΥ 11]. 283. δὅ. δ8. 71. 0ο. ΑΙΪᾶά. 89 Οοά. Π. οπιϊὲν ἐδ ἀτέϊοϊο. 

Οπλριεεκ ΧΙ. 

οσ. 1. Ὅρα, 866, ἴῃ ἴῃ: 8686 οὗ ““ΠδγΘ 8 ΟΔΓ0,᾽] ἦχα 88 ρογζοοῖ οὗ ἄγω. Τἢδ ἔογπιοῦ ἴβ 8 1δθ' 
“00 Κ ουὖΐ ἴον ἱϊ,᾽ ἴκὸ τὴ νοσῦ ἐπιμελέομαι. ΤῊ ΐ8 ποχά. Ὧ6 ἱπιπιδιίοη οὗ ΤΌΝ 48 ἴῃ ἢ8 νΘΓῈΘ 
τησϑηΐηρ ἰδ 4180 ρίνθη ἴο [80 πογὰ ἴῃ ὕδο οἰαββίςβ. ᾿ τὴ γϑϑρϑοῖ ἴο ἷβ νυἱέθ ἰδ δηγτΐηρ ας οοταρ]- 
ὅθ6 Βοϊττηδηῃ, Ρ᾿. 248. ΤΘηΐΔΥΥ. Βυῦ ἴν ͵ἰθ8 ἀου Ὀ01658 ἃ 8]1]0. δ χοίοτϑ 

γόον. 2. Βλάκτομαι, ἀἰααο]θᾶ, τυρϑακοηυθᾶ. ΤΒο] Ὁ ΠΟΥ ἀο]ἰνογδηοθ ἔγοτα ἴδ ἰμβυθηοα οὗ [ἢ 
τοοδηΐης ἰδ ἴπΠαὸ ἢ6 νουἹὰ αν δμουμχὰ [ἰοἔϊ, 80] ἀθπηοι. 
[δῖ ἢ6 ὙΟυῦ]ὰ ποὶ Ὀ6 Θ) αΣταβϑδϑά. γεσ. ὅδ. Θο δΙΙΝΑΥ ἴὰ δοίοίγ. Τῇθ τϑοϑηΐηρ 3 

γεγ. 8. ᾿Αγήοχε ἴος ἀγήχε, ἰμδιοαἀ οὗ [86 π6υ8]] μοὶ οΟἸΘΑΥΥ οχργοδϑοὰ. Ὑσθὶῦ τῖβθ8 Ὠΐτὰ δἰ ΠΡ 
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ἃ ΠΔΡΡΥ͂ ἸΟΌΤΏΠΘΥ. ΑΒ [ἢ ΟΟΓΙΔΠΒ ΒΑΥ͂ : “ Εἶπε 
σιθοξ δας ἸἈεῖϑθε 1 “Α ρμ]οβδηῦ ἸΟΌΓΙΘΥ 1} 

Ὑογ. 7. Κακὸν οὐχ εὑρήσει ὑμᾶς. Το δσιΐς]θ 
8. οὐμἱτιοα ἩΠἢ [06 δα δ͵θεῦ, ρΓΟΌΘΌΪΥ οἡ δοοοῦ πῆι 
οὗ ἐϊ8 οπι᾿βδίοη Ὑ]Γἢ Ὁἢ6 ργοοθαΐηρ ἀγαθόν ᾿ῃτουρὴ 
[Π6 ζΘΠΘΓΑΙ πδίοσο οὗ ἰδ6 ὑπουρῦ. “ Εν] 88}|4}} 
ποῖ πὰ (το8ο}}) γοῦ,᾽" 

ὝοΥγ. 8. ῬΓΩΥΟΡ ἰβ χοοᾶ υντὧἦέιμ. ᾿ιδείης δηᾶ 
Ια. ΕῸΣ ΤΟΙΊΔΣΚΒ Οἡ ἴδπο ἀοοίτγίηθ οὗ ἔαβιϊην 
δηὰ δἰπιδρίνίηρ, 88 ὑδυχεῦ ἴπ {118 ὈΟΟΚ, β6ο 1πῖσο- 

ἀποίίοη. ΤΏ Ηδοῦγον τογὰ ΓΤΞ δ χομάογοα 

ΌΥ ἐλεημοσύνη πῃ ἴπΠ6 δορίπαρίηιϊ δὲ Ὠουϊ. χχὶν. 
" : δη. ἵν. ῶ27.. Ἷὴ ἢ, ἴἴοτοὸ 8΄Ὸ δί ]᾿ϑθδϑί 
τΚυϊτίθοθη ὮΘΙΘ 8 Β᾽ Δ τη ἀουίηρ 18 
ἴνϑῃ. ἴδιο ἸΩ5880Ώ, οὐ ὙΠΙοἢ πὸ 11{010 δίγοθϑβ 18 
ἰὰ ἱπ ϑοεγίρίατο, σουἹὰ ΓΠΟΓΘΟΥ Ὀ6 ἰϑαρηῦ ὉΥ 

[06 ὈΓΒΙΏΒΙΔΙΟΙΒ οὗ πὸ ΟΧΧ., “ ταῦ ΠΊΟότΟΥ ἰονγαγὰ 
ΟἿΡ 6] ον θη ἰ8 [ἢ 6 στγδηὰ ἴοκοῃ οὗ τιριίοουϑ- 
ὯΘ85 ἴῃ [6 δίρῃϊ οὗ ὑπΔῦ αοα ψγὼο τηβη  θϑὶβ ἢἷ8 
ΟΥ̓ ΤΡ ΘΟΙΒΏΘΒΒ ΘΒρΟΟΪΔΙΪΥ ΟΥ̓ Βῃονίην ΙΏΘΙΟΥ 
διηα ροοάηοβ8." Ὗἰταϊδβίομο, Ο. 7. ὅ'γη., ῥ. 26]. 

γεν. 9. Αοροτγαΐπρ' ἴο [Π| ἐεχί. τεσ. ἴ86 ΔΏρεΙ 
ΤΩΒΚΟ8 ΠΟ οἴἶογὶ [0 γθοοῦς}]6 (Π6 ὉΠΘΟΣΘΕο8] ΡῥΣΊη- 
οἶρ]ε5 ψῃϊο Π6 1Δγ8 ἀονῃ ἢ δῦ 88 ῥσϑςι- 

'γ ἔσθ ἴῃ {Π6 6886 οὗ ὑδο τιυςΐ-8υ ον 
Ὀαυῦ τἱρμίθουβ Τοῦ, ΤῸ Ψαυ]ραίο, Πουνουθῦ, μι 8 
ἰηῦο ἴδ ἔογιηθγ β τπιουτἢ ὉΠ06 ᾿ογὰβ.: Εἰ φιΐα αο- 
οερίιιδ ἐγαβ ἴδλεο, ποοϑδδὲ διϊΐ, υἱ ἱεπίαιο γεὶ ἰε. 
- Ὁοῖὰ ἀοῖένος ἔσοσο θα, δὰ ἐξΐ 8881} ρυσῶο 

ΤΗῊΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ΔΎΓΔΥ 8}} κἰῃ, Αἰἰοηιίοη βου ἃ δ6 ς4116 ἀραὶπ 
(866 [ηὐγοάυοίοη) ἴο ἴ86 τυ Πι|β8 Κα Ὁ]6 δη ἃ δβιδτί- 
Ἰΐὴρ ἱπιροτί οὗ μῖ8 ἀροϊ]ασαίίοη. Ὑμ6 ρσίνίηρ οὗ 
ΑἸτὴ8 4λαϊὶ ρυιγφε ατοαν αἰΐ δἰὶπ απα ἀεϊιυεν ἥν 
(οριίτι ἐμαὶ) ᾿ 4] ἩἨὸον ἱπιρογίδηϊ ἴο βίπαν (ἢ9 
σιουμάβ οα ψἰο ἢ [6 δυ ΘΠ ΟἿ Υ δὰ σϑοηυΐηθ- 
Π688 οὗ δυο 8ἃ ΠΟΙ ρΟΕ ΟΠ 816 βυρροτγίθα, 069 
ΚΟΔΟΝΙ ΡΒ ΔΓ 80 ΟὈνίουβὶΥ ἴῃ οοηϊγδαϊοζίου ἴο [86 
Ἰφίοῦ δηὰ βρί γῖῦ οὗ [Π0 σϑ οἶς 4] ΟΣ ΡίΏΓΟΘ 

Ὕετβ. 192-15. 1 Ῥσουσμΐ [ὴ6 ΣΘΣΩΘΙΩΌΣΘΣΟΟΘ Οὗ 
ΤΟΣ Ῥγδύοσβ. ΤΠΪΐδ ἰάθα [Ππδὺ δηροὶβ ργϑδοηϊοά 
βιὰ Ὀείοτο αοὰ ἰβ αἰδϑο Τουπᾶ ἴῃ [86 ΒΟΟΚ οὗ 
πΟΟἢ (χν. 1). 8666 ΓΟΙΊΑΤΚΒ οὗ ΗΟ ΔηΏ, αὐ ἰος. 

Οὐδοσβ ΒΑΘ ΘΥΤΟΠΘΟΌΒΙΥ δἀδυοοὰ ἔτοιῃ 
[ἢὴ6 σδῃοηΐολὶ βδοτρίατοθ οὗ ἪπΠ0 ΟἸἹὰ Ταοδίδιηθης 
(48 Φοῦ χχχὶϊ!. 28 ; Ζϑοῇ. ἱ. 12) ἴῃ βαρροτί οὗ [Π0 
8816 ἀοοίτίπα. ΟἿ. Τηϊτοάἀαοσίίοη, πηάοῦ “ Πος- 
ὑτῖμ8] Τοδοβίηρ," δηὰ 9 νδυοῦ δ ΟΟΙΏΠΙΘΏΓΑΙΙ6Β 
οὐ Βον. υἱ δ. δπὰ ἰχ. 

ΨΥ. 306. ΒΌΣ Ι ρὸο υπῖο Βἷχὰ ὑδδὲ δοῃῖ σϑϑ. 
ΒΌΣΒΠΡΟΘΙΥ που Ὦ, Βοιη  τοϊοδίδηϊ οΟΠτηΘη ΔΙΟΓΒ 
αν ὕθϑη ἀγίνθῃ ἴο δυο ΡΒ σα [8 ἴῃ {πεῖν δυο ρίοα 
)αδι]βοδιίοη οὗ ἴΠπ6 ορίπίου δὲ πΠ6 ΑΡοσγυρδδὶ 
ὈοοκΒ οὐχὶ ἴο ὃὉ6 γοξαιποα 88 ἃ Ἰορ ἰπιαῖθ ματὶ οὗ 
τῃς Βἰ0]0 48 ἴο εἰζα [18 ρβββᾶρο 88 βυρροδβίϊηρ ἴο. 
ΟἿ ϑαν  οῦῦ ἢΪ8 τοσάβ ἴῃ Φοδη χυϊ. 6. ἔθει) νὸ]]} 
ΤΘΡ ΘΒ: “1μδὺ ἷπι ἀπάογβίδπα ἰτ 0 σδη ὑπάου- 
Βιίδμα ἴῦ; 1 οσοῃίεδαβ [παῦ δυο} δίδίθπηθηβ ἈΡΡΘΆΣ 
ἴο Π|6, πῃ ΤῊΥ “ }100]18[1 688, ἴ00 ϑίγβηρο, ἴοο ῥτὸ- 
[ουπὰ." 2ίε Αροκζτυρλεηΐγαφε (θἃ. 1855), Ρ. 109. 

Ὅβάρτεξε ΧΙΠ. 

Απᾶϊ ΤΟΙ ττοίθ ἃ ῬΥΑΥΘΡ οὗ το]οϊοίπρ, ἀπά βαϊᾷ, 
ΒΙοββθᾶ δε ἀοὰ ἐδμαῦ ᾿ἰνϑίἢ ἴοῦ θυϑσ, δπὰ δέθεβοα δδ ᾿ῖβ Εἰράοτη, 
ΕῸΓ [6 ἀοίῇ βοουγρθ, δῃηα Βιαίϊι ΤΏΘΓΟΥ͂ ; 
ΗΘ Ἰ᾿οδάθι ἄοσηῃ ἰο Ηδα68,2 δῃα ὈσγΙηρ ἢ Ρ ασαΐπ; 
ΝΟΌΣ 18 {Π6 ΓΘ ΔΠΥ ὑπδύ 8}}8}} ΘΒ08ρ6 ὅ ἢ]8 Πδπά. 

ΤΉ ΘΓΘ ἄθοϊαγο Ηἷ8 στϑδίμπϑββ, 

Οὐοπΐοββ Ὠἷπὶ Ὀοίοσθ (86 (ἀθῃί1]68, γο ΘΠ] άγθα οὗ [βγϑοϊ, 
ἘῸΓ ἢ6 Πϑίἢ βοδίίογθα μ8 διηοηρ ὑμθῃλ. 

ΕΧΙΟΙ] ᾿ΐπὶ ὈΘΐΟσΘ ουθυῪ ᾿ἱνίηρ Ὀοὶηρ," 
ἘῸΓ ἢθΘ ἐξ ουσ Τοτὰ δηα Οοά, 
Ηδ ἐξ οὐῦ ΕΔΙΠΟΣ [ῸΓ ΟΥ̓ΘΡ. 
ἈΑΒΑ Β6 Μ1]}] ΒΟΟΓΡΘ ὑ8 ἔοστ ΟἿἿ ἰῃϊαα 168, 
Απα Μ|}} μᾶῦθ ΠΊΘΓΟΥ δρϑίῃ, δηα Μ01}1} σύθον 18 ουΐ οὗ 811] παίϊ 8, 
ὝΒΘΓΟΥΘΙ γ8 παν Ὀ6Θη βοδίίογϑα διλοηρ {Πθτ.ὅ 
Τ γουὺ ἰυγη ἰο πἰπη 1} γΟῸΣ “8016 Βθϑσί, 
Αμπὰ σι ἢ γοῦγ ἯΠ0]6 808], ἰο 468] δ ἌρΣΙΡΟΙΥ Ὀαΐογθ εἶτα, 
Το Μ1}1 6 ἔυτη υπΐο γου, 
Ἀπαᾶ ν}1}] ποὺ [46 ἢΪ8 ἔδοθ ἔγοσῃ γοῦ.: 
ἈΑπᾶ 5866 ψδδΐ μ6 Ὑ1]] ἀο ἔοσ γουῦ,ἷ 
᾿Απᾶ οοηἕθβ8 Ὠἷπὶ τ] ἢ} γΟῸΣ 016 τοῦ ἢ, 
Αμπὰ ρῥγαΐβο {86 1ωοσὰ οὗ σἱριυβουβηθδ8,5 
Ἀπά οχίοὶ {86 δυθγϊδίϊηρ Κίηρ. 
Τὴ [89 Ἰδηὰ οὗ ΠΥ οδρύλν τ ἄο 1 οοηΐθβ8 Ὠΐτω, 
Ἅπα ἄθοϊδγα εἷβ ταϊσῃῦ δπα τηδ]θβίυ ἴο ἃ πϑίϊοῃ οὗ βίπποσβ. 

Ψαοτα. 1, 2. --τ α. Υ. : σι. 2 .86]]. 8 σϑῃ δυοϊὰ (ἐκφεύξεται). 
γοτε. 4, ὅ. ---4 Α. Υ. : Απάὰ (δο 64. 106. 248. 248. Οο. Α14.} οχίοὶ εἷπι Ὀαΐοτο 411 ἐμοὸ ᾿ἰνίηρ (6τ., παντὸς ζῶντος). ἘῸΣ Ἦθ 

ἴδ ΟΣ 1οτὰ, Απὰ Βο ἐξ ἐδο αοᾶ, ΟἿΣ Ἑδέδοῦ. 1 παγῦὸ ὁμβδηροὰ ἐδ ΟΣΟΣ οὗ ἐδο ᾿οσὰδ ἴο οοσσοδρονὰ Ὀοέϊοσ τεΐτ ἐδδὲ οὗ 
[86 Οτρεϊ. 

Υον. 6. ---5.Α. Υ.: τπυἱηὰ δηά ἀραὶ (καὶ ποιήσητε ἰδ Τουηὰ ἰπ 28. 74. 236.). 
τοίην (τῆς δυνάμοισς, πὶ Οὐ. ; ὅπῃ. 4 ρφίεπεέεείπιο). 
ἔθνη. 

δ ἀιροσρ Ἡμοπὶ Β6 Βδὲἢ δοδίξοσοα Ὧδ (6 σ., οὗ ἐὰν σκορπισθῆτε ἐν αὑτοῖς ; 248. 6ο., οὗ διέσπειρεν ἡμᾶς). 
ἴ ΤΒοχοἴοτο δ66.... Ὑἱζ γοῦ. 8 οὗ 

9 γχγβίδο ἢἶμα..... δ: 7.1 υδὲίου. ΕῸΣ ὄθνει [1]. δρΕὰ 11. Ὠδγο 
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Ο γε βίῃ 6.8, [ΤΏ 8πα 40 Ἰπδίλοθ Ὀαΐοσο εἶτα ; 
Ὑο Κιιονγβ θυῦ ὑμαΐ Β6 ν}}] δοοορὺ ἦ γου, 
Απᾶ ἢᾶνθ τὩΘΓΟΥ͂ οἢ γου ἢ 

7 15}}} οχίοὶ τγ Οοά, 
Αμπᾶ τὴν 808] δλαϊ ρταΐδο (6 ΚΊηρ' οὗ Βοᾶνβῃ, 
πα 58}4]} γβοἱοθ πῃ ἷβ στϑδίῃθββ. 

8 [οἱ ἃ]] ηοῆ βρϑδκ, δῃά 1ϑύ 411 ργδῖβθ ῃἷπὶ 'π συ βδ] θμλ. 
9 Ο ϑογύβαίθι, οἰΐγ οὗ (}6 Ηο]ν ΟμΘ, 

ῊἨΦΘ βοοῦΣρα8 866 ἴογ [ΠΥ ΟὨΣ]ἀγΘ ἢ Β ἩΟΓΚΒ, 
Αμπὰ ν1}} ἤδνθ τ ΓΟΥ Ἀραΐη οἱ [Π6 οἰ] άτϑη οὗἩ (86 τἱρμίθουε. ὃ 

10 Ἂαανθ ρῥγαΐβθ ἰο {86 1 σὰ ἴῃ Ὁργρ 688 
Απα Ὀ16855 (86 Θνϑυαϑιπρ Εὶπρ, 
ΤΗδὺ δἷ8 ἰΔΌΘΓΙ 8616 ΤΥ 6 Ὀ6}]0 ὅ ἴῃ [Π66 ἀραὶη τ ἿΟΥ, 
Απά ἢ6 τιδῖ Ἰουα] ἴῃ [Π66 5 ἐλοθβό ἐλαΐ αγὸ σαρϊν 68, 
Απᾶ Ιονϑ ἱπ {Π66 ἴον Θνοῦῖ ἐλοβὲ ἐλαξ αγὸ ταῖΒΘΙΓΔΌ]6. 

11 Μδην παίϊοηβ 888}} δοπὴθ ἔγοτῃ 8. 0 [86 Ὡδπὶ6 οὗ (Π6 Τιογὰ Οοᾶ, 
Ἡδνὶηρ ὃ ρἰἔ ἴῃ {86}. παπᾶβ, θυύθὴ σιβ ἰο ὑμῃ6 Κίηρ' οὗ Ἀθαυθα ; 
(ὐσμογαίίοῃϑ οὗ ρϑῃθγ ϊ οη8 8}}8]1 Το θν {866 1 011Δηὖ ῥχαΐβθ." 

12 Ουχβρά αγὸ 8}} (86 ν ψ80 15 Βαίθ {Π66, 
«πὰ Ὀ]οββθα 58}}8]1 411 Ὀ6 ψγδο 11 ἰΙονθ {Π66 ἴῸΣ ΘΥΘΓ. 

18 Βο͵]οϊοθ δῃὰ Ὀ6 ρ]δᾶ ἔον {86 οἰ ]άγθη οὗ [}6 1.8, 
ἘῸΓ {ΠΟΥ 5881} Ὀ6 ραίπθγθα ἰορϑίβου, δῃα 8881} Ὁ]688 {86 1ωοτὰ οὗὨ [6 78. 

14 Ο Ὀ]Θοββθᾶ αγὸ {Π6Ὺ ψο 123 Ἰονϑ {Π66, 07 {ΠΘΥ 88}18}} τϑ)οϊοθ ἰῃ {ΠΥ Ρ6806 ; 
ΒΙΘββθᾶ αγδ ὑΠ6Υ το ᾿5 βᾶνθ ὈΘ6η ΒΟΥΓΟΎ ΤΙ] ἔου 811 (ΠΥ ΒοοῦΓροΒ ; 
Εν (ΒΟΥ 818}] τϑ]οΐοθ ἴοσ 8866, θη ὑΠΘΥ ΠδΔΥΘ 866} 411 {Πγ ρΊΟΓΥ, 
Απᾶ ΠΩΥ̓ 800] 81|4]] 1 Ὀ6 ρ]Δᾷ ἴο0Γ ΘΥΘΥ ; 

165 1μ6ὲ ἱ Ό]688 15 ἀοα {δ στοαί Κὶηρ. 
160. ἘῸΣ Φοτγαβαίθια 884}} Ὀ6 Ὀυ}}0 μρ τὶ Βαρρἶτθ, πᾶ ϑυλθγα]α,15 δηα (ΠΥ ντ8}18 

ψ 0} 17 ῬΓΘΟΪΟῸΒ βίοῃθ ; 
Απά ἰδγ ἴονοιβ 15 δηα δ. ]Θπιοπίβ τ ἢ} Ρατο ΡΟ]. 

17 Απά ιδ6 Ὀσοδάναγβ ᾽᾽ οὗ ΨΥ ΆΒΑ]Θτα 8}}8}} Ὀ6 ραγοϑα τὴν ὈΘΓΥ] δηα ΘΓ ιΠ0]9 δυᾶ 
βίοῃϑθ οὗ δυρδῖν Ὁ 

18 Αὰ 8]] Β6ὺ βίγϑοίβ 888]} βαυ, ΑἹ]]ϑΙ αἷβ : 
Απᾷ {δ6Υ 8114]] ργδῖβο ἀΐπι, βαγίηῃσ, ΒΙϑββοᾶ ὅδ αοᾶ, 
Ὗ5ο “ἴ δίῃ οχαϊ θὰ {866 3 ἔοσ ϑυϑυ. 

ΨοΣ. 6. -- 1.4... : οδῃ ἰο]} 11. δὸ τὴὶ}} δοοορί. 
Υετ. 8. --32.. Κ΄: 10. ἀΐς σ καὐθοῦδειοβα (ἐν δικαιοσύνῃ, 64. 248. 248. 249. 6ο. ΑἸά., ἔο ατοοῖς ΒΙ01]6 οὗ 1646 (4519) 

διὰ 1697 (τδμκίοσε); 0... Πεδέε, δὰ ἴῃ ἐδο τοδιρίπ, “ ὅταο., ἐκ πεσε εία ᾽)). 
οχ. 9. - 5... Υ.: [86 ΒΟΙΥ εἰγ. (τ δὰ ἁγία (οΣ ἁγίον οἵ 11., [8:6 ἐεχέ. γές.. Δυιὰ οἶμον δ οτί 168) ἰπ ΠῚ. δ. 64. 

Ἵ. 10. 236. 243. 248. Οο. ΑἸά. 8.06 Οὐν»ι.).... Ηο νὶ}} βεοῦσχο (πο ζαίηστο, Ὀθὺ Ὀοιῦον σοῃάοτοα 885 ῥγοδοιξ, 88 ἰὺ σορσϑ- 
δοΟηδ 8 ζΟΏΟΘΓΑΙ ἰσαϊῃ, δὰ ὁη6 ἩΔΪΟὮ ἐδ6 16γΔ611{66 Το Γ6 ουθὴ ἔλθη ΟΧΡοσ ποίησ. Τ6 πιδτρίη οὗ ἴμ6 Α. Υ. 88, ὕλοσΘ 
Δ οσαΙγ, " Ηθ Ἡ]1] Δ ἃ δοοῦσγο Ὁροὴ ἐδ 9 ΟΥΚΕ οἵ ἐὮΥ οὨἑ] ἀτθ 7). .. . ΒΟῺΔ οὗ (δ τἰζὨ ΘΟῺΒ (οἷ. γο;. 18). 

γος. 10.-- 2 Α. Υ(ἹὔὌ : 1ογΣ λ6 ὁ ξοοὰ (ἐ. 6., ὅτι ἀγαθός, 88 248. 0ο.), ἀῃὰ ῥταίδο. Οοά. Π. μδ5 ἀγαθῶς (48 ἐεχέ. γός.} ὉΥ ἴδ δχαὶ 
Βοηὰ, διὰ ἔΠοτο ἰδ ποΐ, 85 δβίδιοα ἴῃ ἘΣΤΙ ΣΒΟΙ Θ᾽ Δρρασδίιιϑ, ἃ δοσσϑοϊίοῃ ἐὸ ἀγαθῷ; 171. μδΔ6 τῷ ἀγαθῷ. δ Α. Υ. : Ὀυϊ]ἀοὰ. 
Φ Ἰοὺ πἶπι ταλῖκο ὑογέῃϊ ἐποτοίῃ (ἐκσὶ ἰδ ἰουηὰ ἴῃ ΠΠ1. 28. 64. 249. Α1Ἰ4ά.. ΤΊ 1ίξ., πηῖο 81} (πὸ χοποσαίίουβ οὗἠ ἔμο ξδοι. 

γεν. 1].--5.4.0.ὕ.Ψ.: πίιὰ (αν., ἔχοντες). 9. Αἴ] φΘΏΘΣΔΙΟΣΑ 581} ὑσγαίδο ἔμ υνἱῦ ατοδὶ 10γ (ΟΣ., γενεαὶ γενεῶν 
δώσονσί σοι ἀγαλλίασιν). Οοάὰ. 111. 64. 2483. 249., ψἱτὰ Οο. δηὰ ΑἸὰ., δἀὰ αἰνέσονσί σοι (σε, 64.) καί αἴΐοῦ γενεῶν, δηὰ 
οτηΐἑ 29 Ῥσοῃοῦ δίΐζο ἐδ ζο] ον ίις τοτῦ. Το ἔοττη ἀγαλλίαμα 5 ἰοπμῃὰ ἰὰ ἰδ ἑέχέ. γες., πὶ ἰ8 οὔδηροὰ ἰπ π15 ἰοχὶ 
ὉΥ Ετί σϑομο ἐο ἀγαλλίασιν, νἱεὰ ΠῚ. 28. 44. 64. δὰ ΤῺ οἶβοτα. Ι 

ΨοτΒ. 12-14. -Ἰ0 .ΑΟΥ. : τ ΔΙΟΒ. 11: τ Ἐ]ΟὮ. 12 γὨϊοἢ. 12 γὩ] οἷ, 324 Αῃά 8828]} (866 ποχὶ γ6156). 

Ψοτ. 1δ. --Ἴ6.Α. Υ. : 18ὲ ΣῪ δοὺϊ] Ὀΐδθε (Οοάἀά. ΠΙ. απὰ 111. ατοὸ εὐφρανθήσεται Ἰυδὲ Ὀοΐοχο, ᾿πδίοδιὰ οὗ (86 Ῥ] ΓΑΙ οἵ 
[δ βΒδῖρο, δῃἀὰ ὸ ὮΔΥΘ ΘΟὨΠΛΘΑΌΘΠΤΥ τοδάθ ἡ ψυχή μου ἔδο δ0766ὲ οὗ ἰξ, διὰ ἐσαπιδέοττοα ἐμ ποσὰβ ἴο ἔμ ργοοϑάϊΐηρ γοσϑο, 
ὙΠῸ οοπεϊ αἴης [86 βδι δ 0766 [07 εὐλογείτω ἈΘΙΘ). 

γοτβ. 16, 17.-- 15. Υ. : δαρρὨΐσοδ, δη ἃ ϑθλοσα 8. 11 Τὴ ἸΔΙΊΒΟΩΥ Ὑϊο ἐμο ἰοχὶ οὗ ΕἸ ΣΘΟΏΘ, γὸ σοηπθοῦ τὰ τείχη 
σον πὶ λίθῳ ἐντίμῳ. ΟἿ. ζο] οννῖηζ. 184. Υ. : ΤῊΥ 'τὸὰ}}6 διὰ ἕονοσθ.0 [19 ἐδιοὸ δβίσοοδ. 539 ρίοῃοα οὗ Ορδὶν (αΣ., 

Σονφείρ). 
γεν. 18. --ΞΑ. Υ.ΨὌ: ὙΜΐολ. ἘΣ οχίοΙοὰ ἐξ. ΕΎ ΕΔΟΒΟ νου ϊὰ ϑιλοηᾶ ἔδο ἐεσέ. γεο. ὕψωσε, Μ᾿ ὨΪΟὮ 18 6160 ἴδ χοδὰ- 

ἴυς οἵ ἴδο σοἀά. (Π1|. δά εἰς) ἰο ὕψωσε σε εἰς. 1ὲ ἰ8 ῬτοῦΌΘ]9 ἐμαὶ 0 ῬΣΟΩΟΌΙ τγδϑ ογοσϊοοκοὰ ὁ. δοοοπηΐ οὗ ἴδ οῃ ἀ- 
ἰὴς οὗ ἴλο γογῦ. 89 ἀΐτοοῦ δά σοδι δοϑῖδ 0 σα αἶχο [0. 

ΟἜΑΡΤΕΕΒ ΧΙ]. 

γόος. 1. Ταΐβ κργάγοτ οὗ το)οϊοἰπρ' " 8 τηϑᾶθ 888 θαὺ 1116 δὐἀδρίδιίοι ὕο [80 Ῥϑοῦ ΑΓ οἰγοῦπε 
ὌΡ ΤῊΟΒΟΪΥ Οὗ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΠΒ Οὗ ῬΓΆΥΟΓ δηἃ Ὠγδῖβα [βίδηοοδβ οὗ (6 οΆ86 ὈΘίοτΘ 8. ϑ'ϑηρ οδηη εαρ- 
ἩΒΙΟΝ ΔΥῸ ΓΔ πλ] αν το Ο]ά Τ᾽ οείλπιθηῦ τοδάογθ, διὰ | ροϑ8 (μδὺ ἰῦ ΤΑΔΥ πᾶν ΘΟ δΟΡΑσδίθ! Υ οοιηροβοά 
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ΕΥ̓͂ ΒΟΠΘ ῬΟΣΒΟῺ ὙὙΠΟΒΘ ὨΒΙῺΘ τνγ838 ΤΟΪϊ, δηᾷ δζίογ- 
ΜΆΣΩΒ ἱποϊυάοά ἴῃ {Π|6 ργθϑθηῦ Ὀοοῖς,. Βαῦ {πδὲ ἰδ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ῬΓΟὈΆΡ]6. 

ψοσ. δ. 48 ἴῃ γόγβθ 9, 80 ΠΟ6ΙΘ, ἴπ6 ΤπϊΌΓ͵Θ 
(μαστιγώσει) 8 τιϑδοᾶ 0Υ 0Π6 ῬΣοβοηΐ, 88 ἀθηοῦρ᾽ 
θοῦ τπδὺ 88 [Δ ΚΘῊ Ρ]8 06 ἐθ Μηδ Μ0111} ὍΘ ἴῃ {Π6 
ἔαϊατο. ΟἿ. ὙΥΊΠΟΓΣ, Ρ. 279 ἢ. ; Βυϊδμη, Ρ. 811. 

εν. 6. 866 Ὠδαῖ. ΧΧχ. 9-4. --- ΤΘ Θνουϊδεῦ- 
ἱῃςφ Κίῃης, τὸν βασιλέα τῶν αἰώνων. ΟἿ. Ῥε. οχ]ν. 
13. δοῖηθ ψουἹὰ ἱπηρτοροῦὶν σίνο ἴο αἰώνων [ἢ6 
Β6η86 οὗ “νου 5," 88 ἱπιθηδοᾶ ἴο πηΔΡ ΕΥ̓͂ 0} 
ογθαίϊνο ρόονογ οὗ αοαά. Τὴθ ΒΆ1ὴ9 ἜΧΡΙΓΘΒΒΙΟῚ 18 
ἑουπὰ ἰῃ 1 Τίπι. ἰ. 17: “Νον ὑπο ὕδθ Κίῃρ' οἴδυ- 
28], οἵο. [Ι͂ῃὼ ΗθΡ. ἱ. 2, Βούγονοσ, δι᾽ οὗ καὶ 
τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν, ἴ6 ΔΌΟΥΘ-ΤΩΘὨ ΠΟΘ ΤΘΏΔΕΣ- 
ἴῃ Οὔ] βθοὰ ἴο Ὀ6 ΔρΡΙ]ΩΔ0]6. --- Α παύου οὗ 
ΒΙΏΒΘΟΙΒ. Οχτοίϊυβ ΠῚ) Κ8 000 ΑΒΒΥΤΙΔῺ ΡΘ6Ο}]6 ἰ8 
τηϑδῃῖ. Βυΐ [ἢ 6 σοΟμ ΘΟ ΟὉ Β6θ 18 ἴ0 ΧΘατ το ὑΠδὺ 
[Π6 τοίϑυθῃοθ Ὀ6 ἴο ἴθ 18 0] 68, Δηὦ ἴΠδΤΟ ἰ5 
Βυ Πςοϊοηῦ 7050 8οδίϊοη ἴῃ ΤΠ οἷν ἰἀοἸ ΤΥ ἴον πο ὶγν 
Ὀοΐὴς ὑπδ διϊριηδιίχοα. [Ιπ ἔδοι, [10 [0] οπίης 
ΒΘΏΘΏΟΘ ΒΡΡΘΑΣΒ [0 Ὀ6 ΘΟπο]δῖνθ Ο [18 Ῥοϊηῦ : 
“ἼἼΠῸ Κηονβ θαῦ ὑμαὺ δὲ Ψ}}} δοοορῖ.᾽} 

γοεγ. 7. Τῷ βασιλεῖ τοῦ οὐρανοῦ. Τἢ ἀδίϊνα ἱ8 
ἢ6ΥΘ πβοᾶὰ ργοῦϑθὶγ τγουρὶ τΠ6 ἱπβυθηος οὗ τῃ0 
[οἸ]ονίπρ ἐξομολογείσθωσαν, ν᾿ ̓ ἰοΟὮ Ῥ͵88 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ἴῃ 
16 ΤΙ ΓΟΥ 5 τη. ΕΥ̓ ΈΖΒΟΠΘ [ΚΒ [6 ΘΧΡΓΘΒ- 
δβίοῃ “ Κίῃρ οὗ θάνῃ " 18. ΠΟΥ ΠΘΓΘ 6Ϊ56 ζοπηὰ 
(Θχοθρῦ ἰπ ΥθΓ86 11} ἴῃ {π6 ΟἹ οὐ Νδνν Τ δβδιπηθπῦ. 
Βυῖ ἰῃ [0 ΤΧΧ., δ ὕδῃ. ἱν. 84, γὸο ἴδύθ τὸν 
βασιλέα τοῦ οὐρανοῦ. 

ψεν. 9. Οἱϊν οὗὨ ἴ89 ΗΟΙΥ ΟἿΘ, πόλις ἁγίου. 
Εὐϊ[ΖΒο 6 που]Ἱὰ ὑγϑηβ]αῖθ “ ΟἿ οὗ {16 βδῃςΐῃ» 
ΔΓΥ," τηδκίηρ ἁγίου ὩϑυοΥ, 88 σϑίευσίηρ ἴο [89 
[6 }]6. Βαυῦ [δ Βοθῖηϑ ῥγΘογ8 Ὁ] ἴὸ γϑῖογ ἰζ το [9 
Βα ]εοῦ οὗ [πο ἱτησηθαϊ ἴθ ΤΟ] ον μαστιγώσει. 
γος, 11. ΟΕ, ΡΒ. Ιχχχυῖ. 9, ο ἰλὲ παπιὰ οΓ ἐλδ 

]οτα, 1. 6., Ἡθτο Ηδ ἰ8β πᾶπὶθά, ἴο ΦοΓΌΒ8 6 πη) δηὰ 
[6 (ΟΠ 6. 

ον. 16. Οΐ 18. 1ν. 11,12; Ἐν. χχὶ. 18-20. 
γον. 17. ΤῊΘ ποσὰ ὑσδῃβίαιθα “βίγϑοῖβ"᾿ ἴῃ 

[86 Α. Υ͂. ἰδ πλατεῖαι, ἱ. 6., Ὀτοδὰ δίτοοίβ; ῥύμη 
(Υ6 }. 18) ΘΟΙΏΙΩΟΙΪΥ ἀθηοίθβ ἃ ὩΔΓΤΟΥΕΙ δίγοοϊ. 
- Ῥηφολογηθήσονται. ΤῊ189 τοζὰ τηθ8η8, γϑὺ, “τὸ 
ὈΪΔῪ ἔπ είμης ὑυῖο κ8; (θη, ““ἴο τρᾶκο ἰηϊδὶὰ 
ΜΌΣΚ, ἴο ρᾶγθ.᾽ 

ΟΒΑΡΤΕΒ ΧΙΥΝ. 

1.2 ΑνΝῸ1 ΤΟΙ Τη849 8ῃ οπᾶ οὗ ργαϊβίηρ Οὐά. Απᾶ 6 νγ88 οἱρῃηὺ ἀπ ΗΠ Ο γϑδγθ 
οἸἃ τυβθῃ ΒΘ ]οβὲ 118 βίρῃῦ, δηᾷ 8 γϑοονοχϑᾶ ἷὑ 3 διέθου οἱρῆνῦ γὙΘΆΓΒ; δπα .)6 γϑνβ 81Ππ|8, 

8 δῃὰ οοῃεηπθᾶ ἴο ἔθαγ {86 Τοτὰ Οοάἀ δπᾷ ἴο ρῥγϑΐβο Ηἶτλ.ὃ Βυΐ Π6 ὈΘΟΔΏλΘ ὁ ὙΘΓΥῪ ἀροᾶ; 
Δη4 ὅδ 6 ς8]16ἃ Ηἷβ Βοπ, δα (88. 5018 οὗ ΒΒ βΒοῃ, 8Π4 βϑα ἰο μΐτωη, ΨΞἵῳ βοῃ, ἰδ κθ (ἢ 

4 βοῃϑ8," 70᾽ Ὀ6Πο]α, 1 8πὶ δρϑᾶ, πᾶ δθουῦ 7 ἴο ἀθρατί ουί οὗ ἐλὶΞ 116, ρῸ ἱπῖο Μοαΐβ, 
Ἤν ΒΟῺ, 0 1 ΒΌΓΟΙΥ ὈδΙΐονο ἰμοβο ἐῤλέπσε σοῦ Φοπδβ (86 ῥγορμδί βρᾶῖκθ οὗ 
Νίηονο, ὑΠδὺ ἰξ 88.411} Ὀ6 ονδυιγότη ; Πού ΥϑΡ, {Π6 76 τῦῖ}} Ὀ6 ἴῸΓ 8. {1Π10 ἸΏ γα Ρ6806 ὃ 
ἴῃ Δοαϊα ; δηᾶ (μδὺ ον Ὀγθίγθη δέ ϊ ἴπ {π6 1Δη4 8}}81}} Ὀ6 βοδιυϊογοα 3 ἔγοιῃ ἐλαέ ροοά 
ἸΔπᾶ ; 8δηα “6 Γ88] 6 58}4}] Ὀ6 ἀθβο]δίθ, δῃᾷ {Π6 ουβθ οὗ Οοᾶ ἴῃ ἰΐ 88.411 θ6 Ὀυγηθά, 

ὅ δῃὰ 5}4}]}] 6 ἀδβοϊδίβ ἴοσυ ἃ {ἰπ|6 : δῃᾶ αρϑίη Ὁ Οοα ν}}} Βαᾶνθ τ ΤΟΥ οἢ ἔμθιη, δὰ 
Ὀυΐπρ {Ποιὰ αφαΐπ ἰπΐο {πΠ6 Ἰαπᾶ, ἀπά 11 (ΠΘῪ 88}4}} Ὀ0114 ἐπ6 13 ὑθπιρ16, διέ ποῦ 1 ὕο 
{6 ἔοστηθ ομθ,1δ 80} (8Π6 Θροομβ οὗ (μ6 ρ΄" Ὀ6 Σ]Π]]6ἃ ; δπὰ δἴλεγυνασα ὑΠ6Ὺ 
81}8}} τοίασῃ ἔγοπι αἰ Ρ]4668 οἱ {μδὶῦ σϑρνιν, δα θυ} τρ “οτάβα!θπὶ ρ]οΥ]ΟυΒ]Υ, 
Δηα (86 Βουβα οὗ ἀοα 5881] Ὀ6 Ὀ0110 ἰπ ἰὲ ΤῸ ϑνϑν 1 ἃ ρ]ουϊουβ Ὀυ]άη ρ, 88 (86 

6 Ῥγορμδίβ δῦθ Βροκϑῃ οοποθγηΐηρ 1.1} Απᾶ 8]} {μη6 μοδίμϑη 15 81}8}} ὕυση, δηα θδγ 
7 τ86 1,ογτὰ αοά γα ]ν, δηα 5}}8}} ὈυΣΥ {πϑὲν 140]8. Απμπᾶ 84]} {π6 μϑαίβϑθῃ 888}] ἴ ργαὶβθ 

(86 Τιογᾶ, δῃᾷ ᾿ἷβ Ῥ6ορ]θ 8}}8}} οοπῆθββ αοᾶ, δῃὰ {π6 μοσὰ 88}4}1 Ἔχα]ὶῦὺ Ἀΐ8 Ῥθ0ρ]6 ; 
Δηα 411 (ῃο86 το ᾽5 Ιου {π6 1ογὰ αοα ἴῃ γα πὰ ἢυβίϊςθ 8}}8}1 ΓΤ]. 106, βῃθυῃρ, 

8 ΤΩΘΙΟΥ͂ ἰ0 ΟΣ Ὀγαίῃσθη. Απᾶ ποῦν, πὲν Ββοῃ, ἀδραγί ουὖ οὗ Νίῃθνβ, Ὀθοϑιιβθ 4}} ἐΐοδβϑ 
9 ἐλίησε π Ἀΐο {Πη6 Ῥγορηθὶ Φόπδβ δραῖο 01} 5. σοτλθ ἰὸ Ῥ888. Βυὺ Κορ {μου 186 

Ἰανν πὰ 16 ΘΟΙπτηϑπἀτηθηΐβ, δα Ὧ6 Ὁ τηθγοῖ τυ] δηᾶ Ἰαϑὺ, ὑμπαὺ ἰῦ πλδν σῸ Ὑ76}} τ 

ψοτε. 1, 2. --1ὰ. γι: ο. 3. ψ Βϊοἢ δὲ σοδέοσϑὰ ἰὸ χω. δ δ9 ἰθογοαδοᾶ (61., προσέθετο) ἰπ [0 7θ8 7: οὗ (μ9 1ογά 

Θοὰ, διὰ ῥὑσαϊϑοὶ εἶτα. Ἐσὶ ἴσβοθο δάορίβ ἕγοσῃ 111. 28. 44. δδ. 68. θέ. Τ1. 106. σο. ΑἸὰ. ἐξομολογεῖσθαι ἴον ἐξωμολογεῖτο οὗ 
(8 ἐεχέ. τεο., ἰδ 8 το! ονίης [89 αν΄7ν Κυδσάποδε οὗ ἔμ οοπδίσιιοέίοι. Βαὲὶ δον Κπδσὰ οορδίσαοἰίοτι, [ὃ πιυλὶ ΒῸ δατηϊ ρα, 

ΔΙῸ ΤΠΟΪΘ ΠΟΏΘΓΑΙΪΥ ὑ86 οΟΥ ΖΔ] Ομ 68. 
οι. 8, 4. ---".α. Υ. : Απὰ ψἈθὴ δ νν88 (6Γ., μεγάλως δὲ ἐγήρασε ; 44. ὡς δὲ ἐγήρασεν). δ ογεῖῖς δᾶ. 6 [8ὸ δἰχ 

ΒΟῺΒ (80 ΠΙ. ὅ8. αἰ. 6σο. ΑἸὰ.)..... οὨἰϊ]άγοη. ἴ δγ τοδάγ. Φ.Α. Ψ. : δπὰ δαὶ ἴοσ ἃ ἐἰπιὸ βόδοὸ 8881] σαί ποσ Ὀδ. 

9 Δῃηὰ ἐπδὶ ΟἿΤ ὈτοίΏΣΘἢ 8881] 116 ξοδίογοὰ ἴῃ ἐπ οδτίῃ. 1 Βδγο σομάοτϑὰ δοοοσαΐῃρ ἴο ἐμ οοπείσαςςου οὗ ὑπ6 ασθοῖ. 

γον. δ. --- 10. Α. Υ. : ἐλαί ἀραὶ. 11 ψΏοθ. 134. Τὸ διτίοῖο 5 ἐουπὰά ἴῃ ἐπο ατθοκ. 182 Α. Υ͂.: ὕδτεῖ. 14 (86 
εἴπιο οὗ ἐμδὲ δρὸ (6τ., καιροὶ τοῦ αἰῶνος). 1 Βαγο τϑοοὶ νϑὰ δτοσ οἰκοδομηθήσεται : εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος οἰδοκομῇ, 
ΜΠ 11. (πὰ ἐλ τοδταία), 1Π|. 23. δδ. 64. 71. Α14. ὅο. δὰ ἴδο Α. Υ. Ο0ῃ ἴδ πιδυρίπ οὗ ἔδο ἰδδὲ ἰὺ ἰδ τοχωδγκοὰ : “"" ΕῸΣ ΟΥ̓ῸΣ 

5 ποῖ Του πὰ ἴπ ἰδ6 Βοχηδσι ΠΟΡΣ.") ὙΈΠΟτο ἰδ 110 ἀοτιθὲ ἐμαὶ ἐμ οοττϑοίοχ οἵ 11. πιεαπὲ ἴο τοδὰ ἐνδοξῳ, δ᾽ ὑποσρ ΒΘ Ἀδ8 
ομαϊεἰοὰ ἕο ἀοὶ (μ6 818] Ἰοϊέδν ἴω ἐμ δ] ἰογηδίνο ποσὰ (ἐνδόξως οἵὗὁἨ ἔδο ἐεσε. γές.). Ἐτὶ ἔσϑοθο αἰνοβ ἐνδοξῷ, 85 80 τοδάϊηρ 
οὗ ΤΠ|. ὮΥ ἃ σοτγοοίοσ. ΤΏ σοάά. 44. 106. 248., τὶ Οο., δυο οἱδοκομὴ ἔνδοξος. 16. Υ. : ἵμοτϑοΐ. 
ΓΒ. 6.9. --- 164. Ψ΄ : πϑδιίοῃβδ (ασ., πάντα τὰ ἔθνη). ΤῊ οοπίοχί βθθιῺ8 ἰ0 ἀοηδηὰ [π6 ΔΌΟΥΘ του ἀογίπς. ΣΤΙΑ.Υ.: 

8'ο 58.811] 81} πδίϊουιδ (ϑϑὸ Ῥχϑοοάϊῃς γοσϑο). 1) ψὩ]οἢ.  1ἐὅ. (μδὶ ἐλοδέ ἐλίμφε. . .. 8841} (αΣ., πάντως ἔσται). Τὶ Τομ 6.8 

πάντως ὈΥ “' ΒΌΣΕΙΥ. [50 ΑΟΥ͂. : ΒΟΥ ἐδ γ890}7 (θτ., γενοῦ ΞΞ ΤΠ). 
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10 866. 
Νίηονο. 

Απᾶ ὈΟΓΥ π16 ἀΘΟΘΏ ΠΥ, πα {ΠΥ τοί αν τὴ ππθ; δηᾶ ἰβϑυτὺ ΠῸ ΙΟΩΡΘΓΙ δἱ 
566,3 πὴ) Β0η, ΒΟῪ Ατῶδῃ Βδηα]θα ΑΟΒδοΒασιβ ὑπαὺ Ὀτουρμῦ μα ὑρ, 

ἰοῦ οαὖ οὗ ἸΙρῃξ ἢ6 Ὀτουρθύ Εἶπα ἰηῦο ἀλγΚηθββ, Δηα μον ἢ6 τουαγάθα ἢΐπα ; δπᾶ 
᾿ Οοαά βανοϑα Αοἰδοδαγαβ,5 Ὀυΐ {μ6 ΟΥΒΟΡ δα ἷβ τουγαγᾶ, δῃα μθ Ὠϊπηδο } ἢ τϑηΐ ἄτῃ " 

Ἰηΐο ἀλγκηθ688. Μδμδβ868 ΚΆΥΘ 8Ϊ]Π18, δα ΘΒΟΔρΡΘα (ἢ ΒΏΔΓΘ οἱ ἀθδίμ τ} ΐοῃ ΟὨΘ ὅ 
11 βοὶ ἴοῦ εἶτα ; θὰ: Ατηϑη ζ6}1] ᾿πίο {Π6 ΒΏ8 ΓΘ, δῃὰ ρϑσῖβῃϑᾶ, Απὰ ποῦ, γεν οὨ]]άσϑη, 

Β607 ψμδὺ 8118 ἀορίδ, δᾶ μον σὶρ ὐθοιβπθββ ἀοὐ ἀο] ν ογ. 
ἈΑπα ψἘ1]16 ἢ6 γγὰβ βαυΐὶηρ {18,5 ἢΘ ραν ἋΡ {μ6 ρσμιοβὺ ἰπ (86 Ὀθᾶ ; δηᾶ δ νγαβ 

12 ἃ δΒβυπάγοα δηᾶ πἔιγ-οἱριυ 10 γϑᾶγβ οἹ] ; δῃὰ δ ᾿2 Ὀυτιθα Ὠἶτη ΒΟΠοΟγΑΌΪΔγ. Απᾶ σβθῃ 
ΑἈπη αἸ6α,13 ἢθ Ὀυγὶθα ΠΟΥ πὶ ἴ8. ἐδίδου. 

18 δῃὰ ᾿ἷβ 8οῃ8 ᾽2 ἰο Εοθαίδμβ ὅ 10 ΒΠΔΡΌΘΙ] 18 ἔδίμογ-ἰπ-Ἰα νυν. 
Βυὶ Τοθίαθ ἀδραγίθα τὶ 8 τ 116 

Αμπᾶ 6 15 θδοϑμηθ οἹά 
ἢ ΠΟΏΟΓ ; 8ηα 86 Ῥαγίοα εἶδ δύῃ δηά τρούμϑγ- Π-]ΑὟ ΒΟΠΟΥΔΌΪΥ, δηα δ6 ἰη- 

14 Ὠογιιοὰ ἰμοῖς ϑυθδίδησο, δηαὰ 8 ἔβίμῃον ΤΟΙ. Απᾶ δ ἀϊοα δἱ Εοραίδῃδ ἴῃ 
1ὅ Μοάϊβ, θοίΐηρ ἃ Βυπάγοα δπὰ ὑνθηΐγἋβθυθῃ ᾽ υθὰγβ οΪ8. Αμπα" Ὀοέοτο 86 ἀἱοά 

ΒΘ Βοαιὰ οὗ {86 ἀοσείγυοίίοη οὗ Νίπμθνθ, νοὶ τγὰ8 ἰδθη Ὀγ ΝΑΘΟΒΟΔΟΠΟΒΟΣ δηθὰ 
ΑΒΠΘΙΒ ; ̓8 πὰ Ὀοΐογο λὲς ἄθαιἢ ἢθ το]οϊοθᾶ οὐδσ ΝΊΠΟΥΘ. 

Ψον. 10. --Σ Α. Υ. : Ὀυϊ. 
ΠῚ. 28. δδ. δ8. αἱ. πιμὶε. Οο. Α]Ιὰ.}) 

5 ἘΘΙΠΘΟΛΌΟΣ (6 :., :δε). δ ἀργοΐη: γοῦῖ ΑΘὨίδΡΟΒῸδ 88 βαυϑὰ (καὶ ᾿Αχιάχαρος μὲν ἐσώθη, 
ΦΙοΣ Βὸ ϑῃξ ἀοντῃ (6 Γ., καὶ αὑτὸς κατέβη). δαλατοβ..... ἴΠ6Υ δὰ. Τδο σοὰά. 

28. θ6ὲ., νίοὰ Οο. διὰ Α]ὰ., βαγο [80 ΡΊ υγὰ] ἔπηξαν ἴοΣ ἐμ δίπα. ΤΠΘ ῬΓΌΡΟΣ ὩΔΙὴ6 [8 Ῥσίεδη δὲ ᾿Αδάμ ἰῃ Π. δὅ. 106; 
᾿Αδώμ; ἴῃ 44.: ΑσδῸ ἴπ πο ὅγχσ. ; Νεαάδῃ, ἰῷ ὑμο ΟἹὰ 12}. 

γον. 11. --ΦΆΑΙΩΥ. : ὙΒοσοΐοσο πον, γῖν δοὴ (9 0π., Νίιερις εγρὸ διὶΐ; παιδίον, 28. δῦ. 68. 64. 71]. οἴο., πτῖτπ Ὅσο. Α]ἀ.). 
Τ εουδίάοι (αΓ., ἴδετε). 
Οοάὰ. 44. 106. δδ. χκἶτο [89 ΠΌΛΙΟΣ δὲ ΔΙΌ, ἰηοίοοὰ οἱ δίτγ-οἰχεἴ. 

8 ἵΣΏΘΩ 6 διδὲ κδίά ἐπεβο ἐλίη 92. 9 Ὀοίΐηκ. 10 δὴ Βυηάτοά δὰ οἰκοὺ δηὰ Δ΄γ. ΤὨ6 
Ἵ, Τῃ δαάϊιίοη ἰο 111. δ8. 74. 176. 248., εἰἐοὰ ὉΥ 

τ ΈΣΒΟΟ 86 δυο σί ἐγ ἴον ἔθαψεν, 11., ἢ Οτοοῖ ΒἰὉ]6 οὗὁ 1697 (Βτδη κίοσι), δειὰ ὅ )Π. ΣΙΔῪ Ὅ6 χησηἰίοποα. Ετίέχδομο σὸ- 
ἐδίηϑ (6 οἴυχαὶ ἔοστω. 
ων. 12, 

Ζπ.). 12 δηᾷ ἙΠδΙΙάτοι. 16 Μευδίδῃο. 

Βαμάγοὰ δὰ δοόύϑῃ διὰ ἐνγοῖ γ. 117 Βυὺ(πῃ., αμΐε"). 

16. --- 15. Α. Ψ. - ἰδ πιοίδοσ νγϑ ἀδαά (Θυ., ὅτε ἀπέθανεν Αννα ; (δλ6 δὐάϊείοι ἰδ ἰοππὰ ἴα ΤΙ. 16. 236. 248. 6ο. 
16 Ποῖ Πο6, οἷο. (“πη., ὕ δὲ εἐοπδεπμῖέ λοπϑοταίε). 

18. Αβδύογυδ. ᾿Ασσούηρος (ΕὙΣΒΟΏΘ δα γ8, ᾿Ασούηρος, θα [μὲ 
16 Ἑοδαίΐδηο..... 8 

ἴο ποῖ (8 ἔοττῃ αἾΥΘΠ ἴῃ ΗΟ] 166 Διὰ ῬΒΣΒΟὨ δ᾽ ηοὐ68) ἰῃ 28. ὅ8, 64. 76, 248. 6ο. Α]ά. (ἐεχέ. γεο., ᾿Ασύηρος); ΠῚ. ᾿Ασούηρος. 

ΟΒμΆρτξε ΧΙ͂Υ. 

Ψογβ. 1, 2.. Αορογάϊηρ ἴο γνογ, 11] Τοῦΐς ἀϊοά 
δὲ τ1ῃ9 δρὲ οὗ οὔδ δαπάγοά εἰρῃξς δηὰ ἢδγ, τῃδὶ 
8, ὨΪΠΘΕΥΟ ΥΘΆΓΒ ΔέΟΣ (6 τοϑιοσδίίοη οὐ ἢὶ8 
εἰσ. ὕμθ ἤραγοβ οὗ [6 Ψαυϊχαιὶθ αγὸ ααΐϊΐο ἀϊξ- 
ἔοτοηῖ, βδεοοσζάϊηρ [τὸ ψϊοἢδ ἢθ Ὀθοδηθ ὑϊπᾶᾷ δὲ 
Β[ιτγ-αἷχ; ὙΔ8 Τοϑιοσθα 1ΟΌΓ γοϑγβ ἰδοῦ, δὰ ἀϊδὰ 
αἴ οὔθ δυπάτρα ἀπά ἴγο. ΤΠ6 ἱπηροβδι 11 7 οὗ 
ΔυΓίνίης δ ΔΩ ΒΑ. ΒβοίΟ ΥΎ δα) αδίπιθηῦ οὗ 186 
ἀδίοβ οὗ ἴθ ὈοοΪκ, 89 ΠΟΥ τοϊδίθ ἴο 1Π6 16 οὗ 
Τοῦῖϊς δηὰ [εἷἶ8 800, 711} ἈρΡρθασ ἔγοτῃ ἴΠ6 ρτθδὶ 
ἀἰνογβίΥ ὑμδὲὶ γ]68 ἰη πὸ Μ85 5. δῃὰ οἱ υϑυβίοῃϑ. 
Ἐὸον ἰμβέβηοο, ὑπο ΟΙἹὰ [1,ιη, ΗἨοῦτον οὗ Εδρίπδ, 
διὰ [106 Ροβῃηϊῦο, ἀρτοθ ννἱτἢ ατοοκ Α. ἱπ ρινίηρ 
Τοῦΐϊτβ βένγιοι ἢ ὙϑθΑῦ 88 ἴπο [ἱπ6 ἤθη ἢ6 
Ὀδοδῖο δἰ πὰ ; γι 8116 [6 οοἀΐοθ8 44. δπὰ 106. ρσὶνθ 
δέν; ἴ6 Ψυϊχαῖο, δέξγιβίχ ; Οοά. δίμεϊϊ., εἰχὺγ- 
ἴνο ; Οοα. ΑἸοχ., οἰρηῦγ-οἰμϊ. Ηΐϑ ομ ΐτο 18 
ὅνοος αἰ αμρῤηθῃ Α. 88 οὔθ Βυπάγοα δηἀ δἐιγ-οἰχῃι; 
γΥ ἴ6 γιήχεῖο δὰ [πο Ῥϑβῇῃϊιο 88 οὔθ δυηαγοὰ 

δηὰ ἵἴπτο; ἴδο Ο]Ἱὰ 1, δείη, δ᾽ ηδῖῦ., Αταῦ., δὰ ομθ 
Μϑ8. οὗ το υϊχαῖο, 88 οη9 ἢππάγοα δηὰ ὑνοῖνα ; 
οοὐά, 44. 106. 5ὅ., 88 ὁπὸ πηάτγοά δηὰ δέϊγ. ὙΠῸ 
Ῥεγίοα οὐ ὈΪπάμοββ ᾿αδίθα, δοοοσάΐηρ ἴο ΟἼϑοκ 
Α., οἰριῦ γϑαγβ; ἴΠ6 ῬρΘβηϊο, βουθῃ; Μυϊρβίο, 
ΟΙα 1,Δείη, ϑιπαίῖς. (11. 11.), ἔοαγ. Ηο Ιἱνοὰ ϑδένοσ 
(ἢ9, Δεςοτϊηρ ἴο ὕπο Ψαυϊχαῖθ, ἔοσιγεῦῖπο ΥΘΔΓΒ; 
ἴἴ6 Ῥαβμίῖῖο, Ὀμἰγίγιθθνθῃ; δηᾶὰ ἴμὸ ΟἹὰ 1διίη, 
ΔΙγ-ἰουῦ γοδτδ. 

ΕΓ. 8. Ἐγήρασε, Ὀδοδτηθ οΪᾶ, Το Αἰς 
ἴοττη νγ88 ὀγήρανα. --- ΤΑΙΚΟ [ὮΥ δοῇα. Αοοοτάϊηρ 
ἴο Πἰσοη, Πόσϑθοσ, δηὰ οἰποῖβ, Τοῦτ δὰ ΕἰΓΠ το 
διρεγπἰοπάοα ὑΠπ6 ϑαἀπολίίοη οὗ ἰδ στδηο]άγοθη, 
διὰ Ὦθγα ἵαγηβ ΟΥ̓́Θ ὑΠὶ8 ἀμ ἰὼ ὑμεῖ» ἔδίϊθ:. 
Βαϊ {πο γ0 5 πο βυ οίοπι ρστουπὰ [0Υ Βιυιςἢ ἃ δαρ- 
ἘΠ οἰ Υ ἐπ [ὯΘ οοηΐθοχι οὐ ἰῃ [6 τοτὰ λάβε. 
8 ποτά, ἰῃ ἔβοῦ, ρῥ]δίηϊν ἰοοκα ἰοσναγὰ ἴο [ἢ9 

Το] οὐνηρ ἄπελθε (εἴ. νογβο 12), δῃὰ 1 μανὸ ροϊηϊοα 
ΔΟΟΟΓΑΪΏΡ]Υ. ᾿" 

ον. 4. ΤῊ ΐβ τοσϑθ 8848 ρίνθῃ σοι πηθηῦδίο τα 
ΤΠ Δἢ [ΓΟ ]6, οἢ δοσοιηῦ οὗ [ἢ0 Τϑίθυθηθθ ἴὸ 
Φοπδ. [Ὁ ἰβ νψΧὁ6}} Κηονῃ ἰδαὺ οὐ τϑοβϑ] ] δ, οἢ 
δοοουηῦ οὗ (ἢθ τορϑηΐϑηποο οὗ πὸ ΝΙμον 68, ([Π6 
Ἰυάριιθηῖθ ψ Ὠϊο ἢ 6 Δα δοοὺ [δῦ ργορμεδῦ 0 Ῥὑτθ- 
αἀἰεῖ. Τὴ οἴμος τοχίβϑ οπλῖς (18 τοΐθσοηοθ ἴο [ἢθ 
Ῥτορῆο. [ρθη δηθὰ Ὕαἀγοϊυ8 ψοι]ϊά δβαὈδδίϊαῦθ 
Ναούμ ἴον Ἰωνάς. ΟἿ Ναῇ, Σἰϊ. 7; ΖΘΟΡΉ. [1.18 ; δπὰ 
[6 ἰτδῃβϑἝίαιίοη οὔ ἴπ6 ϑπαϊς. ΜΆ. ψπϊοῇ ζο]]ονο, 
αὐ ἰοο. Βαι ὕΠ6ΣῸ δ6θη}8 [0 ὈΘ ΠΟ ΓΟΆΒΟ. ἴοτ 
τἰ5 οἴδηρο. ΤΟΌΪΌ ΤΏΔΥ γγ6}} αν ᾿πῃουχὰὶ ὑπαὺ 
ὕΠ6 ΟΥ}}9 δραίπδῦ ΠΟ} Φομδἢ δά ψαγποὰ (ἢ ΐ8 
Βοδίμϑη οἷἵΥ δὰ Ῥθθῃ ἀεδϊαγθὰ Οὔ]Υ ἔοτ 8 [1120 
τπγουρσὶ ἴδ οῖν 661“ τ ΠΑ το, απὰ τπδὺ ἰδ πσου]ὰ 
σΟΣΙΔΙ ΒΥ οοπῖ6 ἴῃ [86 ἔπτατο. Ὅοτβο 4, ἕως καιροῦ 
«0... μέχρι χρόνον. ἼΤὴ6 Ὑ͵ΘΥ ΤΥ ᾿πά αοα ἢᾶνθ 
δὰ 8 ἀφάαιιο ρΡοτίοα ἵῃ Ὑἱ ον, δἸπουρσὴ ἴῃ ατρϑοὶς 
ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ δα πι}5 οὗ ἃ ϑοιηϑνἝ αὶ ἱπάθἤηϊθ τηθϑῃ- 
ἵηρ (εἴ. ΚΘ ἰν. 18; Αοΐῷ χὶϊ!. 11, ἄχρι καιροῦ; 
δα Εςο]8, ἱ. 28, 24). Βυῦ ἱξ 18 ΙΏΟΥΘ ΚΟΥ ὑμδῦ 
ἢ6 [868 ἴπο80 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΩΒ ἩΠουῦ Κπονίηρ ἴο 
τδιὲ ἴΠοΥ τοίΐοισοά. Τὴθ (ΓΑ μβἰδίοιυ οὗ ἴδ6 Α. Υ͂,, 
“ῸΥ δ ὕτη0,᾽ 18 8 δ᾽} τοηῃἀουίηρ. -- - ΟΣ Ὀχοίῃ- 
ΤΘΩ, ἱ. 6., ἴ8ο ὑεἰῦθ8 οὗ πάδὴ δπὰ Βοη͵δηῖη. ΤῊΘ 
““ποοὰ ἰδΔηὰ ᾽ 18 οὗ σοῦτβο Ῥα]οδυϊῃθ. 

ΘΓ. ὅδ. Καιροί, ΘΡΟΟΘὨΒ, ἱ. ε., ροτίοὐπ οἵ ὑἰτὴθ 
ἴῃ ἴΠ6 ῥχονίάθηοο οὗ αοα ργοἀϑίριτηϊηθᾶὰ προῇ. 
-- ΤῈΘ γίαοϑα οὗὨ ὑμοὶρ οδρυϊνγ. Το Α. Υ͂. 
[88 ΟΧρίδίηθα, ταῖῃοῦ ᾿πδὴ ἰγδηδαἰθά, ἐκ τῶν 
αἰχμαλωσιῶν, Ζοπι ἰδεῖν σαρίεϊυϊιῖε8. ΤΏΘ ἰάοβ οὗ 
ΡΪδοθ ἰ8, ΒοῦγοΥογ, ππάουα ὈίΘα]γ ἱπγνοϊνοᾶ ἰπ ὑῃ0 
ϑωδηι διὰ γὙὸ πᾶνὸ βυδογοὰ (Π0 τοράοσίηρ [0 
Βῖϑδῃηα. 

Ψες. 9. Φιλελεήμων, ΤΩ ΓΟ Ὁ], 8 ἸΟΥῸΣ Οὗ ΙΏΘΤΟΥ. 
Α νοτγὰ ψ μος ἀρροδσθ Ὡοῦ ἴο οσοαγ ἰπ [18 ἔοττῃ 
οἰβονν ἢθ 6. 

Ψοτν. 10. Εἰς Νινευή. Οπ {6 υϑο οὗ ἱ 
οδϑὲϊίοι ἴῸΣ ἐν, 800 δθουο, ἰχ. 2 ; διὰ οἴ. ήτο, 
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Ῥ. 416, Βυϊδπη, Ρ. 338. -- Εἴοτν Ατηδὴ Βδηά)ϑὰ 
Δοδίδομβασυθ. [8 [06 σοΐζογοῃοο ἴο ἐὴθ εἴογτν οὗ 

᾿ Βδηδη δπὰ Μοσγάροδὶ ἰῃ ἴθ Βοοὸκ οὗ Ἐπκιϊογῖ 
ΤΉΘΙΘ Δ.Θ ΒΡΡΆΣΘΩΣ ΤΟΆΒΟΠΒ [ῸΣ [86 ΒαρΡροΟΒίΠΙΟΉ, 
δηὰ 1 88 θη δἀορίθα ὉΥ͂ Βοπιδ οὔ ἰς8. Βοίἢ 
ΑΘ ΔΟΒατΒ ἀπά Μοτσγάθοδὶ 6 ΓΘ “ ΚΕΘΡΕΙΒ οὗ (86 
δἰρηῃοῖ" τὸ ὕπθ πῃηομβγοῦ, ΒοΙἢ Μ6͵Ὸ δοοομὰ ἴῃ 
ΔΌΓΠΟΥΥ ἰὴ 086 ταδὶ; ὑμο αἰ ΓΘ ΠΟΘ ᾿ἰἢ ὩΔΙῺ6 
τη ῦ 6 δοσουηίοα οΥ ἔτοπι 186 ἔδοῦ [Πδῦ ΤΟΥ 
ΤΠΔῺ ΟὯΘ Π8ΠῚΘ Οὗ {0 Β81ὴ6 ῬΘΙΒΟῚ 88 Ὡοΐ ΠῊ- 
ΘΟΙΠΙΏΟΙ ; ὈοΒ᾽ ἀ68, [6 ΓΘ ΓΘ ΒΘΥΘΙᾺΪ ΤλΪΠΟΥ Ῥοΐηῦβ 
οὗ γοβοι  Ὀ]8 06 ἴῃ {86 ἰδίου. ΤὴΘ ἀἰδοσθράπου 
ἦπ ἀδῖοθ, ἩΠΙΟΝ πουἹὰ διηουαπῦ (0 τόσ ἰἤϑη 8 
Βυμάγοα γοΆΓΒ, τη ηῦ ποῦ Ὀ6 Τορδγάθα 88 δὴ ἰῃ- 
ΒΆΡΘΟΓΆΙο ΟὈ]οουΐοη, ἱξ 106 β8π|6 ἔδαϊξ ἰῃ ΟἸΠΟΓ 
ΡΑσίβ οὗ [86 ργοβθηῦ σοσκ ἰβ οομϑίἀθγοά. Βαῖ, οἡ 
[Π6 Οὐδ Βϑηά, [Π686 ροϊηῖδ οὗ Σϑβοιῃ δησο ἴῃ (ἢ}6 
το ᾿ἰἰβίοσίθβ δθοτ τογο ΓΔ} ΠΟΙ ΟΣ Δ]δπορα ὉΥ 
06 αἰ ἔογθποοβ. ΕῸΓ ἰῃμβίδηςο, Μογάθοδὶ ραϊποὰ 
818 ΒΙρῇ βἰδθίοῃ ἴῃ δαδβα. ὈΠΟΘΣ ἃ Ῥοσβίδη [Π0η- 
ΔΙΟΝ; ΑΟΙ ΟΠ ΆΤαΒ ἰῃ ΝΙηονοῆ, Ὁπᾶοσ ὅὅ'δοϊοῦ- 
ἄοῃυβ, ἱ. 4., Ἐβαυῃδάάοῃ. ΑἈγρδϑίῃ, δοοογάΐπρ ἴο 
[86 Ῥχγαβοπῖ δεοουηὶ Ασἢίβοβαγαβ δὰ Ὀτουριῦπ 
Ατδῃ, βηα {ποσὰ οου]Ἱὰ παγαΐν ἤδνο οχ ἰδία δὲς 
ἃ ΤΟ] Ο ΒΗ ΪΡ οί 86 Μογάθοδὶ δπὰ Ηδιδη 
οὗ ἴη6 Βοοκ οὗ Εβίμοσ. θῃρο τ δηη ΤΠ 1 ΠΚΒ ἰἰ 
ξβνόυα} ]θ ἴο {Π6 ἔουτηοῦ ΓΏΘΟΣΥ ἴπδῦ [86 ΜΔ Β586Ὰ 
χη ῃ ΟΠ Θα ἴῃ {118 ΒΆΤΩΘ γΟΓΒΘ ἰ8 ῬΣΟΌΔΌΪΥ Ὀὰῦ [Π6 
ον 8} ΠΔΙῚ6 ἴον ΑΟἢἰδο Αγ 8, αῃα [Π αὐ {{Π||8 ταϊὶρ 
θ6 8 ΘΟΥΙΤΌΡ ΟΣ ἔογ Μογάθοδὶ, [89 ἰδίζοσ. Ὀϑίηρ 

οΔ]]οἀ (9) ΓΙ δὶ Εϑί, χ. 8, ψΐςς ταίρι 

οΑϑὶ]γ ἤδνο Ὀ6ΘῺ Τηϊβίδ κϑη ΌΥ 8 οορυ βῦ ἔον ΓΙ Ὁ. 
8}. ἐς ΟἴδοΓ παπᾶ, ΠρΡΘῚ ΒΌΆΡΡΟΒΘΟΒ [δῦ ᾿Ἄμων Ὑγ88 
ΤΟΔα ἴοσ ᾽Αμαν ὈΥ̓͂ ἃ σοργίδϑι, δηὰ ἴΠ0η Μδηδβδοὴ 
δυδυιαἰοὰ ΟΣ ΑΘ ΔΟΠΔΤΌΒ, ἱπῃ ΒΔΙΙΔΟΩΥ σι} 2 

ΟἸγοῦ. χχχὶ. 29, 35. Οτοιπβ ψοιἹὰ ΔΘ 
[86 Μϑῃαβ8θ5 ἢότο τηρηϊοηρα τ ἢ {πὸ ΝᾺΒ048 οὗ 
χὶ. 18, σγ8ο, ἰπ ἢῖ8 ορίπἴοῃ, 18 ἰάθη σα] ν᾿ ΑΟςἢὶ- 
ΒΟ αγΒ. Οἱ (Π6 ΜΠ0]6, ἴθ. ΒΘΟΙῺΒ ποΐ ἴο ὃθ 
Βυβδηοϊοηῦ ἀδῖδ δ Ὠδπὰ ἴὸ δάχηϊξ οὗ ἃ βα ἰϑέβοϊουυ. 
φοποϊυϑίοη. 76. βῃου]ᾶὰ πασάϊυ θὸ Ἰυδ θα, ον- 
ΟΥ̓ΘΥ, ἴῃ τορδγαϊηρ, Ἡ]Γ δοπηθ οΥ οἶς 8, [ἢ ᾿δββαῦθ 
8ἃ8 ἃ ᾿ἰαΐίοσ Δἀάϊθ 0, ΟΥ ἱῃ βυρροβίηρς τῃδὶ [86 
ΣΟΙ δα [Π6 ἔδοίθ οὗ ἴῃς Βοοκ οὗ Ἐβιμον Ὀαϊ 
ἔτ ροσίθοςΥ Ὀθέοτθ Ηΐμπι. 

6γ.15. Δῃηᾶ Ὀοίοσϑ 86 ἀἰϊϑθᾶ 6 Βοασὰ οὗ [89 
ἀοοϊσυοίίου οὗ Νίῃμονθ. 10 ἰβ γγὸ}} Κηόν ἐμπδὺ 
Δ ΠΟΥ Ἶ6 8 αἰ ΘΓ γοβροοιηρ [Π6 ὀχδοῖ ἀδῖο οὗ [ἢ 
ἀοδιγαοιίοη οὗἉ [18 οἶΐγ. Αςοογάϊηρ ἴο [Π τοροτῦ οὗ 
Αὐγάδηυϑ δηὰ β΄ μςο]α8 (πγοῦρἢ Επδοῦ., Ογοπ,, 
σδη. ἱ. 9), ἴὃ που] ΔΡΡΘΑΣ πὴ ἰὰ ἴοΟ0Κ ῥἶδοθ δὲ 
δΔροῦῦ 106 {Ππ|0 ὙΏΠΘΠΗ ΝΑΌΟΡΟΙΑΒΒΑΣ ἀδοθπαθα (ἢ0 
γοηθ οὗ Βδῦγϊοη, Β. ο. 6256. Ασοοτγάϊηρ ἴο 8}- 
ΟΥΒΟΓ γϑοκοπίηρ ἰουπὰ ἴῃ ἘΤΒΟΌἾ 18 πα «ΘΓΟΙΏΘ, 
Νίπονοῆ ζΖ611 ἴὰ [Π6 ΥΟΆΡ 606, ΟΥ αἱ ᾿δίοβϑίὶ 605 
(εξ, δεμγδάοσ, οἰ ἐπδολτὶ., ν. 281] {.),.. ὙΠΟΓΘ ἷ8 
Ὧ0 ΟὈνϊουβ ᾿ιἰδίου 4] στουπά, ἢ τΠ6 ἢγαι ἀδῖο ὃ6 
ΟοΙτοοῖ, ΤῸ [Π9 δβέδιοιηθηῦ ἴδ ΝΟΌΘΟΠΔΑΠΟΣΖΑΣ 
μδὰ ῬΘΙΒΟΠΘΙΥ δαγτΐηρ ἴο ἀο τὴ} [1 σδρίατΘ 
οὗ Νιπονθῆ. Ηδ ΨᾺΒ 81}}} ἴοο γοπηρ' δὖὺ [18 ἸΤΩΘ. 
Βυῦ ͵8 Ὀεϊσοῦ 8] τ ἢ π6 ἀδυρὮιο οὗ ΟΥ̓ ΧαΓο8 
Β6ΘΙ1Β ἴ0 ὮᾶγνΘ Ὀ66 ἢ ΟὯ6 οὗ {Π|6 Ι68}8 δἀορίοα ἴον 
Βίγο σ᾽ Ποπΐηρ [ἢ 4]}Π1}14π06 οί ο ΗΒ (ΠΟ Γ, Ν ἃ- 
ὈΟΡΟΪΑΒΒΆΣ, δὰ [6 Μοάϊΐδη Κίηρ, ὙΠΟΓΘΌΥ [6 
ΑΒβυτῖδἢ ΠΙΟΠΔΓΟΠΥ͂ Μγὰ8 Οὐ τόσῃ. 1 18 ἱπιροβ- 
810]6 ὕο Βᾶν ὙΠῸ 18 ΠΟΙΘ τηθδηῦ ὮΥ͂ ““ΑΘΌΘΓΙΒ,᾽ Δ8 
ΒΘΥ͂ΘΓΆ] Αἰ ἔοΥΘΩ ῬΟΥΒΟῚΒ ὈΘΑΣ [818 ΒΆτη6 ἴῃ Β᾽}]}- 
68] ὈΟΟΚΒ, ΔΙ Γμουρἢ ἰδ τᾶ ἤᾶνθ ὈΘΘῺ ΟὯθ οὗ ἴῃ6 
ΠΔΙη65 οὗ Ογάχδγεθ. ὙΤῊΪΒΥΘΥ 18 8614 Ὀγ ΒΔ] - 
ΒΟΏ. ὅὅ06 ἷ8 Πεγοα., ᾿. 528. 
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ζς- π-.-.---... 

ΟΗΑΡΤΕΒ 1. 

1 ΒΒοοοκ οὗ [86 Ηἱβίογτη οἵ ΤΟΌΙ ὮΝ, [16 βοη οὗ ΤΟΌΪοΪ, [Π6 βοὴ οὗ Απδηΐοὶ, {πμ6 βοῇ οὗ Αἀδοϊ, 
[8Π6 8οῃ οἵ ἀδῦδοὶ, {86 βοὴ οἵ ΒΔΡὮ 86], (86 βοῃ οἵ Βδριὶ) οὗ [868 βθθα οὗ Α.519] ἔγοιῃ τ88 

2 ἷἱδὲ οὗ ΝΕρΡΒ ΠΑ} 1 πὶ, ΤΟ τγᾶ8 οΔΥΥΪο ἃ ΔΎΥΔΥῪ οαρίϊνα ἴῃ [16 ἀδγβ οὗ Ε πΠοπιθββᾶγαβ, [Π6 Κίῃσ 
οὗ [86 Αϑδυγίδηβ, ἔσοπι ΤΉ 806, ψηΐοἢ 18. οα {86 τίρῃῦ οὗ Ογαϊΐδβ οὗ Νορμιδίλιη, μὰ Ὀρρδγ 
Ο11|66, δῦονϑ Α88οῖ, ὑϑδοὶς οὗ ἃ σοδὰ ἴο ἴμ6 νγαϑιναγά, οὐ [86 ἰοἵξ οὗ ῬΠορον. 

8 1, ΤΌ, τα Κοα ἴῃ 016 878 οὗ ἔγυἢ δηὰ ἴῃ τἰ σὨθοιδβηθ58 81} [ῃ6 ἀδγ8 οὗ ων ]1ἴ6, 8πὰ 
αἰ τηϑν 8118 ἀ66 48 ἴο ΤΥ Ὀτείγθη δηὰ ἴὸ ΠΥ πδίίοη, τ Ὸ 88 ρσοηθ Ὑ{1Ὶ π|6 88 σαρίϊνϑβ 

4 ἰηΐο {μ6 ἰδπὰ οὗ [86 Αϑβγτγΐίδηβ, ἰο Νίηθευθ. Απηα ψ ἢ 116 1 πγ88 ἴῃ Ὧν σουηΐγυ, ἰη {86 Ἰδπὰ οὗ 
[6γ86], δῃὰ ψ }}}6 1 τγᾶ8 γουπσ, [86 ὙΠΟ]6 οὗ γ ἔδίμοτ᾽ 5 (τῖῦθ, Ν ρΡΏΙ ΒΑ πὶ, 61} ανσᾶν ἔγοιῃ 
[86 ουβα οὗ 1αν] 4, τὴν ἔδίμον, δηὰ ἔγομι ἴπ6 οἰζγ οὗ ΨΦοΓ βαθιὰ συγ ϊο ἢ 88 ομΌβθὴ ἔγοπι 8] 
186 {τῦ68 οὗ Ιβγδοὶ {Παῦ 411 {6 τὶ 68 οὗ βϑγδϑὶ τισι ὺ βδουῖβοο [{Π6Γ6]; δῃηα 186 ᾿θιαρὶθ οὗ 

δ 1.6 Βανιϊαβίοη οὗ αοἀ νὰϑ βαῃοιί θα δηὰ Ὀυ}]}ὺ ἴῃ ἰδ ἴοῦ 411 ἔαϊαγα {ἰπ|6ὸ. Απάᾶ 88 ἔοῦ 8]} 
ΤΩΥ͂ ὈΓΟΙγΘη δηὰ ἰῃ0 Ὠουδα οὗ τὰν ἔδίμοσ Ναί ΒΑ] τα, ΠΟῪ βδογϊβοθα ἴο [86 οδ]8 ὙΒΊΟΒ 

6 Δογοῦοδπι, 2 [π6 Κίπρ οὗὨ 5Γ86] τπδάϑ δἱ ἤδη [4π4} ὃ ου 411 τηουηϊδίηϑ οὗ (ἀ411166.0 Αὐὰ 1 
ντ88 Δοουϑίοιηθα [0 ρο, αυΐΐα δἴοπο, οἴΐθη ἴο ὁ ογαβδίθιη οα {16 ἔδθαδϑὺ ἀδΥ8, δοοογάϊησ 88 ἴΐ 
8 ὈΓΟΒΟΣ 06 [ῸΓ 41 18Γ86] ἔοῦ ἃ ρογρθίυδι ογάΐπδποθ. ὙΠ [86 ἤγδυ-ἔγαϊ8, δα [6 ἤγβυ- 
Βοτῃ, 8ηα [86 ἰοηῖ οὗ 186 ολ11]6, δα (Π6 ἤγβι βῃθαγίηρβ οἵ {86 βῆθορ 1 ἢδϑίβηθα ἴο Ψογὰ- 

1 βδίθιι δῃὰ σαᾷνθ ἴθι ἴο ἴ..6 ῥγίθδίβ, [Π6 βοῃ8ϑ οὗ δγοῃ, ἔου 186 δ]ΐδσ. Απὰ [δ6 ἰδηίὰ οἵ 
186 σταίη, δηὰ [6 νίηθ, δηὰ (86 οἱϊ, δπὰ οὗ ροιιδορτδηδίθβ, δηὰ {16 ἢσβ, δηὰ οἵ [Π6 τοϑβί οἵ 

8 186 ἔτυϊ8 οὗἩ ἴτθ68 1 γᾷνθ (0 {8:8 ΒΟΏ8 οὗ [,ονἱ, ψἘ.Ο τ! δῦ Ὁ ἴῃ ογαβαίθα. Δηά [86 βθοοῃμά 
ἴδηι 1 ἀἰβοβαυροα ἴῃ ΠΠΟΠΘΥ ἔγομι [6 βὶχ γϑᾶγβ, δ8ηἃ σψϑηΐ πὰ οοηϑυιηθα ὁ ἱϊ, γ0Άγ ΟΥ̓ γθᾶσγ, 
δὲ Ψ6γυβα]οπι, δηα 1 ρανο ἰῦ ὅ 0 [86 ΟΥ̓ΡΗΏΔΠ8, δηὰ [6 νὶάονβ, δηὰ ἴο ῥγοβο γῦθϑ 0 ἀνεὶς 
διηοησ [ἢ 6 ΒΟη8 οὗ ϑγδϑὶ 1 δρρτγοργίδιβα ἰΐ, δῃᾷ γᾶν ἰῦ ἴο ἔθη ἰπ [86 τΪγαὰ γρδγ, δῃὰ τψὸ 
οοηδυμηθα ἰΐ δοοογαΐϊησ ἴο {86 γαρσαϊδίίοη Ῥγθβοσι υ64 οοποθγηΐησ ἴμ686 (δἰησβ ἴῃ (Π6 ἰδτ οὗ 
Μοββϑβ, δῃὰ δοςογαϊΐηρ ἴἰοὸ 1116 ργθοορίβ το ΠΘΌθογδ, [16 τοῖον οὗ Απαπίθὶ, ον ξδίμον, 

9 δὰ οη͵οϊποά, ἔοῦ ταῦ Γδίμον ἰθ ἢ πὴ 88 8η ογρῆδη ψθ 6 ἀ1θα. Απὰ σψῃθη 1 δὰ στόνῃ 
ἰο Ὀ6 ἃ πιδὴ [1 ἰοοῖς ἃ π|ῖὶΐθ ἔγοπι (6 β6ϑὰ οὗ οὖν ἔδίμογ᾽ Β ἤοῦβο, δηὰ Ὀοχοί ἔγοηι ἢδσ 8 

10 βοῃ δηὰ οδ θα δῖ8 ἤᾶπιθ ΤΟῦΐδ8, δέου 1 νγῶβ σαυτὶ θα ΔΎΔΥ οϑρίϊνο ἰηΐο Αβϑγτίδ δ Απά 
ὙΏΘη 88 Οδρίΐγο 1 οδηθ ὁ Νίηθνθ, δηά 48]] ΣῪ ὈγΘίγο απ ὑπ Ὺ οὗ ΤΥ γᾶθα δἰθ οὗ [86 

11 Ὀτεδά οὗ ἴ86 μροαίμθη, 1, ου [16 οἴον Βαηὰ, Καρί πιυ86] 8ὸ [Πδὺ 1 αἱὰ ποῖ δαί οὗ (Π8 
12, 18 ὑγοδὰ οὗ [λ6 ᾿θϑίδιθῃ; δῃὰ σθη 1 τϑ τιϊπαΐα] οὗ τῦ αοα ΜῈ} ΤΥ ὙΟΪΘ βου], 

[86 ΗἸσοδβὺ 4130 γᾶνθ 16 ἔβϑνοῦ δηᾷὰ ἃ βῆδρο!υ ἤσυτγο ἴῃ {π6 βισῃὺ οὗ ΕἸ ΠΘΙΠΘΒΒΆΓΕΒ, 
14 δῃὰ 1 ρυτομδβοα ἰοῦ ἢΐπὶ 41} (Ὠἷπρβ πο ΒΘ πρραθα ; 83η4 πϑηΐὶ ἱπίο Μϑαΐβ δῃὰ ρυγ- 

οἰ α86α ἔογ Ὠΐπὰ ἔγομῃ μοῦ {1}} 6 ἀϊθοᾶ. Απὰ 1 ἀκαροβίιεἀ πὶ (ΔΌΔ6], [6 Ὀγοίμον οὗ 
16 Οδρτί, ἰὴ [88 ἰαπὰ οὗ Μαοάΐα, ὑδ58 οὗ Βῖ]γ9. διιουηίίηρ ἴο ἴδῃ ἰδἰθηΐβ. Απὰ σ ἤθη Εη6- 

ΤΏΘΒΒΆΓ ἀἰοα δη4 ϑϑϑῃηδομογῖπι ἢ18 βοὴ χοαϊσηρα ἰὴ ἢ}}8 διθδά, 6 στοδὰβ οὗ Μοαϊα 4180 ΘΟ ΓῈ 
16 υπδοιι 6, 34 1 νἂβ ὯὨο ἰοηροῦ δ]6 ἴο σὸ ἱηΐο Μράΐϊδβ. Απᾶ ἴη ἴδ ἀδγβ οὗ ΕἸ ΘΠ ΘΒΒΑΓᾺΒ7 
171 αἰὰ τιν δἰτὴβ ἀθθὰβ [0 Τὴῦ Ὀγθίμγθη, ἰὼ [8080 ὙΠῸ ΘΓ Οὗ ΠΔΥ̓ ΤΆΠΘ: ΠΥ Ὀγοδᾶ 1Ζ 

Μ88 Ὑοηῦ ἴο ρχίὶνθ ἴο 6 ἈυηστΥ, 8δηα οἰοιἰηρ ἴο {86 πακοά, δηὰ 1ἰξ 1 88 ΔΠΥ͂ οπμ6 οὗ ΤΥ 
18 ἠδίϊοη ἀ68Δα δηα σαδβὺ Ὀθλἰημα ἴμ6 νὰ}} οὗ Νίμουθ, 1 Ὀυγίοἃ ἷαι. Απὰ ἰξ (Π|6 Κίην, δ6η- 

Βδομοχίηη, μδΔα 83]41ὴ ΒΥ θη 6 οϑπλθ ὈδοΪκς 88 ἕασ! να ἔγοιη Ψυάεθα δὖ ἴ86 ἴλτη6 οὗ (86 
Ἰυάρσιιθηῦ ποι (6 Κίηρ οὗ ἤοανθὴ δα Ὀγουσμῦ ροὺ ἷπὶ οὐ δοοουῃῦ οὗ [16 ὈΪ48- 
δ πιῖθϑ ὙΠὶοἢ ἢ6 δὰ αἰἱαγοά,  Ὀυγίεα τ ; ἴοΓ Τωδ}Ύ οὗ [86 βοπϑ8 οὗ 8786] 8 βθν ἴῃ 
8 ΓΆσΘ6, δηὰ 1 5! ρροα {μοῖρ Ὀοαΐθ8 οδὲ δῃὰ ὑυυγίοὰ πο. Απὰ Αϑηθδοβογίιη βουσδῦ ἴου 

19 ἴθ δπα ἔουηά [θὰ ἢοΐ. Απὰ 84 οθγίδίῃ οὔθ οὗ 186 ἱῃμδοϊίδηῖϊβ οὗ Νίπονθ πϑηῦ δὰ 

11 ακἶνο Βοῖο ἃ ἰσαῃ δι οη οὗ [δ δ0-ο6)]ο ὁ" τΤοχὲ Β.᾽) οὗὁἩ ἴῃ Βοοῖκς οὗ Τοῦνΐξ, ὅλο δδῖθὸ Ὀοΐπρ ἴος 86 πιοδὲ ρμαχὶ ὑμδὶ οἵ 
ἴδιο δἰπαϊ ὁ ΜΒ. (Χ.) ηὰ νῇοσο ἐπδξ ζ4115, οὗ 6 1181Δ. ΟΕ] 20]]1οῦν ἰῃ 41} οδδοῦ, Ὁ}16 88 ἃ ἀογίδιίοι ἰ5 ἱπάϊοδιϑα, ΕΥ  ὑΣβ ο0᾽ 8 
αὐρν 88 1ουπὰ 1 ἷδ οἀϊλίοῃ οΥὁὨ ἰδ ΑΡΟΟΣΥΡΏΔ Ρυ δηθὰ ἰὰ 1871. 866 Ιηὐἰτοάποιίοη ἴο ΤΟΙΣ πος ὁ’ τῇο Ὀἱδοτοαὶ 
χα." 
2 Τῆο Ὁτθοῖς βρο] ἰης ἰ6 [0] τϑὰ. ; 
8 Νὼ καί ἰο ζουπὰ ἴῃ πο Βίπαϊξ. οοᾶ., Ὀπὲ ἷΒ ἰπῃδοτίϑα Ὁ Βσπδοῖ οὐ (29 ΘΔ μου ἐν οὗ [δείη Μ38, 
4 ἐδαπάνων, δῖη. : “ἐδίδουν αν ΘΥτότγοῖς ϑοσίραί Εσὶ ἔσθ," Βουδοῦ. 8.00 Τἰδομβοράοςί οἀ. οὗ ΧΧ, 
ὅ χὴν δεκάτην τρίτην. ἈΘΌΒΟΝ. 
4 Ητϊεσδο!ο ἡοἰτδ ἴμο 1Δδὺ οἴδυδὸ τὶ ἴη9 Ὡοχὺ γοσθθ. [Οδγὸ ζο]ονοὰ Βουροῖ. 
Ἰ Το Οτγθοῖὶς ἰδ ζ0] οννοά. 38,696 τόσ. 1. 
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ἰπἰογηθα (86 Κῖηρ οὗ τη6, [δὺ 1 ναβ (86 οὔθ γῆὸ δα βϑογθίὶγ Ὀυγίεα (Πθηϊ, δηὰ σπθθη 1 
Ἧ88 ΔΎΓΔΓΟ (δ΄ (86 Κἴησ ΚΘ οὗ πιθ, δηὰ {μδ΄ τὺ [16 τγῷβ βουσί, 1 88 δίγαϊ ἃ δηὰ σδῇ 

20 ΑὙΔΥ. ΑἼΔῚ1 νβ τοῦ 66 οἵ 81] ΤΥ ῬοΟΒΒΘ 88: 8, δπὰ {μοῦ νγα8 ποίβίησ ἰοἵς τὴ στ ίο ἢ τγ88 
21 ποῦ ρΡᾶΒ86α ΟΥ̓ῸΣ (0 {Π6 τΟγαὶ ἰγοΆΒΌΣΥ οχοθρῦ Απηᾷ, ΠΥ τἱΐθ, δὰ ΤΟὈΐ85, ΠΥ δοη. Απὰ 

ἔΟΓΟ ἄδγβ ρϑββθα ῃοὺ ἅνσἂν Ὀοίογο 18 ὕνο 8008 ΚΙ 64 ηἷπι δηά δα ἱπίο [86 τηουηΐϊδὶπβ οὗ 
Ατγδγαῖ, Απὰ ϑ'δοδθγάοηυβ, Ἀ18 βοῃ, βυσοθθαρα τη ἰὼ {μ6 Κίηράοπι, δηὰ ρμ]αοοα ΑομίςΒ8- 
Ταὰδ, ἴΠ6 δοη οὗ ΑῃδΕ6Ϊ, ΤΥ ὈγΟΙΒΟΥ᾿Β ΒΟ, ΟΥ̓ΘΡ [6 Θητἶγα Ὀμιιϑίη688 οὗ δοοοιπίδβ οἵ [μιὶ8 Κίηρ- 

22 ἄομῃ, δῃὰ ἢ6 δὰ ΡΟΥΘΙ ΟΥ̓ΘΡ ἴΠ6 ὙΠ ο]6 οἷν] δατηϊηϊδίταϊΐοη. Ὑμθη ΑΟΠοΒαταβ ἱπίογοθα θα 
ἴοσυ τὸ δῃὰ 1 σοϊυγπθα ἰο Νίηθνθβ. ΕῸΡ ΑΒ ομδγυβ γἃ8 σμΐθε ΘΌΡΌΘΑΓΟΣ πα Κοορον οὗ 
[86 βἰρηθῖ, δη 4 σομῃρίγο 6 Ρ, δηα δοοουπίδηϊ [ῸὉΓ θη ηδοδβοτίηι, κἰησ οὗ Αββγτίδ, δῃὰ 84- 
ομογάοηυβ ραν ἶτη [86 ροβίζίοη οὗ βοσοηὰ (ο Βἰπιβο!ῖ. Βυὺ Ὧ6 8 τὯγ οουδβίη, δπὰ οὗ 
ΤΩΥ͂ ΕἸ ΏΒ(Ο1Κ. 

ΟΠ Ἐπ Π. 

1. ΑΝ ὑη66ν Κίηρ' βδοβογάομαβ 1 οϑιηθ ὉΔ0Κ ἴο ΤῊΥ͂ ΒοῦΒ6, 8η4 ὑπο γ6 ὙΘΓΘ τού υγηοα [0 πΘ 
ΤΥ ἩΠΠΐ6, Απη8, δηὰ Τοΐδϑ, ΤΥ 80η; δῃὰ δὖ οὖν ἔεδϑὺ οἵ Ῥθηϊθοοβί, ὙΒΙΟΒ 18. 0.6 ΠΟΙΪΥ 

2 ἔοαβὶ οὗ θα δ, {Π6 γ6 88 8ῃ Θχοθ  ]θηΐ τηθ 8] ργοραγοα ἴοῦ Ὡθ. Αηὰ σψθη 1 β8ὺ ἀοσσῃ ἴὸ 
186 πιοᾶ], δῃὰ {86 [Δ Ὁ]6 88 ΒρΥΘΔΑ ἔργ Π16, 8Πα ἸΠΔΏΥ (15}168 βογνθα ὋΡ ἴοὼογ πιθ6,1 βαϊὰ 
ἴο ΤΟΌΪΔ8, ΤΥ δοη, Μυ οἸ]ὰ, ρῸ δηᾶ Ὀσὶηρ ΒΙΓΠΟΓ ΔΩΥ͂ Τ δὴ Ὑδαΐονον σοι ἴδοι 
τηλγοϑῦ δη οὗ ον Ὀγοΐδγθη οἵ ὑπ οαρυνὶ νυ ἴῃ Νίηονθ, το 18 τηἰϊπα } οὗ {π6 ,ογτὰ σι 
ἢ18 τοῖα Ὠθαγῖ, δηὰ πθ 8}8}} θαὶ ἴῃ Θομηπῖοη Ὑ{} τη6, 8π4 ἶο, 1 ναὶῦ ἔογ [η66, τὴν σά, 

8 πη} ἴὰοὰ ἀοβί οοθθ. Απὰ Τοδίδβ ποηΐ (0 βαοϑὶς Βοῃ)θ ῬοῸῦ τηϑη οὗ οὐγ Ὀγθίθγοη:; δηὰ 
ΜΠ 6η Βὸ τοίυγηθα Β6 βαϊα, ΕΙ μοῦ! Απά 1 βαϊὰ ἰο Ὠἶπ), ΒοΒοΙα 1 [Πἰϑίθη 7, τὰν ο}} 4. Απά 
6 δηϑινυογοα δηὰ 861, Εδί ον, ὈΘὨοΪα ομα οὗ οὐγ παίΐϊοη [5 Ὀθϑη Κι! θὰ δα σαϑὺ ουἱ ἴῃ 

4 (8ὸ τπηϑυκούρίδοθ; Ἰυδβῦ ΠΟΥ Ὧ6 88 Ὀθθη βίγδησὶ θα ἴβθγο. Απὰ 1 βργϑῃῆσ Ὁρ δῃὰ ἰοἕϊ 
ΤΩΥ τη68] υηἰαϑίθα δηαὰ ὈοτΓα ᾿ἰπὶ ΔΥ ουαὐ οὗ [86 βίτοοῖ, δπὰ ρἰδοθα Ἀϊπὶ ἰηϑ.θ οπθ οὗ 188 

δ [16 θυ ἀϊησϑ 81}} [ὴ6 δὰπ δα βοῖ δηὰ 1 υὐἷσῦ Ὀυγγ εἶμ. Οπ τοίυγηΐησ τποτϑίοτο, 
θ ὙΔΒΗΘα τυβ6]ῇ δηᾶ δίθ Υ Ὀγοδὰ ἴῃ βδήποϑβ, δῃὰ οδ᾽ θὰ ἴο ταϊπὰ [86 ῥσορβοιίοαὶ πογὰ 

ψ ἘΠ] ἢ Αἴγοὸ8 υἱἱοτοα αὐ ΒΦΙΠοΙ, βαγίῃρ, ὙουΣ ἔθαβίθ δβ.}8}} Ὀ6 ζυτηθα ἰηΐο δούγονν, δηὰ 8]} 
7 γουῦ βοηρβ ἰηίο ἰδπιθηϊδίίοη ; δηὰ 1 ψορὶ. Απᾶ ν ἤθη ἴΠ6 βὰη δὰ ροπο ἀόοστη 1 πϑηΐ ουἱ 
8 δπὰ ἀυρ ἃ στανθ 8πὰ Ὀυγοα ἷπι. Απά [86 πεὶσῃρογβ ἀογ θα πη βᾶγίησ, 18 ΒΘ ὯῸ ἰΟΏΡΕΓ 

αἰταϊα ἡ ΕῸΣ δ᾽γοδὰγυ ἰβ 116 88 Ὀθθὴ βοιρῃϊ ἔοῦ (818 νΟΥῪ {πΐησ, δηα Ὠ6 τῶ δνγᾶυ, δηὰ 
9. ἾἸο, 86 8 Ὀυγγίηρ [π6 ἀοδα δρβϑίῃ. Απά οἢ [6 β8π|6 ηἰσῃῦ 1 ψϑββοα ἸΥ56] δπὰ πϑηΐ ἰηῖο 
ΤΥ οουτί δηα βἰορὺ Ὁ [86 νγ8}} οὗ 116 σουγί, δῃηα πὶν ἔδοθ γγ8ἃ8 υποονογθὰ οἡ ϑοοουῃῦ οὗ 

10 106 πΒοαὶ. Απὰ] Κηον ποῦ {μδὉ 1116 Οἷσι τ ἴῃ 1116 γγχὰ}} τθονθ τηθ, δ ὑπ Ὁ ὙΆΓΙᾺ 
ἀυηρ 611 βαυδγοὶγ ἃ ἰηΐο ΠΥ Θγ68 δηὰ ἜΜΕῚ οἡ Ἰουοοῆϑ. ἀπὰ 1 πρηΐ ἴο (86 ΡῥἨγεὶ- 
οἶδη8 ἴο Ὀ6 ἰγϑδῖθα, δηὰ [86 τῆογθ ἴΠῸΥ μ᾽ θα πὸ τ ἢ πο ῖγ ἀπρσυθηῦΐβ ὑπ τροτὸ Ὀἰ πὰ ὑτν 
ογ68 θδθοϑηιθ ἔγοιῃ {π6 ἰθισοιμᾶ ὉΠ1}] ΠΥ βίρῦ τγὰ8 ὙΠΟΪΥ ροπθ. Απα ζοσ ἔουγ γϑᾶγβ 
σουὰ ποῦ 86 ΠΥ 6γ68. Απὰ 8} τγ Ὀγθίγθη στίανθα οἢ ΤΥ δοσουηῦ, δηα ΑΟΒΔΟΒΑΡυΒ 

11 ἰοοῖ ἐᾶγα οὗ πι6 ἴοσυ ὕνγο γϑᾶγϑ, Ἀπ} μΒ6 θοῦ ἰηίο ΕἸγη818. Απάᾶ δύ (μδὺ ἴλιηθ Απηδ, ΤΥ 
6, 88 Θησαροι δηοὴσ ὙΟΙΏΔΏΪΥ ΘΙΩΡΙ ΟΥταθηΐθ ἴῃ ογυκίπο ἰῃ τπτοοΪ, δπα τοϊυγηθα ἰδ το 

12 ΒῈΡ ΘΙΡΙΟΥΟΥΒ, δῃὰ ΔΘ Υ σᾶνα μθὺ ἢ ρβᾶγν. ἊΑπᾶ οἱ [1|6 βανθῃίῃ οὗ γβίγοβ 3 βῃ6 ουἱὐ οδ 
μ δ γΔ8 όνθ 8ηἀ βθηΐ ἰῦ ἴο 18:6 Θιη ρΙοΥτΒ, δπὰ ὑπο ραν ἤΘΓ 6 ρμδν ἃ}} οἔ ἱΐ, δῃὰ 

18 ζάνο 56 ἔοσγ 116 διε ἃ γουηρ ροαῖ. Απὰ πθη 86 σδπι6 Ὠοπιθ [86 Κιὰ Ὀεσϑῃ ἴο ᾿ἱδδῖ, 
8ηᾺ 1 οΔ]]6ὰ Π6Ρ δηὰ βαϊὰ, Ώθησα .8 118 κΚιὰ ὁ [0 η88 Ὁ Ὀδθη βίοϊθῃ ἢ88 ἡ Βοίυτγῃ ἴ 

14 ἴο 118 ΟὝΏΘΙΒ, ἴ0Γ 6 ΠΆΥΘ ΠῸ Υἱσμῦ ἴο οδὺ δηγιίησ βιίοϊθη. Απα β])16 βαϊα (0 πη6, [ἴ νγγἃ8 
Εἰνθη πιὸ 88 ἃ ργθδβθηῦ ἰη δαπἰἰίοη ὕο (Π6 ρᾶν. Απά 1 Ὀαϊϊονοὰ μ᾽ ποῦ, πὰ 1ο]ὰ ΜΓ ἴο τθ- 
βίοσα ἰδ ἴο [6 ΟὝΠΘΓΒ; δηὰ 1 νυδβ ἰηἀϊσηδληῦ δὖὺ μ6Ρ Ὀδόδυβα οἵ 118 ΤΏΘη 806 τοϊογίθα 
ὈΥ βαγίησ, Αῃὰ ὙΈΘΓΘ ἅΓΘ (ὮΥ ἴων, ΒΕΓΘ ἃγὸ [δγ τἱρηύθουβ ἀ6θ08 ἡ Βοβοὶα (δγ 
Ἰηδυϊουβ Δ.Θ ΚΠΟΤΗ. 

Οβάρτεᾷ [ΠΠ]. 

ΑΝ 1 ΟΥΘῪ ὙΟΥΥ 58 δ μοατὺ δηὰ νψϑρύ 11} βρῆθ, δῃα διηϊα βἰσῃίησθ Ὀαρϑῃ ἴο ΡΓΔΥ, 
Του τί τσ ίοουβ, Ο [,ογὰ, δπὰ 4}} [ῃγ σσογκϑ ἅγα σἱρμίθουβ, δῃὰ 41} [ὮΥ ΆΥ8 ΓΘ ΠΠΘΙῸ 
Ἀηα (τυ; ποὺ Ἰυάσοβῦ [π6 πουῦϊά. Απά 80, Ο [μογσὰ, 6 ποὺ τἰϊπάξυ! οὗὨ πι6, δῃὰ Ἰοὺ 
ΡΟ πη6 δηᾷ ἰδῖκὸ ἢοῦ γθῆσθϑηῆσθ ΟἹ Π|6 ἴῸΓ ΠΙΥ͂ 81η8 ἃπα ἔοῦ ΤῊΥ ἱσπόγϑηθθθ 8ηα {μο86 οὗ 
ΤΥ ἔδμογβ. 1 βἰπποα Ὀδέογο ἴ[πθ6, δπὰ ἰυγηθα ἃ ἀθδξ ΘᾺ ν ἴο (ΒΥ Ὀγθοθρῖβ, δὰ ἴμοα σανοδβὺ 
8 ἴο 8ροὶ] δηὰ οδρυϊνὶγ δηά ἀδδῖδ, δηὰ (0 τ ἀΐσυϊο δηαὰ ὈΦΔΌΌΪΘ δηαὰ ΤΟΡΓΌΔΟΙ δμοπρ 8] 
[86 πδίίοηβ ψπογα ἴμοὺ αἰ ϑὲ βοδίίοῦ 8. Απαᾶ ποῦ, [ΠΥ 71υδύ Ἰπαρσιηηθηῖϊβ ἃγῸ πιδὴν ἰῃ 
ἀθδ]ίησ ΜΙᾺ τ [ΟῸΓ ΤΥ δ'.8, Ὀθοδιδ6 τὸ Καρῦ ποὺ [ΠΥ ῥγθοορίβ δῃα ψα]κΚοα ἠοΐ ὈρΡΓΙΣ ΠΥ 
βϑἔογα {μ66. Απά ποῦ, δοοογάϊηρ ἴο ἐμ ῥ᾽ αβυγα ἀθ8] ψ ἢ τη6, δηαὰ ΟΥΔΘΓ πὶγ βρίγὶῦ το Ὀ6 
ἰδκθη ἔγομῃ τθ, (παῦ 1 τῆδγ Ὁ6 τοὶ Θαβ864 ἔγοπλ ἴπ6 ϑαγα δπα ὈΘΟΟπλΘ ἀιιδῦ, βὸποῦ ᾿ῦ ΟΓΘ ραὶῃ 
ἴοσ πιθ ἴο ἀἷθ γσδίμδσ [88 ἴοὸ ᾿ἶνθ: Ὀθοδυβο 1 βανα Ὠθαγὰ [4]560 ΓΘΡΥΌΒΟΙ68 δηὰ 1 μᾶνθ πο ἢ 

1 ἐκάθισεν. 8 Μδοράοηΐδῃ νοχγὰ ζἔοσ ἈΙδγοῦ. 

[-0} Θι ἣ»- οι» 
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ΒΟΥΤΟῪ. Ο [οτά, σοτηπηδηά {πᾶῇ 1 ὕὉ6 ἔγϑοά ἔγοιῃ (ἢ ἷ8 ἀἸβίγϑβ ; ἀἰβδβομδγσο τὴθ ἰηῦο [86 δυϑτ- 
Ἰαβιϊηρ ρίασθ, δῃὰ ἰυση ἢοῦ νᾶ ὑδῪ ἔδοα ἔτοιῃ τη6, Ο [,οτὰ,, ἔον ἰἴῦ ΤΟΥ͂Θ σαί πῃ ἔοΓ πλ6 ἴο ἀΐδ 
ΤΑΙΠΟΥ ΤὮΔη ΟΧΡΟΣΐΘΠΟ6 τΠΟὮ αἰδβίσοββ ἴῃ τὴν ᾿ἰΐθ, δὰ {πα 1 βῃουϊα ποῦ ΠΘΑΡ Γαργοδο 68. 

1 Οἱ ιδδὲ ἀδγ ἰΐ Βαρροπροὰ ἴο ὅδῖτα, [89 ἀδυρσῃίον οὗ Βαρσυθὶ ἰὰ Εοδαΐδηδ οὗ Μαοάϊα, [μδἱ 
58:6 8180 ἢδαγὰ Γοργοϑ 68 ἔγοπι οὴ6 οὗ {86 τηδὶ 8 οὗ ΠῚ ἔδίμον, ἴου 86 γθαβϑοὴ (δύ βὴθ 
δα ὈδΘοη σίνθῃ ἰπ πηαγτίαρθ ἴο βουθὴ 6 δηὰ Αβποάξαβ, [6 ον] ἀθιηοη, Κἰ| 164 ἐμ6 πὶ θ6- 

8 ἔοτο [6 Υ πδὰ θθθὴ Ψ 1} ΠΟΓ 88 186 ουδίοῃι 8 [ἴο Ὀ6] τὴ] τόθ. Απὰ [πὸ τηδία 8814 
ἴο ΠΕΡ, Τποὺ αὐ [Π6 οὔθ μδὲ Κἰ]]οδὲ ΤΠ γ υβοδηα 8; ὈδμοΪἃ ἀἰγοδᾶγν (μοι μαδῦ ὈΘΘῈ 

9 ποαάαρά ἴο βούθῇ τῇϑῃ δηὰ νγαϑὺ πού Ὠδπιϑα δέϊψοσ οπϑ οὗ ἔθ. ὙῚΥ ἀοϑῦ που Ομ ϑιϊδ6 8 
ἴον ἴδ γ Βυβραμάβ, Ὀθοδυβο {ΠΟῪ ἀϊοὰ ὃ Ἃο ἴδου νι (Π6ηὶ, δη δῦ ὰ8 566 οὗ [π66 ποῖ [ΠΣ 

10 Β00 ΠΟΡ ἀδυρμίοῦ ἕο ονοσ. Οὐ ἰδῇ ἀΔΥ͂ 816 ν88 στίονοα ἴο [πΠ6 βοὰ] δηὰ ποϑρί, δὰ πανΐηρ 
ΒῸΠ6 ὉΡ ἰπίο [86 ΠΡΡΘΙ τοοῖλ οὗ Π6Ρ ἔδίῃου βῃ6 που] Ὦδνθ ἤδη ΠοΥβοὶζ ; δῃὰ δσδίη 86 
οοηδίἀογοα τὶ Βογβοὶε δηὰ βαα, ΤΉΘΥ πῖρῦ ΤΟργΟΔΟὮ ΠΥ ἔδίμου δηὰ βὺ ἴο ἷπι, Του 
Βιδάβύ οὔθ Ὀϑίονθα ἀδυρσηϊον δηὰ 88η6 ϑβοδρθὰ ἢν τἰϑίογ 08. ΟΥ̓ δηρίησ ΠΟΓΒοΙἔ, δὴ 1 
Ὀγὶηρ ΤΩΥ̓ ἔδίποτ᾽ 8 οἱὰ ἂσὸ τὶ δοῖτὸν ἰο Ηβδάθβ. [0 ͵β Ὀθίῦου [Ὁ πὶ ποῦ (0 ἤδηρ ἫΝ 
8611, Ὀυΐ ὕο ΡΥΆΥ ἴο (6 ἰ,οτὰ (πᾶὺ 1 τὴδῪ ἀἷθ, δῃᾶᾷ πὸ ἸοηροΓ ΘΔ Ρ ΓΘΡΓΟΔΟΒΘΒ ἴῃ τὴΥ 16. 

11 Αὖὐ (μΐ8 Ἰυποίυγθ 816 βργοδὰ ουὖὐ ἤθγ βδηᾶβ ἰοναγὰ [86 ψΪΏΔΟΥ, ἀπ Γαγθα, δηὰ βία, 
ΒΙοββϑὰ δεῖ δου, Ο πιογοϊξι! αοά, διὰ Ὀ]θββοα ᾿ἰβ ΠΥ ὩΔΙῺΘ ἴῸγ ΘΥΘΥ, ἀπ Ιοῦ 41} [Ὡγ σου 8 

12, 18 ὉΪ]688 {π66 ἔοῦ θνθγσ.0 Απὰ πον ] Βᾶνο 116 ὯΡ τὴγ ἔδλ60 δπα ΠΥ ΘΥ6Β απο ἴΠ66. Οὐοτω- 
14 πιδῃὰ (μ8ἰ 1 Ὀ6 τοϊθαβδθὰ ἔγοτῃη (86 ϑδγῖ, δῃηὰ (μὰ 1 πο ἰοῦσα ἤΟῸΓ ΓΘρΡύΌδο 68. ΤΒοΣῦ 
156 Κηπονοϑί, Ο 1 ογὰ, μδῦ 1 8πὶ ἔγϑθ ἔγοιῃῃ ΘΥΘΥῪ ἱπιρυγὶγ τ ἃ πιδῃ, δηὰ ἰδῇ 1 Βανο βίαϊ πᾶ 

ὨΘΙΓΠΘΓ ΤΩΥ͂ ΠΆΙῚΘ ΠΟΙ ΠΥ δύ 6 Υ᾽Β Ὠδη16 ἰπ (Π6 ἰδπὰ οὗἩ Ωγ οαρύϊνἑῖγ. 1 δι 8π ΟὨΪγῪ ΟἈΪ]ὰ οὗ 
ΤΥ ἔδιμοῦ δηὰ ἢδ6 88 ΠΟ ΟἴδΟΡ ἰοὸ Ὀ6 δἰβ Ὠοῖγ, ΠοΥ ᾽88 6 ὈγΟΙΒΟΡ δὲ ἢδηά, οὐ σοϊδίϊνα, [μ8} 
1 βμου!ὰ Κϑαρ πηγϑβϑὶξ ἴὸὺν ᾿ἴμ 88 ψὶΐθ. ΑἸγθδαῦ Τγ βόνθη [Ππυ8Ό8η.18] παν ρογίβηθα, 
ΔΩ ΜἈἘΥ ΒΒου]ὰ 1 ̓ἷνθ δὴγ Ἰοησοῦ ὃ Απὰ ΣΕ ξ βϑϑῖῃ ποῖ ροοὰ ἴο ἴμθ6, Ο ἴνοχὰ, ἴο ΚΙ] τηρ, 
Ἰοοκ ποῦν ὉΡΟῚ ΤΩΥ̓ ΤΟρΓΟδοΐι. 

16, 11 Αὐ (818 ροϊηύ ἴ86 ῥγᾶγον οἵ οί οἵ ἔποῖὶ τᾶϑ Ὠοαγὰ Ὀοίοσο 86 ρίοτυ οὗ Οαοᾶ, δῃὰ 
ΒΑΡΒ 86] ψδ8 βϑηΐ ἴ0 [68] Ὀοἢ : [ο τοϊϊονο ΤΟΙ 8 ογθ8 οὗ [19 Ἰἰθιοοῦια ἴῃ ογάογ (μδὺ Π6 
τισὶ ὈΘΠ0]α τ ἢ ἈΪ8. ΘΥ68 1η6 ᾿σῃς οὗ (οα, δῃὰ 88 ἴο ϑδγταὰ [16 ἀδυρηῦον οἵ Βδρσααὶ, ἴο ρὶνο 
ΒΕΩΡ ίο Τοῦΐδ8, [86 βοῃ οὗ ΤΟΌΪ ἢ, 88 σψὶΐθ, δηὰ βοΐ ΒῸΣ ἔγϑθο ἔγοηι {86 ονὶἱ ἀοιηοῃ Αβῃο- 
ἄφυδβ, Ὀδοδυβθ ΌΥ ᾿πογδησθ 8ὴ6 [611 ἰο Τ᾽ οΟὈΐΔ8 γϑίθποῦ ὑπ8ὴ δηγ οὗ ἰἴο86 Ὑμὸ νι βῃθαὰ ἴοὸ 
ΤΩΔΥΓΥ ὮΘΥ. Αὐ [δδὺ ροίην ΤΟΙ τοϊυγηθα ἔγοπι [86 οουγὶ ἰηῖο 8 Βουδ6, δὰ ὅϑδγτα, [86 
ἀδυρίον οὗ ἤδρυοὶ, 886 4180 ἀθβοθηάθα ἔτοηι [818 ὉΡΡΘῚΡ σόομι. 

ΟἜΑΡΤΕΒ Ι΄ 

1 ΟΝ δαὶ ἄδ Το ὈοΒουρας Ὠϊπι8616 οὗ [86 ΤΌΠΟΥ. ΜΓ ΟΝ 6 Βα ἀοροείίοὰ τι 
2 Οδῦδοϊυθ ἰπ ασοβ οὗ Μαεαϊΐᾳ ; δηᾶ ἢ βαεἰὰ ἴῃ ἷβ μοαγί, Βϑμοϊά, 1 ἢδνθ δδδὰ ἔον ἀθβϑί} ; 
8 νἘΥ ηοῦ 68]} Τολίδο, ΤΑΥ͂ Βοη, δηὰ ἰηΐογτῃ ἷπιὶ οὗ [8.19 πιοπον Ὀοέοτο 1 ἀ16 ὃ Απηά 16 οΔ]168 

Ὧ18 βοὴ Τοὐΐδβ, δῃὰ π οδῆλθ ἴο ἷπι; δηὰ δα βαϊά ἴο Ὠΐτ, Μίν οἰ!]ὰ, σβθη 1 αἶδ, ὈυΤΥ πιὸ 
ΤΟΒΡΘΟΟΙΔΌΪΝ:; δηα ΠομοΥ [ΔῪ τιοίμογ, δηα ἰθανθ ἤ6Γ ποῖ 41} {6 ἀλγβ οἵ 6 ὺ [ἰΐϑ: δῃὰ ἀο 

4 νῇιλδαι ͵ἰ8 ρμἰοαβίησ ἴῃ ΠΟΥ ΟΥ68, δηα ργτίανθ ποῦ ΟῚ βρίγὶδ ἰῇ δὴν βἰησίὶο ᾿ϊησ. Β6 υιἱπάξα] 
οὗ ΒΟΡ ΠΥ ΟὨἸ]ἃ, ὈδοδιιΒ6 886 ΘΧΡΟΣΘΠΟΘα ἸΏΔΩΥ ἀΘΗΡΘΓΒ ἴῃ ΠΘΡ ΟΠ οὐ (δγ δοοοπηΐ; 

δ δῃηὰ Ὑἤθη 86 8 ἀδδα, ὈΌΓΥ ΠΟΙ ὈΘδίΘ πιὸ ἰῇ οὔθ ἰοπιῦ. Αμπὰ 8]}}] (Ἀγ ἀδγϑ8, πιν Ομ] ά, 
ΤΟΙΠΘΙΩΌΟΣ {π6 Ι,οτὰ, πα ἀο ποῖ Οἤο086 (0 δβ'ῃ, ἀηα ἴο ὑγϑῆβοτθϑβ ἢΐ8 ργθοθρίβ. Ῥγδοίϊοθ 

6 γτἱρμῦθουβῃθββ 4}} [86 ἄδγβ οὗ [᾿γ 116, δηὰ ψ8ὶκ ποὺ ἴῃ {16 8γ8 οὗ ὑπ σμύθουβϑηθβθ. ΕῸΓ 
7 τἴ8086 ψἘὸῸ ῥγϑοϊίοο συ} Μν}}}] ἢᾶνθ ρῬγοβρουῖν ἐπ δῦ ἴΠθῪ ἀοϑ. Απά (0 ἃ}}] ψῇο ρῥγδϑοίϊεθ 

τ ὐθουΒη 688} ρῖνα 8]1ὴ8 οὗ ἔῃ γ βιιβίδῃςσθ, ΠΥ Βοπ, δηὦ ἀο ποῖ ἴυγηῃ (Ὦγ ἔδοθ ἀν ΔΎ ἔτοπι 
ΔΩΥ͂ ΡΟΟΥ δ, δπα 50 ὙΠ ἰδ οοπηθ ἴο Ρ888 ὑμῦ ἴμ ἔδοθ οὗ σοά Ἢ}} ποῦ θ6 ἴυγηθὰ ἅνσϑγ 

8 ἔτουι ἴμο6θ. Αοοοτγάϊηρ ἴο {Π Υ τδλ ΤῊΥ 805, ρῖνθ 8ἰπὶ8: 1 ἴμου πᾶν δϑυπάδηςοσ, σὶνθ 
[8λ6 πογο 8]π|8 ἔγοτῃ ἰδ; 1ζ ἴοι ἢδνα [1{{16, ἔγοιῃ ὑμαΐ 11{{16 186}7 Θοπητηυπίοαϊθ; απὰ Ὀ6 ποῖ 

9 δηχίουβ, ΠΥ 8οη, ὙΏ6Ὼ ἴποὰ σὶνοδί Δ] 8. ΤΊου τ ῖϊῦ ἰᾶῪ ἊΡ ἔοσ ὑμγυβοὶἕ ἃ. ποῦϊθ γοσαγα 
10 δραϊηβϑὺ ἴλὸ (ΐπ|0ὸ οὗ πϑϑὰ ; ἔοῦ δἰπιβ ἔγβθ ἔσοτη ἀθαίῃ, δπὰ ἀο ποῖ βῆ οὔθ ἴο ἐοπηθ ἰπῖο 
11, 12 ἀκγίκηθββ Α ροοά ρ 18 δὴ δἰ τὴ8 ἴο 81} ὑ8ὸ Ὀοβίουν ἰδ, Ὀδίογο [6 ἰρῃθεῦ ἀοαὰ. Κρϑορ 

{γβοὶξ, τ 80ὴ, ἔγοπι 4}} ἰογηϊοδίίοῃ. Α'8 σψίία ἴδκθ ἴΠ6 ποαγθϑὺ ἔγοπλ Π6 βθϑὰ οὗ {μγ 
Ῥδγθηΐβ, 8 ΠΠΔΙΓΥ ΠῸ βίγδῃησα ὙΠ 80 18 ποῦ οὗἨἁ Ἀ{[86 ἰγῖδ6 οὗ [ΠΥ ραγθηίβ. ΕῸΓ Μὸ 8Γ6 
8008 Οὗ {86 Ῥχορβμοίβ, γιὸ ργορμθβίθα ἴῃ ὑγαἢ ἴῃ {Π6 ἔογπιθν {ἰπ|68. ΝΟ ργορμθϑβίθα ἰῇ 
[86 Θανὶνγ ἀδγβ, δῇὰ ΑὈγδμδη δηαὰ ἴβδβο δηὰ «δοοῦ, ΟΡ ἔδίμοτβ ἔτοπι [16 Ὀεσίηπίησ οὗ 
[80 ποτὶ ἃ. (ὑ8}} ἴο τηϊπά, πὴγ 8ο0ῃ, ΠΟῪ 841} [Π686 πιδυτῖθα τεῖνο8 οὗ [Π6 Γδ66 οὗ {πμ6ὶν ἔδίμο γΒ, 
δὴ πΈγὰ ὈΪ]6 586 πῃ (μι ῖῦ Β0η8; Ἀπὰ [86 δ6θα οὗ {πον Β0η8 88}8}} ροββϑ688 [ῃ6 ᾿ι)ογϊίασα οὗ [16 

18 οατῖ. Απά ἴδου, ΤΥ δοη, ἴον (ὮΥ Ὀγοίμγθη, δπὰ βῃΟΥ οὶ βυσὰ ῥγουὰ βρίγιῦ ἰοναΡαὰ 8 
[Π6 ἀφυρμύογβ οἵ [16 Βοπβ οὗ (δ γ Ρθορὶθ ἰδὲ ἴμοὰ τ ὴῦ δοοορὺ Ὧ0 οἣὸ οὗ τποιῃ ; ἴον ῥγὶἀθ 

14 18 ἀδϑίσιοίίοη δηὰ στοῦ ππδίθδάϊηθβδβ, ἀπ ἸΌΧΌΓΥ 18 ΡΟΥΘΥΟῪ δηὰ στοδῦ ἰιρίοίγ. ὝΕἷἶνο δῖ8 

τ Ῥτότω ἐπί8 γοτδο ἴο γον. 19 ᾿ροϊ αεῖνο, ΒΥ Σοῦ ὯΔ οιομάοθα Οοά. Χ., πΐοῖ ἰς ἱποομιρ]οίο, ἔσοιλ ἔδο ΟἹὰ ἴδι., δη ἃ 
Ὧδε χίνϑῃ ἴ)0 ῬΟΪ6 τοχὺ 88 ἔμοτο ζουῃά. Βουδοῖ 88 ΒΡ] θὰ α ἰοχὲ ἔσομι (9 ΑἸοχαπάσίμο Οοάοχ. 
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1 ΤΊ δίἴη. σοὰ. ὀοῃζουη δ γογ8. 7 δηὰ 19, οσα ἢ 

ὙΔρΡῸΒ [86 Β8Π16 ΑΑΥ͂ 0 ΘΥΘΓῪ τηϑη ὙΠῸ 5}}8}} ἢδνὸ πογκοα ἔον [Π66, δῃὰ ἰδἱ ποί ἴπ6 ταρο8 
οὗ ἃ τὴϑῃ γοσηλίη πὶ} [Π66: δηὰ ἴγ ᾿αρθ8 88}8}} ποΐ 6 Αἰπηϊηΐϑμ6α, ᾿ξ (ποὺ βοῦν ἀοὰ ἴη 
ἴσαι. (αἷνςε Βοοᾶ ἴο {ἘΠ γ86], τ βοῃ, ἢ 8]} (ἢγ ποσῖϑ, δηὰ θὈ6 νὶβα ἴῃ 411 ἰῃγ υἱταογϑηςθβ8; 
δη ψῇῃδῦ Ἰοὺ Ὠδίθδβῦ ὑπγβο]ξ, (μαὐ ἀο ποῖ ἴο δηοίμου. Ὀτίηκ ηού ττῖηθ ἴο ἀγ ΚΘ ΏΘΒΒ, δπὰ 
ἰθὺ πο ἰπίαυϊν δίθνοῦ ἔδβίθη 1086} ἀροῦ [Π66 ἴῃ (ὨῪ σ]}1ο]6 16. Εἷνα οὗ ἰγ Ὀγοδὰ ἰο (89 
ΠυῃστΥ, δηά οἱοίμο [86 πακοὰ πεῖ ἰὯγ ραγιιθηῖβι Ετοὰ ὑὮΥ δουηάδηοθ οὗ ΘΥΟΥΥ ϑογῖ, 
ΤΩΥ͂ ΒΟΠ, ὈΟΒΙΟΥ Ἀ]1ὴ8; δηα ἰοῦ ποὺ {πϊῆ6 ογθ ἰοοκ Ὑβθὴ ἴμου ρἰνοδῦ 8 δἰπι8. Ῥοὺσ ουὖἱ 
[Ὡγ πῖὶηθ δῃὰ (Ὦγ Ὀγοδα οὐοῦ (πὸ ἴοθα οὗ [86 υϑῖ, δῃὰ σὶνο 10 πού 0 βίϑηθιβ. ϑ'θοκ 
ΘΟΏ 86] οὗ 8 Μῖβδ6 τηδῃ, 8ηα ἀο ποὶ ἀδβρίδβθ ἰΐ ; [ὉΓ 811 οουῃβοὶ 18 υϑϑοΐ]. ΟἿ ΘνοΥΎ οσοδδίοη 
Ὁ]688 σοά, δηἀ δηίγθαῦ οἵ Βἷπι (μαὶ ἢ6 αἴτθοῖ ΤΥ ὙΔΥ8 δηὰ 4}1 (ΠΥ ρδίμβ, Ὑμρι [8δὺ [ὮῪ 
ῬΌΓΡΟΒΟΒ ΠΊΔΥ ἰυγηι οἂΐϊ νγ6]], ἔοῦ ΟΥΟτ ὩΔΌΪΟΠΒ μάνα ἢοΐ 8. ΜΟΓΓΠΥ ρυγροβο. Ὁ ΒουΣ [6 
Ὑ}1, 6 αἰοναίθβ: δῃὰ σῇοπ Ὠ6 Ὑ}}} ἢ6 Ὀτίηρσβ Ἰονε, θνθὴ ἀοόνῃ ἴο ἴπΠ6 υπάοτ νου ἀ.} Απὰ 
80, ΤῊΥ ΟἸΣ]α, Ὀ6 τηϊπαξι] οὗ [8686 ργϑοθρίβ, δηὰ Ἰοὺ ἴθι Ὡοΐ δ6 Ὀ]οι ρα ουΐ ἔτοτῃη τ᾿ γ μθασγί. 
Απὰ ποῦ, ΤΥ ΟὨ]ά, 1 ἰπίογη [866 [δαὶ 1 οηἰγυδίοα ἴδῃ ἰδἰθηΐβ οὗ βἰϊνοσ ἰο δθδοϑίιβ, [86 
Ὀτοίδοῦ οὗ αδρτὶ, δὲ Ηδσοβ ἰῃ Μοάϊβ. Απὰ ἔθϑγ ποῦ, πιν οἰ], Ὀδοαυδθ τ ἢᾶνθ ὈΘΟΟπιΘ 
ἱπηρονουβηθα, Ὅπου ἢδδῦ ἸδΔηΥ ροοα {πΐηρϑ, ἢ (που ἔραγοϑθὶ αοα, δηὰ ἢδαθϑὺ ΟΥ̓ ΓῪ βίῃ, 
δα ἀοβύ ῥγδοῦοθ ψμδύ 8 σοοᾶ Ὀοίοτθ [86 1ογὰ ὑὰγ ἀαοά. 

ΟΗΑΡΊΤΒΕΕ Υ. 

ΤῊΝΝ ΤΟΌΪΔΒ δηβινοσοά δηᾶ βαϊὰ το ΤΟΝ, ᾿ἷ8 ἔδίμοῦ : ΑἸ} ἐπΐίησϑ ψ ῃὶοἢ (ποὺ Βαβῖ 
δπϊοϊμθα ἀροη τὴ6 1 ν}}} ἀο, ἔδίμου ἢ Ὀὰῦ Ἠον σἂῃ 1 γθοθῖνθ ἰΐ ἔγοτῃ αἷμ, τ ΒΘ 
ΠΘΙΠΟΡ Κηονβ π|6, ΠΟΥ 1 η ἢ ΥΥ̓μαῦ ἰοϊεπ οδῃ 1 σίνα πἰπὶ [μᾶὺ 6 ἸὭδΥ ΤϑοοσηΐΖθα Π16 
δηὰ δανο σοηβάθποθ ἰΏ τὴ6 80 88 ἴ0 ψίνϑ π|6ὸ [6 πηοῆογ Απά {Π6 τοδϑβ ἰηΐο Μοαΐα ---- ἴ 
ἀο ποῦ ΚΠΟΥ͂ {118 γγᾶὺ οὗ ροιίτίπρ (ποτθ.0 ὙΤμθη ΤΟΙ δηβνθγθ δπὰ βαϊὰ ὑο Το, 8 
δοη, Ηἰ5 τυτιτθη ΟὈΠ σαίϊοι 6 ρᾶνθ πιθ, δῃὰ 1 σῆνο ἃ πυϊζθη οὐϊσαιοι ἰο Ὠΐπι ; δηὰ 1 
αἰνϊ ἀρὰ ἰῦ ἰπίο ὕπνο ρϑγίβ, δπὰ νγγὰ ἴοοκΚ δ οὶ ἃ ρίθοθ, δῃαὰ 1 ἰαϊὰ ἰΐ αδἱοὴρ ψιὰ [86 ἸροποΥ. 
Αμπὰ ποῦν, Ὀ6ΠοΪά, ὑθ Υ γ6 8 Γ8 ΓΘ ΡῸΠ6 ΑΔΕ ἀοδροδίιοα [818 Ἰοηθγ. Απὰ βο, γ οἰ Σὰ, 
Β66 1Κ ἴοῦ {πγβοὶἑ ἃ ἰγυδιυ τδὴ ὙΠῸ 88}4}} σὸ τῖϊ [Π66, οπ γὸ Ὑ{1]} ΡΔῪ δέϊοσ ἴμου 
ἢαδῖ τϑίυγηθα, 8ηα σοῦ ἔγοπι ἰιΐπὶ [8 τηοηογ. Αηάὰ ΤοὈΐα8 πϑηϊ ουΐ (0 86 οἷς ἃ τῆΏδῃ Ὅ80 
ϑῃουϊα ρῸὸ ψ ἢ πὶ ἱπίο Μαοάϊΐδ, οὔθ δοηυδίηϊθά τ} [ῃη6 τᾶν; δηὰ ψπθη Β6 σψϑηΐ ουἱ 
[6 ἰοαά Βδρδοὶ, [η6 δῆσοὶ, εἰδηαΐησ Ὀοίογο Ὠἷπὶ, δηα ἢ ΚηΘῊ ποί [Πδὺ ἢ6 γψγ88 8 δηρσαοὶ 
οὗ οἱ. Απάὰ ἢ 8εϊὰ ἰο ἷπῃη,  δησα ατῦ (που, γουησ τηδὴ ὃ Απα ἢ6 βαϊὰ ἴὸ εἶπ, ΕἾΟΠΣ 
[88 8008 οὗἩ ἁ [βγδ6], ὑπ ὴ}7 Ὀγθίῃγθπ, δῃὰ 1 μανθ οομθ ἈΪΒΘΡ ἴο ροὺ θπιρίουμμθηῖ. Απὰ μ6 
βϑὶα ἰο ἶπι, Ἰ)οδῦ (ποὺ ποῦν [Π6 ὙΔΥ ἴο ζὸ ἰηἴο Μοῦΐα ὃ πὰ 6 βαι ἃ ἴο δἴπ), ΟἿ, γε] 
Ι μᾶνθ ὈΘΘη ὑΠογΘ ΤΏΔΩΥ ὑϊπ|68, Δῃα Ὦδνθ ΘΧΡΘΙΘΠΟΘ, ἃπὰ δὴ δοαυδίηϊθα τ] 4}} (86 
τοδάβ. [ πᾶν οὔνοη ροπὸ ἱπίο Μοάΐβ, δηὰ ἰοάρϑὰ σι ΟΔΌΔΟ6].8, οαὐ ὈΓΟΙΒΟΤ, τὸ 
᾿ἴνεβ δὲ Βαρθδ ἴῃ Μραΐβ; δηὰ 1 18 ἃ ἀδθβηϊΐϊθ Ἰουγηου οὗ ἔνγο ἀδυβ ἔγοιηῃ Εουδίδηδ ἴο 
ΒΑρο8 ; [Ὁ Γ 10 1168 ἰῃ [16 πιουπίδίη, Εθαῖδηδ ἰπ [16 τη δ οὗ [6 ρἰαΐη. Απὰ Βι6 βαϊὰ ἴο 
ἷπι, ΥΥ αἷἱῦ ἔοτ τηϑ, γουῃρ τδη, ὑπ}}}1 ὅο ἴῃ δηὰ ᾿ῃέουπι τὰΥ λίθου; ἔοσ 1 ανθ πθϑα οὗ 866 
ἴο γὸ ΜΙ τπθ, 8 1 μ|}}} ρσῖνο ἴΠ60 ἰγ ψαροβ. Απὰ δα βαϊὰ ἴο ιἷπ), Βοιοὶά, 1 παϊϊ; 
ΟἿΪΥ ἀο ποῖ βίϑυ ἰοῦρ.0 ἀπὰ Τοθὶδ8 νϑηῦ ἱπ, δπὰ ἱπίοσιηδα ΤΟ, ἷ8. ἔδύμοσ, δηαὰ βαὶα 
ἴο πἶτῃ, ἴ,ο, 1 ᾶνὸ ἔουηὰ ἃ τηΔῃ ἔγοιῃ ον Ὀγοίγθη, οὗ [Π6 8οη8 οὗ [βγ86]. Απὰ Ὠθ βεαϊὰ ἴο 
ῖπι, (411 ὑμ6 ζδῃ ἴο τηθ6, (δὶ Γ πλὺ ἰθᾶτῃ οὗ Ὑμᾶὺ σᾶσο Ὠ6 8, δηὰ οὗ πμδῖ ἰγῖθα, δηὰ 
ὙΠΘΙΒΟΡ [6 18 βυ ποθ αν ὑσιδίγ ἴο ρὸ τὶ τ 66. γ οἢ}]ὰ. Απᾶὰ Τοῦϊδβ8 θοῦ ουὐ δηὰ 
6816 Ὠΐπ, δΔηα δβδἰὰ ἰο Ὠἷπι, Υουηρ τηδῃ, ΤΥ δῖ μο Σ πουϊὰ 866 ἴ66. Απὰ ἢθ ψϑηΐ ἴῃ ἴο 
λ)ῖπ), ἃηαὰ ΤΟΌΙ ρστοοϊοα δἷπι ἅτε. Απά ἢ)6 βαϊὰ ἰοὸ Βίπη, Μοὶ ἸΟῪ Ὀ6 ἁαπίο ἰΒ66} Απὰ 
ΤΟΌΪ1ἢ δηϑγογοα δηὰ βαϊὰ ἴὸ ἷπι, δὶ ἴον τϑπιδίῃβ8 [0 τ Ὠϊοσο ἡ [ 8Π1| θυ θῃ ὁπ6 0 
ἢδ8 0 υ88 οὗ 8 ΘΥ68, δηἃ 866 ἠοῦ [16 ᾿ἰσῃῃύ οἵ μϑανϑῆ, θα δἷῦ ἴῃ ἀδυκηθδ8 88 86 ἀθδὰ 
ὙΠΟ ὯῸ ΠΊΟΓΘ 866 ἴδΠ6 ᾿ἰσῆϊ; 1 δι αἷῖνθ διίοησ ἴπ6 ἀοδα; 1 ολῦ (86 νοΐοθ οὗ τηθῃ, δῃὰ 866 
ἴΒ6πὰὶ ποῦ. Απὰ ἢ βαϊὰ ἴο δἰπι, Β6 οὗ ροοὰ οουγᾶρσο: ἴο ἢ68] 66 18 68 Ὁ ψ ἢ αοα; 6 
οὗ ροοᾶ σουτᾶσθ. Απαὰ ΤΟΌΪ βαϊὰ ἴο μἰπι, Τ᾽ οῦΐδ8, ΠΥ 80, ὙΠ 8.168 ἴ0 ρὸ ἱπίο Μοραϊΐᾳ, 1 
ὑμοὺ σδηδὺ 6 ἷ8 σοπιρδηΐϊου δπαὰ ρυΐάδ; δηὰ 1 ψὶ}} σῖνα [880 ἴῃγ ψαᾶρΘΒ, ᾿Ώγ ὈτΟΙΒΟΣ. 
Απὰ 88 βαϊ ἰο Ὠΐπι, 1 888}} "6 4016 ἴὸ γὸ τι ἷπι, ΣΕΥ ΚΏΟῪ 4} ὑὴ6 ψΆγ8; 84 1 ἢᾶνθ 
οἔξζθῃ Ὀδθθὴ ροΐηρ ἰπίο Μαράϊΐᾷ, δῃὰ ρϑββϑὰ [πγουρῇ 81} 118 ρῥἰαὶῃβ δῃὰ πιουπίδίηβ, δηὰ [ 8ηι 
δοσαδϊηϊοα Ὑ10}} 4}} ἰἴ8 τοδ8. Απά δ βαϊὰ ἴο Ὠϊπι, Μγ Ὀσγοίμοτν, οὗ σι μδῦ [απ γί (δου, 
δηα οὗ τῇδ ἰγἱῦο ΠΟΥ 126, ΤΥ Ὀγοίμοσ. Απᾶ δ στρ], δὶ υ86 ᾿αβὶ ἴδοι ἔου 8 
τῖρο  Αηά Ὠ6 δβΒεϊά ἴὸ δίῃ, 1 ἀοϑβῖγθ ἴο Κποὺν γα ἔν, ὈτοῦΒ ον, τ] ο86 βοὴ ἴδοι δῦ, δπὰ 
ψ δῦ (ΠΥ Ὡδηλ6 ἰ8Ύα Απὰ Ὠ6 δηβνοτοα Ἀἶπι, 1 8π ΑζΖαγίδϑ, δοῃ οὗ [Π6 γγοδὺ Απδῃΐδβ, οὗ [ὮΥ 
Ὀγοίῦγοη. Αμπα δ6 βαϊὰ ἴο Ὠἷπι, Ηρα! δηὰ βαίοιυ ἴοὸ γοῦ, ΤΥ ὈΤΟΙΔΟΓ; δὰ Ὀ6 ποὺ νοχϑα 
δὺ ἢγ6, Ὀγοίδον, ἰΠδὺ 1 τ ὶβῃθὰ ἴο Κῆον (μ6 ἔγἢ δηὰ τμγ ἔδίμου 8 ουβ6. Του 4180 δὶ ἃ 
ὈγΟΙΒΟΡ οὗ οὐγ8, δηὰ οἵ δὴ θχοϑ]θηῦ δηὰ ροοὰ σὰθθ. 1 ν͵ϑ δοαυδίηϊθα τὴῖϊι Δηδηΐδβ δηὰ 

δὲ ἰηΐοτυθηοδ Ὀοίτνοθοι ἐδθ ΤΟΣΒ ποιοῦσιν δικαιοσύνην οΟὗἨ [89 
Ο:6, δὰ δώσει κυρίος αὐτοῖς βονλὴν ἀ' ν οἵ (δ ϑεμδες δυὺ Σὰ (06 ἀχοορίάου οὗ ἴμο ἰδίξοσ ποσάδ, λο δῖὸ Ὡοΐ 
ζουπά ἰπ ἰξ, [6 ΟΙὰ [δέϊη βυδιοίο ΒΕ 'γ6}} σοβίοσϑδ [116 66:86. 



ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΟΒΙΤ. 151 

Ναίμδη, [π6 ὑπὸ 8008 οὗ [86 στϑδὶ ϑβϑι)6] 148, δα [6 Ὺ ποῦ τὶ τὴ ἴο ΦοΓιβαί θα, δηὰ 
ΜΟΓΘΕΙΡΡΟα ἩΠῚῈ τὴθ ἴπ6γ6, δῃὰ ἴδον ἀἰὰ ποῖ γὸ δϑίγσαγ. ΤῊΥ Ὀγθίθγθη τ6γῸ ροοά πηθῃ, 

14 οὗ ἃ ροοά δίοοκ αὶ ἰμου, δὰ 1 υἱὰ [866 ἸΤΘ]ΠΣΟΠΊΘ. Η αἶβο βαϊὰ ἰοὸ μἷπα, 1 «ἢ εἶνα 860 
8ἃ8 ὙΔΟΘΒ 8 ἀΥΔΟΒΙΏ8 8 ἀΔΥ δηὰ {Π6 ἰμίησα ἰδοὺ τηδγοϑί ποϑὰ, δὲ 88 ἴο ΤΥ 800; δῃὰ 

16 ἀο του 0 τὶ τ} ΤΩΥ 80Π, δὰ 1 νὶ}} δα βοτβονηδῦ ὕο ἰδ γ ὙΔΡΘΒ. Αμπὰ δ6 βαίὰ ἰο Ηἰω, 1 
ὙΠ σὸ ψὩ ἢ πη. Απὰ ὃὈ6 τἱίδπουΐ δηχίοίυ : γγὸ 818}} ΡῸ ΔΤΑΥ πῃ Βθϑ δ, δηὰ ἴῃ ᾿ 6810} 68}}8}} 
ἯΘ ΤΟΓΌΓΩ (0 γοῦ, ἴογ 116 τοδὰ 'δ5 δβαῖθι Απὰ Ὧθ βαϊὰ ἴο ἶπι, Α ὈἸθδδίηρ Ὀ6 ρου ἴ866, ΤΥ 

16 Ὁγοίδοῦ! Αμὰ δ6 οδ]]θα [18 δβοῃ, δῃὰ βαϊὰ ἴο ἴηι, ΜΥ Ἵ}]ὰ, σοὶ σοδὰν {86 ὑΐηρβ ἢ6668- 
ΒΆΤΥ ἴΟΥ (δ ἸΟΌΓΠΘΥ, 8δηα ζὸ δἰοηρ τῖϊ [ΔΥ ὈτοΟΙδΟΓ ; δηὰ ἰπ6 αοαἂ ψ0 ἰβΒ ἰῇ Βοᾶνθῃ 
ῬΓόδογνΘ γουῦ [ἴο0 ρ60] ποτ, διῃιὰ Ὀσίηρς γοῦ Ὀ8οκΚ ἴο τη δαῖθ δῃὰ βουπὰ; δηὰ τηδῪ δ ΐ8 δηροὶ 
αἰϊοηὰ γου πῖτἢ βδίθγ, ων ΟὨ 4] 
Απὰ δ6 πϑοηὺ ἴογι] ἴο 30 δ γᾶν, δηὰ κἰβϑβθὰ ἷβ ἔδί μοῦ δῃὰ τοῖμοῦ: δηὰ ΤΟΌΪΙ βαϊὰ 

17 ἴο πη, Α βαΐθ ἸΟΌΣΠΟΥ ἢ Απὰ ἢ18 τροῦμον ϑρῦ, δὰ βαϊα ἴο ΤΟ Ι, ὙΥῺΥ ᾿ιαϑὲ ὕμοι βοηὺ 
ΔΥΔΥ ΠΥ ΟὨΪ αὐ 18 ποῦ 86 [Π6 8ἰδ' οὗ οὺνρ μδῃά, δῃὰ ἀοϑδ 86 ποὺ ρὸ ἴῃ δῃὰ ουαὖ δ6- 

18 ἔογο υϑὴ Ααἀὰά ποῖ ΠΠΟΏΘΥ͂ ἴο πιοΏοΥ, Ὀὰὺ ἰοὺ ἰὺ Ὀ6 848 τοῖυβθ ἴῃ δοπιραγίθοη ἢ} [07, 88 8 
19 ΓΒΏΒΟΙΩ ἐμ ΟἿΣ 80ῆΏ. ΑΒ8 ὍΘΕ τϑοοῖνθ θη ἔτοια (μ6 [τὰ ἴο ᾿ἷνα, ἰοὺ 018 βυβῆσθ 8. 
20 Απὰ [9 τορὶϊβὰ ἴο ΒΕ’, Β6 πού δηχίουβ: οὔὐἦν οὨ]ἃ ννῖ}} ρῸ ἴῃ θα] ἢ, δπὰ ἴῃ Βοϑ ἢ ψ.1}}} Β6 

ΤοΐΌΓΩ ἴο 08. Απὰ [ἈῪ Θγ68 5}8}} 866 ᾿ἷπη οὨ {μ6 ἀδὺ οὐ ὙΒΙΟΝ ἢ6 Μ|}}} σοϊυγη ἴο ἴ866 ἴῃ 
21 ΒοαΠ ἢ. Β6 ποῖ δηχίουβ; ἔδαν ποῦ ἔου {Π|61|, ΤΩΥ̓ δἰ βίθυ; 07 ἃ γροοὰ δῃρθ)] υν]}} αἰϊθηὰ ἴηι, 
22 δηῃὰ δῖ8 ὙΔΥ 8}}8}} 06 ὈΓοθροσϑά, δηὰ [6 8}}8}} σϑΐυσηῃ βδίθ δῃὰ βουῃά. Αμῃὰ β.)8 οϑϑϑϑὰ 

οσγίησ. 

ΟἜΑΡΤΕΚ ΥἹΙ. 

1 ΑΥΡ [δε γουηρ πιδὴ ἀορατίοα, δηὰ (Π0 δηῆσοὶ τί Εἷπι; [Π6 ἄορ, ἴοο, πϑηὶ ουἨ πὶ 
εἶπ, δηα δοσοιιρδηΐθα ἰπθπλ ΟἹ [8.6 ᾿ΟΌΓΠΟΥ; δηὰ 88 6 ὑγανο] θα ἰοσοῖμοῦ [86 ἢγδὺ ηἰραί 

2 ολτ)6 ΡΟ ἴπ6πὶ, δὰ (ΠΟῪ δρδηΐ ἰΐ δ΄ 1:6 γίνουν Τίρτὶβ. Απὰ 106 γουηρ τδὴ σοῦ ἀονγῃ 
(0 16 τῖνον Τίγτίθ ὕο Ὀδίδο ἔμ ἔθοῦ; δῃηὰά ἃ βυρὸ 8} Ἰθαρϑὰ ουῦ οὗ [6 νδίθγ, δη4 που]ὰ 

8 μᾶνθ βν ] οσοα [Π6 ἔοοῦ οὗ ἴ6 γουηρ δὴ. πὰ πῆθη δ6 οτίϑα ουΐ, ἴΠ6 8ηρ6] 881 ἴο 
186 γουῃρ᾽ πιδῆ, [Χ4Ν0 ΒοΙα δῃηὰ ροὺ ροβϑϑββίοῃ οὗ [86 88}. Απὰ ἴθ γουῦπρ δ πιδβιίθγοὶ 

4 [86 δδι, δηὰ ἄγον δ ὉΡ ὕροη (86 ἰδηά. Απὰ ἰδ δηρεὶ 8814 ἴο πίη, νι τἴ6 Β5ἢ, δηὰ 
ἰΔκο ουῖ ᾿[8 541} δῃὰ Ἰιδατγὶ δπα ᾿ίνου, δὰ ἰδ. [θὰ ἃρ Τ᾽ [866, δῃηὰ ΠΓΟΥ͂ ΑΤΑῪ [116 ἰη81468; 

ὅ ἴον 118 χα}} δῃὰ Βοαγί δἀπὰ ᾿1γ 8} δ΄ ψοοῦ 88 τη θα ϊοῖηθ. Απά ἴδΠ6 γουησ τδὴ αἰνίἀοα {86 
ἤ5Ἀν, 8ῃᾺ οοἰθοὐθα τοροῖθμον [86 χ8}} δῃὰ (δ θαγὶ δηὰ {86 ᾿νοῦ; δῃηὰ δοῆιθ οὗ [86 5} ἢ6 
Ὀγοὶ θα δηὰ δἷθ, δηὰ Ἰοΐῇ οὐδγ 8 ραγί οὗ ἰδ, ϊο ἢ6 88116ἅ, Απα [Ώ6Υ Ἰουτπογοα ὈοΐᾺ 

6 τοροίμον ὑηὉ}} τΠοῪ ἄγον ποδῦ (0 Μεϑαΐβ. Απᾶ ἰβθὴ (88 γουηρ τηδῃ βροῖθ ἴο [π6 δηρεῖ, 
Δ δαϊκοὰ δέῃ, Βγοῖθμονῦ ΑζΖαγίδβ, Ὑπαὶ ἀγ [6 τηραϊοΐϊηαὶ α08]}}68 ἰῃ [86 ποτὶ δῃὰ [6 

7 Ἰἴνον οἵ [16 8} δπὰ ἰῃ 86 χ4}}} Απὰ Β6 δηϑυογθα δἷπι, 11ὸ μϑατὶ δηὰ [86 ᾿νοῦ οὗ [86 
β8}, --- ἸΏΔΚΟ 8. βιηοῖζο ἩΓᾺ βοὴ ὈΘίογΘ ἃ πϑη ΟΥἩ ἃ ΟΙΏΔΠ ὙΟ ἰ8 αἰϊβδοκοα ΌΥ ἃ ἀθπιοῦ 
ΟΥ 6Ὁ]} βρίγῖϊ, δῃα θυ υῪ δἰίδοὶς νὶ}} οθϑβο ἔγοτη αἷμα, δῃὰ ΓἼΘῪ τν}}} ποῦ οοπεΐπυθ πεῖ Εΐπὶ 

8 ΔΩΥ͂ ΙΏΟΥΘ ῸΓ ανθσ. ἊΑηὰᾶ {Π6 μ4}} ἰδ ὕο δηοίϊηῦ ἃ τ28ῃ᾽8 Ογ68 ψ] 110 Π88 ἰθασοπια οἢ 
9 ἴμεπι. Β]ον ἰῦ ἱπ ἀροη 1π6 ψὩϊ6 βροῖβ (μδὺ ἃγθ οὐ ἔδιοπι, δηὰ ὑμ6 0 Μ}}} ροὶ πὸ]. Απὰ 
ΒΘ 86 ᾿ιδΔα σοτηθ Ἰηἴο Μαάϊα, δηὰ δἰτοδὰγ ἜΡΙΡΗΟ ες ἙοὈθδίδηδ, Βδρμδοὶ βαϊὰ ἰο [86 

10 γουης τοδη, Βτοίμον Τοῦΐδδ! Απαὰ διὸ 881, Βϑβοϊά, 1 [1Ἰϑύθ}]} Απὰ μα βαϊὰ ἴο Βίπι, 
Σ [86 Βουδθο οὗ Βαριθὶ τηυϑί τὸ Ἰοάρα (8ϊ8 πἰχῃῦ; δηὰ (Π τηϑη 18 οὗ (Πγ Κη, δηὰ [88 8 

11 ἀδυχηῖοσ μΟδ6 ΠΔΠῚ0 8 Κ'δ1Τα; δῃηὰ ἢθ 88 Ὧ0 δοὴ ἷ ΟΥ ἀδυρμίον, τυῖθἢ 086 8016 θχεθρ- 
τίου οὗ ϑδγγα; δηὰ ἰδοὺ αγ ΠῸῚ ποχὶ οὗ Κίη, ἴο σβομὶ 806 ἴ8|18 ὈΥ ἱῃμου 8 η6 6 ΤΑΓΠΘΥ 
{πδῃ ἴο ΒΥ ΟἿΟΣ ἤδη, δηὰ ποὺ παϑὺ (86 τἰχμῦ ἴο ἱμμοσγὶθ ΒοΥ ἔδίμογ 8 δυθβίδποθ. Απὰ 
186 τοδί 18 ἰη 6] σοηῦ δπα σουγαροουϑ δηα ὑτῪ Ὀθδυϊ μι], δηὰ ὨδΡ ἔδιμον ἰ8 ἃ 00] 

12 τῶδη. Ηοδ 8180 8414: Τῃοῦ παϑὲ (86 τίρῃῦ ἴο ΤΊΔΙΤΥ ΠΟΡ; δηὰ [ἰϑύϑῃ ἴὸ πι|θ, ΤΥ Ὀτγοίμογ, 
8Π4Ὰ 1 ν1}} ἰδ }}κ 1818. πἰσμῦ νὴ 6 Ρ ΓΔΠΒΘΡ σοπσογηίης (86 πηδίάθη (μδὺ τ πιδὺ ραΐ ΒΘΓ [0 Γ 
[866 88 ὑγίάθ, δηὰ σῆμ τὸ γοϊγῃ ἔγοπι Εδροθ τὸ γὰ}}} δ οργαῖθ ὑμ6 νοαάϊησ τὶ ΒΟΥ; 
8δη4 1 Κπον ἰδὲ Βαροθὶ σδπηοῦ τε ἢ Βοϊὰ ΠΘΥ ἴσου {1|66, ΟΥ Ὀούγοίδι Β6Γ ὕο δηοίδον, ψὶιῃουΐ 
δχροείηρ Ὠΐπη80} ἴο ἀθδίδ δοοογάϊης ἰο [86 ογάΐϊμδῃοθ οἵ [86 Ὀοοὶς οὗ Μοβοϑ; δῃὰ ὑβοδυϑθ 
οὗ 186 ξυόν οι 6 ἴμδῦ 86 ἱῃῃογϊϑησ6 18 ἰΐηθ, 10 18 Βιυύίησ ὑπαὺ ἴμου, γαῦθον ἴδῃ ΔῊΥ 
ΟΥΒΟΓ τηδῇ, ὁβον ἡ οδί ἸΏΒΙΤΥ ἷδ ἀδυροσ. Απά πον Ἰἰβίθη ἴο τὴ, ΠΥ ὈΓΟΐΒΟΓ, δηὰ ἰεΐ 
8 Ὁὲβ ηἰχαῦ βρθδκ δρουῦ (86 τηδίάθη, δῃὰ δὶς ἢδὺ ἴῃ τηδυτίαχο ἰοῦ ἴΠ661 δηα, ψΒΘῺ ἯΘ 

18 τοίυση ἔγοϊω ὝμΕθΝ, πὸ ὙὙ}} ἴδ κὸ ΠΟΥ, δηὰ ἰοδὰ Ποὺ δ'ναὺ τὶτῃ 8 ἴ0 (ἢγ Βουβ6. ΤΏθη 
Τοῦίαϑθ δηβνογοα δηᾶ βαϊὰ ἰὸ Ἐδρδοὶ, Βγοῖμονῦρ Αζαγίδβ, 1 δνθ ἢθδγα [μὲ 880 Πι88 
ΔΙΡΟΔαΥ Ὀθοη ρίνθῃ [ἰοὺ βϑύθῆ τηῆθῃ, δηὰ (ποὺ ἀϊοὰ ἰπ ὑποὶν Ὀγί 4] οἰαπιῦοῦ; (86 ηἰρμῦ 
ΒΘ ΠΟΥ Θηίοτγοὰ ἰπ υηΐο ΠΟΙ (Π6Υ αἷ80 ἀἰθα.2 ΑΠΔ1Ι αν μοατα ἰὃ βαϊὰ (μδὶ ἃ ἀδθιγοῃ 

14 Κὶ]οὰ ἴθ. Απά πον ἴ 8πὶ δίγαϊὰ, Ὀθοδυ8θ, ὙΔ116 ἢθ ἄἀοθβ ποὺ ἰπΐυγτα μοῦ, 6 [κἢ}}9 Ὠΐπ) 
ἯΠΟ 888 ἃ πιϊηὰ ἴἰο ΘΟππθ ΠΘᾺΓ ἴο ΒΘ. [πὶ ΤΥ ἔδίμογ᾿ 8 ΟὨΪΥ͂ ομιὰ, Εἰ δι δίγαὶ 4} ἰθδι 1 
ἀΐο δῃὰ ὑτίης ἀόπτῃ ἰδ6 116 οὗ ΤΥ ἰδίου δῃηα τὴν πηοίμοῦ, πὶ} στίοί οἢ ΠΥ δοοουηῖ, ἴο 

1δ Κ1μοἷν στῶνθ; δηὰ [ΠΟΥ ΒδΥθ ὯῸ ΟΙΒΟΓ Β0ὴ ἴο ὈυΣῪ (θη. Δηάὰ δ6 Ββαϊὰ ἴὸ δἷμι, [)οβὲ 

4 Τὴο ασϑοκ ἰδ νἱὺς ἄρσην. 8. ΤΏ. ἰδδὲ οἶδῦσο ἰδ οζο ἐοὰ ὉΥ Βουδοῖι, ζο!] ονίπς ἐδ Ὀοσὲ 1Δεῖη ΜΆ. 



1δ9 ΤῊΕΒΕ ΔΡΟΟΕΥΡΗΑ. 

ἴὩου πού Τ668}1 (π6 ἰπ]αποιίίομβ οἵ (ὮῪ ἔδίμοσ, [μαὲ 6 846 ἴπ66 ΠΙΔΥΤῪ 8 σϊέθ ἔγοτι (86 
ἤουδα οὗ ἴδγ ἔδίμεσῦ Απηά βὸ ἤθδῦ πι|θ, ΣὩΥ̓ ὈτΟΙΔΘΡ, δηὰ Ὀ6 ποὺ δηχίουβ δρουΐ [818 

16 ἀθιβοη, δπά ἴδ θγσ. Αηα1 ον μα [18 πἰσῃί 816 β}4}} θ6 σίνθη [ἢθ66 88 ψὶΐθ.0 Απὰ 
ΜΘ η ποι Θηΐογοβί ἰηἴο {86 τηγγίασο σμδαθογ, ἰΆ Κα βοιθ οὗ {πα ᾿νοῦ οὗ 186 ἤβιι, δηὰ ἰῃ6 
᾿ιοδγί, δῃᾷ ρδθο δ οὐ [86 88}8:68 οὗ [Π6 ἰποθῆβα, δηὰ [δ βηιοκθ Ὑ] ἴββι ἔγομι 1 ; δπὰ (ἢ 

17 ἀδηιοη ὙΠ} 8π16}} ᾿ξ, δα ψ}}} ἦθθ δασὺ, δῃ ἃ πὸ ΠΊΟΓΘ Δρρϑδγ ἴῃ μοῦ πο θουμοοα ἴογυ νυ. 
Απὰ σψβθη ποὺ δυὶ δρουὺ ἴο αν οοῃπϑοίίοη τὶθ Ὠθγ, τίϑθ ἃρ ἢγβῖ, θοίἢ οἵ γοῦ, δηὰ 
ΤΑΥ͂ δηά δηΐϊγοδῦ [6 Ἰ,οτὰ οὗ ἤθανθη (Βϑὺ ἸΠΘΓΟΥ δηὰ δαϊνδίίοη τὩΔΥ σοῖθ ὕροὴ γου. Απὰ 
ΘΔΓ ποῦ; ἔοῦ 886 [848 Ὀδθῃ δρρογοηδα ἴο [Π66 ἔγοπι δίδγῃηϊυ, δὰ μου τ] δανὸ ΠΟΥ, δπὰ 
Β86 Ὑ1}} γὸ ψῖ (Π66; δὰ ἴ ΒΌΡΡοΟΕΘ ὑπδὺ που πὶ] αν οὨ άγοη ἔγοπι ΘΓ, πὰ (ΠΟΥ 
Ὑ{Π Ὀ6 ἰο [π66 88 ὈγΟΙΏΘΥΒ: ἢδνα Ὧο δηχίοίγ᾽γ. Αηῃὰ ψῇθὰ Τοῦῖ8 Ὠρασὰ ἴμ6 νογάβ οὗ 
ΒΑΡ δ], δηὰ (μαὲ βῆ νγ88 8 βἰβίθι, ἴσοι ἔπ ϑθθὰ οὗ Ηἷβ ἔδίῃδγ᾽ 8 μοῦβθ, μο Ἰονθὰ Β6γ 
ΨΘΟΙῪ τη ἢ, δηα ἷ8 Ὠθατί οἰοανοὰ ἴο μδσ. 

σπάρτεκ ΥΠ. 

1. ΑΝΡ σψθη 6 δγγίνοα δἱ Εοδδίδηδ, δα βαϊὰ ἰὸ Βἴτη, Βγοῖδθοῦ Αζαγίββ, ἰδκο τὸ δ αἰγοοὶ 
ὁουΓδβ0 0 Βαρσαοῖ, ΟΡ Ὀτοίμοσ. Αηὰ δ ἰοοῖκ μἷπι ἰο {Π6 Βουϑθ6 οὗ Βαρυοὶι, δα το γ ἔουηὰ 
Βὲπι δἰζπρ ὈΥ [πΠ6 ἄοον οὗ {8Π6 οουτί, ἀπα {Π|Ὸ }7 δα] αὐοα ἷπὶ ἔγϑί; δηὰ ἢ βαϊὰ ἴο 16, 
ΜϑοΥ πο ]θοηιθ8, ΠΥ Ὀγοίῃγο Απάὰ 1 Πορ6 γοῦ οοπιθ ἴῃ ἴΠ6 Ὀοϑὲ οὗ ποδί! Απὰ δα Ἰ6α 

2 ἰῃθπὶ ἰηΐο .ἷ8β ἤουβο; δηᾶ 6 βαϊὰ ἰο Εάηβ, μἷβ νὶΐε, Ηου [κ 18 {μ]8 γουπσ τῆδὴ ἴο 
8 ΤΟὈΪΒ, τὴν Ὀγούμογ! Αὐὰ Εάηᾶ δβκοὰ {μθπὶ δῃὰ βαϊά ἴὸ ἔβϑη, Ὑ θησ 6 το γοῦ, ΠΩ 
Ὀγοιγθ 7 Αηά ἴδ γ τορ] ἰοᾶ ἰο Πδυ, 79 ἂγϑ οὗ (86 βοῃβ οἵ Ναρὶ δ] πν, οἵ 186 σαρενὶΥ 

4 δῇ Νίηθνθ. πᾶ 88 βαία ἴο ἴμποπι, [ο γοὺ δον ΤΟΌΝΗ, Οοὐγ Ὀγοϊμοῦ ὃ Απὰ {ΠῸῪ 
ὅ δηβνογοα Ποῦ, 8 Κπον ἷπι. Απηά 586 ΒβΒαϊὰ ἰο {πῃ}, 18 6 ν90}} ὃ Απά {π6γ τορ] θα ὕο Π6Γ. 
6 Η [8 αἰϊνο δηὰ νγὸ}}. Απαὰ ὙΤοθίδβ βαϊὰ, Ηθ 58. πὶ ἔδίμοσ. Απὰ Βασυρὶ βργϑῃρ ὑρ, δηὰ 
1 Κὶβεθα ἷπι ὑδηάουγΥ, δπὰ τορί. Δηὰ Ὀϊοδδίηρν Ὠἷπὶ Β6 βαϊὰ, Α ὈΪϊοββίηρ "6 ἀροὴ 1μ66, ΤΩ 

ΟΒ}1ἃ, το ἃγὶ 186 βοὴ οὗ ἃ. ποῦἷε δῃὰ ροοὰ δὴ! Ο ἴ1ἴμ6 πιοίομβοα τηἰδβέογίαηο, {πὶ ἃ 
τἱσηϊθουβ πδὴ ἃπὰ ἃ ρίνοῦ οἵ δἱπηθ βου ϊὰ Ὀδοοιλθ Οἰϊπὰ! Απὰ ἔδ]]ης οὐ [86 ποεῖ οὗ 

8 Τοθίαβ, ἷ8 Ὀγοίμοσ, ἢ6 νορ. ΑἈπὰ Εδπα [ἷδ νἱΐθ πορὺ ἴου δἷπι; δηὰ ὅϑδγτα, ὑδμοὶγ 
ἀδυρμύον, 8ὴ6 4180 ψορίέ. ἀπά ἢθ βἰδυσδίογεα 8 γϑπι ἔγοια (ἢρ Ποοκ, δηὰ δηί(ογίαἰποα 
ἴθπὶ ΒΘΑΥΟΪΥ; δηᾶ, δἴϊον {πὸ Ὺ δὰ Ὀαῦποα δῃά πϑβϑῃμθὰ δηὰ βαὲ ἄονηῃ ἴο οϑαὶ, Τοῦίαβ 
βαϊὰ ἰο Πδρῆηδοὶ, Βγοῖμοῦ Αζαγίαβ, ϑὅρϑακ ἰοὸ Βαζιυθὶ ἰμδὶ ἢ6 ρὶνθ πιὸ ϑὅδυγϑ, ΤῊ δἷ8- 

9 ἰοῦῦ Απὰ Βαρυοὶ Βοαγὰ [Π6 γϑιημδυῖ, δηᾶ βαϊὰ ἰοὸ 186 γουηρς πδη, Εδὲ δῃὰ ἀσγῖης δηὰ 
10 Ὀ6 ΠΡ 018 ἰσῃῦ; Ὁ ἴπ6γ0 ἰϑ ὯῸ ΙὩΏ8Ώ ὙΠῸ οδὴ ΡὈΓΟΡΘΥΪΥ ΠΙΆΓΕΥ ΤὩγ ἀΔΌΡΙΟΥ, βάστα, 

οχοθρὺ {δ γβ6]ξ, ν Ὀγοίμοῦ. ἊΑπὰ ππόγϑουοσ, ΠἸΚουῖδα, 1 παν ὯῸ ΡΟΘΓ ἰοὺ ρῖνθ Ποῦ ἴο δῇ 
ΟἴμοΥ πιῆ, δχοθρῦ {πγβο]ξ, Ὀθοδιιβα ὑμοὰ δῦ ΤΥ ποχί οὗ Κίη. Απά [γ6ι} νϑῦγ 1 νι} 

11 τηδῖζθ Κποόνγῃ ἴ0 ἴπ66 1Π6 ἰγαϊῃ, τὰν οὨ]ὰ. ΙΓ μᾶνο ρίνϑη "6 Ὶ ἴο βεύθῃ πγθῃ οὗ οὔυνῦ Ὀχϑίμγθῃ, 
8δη (ΠΥ 4}} ἀἰοὰ {π6Ὸ πίσμῦ σῃθη (ΠΘῪ δηϊογοά ἴῃ ἰο 16. Απᾶ ΠΟΥ͂, τὰῦ οἰ, οαῦ δηὰ 
ἀγίηκ, δὰ {Π6 [,οτὰ νν}} βῃῃονν γοι! τῆογου. Απὰ Τοῦΐδβ βϑαϊὰ, 1 πὶ}} ηοῦ δαῦ Β6Γδ αὖ 8}}, ὨῸΓ 

12 ἀτϊπὶς δ 81}, ἀπ} (Βοὰ μαβὺ ἀγγδησθα [Π|686 τηϑείουϑ ὙΠ π6. Απὰ Βαραοὶ βαϊᾷ ἴο μἷπι, 
1 ν«1}1 ἀο ἰδ, ἀῃ βῃ8 88}8}} θῈ ρίνϑη ἴπθ6, δοοογαΐηρ ἴο (16 οτάϊπδποθ οὗ {π6 Ὀοοῖς οἵ Μοβ68 ; 
δηὰ ἰὺ 88 Ὀδθη ἢχρα ἴῃ μόδνθῃ (μλὺ 886 ἰ8 ἴ0 Ὀ6 ρίνθη ἴο ἴ866. Βδοοῖνθ ΤΥ δἰ βίθυ. 
Ετο ΠΟῪ οἡ ἰδοὺ ἃ μ6Ρ ὈτΟΙΠΟΣ, δηα 8.16 18 (Πγ 8ἰβίου ; ἔγοπι ἰ0-ἀΔ  δηὰ ἔοσ δυὸΡ 886 18 
Ἰη8ὰ6 οὐδοῦ ἴο ἴπ606. Απάὰ τι Ι,ογὰ οὗ πδανθῇ ὈγΟΒρΘΓ γουῦ, ΠΥ ΟὨ]]ἃ; {118 ἰσῃῦ, 4150, 

18 ΤΩΔῪ 6 ὈΘΒΙΟΥ ὈΡΟῚ γοὺ ΠΠΙΘΓΟΥ δΔηα ρΡο866. Απὰ Βασαθὶ οδ ἰθα ἷ8 ἀδυρμίον, ϑαγτα, δηὰ 
80:6 σΆπ16 (0 Πίπι; 8η6, ἰδἰκίησ Β6Γ μαῃά, ἢ6 σᾶνθ ο΄ Δι ΔΥ ἴο μἶπι. δηὰ βαϊ4, πδοοῖνα Π6Γ 
δοσογάϊΐησ ἴο ἴμ6 ἰαγ, δῃὰ δοσογάϊΐησ ἴο {πΠ6 ογάϊπδησο πυϊτύθη ἱπ ἴΠ6 ὈοοΪ οὗ Μοβοβ (πδ 
Βὴ6 8 ρσίνοη [Π66 88 ἰῃγ π|ΐίθ, δηἋ Κϑορ μοὺ, δηὰ ἰοδαὰ [6 γ αν ἴο ἰῃν ἔδί!ον ἴῃ ἈΘΆΠῈ, 

14 δηὰ {π6 ἀοἀ οὗ Βοανθη ρσῖνα γοὺ ργοβρουϊν δηα ρθδοθ. Απὰ ἢδ οδ᾽οὰ ποῖ πιοΐδποσ, δπά 
Ὀδαδ ΠΕΡ Ὀτΐπσ ΡΆρΟΥ; δηὰ 86 στοῖθ 8 οογβοδῖθ οὗ πιλυτίασθ, δὰ μδὺ ΒΘ σᾷνθ ΠΘΓ ΑΥΤΑΥ 

15 ἴο ἰτι 8ἃ8 ψῖΐα δοοογάϊηρ ἴο {μ6 ογάϊπδηςοο οἵ 1.6 αν οὗ Μοβθβ. δέϊον (μδὺ {π6} Ὀορδῆ 
160 ἰο οδϑῦ δπὰ ἴο ἀσίπκ. Απὰ Βδσαοὶ ο4|6ὰ Επηδ, 8 τϊΐθ, ἀπὰ βαὶά ἴο δογ, ίϑθονυ, πὰ Κθ 
17 γϑδαγ [}16 οἴδιοῦ δἰδορίῃρ-τοοι, δηὰ ᾿ἰοδα μοῦ ἴῃ (μογθ. Απὰ 8186 ϑηῦ ἰηΐο (86 βἰθθρίῃησ- 

τοοῦϊ, δηἀ ρμιΐύ (86 σουοὶ ἴῃ τοϑαϊΐηθββ, 88 δα "δὰ Ὀϊάάθη πο, δηὰ ἰθὰ δον ἴῃ ἴῃθγο, δπὰ 
18 νϑρὺ ονϑῦ Ἐπ δὰ, σθη β6 δὰ ψὶροα ννδὺ (86 ἰδδγϑ, βΒὴ6 βαϊἃ (ὁ ἢοῦ, Β6 οὗ σοοὰ 

ΟἾΘΟΥ, τὴν ἀδυρδίονῦ; (86 [μογὰ οὗ μϑάνθη ρὶνο {Π|66 ΟΥ̓ ἴοῦ ΠΥ ΒΟΙΤΟΥ; Ὀ6 οὗ ροοά ΟἔΘΟΓ, 
ΤΥ ἀδυρείογ. Απά 886 ἀδρατγιβά. 

ΟΒΆρτεε ΥἱΠ. 

1. ΑΝ σ]ιθὴ {Π6Υ στὸ ἱπγουρἢ Ἡῖι οαἰΐαρ δηὰ ἀτίηκίηρ, ὕΠΟῪ πἰβηθα ἴο χὸ ὕο δίϑθρ, 
2 δηὰ [86 ἰοὰ δΔΥ [16 γοῦηρ τηδὴ δηἃ οοπαποίοα Ὠΐτη 1ηἴο μ0 δβἰθορίρ-τοοῦ. Απὰ 

Τουΐδδ σϑοδ]]δὰ [6 πογὰβ οὗ δρμδοὶ, δηὰ μο ἴοοῖὶς (δι ᾿ΐνοσς δῃὰ (μ0 μοαγὶ οὗ [86 δὰ ουὖἱ 
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οὗ {86 {1{||6 8861 τῆογο 6 ἢδλὰ Κορὲ μοὶ δηᾶ ἰἸαἱὰ [μ6πὶ οὐ [Π6 Ὡβϑῆθ8 οὗ {86 ἴποθῆβθ. 
Απὰ [86 οὔον οὗ ἴπ6 8} νδ8 ἃ οἰιϑοῖς ἴ[ο {Π6 ἀδθιθοῃ δῃῇ ἢ γτᾶῃ Δ.ΨΑΥ ἰπίο [6 ὉΡΡΟΓΡ ρϑγίβ 
οὗ Εσγρί, δἀπα Βδρῃδθὶ θη δηὰ ἰοιογϑα Βῖτα τμθγο δηὰ θοσπηὰ ἷπὶ ἔογ τ 1}8.} Απὰ {Π6Υ 
ποηὶ ουΐ δηαἀ δῃυΐ [))}|6 ἀοον οὗ [Π6 δ]δαρίηρ-τοοη. Απηα ΤΟὈΐ48 ἀγοβο ἔγοπι [86 οσουοῖ δηᾶ 
8841 ἰο δεν, ϑίβίθν, τῖεθ ὉΡ, ἰθὺ 8 ῬΓΑΥ δηὰ θηίγοδϊ οὖν [ογὰ ἰπαῦ μ6 νὰῖ}}] ὈΘβίοΥ ἀροη 8 
ἸΏΘΓΟΥ δΔηἀ ἀο] νθγβηοθ. Δηὰ 886 ΤῸΒ6 ὕρ, δῃὰ ὕπο Ὀδσϑῃ ἴο ὈΓΔΥῪ δηὰ θηΐγοδί {παῦ ἴΠῸῪ 
ἈΝ ΩΝ βηά ἀο]ἑνογβποθ; δηὰ ἢθ Ὀδσδη, βαγίησ, ΒΙ 886 αγτί μου, Ὁ ἀοά οἵ οὐγ ἔδίμογβ, 
δηα Ὀ]οδ86α ἰ8 ΤΥ Ὡϑιηθ ἴοΥ Θυθν ; ἰθὺ [Π6 πϑανθῃβ 0688 [Π66, 8ηα [ΠΥ “8016 ογοδίϊοη ἴοῦ 
ονοσ, Τοῦ ἀἰάἀβὺ πκο Αἄδηι δηὰ τηδάθδὺ [ογῦ τὰ ἃ ο] ρέα] βυρροτί, Ενα, ἶβ πῖξ, δὰ 
ἔτοπι Ὀοΐἢ δργϑηρ [6 Τ8ο6 οὗ θη. Απά ἴδοὺ ἀἰάαδί βαγ, 10 ἰ8 ποὺ χοοὰ ἔογ πηϑῃ ἴο Ὀ6 Δἰοῃθ, 

7 Ἰδοῦ υβ πηᾶκο ἴον Ὠΐπὶ ἃ ΒΘΙΡΟΣ ᾿Κὸ Ηἰπιβο]ξ, Απᾶ πον, 1 [ΔΚ ποῦ [818 ΠΥ δἰβίου ἔου 86 β6Κθ 
8 οὗ Ἰυδὲ, Ὀπὺ ἴῃ γσαϊῃ. Οομηδηά [μδὺ ΤΩΘΓΟΥ Ὀ6 ΒΒΟΤΤΩ πι6 δη ον, δῃὰ ἰδ νγα Ὀδοοηιο οἷὰ 
9 ἰοσθίμοσ. Απηῇὰ [ΠΟῪ 884 τ οη6 δῃοῖμοῦ, Αἴθη. Απηὰ {6 Υ 8]θρῦ ἱπγουρῇ [86 πὶρσί, 

Απὰ Βαραθὶ τοδα ὑὉΡ δηὰ ο8]16ὰ ἢΐ8 βασνδηΐβ υἱῦ Ὠἶπι, δηαὰ (ΠΟΥ πϑηῦ δηὰ ἀὰρ ἃ ρτᾶνθ; 
10 ἔογ 6 βαϊὰ, Ηθ ΔΎ  ρϑυθαρθ αν ἀἱθα δηὰ νὸ Ὀθοοῖηθ 8 ἰδυρμὶηρ-ϑύοος δη ἃ ΥΘΡΤΟΔΟὮ. 
11 Απὰ σβθη ὕΠπὸὺ 6 γ6 Βγουρὴ αἱσρίηρ [86 στανθ, Βασι] σϑηῖ ἰηἴο ἴπΠ6 Βουδο δηὰ οδ θα Ὠΐ8 
12 σὶξο δῃὰ βαϊὰ, ϑϑῃά οπο οὗ [Π6 τηϑί 8 δη4 Ἰϑύ Β6΄ ρῸ ἴῃ δηὰ 866 1ἔ Ὠ6 18 αἰΐνο; δηὰ ἰέ ἀθϑὰ, 
18 {παῦ )͵ὸ ΠΙΔΥ ὈΌΓΥ Ὠΐη), 80 ἰῃδῦ ὨῸ δ ΚΩΟῪ 10. Απὰ {ΠΟῪ βαηῦ 186 πιδὶ, δηὰ Ἰ᾿ἰσ θὰ 

ἴδ6 ἰδ δῃὰ οροηῃθὰ [86 ἀοοῦ:; δηὰ 8ὴ6 ψϑηῦ ἴῃ δηὰ ἔουπὰ ἰῇθηὶ δὶ τοϑὺ δη 88166 0 ἴο- 
14 ροῖμοσ. Απά [δ τιδὶὰ οδπιο ουΐ δηα το]ὰ (ποῖ ἰΠδὺ ἢ6 νγῶϑ αἰϊνα δῃὰ ὑπ ἴθγὸ γᾶϑ ἢ0 
1δ6 ἰγουῦϊθ. Απάὰ {μον Ὀ]οδϑοὰ ἐμ σοὰ οὗ σδδνροη δηὰ βαϊα, Βοδεθὰ αγῦ ἴδοι, Ο σοά, τὶ 
16 411} ρᾶγθ ὈΪδββίηρ; ἰθὺ (μοι Ὁ]688 {866 ἔοτ δον ὺ ; δηὰ Ὀ]6ββθὰ αὐγῦ ἔοι ἐμαῦ μου Βαβὺ τηδὰθ 

τὴς ρἷδά, δά ἰζ 88 ἤοὶ Ἀδρρθηθα 88 1 βυβρθοιθα, θαὺ ἴπου παϑί ἀθα]}ῦ τὶν ὰ8 δοοογαϊησ 
17 ἴο (Υ̓ στοδῦ ΠΊΘΤΟΥ. Απα δ βββοα ἃ ἴῇου ἰμδύ ποὺ αἀϊάδί ΡῸ ὕνο οἠἱγ- οροίίθη 

οὐ] γε. Οτβηῖῦ ἴπδπι, Ο Ἰ,οτὰ, ππΘΓΟΥ πα βαϊνδίίοη, δηὰ ὑσίησ τοῖν ᾿ἴο ἰο ἃ οἷοβα στὰ 
18 Ἶογ δῃηὰ πιοῦον. ἤθη Πα ογάἀογοα ἢΐ8 βουνδηΐβ [0 8}] ὰἃρ ἴΠ6 στανθ Ὀϑέογθ 86 ἄδνεῃ βῃου]ὰ 
19 Δρροᾶγ. Απὰ δ6 Ὀδὰθ εἷ58 νῖΐθ τδκο πο Ὀγοϑά. Απα σοίΐησ ουὖὖῦ ἴο ἴῃ6 Ὠθγὰ 6 Ὀτουρῃῦ 

ὕσο Ὀυ]Π]ΟΟ 8 δηα ἔοαΓ τϑιηδ δη ογάθγοα τπδῦ ΤΠ Υ βῃουϊὰ Ὀ6 πιδῆ6 Τοϑδᾶγ, δηὰ ἴπθῪ Ὀθσδῃ 
20 ἴο ργϑρδαῦθ ἴῃ89π. ΑἈπὰ δὲ Ἵδ᾽]δὰ Τοθῖαϑ δπὰ βαϊὰ τὸ ἶπι, πάθον ζουτίδθη ἀδγβ (σὰ 

ΒΑ] 0 ποί 80ἐν ἃ βίβρ ἔγοιι μϑῦθ, Ὀὰυῦ σϑυλδὶῃ ἴῃ (818 ρ͵δοθ δδίϊηρ' δῃὰ ἀγἰηϊκίησ τ ἢ τλ6 δὰ 
1. πιδκίηρ οἶδά {Π6 βοὰ] οὗ πιγ ἀδυσμίον, ὑμαῦ 18 οδϑδὶ ἄόοσηῆ. ΑἈπά οὗ τ ϑηζὶγθ ἘΡΤΣ ἴδ κΚθο 

Βθηοα δδὶῥ δηὰ ὅο ἴῃ μΘΔΠΝ ἴο ἐγ ἴδιον, δηὰ [06 οἴμοῦ δ] ἰ8 γουγβ ψμ6 1 δηὰ ΤΥ νἰΐ6 
ᾶἃτο ἀορδὰ. ΒΒ οἱ ροοὰ Οἰ66Γ7, πιγ οἰ ἃ, 1 δπὶ (ἢν ἔδιμον δὰ Εδηδ (ΠΥ Τοῦ μοτ. Απὰ Μ6 
86 ὙΠ [866 δηὰ [ὨΥ 5 ϑύβυ ἔγοπι [818 τἰπι6 ἔου ἢ ἔον ΘΥΘΡ ; Ὀ6 οὗ ροοά ΟἾΘΕΓ, ΤΥ ΟὨΙ]ὰ ! 

δ. ἱ Ὁ ὧθ 

ΟἜΑΡΤΕΚ ΙΧ. 

1,, Ὑδὲν ΤΟθΐδθ οα]]οὰ ΒΑρΡὮ 86] δηὰ βαϊα ἴο Ὠΐπ|, Βγοῦπου Αζαγίαβ, ἰδῖκο τῖι ἢ [866 ἔουΓ 8Β6Γ- 
νδηΐβ δὰ ὕνο οδηλοἶβ, δηὰ ροὸ (0 Βαρθ8 δηὰ νἱϑῖυ ἀδῦβο]β, δπὰ ρῖνο Ὠΐπὶ [86 υτιτδη ΟὈ] σα» 

8 ἴοηῃ 8η4 γοϑί (86 ΠΟΙΟΥ͂ "ΒΜ ἢ Ὀγίηρ ἴηι 1} 0866 ἴο π6 ποααΐηρ, ΕῸν ἴμου Κηονοδὺ {Πδὲ 
4 Τρ ἔδι μον μι. }} Ὀ6 σοαπεηρς [86 ἀδγ5, δῃὰ ἰξ 1 ἀΘΙΑΥ ἃ βίηρὶθ ἀδὺ 1 8}}8}} στίονθ δὲ Βουϑῖὶγ. 
δ Απὰ δου 86θδὲ δον Βαραοὶ [88 ϑύοστι, δηα 1 οδπηοὶ αἰδγοχαγὰ ἷ8 οδίῆ. ΑἈπὰ Βδρδοὶ, 
Ὑὶῖ τΠ6 ἴον βογνδηῖβ δηὰ ὑνὑ οδπθ]8, σοὶ ἰο Βασθβ οὗ Μεοάϊΐα δηὰ βίδυθα οὐϑῦγ ηἰσῃῦ 
πὶ ΟΔΌδΔοΙαΒ ; δηὰ μα ἀεϊνογοά (ο πἰπ [ιὶ8 τυειυθη οὈϊ χαιίοι δηα τοϊὰ ἷπιὶ δρουῦ Τοῦΐδ8, 
[86 βοη οὗ ΤΟΝ, ἐμδὺ δ6 ᾿δὰ τηδυτὶθα, ἃ νῖϊθ δηὰ δὴ ἢ Ἰηνιιοα Ηἷπὶ ἰο ἴ6 ψοααϊΐηρ, 
Απαὰ 6 τῸ86 ἈΡ δπὰ οουηίθα οαὖ ἴο Βΐῃ [Π6 11{0|6 586 8 τ Ὸ ἢ} ὑΠοὶγ 86 418 δηα τἢ6γ ἸΑ1ἃ {μ6ηὶ 

6 ἰογοῖμοσ. Αμπὰ {ἸΘῪ ἈΓΟΒ6 ΘΑΥΪΥ ἰπ [86 τιλογηίηρς ἱοσείμοσ, δὰ βίαγῖθα ουὖ ἔογ [16 πιοἀαϊηρσ; 
δα ΠΟΥ οι ἰηῖο [16 μουδβο οὗ βδσιδὶ δηὰ ἴουπαὰ Τοδῖ88 στϑοϊπίηρ δὲ 18016.0. Απὰ δὸ 
βΡγΓΔΩς ὉΡ δηᾶ οι Ὀγϑοθα μἷπι, δηἃ πορὶ δῃ Ὀ]6ββοὰ πὶ δὰ βαϊὰ ἴο Ὠΐπι, ἃ δοῦϊο δπά. 
ϑοοὰ πμδη, δοη οὗ ΟοὨ6 800}]6 δῃὰ ροοΐ, γἱσδίθουϑ πα πιθγοϊξα!, ἀγῦ τμοὰ; τδὺ ἢ16 Ἰνογὰ ργὶνθ 
[66 8δπἀ (Ὠγ νἱΐἔϑ ποανϑη᾽ 8 Ὀ]βϑίῃηρ, ἃῃὰ ἴο [Ὡγ ἔδι μοῦ δῃὰ [86 πιοίμοῦ οὗ ἐγ τ|ῖξθ. Β]θϑβθα 
09 αοἀ μι 1 μᾶνθ βθθὴ ΤΟίΆ8, τὰν οουδίη, ἃ ρῥἰοίαγθ οὗ μἰπι.2 

ΟΒΠΑΡΤΕΕ Χ. 

1 Βυυτ ΤΟΡΙ τϑοκοποὰ ἀδὺ ὉΥ ἄδυ [06 πυαῦθν οὗ ἀδγβ 10 που]Ἱὰ γραυΐγθ ἔοσ αἷπὶ ἴο ξο 
2 αῃὰ ἴο τοίϊυσσηῃ. Απὰ θη [6 ἀλγϑ οδπὶα (ὁ δὴ θηα δηὰ εἶδ δοη αἰὰ ποῖ Δρρθδᾶῦ, ἢθ 

8814, Ηδ85 Β6 ρουδδρβ Ὀδθη ἀοίδϊποα ὑπογο ΟΥ᾽ 8 Οδῦ86] ροββί οἷν ἀθδαὰ δῃηὰ ἢ οὔθ ἀθ- 
8, 4 ᾿ίνοσβ ἴο ἷηι [86 τηωοθογ  Δηὰ ἢθ Ῥαρδὴ ἴο ὉΘ δοιτοσίι]. Απιὶ Αηπηδ, .ιῖ8 τψίΐα, 8814, 
ΜΥ βοὴ δδ8 ρογίβῃθα δῃᾷα 'β ὨῸ πιόῦθ διιοηρ 86 ἰνίπσ. Απὰ 886 Ὀαχζϑῃ ἴο τ δῃα ἰΔ- 

δ᾽ τηθηΐ ἔοῦ ΒΕΓ βοῃ, δῃὰ βαϊά, 7οϑ ἴο π|6, ΤῈ Υ ΟὨ1]ἃ, [μδι 1 ἰοὺ γοὺῦ ζχὸὺ δ'ϑυ, ἴδ0 ᾿ἰχσαν οὗ ὩΥ 

1. Ἐσυποῦ δὲ 701 ἔο ἰΔδὲ ο1Δ080 καὶ ἐπέ παραντίκα, "' διιὰ τοϊῃιτηοᾶ δι ΔΆ ΟΣ 
3 Ὅμοιον αὑτῷ Βούδοῦ που ]ὰ οτμοκὰ (0 ὅτι ε σε Ἰωβὶὸ τοῦ ἀνεψίου μου ὅμοιον. ὁ ΟἹὰ [4. 16: ““ σμονίαμι υἱάθο 

Τλοδὶ εοπεοὐνίπι πιεὶ εἰνμε ΐφηι.," 



154 ΤῊΕ ΑΡΟΟΕΒΥΡΗΑ. 

6 ἐγθβ ' Απὰ ΤΟΙ βαἰὰ ἴο μεν, Β6 βἰἸθηῦ, ἤδνθ πὸ δηχίϑίυ, βἰβίοωρ ' Ηδθ 'β νψ6]}1, δῃὰ ἔμ6 Ὺ 
Βαανα Ὀθθη ἤποῖγ θπιογίαίηθα {πο γθ: δηὰ [86 τηϑη γῆ οηῦ τ τ Ὠΐτι 18 ἰγαδίγ, δῃὰ 18 ΟἿ᾽ 
οὗ οἂγ Ὀγοίμγθη. Οστίανα ποῖ οὐ ἷ8 δοσουηΐ, μιν δἰδίοσ. Ηθ ψ}} 06 Βογο τὶσμὲ ανᾶυ. 
ἈΑπὰ βδ6 βαϊὰ ἰο πἰπι, θ)ο ποὺ (81 ἴο πι6, πὰ ἀθοθῖνο πη ποῖ; τῦ ΟΠ] ἃ Ἀ48 ροτίβμβοά. Απηά 
Β.6 ΓΌΒΩΘα ουΐ δηὰ ἀδν ὈΥ ἀδγ Ἰοοϊκοὰ τουπὰ δρουῖ οὐ ἴδ6 ἩἘΊΟΝ ΒΟΥ βοὴ πϑηΐ, δῃὰ 
ἰγυδίοἀ ἴἰο ποροαγ;} δηὰ σψπθη ὑμ6 δῦ σπϑηὺ ἀονῇ 886 σοίυγηρα Ὠοιηθ δηὰ ἰδπιθηϊοαὰ 
δηα παρὶ ἴ0 ψΟΪ6 πἰσῦ αηὰ μδὰ πὸ βῖδορ. Απᾶ σῆδῃ [86 ἐουγίθθη ἀδγβ οὗ [86 ποἀάϊΐῃ 
ὝΟΤΘ ΟΥ̓ΘΡ ΜὨΪΟὮ Βαριοὶ ΠδΔα βοσῃ ἰὸ Οὔθογνο ἴοσ ἷδ ἀδυρδίορ, ΤΟὈΐα5 ποηΐ τὸ μἴτη δὴ 
8614, δϑηὰ πὴ ανδυ, ἔοῦ 1 Κπον ἰμδὺ ΤῺ ἰδίου δῃὰ τῃοῦμοῦ ἀο ποὺ Ὀοϊΐονο ὑμαὺ (πον 8}4}]} 
θ66 16 ϑσδίη ; 8η6 ΠΟΥ Ὀδρ ἰλ66, λίθου, ἰο βοπὰ π|Ὲ ΔὟΔΥ {πδῦ 1 ΤΏΔῪ ρῸ ἴο ΠΙῪ ἴβιμοσ --- 

9 [δνθ δΙγεδυ ἰοϊὰ γοὺ ἴῃ ψῆδί βία 1 Ἰοὔϊ Ὠΐπι. Απὰ Βδρτοὶ βαϊὰ ἴο Τορίββ, βϑίδυ, το 
ΟἾὨΣ]α, βίαν τὶ πιθ, δηὰ 1 ν1}} βοὴ ἃ τ βθθηρῸ ΓΒ ἴο (ὮῪ ἔδίμον ΤΌ, δηὰ ὉΠΟῪ 8}|4}} ἰη- 

10 ἔοττα δἷπὶ σοποογπίηρ ἴΠ66. Απα δ6 δβαϊὰ ἴο μἴπι, ΒΥ ἢο πιθΆῃ8, ἴ ΡΓΔΥ γοὺὰ Ρογπὶῦ π6 (0 
11 γο ἴδῃς ἰο τὴν ἔδίμβοσ. Απὰ Βαρυθ) τοβο Ὁρ δὰ ἀδ]νογοὰ ἴἰο Τοδίδβ ὅϑδγγα, μἷ8 τὶίθ, πὰ 

οὗ 4}} Ϊ8 Ῥοβϑθβϑϑίοῃβ, πῃθηβοσυδηΐβ δη ἃ τηδ᾽ βουνδηΐδβ, οδίιϊο δηὰ βῆθθρ, 88868 δηὰ 
12 σδῃγοἶβ, οἰου πη, δῃα ἸΩΟΏΘΥ, δηὰ σνϑβ88618, δηὰ μ6 βθηΐ {πθπ] ΔΎΘΔΥ ἴῃ ΘΔ] ἢ, πὰ 6πι- 

Ὀτγδοθα Ὠΐπι δηὰ βαϊὰ ἴὸ δἶπι, ΕἌΓΘ τσ 6}], τὴν σἢ ἃ, ἴῃ δ} ρὸ ἤδηοα; (86 Τογὰ οὗ Ὠδανθη 
ῬΤΌΒΡΟΓ γοῦ δηα ὅϑαττα ἰἢν 8 δπα πῆδὺ 1 866 ἔγοιῃ γοῖ σμ]άγθη Ὀοίογο 1 ἀΐθ. Απά ἢ6 
8814 ἰο ὅϑδγτα, πἷβ ἀδυρηῦορ, ὅο ἰο [ἢγ ἔδιμογ-ἰη-ἰανν, ἴοσ ἔγοσα 818 {1π|6 ἔουτἢ [ΠΟΥ ἀγὸ [ὮῪ 
ῬΆΓΘΗΙΒ 88 ἴοβθ Σὴ0 Ὦδνο Ὀεροίθη ἴῃ66; ρῸ ἴῃ ρθᾶςθ, ταῦ ἀδυρθςον ἢ ἸΏΔῪ 1 ΠΘΔΡ βοοά 
οὗ [Π66 88 Ἰοῃρ 88 1 ̓ἷνθ.Ό. Απαὰ θιηθγϑοίησ {Π6πὶ Β6 ἰθὺ [6πὶ σο. Απὰ Εάπϑ βαϊὰ ἰο Τοδἶδϑ, 
ΝΥ οἰ] δηά Ὀθ]ονθὰ Ὀγοίδθν, πᾶν ἴ86 [,οτὰ Ὀτΐπρ' (66 Ὀδοῖκ δ τδὺ 1866 τὰν οἰ] άγθῃ 
Ὑ{1]6 1 ̓ ἶνα δηὰ μοβϑα οὗ βὅδγτγα πὶν ἀδυρσῃῦοῦ δοίοτο ἢ ἀϊ6. Βοΐοτο {86 [οτὰ 1 ρῖνα ΟΥ̓́Θ ΠΩ 
ἀδυρθῦον ἴο [866 ἰπ ἰγυβῦ; στίονο ΦΥ͂ Ὠοῦ 8}1 {116 ἀΔγ8 οὗ [ῃγ 116. Ὅἀο, ἀθᾶγ οἰ], ἴῃ ρϑϑοο, 
ἔγοιῃ μοησοίονιἢ 1 δῖ (ΠΥ τποῖμον δηὰ βϑδστα (ὮῪ δἰβίασσ. Αῃὰ τΔΥῪ νὰ 4}1 Ὀ6 ργοβροσγοὰ ἰῃ 
186 δδ 16 να νη 81} 186 ἀδγ8 οὗ ουν 6. Απὰ 586 ἰοπά νῦν Κὶβϑοὰ ὑπθπὰ Ὀοΐ δηά βοηΐ ἱπθ 
νυ ἴῃ ΒΟ] ἢ. Απά Τοΐδ8 ψϑηΐ ΔΎΤΑΥ ἴγομι Βαρυοὶ ζα]ο Δα ἈΔΡΡΥ δῃαὰ δ ἰοββδίηρ 86 
1οτὰ οὗ ἢθάνϑῃ δηὰ θαγίδ, (6 Κίηρ οὗ 84}}, (δι ἢ6 δὰ σίνθη Ὠἷσι ἃ ῬγΟΒροουβ ἸοῦγηΟΥ; 
δὰ μὸ [ΆΔρβαδ] } ϑαϊὰ το μίπι, ΜΑΥ 'ε ὅδ ρταιιοὰ ἐμοῦ ' το Βοπον ἔοι αἱ! εἰὸ ἀαγϑ οἱ 

οἷν 119. 
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ΟΕΑΡΤΕᾺ ΧΙ. 

1.2 ΑΝ Ὑ ΒΘ ΠΟῪ ἀΥΘῊ πθᾶῦ [0 Οὐ βουΐη,δ ψὨΙΟΝ ἰδ οὐ ῦ ἀσαϊηδὶ Νίηουο, ΕΑρΡὮ 86] βαϊά, 
8 ΤΏ ου Κηονοϑῦ ΠΟῪ πὴ οἴ [Ὦγ δίμοῦ; Ἰοὺ ὰ8 ἢδβίθη οἡ ἴῃ δάνδῃσθ οὗ {ΠΥ πὶΐ δηὰ σοῦ [89 
4 Ὠοτδ6 ΓΟδν ὙἘὮ116 ΤΠΘΥ δΓ6 οἢ [16 ψγᾶγ.5 Απὰ (60 σψϑοΐ οἡ Ὀοίδ ᾿οσοῖῃοῦ; δπὰ 6 βαϊἃ ἴο 

Βῖτη, ΤΆΚΘ ἰπ ΤὨῪ παπᾶ {Π6 ρα}. Απηὰ [6 ἀορ ψϑηῦ δἱοὴρ σψιἢ ἔβδπι, ὈοΒἰπα μἰπι δηὰ 
δ, β Τορῖαβι Απὰ Αππδ βαὺῦ Ἰοοκίῃσ δου ΟΣ ΠΟΥ 80η᾽8 τοδὰ. Ἀἀπὰ β6 δβϑρίϑαὰ ἢϊΐπὶ 

σομίηρ 8δηα κβαϊὰ (ο πὶβ ἔδίμον, [.ο, (ΠΥ ϑοὴ 18 οομπηϊησ δηὰ [6 τῆδὴ 0 σοηῦ ψῖ ἢ} εἴπ. 
7 Απὰ ἔξδρμδοὶ βαϊὰ ἰο Τοῦδίαϑ Ὀθέοτθ ἢ6 σοῦ ὩΘᾺΡ [18 ἔδί μοῦ, 1 ΠΟΥ {Π|δὺ ἷδβ ΟΥ̓68 τ! ἢ] ὉΘ 
8 οροῃθα; τυῦ (6 ρ4}} οἵ [86 Π58}} ἱπΐο ἢ18 ουνδβ δηΐ [Π6 πιραϊοίηθ Μ1}} δῖα {Π|6πὶ Βα τ ΗΚ 

ὮΡ δηὰ [86 Ἰουσοπιᾶ Ὑ0}}} ρΡ66] ΟἹ ἔγοπι Ὠ18 θυ 68 δὴ ([᾿γ ἔδυμον Μ11 866 δσαΐϊῃ δῃηὰ Ὀθμοϊὰ 
9 (6 ἸίΙσῃῆι!. Απηὰ Απηδ τη ὕρ δπὰ ἔ6]}] οὐ ΠΟΥ 80} 8 Πθοῖ δηὰ βαϊἃ ἴο ᾿ἶπι, 1 αν βθθῇ 

10 166, τὰν σἢ ἃ, Βοποοίογιἢ 1 πὰ του ἰο ἀἷἰθ. Απά β!ε ψορί. Αἀπᾶὰ ΤΟΙ Τοβο υΡ δῃὰ 
βύυτη δἰ ο τυῖυ}λ 18 ἔθοῖ, δηα ἢ6 σϑηΐϊ ουῦ ἴο ἴΠ6 ἀοοσ οὗ {πΠ6 σουτί, Αηὰ Τορίαβ δΔἀναπορὰ ἴο 

11 ἴηι, δηὰ {116 ρ4}} οὗ [6 88} νγᾶ8 ἴῃ ἰϑθ πβαηᾶ; δηὰ [ὸ ὈΪδν Ὁ ἰηΐο ἢ18 εγὸβ ἀπα ἴοοκ δοϊὰ οὗ 
12 πἷπι δηὰ βαϊά, Βα οἵ σοοὰ οουγᾶσο, ἔδίμοσ. Δμπαὰ δ δρρίἰθὰ 1π6 πιρα ἰοΐπα ἴο ᾿ἰπὶ ΟπςΘ 
18 δηὰ δἀσαΐη; δηὰ πὶῖ} ὈοῈ ἢ 18 δὴ 8 μ6 ρϑοϊθα οὔ [116 δ θϑύδηςθ] ἔγοηι ὕΠ6 σοτηο ΓΒ οὗ Ὠΐδ 
14 δγρβ; δῃὰ ἢ ἴ[6]] οῃ δΐ8 ἤθοκ δηὰ νορῖ, δηὰ βαϊὰ ἴο δίῃ, 1 ανὸ βθθὴ ἴῃ 66 ΤΥ ΟἸ}1ἃ, (Π6 ρα 

οὗ πὶ ογοϑ' Απὰ δα βαϊὰ, Β]ββθα Ὀ6 αοά, δῃὰ Ὀ]6βϑβθὰ 8 στθαῦ πδῆγθ, δηὰ δ] 5βθα ὃδ6 8} 
15 Ὠὶβ Βοὶγ δηρθῖϑ. Μαγν ἈΪβ στοαῦ πδῆγδ Ὀ6 ΠΡΟ 8 δπὰ 8}} [Π6 δῆσε]β Ὀ6 ὈΪ]Θ58θα ἔοῦ δυνϑυ, ἴο 

Βο ομαϑιξθθα τὸ δηὰ Ὀθμοὶά, 1 866 Τοδίδϑ, πὴ δϑοθ. ἀπὰ Τονῖδβ νοηΐ ἰὴ σο]οϊοϊηρ δηὰ 
Ὀϊ]οδβδίης αοὰ τί ἰ8 τ Πο]6 πιουιἢ ; δηὰ ΤΟΌΪ 8 τοϊὰ ἢἷ8 μον ὑμδὲ ἢ δ Ἰοῦγηο 81 Ὀθθη 
Ῥτοβρεγρά δηὰ ὑμδὺ μ6 ῃδὰ Ὀτουσῃῦ [Π6 πόπον δὴ πον ἢ6 Ὠδὰ τηδυτθα ϑαγγα, τΠ6 ἀλυρ ΟΡ 
οὗ 6], δηὰ, Β6}ο] ἃ 886 8 δῦ δηὰ δῃᾷὰ ἰδ ἰπ [16 ποὶρῃθογῃοοά οὗ [86 σαΐε οὗ Νίηδνα. 

16 Απὰ ΤΟΡΙᾺ πθοΐ ουὖῦ ἴο τηθεῖ ἷ8 ἀδυρσυθτοϊη-Ἰ αν, το)]οϊοίηρ δὰ Ὀϊδβϑίης αοάᾶ, ἴο [δ0 
σδαΐβ οὗ Νίπονυνθ.1 Αῃηα [86 Δ ΌΪ Δ 8 οἵ Νίηδνα, 88 [86ν βδῪ δλτὴ σοΐϊησ, δηὰ ναἰκίηρ δος 

171 ἴῃ ἷβ ἔ0}} εἰγοησι δηὰ δὰ ὑγ (δ απὰ οὗ ποῆθ, ψοηθογοά. Αἀπὰ Τοθίια δοκπον)οὰρ 
Ὀοέοτο ἔμθὴὶ [αὶ ἀοὰ δὰ δὰ τλοΓοῸΥ οἡ ἷπὶ δηὰ {μ8ὲ ΒΘ Δα ορϑθηθὰ δἷβ ἐγθ8. Απὰ ΤΌΣ 
ἄγ ΠΟᾺΓΡ ἴο ϑδγγδ, (6 ψῖΐθ οἵ ΤΟ 48 μἷ8 βοὴ, δηαἃ ὈΪοβ86 ἃ ΠΟΥ δηὰ βαϊὰ ἴο μοῦ, ΥΥ̓ θ] δοιηθ, 
ἀδυρμίον, δηὰ Ὀ]οββοα Ὀ6 τὰν αοὰ ψγ8οὸ 888 Ὀγουσῃῦ [Πε6 ἴο υ8, ἀδυρμΐον, δηα Ὀ]6 8864 18 [ΒΥ 
ἔδιμον, δηᾶὰ ὈΪοββθα ἰ8 Τουΐβ8 ὰῪ 8οῦ, δηᾶ Ὀ]6 886 ἃσύ ἰποὰ, τὰν ἀδυσμῖοσ. Ἐίογ ἰηΐο ΤὮῪ 

1 Ἀδτθδ δορί ἴοΣ ἐπείθετο οὐδενί ἔτοτι “ Ο..." (ὅ. ., 44. 106. 107.), ἐγεύσατο οὐδενός. 
3 ἈθυδΟΝ νου Ἱὰ δυδει 8 μοι ζοΣ σοι, δά ρμαϊ {μ9 γοῦν ἴῃ ἴδο ορίδυίτο ἰηδιοδὰ οὗ ἐπ σι δ) πποῖῖτο. “ Ο.᾽᾽ Βδα γένοιτό 

μοι τιμᾶν τὸν πενθερὸν μον, οἷς. ; ΟἸὰ 1Δἱ., " ])μποίμηι ἐαἱ νεϊλὲ α Ῥῦνισο λοπογατζὶ τος οππίδιε ἀἰεδμδ υἱέαι Ὀεεῖγα;.," 
8 Βουδοῦ τί ἴε8 ἔσομι δΘομ  θοςί το Χαλάχ ; ἔμο ΟἹ ἴδὲ. μθ5 Ολαγζαπι; ἰὰ9 Οοάὰ, πδιοθὰ ὮΥ Βϑύδολ “ Ο.,᾽" Χαισάρεια. 
4 Ἔν ᾧ ἔρχονται. Ἀούδοι, ἕως ἔρχεται ὀπίσω ἡμῶν. 



ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΟΒΙΤ. 1δ8 

Ββομβθ ἵπ ΒΘδΙυμ, πὶ Ὀ]οϑβίηρ δῃὰ ἸΟῪ ΘΓ ἴῃ, ΠΑΥ͂ ἀδυρμίοτ. Οἱ (πὶ8 ἀαν [6 γθ θη ἸΟΥ 
18 ἰο 81} [16 96:78 τβο 66 1ὼ Νίηθυθυ Απὰ Αοδίοδῦ δὰ Ναῦβδά, ᾿ἷβ Θουβι 8, ΘΓΘ ργοδβθηϊ 

ἴο γσοϊοΐοθ τίσι ΤΌ. 

ΟἜΑΡΤΕΕ ΧΠ. 

1 ΑΝΡ σἤθὴ [86 ποϑάϊηρ 88 οὐδὸν ΤΟΣ ο4]16ἃ δὶ βοῃ, ΤοΟὈΐδ8, δηὰ βαϊὰ ἴο δἷπι, ΜΚ 
οἸ]ὰ, 860 μὲ ἰδοὺ ρίνοδβὲ ἰδ ψᾶροβ ἴο [86 τηδη γὍδο πϑηΐ τ] 0} [π66 δηἀ ρσὶνο ἷτη ΠΊΟΓΘ 

2 ἴλδη (89 δέῃ ἀρει Απαὰ δ βαίά ὦ ταὶ ΕδιΠοτ, ΠΟῪ το }} 88 τᾶρ 68. 884}} 1 σῖνο εἰπι 1 
88}8}} ποῦ Ὀ6 Πατιηθά ἱξ 1 σίνο ἷτα 84} οὗ 1.6 Ῥγορογίν ψιῖο ἢ ἢ6 Ὀγουσῦ Πότ πιτἢ πλ6; 

8 ὃ6 848 συἱαθα πι6 ρΓΟΒΡΘΓΟΊΒΙΥ, δηἃ τὰν τα Β6 ᾿.88 ουγοά, δηα (86 ἸΏΟΠΟΥ Ὧδ6 88 Ὀγουσῃς 
ἷπ ΤΑΥ͂ ΠΟΙ ΡΘΏΥ, δηα [88 ἢ68]6 ἃ ἴΠ66 : ΒΟῪ το} δά ]0η8] 88 νᾶσο8 8}}8}} 1 σῖνο ἷπὶῦ 

4 Απὰ ΤΟΙ βαϊὰ ἴο Ὠΐπι, 1 18 σας ἔοσ ἰπ), τὰν ἙὨ]ὰ, ἴο γτοσοῖνο ἢ4}{ οἵ 81} (ῃδι 6 Ὀγουρσῃῦ. 
ὅ Απὰ Β6 ο8]|68 μἷπλ δπὰ βαὶά, ἴακθ μ8}Ε οἵ 411 (μαῦ ἰῆου αἰάπὲ Ὀτίηρ 88. τὰ γ σψαροβ, δηὰ 
6 φρο ἴῃ ρα. ΤΏ Β6 64]1|6ὰ [86 ἴτο δϑί4θ δηὰ βαϊὰ ἴο ἔμθηι, ΒΪ688 ἀοὰ δῃηά δεῖκπον]- 

θάσο ἶπη θαοΐοτθ δὶ] 086 ᾿ἰνίηρ ἔοῦ [86 ροοά {πΐηχβ ΒΘ 88 ἀοῃμθ ἴῃ γὙΟῸΓ 886 {δμπαῦ γοὺ 
τοῖσιν Ὀ688 δηκ ῥγαῖβθ ἷ8 Ὠδηθ; ἀθοΐαγα [16 ποσί οἕὗ ἀοὰ ἴο 41} τῆϑῃ τῖτ ΒοῦοΥῦ δηὰᾶ 

1 Ὧδ ποὺ β]οτν ἴο δοκποπὶθάρθ Ἀἷπὶ ; ἴο σοῃοθᾶὶ ἃ βθοσοὺ οὗ ἃ [κίῃρ 18 νγϑὶ], Ὀαῦ ἴο δοκπονθάρθ 
186 ποῦκβ οὗ ἀοὰ δηὰ γϑνϑᾶὶ ἵμθηὰ [13 8180 ννυ6]}}}; δηὰ [80] δοιζηοπίθαρθ ἰπὶ τνῖτἢ ΒοΒοΥ.ἢ 

8 Ῥχγδοίίοθ 186 ἔεος δη 601] 884}} ποῖ Βῃὰ γοῦ. Ῥγϑγϑὺ 8 ροοὰ -σ [ἢ ἰγυϊ, δηα δ᾽ 5 τ ἢ 
Τὶ  Εὐθοῦβηαββ Ὀοιΐον ἤδη πα! ἢ τ ἢ ὑητὶσ ἢ δουβηθ88 ; ὈΘιίΟΥ ἰβ ἰδ τὸ σῖνθ δἰ ἱμδη μοατγὰ 

9 ὌὋΡ πιοθθυ. Αἰπιδβρίνίησ ἀο]νοῦβ ἔτοαημ ἀθδίῃ δηὰ ἰΐ οἴϑϑῃβθβ ἔτοπι. ΘΥΘΥΥ βίη; ἴμοβθ 80 
10 ρσῖνα 8]π}8 888}} 06 8116 πῖιὰ 116 ; (οβθ Ἧ8Ὸ ρῥγδοίίοο βίῃ δηὰ υὐγὶσ δου Βη 688 ΔΓΘ ΘΠ ΐ68 
11 οὗ τ οἷν ον βου]ῖ8βΊ06 1 ν1}} πῆδκο Κπόσῃ [0 γοὺ ἴδ6 ψ80}6 (τα ἀπ σομοθδ] ἔγομι γοῦ 

ποίμίηρσ. Αἰγοδαὰγ 1 βανὸ βἐβοσῃ γου δηὰ Ἢ Α δοογοῖ οὗ 8 Κίηρ ἰδ ἰ8β νοὶ! ἴο οοῃοθδὶ, 
12 δῃὰ ἴο γϑυϑᾷὶ ψ11}} ῥταΐδο (86 σόοσκϑ οὗ ασοὰ. Απά πον, σψἤθη (μοι δηα ϑαστὰ ἀἰα5ὺ ργδυ 

ὙΤΟΌΚΗΙ {86 τηθτροσίδὶ] οὗ γΟῸ ΡΓΆΥΘΡ Ὀοίογο [86 ρίοτγ οὗ ἴΠ6 [,οτὰ, ἀηὰ ψ βοὴ ἵμοὺ ἀἰάβὺ θυγῪ 
18 116 ἀοβδὰ Ὀοα!68 [ἰἰκοσῖδθ, δὰ πθη μου ἀϊάδὺ ἢοῦ ἀοἰαΥ ἰο Υῖθ8 ἊΡ δηὰ ἰθανθ (ΠΥ πλθ8] δπὰ 
14 ρὸ δῃὰ Ὀυγγ ἰδμ6 δοΥρβθ, ἴμθη 1 νᾶβ δβϑηΐ ἴο (866 ἴο ὑγουθ [866 δηὰ δὶ (86 βϑῃηθ {πιὸ ἀοὰ 
1δ βδῃΐ τὴϑ ἴ0 ᾿θδ] (866 δῃηὰ ὅϑαῖτα (ΠΥ ἀδυρβίοτ-ἰη-ἰανν.5. 1 δὴ) ΕΔΡΒδΘΙ, ὁῃ6 οὗ (Π6 δονϑῃ δῃ- 
16 ρεοὶθ γῇο βίδῃηα ἴῃ παϊϊίησ, δῃὰ ρὸ ἴῃ Ὀδέογθ 86 ρίοσυ οὗ ἴ8ο [Ἶογὰ. Απὰ (86 ὕνο ψθ χὰ ἴῃ 
11 οοηδβίθγηδιοι δηα 61} ἀο ἢ οἢ ἔειν ἔαοοϑβ διὰ τοτο δἰγαϊ ἃ. Απὰ δ βαϊά ἴο ποι, ΕδΆΣ ποῦ; 
18 ΕΣ 06 ἴο γοα! ΒΙ6858 ἀοα ἴος ανὸγ. 1, νβϑῃ 1 ν͵δϑ πὶ γοῦ, 88 ἠού Ὑὑἢ γοιῖι ΟΥ̓ ΤΥ 
19 ἴδνοῦ Ὀυὺ ὈΥ (86 "1}} οὗ (ὐοά, 1688 .υΐτλ ὅρου θυθῦ; ῥγδὶβο μῖπ. Απᾶ γου οὐδβογυϑα τὴη6 [Πδὺ 
201 δἵϑ δΟΕ ΉΒΕῚ οι ἰδ ψγἃ8 ἃ ν]βίοῃ γοῦ βαᾶσ. Αμὰ ΠΟΥ Ὀ]688 (6 Ἴ,ογὰ ὁπ θαυ δμα δοκηονϊ- 

οάρο αοα. Βα )οὶά 1 δβοθπά ὑρ ἰὸ ἔπι τὺ Βοῃῦ [6 ; ΓΟΟΟΓΣα 8]} ἰμδὺ πο 88 ὨΔρρθηθα ἴο 
21, 22 γοῦ. Απὰ 6 δδοοπάθα, Απᾶ ἰοὺ ἄζοβο δῃὰ οουϊὰ 866 ᾿ΐπηῆ ὯῸ οτθ. ἀπὰ ἴδονῪ 

δ]οδϑοά δηὰ ρῥγαϊβοὰ ἀοα δηὰ ρσανθ ἴῃ 0))8}}κ8 ἔοσ 4}} (8.686 ἰ8 γτϑδὶ ποσκβ, (μδὺ δὴ δῆροὶ 
οὗ ἀοἀὰ δὰ ϑρρθαγϑά ἰο ἔμοπι. 

σβαάρῖεε ΧΙΠ. 

1.2 ΑἊΑΝΡ 86 8814, Β)οββοὰ "6 αοὰ σῆο ᾿ἶνϑϑβ ἕο ονὸῦ δῃὰ ὈΪϊθββθᾶ Ὀ6 18 κἰησάοῃι, ἔοῦ ἮΘ 
ΟΒδβϑίῖβοϑ δῃα ΒΏΟΥΒ ΙΏΘΓΟΥ, δ6 688 ἀονη ἰο Ηδάθαβ, ἰῃ (μ6 Ἰονγοϑὶ ρϑτὺ οὗ {16 οαγίδ δηυὰ 
6 Ὀτησβ ἊΡ ἔσομι {86 στοδὺ ἀδβίσυςοη δηὰ ἔπογο 18 ποι βίηρ τυ! ἢ 8}.4}} οϑοᾶρθ [ἷβ μδπά. 

8, 4 Οοῃΐθδβ ἷπ), γ6 50}8 οἵ [δγϑϑὶ, Ὀδίογο [6 παίΐοῃβ, ἔογ 6 βοδίζθγθα γοῦ δπηοηρ ἰμθῦι, δηθὰ 
[86γῸ Β6 βουνὰ γοὺ ᾿͵8 στϑδίῃθββ; δηὰ δχϑὶῦ αἷμ ἴῃ [16 βἰσῃί οὗ δνθγυίΐηρ (μ δὶ ᾿ῖνθϑ, βίῃοθ 

δ 6 8 οὐχ [ογὰ δ8ὰ διὸ ἰβ οὐῦ ἀοα δηὰ Ἀ6 ἰ8 οὐῦ ΕΔΙΒΟΓ δῃὰ ἢ 18 (ἀοὰ ἔογῦ θνθοσῚ. Ηδ ν]}} 
ομδϑβο γοῦ ἴῸὉΓ γοὺγ πητρ ἰδουβηθ88 δηὰ ψ|}} ἢανΘ ΙΏΘΤΟΥ οἢ γοῦ 8] ὃ ουἱ οὗ 811 ρΘΟΡ 68 

θ διβοης πίδαὶ γοῦ ΔΥ πᾶνθ ὈΘΘ ΔΗΥΣΓΠΟΓ βοδίίοσοα. ἤθη γοῦ ἱᾳγῃ ἴο εἶπ ἰτἢ γουν 
ΜΠο]6 δοαγί δηὰ γοῦν ἡ80]6 βδοὰὶ] ἴο ργϑοῖίοθ ὑγυ τ θοίογο δίῃ [μθη Μ11}}} μ6 ἤατα ἰὸ γοῦ δῃὰ 

8 Ὑ}} Ὧο ἸΟΏρσΘῸΓ κιζς ἷ8. ἔδοθ ἔσοῃ γοῦ. Απὰ ΠΟ οὔβοσνο ψμδῦ ἢ6 888 ἀοηθ 1} γοῦ, δῃα 
οοὨἔθ88 Ὠΐτα νεὶτ (ἢ γ τθοΐθ πους δηὰ ὈΪ688 {80 [μοχὰ οἵ τἰρῃιθουϑηθβδ πα οχϑὶὺ [86 εἴθγηδὶ 

10 Κίηρσ.. Απὰ δραίη, [ΏΥ ΓΔΌΘΓΠΔΟ]Θ δ.14}} Ὀ6 βοῦ ᾧρ ἰῃ [866 στ} 70 Υ, [λ 8 Μ1}} ἔὰγ ἢ ] ὕο δ ΚΘ 
11 ρ]αὰ ἴῃ [866 8}} ἔο οδρίΐνοϑ δῃηὰ ἰὸ ἰονθ ἰῃ [866 8}1 (80 τοί θα δυθῇ ἴοῦ ουθσ. ΑΚ οἶθδγ 

Ἰσμύ 588}8}} βῃΐηα ἴο δὶ [86 6π48 οὗ [πὸ θυ ; ἸΏΔΩΥ ὨΔΌΪΟΠΒ 8}}8]} σοπιθ (0 [866 ἔγοτι ἔδὺ δηὰ 
ἀπ] 6 γβ ἴῃ 086 αἱξοττηοδὺ μαγίβ οὗ {16 δαγίδ ἴο {μγ μΟἷγ πδπιθ, γοα μανίην {μοὶν αἰ{{8 ἴῃ [Ποἱν 
᾿Βδηάβ. Τὸ [86 Κίηρ οἵ δᾶνϑη ζϑῃθγϑίοπε οὗ ζ ΘΓ [[ΟῊ8 888}} ρὶνθ ργαΐβθ 1η [866 δηὰ [οϑὺτὺ 

12 1867 παπιθ οὗ ἴ: εἴόοβθῃ οὔθ ἴο δἰδσηϊγδ Οὐγδβοα 88}8}} θ6 81} [6 Ὺ ΒΟ βρϑδὶς ἃ ΒδΓΒἢ 
ποιὰ, οσυγεοα 588}4}} Ὀ6 41} ἴΠ6ΥῪ Ὑο ἀθϑίγου [Π60 δηὰ οδϑ ἀοτῃ ΠΥ Μγ8}18, δηὰ 41} πο 
ΟΥ̓ΟΣΙΌΣΙ [ΠΥ ΤΟἾΘΓΒ ἃπὰ ϑοῖ ὅτο ἴο τ[Ὡγ ἀπο ]ΐηρ8, δπὰ Ὀ]688θα 8}14}} θ6 ἔοσ θυϑσ ἴοβδθ 80 

18 ἔραν δΊμ:6οο. ΤΏθη χὸ Ἷ δπά τγο]οΐοο θαΐογθ 186 βδοὴ8 οὗἉ [116 78, ἔοσ 411 δ4}} ὈῸ σδϊμογοὰ 

1 Βοῦδε [26 στωθῃ δὰ ἰο: τὰ δὲ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐξομολογεῖσθαι ἐντίμως, οτα!ἐἰπς καὶ ἀνακαλύπτειν, καὶ ἐξομολογεῖσθε. 
3 ΤῊο θτοοῖκ ἷβ, τὴν Αἰ ἀπ βυ σου- ἐς 
8 γῇς 2011οὸνν [πὸ δἰπαιεἰς Οοά., τὶ Ἐτὶ ἴσϑοῦθ ; ἘΘΌΒΟΝ δΌΡΡ!ΐ66 ἔγομι οἶμοσ Μ53. καὶ συνάξει ὑμᾶς. 
4 Το ποχὲ ἔπισεο γόσϑοθ δΔο Ὑδηιηρ ἴῃ Χ. δ ἘἈΘῸδΟ᾽5 ἰοχὶ χορδ, τὸ ὄνομά σον ἐκλεκτόν. 
6 Βοιῃδοὺ δάορίδ, ἔγοιι πο Ο]4 Ιδείῃ, οἐκοδομοῦντοι ἴον φοβούμενοι οὗ ἴδιο Βίπ. 
Τ Βοιδοὶ 828 χάρηθι, νοι ἰδ [π0 τοδάϊης οὗ 1. . 



1506 ΤῊΞ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΑ. 

14 ἱορθοίθον δῃα β84}} Ὁ]688 16 δνυουϊδβδι ησ Γοτὰ. ΗΆΡΡΥ δ. μον (μδὺ ἰονα [θὲ δηὰ ΒΔΡΡΥ͂ 
Δ͵ΓΘ {Π6Ὺ (ηδι 58}} Γθ]οῖθσθ οὐϑὺ {πΠγ ῥθδοθ, δῃηἃ ὨΔΡΡΥ ἅτ δἰΐ {π6 τηϑῃ Ὑ8Ὸ 88}8}} ρτίονθ 
ἴον [866 οἡ δοοουηῦ οὗ (ἢ γ Ομ δβυἰβθιηθηΐθ, ἔου [ΠΘΥῪ 818} ἢανθ ἴον ἴῃ ἴπ66 δηὰ 5888] 866 8] (ὨΥ 

1δ, 16 ἸοΥ ἔογ θνθσ.0 Μυ βουΐΪ Ὀΐθββϑβ {μ6 ἱνογὰ, [88 ρστϑαῦ Κίησ, ἔον ἰῃ [Π6 οἶτγ οὗ Σ 76γαβδίθτα 
Β4}} Ὀ6 ὉΠ ἷ8 ὨοΌδ6 ἴοὺ᾽ θυθσ, ΗΔΡΡΥ 8118}} 1 ὃδ6 ἰξ [86 τϑιηηϑδηῖΐ οὗ ἵν βϑϑὰ βυγνὶνο 
ἴο ὈΘΒΟΪἃ (γ ρσίοσυ, δηαὰ ἴο σὶνθ ὑπ8ηκ8 ἴο [16 Κίῃσ οὗ μοᾶνθῃ. Αηὰ {86 γαί68 οὗ Φογυ- 
ΒΔ]6 πὶ 8}}8}} Ὀ6 Ὀυὶὺ 10} ΒαρΡ το δα Θαιθ γα}, δηα 4}} (ΠΥ ψν 8118 τ ργθοΐουβ ϑίοηο ; 
186 ᾿ΟΥΘΓ8 οὗ “ΘΓ Βδ θτη 88.8}} 06 01 πιὰ ρο]Ϊὰ πὰ (ποῖ Ὀυ ΑΓ Κ8 τὶ Ῥυγο ροϊὰ ; [86 

17 Ὀγοδάνδγβ οὗ “6 γι 8816πὶ 58}8}} Ὀ6 ρᾶνθα τἰτΝ οαΥυπο]6 δα βίομο οὗ ϑυρ)ιὶγ. Απὰ τῃ6 
18 ραίθβ οἵ ὺ ΘΓ ΒΑ] πὶ 888} αὐΐοὺ Β0Ὼ 98 οὗ ργαΐϑθ δηὰ 41} μῈὺ ἀπο ]ηρδ βαΥ, ΑἸ]Ἰ]οἰαΐα, Ὀ]οβϑθὰ Ὀ68 

1)6 ἀοά οὗ Ι5τ38]. Απὰ Ὀ]6β8θα οΠ68 8.18}} Ὁ]688 (Π|6 ΒΟΙΥ͂ Ὡδθ ἴοΥ ΘΥῸσ δηὰ δγδ. 

Ομαάρτεξβ ΧΙΨ. 

1 ΑἈΝΡ ἴδ6 πογάβ οἵ ΤΟΙ ΒΒ (μδηκβρίνίηρ ποθ οπάθά, δηὰ 86 ἀϊοθα ἴῃ ρϑδᾶθθ, οὴ6 
2 Βυπάγοα δηα ὑπθῖνθ Ὑθϑῦβ οἷ, δῃὰ πτὰβ Ὀυγίοα πὶ Ποροῦ ἴῃ ΝίηπθνθοΌ Αμὰ Βὸ ν88 

δἰχίγ- γο γοϑγ5 οἷὰ σμθη Ὧ6 Ὀθοδηθ ὈΠΠπᾶ:; δηὰ δἴζοσ 6 80 αραίῃ δ ᾿ἰνϑα ἴῃ ροοὰ 
οἰγουμπηβύδῃο68, 8ηἀ {πε τς Αἰπηβοϊνίησ. Απὰ 5811}} τόσο Ὧ6 ργαϊβθὰ σοά, δηὰ οοπέθββοα 
ἢ18 στθϑίηθϑδβ. ἀπὰ πΏΘΩ Π6 τἃ8 αγίηρ 6 081|10ὰ ΤοΟὈΐδ8, Ὦ18 βοῃ, δπὰ ομδγσρα ἢΐπι, 

4 βαγίῃσ, ΜΥ βοῃ, ἰδία ΔΨΆΥ ὑἢγ Ομ ἄγθη, δηὰ Ὠδδίθῃ ἱπίο Μοάϊα, ἴοῦ 1 Ὀοϊΐανο 1.6 ποτὰ 
οὗ ἀοἀ δἀρσαϊπεὺ Νίησονο σῃϊοὰ Ναδατ υἱογοά : ὑμδὺ 4]} τϊη 8 884}} Ὀ6 δπιὶ 8}}4}} οογθ Ὁροὰ 
Αββὰγ δῃὰ Νίηονθ: δῃὰ πλδὺ [86 ργορῃθίβ οὗ 1βγϑθὶ αν βρόκθη, σοὶ αοὰ 8βεηϊ, 8}} ψὴῖ}]} 
σοί ἴο ρᾶ88, δηἀ ποιδίηρ δἰ 8}1} νν1}} ἔδὶ}] ἔγοιη 4}} [16 ργθαϊοιϊίοηβ ; γϑϑ, 411 “1}} ὑδῖκθ 
ἴδοθ ἰπ ὑμῖν {ἰπὸ; δηὰ ἴῃ Μραΐβᾷ ἴπϑγὸ νι }}} Ὀ6 βαΐοϊγ, γδίμπου [δὴ ἴῃ Αϑεγτία δπα ἴῃ 

885 Ἰοη. ἰΘο ἴον 1 Κποῖν δηά δηὶ Ἀββυγθα (ἢδὺ 4}} (μησβ πο οα δ88 ϑβροίκθῃ νγῖ}} Ὀ6 
ἔυ 6 ]}1|οὰ πὰ πῷ}}} Ὀ6, δηά ποῖ οὔθ πογὰ οὗ ἢἷ8 υἱΐογδησθθ ἔδ!]. Απὰ οὖν Ὀγοίθγθη πῦο 
ἀπ }} ἰῃ {86 Ἰαπα οὗ 18γ86] τ}} 411 06 βοδιίϊογθαᾶ, δὰ σδγγῖθα ΑΎΤΑΥ ἀκ υδαν ἔτοια {Π6 ροοά 

, ᾿Ἰδῃά, δὰ ἐμ6 ποῖ ἰδαμὰ οὗ 1βγϑοὶ νὰ} } Ὀ6 ἀδδβοϊαίθ, δ)ηὰ ϑδιηδγία δηἃ «6 γυϑα] θη σι Ὀ6 
δ᾽ ἀρβοϊαίθ, δηὰ (οαδβ ᾿ουβο ἴῃ 1ὑ ν}}} 4180 Ὀ6 Ὀυγηθα ὑη1}} 18. ἰἶ6. Απὰ ἀραίη αοὰ κ}}} 

ΠδᾶΥ͂Θ ΠΙΘΓΟΥ ΟἹ ἴδοι, δηὰ ἀοὰἂ π«1}} τοϊαγη ὑπο πὶ ἴο ἴΠ6 Ἰαπὰ οὗ 5γ86]; δπηὰ δρζϑΐῃ {ποὺ ψἢ}} 
Ὀυϊὰ [16 μουβ6, γοῦ ποῦ 88 ἴπ6 ἔγϑῦ, ἈΠῚ}} (86 ἰΐπι6 πθη ἴΠ6 ροσίοα οὗ [6 Θροοὺὰὶβ [88 
Ὀ6θὴ ἔν} 816. Αῃὰ αἴουναγαβ 8]} πι1}}} τοϊογη ἔγοπὶ {Ποὶγ οαρεἰϊνιγ, δῃα ψ}}} Ὀυ 1] ΘΓ α84] 6 πὶ 
ἰουϊουϑὶγ, δ (86 πουβ6 οὗ αοὰ ν|}} Ὀ6 Ὀυΐ} ἰπ 1δ, Δοορογάϊπρ 88 (868 ργορμϑῖβ οὗ ἰδγ88] 

ἔεγὰ ϑρόκθη Ἴοοποοιῃΐησ Βοῦ. Απὰ 8}} [16 παίζοῃβ τ] ἢ γα ἰὴ [86 τ 8Ο]6 Αγ γ0}}} ἴαγῃ, 
δηα ἴοαν ἀοά γον, πὰ 4}} νν}}} ἔογβακο (μοὶγ 4018, ψῃΐσ βομοθα ὑμθὰ ὑὸ 1μ6ἱν ἔδ]80 
ὙΆΥ8, Δ {}}}} Ὁ]6 88 [86 δἴθσπαὶ ἀοὰ ἴῃ γἰρύδουβηθθϑ.Ό ΑἹ] {1|ὸ βοῃϑ οὗ [3786] γῇ. 8ΓΘ 
δανοα ἴῃ ἴΠο86 ἄβδγβϑ, σϑπιθιηροσίησ αοαὰ ἴῃ γα, κψ1}} 6 σαι μογθὰ τοσοίμοῦ, δηὰ πὶ 
οοῖηθ ἴο Φογυδϑαίθηι, δηὰ αἀὐσο}} ἔογῦ ουδῦ ἴῃ [86 ἰαπὰ οἵ ΑὈγδδπὶ ἴῃ βαίθιυ, δηὰ ἰῦ ψ}}} Ὀ6 
σίνθῃ οὐϑσ ἴο {Βθπι; δηὰ {Π6Ὺ (μδὺ Ιονα σοά ἰπ συ νν1}} γο]οῖοθ, δα ον ὑμδὺ ρῥγδοίῖοθ 

8 βἷη δηὰ ὑησὶρ ὐδοιιβηθ88 νν}}} οθα86 ἔγοτῃ (86 σσῃο]θ ἰδ. Απὰ 80, τῦ ομ ]άγθη, 1 οπ]οΐη ἰδ 
ὭΡοΟη γοῦ : Βαῦνθ ἀοὰ ἰῃ γαῖ, δπὰ ἀο ἰμδὺ πΒ ἢ 18 ρΙΘαβίησ ἴῃ 1ι18 βίσ!ῦ, δηα ϑῃ)οΐῃ 10 ἀροὶ 
γουγ ΟΠ] άγθῃ ἴ0 ῥγαςίϊου τσ  θουΒη 688 δπὰ δἰμηβρὶ νίηρ, δηα {μ8ὺ {Π0Ὺ δ πιϊπαΐα! οὗ ἀοάὰ, 
δηὰ ρῥγϑῖβθ [ι'8 Πϑ1η6 δὺ ΘΥΟΥῪ Ορρογίαη Υ ἰπ ἢ, ἀηὰ πὰ {Ποὲν σ] 016 βίσαηριμβ. Απὰ 
ὨΟΥ͂Σ, ΤΥ ΘΟ], ἀο τμοὰ σὸ αγᾶῪ ἔγοπι Νίηανθ, πὰ γϑιηϑίη ποῖ μοσθ. Οα (Π6 ΡΥ ἀδΥ οἡ 
ὙΓΕΙΟΘΝ ἴμου Βμ8}ῦ ὈΌΓΥ (ΠΥ πιοῦθ8. ΟΥ̓ ΤΩΥ 8146, Βί ποὺ ΟΥ̓ΘΡ πῖσμῦ 'ῃ ΔΘ Ρ Ὀογάθυϑ; ἔογ 1 866 
{μαὺ (λθγ6 18 πη οἢ ΠΥ ὨιΘΟΌΒΠ6ΒΒ 1 Π6Γ, πα τηυςἢ συΐ]θ Θουλ68 ἴο ἔγυϊ 'ῃ ΘΓ, δῃηα ὑΠ6γῪ 
ΔΓΘ ποῖ δϑββαπιθά. Βεδβοὶά, πὶγ οἰ] ἃ, ταὶ Ναάδὺ ἀἰὰ το Δοβίοαταβ, τμὸ Ὀγουσθὺ Βΐπὶ ὑρ: 
Ὑ85 Π6 ποῦ Ὀγουσῃῦ ἀονη δἰΐνα ἰπο [6 θαυ ἡ Απα ἀοἂ ρμαϊὰ Ὀδοῖς [86 ἀἰββοηοῦ ἴο 18 
ἔδοο: δηὰ Αολίοδγυβ οδπηθ ουῦ ἱπίο {16 Ἰὲσιιῦ, τ} 116 ΝαδῸ ψϑηῦ ἰηΐο 086 εἴθσγμδὶ ἀδυῖ6 88, 
Ὀδοϑυβ 6 βουρῃῦ ἴο ΚΙΠ Αομίοαγαβ. δοδιβα Β6 ργδοιϊϊοϑα δἰπιβρίνίης ἴῃ ΠΥ οΘ886 110 
οϑοδροὰ 106 5ῆδγθ οἵ ἀθϑι πο} Νδάδὺ ἰαϊὰ ἴον ἴα ; δπὰ Νδάδ [6}1] Ἰηἴο [πὸ ϑῆδγο οὗ 

11 ἀθαιϊῆ, δηά ἴδ ἀδβίγογϑθα μΐπ). Απά ποῦν, τγ ΟΙάγθη, β66 δῦ δἰτηβρίνίησ ἀοθδ; δηὰ τ μδὺ 
ἀηγὶσμύδουβη 685 ἀ068 --- [8 ἰὺ ΚΙ1|18. Απά, Ὀ68ο)4,, πὶγ δρίτίῦ ἰ8Β ἀδραγίίην. Απὰ {86 Υ Ἰαϊὰ 

12 ἷτπη οἡ 86 Ὀ64, δπὰ Βα ἀἷοά, δηὰ τϑ Ὀυγοα πῖϊ Βομοσ. Απα σβθὴ Ὠΐβ οἴμον αἰραὰ 
Τοθΐαβ Ὀυτίοὰ μον ὈΥ αἷ8 ξβίμον, δῃὰ μ6 δῃὰ ἷ8 πέρ σϑηῦ δια  ἰοΐο Μοάΐδ, δῃὰ ἁπεὶὼ 
ἰη Εοθδίδηδ τι ἤαραο]υ8, μἷ8 ἔδι μον ΐη-ἰαν ; δα μ6 Ομ ον βμθα [θὰ ΒΟΠΟΥΘΌΪΥ ἴῃ {Π6}Γ 
οἰὰ δρΘ. Απὰ δο Ὀυγῖοα ἴθ ἰη ΕδὈδίδηδ, οὗ Μοάΐβ, δηὰ ἱπμογιθα [86 μουβ6 οὗ Βαραο]αϑ 

14 δηὰ ἐμὲ οἱ ΤΟΌΣΝ, δῖ8 ἔδίμοσ. Απὰ μα αἶθὰ νεῖ Βοποῦ θη δ6 ψγδ8 οὴ6 δυαπάγοά δηὰ 
16 βϑυθηΐθθῃ ὑϑδὺβ οἷά; δῃὰ 186 βαῖν, Ὀδίογο μἷ8β ἀθδί, δῃηὰ μοᾶγὰ οἵ [86 ἀθϑίγυοίίοη οὗ 

Νίπεονο; δηὰ ἢ6 β8} Β6Γ οἀρίϊνοβ ἰϑὰ ἴο Μϑαΐα, πσβομι Αβυθσγυβ," [86 Κίηρ οὗ Μοαία, Ἰοὰ 
οϑρίϊνθΌ Αμπά δ Ὀ]68ββθὰ ἀρὰ ἴῃ 411} το μ6 αἰὰ το 86 βοῃβ οὗ Νίηδνο δηα Αδβϑβυγ, δηὰ 
ἢ Τοὐοϊςθα Ὀοίογα δῖ8 ἀθαῖὶὰ ουοσ Νίπουθ; δῃὰ δο Ὀ]θββοὰ ἴδ) [ογὰ, πο 18 ἀοἀ [οΥ ΘΥῸῦ 
δϑηὰ ονϑῦ. Απμϑῃὶ 

1. ἈΘΌΒΟΝ [28 δὐορίοἁ πάλιν ζον τῇ πόλει οὗἩ [86 βίη. ᾿ 
3 Βουδοῖ Ὠ85 ᾿Αχιάχαρος, Μἰοὶι ἰ6 [μ9 οτίφίηδι σοδάϊης οὗ Χ. ; ΟἸὰ 1δι.. Αελίεαν. 
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ἹΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΞ Βοοῖΐκ οὗ δυάὶο, πίοι Τα ον ἔου βομθ γθᾶβοη ποῖ γοῦ οχρ᾽ δἰ ηθαᾶ ρἷδοθβ δὲ {π6 Ὀορίη- 
πἷησ οὗ (86 ΔΡΟΟΙΥΡ ΑΙ] ὈοΟΪΚΒ ἴῃ ἢΐ8 ἰσδηβίιΐοη οἵ (86 ΒΊ 16, ἰὼ 16 ἘΠ] Βἢ ΒΙΌ]6 σοπι68 ἔουγ ἢ 
ἴῃ οὔάον, θοΐῃρ ρῥγθοθαθα Ὀγ 1 δηὰ 2 Εἰβάγαβ δηὰ Τοῦὶῖ. [{8 σοπίθηξβ 8γ6, ἰῃ Ὀγίθξ, 88. [0]- 
Ἰοτϑ :ἰΑἢ Αβϑυγίδη Κίηρ, ο8}16ὰ ΝΑΟυΘμοάοποβον, γϑϑίϊηρ δὺ ΝΊμονθῖ, τγᾶ8 οδυγγίης οα, ἴῃ 
1π6 ὑπ [ἢ γοδγ οὗ εἶθ τεῖσῃ, ἃ ΨΥ ἀρ ηϑῦ ἃ οουίαϊη Μοϑαΐβδη κίησ πδιηθὰ Αὐρμαχδὰ. Αἰϊοῦ 
ἄνα γϑᾶσϑ οὗ οοῃῆϊοί, (86 Ἰαἰίο Σ᾽ νγἃ8 ἀοἔθαιθα δηά ἰδίῃ, δηὰ ἷ8 οδρί], ΕἘθδίδηδ, ἀδϑίγογϑά. 
Τὴ [818 τὰσ (86 Ποῖ σῃοΣης ΡΘΟΡΙ6Β δα 8116 ΓΒ οΙηβοῖνοθ ἴο [826 ΟἿ 8146 οὐ [Π6 Οἴογ, 88: 
τοῖν οσσῃ ργο] υἀἴ668 ΟΥἩ ἱπίθγεβίθ ἀϊοίαιίθά. ὙΤηθ πψᾶῦ Ὀθΐηρ ΟΥΘΥ, δῃα ἢΪ8 νἱοίουυ βανίησ Ὀ6θιν 
ἀυΐγ οοἸογαϊθα ὈῪ ΝΟ Βοάοηοβοῦ, μ6 ἀοίογιηϊηθα ἴο ἰακ νϑησδδῆοθ ΟἹ δ0}} πδίϊοῃϑ, ἴῃ 
οἰυάΐης [86 9618, 88 δὰ γοίυβθα ὑο Ὀθοοιηθ ἈΪ8 4}}108 ἀσαὶηδὶ ΑΥρῃδχϑά. 

Ορογϑιίίοηβ δραίηβι [86 ἰαίίδ᾽ ρθορὶβ τσϑγθ ὑπάθγίδκθη ὈΥ ΟἸορμογπθ8, [μ8 ρϑῆθγαὶ οὗ Νδῦυ- 
ἙδΒοάοποϑοῦ, δῖ γϑί ἰῃ οοῃρηθοϊΐζοη τὶ} ἃ οογίδίη ἔογυϊβοα ρίδοθ οα]]6α Βοίαϊαδ, βἰἰδίθα βοπιθ-- 
ἩΠ6ΓΟ ἴῃ [86 τηουηΐδὶηβ οὗ Φυάδῃ, Ηδ ]αϊὰ βίαρο ἴο [μ86 ρ͵δοθ, δῃά δέξου ἃ ρογίοα οἵ {ἐδίνίγ- 
ἴουγ ἀΔΥ8 πδὰ Ὀγουσμῦ [86 ᾿ἸπΠῃδὈϊΔηΐ8β ἰπίο 8 οοπαϊίοη οὗ {πΠ6 ἀοθραϑβί ἀἰβῖγθθβ. ΤΏΘΥ ἀδδβραίτοα 
οὗ ἀρ] ἑνοσβηοθ, δηα, τ [η6 ΒΟρΘ οὗ βανίηρ δ 1οϑϑὶ (μοὶγ ᾿ἶνθβ, σι βῃθα [0 βυστοπάοῦ ἴο [86 
Αϑββγυυίδῃβ. Οδζίαβ, βονγθυθῦ, οη6 οὗ ἰδθ ὁ" σονγθγῦῃουβ᾽᾽᾿᾽ οἵ (Π6 ΟἾΓΥ, Θουηβοὶθα ἀρ ῖαγ ἴοσ ἢνθ 

ἄδγϑ ἰοησοῦ, δχργοδϑίηρ 86 ΒορΘ ὑμδὺ ἱτΐη (118 ἐπι μου δἢ ποιὰ ἰῃ βοῦλθ ΑΥ ἰῃίουΡροβθ 
ἴον [μοὶ ἀα] νοσδῶοθ Αὖὐ 18 ροϊηΐ Ψυ}1, ἃ στὶς, Ρΐουβ, δῃηὰ Ὀθϑυϊα] νι ίάον,, ργθβθηΐϑ. 
Βογβοὶ Ὀοέογο [86 6] 6 γ8 οὗ [86 οἱἵν δῃηα ἀθοΐαγθβϑ Ὦ6Γ τϑδαΐηθββ ἴο δῆρασο ἰῃ 80 δῃη ογργίβ6 ἴὺ Ὁ 
186 τϑϑοὺθ οὗ ΠΟΙ ρθορίθ, Ὀὰαΐ 18 ἀπ} ἶὴσ ἴο δοπιηχυπίοδίο π6 ἀσίαιβ οὗ Β6Γ ρίδη. ὅ8816 1θ 
Δἰονοὰ ἴο ρὸ ἔογι ἃ οἢ μοῦ ρϑυϊϊουβ υπαογίακίησ, δπ ἃ ΥΘΔΟὮ 68 ἰη βαίοςυ [86 Αβϑυγίδῃ δῶρ, 
αἰϊοη ρα ΟὨΪΥ ὈΥ ἃ βἰηρίο ταἱὰ. Ηδθγο, δέου [ΓΘ ἀδγϑ, 8:16 βιιοθθὰβ ἴῃ 80 ἔδν νἱηπίησ (80 
οοηδάσδηοθ οἵ ΟἸΟΡΒΘΓΠΘΒ δηὰ ἢἷ8 ΟβοοΥΒ ὑπαὺ 886 8 δ᾽ οσθα ἴο γϑιηδίη δίοπθ ἴῃ {86 ἔογῃλθυἾβ. 
ἰδοῦ πὮ1]6 μ6 18 ἱῃ ἃ βίδίθ οἵ Ὀθδβογ ἰπϊοχίοαιΐοη. ὙΠῸ μἷθ οσσῃ βιυογαὰ 586 βιιῃηάθυβ [η6 Ὠοδὰ 
οὗ τιὲβ του ί8 Ὁ]6 σθηΘΓΑ] ἔγομι 8 Ὀοᾶγ, δηὰ ὑπο οονονῦ οὗ ἴΠ6 ἀδγ 688 πα κο8 σοοα ΠΟΥ 
ΘΘΟΔΡΟ νεῖ ῦ} (86 ὈΪοΟαΥ ἰσοργ. Αὐτῖνϑα ἴῃ Βεοίαϊαδ, βῃ δανΐβ68 (δαὶ [ῃ6 Βοδα οἵ ΟἸορβογηοθβ. 
Ὀ6 Βαβρθηοα ονοῦ {Π6 νΜ͵8}18, δηα {μδὺ ἃ ἔοὶηΐ οὗ αἰὐδοκίηρ {86 Αϑδυτίδῃβ Ὀ6 τηδάθ δ΄ 86 Ὀγθαὶς 

οὗ ἄαγ. Ηδγ οουηβοὶ Ὀοίηρ ἔο]ονθά, Π6 Αββυυῖδῃβ δγὸ αὐίατ]ν τουϊθα δπα ἅτ ρυγβιδα Ὀγ 86. 
ψονν8 88 8 88 ϑδιβδβοῦβ. ΤὨΪγΙΥ ἀδγβ γα σοῃβαπιοα ἴῃ ρΡ]υηάἀογίηρ [Π6 Αϑϑγσγίδη οαπιρ, δέίο τ. 
Ὑ ΒΙΟἢ στοϑῦ ΠΟΏΟΥΒ 8.6 ραϊὰ ἴο συ Ὀγ [86 Βίρῃ ῥγὶθβὺ δηὰ [86 δηγα πδίΐοη. ὅ8|6 165 δὖ 
[Π6 δρὸ οὗ οὔθ Βυπατοα δῃηὰ ἔοι γθᾶγβ, δηἀὰ ἷβ ρυ Ὀ] ἰ ἢν ἰδιηθῃιθα [Ὁ βουὴ ἀδγβ. υτγίηρ ΠΟΥ 
Ἰϊξοϊίλο, βυθϑοααρηΐ ἴο (86 ἀοἔθαϊ οὗ [6 Αββγγίϑηβ, δῃαὰ [ὉῸΓ ἃ ἰοῃξ ρογίοα δέον Β6΄ ἀθδία, 
1δγ86] μδὰ ρϑδοθ. 

Ἰς ἰδέ Βοοῖξ α ἩϊίοΥν οΥ α Ποπιαποεῖ 

1 τ.6 Ἄχοθρίοη οἵ ο]ξ δῃὰ ὕοῦ αυρδϑοῦ, [Βο86 τμοὸ ἴῃ πιοάθγῃ {ἰπ|08 ἀοίοπα [86 
βίογτῃ οὗ 9Φυα "}} 88 ἃ νϑυ [80]6 ἈΙΒΌΟΥΥ ΓΘ ἔουπα Δἰπηοβῦ Θχο] υβίνοὶυ τὶ ἴῃ [π6 Ὀοαηά8 οὗ (9 
Ἐοπιδη Οβδίμοῖῖς ουσοι. Ηον βοσίουβ ἃ ἰδϑὶς [1.686 βούβοηβ ἤδνυδ ἰδθῃ ὑροῖ (Πποιβοῖνθα, δπὰ 
δον ἔδὺ ββογῖ (ΠΥ Ὦδνθ οομῃθ οὗ ἰἴ8 βυσοοβδβέαϊ ὁχδουϊοη, τὸ 88}4}} ϑῃηάθδανοῦ ἴο βῆον. [ζ ἴἷβ. 
δθθῇ, ἴῃ 186 ἄγει ρίδοθ, ἰῃ [π6 πάθον ἀἰνογζϑηῖ ὑμθογῖθϑ ρυοροβθα ὈΥ ἴμθπὶ ἰπ δοσουῃίϊηρ [ῸΓ 
[86 οτἷσίη οἵ [86 νόοσκ. ὅϑοιὴθ πουϊὰ δϑδείρῃ [}:6 δυθηῦθ αγταίθα ἴο 8 ρογοα 7υβὺ ργϑυΐϊουβ ἴο. 
τὰς Βαεαυγϊοπίδη οαρον:γ, ΟΥΒΟΓΒ, τὶ οαυδ] ἀϑβυγαποθ, ἴο [Πδὺ 50 ἴον ἴπ6 τοίυγη, ψ 116 ὈΥ 
811}} οὔμοῦβϑ [Π6Ὺ μᾶνὸ Ὀθθη Ἰοσαίθα ἴῃ δἰπιοβῦ θυθτῪ βυθδοαυθηῦ ΘΘΏΌΣΥ ἀοπτ ἴο (86 ἰΐπ|6 οὗ 
Ομτίδι. Ναίαγα!!γ, ἴμ6 ἀἰ βου] οὗ ἀϊδροθίης οὗ Νρθομοάοποβοῦ 18 οπθ οὗ [Π6 στοδίοβι, δὰ 
ἴλοτὸ ἐδ ΒΟΆΓΌΘΙΥ δὴ Αβδυγίδῃ, ἃ ΒδΌΥ]οηίδη, Ῥογβίδη, ΟΣ ϑεϊθυαςοίδη Κίηρ τὶ πολ, δῇ Ο.Θ 
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ὔπηθ ΟΥἹ δῃοίμον, Β6 [88 ποῦ Ὀθθῃ ἰἀθηςΒ6α, ---- ΟΔΙ Όγδο8, ΧοΡχθθ, Εβαυῃδάδοη, Κη δάορη, Μο- 
τούδοι Βαϊδάβῃ, διηοηρ ἴμθπι. ὙΏΘΓΕ 18 ἃ ὑκ νδηΐ οἵ ππδηϊμλ!Υ ἀπιοηρ 18 ἀοἔδπάογβ τοδραοί- 
ἱῃρ [86 δυϊδβογβὶρ οὗ [86 ποτὶ. ϑοιιθ τηδ ἰδίῃ (μαὶ 10 ψγ8 001} Ὠογβοὶ. ΟἸμοτ ἢχ 
ὍΡΟΙ «[οδοίπι, (86 Εἰσὶ ῥγίϑεί. ὙῸ]Ε νἢ}} δᾶνο ἰδ μαι ἰδ τγαϑ πὸ οἵμοῦ ἴδῃ Αομΐοσ (᾿ 6 Ατὰ- 
τηοηἶία. 

ἼΒ6 φΘΟρΥΑΡὮΙΟΑΙ Ῥγο ] θη ἩΒΪο ἢ (86 τοτηδυῖκ Ὁ }]6 οδπιραίση οὗ ΟἸΟρΒΘγΏ 8 ἔοσοθ ὑροπ [86 
ΟΔΓΘἔΪ τοϑάοσ ΓΘ ΠΟ 1688 ὑγοἀυοῦνε οὗ ἀἰ ἜΛΘ ΠΘ68 οὗ ορίηΐοη διβοὺρ 1.6 ϑυρροτγίοσγβ οὗ (δ6 
οἱ Ὁ: γ οὗ (λ6 ἰϑύοσγ. Νῶο οὨ6 βϑϑιβ 80}6 ἰο 806 {18 ρθΏΘΓΆ} 5 ̓π6 οὗ τηᾶτγοῖ ἰῃ 8 τη8η- 
ΠΟΥ 88. (18 ΔοίΟΥΎ ἴο 18 60- ΔΌοΓουδ. ϑυςἢ 8 ϑἰδίθ οὗ [μϊηρσϑ ἰδ, ἴῃ βοῇ, οδ]ουϊδίβα ἰο δυσαίκθη 
ἀουδὲ ὀνθῃ ἴῃ 16 τιϊηαβ οὗ [βοβο παίογα !γ ἱποϊϊμθα (0 δοοορί [Π6 βυρροδί(ΐοη οὗ ἃ τϑϑ] εἾ8- 
ἴοτΥ. Βυὶ πθθη (86 δοίιδὶ ἔδοϊβ οἵ [86 ο886 δὸ πότ, [86 τηϊββιδίθιηθηΐθ, ἰπῃ6 δδοῦγο- 
πΐβη)8, [ἢὩ6 σΘΟΣΤΆΡὮΪΟ Δ] ΔΟΒΌΓα 165, (86 ΠἸΛΟΓΑΣῪ Θχίγανασδηοοβ οὗ ἴμδ6 Ὀοοκ οοποίἀογϑά, ἰὺ ἰδ 
ἀἸθίςας ἴο 866 ΒΟῪ ΔΩΥ ὑῃργο)ιἀϊορα γτοδάθν οἂῃ Βοδίϊδίθ ἴῃ ᾿ἷ8 ἀθοϊβδίοῃ ἰμδὲ, τ μδΐουον εἰσ ἂὶ 
08818 οὗ {ΤΌ ΟΥ̓ ἩΟΥΓΒΥ δἷπὶ ἰῦ ΔΔῪ μᾶνο ἢδά, ἰδ 18 Θββθη  }} γ ἃ σσοσκ οὗ {πὸ ἱτηαρίπαίίοη. [ἢ 
ΒΑΣΤΩΟΩΥ ὙΠ} (18 νἱονν, υἴΠ6 Ὁ ΒρΟαΚΒ οὗ ὃ 848 ἃ Κἰπὰ οὗ δ᾽]ορογίοδλὶ, ἀἰάδοίΐς, ρϑββίο:- Δ Ὺ 
(αϑβειοπδερίεἶ) ; Αατοία8, 88 δ δ] ορουῖοδὶ ποῦς ἱπίθπἀοα ἔογ οοτηΐξοτῇ δηα δηοουγασοιιοηῖ ; 
Βυάάρσυβ, 88 ἃ ἀγαπιδ; ΝΙΘΟΟΝγ, δὴ ορίο; ΒδΌΟΥΣ, δὴ δροϊορυθ; δδδη, ἃ ἀἰἀδοιϊς ροθπι; Μονϑῦβ 
δὰ Εν δ], ἃ Ἰεζϑηὰ ; ΕϊΟΒΒοΟΓΏ, ἃ που} }688 [3] Δ Ὁ]9 οὗ δὴ ἱσπογδηῦ δον; Βουιμοὶάϊ, Ρυγοὶγ 
ἃ πο οΥκ οὗ {π6 ἕδπογ; Καὶ! δῃηὰ (υϊπιδηη, ἃ ἔγθθ, ροοίΐς πογκίης οὐοῦ οὗ ἃ ἰγδαϊιοηδὶ, δὰ ἀυγ- 
ἴῃ 8 ἰγδηβηλ βίο το ομδηγοα ἰϑύογὶ αὶ βασα; Ετζβοιθ δηὰ 06 εἴθ, ἃ ροδπὶ ψὶτἢ 
Ῥδίιυϊοιίς δηᾶ τροσαὶ δἷπὶ ; δἰ ηροῦ, 8 Ῥσορμοίίοο- Ροοίΐοδὶ παγταίϊνο ; ἘΝ δϑίοοίϊ, Ὠϊβίοτὶ δὶ 
δοῦοη. ΤῊ Ϊ8 ̓ ἴπ6 οὗ ορίηΐοῃβ ψὨΐοῖ, ὕμ6 Ρ ναγίουβ ἔοσιηβ οὗ Ὄχρυθβϑϑίοῃ, 18 ϑϑβθηἝ.8}}Υ οὔθ, 
δηάδ ἰΐ8 δυρροτί ἴῃ [Π6 [0] ηρ διμοηρ, ΟἾΠΘΣ δἰ τλ1]ν σὨδγδοίοσ ϑιῖςβ οὗ (Π6 ὈοΟΚ. 

ΕἸἰγϑῖ, [8.6 ᾿τ ροΟΒδ᾽ 1 Π Ὴ οὗ σϑοουηοϊ ]ἕησ ἰΐ5 Ὠἰδιοτγίοδὶ δἰδίθιηθηῖθ δη4 ὈΓΟΒΙρροδί [08 τὶτ Οἢ6 
δΏΟΘΙΒΘΡ οὐ τὶ υῃΐνοσβα!]ν δοϊκηον)οαγχοα ἔδοίβ. [1π (86 ΘΑΓ ΟΡ ομαρίθγβ οὗ [86 ὈΟΟΚ, ἔογ 6ὁΧ- 
δ ρΪθ, νρ σοδὰ (μΒαῖ δὴ Αϑδυγίδῃ ἈΥΤΩΥ πιλΡο μοὰ δσαίηϑι ἴ}6 ὅονσβι ΤῊΪΒ οου]α μανο Ββαρροηθᾶ 
ΟὨΪΥ Ὀοΐοσο ἴ86 Εχὶϊθ, τ] 6 ἴῃ 116 ἰδίου ομδρίουβ (86 δπῦγο τοργοδοηϊδιίοη 18 οὗ ἃ ρογοα βιιῦ- 
δοαυθηΐ ἴο ἴπ6 Εχὶϊθ. [0 8 αἰ υ} } δἰδιβα, 'π ἔδοϊ, (δὲ [86 ρϑόρὶθ δὰ Ὀαπΐ δῖ τοϊυγηοᾶ 
ἔγοια 6 Οδρανἑγ, δοᾶ (Πα [86 ἴδηι ρῖθ, πιο δα ὈΘΘὴ ἀοδίγογθα, τᾶδβ δσαΐη γϑδίογοὰ δηὰ 
οοηϑβοοσγαίβα (ἰν. 8; ν. 18,19). ὙΒΟΥ μδά πο ἰοῆροσ ἃ κίηρ, Ὀυΐ τοτθ ρο Εἰ δ} πὶ θα ὑπ 6 Ὁ 
8 δἰσἢ ῥυίθδο ὈῪ 1.16 ἤδιηθ οἵ ΦΔοδοΐιῃ, πο τυ]θὰ πὶ οοπηθοίζοη τὴ (86 δδημοάγίη (ν. 6, 8; 
χνυ. 8). ΔΑἴΐος [8Π6 Βοτοῖς δεῖ οὗ δι, [86 σουηίτΥ ἰ8 δαί ἴο αν δὰ ρθδοθ ἔοῦ ἃ ἰοὴρ ὕὔπιθ 
(ανὶ. 25). [Ιἐ ἴ8 88. ἱτπιροββί]6, ἔγτοπι 8686 διἰβίοσί δὶ ἀαία, ᾽ο ἄχ [86 ρμογϊοὰ οονεσϑὰ ὈΥ οὺγῦ 
ὨΔΥΓΑΙνΟ ΒΟΟῚ δἴος π6 Οδρυϊν τ 88 ἱπιπηθά ἰαύοῖγ Ὀοίοτα 10. 8611, [818 888 Ὀθθὴ (86 υϑυδὶ 
ΘΟΌΓΒ6 οὗ ἴμο86 δἰϊθιωρίϊηρ ἰο ἀοβηὰ ἐΐ5 γα Ὁ} γ. ΝΑΘΌΘΒΟάΟΠΟΒΟΥ, ἴο Ὁ ἰηβίδῃοο, ἰδ δβδδιιθ 
ἴο 6 βοηθ Ῥογβίδῃ κίηρ. Οςδοδα βουρδὶ ἴἰο ἰάθη ἐγ ἷπὶ εῖ Ατίαχογχοβ Οὐδ, το ἰ8 
Κπονσῃ ἴο ἢδνο δὰ ἃ ζΘΏΘΓΆΙ ὈΥ [86 ἤδη οὗ ΟἸΟρθβοσηθδ. Βαΐ ΜῈ116 τηροϊΐηρ {818 σομηρδγᾶ- 
νεῖν ὑὐἰ βίην οοπάϊοη οὗ (86 ῥγοῦ]θ 6 Ὀδοδῖηθ ἰηνοϊνθᾶ ἴῃ ἃ ποίνγοσὶς οὗ πιοτὸ βουίουβ αἰ ξ- 
σου ῖο8, ἔστοπι πο Βα ἐουπὰ ἰΐ ἱπιροβδίθ]6 ὕο ὀχίσοδίθ Ὠἰτθ6}ὅ. Ηθ νδβ οὐ] σε, διποὴρ οἴ Σ 
τυΐησδ, ἴο Ἔχρ δἷπ μον ἰῦ τγ88 ροββίθ]θ ἔον ΝΊΠονθ ἴο Ὀ6 811}} ἰῃ οχἰβϑίθῃσθ δῇ (Βδὺ ρεγοᾶ, δηὰ 
Βον ΒΌΟΘΝ 8 οδπιραῖση 88 (86 ὁπ6 ἀοβοσὶ θα οουἹὰ [μθη ἄᾶνθ Ὀδθὴ πηάἀογίακθη δρδίηδὶ ]ατγϑοὶ. 
ΤὨοβΟ, οὐ [86 οἴμαν μαῃά, ᾿κὸ ΤΥ οἱἔ δηὰ Νθ θυ Ὦν, το παν ργοξογσοα ἴο ἴδιο [86 Ὀ0}} ὈΟΪΑΪΥ 

ὉΥ ἴ6 Βοῦπβ, δῃὰ ἴο Ἰοσδίθ {86 Ἀἰβύοσυ τθθσα 18 Ορθηΐπρ' Ομδρίοσβ οΪδοθ ἰδ, Βανο βῃονγῃ ἃ 20 
1688 δδιουπαϊΐηρ θη Υ Ὑ ἰπ (06 ΘμΑγδοίοσ οἵ {πον δυρροδβίιίοη8 δηὰ ἰορίοδὶ σοι ἰδιίοηβ. 

Ἐτίίζϑομο (ϑοβεη κα} 8 Βιὲδ. 16χ., 5. νυ.) δ8γ8 οὗ [8686 οτἰ 1165: “δῦ Ὠἰβύοσυ ΚοονΒ ποι μὶπρ οὗ ἃ 
ΝΑ ΡΟ ΒοΔΟΏΟΒΟΓ, 88 Κίηρ οὗ Αβεγτία ἰῃ ΝΙπου ἢ, οὐ οὗ α Μοἀΐδη Κίηρ Ατρμιαχδα, γ8ὸ θυ} [86 
ψ{8}15 οὗ ΕοὈδδίδηδ, ἰγουδίθβ ἴθι ποῖ. ΒΥ (86 ᾿ἰδίίοσς τηϑο τ οποα ΠΟΥ υπαἀθγβίδη, αὖ ὁπ {ἰπ|6, 
Ἠοΐοοθβ, ἴπο θυ ον οὗ ἘΠθδίδηα (Ηοτοά., ἱ. 98 [Δοοοτάϊης ἰο Βαν]ϊηβοη, Α ποίοηὶ οη., ἰὶ. 888, 
{86 γ6 τΔ8 ΣΘΔΙΪΥ Ὧ0 ΒΌΟΝ, ῬΘΓΒΟΏ]; δὲ ἈΠΟ πιο, δηἃ ἸΏΟΓΘ ΘΟΙΠΙΠΊΟΠΪΥ, ἰδ δοὴ ῬἈγδογίθϑ. 
Ἦοτα, {γυ}γ, ἔθοτο νγϑ8 βοπιθίΐησ ἴο μοὶ ἴο, μδὲ {818 ρϑσβοῃ, ἱπ {86 ὑπθηΐγ-δοοοπὰ Ὑθ8ῦ οὗ 
δΐ8 γοίσῃ, νγ8 ουθυ τ ΒΟ ἱηρῚγ ἀοέοαιθα Ὀγ (86 Αδεγτίδηβ (Ηβϑγοὰ., ;. 102). Τὸ ἀϊβέδγθησθ ἱπ 
Ἀδῖὴ6 οΟὐ]Ἱὰ ἱπάἀοοὰ 6 Θχρίδἰπθα, δὰ ἐμδῖ τὸ ἰδϑὶς οὐ Ὀυϊάΐηρ Εοθαίδηδ δα θθθ οη(γιδιοὰ 
ἴο δίπη ὉΥ ἰδ ἔδί μον ταϊσῦ Ὀ6 οομαίἀογοὰ 88 ἃ ρϑγάοηδθϊθ οὐτὸῦ οὗ τοργοδαηίδοη. Βαϊ α18- 
οὐ] 68. πα] ἰρὶγ 85 τ δάνδηοθ Αὐ [86 νϑὺγ βιδεῖ, (80 Νααθυοβοάομοθοσ δηθὰ σδμποῖ Ὀ6 
ἔουαπά. Οπ δα Ὀδδὶβ οὗ οοσίδίη νᾶσῦθ ααία ἴπ656 οΥ 28 ρχοσθοὰ ἴο ζυθ88 : ἴὑ ἰδ Εδασῃδαάοῃ, 
ἰ ἰ8 δδοδἀπομίηυδ, οὐ Κἰηἰϊδάθη. ὙΒΘΥ ουθῃ ἢχ οὐ ἴμ6 Βεαου]οπίδη Μαογοάδος Βαϊδάβδη, δηὰ 
ΝΑΡοροίδβδαν, θὰς τιθιουΐ ὀχρ)αἰηΐηρ ΠΟῪ Δ Οη6 οὗ ἴθι 6816 ὕο ὈΘΑΓ ἴδ πδπιθ “ Ναθυ- 
οδοάοποϑοσς.᾽" ΤΈΘΥ 1οδ86 ὑπθπιϑο ῖνθ8 ἴῃ ̓ δογτι: ἰπθ δροουϊδίλοηϑ ἰὰ ὁγάὰοσς ἴο Ὀσίης υιΐθ ρατίοα 



ΤῊΕΒ ΒΟΟΚ ΟΕ σὉΌΙΤΗ. 1589 

πο ΒΑΓΏΟΩΥ τὶ ἐμ6 οοπαϊοη οὗ {86 6 )»)ν18 88 ἀθδοσ θθα. ϑῖποθ πὸ “6 υεῖ8}} Κίησ 8 πιδῃἰἰοηοά, 
δη4 γοῦ {Π6Γ6 τηυϑὲ 06 ΟΘ, 580 ἰδ τηυδὲ γα Ὀδο (Π6 {ἶἰπ|6ὸ τ ἤθ ΜΑΠΆΒΒΘἢ τγὰϑ ἴῃ ρυίϑοη δ 
Βαδθγίοῃ, οσ, δὲ ἔπθη, μδὰ {116 Δι ον, οθτμθη Κὶπς “9 οβδ ἢ γα ὑθ 6 συγ ϊαηϑῖρ. ΤῊΘ 
σδΡΟ ΠΥ οὗ 186 Ρ6ορ]6 δπηὰ ὑμοὶγ γοΐαγη ἔγοτῃ (86 βδη)6 ἰ8 ἰοῖξ ἀποχρὶαἰπθὰ. Ηδϑ (86 ἰθρῖθ, 
δοοογαΐης ἰο ν. 18, Ὀ6Θἢ ὙΒΟΙΥ ἀθβίγογθα ---- ἰὖ 18. ΟὨΪΥ ἃ ἀοβοοσαϊώοη! Το Εἰσῃ ῥγίϑδῦ Φοδοΐτ 
ΜΔ ἘΠΙαΚΙτ, τοργοδβθηϊθα ἴῃ 2 Κίηρθ χυὶὶ. 18 ἴο Ὀ6 8 ἱπηρογίδηϊ ρϑυβοῆδᾶσθ ὑπάον ΗθζΖεοκίδῃ; 
ΟΥ, 88 ὕου. αὐμρϑοῖ ΒΌΡΡΟΒββ, [86 Εἰσὶ ρτγίοϑϑι ΗΚ δἢ ἀπάον κίησ Δοβίδι (2 Κίηρβ χχίϊ. 4). 
Απὰ δηΔ]γ, ἰο δἀάυοο Ὀυΐ ἃ δβίηρίθ οἶμον οἰγουπμδίδησθ, ἔθ Ὀθδαι ἔμ] ὰἀ τ ὀχοουϊοα ΒΟΥ 
ὈοΙα υπαογίαἰκίης, δοοογάϊηρ ἴο [Πΐ8 ΤΒΘΟΓΥ, ἴῃ ΒοΟΙ ΘΟ ΘΓ δοουΐ [μ6 δἰχ ἢ γοαγ οὗ μον 116} 

Αραίη, [ὴ6 σϑορτδρμίοδὶ αἰβΊου 168 Θησουπίογοα Ὀγ (πο86 τβο πουἹὰ ἀοίθηα [86 δας Π 6 η οἰ Υ 
οὗ τ8ι6 ὈοΟΪκς 8.6 88 Ὠορθ  βββ]γ ὨΠΊΘΓΟῸΒ δηα ΘΙ ΑΥτ δϑίηρ 88 [86 Βἰδίοτῖοαὶ. 1,δἱ υ8 ποίίςα, ἔο 
δχϑιηρΐθ, βοπιθ οὗ [0 ρδοθβ τπιϑηϊοηθα ἴῃ σομποϑοίΐοη ἩΣῈ (6 οαπιραίσῃ οὗ ΟἸ]οΐογπθϑ, δηὰ 866 
ὙΠ δὺ ἰἰσηϊ οη6 οὗ [86 πιοδβὺ ᾿δδγηθα οοτημηθηίδίοτβ οὗ ουν ὈΟῸΚ 888 Ὀθθὴ 8016 ἴο βῃθδαὰ ἀροῦ ἴΐ. 
Ἀςοογάϊης ἴο ἙΟΒΔΡ. ἰϊ. 16, ΟἸΟΡΒΘΓΉ6Β δἰαγίθα ἔγοτα Νίηθνυθἢ τῖτἢ 8 ΥΩ οὗ 120.000 ἐπέβην 
δῃ4 12,000 σανϑῖὶσγ. Αἴΐοῦ 8 τᾶγοῖ οὗ ἴθσεθ ἀδγβ (νυ 6. 21) (06 ΔγΥ οδίηθ ἴο {86 "" ῥἰαΐη οὗ 
Βως  ῖ.᾽᾽ ὙΜοΪ  δυρροββϑ {18 ὑο ἤδνθ Ὀθθὴ “" Μα]αϊία ᾽᾿᾽ (λ6]}]1}06 56), τὶς τγ88 ποσὰ ἴδῃ 
ἴδγοθ Ὠυπι γα πι}168 ἔτοαι Νίηον ἢ ἰο (86 πογίυγοϑί. δϑίποο (δὲβ ρίδοθ οουἹὰ ποῖ γϑδὶὶν ἢᾶνθ 
Ὀ6οῦ ΓΟΘΟ θα ἴῃ ἰμ6 {ἰπ|6 δἰβιβα, 6 σοη͵θοίισοβ ὑπδὺ (ΠΟΥ τῦβὲ αν γθοκοηθα ἔγοπι 80Π16 
ΟἾΒΘΣ ὨΘΔΓΟΣ ροΪδοθ (Ρ. 91). ΕὟοῦ πο γῸ {[Π6 ΔΥΠῚΥ͂ τηδτο θα ὁ’ ἰηΐο (Π6 Ἀ}}}] ΘΟ ΤΥ δπα ἀθ- 
διογοὰ Ῥμυά δῃὰ [πὰ δηὰ βροϊ]βα 411} [86 οἰ] άγθη οὗ .δβ8868.᾽ Βγ “" Ρμυά,᾽᾽ (18 οτἰεἰς 
1 ῖπκ8 [86 ΟΒοϊοἶδηβ δθ τηϑδηΐ, ἃ Ῥθορὶθ οσο ἴδῃ δηοῖθον (το δυηάγοα πιΐϊθ8 ἴο [86 
πογίποδϑὶ οἵ Μαϊδιία ; ὉΥ [ψυα, ἴπ6 ωγάϊδηδ, ἀοι ]6 {πδὺ ἀϊδίαποθ ἴο {86 νψϑϑῦ; Ἡ1]6 ὉΥ 186 
ες ΟΠ] άγοη οἵ Β.48868,᾽᾽ [86 ἐπηδΟϊδηῖβ οὗ Τάτβυβ, ΟΣ ΟἹ οἷα, ἀγα βυρροβθα ἴο Ὀ6 πηϑδηῖΐ, ἴο 
ΤΟΔΟΒ σι βοῖῃ ἴΠ6 ἉΓΥΤΩΥ τοδί λᾶγῸ ΒΒ ὈὉδοῖκ 8 οΘουρ]6 οὗ Βυηάγοα τ1]68 ΟΥ 80, ἰῇ ἃ δου Βοαβίο τ Υ 

᾿ ἀϊγθοϊίοη. ὙΒδη {86 “ὁ ΟοὨΠάγοη οὗ 18} π|86] ᾽᾽ σόγὸ βυθάιυδά, ἐπ Ὀϊηρσ [86 σΟΙΠΙΓΥ “ἴο 186 
δου ἢ οὗ (86 Ἰαπὰ οὗ (86 ΟΒ6]}184η8. ΤὮρδο 15ῃπι86} 1068, Τ ΟἹ (Βΐηϊκβ, σοσα ἴο Ὀ6 ἑουηα ἀἰΓΘΟΟΥ 
ἴο ἰδ 655, ἱπβθιηρ ἃ ρεασὶ οὗ Μοδβοροίδμιϊδβ. Αποίδονὺ Ἰοηρ πιδροὶ οὗ ἔγοπῃ το πυηαγοά ἰ0 
[Ὦγοο δυαηάγοα πιΐϊ68 τηυϑῦ Ὀ6 πηδάθ6, δηαὰ [Π6 τἷνοῦ ΕἸΡἢγδῖθβ ογοββοᾶ, ἴο τοδοὺ ἴθ. ΤῈΘ 
ἘΘρ γαῖθϑ νσδ8 [ἤθη τϑογοβϑθά, δηὰ {86 ἔογιϊῆθα ρῥ]δοθβ, “ Εἰρὴ οἱἰ168,᾽ ὁπ 186 τῖνον "Ασθοηδ, 
-- ϑυρροβοὰ ἴο 6 “ Οδμαῦδογδδ ᾽" --- ἀεβίσογθα, Βαΐ, δεοογάΐης ἴο Ὗ οἰ ἔ᾽ 8 {ΠΘΟΥῪ γοϑρθοίϊηρ [86 
ΟΒΟ ΠἾδη8, [86 ΔΓΠῚΥ γγ188 ΔΙΓΘΔαΥ οἡ (86 τίρῃι δἰάθ οἵ (86 γἶνϑν ἔου [8.18 ρίΓΡΟΒΘ, δῃηὰ ἢθ 8 [μ6γϑ- 
ἴοτο οὐ] σοα ἴο Βρροβο δῦ αἴΐονυ Ὀγϊησίης 11|686 ΒΒ π)86]1068 ἰηἴο βαδ)θοίοη {Π6 } 84 ροῦΏθ 
ΟΥ̓́ΘΣ ἴο [10 ΒΟ 5146 δραίη, δηὰ ολττί θα οἡ ορογαίίομβ, οὗ ὙὩΪΟᾺ ΟΡ ῬΟΟΚ 8808 ποίμίηρ. 
ΤΠ ποχῦ ροϊηϊ οὗ διίδοκ νδ8 86 “" Ὀογάοσβ οἵ ΟἸ]Π]Ἰοΐα,᾽᾽ [86 νοῦν ἰδηὰ δηὰ ρϑορὶθ ἔτγομ 

ἙΔΙΟΝ 86. Βδὰ Ὀαΐ πδὺ οοαιθ, δὰ πίοι, ομθ τηϊχιῦ Βαρροβθ, μβαὰ δἰγεδαυ Ὀθθῃ 8181  ΘΉ0Υ 
Ρυπίπμοα Ὁγ {818 ἀρὶ]ο διὰ ἰῃβαιδὉ]6 σθῆθγαὶ οὗ ΝΑΡυς βοάοηοϑοῦ. Ετοιλ ΟἸΠ οἶα (86 Ἰΐπ οἔὗ 
ΤΟΔΙΟΒ ἰθ 0 [86 ““ Ὀογάοτβ οὗ Φαρμοῦ,᾽᾽ Ὁ πο, οὐγ οΥἱιΐο (ἰηἸκβ, [86 ἷσῃ ἰ80]6-]απὰ 
πη 186 νυἱοίη οὗ ἐδ6 τηουπίδίη ταῆχο Ηδυγᾶη 8 πιθδηῖς. Ετοῖὰ [ΠΘη66 [ΠΟΥ ΘΟΠρδΒ86α “ 8]]} 
1π6 οὨἰΙάτοη οὗ Μαάϊδηι,᾽᾽ δηὰ “" σϑηῖ ἀονῃ ἱπίο (86 ρἰαίῃ οὗ Πδιμδβουϑ.᾽, 88 Π6γΘ ἜΟΥ̓ΘΡ 
ΔΏΟΙΠΟΥ ΔΓΩΥ͂, πῃ δησίοθηϊ ΟΥ πιοάο ΓῺ ἰἰπι658, 1μαὺ σου] ὰ πιᾶτοὶ τε 80. ἢ} τρί γ 88 {ι18, ΟΣ 
δὲ δ Ὀθθη Ἰοὰ ὮὈΥ 8 ζϑῆοσγδὶ πῦῆῦο δσοῃαποίοα Ὠΐ8 σδιημραίζηβ Οἡ βιοἢι ἃ βἰησηϊαν μΐδη ἢ 1 
ΟἸοΟΡΒΟσ 8 δὰ ΠῸ ΠΙΘΓΟΥ͂ Οἡ Βἷ8 βο] ἀΐθγά, μὲ ἢ6 ρυῦ ἔθη (Ὠγουσὰ {μὶ8 Βα 16 τπιονοθιηθηΐ, 
86 Κ δῃὰ ἔοσι ἢ οὐδ ρ]δῖπ δῃᾷὰ πηουπίδίη τϑῆσοϑ ἱπα ΘΓ ΠΥ, τὸ Ἐμοῦ] βαρροβο ὑμδύ [86 
υοδίοῃ οὗ ἴογαρθ δῃὰ ϑυρρ] 68 ἔου δῃο ἢ ἃ τι! ἰτυ6 ψουϊὰ αν ἰοὰ ἴο ἃ ἀἰβογθηῦ σοῦΓΒΘ. 
Ουγ Ὀοοῖς ρσίνοβ υ8 Ὀυὺ δἰ ἐσύ ἱπαϊοδίίοηβ τοϑρθοιϊίηρ [Π6 (π|6 Θοηϑαπιοα ἰῃ ὑμιϊ8 ΓΘΙΊ ΑΙ  ὉΪ6 
βουὶθϑ οὗ μι ΠΥ Ορογδιοηβ ; Ὀυῦ οΪἔ, γο βθθῃϑ Πθυδῦ ἴο ὉΘ δὺ ἃ 1088 ἔογ ἱμϑοτγίθβ, νου]Ἱὰ 

δδντο 9 υπἀογβιδηά (μδὺ ΟἸορμογηθ8 ἰοῖε Μα]αῖδα τῖῖ Ὦΐ8 ΔΓΏΥ ἴῃ [10 “" πια 16 οὗ ϑορίθιη θυ, 
Β. Ο. 6838, δπὰ τοδορϑα Πδμπηδβοὺβ δὔου ρϑββίῃηςσ ΟΥ̓ΘΡ ἃ ἀἰβίδηοο οὗ ὑπὸ ὑἱπουβδηὰ πλ}]68, ΟΓΘ 
ΟΥ 1688 ---- 88 ΟΠ6 [ὩΔΥ ΓΟΔΑΣΥ σοιαραία ἔον Ὠἰπι56} ἔγοτῃ [86 ἀαία σίναη ὈΥ͂ {18 ΟΥΙΕΟ, --- σοί 

ΤΩΔΏΥ Ὀδίι]68, Δηὰ τοἀυοίησ 8 ἰΑσχο ἡσπιῦο Ὁ οὗ ξογβοὰ ρ]δοθα “" δῦ ἴς οηα οὗ Μαγ, Β.ο. 687," 
ἱ. 6.. ἰὼ εἰσιιῦ τηοητ8, (16 τϑίν βοαϑοὴ ἱποϊα θα! ὅθο ὕοἱξ, (Ὁπι., ΡΡ. 91, 108. 
1 δά άϊιίοη ἴο ἴπ686 ζϑοστδρηὶςδὶ δηα ἰδιογῖς δὶ οὐ͵θοϊίοηδ ἴο {86 βαρροϑί(ίοι ἰΒῇ {π6 ποτῖκ 

Ὀσίογο υ8 8 ἢ. Ὀ6 ἱπιογργοίθα 8ἃ8 ἔδοῖ, [8 βιγαοίωτα ἴῃ ΟΥΠῸΓ γαβρθοῖβ '8 Θαυδ!}}ν δσαἰηϑὺ [ἰὑ. 
Μδηγ οὗἉ [86 ργορδὺ πϑίῃηθϑ, ἔοσ ἰῃπδίβῃσθ, ϑθϑλ ὕο ᾶύο Ὀθθη βοϊθούθα νυ ἢ βρϑοΐδὶ γϑέβγθηοθ [ο 
10 ομαγϑοΐοσθ ἰΠ6 7 γοργθβοηῦ ἴῃ (86 ϑΐουυ. ὅσ δῖὸ Φυά!, “’ ὅονοβ8;᾽᾽, Αςίον, “' Ὀγού ΠΟΥ 
οἔ Ἰίσδι;᾽ Βοίαϊυβ,"" νἱνρίη οὗ Φθμονδὰ; ᾿᾽ διὰ Νααθυσβοαοῃοθοῦ, 88 8 οοπηοη ἀοβίστιδίίοι 
ἴον ἃ ἀγτοβάϑά, Βοδιῖϊθ δβδονοσεῖσῃ. Τὸ ἀθδοθηΐ οὗ “πα 1}, ἴοο, ἰ8 οὐνίουβ)Υ ἔοτ ἃ βρϑοΐδὶ ρυγ- 
Ῥοθ6 ἰσδοϑὰ ὑδοὶς ἴὸ ϑηθου, ἴὸ τ ΐο ἢ τὶ θ6 δ]δὸ Βοσ Βυδρδηὰ Ὀοϊοηρϑα, 88 γ0}} δ8 ἴ6 οἱ ἀθσδ 
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οἱ Βοίαϊυαᾶ. Μογϑονον, ὑδ6 ρἴδη οὗ ὁρϑγδί!οηβ οὗ {16 Αββυτίδῃ δσταυ, ἴῃ 118 αἰἰθηιρὶ ἴο τοάποθ 
Βοίυϊυα (οδΔρ. νἱϊ. ραδδῖηι) ἰβ ΒΟΥ ἱποοπβίϑιθης τ ῖ ἢ (6 δαρροδίοη οὗ δῃ δοίιια] οδ86. 8.0, 
ἴοο, {μ6 ἀο] πϑαιίοπ, ἰῃ τηϑηγ οὗ ἐϊ8 ἔθαίιυγοβ, οὗ βιο ρυίποὶϊρβὶ σμβγδοίοσς οἵ {μ6 βοοῖ, δυάδι. 
Ηδεν οοηδαυοὺ ͵8 ΘΒρθοῖδ!}Υ ποιῖσθϑὉ]6 ἔον [[8 ΠΏ ΔΙΌΓΑΙ 688 δου ΠΟΥ τϑίυτῃ ἔγοιῃ (86 Αββϑγυγίδη 
οδπρ, ὙΒ6Γο, {{Κ δηοῖ 6: 646], Ξ16 μαὰ πιδάθ 8 βιίγϊ κίηρ ἀἰβρίδυ οὗ μογοῖς ραιγιοἰΐϑτη, Ὀυὲ δ᾽ 
186 ΘΧρθβα οὗ 8}} ποιῃϑη} ἰηδϊηοῖβ, Ὑὴ6 βοθῆθ ὙΏΘΓΘ ΑΘΒΪΟΥ ΒΊΤΟΟΠΒ αυΐῦθ δᾶ (χίν. 6) 
δῦ [86 βἰσμὶ οὗ ΟἸορβθγηθβ᾽ μθδά, 18 88 ΒΙσὮΪΥ οο]ογθὰ 88 ἰμαΐ το {86 Βογοΐπθ, || ἃ 4αθθῃ, 
ΒΠΙΙΏΟΏΒ Ὠἶτῃ ἱπο ΠΟΙ Ῥγθδδποθ τὶ} [86 ΤΟΓᾺΒ: ““ ΟΔ}} πιὸ Αοδίον, [Π6 ΑἸηπιοηΐιο! " ΤΒΘ 
οἷα τοργοβθηϊδίίοη οὗ συ 8 ργοσθοάϊησδ ἰὴ ἴπ|6 ὨΟΒ1116 σα! ΡΓΟΒΌΡΡΟΒΟΘ 8 διηοπηΐ οὗ 
βία Δ ΠΥ ἃπὰ ΘΑΡΘ θβ8η 688 οἢ ὕπ6 ῥαγῇ οὗ ΟἸορβογημθβ δῃὰ 8 ομἱο οὔ θυ ἐμαῦ σδη ΟὨΪγῪ 6 
ΡΑΓΆΠ]6]6α ὈΥ ὑλεὶν ορογαίίοηβ ἴῃ ἴθ αἰϊθιηρίοα οδρύυγο οὗ Βοίυϊυδ πὶῖϊῃ 115 Βαπα] οὗ ἀ6- 
ἔθη 6 γ8. 

Ῥγοδαδῖε Ῥαίε 977 ἰλὲ (πιροδὶοη. 

ΤῊ ροββί Ὁ ἐγ οὗ ἀαύϊησ (86 οτγἱσίη οὗ [86 ὈΟΟΚ δὖ οὐ πϑᾶγ (86 ἰΐπι6 οὗ {16 Βδου)]οηΐδη Οδρ- 
εἰνὶγ Ὀοΐησ, 88 τὸ ἤᾶν δἰγθδαγν β66ῃ, ἔγοπι [86 πδίυγο οὗ [6 ο486, ουῦ οὗ [86 αυδδβίΐοῃ, ἔμοσὰ 
ἃτ6 Ὀυὺῦ ἔτγο οὗμαῦ {μϑοσΐθβ ἰουοίησ ὕπ6 {{π|6 οὗ 118 σοπιροβί οη το βαοῖὰ ἰο ἀθιηδηᾶ οοη- 
βἰ ἀαγαϊΐοη:: (μδὺ ψὑ ϊο ἢ; που]ὰ δβδίσῃ ἰὖ το τ[86 ρογὶοα οὗ [86 Μαοοδῦθοβ, οὐ {μογθαρουΐβ, δβηὰ 
ὑμδὺ ν ἰςοὮ 8668 δυο ΠΟῪ ἀδρίοιδὰ ἴῃ ἰὺ [86 το αἰϊοπβ οὗ ὑπὸ Βοπιδῃβ ἴο ἴπ6 δενγβ ἀυγίησ 
[16 {πιὸ οὗ Ηδάτγίδη οὐ ταίδη. Ηἱϊιζίσ, σμο ἤγβί βυσσαβίοα [86 ἰδίου μου, ἢ χϑᾶ ὑροῦ 186 
ἰπδαστθοιίοη ὑπάογ Βαγζοοΐδα οΥ δῖοι, ἀυτίηρ [Π6 γαΐσῃ οὗ [86 ἔουτηοῦ δρόσου (Α. "Ὁ. 182), 
88 [86 ἀνϑηΐ βυ0}1Ζ6α (οἷ. 8 σογκ, ζὕεδον ψολαππεβ δαγκως ὡπὰ κοῖπο δολτγίδεη, Ρ. 165). 

Βυιῖ ὙοΪκΚπιαν, τῖβο, ἴῃ ἃ πυπ 6 οὗὨ βιιοτίεσ ἀγίϊ9]68, δηα θβρϑοΐδν ἴῃ μΐ8 Παπαδοοῖ 97 1πίγο- 
ἀυιοίϊοη ἰο (26 Αροοτυρλα,} ἈδΔ8 Ὀθθη 108 ῥχϊποῖραὶ βυρρογίθυ, δανοοδίθδ [Π6 νἱον τ[δδὺ ἴΠ6 ἰπϑ- 
γϑοιϊΐοη Ὀτουσμῦ ἴο ἃ οἷοβα δἱ [86 Ὀοσίπηΐηρ οὗ (86 τείρῃ οὗ Ηδάσγίδῃ, Α. ν. 117, 18 πιθδηῦ. 
ατϑοίζ, ἱπ τΠ6 ἔουν νοϊυπμα οὗ ᾿ἷ8 ΗΠ βίοτῳ ὁ ἰζ6 ὕεισθ, ἀοοαρὶβ ἴῃ ἃ βοπιθν αὶ τῃηοὰ βοα ἔογηι 
(818 ροβίτίοι οὗ γοΙ Κπιαν, ὙΒ1|6 οὔμογβ, ἃ8 [ἱρβίυβ, Ἡ ]σθηξο]ὰ, θογθηοῦγρ, Βελιγον, Εὐπτα]ά, 
δὰ ΕΥ̓ ΖΒΟΒΘ δύο ἀπδῦ]6 ἴὸ δηά Δὴγ βυϊεϊοηϊς ρτουπά ἔοῦ ἴ. Τ7ΤῈ6 (ΠΘΟΥῪ οὗ ὙοΪ κπιαν, ἴα 
Ὀνίοΐ, 18 1818: “" ΤΏ Ὀοοΐκς 18 ἃ ροοίζος παιταῖδνο οὗ [86 ἰδίογίς νἱοίουυ οὗ Φαά! (ἰ. 6ὁ., 5 υἀε58) 
ὍΨΘΥ [86 ἰεσαίθ οὗ ὸ πον ΝΟΟΟΘΒΔάΠΖΖΑΡ (Τ ΓΑ͵8}) ἴον 18. νἱοϊοτίουβ οδηιραίση ἀσαϊηϑὲ 
[86 ΔΡρδγθηῦν ἰηνίῃοϊο]ο πον Μοαΐδη (ΒΑΡ 185} οι ρίγο. ΤὨΐ8 ὈΟΟΚ οἵ ἱπιασίπαγυ ὨἰΒΟΟΥΥ͂ 
γγ88 οΟΙρΟΒΟΘα ὑπᾶον (86 νοὶ] οἵ (λ6 ἰδῆσυδρα οὗ (86 ΟἹὰ Ταβίαπιθηϊ, ἰο οοἸο γαῖα (Π6 ἀδγ οὗ 
ἴδ νἱοίονΥ οὗ [86 6 »νγ͵ὦ ἴῃ Μδτοὶ (6065 .4. ἀαγ), αἴλοτ Ὑγαἦαπ᾽ 8 ἀθδίδ, ρδγϊου]αυ]γ ἴο οαἰο γαῖθ 
[86 ’ ἀδν οὗ Τιαΐδη,᾽ ἴσοι ἃ. ἢ. 118, δὖ [86 δῃᾶ οὗ Α. ἡ. 117, οὐ. 86 Ὀερίπηΐηρ οὗ Α. ἢ. 118, 
ποῖ ΘΑ ΠΘΓ, δηὰ 4180 οί ἰδίοσ. ἀοοογαΐῃσ ἴο (88, Ὀγ Ψυ 1} ἰ8 πγοδηῖ Φυάεθα; ὈὉΥ ΝΑθυςΒοά- 
ΟΠΟΒΟΡ, ΤἸταΐδη ; ὈΥ Αββυγίϑ, ϑυτῖδ; ὈὉῪ Νίπανθα, Απτίοοβ; ὈῪ Ατρμαχϑδᾶ, ἃ Ῥαγιμίδη Κίηρ 
ΑΥ̓βδοθβ; ὈΥ Εοθδίδηδ, 8 6, ἱπιηθ 86 οἾἴ846] οὗ ἴ86 ἰδίου Μϑάΐβηβ, Ν᾽ 5: 018, οὐ [11 βῃ}8]6 Ὁ 
Βαίης, οὐ Ῥοίἢ ὑορϑίμον, Ὀαΐ Θβρθοΐδ! υ [86 Ἰαίίον ; ὉῪ ΟἸΟρΡΒθτηθ8, ἃ θαυ θατίδῃ σοηθΓΑὶ, [518 
Θυϊεῖαθϑ. Φοεακὶπι ππθϑη8 "" ΟὉα ΓΑΪ868 Ὁρ; ΑΟΒίον, “ ἔγϊαπα οὗ ᾿ἰρε ; ̓᾽ Βόροδβ 18 (86 Ὡδπὶθ 
ἴον (88 οβῖοα οὗ δυπυς ἰπ ραπεῦαὶ. Τα ἴθ ρ]6 88 ἀδδίγογθα ὃὉγ Τίϊα8Β. ΤΏδ τοίυγη ἤτοι 
ΕΧΊΙΟ ἔο!] να οἰι μοῦ ἀπάον Τγαδη οὐ Ηδλάτίδη."" ΟἿ. ΕὙ ΊΖΒΟΒΟ, ἴῃ Βομ θη Κο}᾽ 8 διό. 1,62.. ἰδία. 

Οπα οὗ (λ6 στοαῖοβὶ αἰ Ποῦ} 1168 συ οἢ [818 θοΪὰ θυ ἱῃσοηίΐουβ δηὰ δὺϊν ἀδίεπαθα {πΘΟΥῪ Ἀ88 
ἴο οοηϊοπα σὰ ἰ8 [86 βουίουβ ἀου δύ τμοῖθοῦ Ῥδ]θβιϊηθ νγἃ8β δὖὺ 8}} σοηῃσογῃθα ἴῃ {μ6 ἰηϑυγτθο- 
ἴοι ἴῃ αιοϑιίοη. 1ρβίαβ, δομσον, δηὰ οἴμοσβ αἀἰβραΐα ἰΐ, δῃᾶ, 848 ἱξ σου Ἱὰ δθϑῖλ, σεῦ ροοάὰ 

ΤοΆβϑοηῃ. ΤΏΟΒΟ γὸπὸ δανοςδῖθ [86 δβγπιδιϊνθ ἀρ Οὐ] σϑα ἴο ΤΟΥ ῥΥΐΠΟΙΡΑ}]Υ οἢ 8 βίησίθ δχ- 
Ῥγθββίοῃ ἴῃ {86 ὈΪοσταρΥ οὗ Ηδαγίδη ΟΥ̓ ϑραγιϊδηιϑ, γθγο ἰῦ 18. βαα {μαὺ Ῥα]θϑίϊπθ, δ [80 
Ῥοσίπηΐηρ οὗ [86 Θιροτον Η δα τίαπ᾽ 8 γοῖσῃ, γγ88 γ᾿ ]Π]ΟΌ8}γ ἰπο!ποὰ: “ ζψοία ἀδηΐφωο αο Ῥαΐε8- 
ἐπα γεδοῖὶο5 απΐπιοβ οἤεγοδαηί." Οἱ, δομθγον, ρΡ. 858, ποῖ 6. ΤΏδ σοὶ πὶσα] ὑσδαϊτοη παῖ 8 
τηθδπίΐοη, ἱπάθοά, οὗ ἃ ὙΆΓ ὉΥ (μ18 Μοοῦ, πΐοῦαβ, θὰ ρΓΟΌΔΌΪ γαΐθγβ ἴο (δῦ σαγγ θα οἡ ἴῃ 
Μοβοροϊλπιῖα. 8611] ξυγίμον, ὙΟΙΚ πιὰ 158 ΟὈ] σοα, ἴῃ ον ἴο ἰπβαγα βδίθίγ ἴο ἢΐ5 [ἈΘΟΓΎ, ἴο 
ἄθῃγ ἴ86 σεμυζηθηθ88 οὗ {π6 ἤγϑὺ δθρίβι]6 οὗ ΟἸθιηθηὺ οἵ Εοηιθ, ΒΘΥΘ ΟἿ πουκ 8 αυοϊοὰ (ΕΡ. 
ϊ. δὅ). Βυὺ {π8 χυδϑίϊοῃ οὗ [86 ἀλΐθ δῃὰ δυυουβῃΐρ οὗ {818 Θρίδβι]6 18 ἃ ἔδν 1688 ἀοιιθιξα! Ομ6 
ἴδῃ (δῖ σοποογηληρ ἴμ6 ΒοΟΚ οὗ δυ ἢ. Απὰ [ζ 8 πιο ἢ ΠΟΤῈ ΓΘΑΒΟΏΔΌΪ6 ἴο δοοορὺ [86 
ἴοσιμ ον 88 δυϊάθῃοθ ἴο ΓΟ Ὲ ΘΟΠΟΙυϑῖοη8 ἰουςῖησ ἴλ6 ἰδιίοῦ [ΒΔὴ ἴο Γανθσβο [ἢ6 ργοοθβ8. ΟἿ. 
Ζ6}16γ᾽9 «αλτὸ., 1856, 111., δηα Ποηδάϑοπ, “4 οβίοἱ,  ᾽αἰλογδ, Ρ. 185. Μογϑονοῦ, [ἢ6 ἔδοῦ ἰῃδὲ 

[86 ὈΟΟΚ ἰ8 φυοϊοα ἴῃ 186 ἤχει ορίβι19 οὗ ΟἸδηγθηῦ οὗ Βομηθ τδὺ ὍΘ ἰΔΙΚΘῺ 88 που ουϊάθηοθ 
ἴῃ βαρροτῦ οὗ [86 νἱδϑν μδὺ 10 δα [8 οΥρίῃ ἴῃ ἃ τη οἢ ΘΆΓΠΟΥ Ρουθ. Ἡρθησο, ανθὴ 616 [86 
Βαρροϑίίζοη ἴο Ὀ6 δοοορίδα (μδὺ [86 ΟἸδινθη πα Ἰοίον ἀἰὰ ποῦ οτἰσίμαῦθ ἀμι] αἴξ ἃ. ἢ. 118, 

1 Μιαηαδωελ ἀἐν Ἐϊπίεῖε. η, ἀὐε Αρολγυρἧδη. 



ΤῊΞΒ ΒΟΟΚ ΟΕ Ὁ Τ1ΤΗ. 1601 

5.[}}} (86 ὈΔΙαποθ οὗ ργορδὈ 168 του] Ὀ6 ἰπ ἔανον οὗ 8 σοῃ δ᾽ ἀΘΥ Ὁ] θαυ] ον ἀαΐθ ἕου (86 Βοοκ 
οὗ Δυάϊδ. Ηον ἱπιρουθοῦ Υ, ἴοο, ἴῃ ρΏσγαὶ, 86 ουθηΐβ οὗ (89 βυρροβϑᾶ σὑϑυθ ]οη ἴῃ (86 
{{π|6 οὗ Ηδαάγίδη που]ὰ Ὀ6 βυῃ ο} 1 Ζ6 ἃ ὉΥ ἰμοθθ παιταιθα ἴῃ {86 σοσκ Ὀθέογθ υ8 ἸΏΔῪ ὍΘ δ06ἢ 
ἰῃ [86 σαγοΐα] οοτηραγίδοη τηδάθ Ὁγ ΕὙΪΖΒΟΠ6 δηὰ [86 ΟΥΒΘΡ ΟΥ̓ ἐ65 Ὀοΐοτο δἰ υἀθ ἴθ. Τθγο 
ΔΙῸ Ὀοϑίἀδ8 ῃοὺ 8 6 ΤΩΪΠΟΥ ῬΑΥ ΟΌ] ΔΓ ἰὼ τ ΒἰοὮ [86 ἀΡχυμπθηΐ ΒΟΓΪΟΌΒΙΥ Π4]18, ὙΟἸ ΚπλΑγ, ἴοΥ 
ἰπϑίδηοο (ΕἸηπίοῖ!., Ρ. 14), δββογίβ (δῦ (86 ““ ΑΥρμαχϑδα ᾽" οὗ ἴμ6 Βοὺὸκ οὗ Ψυάϊι! 18. τ1π6 ΟἹὰ 
Τοδβίδιιθηῦ ἀρδὶρηδίίοη ἔον 186 ἰαΐον Μβάββ, οὐ Ῥαγιΐδῃβ. Βυῦ ἴῃ [86 ρσοηθδιορίοδὶ [8068 οὗ 
θη. χ. 2, “" ΑΓρὈαχδα ᾽ 18 [}Ὡ6 δπι6 σίνθη ἴο ἃ δοιηΐεῖο Ὀγϑηςοῖὶ οὗ [86 Βυμηδη ἔδηϊγ, τ ἢ 1}0 
(86 Μεάδ8 Ὀαοϊοησοά ἴο [6 Φερμοίίο. ΤΏΘΓΟ 8.6 αἷἶβὸ οί σθδὉ]6, οοοδβίοηδὶ θχϑιλρῖθβ οὗ 6χ- 
ἐγανασϑηῦ ΒΠα ΔΥΡΙΓΆΓΥ ἰη εγργαϊδίϊοη, δὴ ονογϑίγαϊηΐηρ οἵ (86 δυο] βη), δηὰ δὴ ὑπδυϊμοῦ- 
χε ἱπιογοϑηρο οὗ [86 Ἰοίοτϑ οὗ πόογὰβ ἰηαϊοδύϊηρ ὨυθΟΓΒ, ἰῇ Δρραγθηΐ βυ ΒΟΥ ΘΏΟΥ ἴ0 ἃ 
ΡῬγθοοποοῖνοα δαά]ιυβιπιθηΐ οὗ (86 ἰδίογγ. 
ΤΠ ῥυϊποῖραὶ ἐἈΘΟΥΥῪ τοιηδί ηἰηρ γοϑρθοίύϊησ (16 ογίρία οὗ [86 Βοοῖκ οὗ Δυάίίῃ, ὑμαῖ ἰδ νγὰϑ 

πὶ τ ἀυγίησ 106 ἔγβὶ ΟΥ ϑθοοὶ οϑηϊυτγίθβ Ὀοΐοτο ΟἸγβῦ, ΟΥ πιοσο ἀθβηΣΟἾν, δ΄ ΟΥ ὩΘΔΡ {160 
Μαοοδθθδῃ ρουὶοάᾶ, ἀο65 ηοὐ ἰδοῖς (λ6 δαρροτῖῇ οὗ ΒοΒοϊ δυὶυ ρθη8. ΤΏ στουηὰ [ον βυο ἢ ἃ ΤΠΘΟΥΥ 
δ, οὗ οοῦυγβα, ἴο Ὀ6 δου ἰῃ {86 τοΥκΚ ἰϊ86]8, δῃᾷ πϑοθβδιϊδίθβ [μ6 ργονίουθ ϑυρροδιιίοῃ (μαὺ ἰΐ 
δοηίδΐηβ αὖ ἰθαβῦ 801ὴ6 ΠΟΘ ΟΥ 688 ἰγΌΒΟΟΥΓΩΥ ἰϑίοτίοα] ἀαία. Εν δὶ, ἴον δχϑδηιρὶ (6 - 
δολίολίο, ἵν. 618), δηἃ 6ββϑῃια!ν Υ δἰδίηρον (ΗΠ ογζορ᾽ 8 δαϊ- Επογᾷ., 8. υ.)., τοῖον ἰὸ ἴο [16 ρ6- 
τὶοα οὗ [6 οδπιραίψῃ οὗ (6 βεϊοποίδη Κίης Ποπιοίσιαϑ 11. ἀραϊηϑὲ Εσγρί, Β. Ο. 181-129. ΗδΘ 
δα Θϑοδρϑα ἔτοηι 818 ἱπργδοηιηθηῦ δηιοησ [μΠ6 ῬδΥ 8 η8, Ὀ6Θἢ ἀρδίη οἰονδίθα ἰο [10 ἱΠΓΌΠΘ, 

δηὰ ποῦν Ὀγοδί μὰ νϑθῆσοδησθ δσαἰηδβῦ 4} [8086 το Πδὰ πηϑὰθ 8. ἀροὴ πηι, (6 96 07 ἁποῦ 
ϑοδη Ηγτοδηῦβ ἱποϊυἀοα. Ὑ δἰ δἑησον, ἰπάθθα, [1 ηΚ8 (η6 ποῦὶς οουἹὰ ποὺ δυο ὈθΘῃ οοπιροβοὰ 
δα ον ον ἰδίου ἰμδῃ (6 γδδγῦ Β. 96.128. ΗΙσοηίε!ὰ (Δουωπι Τεδίαπιοπίωπι, οἴα.,) Ε450. 1.) Ρ. 89), 
οὔ ἴδιο ΟΥΠΟΡ Βδηάᾶ, ἤχοϑ οὐ {86 ρουϊοα Β. Ο. 147--14δ ἴον (86 ἀδίο οὗ 118 σοπιροβιίῖοη. ΜονοΥ8 
(Βοηηον Ζεϊιβελγῦ, Ἡ. 18, 0. 4717) που]ὰ ποὺ μαΐ ἰῦ 80 ἔα 8. Κ. Τὸ ΐχ (86 πογὶς βυσσοϑβίϑ 
ονϑηίβ ἰη σομπηθοϊίοη τ [6 γῶν οὗ Ριοϊθταν [αι μυτυθ ἀσαϊηβὺ ΑἸοχϑπᾶοῦ 9 8πηθθυβ, Β. Ο. 108. 
Η89 αυσυμηοηὶ ᾽5 Ὀαβθα οὐ 186 {ΠΘΟΥῪ (μδῦ [86 διϊμοῦ ῬΌΣΡΟΒΟΙΥ ἰγδηβέογστθ [86 ψϑορτδρῃίςαὶ 
το δίϊοηβ οἵ ἷβ οσσὰ ὑἶπὴ6 ἴο δὴ ϑδυ] θοῦ ρογίοα. ΤΆΘ86 τοϊδιϊΐοηβ οουἹὰ ΟὨΪΥ δᾶνο οχίἰϑιθα, 
δα {δπίηκΚα, ἔγοπι [Π6 (ἰπ6 οἵ Φομη Ηγτοϑηὰβ ἴο {πὲ οὗ {86 Ἰηνδβίοη οὗ δυάθοα ὈὉῪ Ῥορου. Βαῖ 
ιἷ8 τθϑβοηΐηρ 8 ἔν ἔγοπι οοποϊυϑῖνθ, Οἵ. 0)0 ͵ειίο, ΕἸἑηἰοῖ!., Ρ. δ19. 

ἈΑοοογάϊηρ ἴο Κεἰ] [86 ῥγοῦλὈ]6 ἰϑίοτῖοδὶ στουπάνοσκ προ [86 Δαῦδοῦ οὗ πὸ Βοοῖϊς οὗ δυ- 
ἀἰτὰ πδάο υ86 οὗ ἰῃ 8 σοπιροδίτϊοη 18 ὑο Ὀ6 ἔοπηα ἰῃ ἃ ποίΐς6 οοηίδίησα ἰῃ [86 (Ἀἰγγ- τϑῦ ὈΟΟΪ οὗ 
Πιοάογυβ Κ΄ἰδυ]υβ; ΠΟΙ ἃ σαιηραίσῃ οὗ ΑὐΆΧΘΥΧΟΒ Οὐ 8 ἀσαϊηϑὺ Εἰσγρὺ ἰδ τη οησά, ἰη πὶ ἢ 
σδηιρδίσῃ 8 οοτίαίη Οδρρααοοίδη ρῥτίμοθ, Ὀγ [1 πϑῆιθ οὗ ΟἸορἤθγπ 68, συθϑῦ] ἀἰδύϊηρσυ δι οα ἶτ- 
86], [Ιῃ ιἰδΐδ8 οαπιρδίσηῃ, τογθονογ, [88 ᾿Ἰοπδτοῖ ἰηνδάοαὰ Ῥα]οϑιΐηθ, ἰδκίηρ δηὰ ἀδβίγογίησ 
Ψεγίομο. 8.111] ἔσγμον, δοοογάϊησ ἴο ϑαϊρἰοὶα8 ϑϑνογυδ (1, 14). [6 γ0 νψγ8 ἃ δι μυοῖ ὈΥ [8.6 ΠδΠιΘ 
οὗ Βαροδϑβ ἱπ 8 στην, δηὰ (Πδὶ ὙΣΊΘΡ, 88 ΤΠΟΤΘ Γθοθ τ γ ΗονΖζΖίοϊὰ (Ο΄ θολιολίε, ᾿ϊ. 118), Β66 π18 [0 
{ῖπκ (Πδὺ ἰξ τὰϑ βοιηθ βρ6ο18] ὀυθηὺ οὗ [88 οαιηρδίσῃ ἰῃ συ βίο (6 δυΐμοῦ οὗ (86 ΒοΟΚ οἵ Φυδίι 
ἰουηὰ ἴδ τιδίογ 418 ἔου 18 οοπιροβιτίοη. ΚΚοἱϊ, [μθη, ΒΟ] 48 ὑμαῦ [16 πσόγξ οτἱσἰηδίθα ἴῃ {86 ὅγει 
ἀεοοδᾶὰθ οὗ (πΠ6 βθοοῃὰ οδϑῃΐυγυ Ὀθέοσγο Ογὶβί, θο]ανίηρ {μδὺ ἃ δυπάγρα δηὰ ΠΕ γϑᾶγθ ταιιϑὺ 
ανθ οἰδρβϑα δέξου [π6 ὀσουγγθηοθ οὗ [6 δνθηΐβ Ὀθίοτθ ΠῸΥ ΜΟΓῸ παιταϊθα ἰῃ οὐγῦ θοοΚ. ΗἹ8 
Ρτγϊῃοῖραὶ γθαβο8 ἴον (18 ορίΐοῃ δῖ : (1.) Τβδὺ [Πθγθ δῖα ἰὸ Ὧθ ἔουπά ἰπ ἰμ6 πουῦῖς ἢο ονὶ- 
ἄθηοοβ οὗ ἴμ6 τοὶ σίουβ ρογβοουϊίοπθ Μοῦ [16 968 βυβογοὰ ὑπᾶοῦ Αηὐοομυβ Ερὶρδη68. 
(2.) Τμαῦ ἰὃ 158 (Πότ δίαιθα [δὶ δέν [δ ἀφέδαῦ οὗ ΟἹορ ἤθη 68 [Π6 «68 Θη͵ογθα ρϑδᾶςθ ἴογ ἃ 
ἴοαρ ρεσϊοά, ἡ] οἢ παΐρμὺ Μ16}} τοῖον ἴο ἐμδὺ ργθοθάϊηρ [86 γοίρῃ οὗ Απύίοομυβ. Οἱ. Εἰπίδιι., 
ῬΡ.- 721, 729, 

Βοιῇ οὗ [8686 ἀγρυιηθηίθ οὗ Καὶ], μονουοῦ, τηΐρῦ ὍΘ υϑοὰ νῖἢ Θαυδὶ ργορυ ΟΥ 88 δρρ]οα- 
Ὧ]6 ἴο ἃ {1π|6 βοπιο τ μδὺ ϑυρδοαυρηΐ (ο {86 Μδοοαρθθδῃ ψγαγ8. [ἢ ἔδοί, [86 96 188} ῬΘΟΡ]6 γα Γὸ 
80 Οἴΐδθη ἴῃ [86 οοηαϊιΐοη ργοϑαρροβοὰ ἴῃ [Π6 ργθβοηῦ παγγαῖἧνθ, δηα (86 σϑοζγδρῖοαὶ, ἰδίογὶ- 
68], δηᾷ οὔδον ἀαία ΕΥΘ ΟὈνίουΒ})γ, ἴο βυοῖ δῃ οχίθηῦ, οῃοβθῃ ἔογ [86 Ὄχρυθββ ρυγροβθ οὗ αἷ8- 
συῖ86, τ 10 18 πὸ πόοηᾶοῦ {Παὺ (μ6 ἀδία οὗ Θοτηροδβίτου 88 Ὀ6ΘῺ τηϑδάθ ἴο οβο ]δίθ Ὀθύνοθη 
ΒΌΘΝ ΟΧίγα 6 ροΐηῖ8. “ὁ ΤΏ ροοῦ ἱπυθῃ (1 ΟΠ 4 }}} πα] 8 ἢΐ8 βἰκθίο ἢ ἴῃ ἃ ροσοα Ἰοὴρ ρμϑβί, δηᾶ 
οδγθἔι ἢ νοἶϊβ {Π6 ἀδησογουϑ ἤδῆηθ8 οὗ [86 ργεδϑηῖ, ψ 818 Β6, ἴῃ ἔδοί, ἀδρίοιβ [86 τοῦθ οἰ θαυ 
δηὰ [πουρσὨυξυ!γ, ἔοῦ βύο 85 οουἹὰ ππάδγβίδηα ἰΐ, [ἢ6 δοῦυαὶ αϑαϊγβ οἵ 18. οσσῃ ροτίοα.᾽» 
(Εν), Οεδβολίολίο, ἵν. 619.) Απά εβἷποο [88 ΥΘΆΙΪΥ Βϑθαιβ (Ο Ὧ6 [86 οᾶ86, ἰῦ ἰδ ρογθδρ8 ὑθβὺ 
ἴο ἰοᾶνα ἴ86 αυσδβιίίοῃ οὗ ἃ πιοτὸ δχϑδοῦ ἀδδίρῃπδιίοη οἵ [86 ἀδίθ οὗ ουὖῦ Ὀοοὶς ὑπβοι]οὰ, [0 18 
ΘηΟΙ ἢ ἰπαῦ ἃ στοδῦ τη Δ] οὐν οὗἉ 18 Δ] δΐοπ8, αἰτοςῖ, δηα Θβρϑοΐδ!!Ὲν ἐπάϊγθοῖ, ϑυο ἢ 48 1ϊ8. ροΐηῦ 
οἱ νίονν ἰοπομίης ὑπ Μοϑαίς ἰανν, 8 ἀχασχογδίίου οὗ ραυισα]αγ ἔθαίαγοϑθ οὗ [86 βᾶπιθ, [86 Ὀ]οοά- 

11 ᾿ 
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{γαῖ δρί γι ἐὺ Ὀγθδῖμθ8, [86 τοργοβοηϊδίοη οὗ [μ6 ον δῃ ῬΘΟρ]86 88 ἴοῦ ἃ Ἰοὴρ {{π|6ὸ ορργϑεβοὰᾶ, 
ΤΟΥ 68. 0 {86 ῥγοπιϊηθηῦ ροϑί τοι οὗ [86 ϑῥἑδημεαγίη, ἴο (86 οὈδβογυδῆοα οὗ [μ6 ἀδὺ δεΐοτθ 
186 ϑαοθδί δηὰ {86 πον πῃοοηβ, δὰ [88 δίτϑϑδ ἰδ ἃ ἀροῦ (86 οἰγουπιοϊδίοη οὗ ργοβοϊ γίββ, ἢδνθ 
Ιορὰ τωοδὺ υπδίαϑοα οὐ ἶἰο8 ἴο ἐμπκ οὗ [86 Ἰαῦου οδηίυγίθβ Ὀείογο ΟΝ γίβῖ, δὰ σθηογα Υ ἴο ἤχ 
ὍΡΟΙ ϑοπιθ ρϑτὶ οὗ Β. Ο. 200, ἔον [86 ἀαἰθ οἵ [8 οτρίη. Τδο ἰηἤυδηοο οὗ ἴπ6 Ἰαΐρ Ἠοὶδηΐ δια 
οὔ [86 σοτῃροβί ἄοῃ ἅτ παπιθγοῦβ δηὰ τϑᾶυκοᾶ, Ὁ, 1, 1; χνυ. 18: χυὶ. 7. ΤΉΪ8 υἱονν ἰ8. δἷϑὸο 
ΒΙΓΟΠΡῚΥ βαρρογίοα ὈῪ 96 8} (γα ἰἴοηβ. Αοσογάϊΐϊηρ ἰο Ζυης ( Ῥογίγᾶσε, Ρ. 124), [π6 Ὀοοῖκ οἵ 
δύ} “’ βίδπὰβ ᾿ἢ 8 ἀουθ]9 τοϊδίίοη ἴο 6 Μδοοδῦθϑη ροσίοα : Οὐ (86 οὔϑ μιδηὰ, ἱΐ ρίνϑϑ 9 (δ 9 
βᾶσᾶ οὗ ἃ ἀα6᾽ νθγαθοο δη οὗ ἃ δυρροδοα ρῃὈ]1ς ἔδβναὶ. Οἡ {πὸ ΟἾΟΡ απάᾶ, ἴῃ 186 Ἰαἴον σδὸ- 
Ὀἱπῖοδὶ ὑθδοβίησ, διά 18 γοργθδθηιθα 88 ἀδυρ ον οὗ Φοσδηδο, οὐ οὗ Μαιδεἷδ, δπὰ μογοΐῃθ 
οὗ [86 πι|6 οὗ {86 Ηδβιηοθββϑη ἀγηῃδδίγ. ΤΠ ἰγαα του δ ἐοαηᾷ ἰῃ ἃ ἔοττῃ το αἰ ΕΓΒ γ 
Ἰ)οἢ ἔγοιῃ {π6 ατροκ, ἴῃ (86 οοἸ]οϊΐοη οὗ {86 ται ηἰςσαὶ Ὠἱδίογίοβ, δηὰ δὶ 116 ββῆλο ὑἰηι6 ΦογοηΘ 
ἸΏ Θη 0η8 {πῶὺ Φυἀ} 8} ἰὴ [86 Ατδιηδίο ἰδησυδοθ νὰϑ ποῦ σοζαγάθὰ ὮὈγ (86 6778 88 8, οδηοῃὶ- 
οδ] τὶ πο Ὀυΐ 85 8 ὨϊδίοτγΥ. [Ὁ πὶ Ὀ6 αἱ ροββί θα ὑμδὺ ἕδη 6 Ραὶ δϑιϊηΐδη οἷζγ ἃ ἔδαδιλναὶ 8 
ΟὐὈδβογνϑὰ ἰῃ Βόποὺ οὗ δβοπια μογοῖὶς ἀδοὰ οὗ ἃ πσοΐιδη, διὰ αἴδογ [86 ἴσο οοοϑδβδίοη δὰ Ὀθοθῃ ἔον- 
βοίίθη δπᾶ δα ρσίνϑη ρ]8δ66 ἴο ἃ πιο ἢ Θηϊατσεα δηὰ θα 6} Π18δθα Ἰασοηά, 8 Παυυδνο γγἃ8 οοιω- 
ῬΟΒΘα ἴῃ Βοδοῦ οὗ Φυάϊίη, δηὰ ργοῦ Δ ὈΪγ Ὀθέογο [86 ἀθαδίγυοίίζοπ οὗ 86 ἴδια ρ]6.᾽ ὙὉδο τδδὶ 
Ουϊπιδπη, 4150 (6 4 }οῖ., οἴο., Ρ. 1712), ἰῃ δαρροτί οὗ δἷ8 (ΠΘΟΥΎ ὑπδὺ (06 παγγαῦδυθ ἢδ5 ἰΐϑ 
Ὀ 8518 1 ΒΟΙ16 δοίαδὶ ὁσοΌΣΤΘΠηΟΘ, δά 68 ἱποϊἀοη δ} ν ἔνθ ον ον άθησθ ἔον ἄχίησ ἰζ8 ἀδίθ θὰ 
[0 Μαοσαθεθδη ροσίοά. Ἠθ βαγβ (δαὶ (8:6 βΒίοΥΎ ἰ8 αυἱῦθ οἰ ΘΑ ΥΪγ τοέογτϑα ἴο ἰπ ἃ ὕγαγοῦ πο ἢ 
ΜΆ8Β υδοὰ ἴοὸγ ὑμ6 ἢγει βδθθδι οὗ (16 ἔθβνδὶ οὗ 86 ἀφαϊοβίίομ οὗ {86 ὑδπιρὶο, Ὀαρσίπηΐης: 
ἉΦΓΙῚ ΝΒ ΒΝ ὙΠ ὟΝ, δηὰ οσουττίηρ ἰῃ σοπηθοίίοη Ἡ]ΓὮ ἃ σϑίθγθῃοϑ ἴο ἴΠ6 τ] σίουβ ρεσϑο- 
ου οη8 Ὁ ἀ6ν Απροσθυδ. ΤΏΘ πϑιηθβ Φυάία, Αοΐοῦ, ΟἸΟΡΒΘΓΏ 65, ἃγὸ ἀϊδύζηουΥ αίνοη. Ηον 
ἔδν Ὀδοῖὶς (86 σοτιροδίϊίοη οὗ [818 ργδγογ ἀδῦθϑ 18 ὑπό. 

1άιογαγτν απὰ Δίογαὶϊ Ολαγαοίεν. 

ΑΒ ἃ ῬύγοΪυ ᾿ΠἸΠΘΓΑΓΥ ποτ (Π 6 οοπιροβί(ἴοη ὈΘέοΡΘ ὑ8 18 σου ναί ποῦ ἰο 86 τϑοκοηθᾶ διηοησ 
[809 Ἰοαβὺ πουῖδγ οὗ ἴη6 ΟΙὰ Ταβίδυιθηῦ Αροοσγριδ. 76 οδῃ Βδγαϊν δοοοτγὰ ἴο ἱϊ, Βοπνουον, [ἢ 
Ῥγδΐβα οἵ συ θΐο ΕὙΪΙΖΒΟΙΘ --- ΡΟΒΒΙΟΪΥ 88 ἃ Κὶ πὰ οὗ ἱπάθιμηϊβοδιίοη ἔον μΐ8β ὕὉΠογουρὮΪΥ ἀπέδνοτ- 
8016 ἰυἀρσιηθηῦ ἴῃ ΟἾΒΟΙ ΓΘΒΡΘΟΙΒ ---8065 δῇ ἰο γὶνθ ἰξ. “ὁ ΤῺΘ παγταινο,᾽" δα βαγβ (Εἰηϊείϊ., 
Ρ- 127), “" σοῃίδίηβ ποιμίησ ἰράΐουβ, Ῥοιιροιδ, δβίγαϊμθὰ, Ὀὰὶ ἰδ Ὀτίοί, δἰπιρ]θ, Ὡδίαγαὶ, δηάὰ 
δ, ΟΥΒ, 8180, οὐἱσῖπα!γ. ᾽ν ΓΐηρΒ τδγ Ὀ6 ἔουπα ἰη [Ππ6 οἷον ᾿ἰϊδγαίυσο, Ὀὰ ποῖ ἴῃ [86 
ἄοστοο [μδὺῇ ΟὯ6 ὁδῇῃ ΓΘΆ]ΪΥ πάνθ 0 πὶ ᾿τϊΔοα. [Ὁ ἰ8 116 βΒροπίδπθϑουβ ἔγυῃ γαίμοῦ οὗ (π6 
δυῦμοτ᾽Β οσσ ΒρθθΓο οἵ οἀποδίίοη, ΟΥ, 80 Ἰοϑδί, ἢὮΘ πᾶκθβ 186 ΟὨΪΥ οὗ 8 γϑιγἱηΐβοθησθ ἤοτο δπὰ 
1ποσγὸ πὶ [86 ρΡυτϑυὶϊῖ οὗ ΐ8 δίπι. Αρρτοργίδιθ, δῃα βοιῃθίϊ 68, πιοβὲ Δρρσοργίδῦθ δγὸ ἷ8 ἀ6]1η6- 
δ!οΠ8 οὗ δἰηρίο ροϊῃηῖβ δηὰ Ἵμβαγδοίθυβ. Τ}6 τοργοθθηϊδίίοη οὗ ΝΟΌΌΟΘ ΒΔ ἀἤΘΖΖαῦ Ὀγΐηρβ Ὀδἔοτθ 
ΟὯ6 86 ᾿πηιδρὸ οἵ δὴ ἰηβδῦϊ δ Ὁ]6 ΘΟΠΑΌΘΡΟΥ 80, ἰη ἷδ ρυθβυμηρίυοιδη688, ἀοαῖγθβ ἴο Κποὸν ἰπδὺ ἢθ 
8 ΤοοοσῃϊΖθά 88 ἰοτὰ οἵἉ [Π6 νου], γ68, θυ 88 οὐ Ὠἰβοϊέ, Τμδὶ οὗ ΗοΪορΒοσηθα, [6 δασορδβδ- 
ἔα] ροηογαὶ, στο, ργουά οὗ μθ σοοᾶ ἑογίᾳηθ, ἱπιαρίηεδ Εἰπηθ6}ξ βαΐθ, δηὰ {πογϑίογο [8118 80 ϑδδῖὶγ 
ἃ νἱοιἠπὶ ἴο {πουρ ἢ! 685η688 δηα δβο]-ἰπάυ] σοῆοθ. Τ6 “6 νδι ῬΘΟΡ]Θ, }.δ᾽ ΠΟΥ οοηϑοΐουβ οὗ 
ἔτοθάοιῃ ἔγοτα μϑίπουβ βἷη, δβρϑοΐδιν 1ϊ5 τγαϊιϊοπαὶ βἰη οἱ ἰά0]- πογβηΐρ, οὐσῦ ἴο Βανὸ οοπ- 
ἐτοηιοα τ}}8 ἀληροῦ πὶ πουῦ ἔραν, Ὀπὺ ἴῃ ἐΐ8 σθαῖζηθββ, ργονϑα 86} ππρασῦδὶ ἴο {Π6 ΘΙ ΘΓ ΘΏΟΥ. 
τ γχῖνοβ Ρ, 8Δπα σμοοθ68 γαῖ 6. ἴ0 βυ δταΐί [[86}8 ἴο [116 νὴὴ}] οὗ [86 Θηθιιν ὕλη ὕο ρογίδῃῃ; Βϑγο δ! 
πῈ}}]6 ἀοΐησ [86 αἱπιοϑ. Τ8ὸ τύ]ογθ, ἰπάθοα, δῦ ποῦ ἴο [09 δᾶπ|6 δχίθηϊ πδηϊηρ ἰῃ οοπ- 
ἄσδηςθ ἴῃ αοά, 58{1}}, δῦ 80 τγϑδὶκ 88 ἴο γί ἃ ἴο {π6 {Βγθδίϑ οὗ [86 Ρδορῖΐθ, ραϊηΐηρ [ΒΘΓΘΌΥ ΟἿΪΥ ἃ 
Ὀτίεῖ γεβρίϊθ θοΐογο [86 δυστοηάθῦ ββου]ὰ ἴδ Ὁ]866, --- ὙιΒοὮ, ἰῃ ἔδοί, νσδ8 μοί ἴηρ, [688 [ΠδΔῃ 8 
ἰοτιριΐηρς οὗ Ῥτγονίάθηςθ. Τὶ ρθορίθ βαῖ ἀόνστῃ ἴῃ ἀραρδῖν, τβοδβα Ηἰδβίοσυ δὰ πιδά6 βυςἢ ἃ 
Ῥοπογῆμ! ἱπηργ βίου ὈΡΟῚ οϑθη ἃ ἔογοίσηον, Κ Αοδίον, (μδὺ Ὧθ, δῷ {818 γϑὺῪ {ἰπ|6, ργϑαϊοῖρα 
ἴο [π6 Βαυρν ἔοσ [86 τογδὺ δΟΠΒΘα ΘΏΟΘ8, ἱξ 16Γ8.6] ὙΤΟΓΘ ΠΟῪ ἔγϑθ ἔστοπι μοΐῃοιβ δίῃ! Βαϊ οπ6 
Τη8ΔΏ, ΠΟ --- ἃ ῬΟΠΊ8Π, 8 96 γε 88, ἃ πσίάον,, Ὀοδυϊ ἔα] δηα τοι, ἀοδρδίσοα ποῖ. Τμ τηθη Βανί; 
ὈδοοπιΘ ἩΟλΘἢ 8ὴ6 ὈΘΟΔΙΏΘ ἃ Πη8}, 8 ΤηΘΒ,6Γ, (Π6 ἰάθ4] οὗ 86 σοπυΐηο δονγθϑα. [Ιη [86 δι σϑηρὶ» 
οηΐηρς σοπδοίοιβηθββ οὗ ἴπ6 βίτίοῦθδθιὶ οὔβοσνϑηοο οὗ (86 ἰδ δῃηὰ τπηδ80}} 6 οὨαδιϊίγ, ΠΟΥ οοηῆ- 
ἄφησα ἱπ αἀοά ἰδ ποῖ ἴο Ὀ6 κβαῖκοῃβ. ὅ86 πηδογίδκοβ ψῖ ἢ ΤῊΔΏΪΥ τ δοϊ υἰΐοη, ἱμγτουσῃ ὁπ Ὀο]ά 
δοῖ, ἴο ἀοἸ γον ΒΡ Ῥθορἶθ δῃὰ (6 ὑθιη} ]6 οὗ μὸῦ ἀοά, οΥ ἴο γε] ἃ Βογβϑὶ ἢ 88 8 βδουϊῆοθ ἴον [Βθτ, 
Βυΐὶ 586 6 ψῖῖμδ] δ ττσοπιδῆ, δῃὰ 88 δῦ, ΚΏΟΥΥΒ ἔ0}} γ)8}} βοῦν ὕο ΘρΊΙΟΥ ἀθοθρίϊζοη βηὰ ἀἰδββῖπ)- 
ὈΪδιϊοη 8180.᾽" 
Ῥιὰ Ετίίσθομο ποϑᾶ, 88 ἱπ ἴδιθδο οἰοδβίῃρ πογάβ, ὑο δἰδηθὺ 16 τ ι0]9 οὗ ποιωδικίηα, ἴῃ Ἵγὰ ον 



ΤῊΞ ΒΟΟΚ ΟΕ Ὁ 11Ὴ. 1608 

ἰο δηὰ δειίησ πογὰϑ ἴῃ πλίοἢ ἴο ἀοβογίθο {88 οἱ ἀ- 6 Βογοΐποῦ Οὐ ἀἰά Βα (μΐηκ, ἰη [μ0.8 506 Κ- 
ἱπσ ἴο ρνυὺ Ψυάϊι! οὐ ἃ βυρροεοὰ Ἰονϑὶ τι 811 οἴ μον πσοιιθη ἴῃ [18 οΏ6 τηϑίίον οὗ ἃ δ ρϑοῖΥ 
ἔον οὕὐπηίΐηρ δηα ἀἰδβαίπι]διΐοι, ὕο τθακθο [86 ἔογοθ οὗ οδδ οὗ 86 ῥυίβοῖρβὶ οὐ]δοιϊίοηβ δρδίηδι 
118 ΟΒαυδοίοῦ 845 ΒογῸ ρογίγαγοα Τὸ Οὔ τηϊπὰ ἴὺ ἰ8 οὔ δ οὗ 86 οἰϊϑί ΠΣ ΌΟΓΑΓΥ ἔδυ} 5 οὗ [Ὠ6 
δυίθον οὗ ουν Ὀοοῖς, τ[Πδὺ 6 ὅγχαβ υῃδὉ]ο ὕο βἰκοίοιι {18 ἰἀ68] δον ἰδ ποϊηδη, τίυμουΐ πηδἰκῖηρ ΒΟΥ 
βοιῃ οἰ ῖης 6186 δηὰ δοπιοίίησ 1658 ἴΠδη ἃ ἔσθ ποιθδῃ; ΟΥἩ ψὶιλουῦ Τοργοθθηιίης μον, δοοογαΐηρ 
ἴο ΕὙ  Ζ8ο Β6᾽8 υάριηθης,᾽ 88 ἃ τῶϑῃ ἰἱπ ὈΟΪάη688, Δηα ἃ ΟΠΊ8Ὼ ΟὨΪΥ ἴῃ οταῖθ ΤΏ ΟΒΑΓδΟΙοΥ, 
ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, 18 Ὡοῦ δἰ ΡΥ ΟὈ͵οουϊ ο80}6 ἔγομι ἃ [ἰΟΓΑΥΥ ρῥοϊηὺ οὗ νίονγ, θυϊ ουθῆ ΠΟΤ 80 ἔτοπι 8 
ΓΏΟΓΆΪ δἰδηα-ρΡοΐϊηί. ΤΟ αἰιοδιίίοι πΘΘα8 ΟὨΪΥ ὕο ῦθ δδϊιϑὰ : αὶ πουἹὰ θ6 186 παίαγαὶ, γ68, 
ἱπονἱ 80] ἰπηῆυθησθ οὗ {μΐϑ δίο τυ οὗ Φυά!! οὐ (δ ταἰηὰ οὗ οηθ οοπδίἀοτίησ ἱΐ, ποῖ 88 ἃ 6810} 
οτἰ εἶς, θαὶ τὴ 41} (6 τουθύθησο δηὰ Ἰονίηρ ργοροβϑοβϑίοῃβ οὗ οὔθ ἰδυρηῖ ἴο γοραγὰ ἰύ 88 ἃ ρα 
οὗ 186 ἔγυο, ἰηϑρίνοὰ οτά οὗ Θσοά ἢ Οου]ὰ ἰς Ὀ6 οἰμονυ ῖδο ἰπδη τοῦ μαγτοξα] ὃ 

ΤΙΐδ Φυά πὰ ὑγοκθ Ὠουβοὶξ οαἱ ἴῃ 811 ΒΟΥ ἤποτυ, τὶν Ὀγδοοὶθῖβ δηὰ δηἰκὶοῖβ δα ραϊηὐ ἴῃ ΟΥΩΘΡ 
ἰο οαρνδίθ ΟἸορθογπθθ ΠΠτουρἢ [86 ὈΘδυΐΥ οὗ ΒΟΥ ρϑγϑοῦ δηὰ βηὰ ορρογίπηϊ ἴο [8Κο6 ᾿ἷθ ᾿ἰξθ. 
ΗδΡ ΜΑΥ ἷἰδΒ ϑίγοπη ὙΠῈ ἀθεσρίίου ἴτομι ἔγδι ἴὸ 1δϑῦ, δηὰ γοῖ 886 18 τργϑϑϑηίθα 88 ἑακίῃσ ἀοὰ 
ἰηΐο μοῦ οουηβοῖβ δῃᾶ 88 Ββανίησ ἢΪ8 βρϑοΐδὶ Ὀϊθδϑίησ ἰῇ ΒΟΥ οῃηζοῦρτίθθ. Ηδνυΐηρ δβυσοροαρα ἴῃ 
Τολοβίησ [06 Αβδυυΐδῃ Ἵϑιρ δηα ἰηδβδπιΐηρ (6 Ὠθατὶ οὗ ΟἸἹΟρΡΒΘγηθ8 τι πῊ 4] ονθα ραβϑίοη, 
δἢ6 δϑβϑηΐδ (0 1})18 γσθαυθδὺ ἴο ἴδ Κὸ ρασί ἰπ ἃ οδυοιυβδὶ δὖὺ ἷ8 ὑβῃὺ δῃὰ [0 δρϑῃὰ δ ηἰρῃὺ ἴῃ ἢΪ8 6πι- 
Ὀγδοο (χὶϊ. 14). “0 διὰ 1," δθ δ8γ8, “"ἴ8δὲ 1 βῃου]ὰ σϑίΒΑΥ ΤΩΥ Ἰἰοσὰ ὃ ϑγοὶυ τῇδαΐδο- 
ΟΥῸΡ ῬΪΘΆΔΟΙΒ ἷπὶ 1 Μ1}} ἀο βρθϑα!ν δηὰ ᾿ξ 88}4}} Ὀ6 τιν ἸΟῪ ἀπίο [86 ἀΔΥ οὗ τιν ἀ681}. [Ι͂ὰῃ 
ἔαςῖ, ἴὰ νουϊὰ δβϑοῖῃ ἴὸ τὸ ὈΘΘἢ ἃ ΤΏ6ΓΘ τηδίοΥ οὗ οὔδησο [Πδὺ ΨΦυ 1} οβοαρθα 8η τ ρῦγθ ΘΟἢ- 
ποοίΐοη τὴ ΟἸορμόσηθϑ, δηα βοιηθιίηρ ἩΒὶο 886 οου ἃ ὈΥ ΠΟ πλθδῃ8 Βᾶνο σουηίθα ΟὮ 88 ΘΕ Υ- 
[αἰη --- ποῦ ἴο ΒΔ Ὺ ὈτΟΌΔΌ]6 --- νΏθη 8.160 πϑηΐ ἴο δἷβ ἰθηΐ, Ιηἀοθά, ΠΟΡ θη ΠΡΟ Ὀγοσθθαϊης τλδ 8 
ΠΡΟὴ 18 ἴΠ6 τη ργαοβϑϑίοη ἰδδὺ 8ηὨ6 νου μανο Ὀθοὴ Ἡ1Πης ον ἴο Βανο γἱ᾽ο] θα ΒΟΡ ὈΟΑΥ ἰο {μὲ8 
Ἰαδεϊνίουβ Αβδυσίδη ἔογ 18}6 βδκο οὗ δοσοι}ρ]!}ΐηρ ΠΟΥ ρυγροδθο. ΤὨδὺ αοά ὉΥ ͵8 ργονίάθῃοθ 
ἱπιογροβοὰ ἴο ργϑυθηΐ δϑυο} ἃ ογΐπιθ, σδηηοί γα] ΐονθ ΠῸῚ οὗ [δλ0 οἀΐαμι δἰἰδοβίησ ἴο ΒΟΡ σοπάυοί, 
1ι που]ὰ, ἰπ γαῖ, Βανθ τοαυϊγοᾶ οἵ ΒΟΥ ἃ ἔδυ σγόδίο ἴδῃ ἰδὲ οὗ Πδαΐ6] οσοπέγοπιϊηρ [16 
ἸϊοηΒ ὅθ, ἴο ΒΌΡΡοΟΒΘ [λδὺ ἰῃ [808 γυδῃΐπρ' ὕπο 6116 ἰητο ὑθιηρίδίίοῃ 886 οου]ὰ ΓΕ οἡ ἴδ αἀἰνίπθ 
ἱπιογροβί[ου δὲ (16 εἷοκ οὗ ἐἶπη6. Απῃηά βδὴθ Ὄθχροβϑθθ μϑγβϑὶἔ ἰὴ (ἷ8 ἸΏ ΠΡ ἴ0 81}, ΒΥ ἔον 
[86 ῥγϑβϑῃῦ ρΌΤΡΟΒΘ οὗ γαϊπίπσ ἴ[Π6 σοηβάθησα οὗ ἃ Θ8Κ βἷδανϑ οἵ 18 ῥϑββίοῃβ ὑπδὲ 5ῃ τὺ ρυΐ 
.ῖπὶ (ο ἄθδίΒ. [1{{τ6 σομάποὶ οὗ «6686], 'ῃ βοοκίηρ οὐ [86 ΒρῸΓΣ οὗ (Π6 τηοτηθοΐ ἴδο 116 οὗ 8 
δἰθορίησς ρυοβί δηὰ ἔαρὶυῖνθ τβὸ δὰ οοῃῇαρα δΐπι86} ἴο {86 ῥγοϊθοιίίοῃ οὗἩ Βοὺ ἰθηΐ, 8 τόσ Ὦ γ 
οὗ τεργουδιίου, ὑπ γῸ ΓΘ ϑἰθιῃθηΐβ οὗ 078] ἑυγρίτυἀ6 πη ([Π6 ΟὨδγδοίορ οὗ Δυάΐ(δ ονθὴ πιοσθ 
ΤΟΡΓΘΒΘηΒίΌΪ6. 

Ηδγβ τνγλ8 ἃ 6] ὈοσδίοὶΥ ῥ᾽ δηθὰ δϑϑϑδϑίηδιίοη. [Ὁ γγδϑ δἰϊθιηρίοα δὲ 116 ἱπητιϊποηὺ χτίδὶς οὗ 
βϑοιὶ ποίησ ΒΟΥ ΟὟ ΡΟΣ. 10 τῊλϑ οαυτί θα οὔ ὮὉΥ 8 βοτΐϑβ οἵ ἀθεθρίίουβ τ ΒΟ ἢ που] ἀο ογαάϊξ, 
ποὺ ἴο ἃ ποϑῃ, θυὺ ἴο ἃ πιϑϑίοῦ ΟὟἨὨ ἤποβϑθ δηὰ ἔδίϑομποοά. Οοαά δ Ὀϊδδβϑίησ νβ ἱηνοκοὰ 
ποῦ ΟὨΪΥ͂ οπ {86 Θηίουρεἶϑο ἴῃ ζΘΏΘΓΑΙ], Ὀὰϊ οἡ [86 ἀδοοθρίίοηβ ὑπϑιλβοῖνθδ. “Ὃ ϑιιῖῖθ,᾽᾽ 586 βαΥ8 
(σ. 10), ““ Ὁγ [86 ἀδοεῖϊ οὗ ΤΥ 1108 ἴ6 δογνϑδηῦ τὶθὰ [86 ῥγίησθ.᾽᾽ Απάὰ αρϑίη (χ. 18): "" Μαδῖκθ 
ΤΑΥ͂ ΒΡΘΘΟΣ δῃάᾶ ἀθοοὶξ ἴο 6 {πον πουμα δπὰ βἰσγίρθ. Α οἱὰ οοπιηχοπίδίον (Ὁ δἱονΐυβ, δι. 
1... ἐπ ἰοο.}) τϑιλαυκβ: “Ῥείονο θπὲπι α ἴ)ε0 εἱ ζαυεαὶ ἀεοορίϊοηὶ 6πὶ ἤδευπι ἱπ δοοϊδία!θπι δοοίετὶ υο- 
σα, οἱ ρὈγοπιουεαί οριι8 ϑαίαπῶ, εἰ ἵπηιόγο ἀδοορίϊοπόπι αἰϊσμαπι 7)60 σγαίαπὶ 6596 ῬΟδ886.: ρείεγο ἃ 
εο, αἱ ἱπδρίγοί ἀδοορίϊοησπι, 6δὲ δίαίμεγο διῆι 6886 αμοίογεηι ρεσσαίἑ, ἵ. 6. Πδοιῆι ὩΘΘαΥ͂Θ 6886 

ευπι., ὙΤδδῦ (.6 ἀοοίτγίηο οὗ [86 ργϑϑϑηῖ Ὀοοῖ βῃου!ὰ ρῖνο ἢο οἴβηϑθ ἴο (πὶ ς1488 οὗ [Π60]0- 
ἰδ, ΟὨΘ οὗ ψΟΒ56 τοοοσηϊζρα ῥγἱῃοΐρ] 68 18 ὑπδὶ “86 δηα υδι1868 [86 πιϑϑηβ,᾽" 18. ποὺ δ80- 
Ρτίϑίησ. [Ὁ 18, ΒΟΥΘΥΘΡ, “ταδί οὗ βυγρτῖδο ὑμπαὺ ἀϊδεϊησυϊδῃοα Ῥγοιοθϑίδης {μθο]οχίϑηβ |1Κθ 
Βυάοῖρῃ δέον (δὲ 4»οκ., εἰἴς., ραβεῖηι), δηἃ οἴμιοτβ, βῃου ἃ δηα ποίδίηρ πη ἰδ ἀοβογνίηρ οὗ 
ΒΡΘΟΪΑΙ σοηδυγο. [Ὁ Ὀγοαίδθδ πγουρπουῦ [86 δρὶγῖς οὗ (δα οοπἀοιμηρα ῬΒατΓβαίϑηι σἱοῖϊ τ μῖ]0 
διγαϊηΐησ οὔΐ ἃ ρσιιδὺ δνΤΑ ]ΟὟΒ ἃ οα 6], 1 5βἰ πηυϊδίίοη, τοσθηρα, 8 ἱπάθοθηῦ ΘΟ] πο ΣΎ, δὴ ΔΌυ86 
οὗ ῬΓΑΥΘΟΥ δηὰ (86 ἀϊνίηθ Ῥτγονίάθησθ, δύο ΒΟΥΘ ΠΟ πιο βίηβ; Ὀδυΐ [0 ἔ41] οὗ (86 Ορδογνϑηςθ οὗ [86 
ΘΟΓΘΙΏΟὨΪΆ] Ἰὰνν ἰῃ (86 ᾿Ιθαβϑῦ ραγίίουϊαν, [δὲ 'β (86 στοαύοβι οὗ οἴἕδθηβθβθ. [Ιὴ ἔδοϊ, ϑοπιθ οὗ [86 
τηοδί βο θη πη αἰ ΠΟ Ὁ βδηοίοηθα ᾿6ΒΒΟῊ8 οὗ «“΄ουγίδιι ὨἰδίουῪ ταυδὲ Ὅ6 ὉΠ] ἴῃ ΟΥάοΣ ἴο 
δοοορὺ [Π|6 τότ] δίδηα-ροΐηῦ οὗ [86 ργεβθοῦ ἠαγταϊίνθ Φυ , ον ἰηϑίδποθ, ῥσουα γΥ ἴγϑοθδ 
ΒῸΡ ἀδβοθηῦ Ὀδοκ ἴο {86 ραίγίαγοβ. [0 8 δίπηθοη, πο, πὸ ἀουδὲ τὶ αἰγθοῖ γοΐογθηοθ ἴο [86 
γΘησΈ8Π00 ἢ6 ἰ00Κ οἢ ϑὅ΄!ΒβΒοῦθαι,, (μ6 νἱοϊδῖον οὗ Ὀ1Π8}}᾽ 8 Ομ ϑΕ Υ, ἰ8 δϑαϊζηθα ἴο ΒΟΥ 88 δ ῃποθ8- 
ἴογσ. Απα γοῦ {πΠ6 ἀγίηρσ ΦΔοοῦ ουπὰ ἴῃ {Π8ὺ ΥΘΓῪ δοὶ οὗ ϑίπιθοῃ οοοδδίου ἴον ἰοδίπίηρ δυὰ 
ἀγοδα : “" Ὁ τγ βου], δοπὶὸ ποῖ ἴδπου ἱπίο ὑδποὶγ βοοσϑῖ; ἰηΐο μι ῖγ δδβθι ὉΪγ, ταΐηθ Βοπον, Ὀ6 ποῖ 
ἴδοὺ τιηἰτρά; ἔον ἰῃ (πδὶγ ϑΏσΟΥ ([ΠΘῪ 86} ἃ 8. . .« . . Οὐγδοα ὃὈ6 ἰμοὶγ ΔηρῸΓ ἔοσ ἰὺ 18 ἤδσοθ, 
δηὰ ΠῚ} τσὶ ἔογ ἰΐ 18 ογ 61.) Ἃἀθῃ. χ]ΐχ. 6, 7. 



1604 ΤῊΒ ΑΡΟΟΕΥΡΗ͂Α. 

Αὐιλον απὰ Οτὶσίπαὶ Γαησυασε. ἢ 
ΤῊ δυΐδον οὗ ἴπ6 ὈοΟΚ οὗ 9υἀ 1} τγᾶϑ ργορΔΌΪΥ ἃ Ῥαϊδϑιϊηΐδη σον, δη ἃ Ἡτοίθ ἰη [86 Ηοῦτον 

Ιδησυασθ. οί οὗ [μ686 νἱθῖτϑ 8.6 δοοϑρίθα στ οοηβί ἀθγϑὉ]6 πμϑηϊη Υ ΟΥ̓ ΒΟΒοΙατΒ οὗ 8]} 
σοηἴοββίοηϑ δηᾷ βῃ8468 οἵ ρῃ]]οβορ θοαὶ ορίΐοη. Ὁμο σοπ͵θοίατο οὗ Ὑγ)οΪ, [μ6ῦ Αςμῖον [86 
Αἰῃπιοηΐία σομηροβρα ᾿ξ, 6 Βυρρογίβ ὈΥ͂ ἃ Ἰοηρ᾽ ΔΓΓΆΥ οὗ Ἰδατηθα δπὰ ἱησθοηΐοιβ ἀγρυμιθηῖβ, Ὀυΐ 
ΠΟΥ ΔΓΘ Ὡοῦ Β} 0 ἢ} 88 ΟΔΥΤῪ ραγί συν ποῖ σῦ ἔον οὐδοῦ αἰπά8. (ΟἿ. Ηἷβ. ὕοηι., ρρ. 188--196.) 
ΕἸΟΒΠόση, οὐ ἴπ οἴμον μαπὰ (Εἰηἰδι., Ρ. 822 Β6.), δδουῖθ88 ἴμ6 σοῦ ἴο [6 ρϑὴ οἵ ἃ Ομ γι βιίδῃ 
ὙΠῸ ᾿ἰνοα ἴῃ (80 ἤγβῦ ὀὁϑηθαγυ, δηὰ πτοῖθ ἴῃ ασθοκ. ὙΝΊ Ὠΐτα, 8ἃ8 δ 88 [1:6 Ἰδηρίιασο 18 Θοη- 
οογπθά, ἄστθα δ ρ6}]08, Εδργιοῖαβ, δαμπ, Ὀέμπθ, δηὰ ὕου ΟΟ]]η. ΤῊ ῥγϊηοῖραὶ ἔδοῖ Ὑΐοἢ Πα 8 
τγοὶσαῦ ἴῃ ἀδύοστωϊηϊηρ ὑμ6 ρἷδοθ οὗ οοιμροβίτίοπ, '8 [Π6 ἀοθηϊϊ6 Κπονθάρο βῃονσῃ Ὁ [6 δῖ μο ῦ 
οοποθγηΐησ {86 ΠΘΟΟΤΑΡὮΥ δηᾶ βίου οὗ Ῥα]δβίίπο, πΐϊο ἐῃ (86 οα86 οἵ οἰβὸσ ἰδηὰβ οοπιΐησ 
ὍΠΟΥ ΟΙΪ66 ἢ6 ΘΧΡΥΘ8868 Ἐἰπι8ο ἢ ΟὨΪΥ ἴῃ (86 τηοδβὺ ρσϑηογαὶ ἰθσθϑ. ΤῈ πεζοῦ, ΠΟΎΘΥΘΣ, 
Β66Ι18 ῃοΐ (0 δνὸ ᾿ἰνϑα δὶ ϑϑγιβαίθιῃ, Ὀυϊ 88 Ὁ νου]ὰ φρρϑϑγ, δῦ δοιὴθ ροϊηῦ ἰῃ [86 ποίσῃ θουῦ- 
Βοοά οὗ [6 τοδὶ, οὐ Βοιἀουϑ, Βοίυϊυδ, τ βογο (86 ρυϊποῖραὶ βαθῶθ οὗ [816 παγγαίίνο ἰβ ἰαϊὰ, ἱ. 6. 
ΒΟΙΊΘΎ ΠΟΙ ἴῃ [86 τηουηίδίη8 (μαὺ ον Υοο Κ {π6 ρῥ]αίη οὗ Εϑάγδοϊοη. 

Μοϑὺ οὗ (86 στουηαβ ἔον πηδἰηἰδί πἴηρ (μαι ἴῃ 6 ποῦς νγᾶ8 οὐ σί πα!}!}γ τυ θη ἴῃ Ηθῦγθν πιαϑβὲ 
δ6 βουσπὺ ἴῃ {π6 δοιηροϑί(οη ἰἴ861ξ, Φογοπιο ἄοθ8, ἰπἀθοά, 858 ἰη [86 6486 οὗ (μ6 Βοοκ οὗ Τοῦ Ϊῦ, 
ΒρθδκΚ οὗ βανΐηρ υϑ6α ἃ ““ΟΒαδἱς ᾽᾽ ἰοχὲ ἴῃ (86 ργδραγδίίοη οὔ ἷβ δίῃ ὑγαπϑδίοη (Ὑυϊσαῦθ) 
οὗ δυάίομ, θυῦ Ὅοτθ 18. 1{{{1|6 ρτοθΑΌΣ Ὑ ὑπδὺ 018 ἰαχὶ νγαβ πο οτσίπαὶ. (Οἵ. γα. αὐ ἰἰ}. 
7ιαῖ ἢ.) ΤῊ Δρραγθηΐ οοηϊτδἀϊοίίοι ἴο ἷ8 ὑδϑιϊπηοηγ, Οτίσϑη δσιηβ (Ε}. αὐ Α7γίοαη.), ταὶ 
{16 608 τοδὰθ 0 086 οὗ ἴδ6 τοῦ θυθἢ 848 ΔΡΟΟΥΥΡΔΙ, 88 86 δὰ ἰθδγηθα ἔγοιῃ {μη} β6 ]ν 68. 
δυδὺ τυ μδὺ ἢ πιθδῃβ Ὀγ (8, 18 ἀποοσίβίη. [Ὁ ἴδ βαϊα ὈΥ βοπιθ ὑπαὶ ἴ6 σϑιμαυὶκ μδα ἰ(8 στουπὰ 
ἴῃ {86 ἔδοὺ (μαῦ {86 “" Ομα] ἀαἱο ̓ ᾽ ογἱρίηδὶ δὲ ὑμ18 πη δὰ Ὀθθὰ δὸ ἔδν βυρρίαηϊοὰ Ὦγ (6 
γθοκ ἰοχὺ [μδῦ 1ὺ Θχ ἰδία ἴῃ ΟὨΪΥ ἃ ὙΘΓῪ ἔθ οορίθβ, δῃὰ τμδὺ θηοθ ἰΐ νγὰ8 ὑπίκηονγη ἴὸ (89 
δεν 8 πὶ σοὶ ΟτΥίζϑῃ οοπέογτοα δρθουῦ 0. ΒΒ ἰδ βθθῃ8 ὅδ τοσγο ᾿ἰκοὶγ {π80 1818 80-οδ]]οὰ 
“« ΟΒδι ἀδἱο ̓ ᾿ Ἰοχὺ Ὥδυ πᾶν Ὀθθῃ βἰ ΡΥ ἃ ὑγαπβϑίίου οὗ ἴπ|6 σοῦῖ ἰπῖο [6 ἰληρύαρσο ργοναϊθηῦ 
ἰηῃ Ῥαϊδβίίηϑ δ΄ (Π6 ἐπ) οἵ ΟἾγθί. Αὐ Ἰθδβῦ, δβο ὅδ 848 ἷβ ποῦς 18 ἰο Ὀ6 (Δκθῃ ἰῃ ονϊάθῃσο, 

Δογοηιθ οουἹὰ πᾶν πη846 Ὀὰϊ ὙΘΡῪ 1116 186 οὗ δ} ““ ΟΠ ιαϊἀδἷο ᾽᾽ ἰ6χῦ, [16 “Ἰηϑὴγ οοὐϊςθβ᾽᾽ οὗ 
τ ἢ Ἠ6 ΒρΘαῖ 8 Ὀθίηρ ἀου 016 88 δυὶ ἀἰογοῦῖ Μ58. οἵ [86 ΟἸἹα 1,αἰΐη, ὈΥ πίοι, 88 τηδίίον οὗ 
ἔδοϊῖ, 6 νᾶ8 ΟΠ ΘΗ͂Υ ἰπἤυσποοά, ΟἿ, Ῥοΐον, ἀπάον “' Πιοσθηΐ Τοχίβ, γυϊσαῖο.᾽ 

Βυὺ [86 ῥγοοΐβ οὗ ἃ Ηθῦγον οτίσί πα] ἐγ ὈΥ [86 ὈΟΟΚ ἰ(86 1, θυθὴ ἰὼ 1ϊ8 τοῖς ἀγθδ8, 
86 αυἷΐο βυβιοϊοηί. ὙΏΘΥ σοηβῖβι ἢοῦ δίοηθ ἰῇ Ὄχϑρὶθβ οὗ ΗθὈγαΐϑιηθ οσσυγτίησ ΘΓ δπὰ 
ἴδογο, Ὀὰῦ ἴῃ [80 Θηϊίγα ἔογπιὶ δηὰ οοϊοτίηρ οὗ ἴμ6 δσοπιροθίοη ἔγομλ Ὀδσϊπηΐηρ ἴο Θηὰ : 1[8 
ἸοΧΙΘΟρΤΘΡΒΥ, [8 δγῃίαχ, δπηὰ 118 βἰγίϑιυ Αἰμοηρ ΟΠΟΡ (δΐηρβ, {86 ἰηΐγοαυδηῦ 86 οὗ ατεβοὶς 
Ῥαυιίοϊθβ 18 αυϊθ ποίϊοθδϊθ. Νο οἵμοῦρ Ὀοὸκ οὗ [6 υυὺχχ. δὴ ΘΟΙΆΡΑΓΘ σὴ ἰὉ ἴῃ (818 
τεβρθοῦ. Ιη ΟμδρίεσΒ '., 1.0, ν., χὶ., [86 ραγυίοϊθ δῷ 18 ὙΠΟ πδηθίασ; ἀλλά, ἴῃ 11].--τ., 
Υἱ!., ἰχ.--χὶ., χὶνὶ,, χν.; μέν ὁσουΓ8 ΠΝ δὲ ν. 20; ἅν, ΟὨΪ δὶ χὶ. 2, 1δ, χὶϊ. 4, χῖίν. 3. ΤῈΘ 
ΡΑτιϊοῖοα τε, οὖν, ΑἸῚ ἄρα, τὸ ποὺ ἔοιιηὰ δὺ 41|1. Οα (δ6 οἴδοῦ δηᾶ, 16 ΘΧΡΓΘΒβίοα, 80 οο)- 

ΟΠ ἴῃ ΗΘΌΤΟν, ἐν ταῖς ἡμέραις, οὐσσυγΒ ἴδῃ αἰ βδογοηϊ ὑἰη68; δηὰ σφόδρα (ἸΝ), δου δγγ 

ἔἴτθ8. ΤΆΘΓΘ ἅΓΘ 880 ἸΏΔΩΥ Δρραγϑηῦ Ὄχϑιρὶθβ οὗ ἔδίϊασα οὐ [μ6 ρᾶγὶ οὗ {16 ατγϑϑὶς ὑγδηβ- 
Ἰαῖοῦ ἴο υπάογϑίδηα {86 οτὶσίπαὶ, ---- δῖ] ἴο Ὀ6 Ἔχρίδἰπϑὰ οὐ 186 βυρροδίϊίοη ἰμδὲ [86 οΥἱσίηαὶ 
ΜΔ8 ἩΘΌΓΟΝ. ΕῸΓ ἰπδίβῃοθ, δῦ οΒδρ. ἱϊϊ. 9, γα μδνθ τοῦ πρίονος, ἱπδίθδα οἵ τοῦ πεδίου, ἃ8 ἴῃ 
οΒδρ. ἰν. 6; Ὀθοδυβα ἰῃ [86 ἢγβὲ ὁ886 [86 ἰγδηβίδίου ρχοθδθγ τοδὰ ὙΦ, ἱπβιθδα οἕ ὙἸὥ: 
Αὐ οΒΔΡ. ἷ. 8, Β6 Θυ  ἀΘὨΠΥ τοδὰ 3 ἰπβιθδὰ οἵ 3, δηὰ Ἀθῆθθ ἰγδηβί θα ἐν τοῖς ἔθνεσι 

ἰηϑίοδα οἵ ἐν ταῖς πόλεσιν, ἃ8 τηϊσι Βανθ Ὀθεῃ δχρβθοίοα. Απὰ δὖ οἰδρ. ἱϊ. 28, 9 ρίνϑϑ Σούρ 

88 ἴ:6 τοηδοτίησ, ἰὸ που]ὰ βοϑιι, οὗ τ Δωρᾶις, ΟἿ 1 Μδοο. χν. 11. Οἱδοῦ ΔΡρδγοῃῦ ἔδιϊυγοβ. 

οὗ ἰγβῃβἰδίίοπ Βανθ 8180 ὕθθῃ ποίἰοθα: 88 δὖ ἱϊ. 2, ἰχ. 9. 

Α τυυ]θιυάθ οὗ ρθουν οχργαββίοῃβ, ἴοο, ἰηαίοδίθ ἃ ΗθΌτον οτὶσίη. 6 πᾶνθ αἱ νἱΐ. 4, 

ἴογυ δχϑιηρῖθ, ἕκαστος πρὸς τὸν πλήσιον αὐτοῦ; αἱ ἧν. 2, σφόδρα, σφόδρα, 8 ἴμ6 ῬγοΟΌΔΌΪ6 ἰγϑη88- 
ἰἴοη (88 νγὸ μδνθ ποίϊοϑα δθουϑθ) οἵ ἽΝΌ, 106 τοροδίθαᾶ; δὺ νἱ. 12, ἔβαλον ἐν λίθοις, ἃ8 ἴΐ 

του] ΔΡΡΘΑΥ ἔον Δ ΝΞ ὙΠ. ΟἿ, δἰδὸ [86 086 οὗ καί αὐ [π6 Ὀδσίπηϊπρ οὗ βθηΐθηοθβ ἱπίτο- 

ἀυοίηρ᾽ ἃ οοῃοϊαβίοη (νἱ. 1; χὶ. 11; χίν. 11: χν. 8, δὰ ἰδ 6 Γ6), 88 γ76}} 85 (86 ἔγοαυθηῖῦ 6π1- 
Ῥογτηθηῦ οὗ ἃ ἀδπιοηδίγδινο πὰ οοππθδοίίοη τὴ 8 τοϊδεϊνο (ν. 19; νἱΐ, 10; υἱϊ!. 22; χ. 3; χνὶ. 4). 
Μογβϑονογ, βοηιθ οὗ ὑπ ρϑοστδρῖσαὶ ἤϑῆλθ8 οὗ (6 Ὀοοῖκ, ἴοῦ το ὯΟ οοττοϑροπαϊΐηρ ρῥίδοθ8 
ὍΓΘ ΠΟῪ ἴο Ὀ6 ἔουηά, πᾶν ροτ 08 Ὀ6 δεοοπηϊοα ον οπ [86 πδίυγαὶ! ϑυρροδίιοη οὗ δὰ ἱποογτθοῖ 
ΣΟ ἀογησ οὗ [π6 βδῃ)θ οι (6 Ηθῦγεσ. 866 θὲ οίίθ, Εἰηἰοἰϊ., Ρ. ὅ11. ὙΠδὺ [1686 πιδπιθ8 
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ἴῃ ΘΥ̓ΟΓῪ ἰηβίϑησθ, ΠΟΥΘΥΟΡ, ΓΟΡΓΟδθηῦ δὴ δοίυ8] οἶδοθ θη οχ᾽βίϊηρ πϑϑὰ ηοῦ Ὀ0 δβϑϑυπηθα, ἡ 
ἴμι686 δῃὰ οἴ βοὺ βἰπιῖ αν στοῦ δ, ἰμθη, 6 δῦ αυἱῦθ βαέθ ἰῃ δοοοριίησ, πῖθ Εἰγϑ]ὰ, θ6 Ὑ οἴίθ, 
ἘΥΖεοΒο, Ν διβίηρον, Ηἰζίν, ΝοΙάοϊκα, 61}, Ὑ ΟΙ κεη8, δὰ πλὴν οἴδοτβ, {86 ορἰπΐοῃ (δῦ [86 
Βοοξκ οὗ Φυάϊῖοὰ νδϑ οὐ σίμδ!γ πυγι λύθη ἴῃ δοπιθ ἀϊδ]θοὶ οὗ 6 Ηοῦγονν ἰδηστιᾶρθ. 

Το ὲβεγοηὶ Ἐςχιϑέϊπσ Τοχία. 

Τῆϊκο [86 δηοίθην Ηθῦτονν ὈοοΪκ8 οὗ ὑπ Β[0]6 πιο μδὰ Ὀδθη ἰγδηβὶαίθα ἱπίο ατθοὶς ὈΥ͂ (80 
ἩἨο]οησς 9 ν8, 186 ΒοΟΚ οἵ Δυάϊ!ι αἰδο, ποῖ Ἰοης δέου [8 δοιηροβίϊοη, νγἃ8 δὲ τ] ΑΥΪΎ 
Βοποτοά, δηᾶ δέον 8 ὑϊπιο Του ἃ ρ]δοθ ἰη ἴῃ ασθοκ Βῖ0]16.ἁ. Ἀπ δι βουσὰ (18 ατεοκ ὑοχῦ 
Ἀ8 ἴῃ ἴ.6 οουγβα οὗ {ἰπ|86 ὈΘ6ἢ ΘΟΙΒΙἀΘΓΔΌΪ πιοαϊῆθα ἴῃ [18 ἔογτα, 1Ὁ 8.}}} πιδἰ ηὐδί ἢ 8 108 ρ͵Δ 06 
(ἰὰ ἴι6 ἀῦβθῃςα οἵ ἴδ ογἱρίηα}}) 88 [Π6 ρυγοβῖ, πηοϑὺ οχϑοῦ δηὰ οοπιρ]οίθ, γαργθβθηϊδιίοη οὗ (86 
βᾶπ|6 ποὺ ἰῃ οχίβίθηοθ ἴῃ [δοῖ, οοῃβιἀδγίηρ (μδὺ 10 ἴ8 Ἔχίδηϊ ἴῃ αἰογθῦ Μ58., νὰβ [86 
γυϊσαν ἰοχί οὗ ἴ86 ΘΑΓΪῪ σμυγοι, δηὰ ᾿ᾶ8 θδθη ϑυδήοος (0 (86 νἱοϊβ8: 468 οὗ 411} βυοἢ δποϊθης 
ΜΌΣΚΒ, [6 τα ρου θοῦ 8 ΓΘ ὯῸ ΠΊΟΓΘ ΠυΠΊΘΓΟΙΒ (μδη ταῖϊσ εὐ παν Ὀθθη δχρθοίοα. 

Ασοοογάϊησ ἴο Εὐζβοῖο (Εἰπἰεῖί., Ρ. 1117, ἀπᾶὰ Ζιδτὶ Α4ροο. ει. Τεϑβί., Ῥτεθῖ.,) Ρ. χν τ), 0818 
ἰοχὶὺ ἴθ ἰο Ὀ6 ἔουπά ἴπ 118 Ὀ6ϑβ8ὺ ἔοσιω ἰη 1]., ἔδν 1688 ῥυτὰ ἴῃ ΠΙ. 52. δηὰ δδ. Οἰϊίδἰάα οὗ {[1686, 

186 οἶμον Μ58. γδηρθ ὑπθηγβοῖνοβ ἃ5 ο οτβ: οὐ (86 ΟὨΘ 5:46, 44. 71. 74. 76. 106. 107. 286., 
δηα οἴϊοι 28.; οἡ {86 ΟΠ 8146, θά. 248. 248. 249., ἴο ψΐοἢ οΐδη ὅ2. δὅ. ἀπά [Π1. Ἰοΐη [Π6πὶ- 
βεῖνοβ. Τηὸ Οομρ]υϊθηβίδη δηᾶὰ ΑἸάϊμο οἀϊίομβ οὗ (86 ΧΧ,, ρῥγοβθηΐ ἃ πιϊχοὰ ἰοχῖ, τηδάθ 
τΡ ἤτοι ἰμαὶ ἰουμὰ ἰπ Ὀοὰ οὗ (Π6 βεγίεβ οὗ ΜΆ55. Εδοῖὶ; οὗ [8686 ὕπνο ἔβη }168 οὗ οοαΐδθ8 ἢ88 
8 ἰαχὶ ΒΐοΝ, τη δ 1 }Υ ἔονυ βυθ]θοῦίνο Γοϑδοηϑ, ἢδΔ8 Ὀ6Θη τ οἢ διηθηάθα; [86 ζοσιλονῦ, μόυγονοῦ, 
ΤοΟΓγο ἐθδη ἴδ6 αι. [π οοπποοίίΐοη πὶ {Π}8 σοιημηοη ἔογπι οὗ [π6 ατγοοκ ἰοχῖ, (8 τηοα!βροά, 
ἴδογα ἃγὰ 8180 ἔτγγο οἴβδὺ ἔοσῃβ ἰὴ πο 10 μΔ8 Ὀθ6η ἰγϑηϑηι θα ἴῃ {18 ἰδησίδρθ, --- [86 Οη6, 
88 ἰοπηὰᾶ ἴῃ (86 ΜΒ5. ὅ8., πίοι 18 οἰ ονσθὰ Ὀγ (δ ϑ'ιγτίδο δὰ ΟἹὰ 1,διῖη νϑυβίοῃϑ ; (86 οἰδιον, ἴῃ 
Μ558. 19. δὰ 108. ΤὮΘδ6 ἅτθ ποῦ, Βοσσονοσ, ἴο Ὀ6 Ἰοοϊκοά προῦ 88 αἰ ογθηὺ τγϑοθηβίοηϑ ἔτο τὶ 
[86 οτἱρίῃδὶ, θαΐ β'πιρὶν 88 ἱπάθρθηάρηί οβογίβ ἴο πουὶς ΟΥ̓ῸΓ ἰπῦο 8 βῃδρθ τῇογο 80οΘρί8 6 ἴὸ 
[86 Ῥϑύβοῃ ΟΥ̓ ῬΘΥΒΟῺΒ ΘΟΠΟΘΓΩΘα [δ6 ΟΥἀΐΠΔΥΥ Οατθοὶς ἰοχύ. ΟἿΘ διμοὴσ ΠιΔῺΥ ῥγοοΐϑ οὗ [818 
18 ()6 ἔδοῦ ἰδὲ 4}} [86 ἀτοοκ Μ58,, 88 τῷ} δ8 [06 ϑ'γτγίδε δπὰ ΟἹ]ὰ 1μαὐΐη, δᾶν δ οἰδρ. {ἰ1. 9, 
186 τοδάϊηρ τοῦ πρίονος ἰῃϑιοδά οὗ τοῦ πεδίου ; [16 ΟὙΥ̓́ΘΕΙΚ ὑγαπδίδῖον Βϑνίηρ ΟὈν ΟΌΒΙΥ, 88 τ μᾶγΘ 
ββονσῃ υπᾶοῦ (Π6 ᾿α8ι μοδᾶὰ, τϑδὰ τπῃ6 Ηοῦτον δἰ (δΐ8β ροΐης ἔδίβοῖγ. Νίοϊκθβ, ψῖῦ σμοπὶ 
ΟΪΚυΙΑΓ ἄρτθοβ, αἰ ἴογβ βοιηθυμδὺ ἔγοπι ΕὙΪΊΖΒο 6 τὶ Ὁ}} ταβρθοῦ ἴο [86 νϑ]ὺθ ἴο Ὀ6 δἰὐβοχθὰ ἴὸ 
186 βονογδᾷὶ Μ58. οοογάϊηρ ἴο Βίπι, [86 σοπηπηοη ατθοὶς ταχὺ 18 ἴο Ὀ6 ἑουπὰ ἴῃ 11. 111. (28.) 
δ. δδ6. ΟἿ [86 οἴδονς Μ588., 64. 248. 248. 249. ὈοΪοπρ ἰοροῖμοῦ οἡ 86 οὁΠ6 βἰά6, δπὰ 44. 1060. 
11. 14. 16. 28θ. οἡ {π6 οἴδον, ΤΏο Μ85. ὅ8. 19. 108. ἔογτῃ ἃ 1488 Ὁ {ΠΘΠΊ 56 ̓ν 68 ; τὶ ἢ τ Β]ΙΘὮ, 
ΤΟ Ον ΘΓ, {86 ΟἹ] 1,διΐη δῃὰ ϑ'γγίδο Ὀθϑί ἄστθθ. 

ΤῊο γυϊσαία, δ (86 ἰοχὺ πβίο Ὠ88 Ὀδθῃ τηοδῦ υδοα δηα ἰγϑηβϑιθᾶ, δηὰ Ὀθθη πλϑάθ [δ6 
ϑτουηπᾶ.οὗ οομηπηθηΐ, ἢοῦ ΟὨΪΥ ὈΥ Βοιδῃ ΟδΒο] 168 Ὀυῦ Ὀγ Ῥτοιθδίδηϊβ, ἀουῃ ὕο ἃ ὙΘΓΥ ἰδῦθ 
Ρογϊοὰ, 88 δἰϊδηθαὰ ἴο Ὠοηογβ δῃὰ ἃ ροβἰϊΐοῃ αυΐϊΐο ἀπάθβοσνθὰ. [0 18. βἰ ΡΙΥ δῃ ΔΥΌ ΓΓΑΙΥ, 
δια οἔξοθη οχίγανασδηῖ, πουκίηρ ΟΥΟΙ οὗ [86 παγτγδίϊνθ οὐ ἴδ Ὀδ88 οἵ ἐμὲ Οἱὰ 1,αἰΐη, ψπῖ ἢ 
ἰι56}8 (48 νγθ βᾶνθ 866}} 8 Ὀαῦ δὴ ἱπιρογίθοι οἴβργϊπρ οὗ ἴπ6 ατθθῖκ. Ὅηα ργίποῖρδὶ ἔθαίυγαβ 
οὗ (86 βίουυ ἃγο ἱπάθϑᾶ ργοβογυϑὰ; Ὀὰυΐ πὶτΐη ὑΠ686 [ἰπ}08 ὕΠ6 ΘὨδΏσΘΒ 86 Ὠυμηθγοῦδ δηα 
᾿ἰρογίδηϊ. ΤΏΘΓΘ 806, ἴου ὀχϑηῃρίθ, δἰ ογαίΐοηϑ ἴῃ (16 οὐδ οὗ βίδίθπηθηϊ (οὮδρ. χὶν. ὅ-10 
βίδηάβ δ΄ [86 οἷοβθ οἵ οδρ. χἰὶἱἹ.). Οοῃβίθγϑῦ]ο ἰβ Ἰοἴς οὐἱ (]. 18--16); αυΐϊία 88 ταυοῖ δα ἀ δα 
(ἦν. 11 ἢ; χίν. 8 1.). ὙΘ δβθῆδ6 18 βοῃπχθίϊπηθβ δδβϑη αν τηοαϊθθὰ. ΗΠ ΘΡΘΠΟ68 ἰπ παπλθ8 
8π4 ΠΟΙ ΡΟΥΒ ΓΘ αυΐΐα πούξοθδἶθ.Ό [0 8 ἰηϊογοβδίλης, ἱπάθθα, ὕο ΟΌΒΟΓνΘ ποτα ῬΑΥ ΟΌΪΔΥΪΥ͂ 
πθδὲ ΦεγομΘ ΒΑΥ5 οὗ ἷβ οσὴ ποσκ ἰῃ 6 ῥγοΐδοθ ἴο ἴδ βᾶῃι6, ἃ8 δῦονθ αυοίβα. Ηδ ἴη 
δ δίδποΘ ΤΟΙ Δ ΚΒ [Πδὺ ἱ 88 τϑοοηθα ὈΥ {πὸ 26:8 δηγοηρ ΔροοτΥρ δὶ ψοσῖβ (λασίοσταρλα. 
Οἱ. Οσοάμπογ, Οεδολίολίε 465 Ν. Τ΄ απ., Ρ. 809 8..): [λδὺ Πα Ἀἰπηβ86}ξ 6] ἃ ἰδ ἴῃ πο ρσγοδὺ δβιϊπλϑ- 
ἰίοη, αῃὰ οουϊά θρᾶγθ 0 {{π|6 ἔογ ἃ ὑμογουσῇ Βαηα πη οἵ 10. Βυῦ ᾿παβηλυσ ἃ8 βοὴ σΤΘΔΟΪΥ 
ΡυΖοὰ 186 ὈοΟΚ, δρᾶ ἰδ νγὰβ ὑβοὰ αἱ 890 Νίοθηθ Οοιυμοὶ! τὶ} (86 οἴμον ϑοτὶρίαγθθ, μ6 δὰ 
ἄομθ δί8 ἔγίθη 8 (Π6 ἕανονῦ οὗ δἀϊηρς ἴ0. 8.111, Βὸ μβδὰ σίνϑη ἴξ {{{{|6 διὐθηιίου (παπὶ ἐμσυ- 
δγαϊϊιπουζαπι ἀ6αἴ)} δὰ Ὁ τπτῷβϑ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ 80 (56ροϑβι(8 οσσυραίἑοηῖδιιβ υδἢθπιδηίον ατοίαίω5)}} 
ἸΩΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, αὐἱῦθ ῬΓΌΡΘΡ, βίηοθ (80 Ὀοοκ μδὰ ΥΘΔΙΥ πὸ δυιπουϊγ, δηὰ οουἹὰ ἢοῦ θ6 υϑοᾶ ἴον 
ἀφοϊάΐϊηρ χαρδβίϊοηβ ἴῃ αἀΐδβραϊθ (ομω αὐοίοντίας αὐ γοδογαπάα οα, φιζ ἴη, σοπίθηίίοποπι υδηϊμηὶ, 
πάπας ἰάοπεα 7ιαὶσαίωγ). Ἠΐςδ Βαὰ ποῖ ἰγδηβὶαίβα (ποη 6: υεγδο υδγδιωπι {ΓαΠ ΒΓ 6Υ 61,8), ὮΘ Δ 8, 
δαυΐ βἰρΡῚῪ σίνθη [86 δθῆβο (ϑοηβιπὶι 6 56η8.}), δηῃἃ {πδὺ ἰῃ ἃ οοπάβηβοα ἕοστη, Ββορίησ ὑπι8 1786 
ἸΏΟΓΕ ΘΑϑὶΪγ ἴο ονϑγοοσιο ἴπ6 αἰ ΒΟΥ γί βίης ἔγουμ [86 τῆδην ναγίδυϊοπβ ἴῃ ἴπ6 [1801] Μ55., 
δηὰ σοὶ δἱ 186 πιοδηΐηρ οὗ μιἰ8 “" Οα]  δἱο ᾿᾿ ΠΟΡΥῪ (πιυίίογωπι σοαϊσωπι, υαγιδίαίεηι υἱοὶ βοίπχαηι 
απιριμασὶ, εοἷα οα, χια ἱπιεἰ ἰσοηπία ἵπίεσγα ἴῃ, νεγδὶΒ Ολαίἀ ἰδ ἱπυδπῖγε ροίωῖ, 1ιαἰγι δ ὀχργ 88). 



166 ΤῊΕΒΕ ΔΡΟΟΒΥΡΗ͂Α. 

ἼΒΘΓΘ 18 πὸ ονϊάρηοο ὑπ8ὺ ΦΦ6ΓΌΠΙΘ Ἰηδθ ΔῺΥ τ66, ἴῃ ἢΐ8 Βυρογδοΐαὶ ποσὶ, οὗ ατοοὸκ Μ858., 
ΟΥ τη 0 }} 186 οὗ ἴλ6 “ὁ ΟΒΑ] ἀδἷο ᾽" οὗ νοι 6 βρθαῖκϑ. 86 ἤοεἴία (Εἰπίεϊ., Ρ. 516) βαγ8 {6 γθ 
6 Ὀὰὺῦ οΠ6 ἀρραγθηὺ ἰμϑίδῃοο οὗ (δε Ἰδαίου. [1 οδδρ. χνὶ, 8, ΒΘ 888 ἐπ πι ιαὶπο Τοτι μα ϊπὶδ 

δι(5, 16 [86 Οτθοκ ἷϑ ἐν μυριάσι δυνάμεως αὐτοῦ, ΣἼ Βανίηρ δοϑιιΡῚΥ Ὀθθη τοδὰ ἱπθίθδα οὗ 

ἿΞ. [π΄ υΝ͵8 ομαρίθν, βἰβθυβογο, ἰδ ἐγδηϑιαιΐοῃ σοπέοσμιϑ δἰπιοβὶ ΠῚ ΓΘΓΆῚγ (ο (86 ΟἸὰ 1,δεΐη, 
ἩὮ116 ὑμτουσμουῦ 186 Θατῖγο ὈΟΟΚ ρᾶγίβ οὗ νϑῦβθβ, ρϑου δὺ σοηϑιγαοοη 8, ΠΟ 668 0]6 ογά8, 
ἔαγηἶϑῃ [06 ἀηπι 180 ΚΑ ΌΪ6 ὑτοοῦ ἐμαὶ Β18 οἰϊοῦ τοι ϑηοθ νγὰϑ οὐ ἢΐ8 [κιΐη Μ55. ἘΕΥϊιζβοδα 
τηϑητοηϑ, ἱπαἀ 664, 848 οοηνίοΐηρ οὐϊάθποθ ἴῃ {118 ἀϊγθοίΐοη, [86 ἔδοῦ [Πμδὺ ααϊΐα 8 Ὠυπῦον οὗ 
1, αἴ ἔογπιβ δηἃ ὀχργθββίοηβ ἃγὸ ἔουπὰ ἴῃ {μῖ8 ἰτδῃβ᾽ίΐοη οὗ Φογοιηθ, ὑπ βὶ ἢ Οσουγ ἴῃ ΠΟΏΘ 
οὗ ἰδ οἶμοῦ πουβ, δηα Ἡ ΒΊΟΝ τμδγ Ὀ6 ἰγδοοα ἀϊγοο οι ἴο 18 [,διἴη δι βου υ68 (Εὐπἰεΐ!., Ρ. 22). 
βόηθα οὐ ἷο8 ον ἀουδὺ ὙΒΘΙΠΟΥ Φογοηιθ γϑα!γ Βα [86 ὈΟΟΚ ἰῃ 6 “" ΟΠ]ια] δὶς ᾽, ὑοχί Ὀδίοτο 
Ὠἴτη δὖὺ 411. Τὴ δαάϊθοη ὑο [86 ροβι νον δάνουβα ἰθϑυ ον οὗ Οτίρϑη, αἰγοδγ ηἠοιϊοοά, ἰὑ ἰδ 
τδουριῦ (Πδὺ {118 ἔμ᾽ ταϊρῦ μανὸ τη8ᾶ6 [86 ΔΒΒΟΓΈΊΟΩ ---- 88 ὮΘ6 866 Π}8 ἠοὺ [0 ἢδνθ Ὀθθὴ ἃθονθ 
ἀοΐησ ἴῃ οὔδον ᾿πβύβῃςσθβ ---- Βα ΡΥ ἔον οἴἕδοῖ. (Οἱ. Ψψοϊκιλαν, Εἰηἰεὶϊ., Ρ. 3.) ϑυοἢ ἃ βυρροβὶ- 
ἐἶοη που]Ἱὰ 6, δὶ Ἰοδβί, βοδυοϑὶγ 1688 ργοῦδ 6 ἴθδη (αὶ οὗ Νίοκοβ, (μδὺ 186 ρδβϑαρθ οἰϊδὰ 
ἔγοιη Οτίσθοῃ ͵ἴϑ δὴ ἰηἰογροϊδιώοη ; οὐ {παῦ οὗ βοῇ ο]Ζ δὰ Ὑοἰξ, ἰ8δὲ ἃ ἀϊδιυϊποιίοη ἰβδ ἴο 6 
τη846 Ὀοίπθθη 8 “ὁ Ὁ] 810 δηὰ ἃ “" Ηθῦγον ̓̓  ἰοχῦ, δηᾶ ἱμδὶ Οὐίσθη βρθδκβ βρὶγ οὗ ποὶ 
Κοοπίηρ οὗ [86 οχίβίθῃοθ οὗ οὔμο οὗ ἴπ0 Ἰδαῖον κΚίηά. Βυῦ ὑμ6 τϑοθηΐ ἀἰϑοονθῦυ οὗ ἃ Οδμαϊαὶς 
ἱεχὺ οὗ Τορὶϊξ, τ ον ΔΥ Βανα Ὀθθη ὑδοὰ ὈΥ Φογοηθ ἰπ 8 ἰγδηδδίοη οὗ ὑπαὺ Ὀοοϊς, 8 ἰῃ- 
ἀἴγϑου! Υ οοστοθογαίιίνο οὗ {Π18 ζϑίμ γ᾿8 δββουίίοη, δῃὰ 1 Μὶ}} ργο Δ ὈΪΥ θ6 0 ἸΟΏΡΘΙ ἀϊδραίοά. 

Ἐξ οοϊεδιαείϊοαϊ οοοφηϊοη. 

Βγ νἱτίυο οὗ ἰΐθ οοππϑοίίζοη τὶ [π6 οἴμοσ ὈοΟΚΒ οὗ ἴ80 ΟἹὰ Τδδίδιαθηῦ ἴῃ {86 ἰγδηϑ] ἰΐοη 
οὗ {δὲ ΙΧ Χ., [86 ποῦῖς Ὀοέοσθ 8, {κ Τοῦ δὰ [86 σϑιηδίηΐηρ δΔροοσυρμδὶ σοπιροδβίτἰοη8, 
ἔουμα ἰΐ8 ψγ8Υ ἰηΐο [80 ΟἸγἼϑιδη στο. 10 Βθθιηβ ἴο αν Ὀ6θὴ 6] ἴῃ πὸ {0116 Θϑιϊπιδίϊου, 
δηα ἴο αν ὕδθοῃ πιὰοῖγ υϑοὰ. Ὑηθ ἔδοι {μδὖῦ 9 οβαρ8 πλ8 68 πὸ τοίθγθηοο ἴο ἴδ 88 ὈΘ6 ἢ 
᾿ΩΡΓΟΡΘΟΓΪΥ ἀρσοα ὈΥ 8οη6 88 οογίδίη ονϊάθησθ οἵ Ἰδῖθ οτσίπ. 10 ἰ8 ἢγβί οἰϊβα Ὀγ ΟἸδαιθηῖ οὗ 
Βοιιδ ('. ὅδ). ΟἸδιηθηΐ οὗ Αἰδχδηάγία, αἷδο, χυοῦθϑ ἐδ σὶρ τοϑρθοῖ. θγοσθ δῃὰ Οτίρθῃ, 
ΒΟΎΤΘΟΥΘΥ, 88 6 βανθ β66Ώ, ὙΟΓῸ ἴ00 Μ6]1 ᾿ῃξογπχθα ἴο οοποθαθ ἴο ἰδ οδηοπίοϊγ. ΤῊΘ. ἈΠδῸΡ- 
Ῥογίβα δϑβογίίοη οὗ ϑϑγοπιθ, [μδὶ 10 γγϑ8 πδοὰ δὖ [86 Νίοθηθ Οουῃοῖ! ἐπὶ πωσιοτο ϑογίρίαγατγιινι, 
τα ϑὺ ποὺ Ὀ6 ἰδκθῃ ἔὸ Ὁ πόσο ἴδῃ ἰὰ ἰ8Β ποῦ. Μοϊῖῖο οὗ ϑεαγὰϊθ ἀοθ8 ηοΐ ροἶδοθ ἰῦ ἰη ͵8 1ἰ8ὺ οὗ 
[δ6 Ὀοοϊκ8 οὗ (86 ΟἹὰ Τοβίδιηδηΐ, τ οἢ} 88 (μαἱ οὗ {86 Ῥα]οϑυληΐδλη ΣΧ Χ., ἐ, 6., [86 ΧΧ. 
88 τον βοὰ ἔγοπι {16 Ηθῦτον. ὙὍὙῈ6 Αροϑβίοϊ!ίς Οδῆοηϑ πάνθ Ὀθθῃ ἱπιργορουὶν οἱὐθα ἴῃ 108 ἔδΥοΥ 
(εἴ. τί. “" Αροβίοὶ. ὕδη.,᾽᾽ ἴὼ οι. 97 Ολγιϑιίϊαθ Απίὶᾳ., Ὁ. 118). 10 νὰβ τοὐθοίβα Ὀγ ΟΥγτὶ! οὗ 
Φογιιβαϊθαι δηὰ Αὐμδηδβίαβ, δὰ ΝΊσθρμογαβ ρ]δορά ἰΐ διλοὴς [86 ὈΟΟΚΒ “ αἰδβραίθα,᾽ ἴῃ ἷ5 
διολοπιείτῃ. ἩΠΙΑΥΎ ΒροδΚ8 οὗ δοῆθ γῆο δουσῃῦ ἴο δ κο οαῦ ὑνγοηῦγ- ἕο ὈΟΟΚΒΘ ἴῃ (89 ΟἹὰ 
Ταδβίδιηοηΐ, οΟΥΓοβροηαϊηρ ἴο [86 πυγηδον οὗ Ἰοιῦαυβ ἴῃ ἴ86 ατϑοὶς ΑἸρμδθοῦ, “ ὉΥ [6 δα ἀϊίοη 
οὗ Τονῖϊ δὰ Δυάϊι (ἢ. 6.. ἰδ ρἷδοα οὗ Βυτ δηὰ 1, Ἀπιοηϊδιίοβ). ΤῊΐβ ΙΏΔΥ ὈΘ ἰδίθη 88 
Ῥἰδΐῃ ουϊάθηοθ τμδὺ ὑπ τους νγδϑ βοιηθίϊ πηθ8 δϑϑίσῃθὰ [0 8ῃ υπάβθβογνθα ρἷδοθ, δἰ ρῚῪ ὑΒΓουΡὮ 
186 Ἰδοῖ οὗ Κπον]θάσθ δπα ἱηνοδιίσαϊοη. (ΟἿ. Ὑ εδϑίοοιϊ, Δι. ἐπ Οἢ., ν. 180). Βυβῆηυϑ 
Θηυπιογϑαΐθβ ἰῦ διηοηρ ἴδ6 ὈΟΟΪκΒ 08116 ἃ “’ ΘοοἸοϑἰδβίϊοδὶ,᾽᾽ ἴῃ ἀϊβιϊποίΐοη ἔγοπι “ὁ Θϑῃοη οδὶ.᾽" 
Τμδῦ πον, ποὺ μδίαπαϊησ 80 πιο ἢ ἀποογίδίγ, δηὰ οὐ [δ0 μετ οὗ βοπιθ ἀθοίἀ δα ορροϑί(ίοῃ, 
ἔθ Βοοῖκ οὗ Φυάϊ!Π δἰἰαϊηοα ἴο (1|0 τϑὴκ οὗ ἃ οδῃοπίοδὶ ποῦῖς ἰη ἴ86 Ῥ Θβίθγῃ οἤυτο, γγὰ8 

ον θη γ ἄπο ποὺ ἴο [86 Θϑϑθηιίδὶ πους οὗ [Π|6 οοτωροβίιίοη ἰ[86]ξ, οὐ ἃ Κποπίθαρο οὗ [8 Βίβίουυ, 

Ῥαυΐ ἰο {μ6 πιδηΐ οὗ ἀἰϑοτυ πιϊπδίίοη δῃὰ οοηβοϊθητουβη688 οἡ [6 ρα οὗ [μοβ6 Βανίησ ο ἀο πῖϊἢ 

ἴω Απὰ ἐδαῖ (86 Οοπηοὶ! οὗ Ττθπὶ βου] Δη4}}γ ϑοὺ 108 8684], ποὺ ΟὨΪΥ οὐ ὕπο Ὀοοκ 88 βθς, 

Ῥυΐ οὐ Φαογοημθ᾽β 8ο- 8116 ἀ ἐγδηβ᾽διίίοη οὗ [06 βδλθ, 88 ἔγοια ἰδῇ {ἰτηθ (ο Ὀ6 δηὰ ἰο Ὀ6 ἰγοδίθα 

88 οὗ ἰηβρίγβα δυϊμουιυ (Βγουσμοαὶ [86 Βοπιδη Οδιμοὶῖς ομαγοῖι, ἀϊὰ ποῖ αἰΐογ ἰΐ8 ϑβϑϑη δὶ 
Ομδγϑοίου ἐπ ΒΩΥ ταβρθοῦ, ΟΥ ΤΟΥΘΙΒ6 (86 τὰ νϑσζαϊοὶ οὗ μἰβίοσυ γσϑϑρθοϊξηρ ἐΐ. 



0 .1ΤΗ. 
-π-π-π- 

ΟΒΑΡΊΤΕΕ . 

1 [Ι[Ν 86 ὑπο ἢ γοᾶγ οὗ {Π|Ὸ σοῖζηι οὗ ΝΑ ΠΟΔΟΠΟΒΟΡ, 80 τοὶρηθα οὐοῦ {86 8- 
ΒΥΤΊΔΠ8 ἢ ἱπ ΝΊΏΘΥΘ, [86 στοαὶ οἰνγ, ἰη {π6 ἀΔγ8 οὗ ΑΥΡΒαχϑδᾶ, ψ8ο ὅ τοϊρηϑα ονὸῦ {ῃ6 

2 Μροάθβ ἱπ Εορθδίδηδ,Σ δηὰ θυ} δἱ Εδαίδπα πὰ σουηα δου 1 νγὰ}}8 οὗ ἤθῦγῃ 
Βίοῃο8 ὁ {ἢγθθ συ δὶίβ Ὀγοδα δῃηά εἰχ ουδὶ(β Ἰοηρ, βῃὰ τηδᾶθ {π6 Βοῖρῃίξφ οὗὐ [ἢ6 γ8]}} 

8. ΒΟΥΘΏΪΥ οὐ ἱ(8, απα {π6 Ὀγοδανῃ ὑμογοοῦ ΑΓ σα 8, ἀπά βού [06 ὑονγζοῦβ ὑμοσθοῦ ἀροὰ 
[πῸ ψεαίθϑ οὗ ἱξΐ, δὴ Ὠυπαγοα οὐδ᾽8 ὀέσλ, ἀπα Ἰαϊὰ 89 ἐουηἀδίίοι οὗ ἱδμδῖ ἰοὸ {Π6 

4 ὈγΘΔΟΓῺ οὗ " ἐπγϑθβοοσθ ουδἱϊ8, δπα τηδὰθ" {μ6 ψαύθβ ὑμαγϑοῖ, δυσὶ ψαίθ ἐλαΐ τοεγα 
ΤΑϊβοα ἰο ὑπΠ6 Ποῖρ}ῦ οὗ βουθηΐυ οὐ 18, Δα (6 ὈγΘδα ἢ οὗ {Π6 πὰ τγ88 ΤΟΥ οὐ Ἶ 18, [0Γ 
1π6 ροΐπρ ἕο οὗ ἢῖβ ΠΟΥ ΔΥΙΪ68, δηα ἔῸΓ {116 βου ηρ' ἱπ ΔΥΓΑΥ͂ οὗ Ηἷ8 ἐοοίχτηθῃ ; 

ὅ δυβϑῃ ἴῃ ἰἤοβα ἀδγβ {16 Κη ΝΑ ΘΠΟἀΟΠΟΒΟΥ τηδαθ γᾶ ῦ 1 Κίηρ ΑΥρμαχϑά ἴῃ (ῃ6 
6 στοδί ρ]αίη ἐμαὶ 8 οἡ Τ {86 Ὀοσάθγβ οἱ ἄαρδῃ. Απά (δμοσὸ 4]116 ἐπθιγβοῖνθθ τὶν ὃ 

᾿ΐτπὰ 4}1 ὑπΠ6γ (μαὺ αννοὶῦ ἴῃ ὑ86 Ἀ1}}] ΘΟ ΓΥ, δπα 411] ὑμαὺ ἀνγοὶῦ Ὀγ {16 " ΕΡγαΐθβ, 
δηᾶ {Π6" ΤΊ ρτίβ, ἀμὰ (86 " Ηγάδβρο8, δπὰ ἴῃ 15 {Π6 ρ]αίη οὗ Αὐἱοςὶ [6 κίηξ οὗ {π6 ΕἸγ- 
ΤΑΘΘΒῊ ; 84 ΤΔΗΥ͂ 1 Πβ Ϊ0η8 Δ886} 016 ὑποηλβοῖνοθ ἀραϊηδὺ [Π6 βοῃβ οἵ Ομοϊϑυά. 3 

7 Απὰ Ναρυομοάοποθοσ {86 Κίηρ οὗ (86 Αβϑυτίδῃβ βοηΐ ὑηΐο 411] {μαὺ ἀνθ πῃ Ῥοσβίδ, 
δηᾷ ἰο 8]1 ὑμαῖ ἀνγοὶῦ ψϑβέναγα, απαά ἰο ἰῃποβο ἐμαὶ ἀνγοὶῦ ἱὰ ΟἹ]Π]οΐα, δηὰ Παιμββοῦβ, 

8 ΤΑΡΔηα5,}2 ἀηὰ ΑΠΟ] Δ Πυ8, δπα {0 8}} ὑπμαὺ ἀνγο]ῦ ἀροῃ {Π6 868 οοδβί, δῃᾷ ἐο ἐοβθ 
διηοηρδῦ {Π6 παίϊοῃβ 1᾽ ἐδαέ τῦόγ6 οὗ ( Δττηθ] 8, πα (Δ]δδᾶ, δῃὰ (86 Ὡρροσ 15 61411166, 

9 δηᾶ το στοδῦ ρ]δίη οὗ Εἰβάγθιοπ), δῃη4 ἐο 81] ἐπί ΓΘ ἰπ δαιηδγία δηα {ἢ οἶτ168 {ΠΘΓϑοῦ, 
δὰ θογοηᾶ {86 15 Φογάδῃ ὑπο 9ϑγβα]θη, πὰ Βοίδῃθ, δηᾶ ΟΠ ] 08,1} δηὰ Καδᾶρβ, δπᾶ 
186 τῖνον οὗ Εργρὶ, δπὰ Τάρμηδβ,.5 δηὰ Εδπιθββθ, δὰ [Π6 ψγ016 1 ἰαπὰ οὗ (ὑββϑῖι, 

10 υπῦ] ψοῖς δοπθ αῦονθ ἢ Τδηΐβ δπὰ Μριρῖβ, δμπα (0 411 (1 ἱππδθὶϊδηίβ οὗ Εργρί, 
11 0πῈ}} ψοῦς Θοτηθ ἰο {π6 ὈοΓάοΙΒ οὗ ΕΠ ἰορίβ. Ἀπαὰ “3 41} [186 ᾿πῃδοϊϊδηΐβ οὗ ἔθ ψγ 0] 

Θαγ Κ τηδᾶο ἸΙσῃῦ οὗ {Π6 σοτμηημδηαιηθιὺ οὗ ΝΑΙ ΟΠΟάΟΠΟΒΟΥ Κίηρ οὗ [6 Αβϑυγίδῃβ, 
ὨΘΣΠΟΣ γϑηῦ [Π6Ὺ τ] ἶτὰ ἴο {Π6 θ40016, ἴογ {ΠΘῪ ἼΟΓΘ ποί δἰγδαϊὰ οἵ μἷμι, Ὀυΐ 55. Π6 
γ88 Ὀοίογο {πθῖὰ 88 0Π6 80 ; "' δηὰ (Π6Υ δβϑηΐ 801 35 δΐ8 Δ ὈΘ58Θ ἀοΥ8 ἔγοστῃ ὑμθτα 

12 δυρίν, 5 ἀπά ψ 10} ἀΐθρταοθ. Ἀπαὰ 7 ΝαθΌΘΒΟΘΟΠΟΒΟΣ γγ88 ὙΘΡῪ ΔΏΡΤΥ ὙΪΓΒ 41] «18 
ΘΟΙΠΙΓΥ, ΔΠἀ ΒΌΤΟΓΘ ἢ ὈΥ 88 ἰἤγομΘ δηα Κίηράοιυ, ἐΠαύ ὧδ του] ΒΌΓ ον 9 Ὀ6 δυθηροὰ 
ὌΡΟῚ 81} (Π6 Ὀοτάογ Ὁ οὗ ΟἸ]]Ἰοἷα, δηα Πδιηδβουβ, δμὰ δγγία, ὑμαὺ δ του] βαν τ ἢ 
8 β,γοσα 4180 4]} 3. ὴ6 ἱπῃδθὶίδηῖβ οὗ ἰδ ἰδαπὰ οὗ Μοδϑρ, δπὰ ἐδ ομλ]άγοη οὗ Ατ»- 
ΙΠΟΠ, 8η4 4}} Φυάεα, δῃαὰ 4]} ἐμαὶ ογο ἱπ Εσγρί, 111} ψοις οοηθ (0 ἐδ ὈοΓά6ΓΒ οὗ 

18 (μ0 ὑτγο βθᾶ8. ἀπά Ὠ6 ραΐ ἰδ ΔΓΙΩΥ 5 ἴῃ ὈΔ[010 ΔΓΤΆΥ δραϊπϑὶ Κίησ ΑΥΡΒαχϑα ἴῃ ἐῃθ 

Ψοτε. 1-3. ---1.Α. Υ. : ονείδα οὐοῦ ἔδο Αϑαγτίδπο (᾿Ασσνρίων, ἴῃ ὨΘΟΙΙΥ 41} (δ0 δυϊδοσί[166, Ὀτπιὲὶ ποὲ ἴῃ δ2. 64. 949. Οο. 
ΑΙὰ.. δ νον. 8 Βοραίδμηο. 4 ἱμ Μοῦθαίδιθ ννα}}6 τουπὰ δρϑουϊ οὗ δίοῃϑα θῦσαι (ἐπ᾽ 'Ε. καὶ κύκλῳ, οἷο. ΤῈ9 
δου ποοίίγο ἔδι]ο ἰῃ ΠῚ. 44. 64. 74. 106. 236, 248, 248. 249. Οο. ΑΙὰ. : 19. 108., "" θυ Εουαίΐδοδ δπὰ ομοϊοφοὰ ἰξ τε τ }]6, 
οἷο.) δ("ο Ὀτξοδάϊῃ ἰμοσοοῦ ἰῃ ἐλοὸ Τουπάδιίοη. Ἐσίέσβομο ννουἹὰ ομϑοὰ ἴδο ἐεζέ. γες. ὉΥ δυδαιεπλίης αὐτῶν [05 
αὑτῆς, εἴϊτον πλάτος, δίηοο (Π9 ΟἼΟΥ δὰ τοὶ ἐφ Οἱἐγ τηὰδὲ "6 ζοίοσσζοα ἰο. 8.0, ἴοο, ἴῃ τοῦ. 4. 

ψασα. 4-8. --6 α. Ψ.: ΒΦ πιδᾶθ. ὩΆΚίηρΝ. .. .. “ἰοῦ ἰδ δ μἰδίῃ ἰω. (111. Χ. 64. 06. 243. 248. 249. ΟΙὰ 14ὲ. 60. 
ΑἸά. δυρρὶν πεδίον. Το (εχέ. γες. ὯΔ5 δἰτηρ} τοῦτό ἐστιν.) 8 ρἷχσῃο ὕίο (ΟΓ., συνήντησαν» πρὸς αὐτόν; 806 Οὐηϊ.). 
8. ομιῖίς ἴμο. 10 ογείς ἴῃ. Ἵ ἘΛΥΤΏΘΔῺΒ δΔηἀ ΥΟΥῪ ἸΏΔΏΥ. 70 οπιὶξ σφόδρα αἴΐος πολλά, πῖίιἢ Π1|. 111. Χ. ΟἹὰ [δΔἱ. 
1.ΑΧΨ..0Γ. : οὗ ἔδο δοῃδ οὗ Οο]οᾶ, Δδδοση Ὁ] ὑπθταδο  γθ6 ἴ0 ὈΒι1|ο (866 Οὐν".). ΒῸΣ ἐμ τοδάϊης χελεούδ ατο 111. 28. 44. δ8. 
δ᾽: ΤΏΔΏΥ Οἰποῖθ. ΤΏ ἴοσηι οὗ 86 ποσὰ ἴῃ ἐμ 6 ἐεχίέ. γεε. (Δρὰ 11.) [8 χελεούλ 18 ΑΟΥ.: ΤΉΘΩ Ν. κίης . . . . διὰ 
1ναηυ8. 1Π|. 19. δ8. θ4. 14. 16. 108. σο. ΑἸά. ὑτοᾶχ καίὄ. 14 Ιπειοδὰ οἵ τοῖς ὅϑνεσι, τ Β! ἢ ΡΓΟΌΔΌΙΥ ΔΣῸδΘ ἤζοσα 8 τοῖ8- 
ἐσδυδιδιϊοο (860 Οὐνηι.), ταῖς πόλεσιν κου] ἃ ῬΤΟΌΔΌΪΥ ὍὈ6 τοαὰ. 18 ΑΨ. : ὕδστμοὶ... .. δἰχδον. 

γοτα. 9-11. --- Ὁ Α, Ὑ.: οπιῖς ἰδ. Ἱι ΟΒΘΙ].8 (11. 11. εἰ αἱ., Χελούς). 19 Τῶρθποβ 9 δ] 89. Γ9 δογοπά 
(θε., ἐπάνω). τι Βυὶ. 35 Ἰρηὰ (ἐε2:2. γεε., πᾶσαν τὴν γὴν ; 19. 23. 68. θέ. αἱ. νεῖ Οο. Α]4. οειΐξ πᾶσαν)ΊῚ͵ ἔ5 γοὺ 
(α:., ἀλλ᾽) 8ι ὙΓΠῈῺῈ Β τ έκροιο, το δάορὺ εἷς δἴλον ὡς ἀνήρ, ἴτοτα 1Π|. Χ. 19. 23. δ. δορὰ οἰδοτε, ἰηδιοδὰ οἵ ἴσος οὗ [19 
ἐεχε. ες. (πὶ Π.). 15 Α. Υ.: ἅν). 5 σίου οἤοοϊ. 
οτα. 12-16. -- ΤΑ. Ψ. : Τδοζοίοξο. 8 βῃγᾷζο. 9 ΕΥ πο τοοοῖγοῦ [01 εἰ μέν οὗὨ ἔδο ἐεχέ. γες., ἦ μόν. Ἠο δ08- 

Ῥοεῖί», μονσονοσ, ἐμδὶ ἐδο ἔστιο τοδάϊηρ οἵ ἔδο ἐκχί. γος. ΔΒ εἰ μή, φΦ0ΑΟΥ͂,: ἰλοέε οοδδὶ. δ8ϊ1᾽ βηὰ (106, 108. 00.) ζιδὲ 
... ἴλο δινοσὰ δὶ} (108. 6ο.). 82 ΤΏΘΩ 6 Ἰηδτομβοὰ..... πὶ ἱὸ ρογοσ. Τ06 Οτϑοῖκ τοἰξὶ δἰϑοὸ ὕὈο σαη δεζοὰ: 



108 ΤΗῊΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

βϑυθηΐθθη ἢ γθ8Γ, δπα 6 ργϑυδὶ]θα ἴῃ δ18 Ὀδ[016, δηά ρμυὺ ἴο ἢϊσῦ {16 Ὑγ016 δττὼν ἢ 
οὗ Ατρδιαχϑαά, δῃμῃὰ 411 ἢϊ8 Βογβθιηθη, δῃηα 8}1 ἢ18 σβαύῤοίβ, δῃαὰ Ὀδολπη Ἰοσά οἵ ἢ ἷ8 

14 οἷ65; δπὰ δ 5 ὀᾶηθ ὑπο Εἰοθαίβδηδ,δ δῃα ἰοοῖς (μ6 οῦγοῦβ, δῃα βροϊ]ϑὰ (1:16 βίγϑοίβ 
1ὅ {ἐμογϑοῖ, δῃὰ ἰυγηθα (86 ὈοδαΐΥ {μογθοῦ ἰμΐο 1ΐ8 Βῃδιη6. Ηϑθ ἰοοῖὶκς 6180 Αὐρμῃαχδᾶ ἴῃ 

{πὸ τιουπίδίηβ οὗ ἔδραι, δπα βπχοῦθ ῃἷπὶ ὑμβγουρἢ τὰ ἢΪ8 Βρϑαγβ," δῃα ἀθβιτογϑα Εἰμὶ 
10 υἱύοῦ]γ {παὺ ἄαγ. Απαᾶδ ἢ6 τειυσηθα πὶ (μοι δ ἰο Νίπονο, δοίλ ἢ6 δηὰ 411 [η18 

Ταϊχοα ἰσοορ,Ἷ δεοίπῳ ἃ ὙΘΤῪ στοδὶ τη] ζααθ οὗ τ οὗ νγᾶγ; δηὰ ὑπϑγ 6 ἰοοῖ 8 
6886, Δπα δαπααείθα, δοίλ ἢ6 δηα [18 ἈΣΤΩΥ, 8ῃ Βυπαγοά δηὰ ὑΘΩ ΤΥ ἀδΥ8. 

αἰἱαοξκεα ιοϊὰ λὶΞ ἀγηῖν οἴο. (παρετάξατο ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ πρὸς ᾽Α..). 
Ὧο. 8 Ἐοδαίδηο. 4 ἰηἴο (44. 7]. 74. 16. 106. 238. οτΐς αὐτῆς) κλδηιο... 

3 οι 

6 εζϊογχ- 

1.4.0. : 10 ὯὩθ ΟΥ̓ΘΥΓΏΓΟῪ 811 ἐ 6 ΡΟΎΟΣ. 
. « Ἃἀαγίβ (θγ., ζιβύναις). δ 80. 

Μυχὰ. ἘΠ6 νογάδ μετ᾽ αὐτῶν --- ΡΓΟΌΔΌΙΥ οὨ δοοσομῃΐ οὗ πο αἰ ΠΠΟΌΥ οἵ ἰτδπδϊδείης ἐθοτα --- ἀσὸ οὐ ἰοὰ ἰὼ 19. 108. ΟΙὰ 
1δι. Βγε. Οἱ. ηι. ΤΑ. Υ. : ΘΟΙΏΡΘΩΥ οὗ δυμπάσγ ἡδέΐοῃϑ (σύμμικτος). 

ΟἜΑΡΤΕΒ Ι᾿ 

ον. 1. ΤῊΪ8 γϑσϑο ἷβ Ἰοζὶ ἱποουρὶοῖθ ΟἹ 80- 
οουηῦ οὗ 8 Ἰοὴρ ραγϑηϊποῖὶς βἰαύθμαθηΐς Ὀορὶηπΐης 
ὙΠ} ὙΟΥΒΟ δοοοηᾶ, [6 πδίαγαὶ σουγδο οὗ ὕἢ0 ΠᾺΓ- 
Ταϊνο ποῦ Ὀοΐπρ σοϑυπιθὰ [11] νϑῦβὸ ἤἔιἢ. -- ΤΏ 
Νίηονθ. Ἐδίπογ, ἐπ Βαὀυνίοη. ΟἿ. Ιπϊτοἀαοιίου, 
Ὁπάον ἴΠ6 ἤγει ποδαΐηρ. -- Ασῃβαχϑᾶ. Αὶ ρϑύβοῃ 
οὗ ε[ι|8 πδη6 ἰδ τηδηςἰοηθα ἰῃ ἴΠ6 ΘΔ ΠΟΏΪΟΑ] δοΣρ- 
ἔυγο8 (ἀδ6ῃ. χ. 22, 34; χὶ. 10) 885 [ῃ6 δ0η οὗ ὅ' οι 
δηὰ δησθοβδίοῦ οὗ ΕΣ; δῃὰ ἰδ ἰβ δῇ ἱπίθγθθι ηρ 
ἔδει ὑπαῦ Φοδορῆυβ πο] ὰ ΐτπὰ ἴο ὈΘ [6 Ἀποθαῖου οὗ 
1:9 Ομ] άξδηβ (Απιΐφ., 1, 6, ὃ 4. Το Μεάαΐδη 
Κίηρ ἼΟ 18 ἢΘΥΘ 80 σδ θὰ ἰβ ὕποιρὴῦ ὈΥ δοῖμο ἴο 
Ὅ6 1ἀθηςίοα]ὶ νἱτἢ ΤΠ δίοσοδ, ὈΥ ΟὔΠΟΓ6 τι [ἢ ἢΪ8. ΒΟΏ, 
ῬὨηγβοσίοδ; ὙΠ|16 ΝΙΘΟΌΝΡ τοραγὰβ τῆ νογὰ 88 
αὶ δηοῦῃοΥ ἔοσιῃ οὗ Αδίν ΓΑΒΠΔΔΒΑΚ), 8. ΠΟΙ- 
τοῦ {6 οὗ [6 τι]ογβ οἱ Μεοαϊδ:Ἱα Οἱ ὙΝΏοΥ, 
Μεαϊωδτγίοτδ.; ϑ΄ὲἤΘΏΚο1᾽8 Βιδ. [,., αὐ τοῦ. 

ψετβ. ῶ- 4, Ἐοθαΐδπιθ. ὙΠοΥο ψγοσο ὕψο Ἐπ- 
Ῥαΐδῃδϑ : ΟΠ6 ἴῃ [Π6 πογίῃ, [Π6 ΟΥΠΘΓ ἴῃ τ Βουςἢ, 
οὗ Μεάΐᾳα. Τῇο Ἰδαῖον 18 ἀοαθι]θα8 πποϑηῖ. Αο- 
οογάϊηρς ἴο ἴἢΠ0 ἴοχὺ οὗ ἴΠ6 ψυϊχαῖο Αὐρηδχδὰ 
Ὀυΐϊο τὯθ οπτίτο οἷ ; δοοογάϊηρ ἴο {86 οἷον ἰθχίβ, 
ΟὨΪΥ ἴΠὸ ἐογοϊβεοοιίοηθ. Βιιῦ, 88 ἃ τηδίίοῦ οὗ ἔβοϊ, 
ἦς 18 ποῖ ργοῦϑῦ]9 ταὶ ΕσὈαίβηα ουοῦ δὰ ΒΗΥ͂ 
Μ4118 οὗ [6 Ἄσμαγαοῖου ἤΘΓΘ ἀοβοσὶ θά. Ἐδν]Ἕη- 
ΒΟΏ 8ΕγΥγ8: “710 Μοάθβ διὰ Ῥογβίδῃ:β ἈΡΡΘΑΡ [Ὸ 
ἢδνο ὈδΘοη ἴῃ ζΘΠΘΓΔ] σοπίθηῦ ἴο Θβῦ ὉΠ 8}. ἔῃ ΒΔΟἢ 
ἴον 8 ἔοχιϊῆθα οἰϊλὰθ1] ΟΥ βίγοηρῃοϊά, τοιυπὰ 
ν οἢ 0Π6 Ὠοι568 ΟΓῸ οἰπδίοσοα, ἹΠουῦ ΒΌΡΘΓ- 
δὐάϊπας τἴΠ6 ἔτσι ΠΥ ἀθέρηϑο οὗ ἃ βδίσοῃρ νν8]]. 
[Μοάοτγῃ τοβοδσο 68 ἤᾶνο ἀἰϊβοονογθὰ ΠῸ Β᾽ρῺν οὗ 
[ΟῚ ΜΜὍῚ}}8 δὶ ΔΥ οὗ [ἢ οἱὰ ῬοΓβίθη οΥ Μεαΐδῃ 
8168] Εοδαΐαπα, βεοσοογαϊηρῖν, 866 Ππι8 ΠΕΥΘΡ ἴο 
δᾶγνο βίοοὐ 8 βίθορθε. [10 γίεἰἀθὰ δἱ οὔςθ ἴο Ουτγαβ, 
ἴο ΑἸοχδμάθν, πὰ ἴο Αμποοίι8 ἢἢ6 ατοδὶ.] ὙΠ θη 
[Π6 παίΐοη νυν ϊοῖ με] ἰὺ να8 ἀοίϑαϊθα ἰπ [6 Ορθἢ 
β614, τιῃ6 οἷν [ὉΠΠ1Κ6 Βαῦν]οη οὐ Νίπονθ] δυὺ- 
τηϊτῖϑα ἴο ἴΠ6 σοπαθοσοῦ του ἃ βίσιιρρὶθ. ΤΠὰβ 
[6 τηδγνυθίουβ ἀδβογ ρυΐο ἴῃ [Π6 ΒοοΟΚ οὗ Ψυάσϊῃ, 
νυ οἢ ἰδ ταν μον ΥΟΡῪ ἱπῃργοῦδ]6, ποι]ὰ δρ- 
ῬΘΆΓ ἴο ὃθ Θηρ γον ἀθδιίαἴθ Οὗ Δ ΠΥ, ὄνθῃ [6 
δἰ ἢῦοδβι, Τουπάδιοι 'ῃ ἔδεϊ.᾽ 8.66 Απείεηί λήοη., 
ἷ;. 268ιΒ: ΤΠ ποσίδοτη ΕοθαῖδηΔ ΟΥ (1428, δ ἃ 
Ῥουοα ΘΟ ΒΙ ἀΘΥΔΌΪΥ Ἰδῦθυ ἰὼ ὅπ τἰπι6 οὗ 1η6 888- 
ΒΔΠΪΆΠΒ, Μγἃ8 ἰπάδοὰ βυγγουπαάθα 1 4 βίγοηρ 
ΜΑ]}, ὙΠΟ 88 συδγάθα ΕΥ̓ ὩΌΣΠΠΘΥΟΙΒ ὈΔΒΓΪΟΏΒ, 
Δηὰ ρμίεγοθὰ ὈΥ ρϑίθναυβ; θυ ὕΠ6ΓΘ ἴϑ 50 ονΐ- 
ἀδποθ ἴμπδὸ ὕὉπ|9 88 θυεῦ ἴγτιθ οὗ ἴῃ06 Μοαΐδῃ 
οἰϊγ, 
εν. ὅδ. Ἑδχαῦ (Εδροδ, μαρο8). [Ὁ νὰ8 [6 

ΟΙΌΥ ποχὶ ἰπ ἱπιροτχίβποθ ἴ0 {[Π6 ὕνο Ἐσθδιϑη 88 ἴῃ 
δηοίοης Μοάϊΐα, διὰ νϑ βἰζυδῖϑθαὰ δὲ ἴΠ6 δχῦγθπιβ 
ΘαΒίΘΓΏ δι οὗ [Π|0 ΟἸαρίσθ. [Ὁ νὸβ ἴῃ ὩΔΠΙ6 
8|80 ψίνϑῃ ἴοὸ ἃ σοῃβίἀθυβῦϊο ἀἰδβίτίοῦ νη Ἡ Ὠί ἢ 
[80 οἱγ ]δγ. 1 ἴΒογθ ὃὉθ ΔΏΥ [ιϊδίοσί δ] ἔσαθ αἱ 

086 Ὀαδὶβ οὗ [ἢ9 Ῥγθβοηΐς ὨΔΥΤΑΟνΘ δὲ [18 μοίϊηϊ, 
ἰῦ ΙΏΔΥ χοδῦ ἢ [6 ἔδοϊ τῇδ [6 Μοαΐδη σϑῦβϑὶ 
ῬὨγδοιῖθβ ἤδθαὰ τὸ [}}8 ρίδεθ φ{ο. ἢἷδ ἀοξοδῦ ὈΥ͂ 
Ἰλατὶαβ Ηγδίβθρίβ.0 Οἱ. Ἐδυ]πβοῦ ἱπ διμ 1} 8 
Βιὶδ. ῖοὶ,, τὶ. “ αροβ;᾽" δηὰ ἊΑποίεπὶ Μίοη., 11}. 
412. 

γεσ. 6. ΑἹπΠϑᾶ ἐδοσαδοῖνθα τὶ ἶσα, ἱ. 6., 
Νθυςποάοποκοσ, Τὴ ατοοῖς Πασὸ 8 συνήντησαν 
πρὸς αὑτόν. Τῆς νογὺ 18. δ60α ἰῃ 8 ἔγ ΘΠ 88. νν6}]} 
ΑΒ ἴῃ ἃ ΠΟΒ.116 8686 ; Π6Υθ, δυ θη! 'π ἴΠ0 ἔοτ- 
ΠΙῈΡ. ΤΠΘΥῪ τοβροπαθά ὕο ᾿ΐβ Β ΠῚ ΠΟ Β ἴ0 80ἴ 88 
15 δχ ἢ  αγίο ἰὼ (8 τι. -- Ηγάδδροα. Νοῖ 
ἸΙΚΟΙΥ 1Π6 τῖνοσ ἱπ [πηἀΐα οὗ {Π|8 πᾶπιθ, Ὀυῦ Ρ08- 
Β᾽ ΟἸῪ τῃ. 84Π|6 8ἃ8 ἴΠ6 ΟΠοδΒρ6Β ἴῃ διιεΐληα. ΓῊΘ 
ἘΠΊΆΏΒ, ἰπῃ ἔλοῖ, βοπιοίϊπηθϑ σάν ὑῃθ σχῖνον (ἢ ο- 
ἌΒΡ6Β 18 ἢδπ)6. 86 ἿΝ ποῖ, Ζύεαἑιυδγίεγὸ., αὐ νος. 
-- Ασίοοῃβ. Ο. ἄἀβδιῃ. χίν. 1, 9; 1) 85. ἰΐϊ. 14. -- 
ἙΠγτηθθδθ, ΟἿ. αεη. χὶν. 9. ΤΠ6 ΘΟ ΡΥ ἩΠΙΟἢ 
ἴο {πΠ6 Φονν8 νγαὰϑ ΠΟΤ 848 Ε]ΔπῚ Ὑγ88 ΘΔ] ]Θ ἃ 4150 
ΟἸἰδβεῖα οὐ ϑιυδβίαδηδ, δπὰ δύ οὐ 16 Ορρουἱίβ βί46 οὗ 
6 Τίρτβ ἔγομ) ΒΘΌΤΥ]ΟΣ. --- Δβδοσθ θὰ {μουλ- 
δαῖνθα διδίῃηδὺ [86 βοὴδ οὗ ΟὉμβοϊϑυά, εἰς παράτ- 
αξιν νἱῶν Χελεούδι [τ Π48 Ὀδδπ Γςοπ͵θεϊιγοὰ της 
ΟΠοϊθαὰ ἰβ. ἃ οογγιρίίϊοι ἴου Χαλών, ἑ. 6., Κιοβὶ- 
Ρῆοη. Ενγα! ἃ, ὁπ ἴμ6 οἵἴμεσς μδηᾷ, {πη Κ8 τῃδῦ [ἢ 
ψγοσὰ 8 8. ΠΙΟΚηδη6 ον Π0 ΘΥΓΙΒΏΒ; ΠΑΙΊΘΪΥ, 
“ΒΟῺΒ Οὗ ῃ9 πιο0]608,᾽ τὉπ8ὺ 5, “Ὁτοπο} αἰ 6 Γ8᾽; 

(τὴ) Τὸ Ὑδιια ἐγαηβδίοδ, τἱτἢ {Π6. ΑΟ 
“ἄγοτῃ ἴῃ 508 οὗ ΟΠΒοϊϑιιά.᾽" Απὰ ΥΥ οἱ ((Ὄπι., αα 

ἰο6.} ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἰς ἴο ὃ6 ἃ τοπάϑγίῃρ οὗ ΓΛ ΤΤΩΞ, 
δὰ ψοι]ὰ ἰγδηβίδίθ “"80ὴ8 οὗ [6 ΔΥΙΏΥ," ΟΥ̓, 
ἔγθοὶυ, "" Ὀοσῃ 5ο! ἀἰθιβ. 

γεν. 7. Οὗ 1:16 Ἰαπάβ ἴο ἴπ0 εβὲ το ΔΥΘ 
ἤγβὺ πηϑηϊοηθα ἴῃ φΘμ ΘΓ] ὕθγπιϑ, ᾿ϑηλαθοι5 πὰ 
ΟἸ]ϊοία ἀγθ ΌὉΥῪ ΨΥ οὗ ΘΧΘΙΊΡΙ6 ρα τι Ὁ ]ΆΓΙΥ βρεςὶ- 
βορὰ. Τ]ιὸ ὙΥΠΘΥ 56 η8 ἴο ἢδᾶνθ Δ] ὁδί η6 411 {Π10 
Μ}116 ἰπ νίονγ, απ, ὙΠ 0 ἢΘ6 ΓΤΟΔΟΠ6Β ἰὑ, ἀοοοτά8 ἴὸ 
ἰϊ 8 τηῦσἢ πιοτὸ ἀοίδ!]θά ἀοβογί ρυΐοῃ, --- Πρὸς δυσ- 
μαῖς. ΙΔ, ἰοιυαταί ἰδε δο(ἐἴπδ, το σϑηϊῖνο ἡλίου 
θοΐηρ υπαογβίοοα. -- ΟΠ οἰαΔ. ΤῊ νν 88. τ06 τηονῦ 
ΒΟΌΠΘαβΙοΥΪΥ ργουΐποθ οὗ Αϑὶδ Μίῃου πϑαγεδὶ ἴο 
ϑγτία, ψ]Πο856. Ῥυποῖραὶ ΟἿ 18 ποχῖ πιθητοπθϑα. 
--τἶὐρϑουδ δὰ ΑὩΡαουδ. [{]}Ό8η 08 8 [ἢ 
ατοοῖκ ἔοτπι οὗ ἴα ποσὰ [θαηοθ. 6 σπογὰ 
Απε θη 8 8. ποὺ οἰβουνῆοτθ ἔουηά ἴπ τμ6 ΒΙ10}9 
(εξ. ΦοΒιι. χὶ!. 5). ὙΒ6 τορίοι ἰηἀἰςεϊθα 18 πβιια 1} Ὁ 
Κπονη 8ἃ8 (α]ο ϑγτία, “η6 Ποῖϊονν ϑγτα," τδκίηρς 
[18 πᾶτηθ ἔγομν τἢ6 νἈ} 16 Ὺ, ἀθοῦι ἃ ἢυπάγοα 1110 
Ἰοηρ, Μ ΐοἢ ΙΔΥ Ὀθίνεθη ϑῦδθου δθϑὰ Δ μ- 
ΙοὈδδοΩ. 
ον. 8. Ατοοῃᾷ ἴδ παίέουβ. Ὑ δηρὸν (ΗδοΣ- 

ζορΒ ᾿εαί- ἔπογκ., ατῖ. “ Φαάϊςη ") δηὰ οὔμιθσβ ἀΪ8- 

ΟΟΥ̓́ΟΣ ΠΕΙῸ ἃ ζαϊ το ἴῃ ὑγδπδδιίου ; ὩΘ.3. μανίην 



σΌΘΙΤΗ. 

Ὀϑὲπ τοδὰ ἰπεβίθϑὰ οὗ 3. “δπιοηρ ἴμο ςἶζ168." 

Οἱ. Τεχίμαὶ ΝΝοίεδ. ---- ΟΑσταθῖυβ. ΤῊθ Οὐ Υμο] 
τηοδηῦ ἰ8 ἀου Ὀ{1688 ἴπ0 τοὶ] - πον Μουπὶ ΟἈ στο] 
80 (Ο]ο τα ἴῃ «6188 ΠΙΒύΟΓΥ ΓΠτουρ ἢ 108 σοη- 
ποοου ὙΠ Βοθ}168 ἴῃ ἴΠ6 119 οὗ [Π6 ῥσόρμοῖ ΕἸ} }) 4}. 
1 ἴὰν οὐ ἴῃ Μοαϊξογγαμπθδῃ ΤῆθΥΘ Ψγ88 ΔΠΟΙΠΟΣ 

. ΟἝγπιο] (εἶ. ΦοΒῃ. χν. 55) ἰῃ [Π6 τπηουπίαϊ ποῦς 
ἙςΟΌΠΙΓ οὗ Ψυάδῃ. --- ΘαἸδδᾶ. Τῆϊΐδ 8 86 ασθοκ 
ἴογιω οὗ τὉῇ6 νογὰά Οἰϊθδα. --- ΡΟΣ 6811166, ἐ. «., 
1Π0 ΘΟΌΠΕΓΥ ποιίῃ οὗ Οδσῖηθὶ δηθὰ πμοϑὺ οἵ (6 
“οτάδῃ. -- ΑἸὰ 186 ρστοδῦ υὑἹἱδῖυ οὗ Ἐϊδάγζοϊοσω. 
ΤῊ νοσὰ ἢ8485 ἀἰ ογοηῦ ζουτὴβ θυθῃ ἰῃ ὅπ ργοδοηῖ 
ὕυοκ. Αἱ 1}. 9, ἰν. 6, ἴὲ 8 Εδαναδίοη; δὲ νἱὶ. 8, 
ἘξΞξακαείοπι, πῃ [ἢ “ τοςεἰνοα τεχῦ,᾽ ΑἸ ποὺ ἢ ΒΟΙῚΘ 
ρμοοά τρδημδβογὶρίβ (Χ.) δνα δὴν ἰηδιεδα οὗ μ 88 
ἴΠ6 ἰαϑὲ Ἰοΐίθσ,. [Ὁ 18 ἴ6 ΟΙΓΘΘΙΚς ἔοτγπι οὗ ἴμ9 Ηθ- 
Ὀγον ψοτὰ «“62ΖΓ66], πὰ ὑμ6 δηλ ͵8 σίνϑῃ ἴὸ 0 
Ῥἰδίῃ ἱπ ΠΟΥ οὗ [86 οἷά ΟΙΕΥ̓ ψΐο ἢ οοσυ ρἰοα ἰΐϑ 
ΘΑ ἜΤ ΘΧΊ.ΓΘΙΙΪΟΥ. 

ον. 9. Βασηδσίβ, ἱ. 6., (86 ἀϊδίσιοῖ, ἀπὰ ποῦ [6 
εἶϊγ. --  Αὐὰ Ὀογορὰ ἴμο Φογάδῃη. Ηδσδτγο {ῃὶδ 
ῬὮΓΑΒΘ ΠλΘΔΏΒ, ὨΟΐ ἃ8 ΘΟΙΏΙΠΊΟΠΪΥ͂ [ἢ6 ΠΟΙΠΙΓΥ ΘΑϑὶ 
οὗ ἐπ0 Φοτάδῃ, Ὀωῦ [δ ᾿γίης; ψνοϑὲ οὗ [ἢ 6 ΥἾΡΟΓ. --- 
Βοίδῃϑ. ΤῊ15 ρίαςο 18 ποῦ ΘΒ. Ἰἀοπο ἔθα. Μο- 
γοῦβ, [ΟἹ] ]ονγοὰ ὮΥ ΕὙ ΖΒΟΠΘ, Βυπδο Β δι δοἰισοτξ, 
δηὰ οἵδοσ δυϊῃονίο8, τη κ τηδὲ τ ΒοΙΠ-Δ ποι ἢ 
οὗ Ψοβῇ. χν. 59 5. πηθϑηΐ, --- ἃ ὕ]86θ ἴῃ [Π6 τηοιῃ- 
ἰΔίπουϑ αἀἰδιτίοῦ οὗ Φυάδηῃ. Αὐοςοοτάϊης ἴο Εδν ]η- 
βΒοῃ (ΠἼετνοά., ᾿ϊ. 460) [ηὴ6 Βδίλῃηδοα, οὐ Βοῖδῃδ, οὗ 
ἐπα ατοοκϑ, ὑπὸ Βδβδὴ οὗ ἴπ6 “ον, δῃὰ δηςϊθηΐ 
σαρῖτ8] οὗὐ τ[ὴ6 Κίηραομμ οὗ Ορ, ἰβ ἰπίθπάθα (866 
Νά. χχὶ. 33). -  ΟΒμοῖυβ. ϑαρροδοα ὈΥ Βοπηθ ἴο 
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ἰἀο πο γ ἰδ τὶ ἢ ΟΠ δ! αἴζα (ἘΠ8858). --- Κδᾶθα. Ῥοϑ- 

δ᾽ Ὁ]Υ. 180 Κοάοδῃ (5712) οἵ Φοδὶι. χυ. 33. --- 
ΤΑΡΏΣΔα. Α ἔγοηιίον ἔογι δοϑιῖο ΘῈΣ Ῥο]υδίθτη 
δηὰ ἴΠ6 “ὈλΔρ]Ιη8 Ῥο] 580 οὗ Ηοτοά,, ἰὶ. 80,107. 
-- Εδιῶϑθαβδϑθ. τοῦθ ]Υ ἴΠ6 οἰναξ Οὐ οὗ [80 Ἰδηὰ 
οὗ ἀοβῆϑῃ πῃ ἘρΥρῦ. --- αθδοσω. (Ἃδιθῃ. 

γος. 10. ΤῬδηίθ. ΤΠουρῦ ἴο ὃὈ6 ἰἀΘΩΏΟΆ] τ] 
1Π6 δηοϊοηΐ ΖοΔη. 

νον. 11. ’ λισαν, ταῦᾶο Ἰἰαμῖ οὗὐὨὨ 366 8180 
χὶ. 2, 22; δῃὰά Χρῃ., 27επι., ἱ. θ6, 9. Φαῦλος (φλαῦ- 
ρος) 8 ἀκίπ ἴο παῦρος (1,Δϊ., ραείμ), ευἱΐ, δαί, διὰ 
[Π6η τοογίλίε88, 

γογ. 12. β'ννοσο ὉΥ ἰδ ᾿ΠΟῺΘ δᾶ κἰησάοτχῃ, 
ἰ. 6.. ὕΠδὺ 88 ΒΌΓΘΙΥ 88 ἢθ ὙδΒ ἰκΐῃης 6 που]ὰ ἀο ἰῦ. 
-- δυάωα. Ἡρτγο τηϑδηῦ ἴο ἱποϊυὰθ ἴΠ6 ὙὨΟΪ]6 οὗ 
Ῥα]οδίηθ. --- Τὸ θοσάθσα οὐ [89 ὕτψο δβοᾶβὌ. Τδθ 
νο ἈΓΠΙΕ οὗ ἴὴ0 ΝΙ]6 ἂγθ τηϑϑηῦ (ΑΒΔ ΌΟΓΑΒ δὰ 
Αδβίδρῃβ), οδἹ]Ἱεὰ ὃν ἴπ6 ΑΥ̓δΌθ, γοβρϑοϊνοϑυ, “ Ὁ.9 
ΜΠ 16 868." Δηὰ ““ἴΠ6 Ὀ]Ὰ6 668.᾿" 

γεν. 15. ϑοαοίϊσχογϑθα ἶσα ΟὐΟΣΥ ἐπδῦὺ ἀΔΥ. 
11, “ ἴ΄ὸ τῃδὺ ἀδγ᾽ (ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης), ἱ. δ.» 
ἔγοιῃ [πὸ ἀΔΥ ΟἹ ὉΠπὸ0 ὑυδιι]6 ἴο (Π0 ἀδὺ θη ἮΘ 
Ρἰθσοθὰ ἢἷπὶ ὈΒπτουρ ἢ ἢ ἃ ΒΡΘΆΓ. ἘΑ͂Ν που]ά 
Τοβδα ἠώς, πιογηΐηφ, ἴου ἕως, μπίϊΐ; Ὀπὺ ἰδ ἰ8 αυΐῦθ 
ὈΠΉΘΟΘΒΒΑΓΥ. 

γον. 16. ὅδ ἤδνο ὑσδῃβδὶαῖθά, νυ τ ΕὙΌΖΒΟΏΘ, 
Βιυηδϑοη 5 διδεοίισετ, πὰ οὔποῦ δυϊῃου 98, μετ᾽ 
αὐτῶν, ὉΥ “π|τἢ ὑπ 6πὶ,᾿ ἰπϑίθδα οὗ ὈΥ “δἰϊου- 
ψΑτα,᾿ 88 ἴῃ6 Α. ἡ. [0 ῥγοῦρδῦὶν γοΐοσϑ ἰΟΟΒΘΙΥ ἴο 
[86 ῬΓΙΒΟΠΟΙΒ δηὰ ὈΟΟΪῪ ἰδκϑῃ ἰπ [8 βοσῖθβ οὗ 
Ὀα1]ε8.. Α ἔδλι!ατο τὸ ππάαθγδίδηα ἴδ ΤΑΥ͂ ἢ δΥ9 
ἰεὰ ἴο 18 οηχίδαίοῃ ἱπ ϑόπιθ πιδηθδοσρί8Β (249. 

6 19 Πηαίλιιἑ οὗ Φοδῃ. χν. 58. Οὐδμοσα που]Ἱὰ ἰ Οο.). 

ΟΕΑΡΤΕΒ Π. 

1 ΑΝΡ ἴῃ {86 οἱρηίσθη ἢ γοϑϑν, (86 ἔτο δηᾶ ὑπϑηίίθί ἄαν οὗ ἴΠ6 βγϑί τωοηίι, ἐμ 616 
ἯΑ5 (8 ἴῃ (86 ρα]δοθ οὗ Ναθυομοάομοβοσ Κίηρ' οὗ ἐμ Αββγγίδηβ, {μδὺ δ που]ὰ ἢ 

2 85 ἢθΘ βαἰ4, ἀνθηρθ ἢ] ΠπΊ86] οἱ 4}1} {16 θαυ. Αἀπὰ δ6 οδ]ϑα ἰορβθίμον 411 18 867- 
γϑηίΐβ,2 δῃα 411 ἢ18 ποῦ ]68, δὰ οοϊημηυπίοαίθα 1} (6 τὰ γοβρϑοίζηρ μἷθ βϑογϑὺ ρίδῃ, 

8 δπὰ [Ὁ]}}Υ[ βοὺ ἔοσι ἢ (Π6 Θηΐγα το Κθάμθβ8 οὗ (Π6 ϑαυῖῃ τ ἢ 18 του... Απα {ΠΟΥ͂ 
ἀεοϊάοα οἡ [Π6 ἀδδβίγιοίίοη οὗ ὃ 411 ἤθβῃ, ὑπαὺ ἀϊὰ ποὺ ΟΌΘΥ τὉ86 Θοτηπιδηαιηθηὺ οὗἨ ἢιἷ8 

4 τοῦ. Απά 1 οδπι6 [0 ρ888 θη 6 δὰ ἔ}}}Υ7 ὁπάθα ͵8 ρίδη, Νρυσβοάομο- 
ΒΟΓ Κίησ οὗ (Π6 Αδβυτίδηβ ς]]θ ΟἸἹορθ τη θ8 ὕπ6 οἰἱοῦ σθηθΓα] " οὗἩ [18 Ὁσίωγ, ὙΠῸ ἢ 
ψ8 πϑχὺ Ὀηΐο ἢἰπι, δηἀ 8814 ὑηΐο Ὠΐτη, 

ΤὨυβ βαὶ} [Π0 στοαὶ Κίηρ, [86 Ἰογτὰ οὗ {π6 τ ο]96 ϑαυίῃ, Βϑβοὶά, βου 884] ρῸ 
ἴοι ἔγοτῃ ΤΩΥ̓ ργθβθῆσθ, δηὰ ἴβκο τὶ (866 θη {μαὺ ἰγυδβὶ ἴῃ {π6 ὶν βίσθηρίι,, οὗ 
ἐοοίπηθη ἰ0 {π πυπῦθῦ οὗ δὴ δυπάγοα δηᾶὰ ὑνγθηῖν (πουβαηά, ἀπά ἃ πιυ εἶτ αο 1 οὗ 

6 Ποιβ68 τ] ἐλεῖγ ΤΊΔΘΓΒ ὕσοὶγο ὑμπουβαπὰ; δηὰ μοι 8}}4]0 Εο δμαϊηδβύ 811] 1Ἀ86 νγϑϑί 
7 σουῃίΓΥ, Ὀθοδαβ6 ΠΟΥ αἰβοθουθα Π6 ΟΥΘΡ οὗ ᾿ὰῦ ταου ἢ." Απάὰ ἴμοὺ 8βμ4}0 ὑϊα 
{Π6 πὰ ΙΏΔΚΘ ΓΟΔΑῪ 5 Θαγΐ δηὰ ναῖθῦ, [ὉΓ 1 Ψ}1}} ρὸ ἔουίδ ἴῃ ΠΥ ἩτΑΙΝ δραϊηϑὺ Ὁ 
ἴΠθῖὰ, δηά νν}}} σου [86 ῈΟΪΘ ἔδοθ οὗ [86 δαῦὶ τι [86 16οὺ οὗὁἨ τὴ ἃΣΙΩΥ, πὰ 

8 1 ν}} γῖνα ὑῃθπὶ ἴ0Γ 8 8Ρ01] ππίο πθπὶ ; δῃὰ {ποὶς σουπαρα 15 514}} 81] ὑπιϑὶγ νδ}]} 6 γ8 
9 δηὰ Ὀσοοῖβ, δῃὰ 6 ουθγῆονϊηρ Εἶθ 888}1 θ6 8116 νι {μοὶ ἀ68α δ; δῃὰ 1 ν}}} 

γατι. 1- 4. --1 α. Υ. : Ββοῦδθ. 3 κπουϊά. 8 80 δ9 ορ!]οὰ πΐο Βἰπι 411 815 οὔδλοοτο (θτ., καὶ συνεκάλεσε πάντας τοὺς 
θεράποντας αὐτοῦ). Ἐτί χδομο ἐδ] α ἐμαὶ, πὶ αἰνίης ἐπὶ τοτῦ, ἐδ 6 ἰγδιιδίδίου σοδὰ ΓΙ 5» ΜΠ6Ὼ 6 Βῃουϊὰ δλγο στϑδὰ 

ΓΘ» ο γετεαὶ, αἰδείοεε. 4ΦΑΟΥ͂, : ἴθ 5 δοοσοὺ οοιηδοῖ, δὰ οοποϊπἀοά (Π9 ΔΒ]! ΕΠ πρ οὗἩἨ ἔμ6 ὙὨοἷο οασέδ ουΐ οὗ 
. δὲδ οσῃ πιοπὲδ (6Γ., συνετέλεσε πᾶσαν τὴν κακίαν τῆς γῆς, οἴο.). δ ΤΏΘΩ [ΠΟΥ ἀθοτοοὰ (0 ἀουσου. δὅἧ ογεῖες ἰδ ὁΔΙῺ8 

ἴο Ρδε (ἐγένετο. [ἧ [ Ὃιοοουμδοι, 8 οδρίδίη. 95. πἩΠ]οἢ. 
γοτε. δ-12. --- Ἰ9.Α. Υ. : στὴ δίγοηφίῆ. 11] Τοοἴτοθῃ δὴ (80 44. 106.). . .. (δ συ θοΣ, [13 ΣΩῪ οοτοσιδηάπιους (θΆ. 

248. 248. ὅσο. Α]ά., ἐν τῷ ῥήματι μον) 13 ἀδοῖϊδτο Ὀπὶο ἔοι ἐμδὲ ἐῤλον ῬσΘΡΑΙΘ 207 το (68. θέ. 248. 243. 2419. Οο. ΑἸὰ. δἀά 
μοι). ἈΦ 90 ἰδδὲ ἐμποὶξ βἰδίῃ (ατσ., τραυματίαι ; δ06 Οὐηι. δὲ 1 Μδοο. !. 18). 15 ἔμο ΣΙ͂ΤΟΣ 68}ἃ}} "6 ΔΙ1οὰ τί (μλοὶς ἀορὰ {11} δὲ 

ὥ 



1710 ΤῊΞΒΞ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

10 Ἰοδα ἐμποὶν ᾿ οαρίϊνθδ ἴο ὑπ υἱτηοβὶ ραγίβ οὗ 411 (16 θαυ. Βυύ ρῸ {δου 3 ἔοσι, δμὰ 
δα κθ θθἔογθῃδῃά ἔοὺγυ τὴθ 411 ὑμὶν ἔγοῃίογ; ὃ δηὰ 1ξ (Π6ΥῪ 11] γι] ἃ {μϑηηβθῖγθβ ἀπίο 
1866, Ποιὰ Β[4}Ὁ α]δο τδίοι. [πθαὶ ΟἸΟΒΘΙῪ ὁ 70Γ τὴϑ (1}} (86 ἀΔγΥ οὗ {μοῦ ρα πἰβῃπηθηΐ. 

11 Βυΐ οοῃοοτπίηρσ ὑμοῖὰ {πὲ τ θ6], 1οῦ ποὺ {ῃμίηθ θγθ βρᾶσγθ, ἰὸ ἀβ γον ὅ [Π6πὶ ἴο 
12 β᾽δυρ ον δῃμα 8ρ0]} ἴῃ 811 ἐγ ἰαηὰ, ΕῸΓ αϑ 1 ᾿ἷνθ, δηὰ Ὁγ 186 ρονγϑῦ οὗ τγ Κίηρ- 
18 ἄομ, 1 ἢἤδνϑ βροΐίθϑῃ, δῃὰ 1 511} ἀο {Π686 (ΐηρΒ" ὈΥ τηΐπο μδηᾶ. Απά ποὺ τποσθ- 

ΟΥ̓́ΘΣ Ἶ ΓΥΔΏΒΡΤΘΟΒΒ ΠΟΩΘ Οὗ [86 ΘΟΙητΔΠαἀτηθηίβ οὗ ἐδ γ Ιογχὰ, Ὀυΐ Βοσουαρ] 88} ἐλόηε Ὰ}}Υ, 
85 1 ἢδνο οοιμητηϑηαοθα ἰἢθ6, δΔηα ἀο ἴον ποὺ ἴο 40 {Π6Π}. 

141 Απάϑ ΟἸορβοτηθβ τγϑυΐ ζογ ἔτοτα [Π6 ῬΓΘΒΘΏΟΘ οὗ ἢ18 Ἰογᾶ, 8δηα ο8]]6α 411 (πΠ6 οἰἱοῦ 
1ὅ τηϑη  Δπα {86 φθῃθσαὶβ, δῃᾷὰ οἰβῆοθβ ἢ οἱ (ῃ6 δύτῶὼν οὗ ΑββὺΓ; δῃᾶὰ δ πηυβίογοα 

οἤοβθα 11 τηθη ἴοὸσ Ὀδιι16,13 85 ἰδ Ἰογὰ δα οοιημηδηοα Ὠΐπ, απο 8ῃ απάγροα δηὰ 
16 ὑπνθην ὑμπουβαηά, δηα ἔγγοῖνθ {Ππουβδπα ΔΡΟΠΘΓΒ ΟὮ ΒΟΥΒΟΌΔΟΚ. Απά [6 σβηροθα {μϑῖὴ 
17 88 ἃ στϑδῦ ΔΥΤΩΥ͂ 18 βού ἴῃ Ὀδι016 ἈΡγαγ.Ἶ2 Απα ἢ ἴοο}Κ Θ816]8 Δη ἃ 88868 πα τηυ]68 1' 

ἴοσ ἥν Ὀαρραρο,}δ ἃ ὙΘΙῪ ργθαῦ ΠΌΘΟΣ ; δη Βῃ66Ρ δῃᾶ οχϑῃ δῃά ροδίβ ψἱουΐ 
18 υΏθῈΥ ἔῸΣ {πιο ὶν ββύθῃδῃοθ ; ̓ ὅ δηα ρ]θηΐν οὗ υἱοί 819 ἢ ῸΓ ΘΥΘΓΥ͂ τηδη Ο7 ἐδδ αὐτῷ, 
19 διὰ νϑῪ τῦοῖ ΡΟ] δηᾶ δἾ]γ 6. ουἵ οἵ {πΠ6 ΚΙηρ᾽Β ρβ]δοθ.:δ Απᾶ Β6 δῃὰ 41} Ηἷβ ροῦγον 

νυϑηὺ ἔοσῦ 1 ἀροη [Π6 ὙΑΥ 10 φὸ Ὀοΐοσο Κὶπρ ΝΑΟΘΒΟΘΟμοβοσ, ἢ δηα ἴ0 ΟΟΥ̓́ΟΣ 8}} (86 
ἴδοϑ οὗ {Π6 ϑασί ψϑβίνγαγαά τ} ἐλοῖνγ Ομαυιοίβ, ϑη ἃ ΒΟΥΒΟΙΏΘΗ, δπα {Ποῦ σμόβϑη ζοοῦ- 

20 βϑῃ. Τα ρτϑδί σηϊχϑα ἴχοοὸρ 4180 ψγϑηΐ 3 ὙΠ} (Π6 πὶ 11|κὸ Ἰοοαβίβ, απὰ ||Κ6 1Π6 βαπὰ 
21 οὗ [16 Θϑαγίῃ, ἴοῦ {86 πηυ]υαθ οἵ ἔμθη 5 τγὰβ σπου πασαθσ. Απὰ {π6 Ὺ ποῖ 

Τουῦὰ ἔγομπι 5. Νίμονϑ ἴὮΓ6Θ ἀαΥ8᾽ ἸΟΌΓΠΘΥ ᾿ΟΥΑΓα (Π6 ρ]δίη οὗ Βεοι!]οοελ,3 δηὰ ρῥἰλομοᾶ 
ἤτοι Βωοι] 36 Πθαν [86 τηουπίδϊη “5 τ ΒΙΟὮ 18 αὖ {Π6 16 μαπὰ οὗ {π6 ρρϑὺ ΟἸ] οί. 

22 Απὰ δ6 ἴοοκ 811] 88 δύιαυ, [Π6 ἰοοίζωθῃ, δῃα (Π6 ΠοΙβοθιηθῃ, δηα ἢἷ8β ομαγοίϑ, 9 δπὰ 
28 ποηῦ ἔγοιῃ (μθηοα ἰηΐο {86 Β1]}] οουηίσγ. μπᾶ 6 ρμαΐ (0 Ηϊριὺ  ῬΒυά 8ηὰ 1,υἃ, ἀπά 

ΒΡΟΪ]6α 411 (πΠ6 οἸ]άγθη οἱ 1 α55818,"5 δηα 186 ΟὨΠ]Πάγθη οὗ Ιβιηδθὶ, γῆο 9 σοῦ Ὀεΐοσο Ὁ 
24 [6 τ] 688 δύ [ἢ 6 βου ἢ οὗ {86 Ἰδπὰ οὗ 6 ΟΠ 6] ηβ.5 Απαᾶ 53 Βα σσϑηὐ ουϑσ {Π6 55 

ἘΠΟΡ γαΐθβ, δῃα τυϑηῦ ἱΠγουρἢ Μοβοροίδῃηγα, Δα ἀδδίσογοα 411 {μ0 ἔοτιθοα δ5 οἱἐ168 
2ὅ ἐμᾶΐ 6ΥΘ ὍΡΟΙ (86 Σἶνον ΑὈΌΡοηδ, ὅ {1]] ψοῖς ΘομλΘ ἰ0 (ἢ ΒβΒθ8. Απά Β6 ἰοοὸκ {π6 ὈοΣγάθτΒ 

οὗ ΟΠ ]οὶα, ἀπά ρυῦ ἰο ἢϊρῃυ 5. 411} {μαι τϑϑἰβυθα Εἶτα, δπὰ οϑιηθ ἴὸ {86 ὈοΓάθΓβ οὗ 98» 
26 ρῃϑῖδ, το πγ το ἑονγαγαὰ [86 8βουίἢ, ΟΥ̓ΘΓ δρϑίῃηβί Ασδῖδβ. Ηθ δομῃραββθα 84]80 8]] 

186 ΟΕ] ἄγοι οὗ Μααϊδηι, Ἶ δηα Ὀυγηῦ ἊΡ {Π6ὲΓ ὑθηίβ, 5 δηα βροϊ]6α (Π6}} βΒῃθαροοίθβ. 
27 Απαᾶ 9 δὲ ψϑηΐ ἀονῃ ἱπίο (6 ρ]δίη οὗ Ἰλατηᾶβουβ ἴῃ {86 πη οὗ ψηθϑῦ μαγνοβὲ, δηᾶ 

Ὀυχτῦ ὉΡ 411 [Π6]Ρ ΟΥΌΡ58," δηα ἀθβίσογϑα ἐῤεὴγ ἤοοϊκβ δηα ἈθΓά8, αἶδο μ6 βροὶ]θα {πο ὶν 
οἰ168, δῃἃ αὐύου]ν τγαϑίθα ἐμ οὶν Η6148,"} δηα βιμούβ 41] {61}. γουηρ' τηθη ἱἢ [Π6 οἄρθ 

28 οὗ 6 βυοσᾷ. Αἀπαᾶ 3 ἴραῦ δῃηᾶ ἀγϑϑδὰ οἵ ᾿ἶσπὰ 76]] ἀροὴ αἷΐ {Ππ6 πῃ Δ η18 οὗ [86 868 
οοϑβί, η0 “5 γγοῦο ἰὼ διάοῃ δά ἼΤγτυβ, ἀπά οὐ “' (ἤθτα ὑπαὺ ἀνθ ]ῦ πῃ ΘῸΣ δηα Οοἰῃ8, 
Δα 411} {πα ἀποὺ ἴῃ Φϑιληδδῃ ς 8Πα {π6 0 ὑπαὺ ἀνγο]ὺ ἰῃ Αζοίιβ. πα Αδβοδίοη “΄ ἔθασϑὰ 
Ὠΐπὰ σΤΘΔΙΥ. 

οὐογθον (αζ. ποταμὸς ἐπικλύζων τοῖς νεκροῖς αὐτῶν πληρωθήσεται), ἔὅ ἐδοι. 3 ΤΏου, ὑποσοζοσο, 8141} κὸ (θσ., σὺ δὲ 
ἐξελθὼν προκαταλήψῃΠθἙἽ ὅ. οοδαίϑ, ὁ Β.)81]0 ΤΌΔΟΣΤΟ ἔμοπι. δ ἴδοι; Ὀαΐ μα (τ., δοῦναι). δ ἴδο Βδυρ οΡ, δῃὰ 
ΒΡοὶ] ἐλόηι ἩΒθσόδοουοσ ἐμοῦ ρβοοδὲ. ... Ἡιδέϑοουοσ (86 δ2. 64, 248. 248. 00. ΑΙά.}1 πᾶγτο βροΐοῃ, ἐμδὲ (τά, δδ. 74. 71. 236.) 
11 ἀο. 

ψοτ. 13-18. ---Ἰ Α. Υ. : ἰδκο μου Βοοὰ ἰπδὺ ἔδου (ΟἿΣ., καὶ σὺ δέ ; »αε 7}. 6ο. οπιξ καί). 4 Τποῆ. 9. ξΟΥΘΤΏΟΣΒ 
(δυνάστας). 10 διὰ σερίδίῃδ, δῃὰ ὑμο (19.) οἥϊοοζο. 11. [πὸ σἤοδθα. 12 0 Ὀδι.10θ. (ΕῸΣ ἐκέλευσεν Χ. 111. 19. 
δΆ. δ8 δαγο προσέταξεν.) 15 ογάογοά 10. [06 τσ (τ. ὄν τρόπον πολέμον πλῆθος συντάσσεται). 14 γί πὰ τη}}68 
(νι δ. 64. 71. 74. 16. 106. 2418. 248. 0ο. Α14Δ.. 16 οαχτίαροα. 16 ῃχουϊδίοῃ.Ό 417 γἱοέιιδ. 18 ῃοῦδο. 
οι. 19-22. --- 9 ΑΨ. : Τῆσϑε ἢ6 τοτῦ Τοσί δηὰ Δ}} ἰδ ροννού. 9 ἴὸ φὸ Ὀοΐοτο Κίηρ Ν. ἰῃ ἴδ γτογαῦο. 53 Α γτοδὲ 
του ἀθ αἰδὸ οὗ Βυ μα ΣΎ οουηϊσί 65 6816. 32 ογπίὶς οὗ οι (αὐτῶν). 25 οἵ. 3. ΒρΟΙ Ποία, βεκτελέθ, ἰ6 Του πὰ ἰῃ 
ΠῚ. 28. δδ. 64. 248. 28. ὅο. ΑΙὰΔ. 5 Αἴῇος ὅρους, ὅδ. μαϑ ᾿Αγγίου ; ΟἸὰ 1αἱ., 4ζεε (Οοἀ. σοτῦ. δ ναὶς., 4πᾷ3ε). 354.Υ͂.: 
τευ... . 8.6 Τοοΐτδοσι, δὰ Πόσϑοσῖθα, δὰ οἰδτίοίδ. 

ψοΙΆ. 253-26. --- 1 Α. Υ. : ἀοδίγχογοα (διέκοψε, 110..." ουὺ του ρὮ "}). Ὁ Βδεδοθ. Ἧἴο διὰ Ῥασσείς ἱπι Π. 111. 23. θ4. 
ΑἸά4. ; Χ. μδδ Ῥαασσείς ; Ο]ὰ ΙαΔἱ., Τλίγας εἰ Κασίε (Ὁοὰ. Οοτ. δὰ ψα]ς., ΤΏΔσαὶβ, ἐ. 6., Τασβαδ). Ὁ ΑΟΥ.: πδίοδ. 
82 ἰοτνατί. 81 ΟΠ 6} δὴ (ΕΥϊ σοῦ δαορὶδ ἴτοιῃ Χ. 111]. Χελεών; 11. 108. 88. 19. ὅγτε., Χαλδαίων). ὃΣ ΤΏΘΩ 
88 οὐπὲϊ5 ἴῃ) 9. δὲ ἰγσρ. 86 Αχγρϑοῃδὶ. ΤὨΪθ οσπι 6 δα ρροτῖδα ΌΥ 64. ἀπὰ δοῖὴθ οἴδμος Ἀ{33., υἱἢ σο. ΑἸὰ. δα ΟΙἱά 

1δὲ. δ Βεεοοι (Ορά. σοτῦ. διά γυ)ς., Μαπνιδτα). ὅδ ΑΟΥ̓͂.: κιΠοὰ (θν., κατέκοψε). 869 γος. 383. 
Ψογ. 26-28. --- δ΄ ΑΟΥ.: Μδάϊδῃ. Ταΐδ ἰ8 ἔδο ἔοστῃ ζουπὰ ἴπ ἐμ ἐεαξ. χες. Ὀπὲ Ἐτὶ ἔσο θ ὈῬΓΟΡΟΙῪ δορὶ Μαδιάμ ἕτοπι 

11.111. Χ. 28. 88.171. 86 .. Υ. : ᾿ροχῃδοῖοσ (θτ., σκηνώματα. 39 ΤΩ. {0 δο]ὰ8 (τοὺς ἀγρούς ; τρῶς, Ὀὰὲ ὈοΓΌΕΣ 
ΒΟΙΘ “ἢ ΟΓΟΡΒ ᾽}). 41 δοιηίτί68 (αΓ., πεδία ; οἷ. Ρεοοοάϊ 4). 42 ΤΠοχοζοσο ἐῆθ. ΤΠ δείῖοϊο 18 Ὑδηϊηρ Ὀοΐίοσζο [86 
ὙΌΣ “' ἴδδσ ᾽" δῃὰ "' ἀσϑαὰ " σοδροοξίυου, ἰῃ 11. Χ, 28., 8110 Χ. μδὲ αὐτοῦ οὐδοῦ [80 ἔοτΊοΣ, ἰπδίοδα οὗὨἨ ἴδιο ἰδίίοσ ννοσά, 
88 ἴῃ ἔδιο ἐέχέ. γες. 4. ΑΟΥ͂.; οοδδίδ, δὶ ἢ “4 οπς οἱ. 4 Αἴοσ Αδβοδίοῃ, Χ. ὅ8. ὅγσ. ΟἹὰ 1δι. δαὰ “" δοὰ ἰπ 
ΘώεωΣ8.᾽" 



σΌΙΤΗ. 111 

ΟΕΆΡΤΕΚ Π. 

οΣ. 1. 8δο ἤγοϊ ζου. ΤΉ το ἢ Νίβδη, 
“-ΟΥ ΑὈἱδ, δ 'ἰξ νὰδβ “δ᾽ ]οὰ Ὀαίοσο ἔθ Εχὶ]θ, --- 
ΔΕΒΥΘΥΪΏΩ ὨΘΆΓΙΥ ἴο ον Αρχὶ]. (Οἱ. Βεῖϊδζο ἱ., ἰῃ 
Βοδ νον Β Νειΐώεεί. Ζεϊφεδολίολίε, Ῥ. 669. 4.8 [6 
οδιηραί χη Ῥδ [0 ὃὉθ οΔιτίοα οὨ ἴπ ἃ τποπηϊαί ποὺ 8 
τορίοδ, ᾿᾽᾽ οουἹὰ ποὲ ἴδυθ ν}} Ὀοχῦμ Ὀαοίογο [18 
ἔθ. ὅ.6θ, ΒΟΎΘΥΟΘΣ, νΟΣΒΟ 97. 

γοσ. 2. ἩΗΐες δοοχόϊξ Ρ]δῃ, ἱ. 6., ἴ 6 σοϑδοϊαζίομ 
ὙΠ Οἢ ἢ6 ΠΔα ῥγίνδίο!υ τηϑά6. . 

Μασ. 4. ΟἹορβοσζῶϑθο. ΤῸ ἴοστῃ οὗ ἴμ6 ποά 
ἐπ [ἢ9 Ψυϊχαιθ ἰ6 Ἡοϊοΐθγποθ. [πη ἴῃ ΟἹὰ [,Διΐη ἰΐ 
ἐδ “ΟἸοΐογηθδ," πο ἢ σοὨζοΣ8 ὑοίοῦ ἢ (ἢ 
Οτοοῖς. [ἰδ πηοδηΐϊηρ ἰ8 πηρογίδίῃ. [1 ΟΟΘΌΓΒ 860 
ἱῃ Οαρραδάοεοΐδῃ ἰἰβίουυ δϑοιυϊ Β. ο. 850. 

νος. 7. Μἴλκο τοδὰν δασ δια τσαῖου. ΤΉ θδ6 
ἭΘΓΟ [6 δΥτη 018 οὗ ἃ ζ1}} δῃ ὰ πποοπαϊτ! 08] δι:- 
Σου 65. , Ηδετοά., νἱ. 48, 49; ἐῖυ., χχχν. 17. 
ΤὨ6 δρϑϑοῖῦ οὗ Νεθυςμοάοποθος ἰδ ἱπίδμξί ουΆ}} 
εἰοιϊμοὰ ἴῃ ἔΠ6 πιοβῦ Ὀοκδιΐα] ἰδηρα ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΣ ἴὸ 
ΘΠἤΔποα [ἢ6 ΤῇοτῸ [6 (πο 88 ΟΣ ὕπο ἀθ] Υ ΣῪ 
ΠῚ Οἢ 6786] ΘΧΡΟΓΘΏ 

γον. 12. Ὅτι ζῶν, ἴον ΓΚ τῶν 5. Αἢ οχοερ- 
ΠΑ] δια ρ]ογιηθηΐ οὗ (6 Ῥϑγιοῖ 6. ὙΊΠΟΡ (Ρ. 
85.) 8116 1 ἃ Ηδ]]θηϊζίηρ οὗ ἴῃ. Ηθῦγον ᾿ηΒηίΐ- 
ἔνα δοθοϊυῖο. ΟἿ. ΤΉ] οσδοῖ, 26 Ῥεηίαϊεμολὶ έν. 
Αἰες., Ρ. 164 δ΄. 

νον. 14. Το ποσὰ ἰσϑιβϊδιθὰ “" ΦΟΥΘΤΏΟΣΒ ᾿ ἴῃ 
9 Α.Ο Υ͂,, ὉΥ͂ υϑ “οἰϊοῦ τηθη,᾽ [8 δυνάστας, δηὰ 
ΤΟΐοΥΒ, ἰὉ που] δοθῖ, ἴο ἴΠ6 ΤΌΪ]ΟΥΒ οὗ ὑ86 αἰ ἔἜἔοτ- 
οηΐ ὑγονΐηςθθ. ΤπΠ6 οΟἴ6Γ ΟΒῆἕοΘ 8 τηϑηςοηθα ὩΓῸ 
οὗ ἱπίοσίιοσ γδϊς. Οἵ, ἰχ. 8; ἘΝ ἰδά. νυ. 28, υἱΐϊ. 11 ; 
ἘσοοΪδ. ἱν. 27, νἱΐ. 6, χ, 8, 24, χὶ. 6, χὐϊ!. 9, ΧΧ ΧΥΪΙΐ. 
83, χὶὶ, 17; 2 Μβος. ἰχ. 25; 8 Μβοο. νἱ. 4. 
ον. 15. Αἢ ΔΙΓΙΩΥ Οὗ ὁῃ0 ππάγοα Δηα ΓΥΘΗΓΥ 

ἐπουθδηὰ ἱΠΥΒΉ ΤΥ δηὰ ὕνϑὶνο που Βα π ἃ ΟΑΔΥΑΙΤΥ 
ποῦ] ηοΐ δθ60πὶ [0 Ὀ6 8 ΘΧΙΓΒΥΆΡΆΒΕΥ ἰΑΥχ6 ΟΏΘ, 
Ὀαΐ αυΐϊϊο ἰὴ Κοορίηρ πὶ [816 ΟἸΓΟῸ ΠΙδίΔΠΟΟΒ. 

γεσ. 16. Βγ ἴδ6 ἵποῖνο (μου βδπα “ ΔΙΌ ΟΣ ΟἿ 
Βογβοῦδοκ," ΟΣ ΓΠΐηΚ6 βου 88 δγὸ τοξογγοα 
ἴο. Βυῦ [80 ον Ἧϑ [ῃ6 π88] Οσϊθςα] ΘΆΡΟΙ, 
τόξου ῥύμα Ὀοΐπρ Βοπιοί Π|68 τιδϑὰ δυταῦο 6 Ὰ}}Υ 0 
16 Ῥοσβίδῃδ, ἴῃ αἰβιϊ οτίο ἔγοπι λόγχης ἰσχύς ἴοτ 
[6 ατοοῖβ. Οἱ. Ζἤβοη., εγε., 147. 

γενγ. 19. σνίῶι ὑμοὲς ομδσίοιθβ. ΟἾΪΥ ῬΘσβοῦβ 
οὗ ταὺκ ἔουρῃι ἴῃ σδασίοίθ, ἱξ Ὀοίηρ τοχζαγαθὰ τ[ῃ 6 
τοοδῖ ΠΟΠΟΣΔΌΪΘ ἔοσπὶ οὗ ὙΔΥΐδσο, 88 ἰδ "28 6150 
[9 βαΐοοι. ΕῸΣ ἃ ἀρὰ ὐνμὴ οὗ τὴο Αϑεγγδῃ 
ΔΙ οἰασγίοῦ, 800 Αποίεπὶ λέίοη., ἱ. 406 ΕΣ 
ον. ῶ06.ὡ ΤΙ δ “ τηἰχοὰ ἴΥΟῸΡ ᾿" ΓΟΔΥῪ δἰ ΡΙῪ 

δνθ ὈΘΟῚ 80] ἀἶογϑ οὶ ἔ8}}}7 ΟΣ ΤΟ ΌΪΑΣΙΥ δτιηϑὰ. 
νου. 2]. Φονασὰ 9 γ»ἱδέῃῃ οὐ ρου δϑί. 

ΤῊ ΐδ οσὰ ΤΑΥ͂ ψγοννι ὃὉθ ἃ οογτρίθα ἔοτγτῃ οἴ 
Βοῖδδ, ποῖ 18 τῆ Ὠδηη6 οὗ 8 νδ|]Ὸ Ὺ δοΐνθοι [ἢ 6 
ἔνο οδδίηβ οὗ Γϑῦβθοηθ. ὍὙηθ αἀἰογοης τδηῦ- 
δοχίρίδ χίνο οἵμοσ ἔογτηβ οὗ [80 τννοτὰ : Βεκτι(η,ε)- 
λά(ς)θ, 4150, Πακταλαίθ, ἀπά [Π6 ΟἹἀ Γ,Δεΐη “ Βἰτδΐ- 
14: διὰ “Βοῦμη} 14." Ὑ7ΟΪΥ σομ)θοῦογοθ ὑπαὶ ἃ 
πὰ οὗ [9 Ταυτοδ οἰδίη οὗ πιουπίδί 8 ἰδ πιϑϑηῖ, 

τὰ τ ὶσἢ τ[πΠ6 δα] Δ-8ὰ (Δ Ικο8 [8 Υτίϑο. Ηθ δδυδ: 
“70 δπἰχίι του οϊδπά, Μαϊδιία, ψᾺΡ τ τοδὶ 
ἀεβίσδ Ὁ] 0 διδυγίηρ- ρος [0Γ 0 ἱ [10 
ἀϊτοεϊίοη οὗ Αδὶδ Μίηπον, βίῃοθ ἔτοιη ἴθγο σοδβ 
ἱπίο ἴΠ6 ἰῃοσίου οὗ 841} 86 τορίοῃβ Ῥγοδὲ δῃ!ὰ ποιὰ 
ψοῦ]ὰ ὃθ ορϑὰ [1], τλ}}9 τ06 ἐγαϊείπ] πϑδα οὐ "86 
ἀϊδισίεῖ νουἹὰ δὲ [9 δαπιὸ {{π|6 ἔτη ΐβἢ [6 ΔΥΤΩΥ 
δηά ἰτϑ ποτάβ οὗ Ἵβί]α γί ἢ δυεκίθηδπορθ.᾽"" Οπι., 
.91. Βὺὲι ειὲδ ρῖδοθ γγδβ δὲ ἰοδϑὺ ἴγοθ δυπάγοα 
5" τοὶ ο6. ἔσο) Νίπονοῆ. ον, (δθη, οουἹὰ 

διο ἢ 8 ΔΙΡΩΥ͂ ΓΟΒΟ ἰὺ ἰῃ 8 [Ὦγ60 ἀδύδ᾽ τη δγοὶ ἢ 
Το πιοοῦ {μἷ9 αἰ σα] γ, (ἷ8. οΥἱτίς ἰ5 ΟὈ] χοα ἴο 
τΩΔῖκ 6 ΟἿΟΣ ἩΠΟ] χτουπά]οδδ δα ρροβὲϊίοῃδ. 

γ| ἔοτεθα οὗ 

ον. 338. Ῥμυάδ δοὰ Τυᾶ. ΤΠο ἤγεϊ ΠδπιΘ 
ΒΘΘΙΏΒ ἴο0 Γοΐθσ ἴο [6 ΓΙΌΥΔΠΒ, δά ἴΠ6 δοοοπα ἴδ 
δοιὰ ὈΥ͂ βοῖὴθ ἴο ἀθβίκῃδίθ 116 1,γἀϊδη8 (εἴ. αθῃ. 
χ. 6; 1 Οἤτοη. ἱ. 8; [8. ᾿Ιχνὶ. 19; Ὅδεγ. χιτὶ. 9; 
ΕΖΟΚ. χχχ. 5). Βιυῖ ἰδ 18 τηοτὸ ᾿ἰκοῖγ, ἔγοπι [ἢ 
ἸΏΔΏ ΠΟΥ ἐπ πο ἢ [Π6 Ἰαὐῖοῦ Ὡδηγθ 8 ὑδοὰ ἰῃ [ἢ0 
ΒοΓΡ[ΌΓΟΘ ἰῃ οοπποοϊίοη ἩΪΠῊ Οὐυδῆ δηὰ Ῥησυῖ, 
ὑπδῦ ἴδ Αἰθὸ νγὰ8 801)9 Αἔγίσδῃ ρϑορὶθ ἴῃ ἴΠ6 ποὶρῃ- 
ὑογμοοά οὗ ἔργρι. [16 οπο οἵ ἢἷβ ργορἤθοιθδ 
(εἴ. χχνὶϊ. 10; χχχ. δ᾽; χχχυῖϊδ.Ἕ 5) ΕΖΟΚΙ6Ι] ργο- 
ἀἰϊοῖβ τπ6 ονοσΐητον οὗὐ Ουδβὴ, Ῥηυά, δηά ΠΝ ἢ ΔΒ 
Ὀοΐπς [0 Δ Χ᾿ ἰαγίοθ οὗ Εργρῖ, δῃὰ δὲ [6 β8πὶθ 
εἶπι6ὸ ψ ἢ ἰ. ὙΠ δὲ ρῥγοργίοῖν, ὕμ πη, δ ΓΘ 
[Π680 ρΘορὶθ τηθηιοπθὰ ποτ 8 [Ὁ ΓΠΘΥ 8τΘ ποῖ 
ΘὨ ΓΟ οὐ οὗ ῥίδεοθ, ἴΠπ6 Ἰοδϑὲ ΠΏΓΘΘΘΟΏΔΌΪΟ 8010- 
Ῥοδίοι τοῦ ά Ῥεσθαρθ ὃὉὑθ ἰἢδΐ ΠΟΥ 8.0 οἰ ὉΠΘΥ 
ΘΟΪοηΐδίβ ΟΣ ΤΩὩΘΣΟΘΏΆΓΙΘΒ Θμι ρ]ογοά δραϊηϑὺ ἐῃ9 

Αβεγτὶδ. ὙοΙ διηκὸ ΟΒΟΙ]οἴδὴ8 ΔΙῸ 
τηθϑηΐ ὈὉγ Ρμυά, Δηὰ ὃγ Γυὰ (ἢ9 Τ, γάϊδηδ ἴο 
ναί. -- ΟΒΠ]άσθῃ οὗ Ἠδδαῖθ. Οσϑδοηΐυβ τοῦ] 
ἰάομυγ Βο8} (οὐ Ῥώς, Ὑιῃίοἢ ἰ8 ῬγΟΌΔΡΙΥ Ὀπὲ δῃ- 
ΟΥΒΟΥ ἔογιῃ οὗ [0 ῥγοδεῆῦ ψοσζὰ, δῃηὰ οοοὺσβ ἰῃ 
Ἐχζοῖ, χχχν ϊ. 2, 8; χχχῖίχ. 1) ψἱ τῇ δ τ ῦθ ν᾽ ἢ 
"48 ἰοοδίθα ἴο ἔπ6 πογῖῃ οὗ ἴδ0 Τδύγαϑ, δὰ τγαϑ 
[9 Ὠπΐηρ οὗ [86 φγοδοηῖ Εἰ πββίδῃ Ρἶϑ. 
ὟοΙΥ (Οὐιπ., Ρ. 95 [.), νῇο, δ6 ἰη ἴΓΠ6 οδδο οὗ ΡῬῃυὰ 
διὰ Γυἀ πδὲ ποιϊϊορα, ἰδ οΟὈϊρεὰ ἴο τηδκθ 180 
τηοϑὲ ΥὙΥἱοϊθης οομ͵θοΐΓεβ ἴῃ 8 αἰὐοπιρίθ ἴ0 ἢΔΓ- 
τηοηΐζο ἴΠ0 διβίθιηθηβ οὗ ΟἿΡ ὈΟοΟΚ τ ἢ 
δτδρ ΐςαὶ δηὰ ἰδίοτί αὶ ἔβοῖδ, ησ [Π6 τοδά- 
ἵηρ οὗ ἴΠπο6 ΟἹἀ 1,διίη, τὰρ ΤΈγαδ (Τ 8218) 88 
"αῖ ΔΠΟΙΠΟΣΥ πδῖῃθ [ΟΣ Ταγδυδ ((ΟἸΠἸς 4), τῇ] 
Ἠκβϑβ (Εο808) ἰ6 ΕΒ οϑυβ, βἰτπδῖθα οὐ ἴ6 ΟἹ] οὗ 
Ιβϑ8} 10 ψου]ά βδοπὶ ἴο Ὀ6 ἃ βυδίεϊοηϊ οὈ)θοϊίοα 
ἴο {Π|8 δαρροδίξίοπ [πὶ ΔΩΥ ρατὶ οὗ Οἰϊίςία ἷἱβ 
πιθδηΐ, [Πδὺ 1 ΥΟΓΒΘ ΕἸΤΘΕΤΥ-ἤΓΠ ἰῦ 18 Βροίθῃ οὗ 88 
μᾶνὶηρ ὕθθῃ βυυ ΘΟ] ΘΩ(Υ ονογγ δηθὰ γανδροὰ 
Ὀγ 06 Αδδγυίδῃ ζθῆθγαὶ. Οἱ. δυιῖβ. “ Βδδβοῦ᾿" δηὰ 
“Ἐοϑἢ ἴῃ διηιῃ 85 ΜΒὲδ. Φιοῖ., διὰ ““" Ηοθ᾽" ἴῃ 
ΘΠ ΘΏ κα} 8 Βιδ. 22. --- ΒΟ; οὗὨ Σδῖωδοὶ, Βοάοιι 
οὗ Νογίμοση Ατὐδθίδ, ἴο τῃ6 βουῖῃ οὗὐ ΒδΌγ]οη. --- 
ΟΥ ἴ89 ἰδπὰ οὗ [6 ΘΟ. 6)1298}8. -- Α εν ΜΒ5. 
ΟὨΪΥ (ἰηοϊαάΐηρ 11.) τοδὰ Χαλδαίων ἴοτ Χελλαίων 
(Χελλεων, Χελεων) [τ 5 ἀου }}688 ἃ σογτγοοϊίοη. 
Απὰ ιδδῦ ἰδ τοϑδίοσοβ ἴΠ6 ὑστρ τοδάΐηρ οὗ ([6 οτἱκχὶ- 
δὶ ἰΒ ΥΘΥῪ αποδίϊο 8 0106. ΤῊ γογὰ ϑθθιβ ΣϑΙΠΟΡ 
ἴο Ροΐπι Ὀδοίς ἴο τ0 Ολείίμα ((4] υῖΖα, Ε]..88) οὗ 
'. 9, πὰ (80 Ἀδορὶθ τουδὲ ὃὉθ δουρῖ ἔοσ ἰῃ [86 
ΥἹοΐη ἢν οὗ Καάθβ. : 

γεν. 3ῶὅ. νηὶ ονὸς [86 ἸδυρΡ;γαίθα. Ηϑθ 
ΤΟΟΓΟΒΒΘΩ ἰδ ἴο ρῸὺ ἰπῖο βδοιῦπογῃ Μορορούδλπμιϊδ. -- 
ΤΏ σίνος Αὔσουδ. Βοβδίθ)γ [πὸ σῖνοσς “ Ομδῦο- 
ΓᾺΒ,᾽ 8δδῈ αὐτοί δηὰ οὔΘΙΘ δάρροθθ. Τμ6 (0ῃ- 
ἡθεῖΐασο οὗ Μουϑσϑ, [μδὲ 1ΐ τγδῦ ποῖ ἃ ὈΤΟΡΟΥ ΠΒΙῚΘ 

αἱ 411, θαϊ βίαπὰβ ἔον ὝΙΒΓΙ ὝΨ, ὀεγοπα ἰδ τίσετ, 
ἱ. 6.. [09 ΕΈΡὨταῦοδ, [38 11{216 ἴο δαρροτὶ ἰϊ. 
ον. 35. Βογάοσχεη οὕ Φδ:ρβοίῃ. Ηϑθγο β0}}} τὸ 

ταῖιϑὺ νϑης ΓΘ ΟΥ̓Δ ΓΔΒ ὉΠΟΘΙΙΑΙΏΪΥ. ΡΟ ΒΘΙΘΙΥ [80 
Ὀογάογβ π μι οἢ ϑοραγαῖθά (Π6 δίπαιἰς ἀπά ΨΦδρμειῖο 
ΡΘΟΡΙΘ8 86 Ὡθϑδηῖ. 70] ὉΠ κα ὑπδὺ 6 15 8010 
ἴὸ χ ὉΠ Ρ]δοθ ϑχδοῖϊῃ, δῃὰ ἱπάϊςαῦοβϑ ἴθ Ὠἱσἢ 
18 0]0-ἰδῃὰ ἴῃ ἴΠ6 υἱοί ηὐτγ οὗ [16 πιοπηϊδία σϑηωθ 
Ηδυγϑη. 
ον. 326. Μοάϊασω, ἑ, 6., Μάϊ Δ. 
γος. 37. Τὰ [89 σηο οἵ ψῃϑδῦ μασνϑαὶ. ΤῊΐδ 

ΟΔΠ.Θ ΒοΒοΓΑ ἷπ ἴπ0 ταοπτ Αἱ (ΑΡρτ]); δαὶ, 
88 ὟοΙ ἐδ πκμι ἦῦ ΤΠΔΥ δτθ ὈΘΘΏ βοιῃθν δῦ 
Ἰδίον ᾿πδη ἰῃ Ῥαϊοβιΐηθ, θὰ Αγ ]γ 80 δῖ 88 Φπη6. 
Ης τΒΐηκ ἐπδὲὶ ΟἸΘΡΒΘΟΓΌΘδ δοῖ ουΐ οἡ δ οχροὰΐ- 
οι ἱπὰ Αρι], δηὰ μδὰ ἷϑ Βοδαυλσίοσϑ ἰπ [16 
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Ὀἰδίῃ οὗ Μαϊδιία (Βςι 1} ἈπῈ}} Βορίθημθοσ, 
δηὰ τηδὰθ [Π6 τοδὶ οὗ 18 οδιηρδίρῃ ἴὸ Ὠδπιρβοῦβ 
θοῦ θῃ ϑορίθι ον δά ὅπη. Βαϊ (ἢ ἴοχὲ ρῖνο8 
ὯΒ8 ΠΟ ΟΙΠΟΣ ἱμα Ἰοϑιϊοηβ οὗἨἉἁ Ἁὠἴπ6 (ἰπ|ὸ ψῃΐοἢ πδὰ 
Εἰαρδοὰ {Ππ8 ἴΠ6 294 ἀδὺ οὗ ἴ1Π6 ἢγβὺ "τοητ ἰη 
σὨΑΡΙΟΣ 1ϊ., δηὰ ἴη6 ἔδεϊ οὗ ἰΐ8. Ὀδίης 6 τἴπ|6 οὗ 
ὙΠ Ποῦ Παγνϑδῦ γΠθη ἴΠ6 Υἱδύου ουΒ ΔΥΓΩΥ σϑδοποά 
Ἰθδτάδβοι. --- ὈΤΟΘΣΙΥ ψϑεϊθὰ. ΟἿ. Ταῖὸ χχ. 18: 
λικμήσει αὐτόν : “ρμτὶπὰ ᾿ἷπιὶ ἴο ρονγάον." ἨΗθτα 
[8:6 8111] τηοτθ ϑιωρἢαίιϊς ἐξελίκμησε ἰ8 υδοὰ. 

ΔυΪγ Τὸν (ἾΤ), 6 δοδροτὶ ἴοπῃ ἤθᾶῦ Οδσιμεὶ. 
Οεἴμᾶ νγῶ8 4180 τηοϑί ᾿ἰκοὶγ ἃ βοδροσί ἴοτσῃ (Α ςς 80), 
ΠΟῪ Ὀοίίαεῦ Κηοόνῃ ὈΥ [ἢ0 πϑη0 Ῥιο]θιηδἴϑ. -- 
ὥοσησιδδῃ, [0 ν͵αϑ, 88 ἰὲ πυου]Ἱὰ θϑϑ, ἴΠ0 ῬΔ 

πθ οἷ Φδῦμθι (723, εἰ. 2 ΟἼτου. χχνυ. 6). 
ὙΠΙΟἢ ἸΔΥ οὐ 6 ΜοάϊΥΓΔΏΘΔΏ. --- Αξοῖυδ (Αδἢ» 
ἀοά) δὰ Αδοδίοι (Αδῃῆκοϊουῃ) ΤΟΥ σοσὸ ᾿{Κ6- 
υνῖδο οἰτίου οὗ τἘπ6 ΡΒ διίποθ. ΤῊ ἔΟΥΤΏΘΥ Ὑγ88 
δἰιααἴοα δοουῦ τα ἩΔῪ Ὀοΐνγθο ΔΖ δηὰ ΦόορΡ8, 

ον. 28. Βὺγ δῃηὰ Οοίπ. ὅν ἰβ 8130 σίνϑῃ  δηὰ [Π|6 ἰαϊτου ἔσο Σ ἴο [86 δου. 
85 δυὰ ἰπ δοῃ Μ55, Βυϊῖ 186 ρ0]Δ00 νγὰ8 ῥγοῦ- 

ΟΒΠΑΡΊΤΕΕ [Π. 

1.2 ΑΝ ἦ {867 βθηΐ δια θαββδογβ ὑηΐο πὶ τὶ πογᾶβ οὗ ρϑϑοθ, βαγίπρ, Β6βο]ά, 
Ὑ6 ἴῃ βασυϑδηίβ οὗ ΝΑΌΟΠΟΔΟΠΟΒΟΡ [Π6 ρστοαὺ Κιίηρ 116 Ὀθίοτθ [Π66; 186 8 88 ἴξ 

8 ἰ8᾽ ροοά ἱπ (δγ εἰσῃί. Βθῇἢο]4, οὟΓ ἔαγιη-Ὠουβ68,5 ΔΠα ΘΥΘΓῪ Ρ]8Δ06 ΟὗὨἨἁ ἀοπΓΒ," δᾶ 
ΘΥΘΙῪ Πο]4 δ οὗ τοδί, ἀπά ἰδ δ ἤοοῖκβ, ἀθὰ (Π67 δογάβ, δ: 411] (Π6 10]48 " οὗ ΟΡ 

4 ἰδηίβ, 116 Ὀοίοσθ [ΠΥ ἤδοθ ; '86 ἐλοηι 88 1ῦ ΤΩΔῪ Ρ]6886 66. Β6}ο0]4, 4180 ἢ ΟΌΓ οἰξ168 
δη4 {Π6 ᾿ΠΠΔὈΪ ἰΔη18 ὑΠογθοῦ ΔΓΘ ἸΠΥ βουυϑῃΐθ ; ΘΟΠΊΘ 8ηα 468] νγ] ἢ ὑΠΘτη 88 1ὑ 18 σοοα 

ὅ ἴῃ ἰὮγ εἰρη. Απᾶ (86 τηϑῃ οᾶσῃηθ ἴο ΟἸΟΡΒΘΓΏΘΒ, δηὰ γτερογίθα ὑπο ᾿ἷπὶ δοοογαΐϊηρ ἰο 
6 {μ686 νογάβ.}} Απά ἢδ σϑῆηθ ἄόνγῃ Ὡροη (ἢ 868 οοδβϑί, δοέλ 6 δπὰ ἢΪ8 ΔΓΤΩΥ, δὰ βού 

ΒΆΓΤΊΒΟΠΒ ἴῃ {Π6 ζογιΗ6α 13 οἰ(ἴ68, ἀπά ἰοοὶς ουὐ οὗ ἰμθ σἤοβθα τθη 88 δυσὶ] αγθβ.}5 
7 Απάᾶ δ ἘΠῸΥ δηᾶ 4}1] ὑποὶγ οουηί ΣΎ τουπὰ δοουΐ τϑοϑίνθα ἢΐπὶ τ] ἢ ραν] πᾶβ, δπᾶ 
8 ἄλῃοθβ, δῃάὰ 16 (ἰπῦτοϊβΌ Απάᾶ 615 οδϑδὶ ἀοόονῃ 84]]}7 {Παὶρ ΤΡοη 6 γβ,}δ δηὰ οσυΐ 

ἄονσπι {ποὶρ ρτόυθβ; δηᾶὰ διἷβ ὑπουρῃῦ τγδβ ἢ ἰο ἀθβίσου 811 {Π6 ροὰβ οἵ 86 Ἰδηάᾶ, 
{Παὺ 411 παίϊοπβ ταῖρι Ὁ τοΥΒΗΐρ ΝΑΡΌΘΠΟΔΟΠΟΒΟΣ ΟἾ]Υ, δα ἐλαί 411] ὑοηριιθ8 δῃηᾶ 4]]} 

9 {πεῖν {1068 ταϊσμῦ “1 641} ρον ᾿ΐπὶ 88 σοά. Ἀἀπα 3 ἢ6 σϑὴθ ΟΥΘΡ ἀσαϊηβὺ Ἐβάγβϑίοη 
10 πϑᾶῦ υηΐο Ὠοίδϑ, νι ΐοῖ 8 οὐοσ 3 δραϊηδὶ [Π6 στοδῦ 88 }Ὁ7 οὗ υάεοα. Ὁ Απὰ ἢθ ρἰϊομοά 

Βοίσθθη ας “5 ἀπά ϑουίβοροὶἶβ, ἀπα [Π6Γγ0 ἢθ ἰαγτὶ θα ἃ Ὑγ.016 πλορίλι, (μδὺ .δ6 τσ 
δ. ἰορ οί 6 Γ 41} (86 Ὀασσαρθ ἢ οὗἨ ΠΪΒ ΔΥΊΏΥ. 

Ὕοτα. 1-ὅ. «1... Υ.Ψ.: 8ο. 3 ἰο ἐγοδὲ οὐὁ ῬΡῬοδοθ... .. 6.811} Ὀο. 8 ἨοΌΘΟΒ (ΟΣ., αἱ ἐπαύλει). ὁὍ Δ4}} ΟἿΣ Ρίδοοα. 
Ἐτιιπδοῖδο τοϑοΐτοα ἰπίο 8 ἰαχὶ ἔμ τοῦδ καὶ τᾶς τόπος (ἀγρός, ὅ8. ὅγτ. ΟἹὰ 141.) ἡμῶν ἔτοιι 111. 19. 28. δ. 64. 714. αἱ. 
ὙΠ} 00. Α]ά. ΟἸ]ὰ 1Δἱ. (σοὰ. Οοτὺ.), ἩΒΙΟΝ τὸ Ὑδηιϊίπξ ἴῃ ἐδ ἐσσί. γες. δΑ.Υ. : 84}} ουν δοϊάα. 8 ογκίς ἰδΒ6. 
 οἡμπίς ἴἤὯὮ6. 8. )οάχοιρ (Οζ., μάνδραι). 8 νἱϑαδοῖὰ (δ8. 106.). .. . φγοῦ. 10 ροοιηοῖ ζοοὰ πηίο {Π|66. 11. 80 
..... ἀοοϊαχοα.... ἐδ ]6 ΔΗ ΏΟΣ. 

Ψετε. α, 1. --Ἰ.ᾺὉῸὉΡ.: ΤΏδο ὁδί ἴθ ον ἰονατὰ... .. Ὠπἰσὰ. 18. ον εἰὰ (ΟΣ., εἷς συμμαχίαν). 14 80. 
18. ἐπὸ ΘΟΌΠΕΥ (Οτ., πᾶσα ἡ περίχωρος αὑτῶν; (86 Ῥτοροθα ἰδ οταἰεξοὰ Ὦγ 28. 44. 71. 76. 106.). .. . μα. ... τῷδ 
ἀδηοοθ, δὰ τοίλ. 

Ψον. 8. ---18.Α. Υ.: Υοῖ δο ἀϊά. 11 ογιῖῖς ἃ]], 186. ΤΊ [6 το δῦ ἐμαί τὰ ἱερά ἐουπ]ὰ ὈῸ6 τοδὰ 70. τὰ ὅρια (666 ἰγ. 1), 
διιπουκὰ [ἰ μδ6 ῃο Ἀ13. δι Βοσίγ. Τὸ που]Ἱὰ δοοῖὰ ἐμαὶ (9 ἰγαπδίδιος τΐδίοοκ πὸ οσά ἴῃ ἐπ ογἰχίηδ. 9.Α.Υ͂.ὄ: 
70 ἢ Ὠδὰ ἀδοτοοά. Βὸγ καὶ ἦν Χ. δ8. ΟἹά 1Δἱ. ξγτ. (48 Α. Υ.) ᾶτὸ ὅτι ἦν. Το τοδάϊηκ, δεδομένον, ἰπρίοοφὰ οὗὨ δοδογμένον, 
ἐδ δὶρο ΒΌρρογίδοα ὮὉΥ 11. δὲ ὙΘ]} δὸ ὉΥ 111. Χ. 19. δ8. 71]. αἱ. νεϊ ἢ ΟἹὰ δὲ. ῥγγ., οἰϊϑὰ ὈΥ Ἐσίἰσδοθβθ. Εἰῖμοσ πἩου]ὰ ρκὶνο 8 
βοοὰ ποηδο, Ὀπ0 ὑ}6 ἤόστοοσ στοΐχΐ δα δὶ] δ γ9 δρταηβ ἔἴγοτα ὑπ Ἰδιΐδ ἑπσοῦ ἢ δ ΟΥΤῸΣ οὗ ἃ οΘοργ δι ΤΑ. Υ͂.: δδουϊά. 
81 ρφρῃὰ ἰγίθοῦ δῃου]ὰ. ΤῈ ποσὰ πᾶσαι ἰδ οχἱοὰ Ὀεΐοτο " τοῖν ἐστί θ68,᾽ ἴῃ 111. 19. 23. δὅ. δ8. 64. 108. 243., δῃ!ὰ ΣΏΔΩΥ 
οἴδος σοάά., νι Οο. Α1ἀ., δῃ ἃ δοοσωδ ουξ οὗὨ ρμῖδοϑ ; Ὀπέ ἰὰὲ σὰ ΡΟ ΔΌΙΪΥ Του πὰ ἰη ἐδ6 οτἰ κί δ) ἰοχί. 
ετα. 9, 10. --5 Α. Υ. : ΑἸδο. 35. 71 υάθδ, ΟΥΟΣ (τπιδτᾷ., Φοίεα; ἢοίλαπ, πη|02). ΤΏΘΑ.Υ. Ζ0]]ονα 186 ΑἸ ἀϊηΦ 

ἰοχ. ἍΜΑ.ΓΨ.: κίγαϊξ (εθοὸ Οὐηι.) οὗ Φυάοα. 36 Θοὔδ. ΤῺ ἐέχέ. γες. 86 Γαιβαί; Χ. θέ., γαιβαν; ΠΙ. ταιβαν; 19. 
108., γεβαλ; δ8, 28.,. γαβαι. 19.Α. .: οἀττίοχοα. 

σβάρτεξε [Π. 

γον. 4. ᾿Απαντᾶν, ἀ64Ἱ νχῖϊ. ΤῊΪΐΒ ἰ8 6 ἰδίοσ ὙἾὮ. [1 τδϑ ἴου ἃ Ἰοὴρ τἶπιθ 8 ρτϑαὶ ρασ]ζίο ἴο 

ΤΩΘΒΏΪΩΩ ΟΣ [86 πογὰ. Οἱ. 3 Μδοο. υἱῖ. 89; 8]: ῃο]δσβ, θοιΒ οὰ δοοοῦπε οἵ 186 φοτταριίοη οἵ 
ὡς .{ὶ. 20. ᾿ Ποία ἰηῖο “ΦΔυάοι᾽ διὰ [86 βίηρα!δι ποζὰ 

6᾽. 8. Ουὐ ἄονσῃι ἐμοὶ τονοβ, ἵ. 6. ΤῊ πρίονος ἰουπὰ ἴῃ 186 ἰοχῖ. 1 νϑ Βοϊδπὰ ψΠ0 
δαοιθὰ ρτόυεθ ἴπ σῃ οι {86 ἰΔ01]8 οὐἨ [6 ῬΘΟΡΪΘ᾽ ἢγρς φῃρροδιθὰ (η6 ἰάδα οὗ 8. ποἰδίδικθῃ ὑγαπαῖδ. 
ΘΓ ἴο Ὁ9 ἰουπὰ. Οἱ. 1 Κίηρ χἰϊ. 10; χυ. 18; 2 εἴοῃ. 
ΟἼτοη. χἷν. 8. γον. 10. Θωμ διὰ δογίβοροὶίδ. ὙΏῈ ἢγος 

γον. 9. Νοδν Ὁοίεϑα (Ποῖ). ὅ66 ὅδϑῃ. : 
χχχυΐ!. 17. ΤῊΪ 5 ρῥἷδοο 8:}}} ὈΘΆΓΒ [8 δησίθηῦ ὨΒΙΏΘ. Ἐμεσοβο), ἘΣ οἴδατε “Ὅς ἽΝ ΝΑ ΦΑΙ κρ νμῳ 
1ν ἰδ δἰϊπδιθαὰ Ιου οσ ἔνθ τῃΐ]68 βου ἢ} οὗ 96 ηῖπὶ δὰ ὦ γθθο δι δγία δᾶ οοίπα. 86 κα δ ον ᾿ : . ΒοΥΓΠΟΡΟΙ 8, “ οεἶτγ οὗ 
θη 8 διοσχὶ ἀἰδίλῃηοθ ἔγομι [86 ρ]δΐῃ οἱ Ἐδβαγδεϊοῃ. ἢ Ω ϑογ ίδηδ,᾽" 18 ρίνϑῃ 88 [ἢ ΒΥΠΟΏΥτα οὗ ΒδΙἢ- 

-- Ονὸσ διδί πεῖ ἴμ9 ἄτϑδῖ βαὺγ οὗἠ Τυαεθα, ΤΠ ραη οὐ ΒΕ μβῆδη ἴπ {Π0 ΧΧ,, ἀπὰ ἴδ 186 ρἷδοθ 
νογὰ πρίων, εαιὺ, ἰδ Του ἢ ἴο ὉΘ 8 τι ΐδΟγ ἢ 8] αἰ οι τὸν ἐποώπ αν ΠΒέϊδαη. Γὲὰκ ἐπὸ ἰδέῤῥδὲ. ὁ ει 

οὐ Ὑ Ὦ, »ἰαὶπ, ἕο πθῖοι [80 ὑγδιδίδίος σοϑδὰ  ὑθῃ εἰκίϑα πὰ τῃ:9 ΟὩ]Υ ὁπ τγϑδὲ οὗ [180 ϑοσάδη. 



σΌΡΙΤΗ. 178 

ΟἜΑΡΤΕΕ [Ν. 

1. ΑΝ (δὸ οΒ]γϑη οὗ [δγ86], (αὶ ἄνγο]ῦ ἱπ 7υᾶε58, μϑαγᾶ οἵ ἢ 411 (πὲ ΟἸορβΘΓη 68 ἐῃ 9 
οὨῖοῦ ζθΠΘΓΑ] 3 οὗ ΝαΡΌ Ποἀδομοβοῦ Κἰηρ οὗ (ῃ6 Αβδυγίδηβ Ββδὰ ἀοῃθ ἴο (86 δ ΊΟΠΒ, 
δηα Αἴΐοσ τγδῦ ΤΏΔΠΠΘΓ Π6 Πδα Βρο ]θα 411 {86}. ὕθιιρ]θβ, ἀπά Ὀγουρῇῃῦ ἔμ 61 ἰο πουρ}ΐ. 

2 Απᾶ δ {Π6Υ ὙΟΓΘ ΘΧΟΘΘΑΪΠΡῚΥ αἴγαιά Ὀθίοσο " Εἷπη, δα ὑγσογθ ἰγου Ὀ]6α ἔο" 96 γυβ] τὰ, 
8 πὰ ζ0᾽ {Π6 ὑθιρ]6 οὗ {86 1οτὰ ὑποὶρ (οά ; ἴον ἴον δὰ Ὀαυὺ }αδὺ οοηθ ἂρ ὅ ἔτοια [89 

Οδρε νιν, δηα 4]1 [6 Ρ60}]6 οὗ ὁμάξδα δα Ὀδθῃ 5 ἰαίθ! Υ ρδιβαγοᾶ ἱορϑίμδνγ, δῃᾷ (89 
4 ν6886]8, δηα [Π6 8}, δη4 {16 ἴθι ρ|6 βδηοι θα ἔγοια ἴ [16 ργοΐδηδίΐοη. Απά ὅ (6 Ὺ 

Βθηΐ ἰηΐο 4}1 (πΠ6 Ῥοσγάϑγ οὗ ϑδαιηδγία δῃα νἱ]αρθβ," δά ἐο Βωίμοσγοη, δῃὰ Βοίτηθῃ, 
ὅ δῃὰ “ογίοο, διά ἰο Οδβοβθα, δπὰ Ζέβογα, δπα ὁ {Π|8 νδ]] 6 Ὺ οὗ 4161), 8πα ροββϑββϑα 

ΓΠπϑηλβογ 8 Ὀοίογθῃδηα οἵ 411] ὑμ6 ἰορβ οὗ ἴπ πίρῃ τηουηῃίδίηβ, δα νγα]]6α δρουΐ 
186 Ὑἱ]αρθβ ο 1 {πθπλ, δηᾶ Ἰαϊά ἴῃ ργον βίοηβ 88 ἃ Ὀγθρδγδ οι. ἴοὺγ 1 ΓᾺΡ; ΙῸΓ 

6 ἐποῖν βο] 48 σσοσθ οὗ Ἰαίθ σθραροά. ἀπά 4“Ζοδοΐμι, ὑπ6 ϊρῇ ργϑβί, γιὸ 12 νγγὰβ ἴῃ {Π|086 
ἄδγϑ ἰῃ ΨΦογιβδ]θ), σστοίθ ἰο ὕπο (Παὺ ἀνθ ἰη Βοίαϊαδ, δηα Βοίοιθβδί θα, ὃ τ Ὠ]Οἢ 

7 ἴβ ΟὐΟΥ ἀραίηϑίὶ Εδβάγδθιου. Ὀδίογθ {π6 ῥ] δίῃ 1" πθὰῦ ἰὸ Ῥοίμαίτα, ομδγρίηρ ἐλθηὶ ἴ0 
ΟΟΟΌΡΥ δ (Π6 ραββαρθβθ οὗ {π6 ἢ1}] ΘΟΙΙΣΥ, [ῸΓ ὈΥ͂ [βοτὰ γγἷάι [Π6 ΘηΐΓΔη06 ὁ ἰηΐο 
ϑυάξα ; δηᾶ 1 γγϑβ ΘΑΒΥ (0 βίορ ὑμϑῖὰ ὑπαῦ 6 ΓΘ οοτηΐπρ ρ,}7 Ὀθοδῦβα ὑῃ6 ρβββαρθ 

8 τὋὲ8 δίγαϊί, [0 ΤΟ σζθῃ δὖ {Π6 τοδί. Αμπάὰ {86 οὨ]άτθη οὗ 1βγ86ὶ αἰὰ 48 ΨΦοδοῖπη {86 
ΒΙσὮ ρῥγίθδῃ δῃᾶ {6 δοῦῃοὶ] 23 οὗ 4}1 {86 ῥθορ]6 οὗ [βγ86], σγῇο ἢ ἀνγϑὶῦ αὖ 9ϑγιβδ- 

9 161λ μαὰ οοτωμλδηαοα ἵπθπ. Απαὰ Ὁ ΘΥΘΥῪ δὴ οἵἱἨ [8Γ86] οτἱϑὰ ἰο αοα σι στθαΐ 
10 ἔοδσυθῃσυ, δηᾷ ψὶἢ στοῦ ἔοσνθηου ἦ αἰὰ τΠ6Υ Ἀαμ20]6 ὑμοὶν βοι]8, δοίΐ ὑπθυ, ἀπ {Π6ὶΡγ 

τεῖνοϑ, δηα {πον 1016 Ομ 68,53 αηὰ {ποὶν οδίι]6; δμα ΘΥΘΓΥ ΒίγᾶηροΣ δα ΒΙγο]ηρ, "8 
11 δπὰ {ποὶν βουυδηίβ θουρμὺ τὶ ἢ ἸΔΟΠΘΥ, ραὺ Βδοκοίου ἢ ἀΡΟῺ ὑποὶγ ἸοΪη8. Απὰ 235 ΘΥΘΙῪ 

8} 8η ψοϊηδῃ οὗὨ [8786] 5. ἀπὰ (π6 Ομ] άγθη (μὲ αὐγο]ῦ ἴῃ 5 ΘΓ βδ] θη ῥτοβίσαι θα 
1Ποιηβοῖνοϑ 5 Ὀϑίοσθ 186 ἰθῃλρ]θ, δῃα οδϑὺ Ἀ50.68 ὍΡΟῸΠ {μ6 }Σ ἢθδᾶ8, 8πα βργοδα ουΐ 

12 {μοῖρ βδοκοίοίῃῃ Ὀαΐοτθ (η6 ]οσᾶ, δπᾶὰ ραΐ 3 βδοκοίοίῃ δϑουῦ 86 δ]ῖϊδύ. ἊἈπὰ 
{ΠπῸγ 9. οτἱϑᾶ ἰο 186 αοἀἂ οὗ Ιβγ86] αἰΐ νεῖ ἢ οὨΘ Θοηβθπῦ ΘΑΓΏΘΒΕΥ, ὑπαὺ ὧθ νου] ποῖ 
ρῖνο ὑποῖγ 110010 ΟΠ 68 Ὁ ΤῸΓ ἃ ΡΓΘΥ͂, δῃὰ ἐῤεῖγ ΥΪν 68 70 8 8001}, ἀπά {6 οἰ(168 οὗ 
ὑπο ὲν ἱπμουϊίαποθ ἴο ἀδβίγαοίίοη, μα [6 βδποί Δ Υ ἰο ῥγοΐδηδίοη δηα ΓΟρτΌδΟῇ, 

18 δὴ οδ]θϑοὶ οὗ βροτῦ ἰο ὕὉπ6 παιίοηβδ Απά (μ6 [μογὰ πϑαγὰ {ῃ6ὶγ οΥγ,52 δῃὰ Ἰοοκαᾶ 
ὍΡΟΣ (μοῖρ δ] οὐϊοη. 8. Απά ὅ6 (ῃ6 ᾿ΘΟρ]θ ἔαβίβα τϑῃν ἀλΥ8 ἴῃ 4]} 428 δπὰ “6- 

14 γυβα]θῃλ Ὀοίογθ [Π6 βαῃοίυδγυν ὅὅ οὗ πΠ6 1ογτὰ ΑἸτρϊγ. Απα Ψοδοῖπι (86 Πὶσῃ ρῥγὶθβὲ 
δηᾷ 4]} [Π6 ργιϑϑίβ ὑμδὺ βίοοα Ὀοΐογθ ἴπ6 [ωοτὰ, δηὰ {ΠῸῪ σψῸ 85 τηϊηἰϑίθγθα αηΐο (86 
Τιοτᾶ, ἐμοῖν Ἰοΐμ8 θοίΐηρ 5 σι ψ ἢ βδοκοϊοίῃ, οἴἶδγθα ὅ5. τ[ῃη6 αΔ]Υ Ὀαγηΐ ΤΟΥ σῖησΒ, 

16 στ [ῃ6 νονγβ δῃᾶ {Π6 ἔγθθ ρβ οὗ [ῃ6 ρθορ]86. ΑἈπα ΠΥ ὃ. δὰ 8868 ου ὑπ ]γ 
ΤηΪγ6 8; δηᾶ τμ6ὺ 3 οχἱθὰ ἀπο ἔΠ6 Τοτὰ 10} 411 ἐλοὶγ ρόνοσ, (μ΄ λθ που] Ἰοοῖκ 
ὍΡΟΙ 4]] (86 Βοιι86 οὗ βγ86] ὡυϑοϊ ουβι Υ. 

Ψοτ. 1-4.-- 1... 7ΥΧβ.: ΝΟ... «Ὠοασὰ. 8.οδρίδῖη. ὃ ἸΏΟΘΙΟΟΟ.Ό. 4 οὕ. δ ἯΟΤΘ ὩΘῊΪΥ τστοϊυτηοῖ (0 τ., προσ- 
φάτως ἦσαν ἀναβεβηκότες). 5 ἩαΤθ. [80.180 βδῃοι θὰ αἵϊοσ. 8 Τμογοίοσθ.Ό 59 οὐδδίβ. ... ἴδο Υἱ Προς. Ἐτσὶ 
θ6;9 δὰορὶδ κώμας (ἐέχέ. τες., Ἑωνάς, ἃ8 ᾿ΙΌΡΘΙ ΠΔ116) ἔσο 11]. 243. 248. 249. Οο. ΑἸ]ὰ. ; δ8. μδ6 εἰς τὰς κώμ.; 11. 44., 
κωνά; Χ. κωλά; 19. 108., κειλά. 10Ὰ. Υ. : ΒοΙΒοΙΟΣ .. .. ΕδΟΙΆ. . .. δηὰ 1ογθοὰ (δ6 Υἱ] κοῦ ἰμδὺ ΘΓ ἰπ. 

Υοτα. ὅ, 6. -- ΠΑ. Ὑ. : ὧν τί οι Δ18 [705 186 Ῥτουϊδίου οὗ, οἷο. (ατ., οσὶς παρασκενὴν πολέμου). 1 ΑΙδὸ .... ΨὮΏὮΏ. 
12. Βοίμυ)δ δηὰ Βοίοιπημοδίμδιη. Ηθῖθ ΠΠ. 26 ἴΠ6 ἴοστηῃ βαιτονλούα, || ὑμ9 οἶμον Οοἀὰ., (μου ΘΟΙΩΠΊΟΏΪΥ (ἢ 0 ἔογτιλ ἴῺ 
τΐρ ΜΆ. 16 βαιτυλούα ; Χ., βαιτουλα. 4 ΑΟΥ͂.: ἰονατὰ ἰδ 9 ΟΡΘἢ ΘΟΌΏΓΣΥ (ἸΏΔΥρ., Ῥία!"). 
ογ. 7, 9. --ἼΘΑ. Υ.: Κοορ (ΘΣ., διακατασχεῖν). 16 [616 ΨΔ8 ΔῺ δ δῆθοθ. ἔ[ ἧ{[ξδδὲ τἸνου]ὰ οοπιο (προσβαίνοντας). 

18. ἱχἢ Ῥγίοεὶ δὰ δοτηπιδη θὰ ἔμοῖη 1 ἐπθ δηοϊϑηίδ (πιδτρ., φουεγποτ). Τὸ (οὐὰ, 44. 7]. αἱ. ἱπόοζτὶ προσηύξατο 
Ῥοΐογο ἢ γερουσία. 19 ΑΟΥ͂.: νὐϊοὶ. 3.0 ΤὨσΘΏ. Δ1 ὙΘΏΘΙΩΘΏΟΥ, (ΕῸΣ ἐκτενίᾳ, 68, ἐδ οἷοδθο, 19. ὅ8. ΟΙα [ἴΔι., 
ΟΥΟοΣΥ νηστείᾳ; οἵ. ῬΒ. ΧΧΧΥ. 183, ΤὨλ6 ΟὨδΗκΘ τν88 ῬΓΟΌΘΌΪ ἄυθ, ὨΟΎΤΘΥΘΙ, ἴ0 ἔπ0 ἴδοῦ [πδὺ ἐκτενίᾳ ὁσοΌγΒ υδὺ Ὀοΐοζο. 
Οσοά. Χ. οπιίία 6 ΒοΟΐΘ ΡὮΓΩ8δ6.) 

ψοσα. 10-12. -- 5.Α. Υ͂. : τδοῖν οἰ! άτθη (οἷ. τον. 12) 355 Τηβίοδά οἵ [80 Δγ610 Ὀοΐοτο μισθωτός (88 ἐεΖὲ. γες.), Ἐτὶ ἐΣϑο. 9 
δορί καί, 6 ἰουπὰ ἰη 111. Χ. 19. 23. δὅ. ὅ8. θέ., οἵο., ἢ βγε. ὅο. Αἰ. ΜΑΟΥ͂, : ΤΌμπΑ. 35 ογιίία οὗἨ 18:86] (50 
δῶ. 64. 248. 248. 249. Οο. ΑΙὰ.). 26. 1} {16 οἰ Πάτα (ΘΣ., παιδία, θΣ 8600 Τὸ. 12, τὰ νήπια), διὰ 86 ἱπμδοὶ δὴ οἵ. 
Ἐτϊἐσοοθθ που]ὰ δἰτίκο ουὖὖ 6 καί, Υἱτἢ 11. δ8. 74. 108. 248. ΟΙά [μὲ. ὅγε. ἽΑΟὟ. : 16}}. 28 [ῆὴορ ἤἦδοο οὗ ἴδ9 
ἱωοτὰ : αδὸ πο γ ρμυΐ. 30 ογηιῖίς ἔ86Υ. 80 ΘὨἢγϑη (5960 Ργοσοάϊηρ Υγ6Γ.). 81 αμαὰ ἴον ἰδ ἡδίϊοῃ8 [0 Γοΐοίςθ δἷ. 
οι. 18-ἰδ. --- δ ἃ, Υ. : 8ο οὐ (64. 248. 248. Οο. ΑἸὰ.) . . . . ΡΓΔΥΘΙΒ. 88 Ἰοοκοὰ ὑροὴ ἐδποὶς δθποϊίουδ (11. 888 

«σειδεν, ττἱΛΗ Δ ὦ ΟΥΟΣ ἴδιο ἤχει Ἰοίϊζοσ, ἰ.6., ὡς εἶδεν) 86 ζο:. Ὧ5 (οἀ. Χ.. δΌρρ]165 ἔπεσον Ὀοΐοῖθ κατὰ πρόσωπον τῶν 
ἁγίων. 56 Α.Υ͂.: προ. δ7 πρά ἐμποὶς Ἰοΐπ κί. 3 δηδοδοτθὰ. δθδῃὰΐγοθ. . . «διὰ, 40 ογηίξίδογ. 

ΟΒΑΡΤΕΒ ἹΥ͂. 

γον. 3. Ιδ ἰβ ἴο δ ποιϊοϑᾶ {δαὶ ἐπ ἔθιηρὶθ 88] Ὑογ. 8. ΤῸ πιδκα (ἢ Ῥοΐηι πὲ πούΐοοα 86}}} 
δθῃ δἰγοδν τεϑίοσοὰ, Τλ8 ὑοοῖκ Ρ͵806 οἷτ, Β. Ο.  ποτο οογίαίη, γὸ τοδὰ ἤθτο ὑμαὺ τ[μ89 ρϑορὶο μαὰ 
δ20. ἦαϑῦ τοϊασηθιὶ ἔτοσλ ἴἢ0 Οδρινιγ. 8.60 Ζ7ηίγοά,, 



114 ΤΗΕ ΔΡΟΟΒΥ͂ΡΗΑ. 

ὑηᾶάον “ Ηἰδιογίὶ 1] Ὠ: Βςυ}168.᾽ [1 ͵8 8614, τηοτθ- 
οΥοσ, ὑπδὺ [ἢ6 γ6386]5 οὗὨ [Π6 ΑἸταγ οὔ ἴδ Ὠουδθ δὰ 
ὈΘοῺ βαποι ρα ἔτγοιῃη ἴθ Ῥγχοΐξαηπδιίοη (Ὁ Απιίο- 
ου8 ΕΡίρμδηο81). (ἝΟἽἁ Ηδοσζίο]α, ἱ. 819, 

γον. 4. ϑ8δοηΐῦ ἐπΐο 811 [86 Ὀογάᾶορ οὗ βασηασία. 
Τηο δα ΔΓ [ΔΏ5 αὖ Ὁ}}18 ΟΠ|6 γοτο ἃ πιὶχϑα ρϑθορ]ςο 
τ οπὶ ἴΠ6 Κὺρ οὗ ΒαῦγΙοη Πδα οβί δ] βηθα 1π {Π6 
ΘΟΌΠΙΓΥ δίϊον ἀδρορυϊαιίηρ ἰῦ οὗ [8 οτ ρ' πα] ἱπῃδῦ- 
᾿Ἰϊδηῖ8. ΤΌΠΟΥ Μεγ ἰἀοϊαιθτβ.Ό ΤΉΘΥ ᾿δὰ οὶ Ὀ66α 
ΔΙ]οννοὰ ὕο ραγιςὶ ρα ἰῃ [Π6 σοθα ]άϊηρς οὗ [ἢ 6 ἴδπι- 
ῬΙο, δὰ ᾿γοῦθ οἡ ἴδγπιδ οὗ ἴῃ Ὀἰίθγοϑι Βοβι ΠΥ 
τὶ [ῃ6 Δδονβ δὴ ὕΠ9 ἴπ|ὸ ψῃθπ τ 6 δαρροβοὰ 
ΘΥ̓ΘΏΪ8 Π6ΓΘ Γεοογαθα τοοῖς μ]8.6. Ηθδηρο [Π6 δὲδιθ- 
τηθηΐ ὈΘίοτθΘ 8 18 ποῖ ἃ 1016 Βαγρτ βίης, 88 Μ 61} 88 
δυρροθιίῖνθο. Μδπυ ἢοϊ]ὰ ἰὑ ἔογῦ 85}: πμπηλίϑία ΚΆ0]6 
ον  ἀάθῃςθ οὗ ἃ Ἰαΐδ ἀδῦθ ἔοσ ΟἿἿ ΨΟΥΚ. --- Βοοίδοσου. 
ὙΠΟΥΘ ΘΓ {π0||ὼ Ρ]δοθ8 οὗ {Πἰ8 ἸΒΤ6, ἢ ὌΡΡΟΓ δηὰ 
ἃ ἰἸονοῦ. ΤΟΥ 81|}} δασνῖνθ ἰῃ ψῃὰΐ 8 ΚΟ 88 
Δεῖ  -ἂν, ἃ Ἰῖ0116 ἴο [Π6 ποσίν δὶ οὗ Φουα βα  οπι. --- 
Βοῖσηθη. Α μ]δοθ ἈΡΡΆΓΘΗΓΙΥ ἴῃ ὅπ6 ποῖ θογῃοοᾶ 
οὗ Ποιῃαῖπι. ΟἿ νἱ!. 8. -- Απὰ ἴο Ομοῦδδ. Ρτχσοῦ- 
ΔΌΪΥ 0Π6 δϑιηὴθ 88 ΟΠοῦδὶ (εἶ. χν. 4, 5), δῃὰ την 
86 186 Ηοῦδῃ ({ἹᾺ ἽΓΠ) οὐ απ. χίν. 15, ἃ ρίδοθ 
ὩΟΡ οὗ ΠὨαπηδΒΟΌΔ. --- ὔδοσα. Α'8 ἰδ νου] βϑϑῆ 

ἴου τμ0 Ηεῦτον ΞΓῚ, Ηδσον. ΤῈ Βυείδο μδδ 
δΠ6 τοδάϊηρ, Βϑι ΟΠ ΟΣΏ, ἱ. 6. ΒοίΒοτοῦ. - Δπὰ ἴο 
1:6 ΨΔΙΙΟΥ οὗὨ 86]. Τποῦυρῦ ὑγ δοηθ ἴο ὃ6 
186 ῥ]αΐη οὗ βασοῃ, ἴΠ6 “ δου ᾿᾿ οὗ τὲ ΟἹ Το8- 
τἰπιθηῦ. ΟΥΠοτα (παῖ 8 81. Ζιςι.) τοῖον ἰδ ἴο 
1η6 Ὀγοβὰ ρμ]δίη οὗ 6 Μυκμηδ, ἩὨ]Οἢ βίσοῖς 68 
ἔτοπι ΕΡ4] ἴο (ἀοτί ζίπι. 

γογ. 6. Ομες Μϑ. (58.) ο4}16 [8 εἰσ ῥγίοδι, 
Β6ΙΘ δηὰ ἴῃ νυϑῦβα 8, Ἰλιακείμ. ΤῊ Ϊΐδ Ὠβτηθ [8 ποΐ το 
θ6 ἔουπὰ ἴῃ {Πὸ 118ὲ οὗ [ἢ6 Δ ΠῚ65 οὗ [Π6 Πρ ἢ ρεθβίβ 
δίῖνθη ἰῃ 1 ΟἼτοη. Υἱ., δηὰ ἴδ ἰδ ποῦ ᾿ἰκεὶγ ΓΠδ0 [6 

ἘΠΙΑΚΙῺ τηροϊίοηθα ἴῃ 3 Κίηρβ χυἱ. 18, νγαϑ ΟΥ̓ῸΡ 
Γαϊβοὰ [0 {Π|8 ἀϊρηΐϊγ. ΟἿ ἔδιθ ΤΟΎ ὉΠ τΠ6 ὈΟΟΚ 
Βοίογθ 8 8 ἵπ ἴπ8 πηδὶῃ δοι τοι, πο εἰ016 “ Φοδ- 
εἶπι,᾽" ὦ. ὁ. “116 1οτάὰ δῖ βοῦ πρ, νουϊὰ ὃ6 δ 
ΔΡΡΙΟΡσγίδίθ ομα ἴον ἴπ6 σπασδεῖθυ. ---- Βοίυ]υδ δὰ 
Βοίοσαθδίβοοα. Τῇ πϑῖο πος ἢ ἀοδίμδίθα (0 
8066 οὗ ἴΠ6 ῥτγίποὶρ4] ἀνϑηΐβ οὗ οἷγ ὈοῸκΚ ἀοδδ ῃοῖ 
οἰϑοπογο οοοαγ. [18 ἀοτί ναῦ οη ἢ85 ὑὕδϑθῃ δουρῆς 
ἰῃ νατίουβ Ηδῦτγον γοσάβ, Ὀὰϊ τοδὶ σζΘΏΘΣΘΙΥ ἰπ 

ΓΝ ΑΓΊΘ, ἐν δ., “ υἱγρίπ οὗ τη [οτά. Ῥοβδί δ] 
Π6 δυῦπον οἰδηχοι ὕπ6 ἢδΔηγ6 οὗ ΒΟ)6 ΟἾΠΟΣ ρ]δὲθ 
ἰηο Βοΐζαϊπα ἴῃ οτάδτ ἴο ΔΒ ἴἢ6 ΓΟΑῸΪΓΟΠΊΘΗ ΙΒ 
οὗ ἢΐβ βίου. [18 Ἰοσδίίοι που] βϑότῃ [ο ὃὉθ ρίνϑῃ 
πὶ θυ οϊοηῦ ἀοἢ θη 055, Ὀθ 4]} βειοπιρίδ ἴο ἢχ 
ἰζ8 ἀχϑοῖ δἰΐϊθ ἴδνθ εἰϊηθτῖο [81164Δ. ΤΠΘ ΟἿΟΣ 
πεν τηοθητοηοα τγαϑ ἰπ ἴδ νἱοἰηἰγ οὗ Βείαϊυδ, 
αὖ 105 δοίι18] ρμοβί [100 ΓΟ πηδὶ ἢ8 4180 ΠΏ ΚΊΟνν ἢ. 
εν. 9-1}1. ὙΠῸ Ἰὰνν οὗ Μοβθθ ρῥτγονϊ θὰ ἴοσ 

ΟὨΪΥ͂ ὁπ6 ΡῃὈ]ς, δίτγίοι ἔμϑι ἰη ἃ υϑδγῦ (1ωϑν. ΧΥῚΪ. 
29 )]. Αἰὔϊεν τς Εχ!]ο ὕΠ6 οσοκδίοηβ ἔου ἔβδδϑυ 
ὙΘΓΘ ὌΠ τὴ} 1} }}164 ἀη ἃ τοσα γοοκομπθὰ δὲ Ἰδϑῦ, 
11}. τὰς τἷϑο οὗ 6 ῬΠατίβδὶς βριτί, διηοὴς Ὁ.6 
πιοδῖ τηοσϊ του ουβ οὗ ροοὰ ψόογβ. Οἱ. Κοὶ, “1ν- 
ελαδί., ». 8δ8. 

γογ. 12. Οἱθα οὗ ὑμοὶσ ἱῃ μον δηοο, ἱ. 6. 1110 
εἰιἰθ8 οὗ ἴπ0 Ἰαμὰ ν᾿ ο ἢ ΠΟΥ πδὰ ἱπδογιοα. ΟΣὮ 
Ἐςο]υ3. χὶνὶ. 8; 1 Μδϑοι. χν. 833, 84. 

Ψοτθ. 14,15. Αοοοτάϊηρ ἴο ἴΠ6 Ν ]ραῖο ἴΠ6 σα 
Ὀγΐοδι Φοδοῖπι σοηῦ ἀδοιΐ δηὰ δαπηοπιβῃθα {Π|6 Ρ60- 
ΡΗὶ6 ἴο σοί {ποὶγ [βϑιηρ δηά ῥγανίηρ 838 [ἢ6 
διχοεῖ ΨΥ οἱ βπαϊΐηρν ἀε] ἰνογΆποο. --- ΤΟΙ ταΐ- 
ἴσχϑοα. Βοιῖῃῃ [86 ἷγῇἢ γγίοθ δηὰ [8 ογαΐπατΥ 
ῬΓΐθδῖβθ ΟΓΘ σγόνγῃ5, ὉΠ ἰαίίος Ὀοΐηρ οὗ ᾿Ἰηοη διὰ 
ΒΟΠΙΘΉ δῖ βἰτωρὶο ἰῃ ἰοτπὶ πὰ οτηδηηου διίου, Π6 
ἔοτιοῦ Ὠὶσ ὮΪΥ Ομ δηηθηϊθα δηά οοβίΪγ. 

ΟΒΠΑΡΤΕΒ Υ. 

1. ΑΝ ἰὐ ν88 τϑρογίϑα ἰο ΟἸορθθγῃθβ, ομϊοῖ ρθπογαὶ ἃ οὗ {86 ἀγτὰν οὗ Αβϑγ, (μα {Π6 
οἰ] άγοη οὗ 1βγ86] δα ρῥγϑραγθὰ ἴοὺ ΨΆΓ, δῃᾷ δά βῃυιί ὉΡ [116 ραββαρϑδ οὗ {π6 ἢ1]]} 
ΘΟΠΙΣΥ, δηα τ 8164 ἀροὰῦ ΘΥΟΤῪ Πρ ταηουπίαϊη ἰορ,5 δηὰ δὰ δα ἱπηροαϊπηθπίϑ 
ἴῃ ὑΠ6 ρῥ]αἰπδ.ὅ 

ζ τῷ 

Απά’ δ γγᾶδβ ὙΘΓΥΥ͂ ΔΏΡΤΥ, ΔΠπα Ο08]1]6α 4}1} (6 ρῥχΐποοθβ οὗ Μοδῦ, δηή 
186 βΘΠΘΓΆΪΒ ὅ οὗ Απλθομ, δηα 411] ζΟΥΘΓΏΟΙΒ οὗ [Π6 568 οοδϑῖ, δηᾶ βδ]α ὅ ππίο ὑμθιῃ, 
Τ6]] πιθ ΠΟΥ, γ6 8Β0η8 οὗ Ομδηδδη,, τ (818 ΡΘ6ΟΡ]6 ἐς, (Πᾶὺ ἀνγθ] 6 ἢ ἴῃ {Π|6 ἢ1}] ΘΟ. ἢ- 
{Υ, δὰ τ μδὺ ατγὸ [6 οἰθδ8 ὑπαῦὺ (ΠΘῪ ἱπῃδὈὶ, ἀπα τ παὺ ἐξ 086 του] ἰταἀ6 οὗὨ {Π6ῖγ 
ἈΓΤΩΥ͂, δπα ΠΏ ΘΓΘίη ἐξ {Ποῦ ΡΟΥΘ δηα {Π6}Ὁ βίγθηρίδ, δὰ τ μδὺ Κἰηρ' 15 8οὺ ΟΥ̓ΘΓ ἴΏθ πη, 

τλθού Τη6, ΠΊΟΓΘ ὕμϑη 41} ὑμ6 ἱπῃ δ Ὀϊ  Δη 8 
οὗ 41} (Π6 βοῃβ οἵ Αππμομ, βαϊα ἴο εἰπι,}32 

88 666 ὺ " οὗἩ ὑποὶγ ἌΓΤΩΥ ; δπα ΨΥ ἤδνθ ὑΠ6 Ὺ ΘΟ οπιρὑπ ΒΥ Γοίυ 864 9 ἴο οοπη6 δῃηὰ 
0 οὗ πΠ6 ψγοϑὺ ἢ Αμα Αοδίοσ, δ|6 Ἰϑδάᾶον ᾿: 

1, ΤΩΥ Ἰογὰ ποὺ ΘΓ ἃ ψογὰ ἴγοιῃ ὕἢ6 τηουῇῃ οὗ (ΠΥ βογνδῃῖ, δῃᾺ 1 Ὑ}}} σθρογῖ 
πηΐο [π66 ὑπ6 ὑσαϊῃ σοποσγηΐηρ [818 ΡΘΟρ]6,}8 τ ϊοἢ ἐπ (6. 0818. ἢ1]1 ΘΟΠΟΓΥ ὩΘᾺΓ 

Θ6 {μ66:;1}} δηά {Π6γὰ 8588}} πο 116 οοπιθ ουίΐ οὗ (86 τηουτῃ οὗ [ΠΥ βοσνδηὶ. ΤῊΐθ ρθορὶθ 
7 ἃτὸ ἀδθβοθηάδηίθ οὗ δ 116 (Δ᾽ ἄξβϑπβ, δηα ΒΟ] ὈΓΠΘα ζοστ Υ]Υ 15 'π Μοβοροίδμϊα, 

Ὀθοδυβα ὑμΠ6 Ὺ που]Ἱὰ ποὺ ζΟ]]οῦν 86 σοάβ οὗ ὑΠοῖν ἔδίῃθγβ, τ ὶοἢ ΟΓΘ ἴῃ [Π6 Ἰαπᾶ 
8 οἵ {86 (Ἰια]ἀφϑῃβ. 

ἾοΣδ. 1-δ. --ἀ Α. Ψ. : ΤΏΘΣ ΜνὯδ ἰὑ ἀοοϊατοὰ . . . . ἐδο οὨϊοῖ οδρίδίη. 
8 ἐμεοπιρίου οουπ Σσῖοα. 4 πόσον ἢ. 

Τ (βδῆδδη. 
10 ΤΏΘΩ βδίά. 

δ ρερίαϊ με. 

11 ξαριαίη. ῚΣ ογιίίς Βαιὰ ἴο ἈΪπι. 
8 λῃὰ εκἰχοχίῃ .. . . ΟΥ οδρίδίη (τσ. ἡγούμενος). 

152 ἀροϊασο υπῖο..... 
ψῖἢ Οο. ΟἹ. [4ἱ. ΒΌΡΡΙΥ τούτον δΔίϊος λαοῦ, διὰ νὸ 1οἱ ἰξ εἰδηᾶ, δι βουρὰ οὶ Τουῃὰ ἰπ Ετ ποθ᾽ ἰοχί. 

Αμπά ᾽δ {860 Ἰοΐζ (86 γᾶ οὗ {6}. διηοθδίοσγβ, δῃα του ρρθα 

3 μιδᾷ οσδοὰ 4}} ἔδο ἴορδ οὗ ἔπο μἰκὰ 111. 
8. ὧγο (δ8. 74. 108. 236. 2418. (ο.}) ζογοχηοσα.. . .. 89 πα, 

9 ἀΔαϊογτηϊηοὰ ποῖ (Ἰἰξ., οαστί οὰ οο ἔμ ὕὉδεῖκ). 
Ταὸ Οοἀὰ. 1Π|..19. 23. δ2., διὰ οἰμετα 

ΜμΑ.ΥΎ.: 
ἀμ]! ει πδασ ἔπε δυιὰ ἰδ Ὀἰἐ6 }} [6 81}} οομιτίοα. 1ἐΐοσα νυ, ἔμ ατοοὶς ου]ὰ Ὀ6 τεμάἀοξοί, ὁ’ τί ἢ ἱπμδθἐ οελ [λλῖ6 
ἘΠ σΟΙΕΣΥ, ἰ ὨΔῸΪ ποσὶ [Π66.᾽} 
οι. θ-8. --- 16. ΑΥ̓͂. : ἀεϑοοπαϑὰ οἵ, 16 (δὸγ δπολουτῃοά Ὠοτοίοζοζο (ΟΣ., τὸ πρότερον). 1 Ομδι θ.0 18 Ροσ. 
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10 αοἂὰ οὗ πδανθπη, α αοα ᾿ πμοῖὰ (Π6Υ οδπιθ ἰὼ Κηον.2 Απάδ {Π6Ὺ οδϑί (ἤθη 
ουῦ ἔγομῃ Ὀϑίοτϑ ὁ (ποὶν ροίβ, δῃὰ {Π6Υ β6ἃ ἰηίο Μαβοροίδπιϊα, δηα βοὐουγπθᾶ ἴΠ6 ΓΘ 

9 ΤΏΔΩΥ ἄλγβ. ἀπᾶδ ὑποῖὶν οα οομηηδπάρα ἐΐοηι ἰο ἀθραγ ἔγοῃ (Π6 ρϑοθ ΏΘΓΘ 
{ΠΘΥ͂ Βο)ουγηῃθᾶ, Δπα ἰο 9Ὸ ἰηῦο 186 Ἰαπᾶ οὗ Ομδπαδη." ἀπᾶϊ ὑπον ἀπο ἐμοτο," 

10 δῃὰ 6.6 ἱπογβββθα ὙἹ ἢ ρ0]α δηά βῖ1 6 γ, δα ἩῸἢ ὙΘΙΓῪ ΤΑΔΗΥ͂ οδί]6. Απά Ὀδοϑυθθ ἢ 
8. [ἈΠ Π6 σον ΘΓΘα 41] (ῆ6 ἰδαπα οὗ ΟἸμβδπδδη,}0 {ΠΥ θοῦ ἀονγῃ ἰπίο ΕργΥρί, δῃηὰ βο- 
Ἰουγπθα {Π|6Γ6, 88 Ἰοῃρ᾽ 88 1 (Π6Υ Του πα πουγίβῃτηθηῦ ; 15 ἀπα [ΠΥ Ὀδοᾶπιθ {Π6 6 8 

11 στοδί τυ] 46, δα ὑΠΘΓΘ 88 ΠῸ πυμθογίηρ οὗ (Ποὲν σϑοθῖδ Απάἷ ὑπ Κίηρ οὗ 
Ἐργρῦ ΤΟΒΘ ὕὑρ δραϊηϑῦ ἔμθι, δηὰ ὑπο ονθγσθομοὰ ὑμθι ἴῃ πΟΣΤΚ ἀπα ἴῃ Ὀσίοκ δηα 

12 Ὀσουβιῦ ὑπθαῖι ἰονν,}5 δηα τηδᾶθ {Π6πλ βἰανθβθ. Απά 5 ὑΠ6γ ογὶ θα ππίο ἐμοῖς αοά, δπὰ ἢ6 
Βηγοῦθ 811 ὑΠ6 Ἰαπα οὗ Εργρύ τ] ἱΠΟΌΓΔΌ]6 ρ]άρτιαβ ; δηὰ Τἴ (6 Εἰσγρίϊδη8 οαδύ ὕΠ6 1 

18, 14 ουὐ ἔτοια Ὀθίοσθ ὑμοηλ. Απᾶ αοά ατὶοα ἃρ 15 {πὸ θὰ ὅδὅδα Ὀοΐίογθ ἰβθῃ, δοᾶ 
Ὀχουρμῦ ὕΠ6πλ οἡ 8 ὙΦΥ ὕο δ΄πα, δῃὰ (ὑδάθβ- ΒΑσῃθ ; δῃὰ (6 Ὺ οαϑὺ ἔογι Ὁ 411 πα 

16 ἀἁνγοὶῦ ἰπ ἴη6 ψ]άθγθ88. Απα 5 (ΠΥ ἄνγο}ς ἴπ [86 Ἰαπά οὗ {π6 Αταογίϊθβ, δῃᾶ ὑΠ6Ὺ 
ἀεδβίγουθ ΒΥ {Π61Ὁ βίγησῃ 411 {π6 πὶ οὗ Εβθροῃ, δῃηα ρϑβϑὶπρ ἐΠσουρἢ π6 Φογάδῃ ὑπο Ὺ 

16 ρΡοξβοββϑά 8}] (ὴ6 8}}} σου συ. Απα (Π6Υ οαδί ἔογίῃ Ὀδίογο ἔθ {π6 ΟΠ δηδδηϊίθ, δθᾶ 
116 ῬΠδγαζίίθ, 9 δὰ 53 [86 Φοθαβίύθ, ἀηα [Π6 ϑγομϑιῖθ, δῃα 411 (Π6 Οδγρεβίῦθβ, δπὰ 

17 {ΠΥ ἀννο]ὺ ἴῃ ὑῃαῦ Ομ ΥΨ ΤΑΔῊΥ ἀλγ8. ΑΠπᾶ 88 Ἰοπρ' 88 3" {Π6} βἰηπρα ποΐ Ὀοίογο (Ποἷγῦ 
18 ἀοά, ΠΥ ρῥσγοβρθγθᾶ, θθοϑδιβθ αοα ψγῆο "ὃ Βαύθί ἱπι αὐ  Υ τγα8 τὶ ἢ μοι. Βαϊ θη 

(ΠΟΥ ἀδρατγίθα ἔγοπι ὑπ γγὰῦ Ὑ ΙΟἢ Ὧ6 μιὰ “ὁ Δρροϊηὐοα {πθ, ἐμ  Ὺ πγογο ἀδβιγογοᾶ 
ἴῃ ΙΔΏΥ ὈΑΡ]68 ΤῸΓ 8 ΨΘΓΥῪ ἰοπρ᾽ ὑἰπη6,27 ἀπὰ τ το 6 οαρίϊνοθ ἰηΐο ἃ ἰδπὰ ἐλαΐ τσαξ 
ηοῦ ὑΠο ῖτβ, δπά ὑΠ6 ὑθιιρὶθ οὗ ὑποῖῦ (ἀοα τγγαβ οδϑβῦ ἰὸ ὕπ στουπά, δὰ {Π6ἷν οἰγϊ68 γγχ ΓΘ 

19 ἰβϑῃ ΕΥ̓͂ {πον 5. ϑηθιηΐθββ. Απά ποῦν, βανίηρ Ὁ σϑίυγηθα ἰο {μοὶν Οοά, [Π6Υ̓ σϑιηθ ὅ 
ὌΡ ἔγοτῃ [80 ρ]δοθ ὙΏΘΓΟ ΠΟΥ͂ ΤΟΓΘ βοδίογθα, δῃηα ροββϑεβθα “6 γι βα θα, ΒΘ ΓΘ ὑπ ὶν 

20 ΒΑποΟίΌΔΓΥ 8, δηα δ᾽ βϑιι164 ἄονη δ ἴῃ {π6 Ἀ1]] Θουμίτυ ; ἴον ὅ8. 1 νγαβ ἀθβϑοϊαίθδιυ Απᾶ 
ΠΟΥ͂, πῖῷ Ἦ Ἰοτὰ απα τηδβίθσ, "5. ἢ {Π6Γ6 ἷ'β ΘΙΓΟΓ π᾿ {118 ῬΘΟΡΙ6, δηά {6 0 8ἴῃ 
δραϊηδῦ (Ποὶν Οοα, γὸ ψ1}} Ἰοοῖὶς ἰοὸ ἰξὲ ψλδὺ {Π|8 οθδηοθ διηοπρ (πθπὶ 18, δῃα ν}}} 

21 φὸ ὉρΡ 8πᾺ ὅδ᾽ ονθγοοιηθ ἵβοη. Βυΐ 17 ὕπ8γ8 'β πὸ ὑγϑῃβρτθββίοῃ ἴῃ ὑπο ῖ. πδίϊομ, 16 ΤΑΥ͂ 
Ἰογᾶὰ" ΠΟΥ͂ Ρ888 ὉΥ, Ἰ6δύ ὑπ ῖῦ Τογὰ δπα ὑμποὶρ αοα ἀδίοπα {μθηλ, Ἶ δῃα γγχ 8114}} Ὀ6 
ἃ ΓΟΡΓΟΔΟΝ ὈοίοΓΘ 41} (6 θαγὶ. 8 

22 Αμπάᾶϊὶ ολπ|6 ἴο ρΡ8488 θη ἢ ΑΟΒΙΟΣ δᾶ ἢπἰβῃθᾶ ἴΠ686 βαγίηρβ, 411 (86 ρθορὶθ 
βίδῃπαϊηρ τουπα (Π6 ὑθηΐ δῃά σουπᾶ δρουῦ τηυστηυτθα. Απά {86 οἰϊοῦ τηϑη οἵ Ο]ο- 
ῬΆΘΓΩΘΒ 8ΠπᾺ 8]} ὑπαΐ ἀνγαὶῦ ὈΥ (16 568 8146, ἀπά ἴῃ ΜίοδΌ, βαϊά Κ (μα λθ βμου]ά Κὶ}] Ὠϊτα, 

28 Εν, ϑαν ἰΐδν, 6 11] ποῦ Ὀ6 αἴταια Ὀθίογθ {16 οδ]άγθη οὗὁἨ ἴβγ86]; ἴον 1ο, ἐΐ ἐδ 8 
24 ῬΘΟρ]6 (δδῦ ἢδνῦθ ΠΟ βίγθησί ΠΟΙ ΡΟΥ͂ΤΘΣ ἴ0Γ ἃ βίγοῃρ' Ογ θυ αι 016. Νον {Π6Γγ6- 

ἴοτϑ, Ἰοτὰ ΟἸορ ΘΠ 68, γγὸ Ὑ71}} Ὸ ἊΡ, δὰ ὑπθυ 8}}8}} Ὀ6 ἔοοα ἔον “5 41} {μΐηθ δυτωγ. 

Μετ. 8-10. ---Ἴ το0 αἀοὰ (πο δεέϊοϊο ἴῃ [πο ΟΣ.). 3 Κῃον (6τ., ἐπέγνωσαν). 8 ρο. 4 {πὸ ἴδοορ οὗ. δ ΤΏρΩ. 
9 Οδηδδῃ. 1 ὝΏΦΣο 8 οηιίίς ἴΠοΤο. 8 ΟΥῪ ᾿ὩΠ0ἢ ..., ΨΏΘΩῺ (Θτ., γάρ ; 74. 76. 286., δέ). 10 Οβῆδδῃ. 
11. γε Ὁ }16. 12 τσότὸ που νῃοὰ (600 (Ὁ»1.). 18 διὰ Ὀοροδιηθ. . .. 80 ὑπδὲ οὔθ οομἹά ἠοῖ ΠΌΠΗΒΟΡ ἐμοῖς ἡδέΐου. 

Ψψοχβ. 11-14. --ἸΦΆΑΙΩΥ. : ΤΒοΓοίοσο. 16 ἀφα)ῦ Β Ὁ}  ἐμθπι, πὰ Ὀτουχμῦ ἔπθῖ ΟὟ τε ἢ ἸδΌουΣίηρς ἴῃ Ὀτίοῖκ 
(δτ., κατεσοφίσαντο αὑτοὺς ἐν πόνῳ ---Χ. δ8. πηλῷ; οὗ. Ἐχ. 1. 14 --- καὶ πλίνθῳ, καὶ ἐταπείνωσαν αὐτούς. Α. Υ. τοδὰ 
κατεσοφίσατο... .. ἐταπείνωσεν... . ἔθετο, ἩΪῸῚ 111. Χ. 10. αἰ). 6 Το. 1760. 18 οἵ (ποῖν εἰρηιϊ (ατ., ἀπὸ προσώ- 
πον αὐτῶν. 860 γόγ. 8). ἔκ[ὅἧὅὃνΟ ογεῖςξ ἘΡ (θτ., κατεξήρανεν ; Ὀτοροοίξΐοη ἰ8 οὐ ἐθὰ ὮΥ 44. 7]. 106. ΤἍὉ τὸ ταουπὲ (1 δά. 
δ8. θέ. ο. δρὰ ΑἸ]ά. ὄρος ἰ6 τοδὰ ἴον ὁδόν, 85 Ὑ6}1 δὲ ὉῪΥ ὕυπΐτδ. Τῶο Α. Υ. πδα ἰπ ἰδ 6 τηδιαίῃ : Θζ., ἑπέο ἐλ ιτσὰν οὗ ἔῃ 9 
τὐἱϊοτηθκα ο7Γ δὲπα) . .. . διὰ οδϑί ζοσιἢ (ἐξέβαλε δ2. 64. 248. σο. Α]ά. αἱ.). 

Ψοσα. 16-18. -Σ ΑΟΌΥ.: 8ο. 32 γον ὦ... .. Οδηδδηΐϊο, ἴδ Ρ. 35 ογγεῖί9 δι. ἍΜ ὙἘὨΪ,. 38 [ῃὴ9 Θοἄς τδδὲ 
(189 ἀσίϊο]ο ἰϑ Τουπὰ ἰῃ 23. 44. ὅ8. 74. 249. (ο. ΑἸά.). 36 οηιΐα Βδὰ. ἯἘ Ὑ ΣῪ βοτο (Θτ,, ἐπὶ πολὺ σφόδρα). 35 ἴδο. 
ὯΠο ἴοζοο οὗ ἐμο ὑγδοθάϊῃᾷ Ροδδϑιδῖῦο ῬΤΟΠΟΏΩ 8 ἴο Ὀ6 Ὀτοῦρ δ]οὴς ἴο (π 5 ρμοίπῃξ. 

ὕογη. 19, 20. -- 9 Α.Υ. : Βυὶ ΠΟΥ ΔΙῸ [Π0Υ (δογίβὺ ρασιϊςο! »]ο). 80 δῃηὰ ἈΣῸ ΘΟΙΏ6. δῚ Ρ]δΔοοθ ὙΠΘΙῸ.. . . . δγο 

Ῥοδρδοδδεὰ . ε͵,δδιλά δῖο. ὅ53 δὸ βοαϊϑὰ, 83 ἔὸογ ὅτι Χ. δε ὅτε. δέ ΝΟΥ ὑδμοσϑζουθ πὰΥ (19., μου). ὅδ ΚΟΥΘΤΤΟΣ. 
86 6 αἀπῷ .. .. ᾿ἰοὲ τὉϑ ὁγο σοῃϑίἀον ἰδὲ {Π||6 8}8}} ὕὉ9 ἐμοὶν συΐη, δηὰ 1οὲ ;Ὡδ. .. . Υὸ 6}. Δ}. 
οι. 21-24. --ὐῷ ας Υ. : Ὅ6 ηο ἰπίαυϊΥ. .. . οτά ἀφζοηὰ ἐλενι, διὰ ἐμοὶγ αοὰ δὲ ὅοσ ἔμοι (ατ., μήποτε ὑπερασπίσῃ ὁ 

κύριος αὑτῶν καὶ ὃ θεὸς αὐτῶν ὑπὲρ αὑτῶν). ὅ8.Α,. Υ.: ὈΘΟΟΙΩΘ.. . .. 8}} ἐῆθ 'τνονὶά. 89 Αηὰ πἜΘΩ (ἐγένετο ; 44. 1]. 
108. οπιἱ). Φ᾽ γουῃὰ δΌουϊ ἐμο ᾿δηὶ ταστιυσοὰ ... . δρθῖο. 41 αἰταίὰ οὗ ἐμοὸ ἦδλοϑ οὗ. . .. ἃ δίσοῃρ Ὀδίε]ο. 
Τὸ Οτϑεκ [6 εἰς παράταξιν ἰσχνράν. 8660 ΤαΙΙδιΐκδ ἴῃ Οὐρὶ. δὲ 1 Ἑφὰά. ἰΐ. 80 ; οὗ. δἷδο υἱἱ. 11, χνυΐ. 12; ΤΥ ἰϑὰ. χίὶ. 9. 
Φ ΑΟ Ὑ. : ὃ ῬΙΟΥ ἴο Ὀ6 ἀογουχοὰ οὗ (ΟΣ., εἰς κατάβρωμα)» 

Οπαρτεξε Υ. 

Μετ. 1. Σκάνδαλον. ΤῊΪ ποτὰ τοξοττοὰ οτἱρὶ- 3 ὍὯοσ. 3. Τὸ υσχίῃμοθα (ἄρχοντας) οὗ ΜΟΔΡ, διὰ 
ἨΔ} ἴο ἢΠ6 ὑγαρ-ϑθϊοῖς οἱ ἡ ΠΙΟἢ [Π6 ὈδὶΌ τῊϑβ ἴ85- [9 ζΟΤΘΣ 8185 (στρατηγούς) οὗἨ Ατητποι, δηὰ 641} 
ἰοπαὰ (εἶ. ΟΧΧ, δι ΨΦοβῇ. χχὶϊὶ. 18.;.1 ὅδ. χυῖὶ. [[86 βονθσῶοσβ (σατράπατ) οὗ [9 δο8.-οοϑεῦ. 
21); ἴπ6ῃ, ζΖΟΠΘΡΆΠΥ, δηγίπρ ἀραϊηβὶ ν ἢ ἢ οὶ 06γ. 8. δόμα οὗ Ομβδιδδῃ. ἘΘΆΠΥ Δρρ 6800 
εἰτί κου ΟΥὉἩ δία πι 8165 ἰςῖ. Ὑ ἰκά. χίν. 11 ; ΕφοΙ δ. νἱΐ. [ΟὨΪΥ το 186 ἱπῃδθίϊξαινβ οὗ [ἢ 9 βϑθῶ οοδϑδῖ. 
6; χχυὶϊϊ. 23;}1 Μδος. υ. 4.) 6. ὅ. ΔοϊήοΥ [89 8 τοδὶ 468] [0 ΒΔῪ δϑοῦξ 
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μἷβ βρεδκίῃρ [86 γαῖ, ΓΟ ΔΌΪΥ ὈθοδιδΘ ἰδ Ὑ͵88 
ΒΟΔΓΙΟΘΙΥ ἴο ὃὉ6 Θχρθοϊρα ἴτοπλ ἷτη Ὁπάθγ [6 Οἷτ- 
σὈπιϑίδῃ 68, ἈΠΑ ῬΟΒΒΙΌΙΥ, ἴοο, Ὀδοδαδο ἢ6 ψου]ὰ 
Ὀ6 Οὐ] ρβὰ ἴο ϑᾶὰγ ἡ πδαΐ σὶρ ϊ ὉὈ6 σοηῃδίἀογοὰ ὈΥ͂ 
ΟἸΟΡὮΘΓΙΘΒ 88 οὐΐοπαῖνθ. 

ον. 6. ΟΥἴμὸ ΟΒ δ]᾽ ἄδξοϑῃβ, ἱ. 6., ἱὩγοιρὴ Αὐγὰ- 
δ. ΤΣ 18. ΘΟΠΙΤΏΠΟΠΙΥ δαρροβοὰ ἴο ἤδγα θ6Θῃ 
ἰῃ Μοβοροΐατηϊδ, ἡ ΘΓα 480 διθρῆθη, γ ἱτῃ}}}- 
οδίϊοι (ςἴϑ νυἱΐ. 2, 4), ῆχϑβ 105 Ἰοοδ! γ. ὅ66, ῃον- 
ΘνΘΓ, 4. {0}} ἀϊδουδδβίοη οὐὨἨὨ ἁ ἴπθ πιαίίοι ἰπ δι} Β 
Βῖδ. Ζοῖεὶ., ατὶ “ὕτ;" διὰ Ὑ)οϊξζ, ΟὉπι., αα ἰοα. 
Φοβορῆυβ (“πέΐφ., ἷ. 6, ὃ ὅ) ΒΑγ8: “Νον Το ἢ 
παῦηρ ΟΠ δ] 88 ὁπ δοοουηΐ οὗ ἢἷ8 τηουτγηΐηρ ΖῸΓ 
Ἡδτϑη, ΠΟῪ 8}} τοϊασηρα ἴο Ηδγβϑῃ, οὗ Μεβορο- 
ἰαπιΐβ.᾽ 

γεν. 8. Θοὰ οὗ ΗἨθανθη. ΑἩ ΟΧΡΥοββί ἢ ἔτθ- 
ἘΘΗΠΥ ἔουπαὰ ἐπ [6 Ἰαΐογ θΟΟΚΕ οὗ ϑοσιρίῃτγα. 
ἢ Φοβορῆιβ (ἰ. 65.) τῦλδ τὸ ἴοΪὰ ἤονγ ΑὈΥΔΠδΠῚ 

σδη6 ἴο 8 ῬΘΟΌΪ ΑΙ υἱοῦ 5 δῦοιῦ αοα ἔογ το Ὦ 
6 ν88 ἀτίνϑη οι ὈΥ̓ 156 ΟΠ] ἀξδϑῃβ. 

νοῦ. 10. 48 Ἰοῃβ 88 ὑῃποΥ ἴουπὰἃ ὩὨΟΌΣΙΒΉ- 
σαϑηῦ, μέχρις οὗ διετράφησαν. ΤῊΪΒ ΔΡΡΘΟΆΣΒ ἴ0 ὉΘ 
[6 ὁσογγοοῦ ὑγβηβίαυΐοη, δ᾽ ΠΟ ἢ ΒΟΥΘΤΑΙ ΟἿΟΣ 
ΤΟΙ ἀοΥί 8 ΔΙῸ σίνθη, ΟΡΟΒΘΥ: “ {1]1 {ΠΟῪ δἀρδίη 
ουπά δυδίθηδῃςθ ;" 6 Ὕγοειθ: “1}}} [ὩΘΥ το- 
τασηοᾶ.᾽" 

Ψερ. 11. Ονοεσοδορβϑὰ ἴθ. Τί β81ὴ0 
ποσὰ, κατασοφίζομαι, ἷΒ τοπάογοὰ ΒΥ ἴδ6 Α. Υ,{. 
δῖ Αοἴβ νυἱΐ. 19 88 ἴοσθὺ Βυῖ [Π6 τηθϑηΐπρ' ΒΘΘΙΏΒ 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΕΥΡΒΑ. 

δοθ ἴ0 Ηρῦτον δἱ ἔχ. ἱ. 10; δπὰ οἷ. Δυά. χ. 
19 (Α. Υ., ““ἀδοοῖνο ᾽ἢ. -- Αὐτοὺς εἰς δούλους, 
(τοδἄθ) ἔβοσα βῖανοβ. ὙΤηθ Ῥγθροβι ου 8. υϑοὰ 
ΓΥΟΡΊΟΔΙΠΥ͂ 88 ἀοποίίηρ' δἷπὶ οὐ θὰ. Οἵ. ὙίμοΣ, 

Οδάδθϑ- ΒαΣΏΘ. 
Ῥ. 396. 

ΑἾϑο ς6]16ἀ δἰ παρ ὶΥ 
866 δονο, ὶ. 9. 

γεν. 14. 
Καάϑοβ. 

εν. 15. Ὄνοιϊϊ ἴῃ ἴ8ο Ἰαπὰ οὗ [86 Ατοοσγίίθα. 
σῇ. Νυμλῦ. χχὶ. 25, 8]. --- ϑοῦου. Τἢρ οδίοῖ 
δ δι ἴῃ ΟΠ] το οὗ Απηηοθη ψγδὲ8 Ἡθβῃρόη. 

ΕΓ. 18. Ηρτθ ψὸ ἤδνθ [ἢ6 δηπουποετηδῃΐ οὗ 
{πὸ ἀεβίτποίίοη οὗἩ ὑπὸ ἴα πιρ]6, αηὰ οὗ [ῃΠ6 (πριν ΠΥ, 
ὙΠ Οἢ 18. ΟΣΓΏΥ οὗ ποίΐςα 88 ἃ ζΘΠΘΙ8] ἱπάϊσβιο 
οὗ {πΠ6 ἀδῖθ οἵ εἶ ἢ πΟΤΥ͂. 

γῶν. 19. Ιἴὸ νᾶ ἀϑβοϊδίο, ἱ. 6., ἴῃ τηοπηίαίῃ 
ΘΟΌΠΙΣΥ, οὗ ἰΐ8 ἱπηδοϊδηΐβ; δηὰ ὑπογ αἰὰ ποῖ 
πορὰ ἴο ἴδ ροββοββίοῃ οὗ ἱδ δρβϑίῃ. 

γεν. 20. Καὶ ἐπισκεψόμεθα. ὅδο6 Ιηϊγοὰ,, Ρ. 164. 
ΤὨ6 βοπΐθῃςο ὙΠ ἢ ργθεθάθϑ ἀο68 ηοῦ σοῃίδίη [ἢ 6 
Ιοδάϊηρ ἰάθα, απὰ (Π6 ἔο!]ονίης καί βεσνθβ ἴο γὶνθ 
ἃ ΚΊΘΔΙΟΥ ὈΓΟΤΉἑΠΘΠ06 ἴο [δῦ νΥϊοἢ Ὁ ᾿πίγοάτιο68. 
Βυΐ ἰδ ἰδ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ὑΓΔΠΒ]ΑΓ40]6. [Ὁ 8 ἃ Βρθοΐθ8 οὗ 
ΔΏΘΔΟΟ] ΟΠ ΟΏ. ἔ. ὙΊΠΟΡ, Ρ. 438, διὰ, Ὀθ]ον, 
γΟΓ86 32; Υἱ. 1: χ. 2, 7, 14; χί. 11]; χίὶν. 1]. - 
Βυΐῃ (4. Υ.), σκάνδαλον. ΒοιοΓ ὮΘ6ΤΟ, οὔέπδε. ΤῊΘ 
Ῥίαγαὶ οὗ 1ῃ6 βᾶπηθ ογὰ 8 σϑπάθγθὰ Ὀγ “" ἱπιρθάϊ- 
ΤΩΘΏΒ "ἢ ἴῃ νογθ0 1. ΟἿ. 18 ὑβὸ εὖ  1βά. χῖν. 1] 
(Α. Ν'΄., ““βύυτα ὉΠ -Ὀ]ΟΟΚΒ ᾽), μα 866 ΓΘΙΏΔΙΚΒ δ 
ΥΟΙΒΘ 1, ΒΌΟΥΘ. 

ἴο ὃὉθ ὈΘΙΓΟΣ ΘΧργοββϑᾶ ὈΥ ουεγγεαοΐ, οἰτοιπιυεηΐ. 

ΟΒΑΡΤΕΕ ΥἹΙ. 

1. ΑΝ ψΒθη [Π6 ἕυχηυ]ὺ οὗ {86 Ἶ τηθὴ {δμαῦ χοσὸ δου (Π 6 σοππο}] οοαβϑᾶ,2 ΟἹορΒοτη 8 
(86 Ομ ΘΕ ρΘΠΘΓΆΙ " οὗ {16 ΔΙΤΩΥ͂ οὗ ΑΒΒῺῸΣ βαϊἃ ὑπο ΑΘ ΐοσ Ῥαΐογθ 41} {π6 Τογαΐρτι 
ῬΘΟΡΪ68, δπᾷ ἴο 11] {π6 βοπβ οὗ Μοδρ," 

ἈΑπα ΨἘ80 τί ὑμοὰ, ΑΟΒΙΟΓ, δπᾶ {86 Πἰγο] ηρβ οὗ ΕΗ ταΐμα, ἐμαὶ τθοὰ μαβὺ ρσορδθ- 
Β6ἃ διημοηρδί Ὁ8 88 ἰο0-αλ0, Δηα ἢαβί βαϊα, ἐλαΐ τῦ6 Βῃου]ἃ ποῦ τββῖκθ γγὰγ τι [ἢ 6 ΓΔΟΘ 
οὗ 8γ86], Ὀδθοδαυβα {ποὶν οα ν1}}] ἀοζθηα ἰμθ ῷ Απὰ ψῆοὸ ἐς σοα Ὀυὶ ΝαΑαθυοῇῃο- 
ἀοποϑοῦ ἢ Ηδ Μ}}1] βοπα Πΐβ ῬΟΥΤΘΣ, 8ΠᾺ ν70}}} ἀθβίτσου ὑπθπὶ ἔγοπι ὑΠ6 ἴ866 οὗἨ (8 δϑυίι, 
δηα ὑμοῖν Οοα 5841} ποὺ ἀδ] νοῦ ὑμθῖὰ; Ὀαΐ τννο ἢΪ8 βουνϑηΐβ νν}}] βυηλίθ δ ὑῃθπὶ 88 0η6 
ΤΉΔῊ ; 8η4 {Π6Υ 51}8]} ποῖ τὶ δίδπα δ ὑΠ6 ῬΟΥΘΙ οὗ ΟὟΤΓ ἤοσβθ8. ΕῸΣ τὶ ἴμθὰ 1 
Ὑ11 ονθγγαη ὑπϑιη, δπα {Ποὶγ τχοπη δὶ ἢ 584}] Ὀ6 ἀσιη κοι τ τ {πον Ὀ]οοά, πᾷ {πο ὶγν 
ΡὈ]δἰπβ 884}} 6 ἢ]]6α τὶν ὑποὶν ἀθδα Ὀοαΐθ8Β; δῃηᾶὰ ποῖ ὈΥ͂ Οη6 Β[6ρ 88}8}} {π6} πὶ }- 
βίδηα ὃ 8, θαύ ἢ [ΠΟῪ 58}}8}] αὐ ΘΟ ΙῪ ΡΟΥΙΒἢ., βαῚ ἢ} Κη ΝΑΘΟΠΠοάοποβοσ. ὑπ 6 19 Ἰοσὰ οὗ 

ὅ 411 π6 ΘαΓ ; ἴοσ ἢθ βαϊἀ ἰὑ; 11 ἢΪ8 τσοσβ 888]} ποῖ 13 δ6 'ῃ γσαΐη. Βυΐ ᾽δ που, ΑοὨΐοσ, 
ἃ ἰγο]ησ οὗ Ατηπιοῃ, 10 16 ᾿αβῦ βρόκβϑη {8686 ψοσ8 ἰῃ {Π6 ἀδγ οὗὨ {Πϊπ6 ἰπί αι γ,. 
ΒΏ8]} 866 ΙΩΥ̓ ἴϑ0θ ΠΟ ΙΏΟΤῈ ἔγοιῃ (8 ἀΔΥ, ἈΠῚ}} 1 [Δ νϑθῆσθαηοθ ὁ {Π6 Γ806 1 

6 τὲ σαρι6 ουαἱ οὗ ἔσγρί. Απά {Π6ῃ 8}4}] [ῃ6 βιϑψοσγα οὗὁἨ πλΐπ6 ΔΓΙΏΥ, δηᾶ (86 βρϑᾶγ 1 
οὗ {Π6πὶ ὑπαΐ β6Ύ6 116, ρᾶ88 ὑβγουρἢ (ΠΥ 581468, δα ὑμοὺ 5}4]0 [4}1] διηοηρ {πο ὶγ 

7 πουῃάαράα," πθῃ 1 τϑίαση. Απα δ ΠΥ βουυδηΐβ 818}] ΟΑΥΤΥ͂ Π66 ΔΥΤΑΥ͂ ᾿ Ἰηΐο [86 
8 Β1]] ΘΟυΠΌΓΥ, δΠα 58}8}} βεὺ {866 'π Οὁη6 οὗν {π0 οἰ(168 οὗἩ {Π6 ρββϑβαρθδ; δῃὰ ἐμοὺ 8μα]0 

Ψαγ8. 1-4. -ἸἸΑΟΥ. : ογῖῖα ἴδ6. 3 γγ88 οολϑβοὰ. ὃ οαρίδίη. 4Α. δῃὰ δἱὰ ἔμο Μοδ θα Ὀθζοσθ 411 [0:9 ΘΟΙΙΡΔΏΥ οὗ 
ΟἾΒΟΥ πδοηβ. (76 Ῥ]δοο δϑ 'π ἐδ ἰοχὶ, ἵπι ΠΟΙ ΌΤΤΩΪΟΥ ὙἸ ἢ ἐδ οτος οὗ ἐπο Θσθοῖκ.) δ φῬροΟρ]θοὔιϊ!..... ἀοδῖτογ. 
6 {0 ΠΟΥ δΔ.ζὸ ποῖ 8}]6 ἰο βιυδίδίη (ατ., καὶ οὐχ ὑποστήσονται ; οἴ, 1 Μδοο. γ. 40; νἱὶ. 26, δὰ ἐμο ἱπιστηθαῖο οοπίοχὲ οὗ 
[86 ργεδοηΐ γοσεο). Τ ἐγοδὰ ἔδθῖὰ ὑπὰον ζοοὶ. (7 ὲ δάορέ κατακλύσομεν, τῖτ ἘΣὶἴΣδομο, ἤγοχῃ 19. δ. 74. 108. 236. ἴα 
Ρίδεο οὗ κατακαύσομεν, ιτσε ιτοὶὲ δια (το πὶ ἴῃ ἔφαν, ἑ. ε., ὑΒοὶς οἰ 168) οὗὨἨ ἐδ8 ἐεχζέ, γεε. Ὑ8ὸ Οοαάὰ. δ2. 64. 248. 249., νὰ 
Ὅο. δὰ ΑἹ]ά. (868 Α. Υ.) βατὸ καταπατήσομεν.) 8 βοϊάα. ... ἐμοῖς Τοοὐδῦορβ 8}8}} μοὲ Ὀθ δΌϊο ἰο βἰδηὰ Ὀοΐοσθ. (69 
Οοη1.) 5 ἴον. 10 ογεΐα ἴ6. 11 ρβΊὰ. [13 ΝΟὨΘ οὗ ΤΩΥ͂ ποτὰ (δέ. 248. 248. (ὁ. ΑἸὰ. παγὸ μου). 
γετ. δ-8. ---15.ΑΥ̓͂. : Απὰ (Ον., σὺ δέ). 14 ψηΐοἢ. Οοά. Χ. οΟἿἾΟΥΒ Ὠοτο ἰπδίοδα οὗἨ πο χο]δίίγο, ὡς. 18 οἵ τὴ'Σ 

Ἡδύϊος. 16 του! ἰδ θ. Ἐτσϑομο βάορίβ χαλκός ({0Σ λαός οὗ ἴδ ἐεχί. τες.), ΟΙὰ 14ῇ., ἰαπεεα. ΤΏο σοὰά. κἶνο λαός 
πἰϊποῦῦ ὀχοδρέίου. Βυὲὶ ἰὲ νου]Ἱὰ πκοοῖὶ ἔοὸ δύο ὈΘΘῺ ΔῊ ΘΆΣΙΥ οοτταρέίΐοι οὗ χαλκός. 
ματίαις. Οἷκ ΣΘΙΔΔΙΙΚΒ ἱπ ΟΌπι. αἱ 1 Μδοσ. ἱ. 18). 16 Νονν ἐλεγεγογο. 

σε} 

1 Α, . : εἰδαίη (6Ρ., τραν- 
19 Ὁτίης ἔδιθ0 ὉΔΟΚ, οἰο. (ΟΣ., ἀποκαταστήσονσί 



111 

9 ποὺ ρϑυϊβῃ, (11 ὕἴποὰ γὸΐ ἀδβίτογοα πὶ ἐμπθ. ΑἈπᾶ 1Σ ποὺ ἀοβὺ πορθ ἴῃ (ὮΥ͂ 
διοατὺ ἢ μδὲ (06 Ὺ 111 ποὺ δ6 ἰαῖκθη, ἰθὺ ποῦ (ΠΥ δοσπύθῃδποθ 1411. 1 πᾶνθ βρόκβϑῃ 
ἐξ, ἃ ἃ ΠΟΏΘ Οὗ ΠΥ ᾿ΟΓ8 8}}8}} Ὀ6 ἷπ γαίῃ. 

10 Απαᾶ 4 ΟἸορδογηθβ οοτωπηβηαθα 8 βουνδηΐθ, Ὑ80 βιοοα δγουπᾶ ἴῃ Εἷβ ἐθηῖ, ἰο (8 Κθ 
Ἀομίογ, πὰ Ὀγίηρ᾽ τα ἰο Βοίυ]υδ, ὃ δηἃ ἀο] νον ἀΐπι ἰπύο ἐμ6 μδηᾶβ οὗ {Π6 σὨ]άγθη οἱ 

11 ἴβθγδθ]. Απᾶ 5 8 βουνδηΐβ ἰοοῖς Εἶτα, ἀμ δγουρδῦ Εἶτα ουὐ οὗ (16 οδιὴρ 1ἴμίο {μ6 ρ]Δΐπ, 
δηα θοΟΓΘ Πΐπὶ Ἷ ἔγοπι {Π6 πιά βὺ οὗ (86 ρ]αῖη ἱπίο (Π6 ἢ1}} δου ίΓΥ, δηα οδιηθ αηΐο {ἢ 

12 Ἰουῃίδῖπβ {μδὺ γγοσο ἀπᾶθν Βοίυϊυδ. ὃ Απάὰ ψῇθῃ [86 πιθὴ οἵ (6 οἱΥ οπ (86 ἴορ οἵ 
(86 πιουῃύδίη ἢ 8807 {Πθῃ, (Π6Ὺ ἴοοῖκ ἀΡ {ποῖ θροηΒ, αηα σϑηΐ ουὐ οὗ (πθ ΟΥ̓ ἴο 
{86 ἴορ οὗ [6 πιουπίδϊῃ ; 9 δηὰ ΘΥΘΣΥ τηδὴ ἰμαὺ π86α 8 Β]ηρ' οοῖκ ροββθδβίοῃ οὗ [ἢ 

18 ρμἴδοθ οὗ ὑπϑὶγ δβδοθηῦ δηὰ δυγὶ θὰ βίομθθ ὑροὶ  ἰμθαλ. Απά ογουοιίηρ ὑπᾶρν [}6 
του ηἰδῖη, ὑπαΥ Ὀομηᾷ 13 ΑΟΒΐοΓ, δηὰ Ἰοἵ ἀὐπεὶ ὈΘ μη οαϑὺ ἀοόνῃ δ {π6 ἴοοὶ οὗἨ (6 

14 τηουπίαϊη, 8 Δηα τοϊαγποα ἰὸ ἐμοῖν Ἰογσά. Βα (86 βγβ6} 1168 ἀδϑοθηάϊηρ ἔγοτα {Π|6}. 
οἰγ, σαπλθ 6 αηΐο Εΐτη, ἀηα Ἰοοβϑα ἶπ), δῃὰ Ὀτουριὺ λέπι ἰπίο Βοία]ιδ,. δ ἀηα ρῥγθβθηΐθα 

15 Ὠΐτῃ (ο {86 ΤΌ]ΘΙΒ 16 οὗ ἰμοὶν 17 οἰΐγ, το 18. τοῦθ ἴῃ (086 ἀΔγ8 : ΟΖί88 1 116 δοπ οὗ 
ΜΊοΑ, οὗ (π6 ἰσῖθο οὗ δίπηθοη, δὰ ΟμδΌσῖβ Ὁ [ῃ6 δοη οὗ Οοἰοηΐθὶ, απ Οδδσγιηΐβ 31 

16 ἐλδ βοῃ οὗ Μϑ]οῃ 6]. Απά {Π6γ οΔ]]6α ἐοροίδθον 411 [πὸ δ] οτβ 3. οὗ 0Π6 οἰζγ ; δᾶ 41} 
ὑμοὶγ γοῦν τη ἰορψοίμοσ, δηα ἐῤθὲν υσόπλθα, [0 ἢ ἈΒΒΘΙΔΌ]Υγ. Απά {ΠΥ βού Αομ ον ᾽ι 
{86 ταϊάβὲ οἵ 411 ὑπ6ὶγ ρθόρῖθ, δπᾶ 33 ΟζΖἷδβ δδεικοὰ δἴτῃ οὗ {μαῦὺ μοι μδα ἰδ κθη ρ]Δς6.᾽ 

17 Απᾶ δηβνογίηρ, 6 γοροτίθα 355 ἀπίο (θη [6 τγογάβ οὗ [6 οουποὶ] οὗ ΟἸΟΡἤΘΓΏΘ8, δι 
811} {ῃ6 τγογὰβ ὑπαῦ 6 δὰ βροίκθϑη ἴῃ {μ6 τηϊάβί οὗ {86 ΓΌ]Θ.8 οὗ {16 8ο0ὴ8 οὗ Αββυνγ, ἢ 

18 δηὰ μοῖν ἔδσ ΟἸἹορἤῇθγηθβ μδά βροόῖϑῃ ῥργουα νυ αραϊηϑὺ 86 ἤουβο οὗ [βγ80]ὲ. Αἀπᾶ 
19 186 ρΡδορὶθ ἔ611 ἀονγῃ δῃᾶὰ ποσυβηὶρροα Οοά, δὰ οτγὶϑά, 3 βαγίην, Ὁ Τογὰ Οαοᾶ οὗ 

θάνῃ, Ὀ6ΒΟ]α ὑποὶσ διτόρϑηοο, 9 δηὰ ΠΥ (Π6 ἸΟῪ οβίδίθ οὗ ΟἿΓ τϑοθ, ὃ δῃα Ἰοοῖς 
ὌΡΟΣ [Π6 ἴδοθ οὗ [ΠοΒ6 ὑδιδ΄ ἃΓ6 βαποιῆθα ὑπίο (866 (18 ἀαγ. Απὰ 53 ΓΠπ6Ὺ οομξογίθα 

20, 21 Αοδῖοσ, δῃᾷ ργαϊβϑὰ ᾿ΐτη ρτϑαῦϊγ. Απᾶ Οζίαβ ἰοοῖκ Ὠἷπη οἷ οὗ [86 ΔΒΒ6Ι 0} 
ἱπίο Ξ'' ἢϊ8 Ὠοιι86, 8πα Τη8Δ66 8ἃ ἔδαβί ἰὸ (86 6] ἄθσβ.0 Απᾶ {ΠΥ ο8]16ὰ οὐ (86 αοά οἵ 
1δ6Γ86] 4}} (δῦ προ [ῸΣ Β6]ρ. 

Ὁ ΙΤ1Η. 

Ψοτα. 8-18. --1 Α. Υ. : Ὅσ. 3 γοτβυδᾶο δ γ8617 ἴῃ (ὮΥ ταϊπά. 8 β}]}, 4 ΤΏ θ:. δ τηλιϊ ναϊοὰ ἰὴ... 
Βοῖδι 4. 63. ΤΙΈΠΟΥ ποι (Ογ,, ἀπῆραν : 44. 106., ἦλθον! δὅ Βοίμυ! Δ. 5 ογιΐ οχ [6 ἴον οὗ ἐδ τηουπία! 
(8ο δ8.). 10 11]. 11 Ἱκορὺ ἐμθ) ὕσγοιῃ οοσοίῃρ ΠΡ ὉΥ οδδιΐηρ οὗ βέοπϑδ δραϊ πὶ (αν, διεκράτησαν τὴν ἀνάβασιν αὐτῶν 
καὶ ἔβαλον ἐν λίθοις ἐπ) 153 Νογοτίμοϊοαβ Βανίης κοῤλΐοῃ συ τἧ]Υ πάθος ἐμ δἰ}}, ἐμ Ὺ Ὀοπ πα (καὶ ὑπκοδύσαντες ὑποκάτω τοῦ 
ὄρους ἔδησαν) 15 διορᾷ οδδὲ ἀέπι ἀπ δηὰ Ἰοΐὲ λύπη δὺ ἐδιο ἔοοϊ οὗ 189 ἈΠ] (θτ., καὶ ἀφῆκαν ἐῤῥιμμένον, οἴο.). : 

γετα. 14, 1δ.--16.ἃ. Υ.. : ἀοδοοπιάρά . .. . δῃᾶ σϑῖωῶθ. [16 Βοίμυ! δα, [5 ΚΟΥΘΙΏΟΣΒ(ΟΣ., ἄρχοντας). ἔ[ὀἔᾧἢξἙἐδμε(στ., 
αὐτῶν ; ἰἰ ἰδ οαγίεϊοὰ ὉΥ 44. ΤΊ, Τά. 76. 106. 2388... 18 ψἘ]ΟΒ, 19 (οά, ΤΠ. ΘΥΟΥΥ ἩΟΤΘ 8Ρ6}16 [ἢ 8 ῬΤΟΡΟΥ Πδῖὴθ Οζείας. 
Ὁ ον ᾿Αβρίς οὗ ἐῃο ἐεΖ2. τες. ΒΥ ΣΒΟΔ 6 δαορὶδ ἥγζοτη 1Π|. Χ. Χαβρεῖς. Τΐδ ἰο (Π6 τοδάϊης οὗ 11. δ]θο, διὰ μοὶ Χαρβείς, 
86 εἰδίοι ἴῃ Εσὶ ἐΣδο μ᾽ 8 Οὐὶϊ. ἀρ. 1. ῬῸΣ Χαρμίς οὗ ἰδο ἐεζέ. τες., Ἐτὶ ΣΔΟΒο δἀορίδ ἔσομαι 11. Χ, Χαρμείς ; 171. Ὧδ8 Χαλ- 
μείς 44. ἀρὰ οἴμογς, Χαρμί. 

Ψοσ. 16-21. --Ἴῷ ΑΥ̓͂. : δηοίοηίδ. Ησῖθ (88 δὶ υἱῖἱΐ. 10) ἐμοὸ ατϑοκ ἱβ τοὺς πρεσβυτέρους, δῃὰ Ὠοὶ, 56 δ ἰγ. 8, ἡ γερουσία. 
ΟΥ δἷδο, σ. δ: χίϊἹ, 12; 1 Ἐδά. τὶ. 8. 32 ΑΟΥ͂: ΤΏοδη. 2. γγ8ὁ8 006. 356 ΠὨὸ ΔηδνοΥοα δηὰ ἀθοϊδσοᾶ. 35 ῥγίηοοδ 
οὗ Α. ΣΙ ἩΒΑΙΒΟΟΥ͂ΘΡΟ. . . . . ἘΒΘΏ, 38. ογίοα υπΐο ἀαοά. (Τ.6 ἰδδὶ ἔττο οσὰδ ΔΙῸ ποῖ ἰῃ ἐπο ατϑοῖ οὗ ἢ ἐεΖί. τές. 
Βυὶ δῖο ζουηὰ ἴῃ 243. 6ο. ΑἸὰ, “πὸ.} 39 υχίαο (6τ., ὑπερηφανείας) [Ι͂π ἰπὶδ ϑοπίθῃοο ("ἢ ὈΘΒοΪ ἃ ἐποὶσ ῥσίὰθ ᾽) [89 
Οοάά. Χ. 19. 108. τδο, ἰπείοοὰ οἵ κάτιδε, [80 δίχου ρον ἐπίβλεψον, ἑ. 4., “ θοΒοΙά ἴο Ρυμίβῃ." 80 Α.Ο Υ. : υδίΐοῃ. 
81 Ἔθος, ἋΣ πο. 

ΟἜΆρτεε ΥἹ. 

γε. 1. ΒΥ [6 “8008 οὗ ΜοΔδ᾽ 810 τηϑδῃηΐῦ, 
ΔΡΡΑΤΘΏΓΥ, [16 ῬΘΟΡ]Θ εαϑὺ οὗἩ ἴπ Φογάδῃ, ἴῃ ἀΐδ- 
τἰποῦ οι ἔγοπι [ἢ 6 γοιηδίπΐηρ ῬΘΟρΊοθ, 0 ΘΓ 
ξαιπογθα ἔγοπι ἴ[Π6 οορϑὺ οὗ Ῥα]θβίϊμο δηὰ ϑυσίᾷ. 

γον. 3. Αἴἵὔον [Π6 βορδγδίίϊοη οὗ [πὸ ὕϑη γί 98, 
[86 γα οὗ ΕΡἢ γί ῥσοροηἀοτγαῖθα ἴο βυςσ δὴ 
οχίθηῦ ΟΥ̓ΟΡ ἴπῸ οἴδοτ ὕπαῦ [Π6 Κίπρσάοπι οὗ [βγ86] 
ΝᾺ5 οἴἴδθηῃ οδ θα Ἐρῆγαϊπι. Βαῖ ἴῃ οι ρουΐηρ 
115. {|6 ΟἸΟΡΏΘΓΏΟΒ βῆονβ πα Π0 τἴαβ ποῦ 80 
ἱσποσδηὶ οὗ τῆ6 ἰϑύοτυΥ οὗ [πὸ ΠΟΥ ΠΥ 88 ἢ6 ΓΘ- 
ἵδη ἴο ὃ6. --- Απὰ Ὑ80 16 ὁ Θεός 1 ἰ. 4., ἢ6Γτο, “10 
ἴτπὸ ἀοὐ.᾽" 

Υεσ. 8. ΗἙΐ ῬΟΙ͂ΨΟΣ, ἱ. 6., δἷβ ΔΥΙΩΥ͂, 88 ὙΟΡῪ 
ῥὴν στρ ἴπ ὉΠ18 ὈοοΪκ δηὰ [πὸ ὈΟΟΚΒ οὗ ἴΠ6 Μδο- 
ἐΔ 
εν. 4. [1λτ., διὰ (86 δίϑῃ οὗὮὨ ὑποὶσ ἴδοϊ 8}8]} 

ποῖ σι ποϊδηᾶ. Νοῖ ὉΥῪ ἃ βίῃ ρ]θ Τοοϊϑίθρ ἔογναγὰ 
που] ὑπο γ 6 800]6 ἴο ᾿νΠδιδ ἃ τ ΘΠ). 

Ψορ. 5. ΒἘδοοὺ ἱὑμδὶ οὐσζοο ουἱ οὗ συρῖ. Ἀἢ 
Δ]] υδίου το ἴμο ἔδοῖϊ οὗ (ποῖσ ἴω ΘὨΒΙΔΥΘη ΘΙ. 

ψοσς. 7. Οἱδϑο οὗὨ ἰδο ρδδοδβαζου, ἱ. 6., 8 οἷ 
{πδῦ 1ἴο5. ἴῃ [86 ὙΔΥ οὗ [6 δϑοθηΐ ἴο {Π|ὸ τηοῦῃ- 
ταΐη8, οπ6 οὗ {Π0 ποαζοϑδὲ ζοσιβοα οἰζίο8. οὗὐἨ [ἢ6 
ΘΠΘΙΏΥ͂. ; 

Ψαν. 9. Τοῦ ποῖ ἐγ οουΐθηθῃοο ζ811. “ ΠουὮ 
6 ψογσίϑα," δ8 ἯΘ δοιῃηθί Π]6 8 ΒΑΥ͂ ἰΓΟΠΙΘΔΙΠΥ. --- 

Διαπίπτειν (Ὅϑν), ίο χαἰϊ ἰο ἰλε δατίλ, σοπια ἰο ποιισῆϊ. 
Οἱ. ὅσθη. ἱν. 6. [πῃ Θθοοϊοδίαβιοδὶ Οσοθὶς ἐδ ταθϑῃ8 
“1οὸ Ὀ4ςΚΆ}146. ΟἿ Ευδοῦ., ΠΤ. Ε., ν. 2. 

γον. 15. Θοίδοῃίοὶ, οἷ. δυάρ. ἱ. 18. (ΟἸΒἰ6]) ; 
, οἷ. ὅϑῃ. χἰνὶ. 9; ΦΔΦοβῆ. υἱΐ. 1 (( δγπιὶ); 

ῬΜο]οΒίοὶ, ςἕ. αοη. χὶνὶ. 17 (Μ4]ς}}16]). 
γον. 17. Οουμοὶϊ, συνεδρίας. ΤΠ δ8πὶ0 ποσὰ 

δ υδοὰ οὗἨ 18 ΒΕΘΟΙΔΌΪΥ δῦ ΥΘ.80 1, πὰ αὖ χὶ. 9. 
ΤῈ σπορὰ ὑταπδίδιθα "" ΘβΘΟΙ ὉΪΥ ᾿ ἰῃ γ 80 16, ΟἹ 
186 Οὔ ΟΓ Βαῃηά, 8 ἐκκλησία, ἱ. 6., Δ 8861} ]αρ6 οὗ 
[86 ρϑορὶθ. ΟΣ, νϑγϑο 21], υἱΐ. 29, χὶν. 6; Εοο]υβ. 
χν. ὅδ, εἰ μαδδὶπι; 1 Μϑος, ἰϊ. 56 {(πίζ ΝΝΌΠΙ, 
ΧΙ, 81). 
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ψογ. 19. Ἐπὶ τὰς ὑπερηφανείας. ΤῊΘ ρἷυγΑ] 8) εν. 3]. Τ᾽ δδεῖ, πότον. Τϊ., α αἀγίηκίησ; ἴθι, 
ΡΠ δίς, σγεαὶ μγίαθ. Οἵ. Μίηον, ρ. 177. --- [ἰα αἀτγὶπξίης ἴθ οοπιπιοη, α 7 αδί. Τἢθ πηδυδρεοεϊίηρ 
ΤΏΟΒΟ ὑμδὺ δζὸ βδηοιδοᾶ. ὙΤὴ6 ὙΠΟ]6 Δεν ἢ [ σοηδάθηςε ὙΠ ἰς ἢ 18 ΠΟΙ αοσογάθα τὸ {Π|18 ("6 η 0119 
ῬΘΟΡἕΪΘ 8ΔΓῸ τηϑᾶῃξ. οσθδοῦ που] ὰ σοηποοῖ οπ (ἐν) [ ΑΟΒΪΟΣ --α 85 ὔζουνν γὰ8. ΟἹ [Π6 ῥδτὶ οὗ τὩ0 ΑΒεγτὶ- 
ἐλ αν πὶϊῃ ὀπίβλεψον. 88 (0 Φυσ ο -- [5 ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ΠΘΙΓΌΓΔΙ. 

σβαάρτεε ὙΠ. 

1 ΤΤ8ῈΕ μοχὶ ἄδυ ΟἸἹορβογηθβ οοτηπηδηοᾶ 4}} 8 ΔΥΤΩΥ͂, δηα 411 ᾿ἷ8 ρθορ]9 σγῆο ᾿ιδᾶ 
ΘΟΠΘ 0 Π6]Ρ Μἰπι, ἰμαὺ ἐλοψ Βῃου]ὰ πιοῦα δραϊηδὶ Βοϑίυ]αδ, δηᾶ ἴα θϑογοῃδηά ἐῃ6 

2 τηουῃίδίη ρ88863,} 8η4 (ο τᾶ κθ ΨᾺΓ δρδίηδί (ἢ6 ΟΠ] άγθη οὗ Ιβγαθὶ. Απᾶ δυΘσΥ 
ΤΑΪΡΉΥ τη οὗ {πθῖὰ τηλγοποα 3 {πΠαῦὺ ἀαγ, πὰ ὑποῖγ ἴογοθ οὗ ὃ τηϑῃ οἵ γ͵γ τσαϑ δ 
Βυπαγρα δηα βουθηΐυ ἱμουβαπαᾶ Τοοίμηθῃ, δηα ἔσγοὶνθ ὑπουβαπα ΠΟγβΘθη, Ὀθβ] 46 (9 
Ὀάρρσαρθ, δῃὰ (δ ἤθη {μᾶΐὶ ψγοσο αἱοοῦ δ διηοηρβύ ἰἤθι, ἃ ὙΘΓΥΥ͂ στοϑὺ τα] ἰ υ 6. 

ὃ Απά {Π6Υ οϑιροᾶ ἴῃ {86 νἈ]Π6Υ ΠᾺΡ πίο Βοίαϊυλ," ὈΥ ὑπ6 ἔουπίδίη ; δηα (ἢ6 
ΒρΓοϑα ἴ ἴῃ Ὀγοδά ἢ ονοσῦ οί δίπα ὅ 88 [8 88 6 θαι," δηὰ 'π ἰδ ἔτοιῃ Βοίαϊαβ ὃ 

4 ὑπίο Ογδθοι, τυ Εἰ ΟὮ 18 ΟΥ̓ΘΡ ραϊηβὺ Εβάγδοιὶοπθ. ἀπα 12 {Π6 ο]άγθῃ οὗ 1βγαθὶ, δι 
ΠΟῪ 54} {Π6 τυ 6 οὗ ὕΠ6 πὶ, 66 φυθϑῦυ ὑγου ]6α, δηα 8814 ΘΥΘΤΥ͂ ΟὴΘ ἴ0 ἢ 8 
Ὠοὶρῆθοσ, Νονν τι} {π686 πιϑη Ἰἰοὶς ἀρ [86 ἔδλοθ οἵ 86 ὑγῆο16 δαγί ; 15. δηὰ 15 πΘ Π6 Ὁ 

ὅ 17ὉἈ16 Βὶρ}) τηοπηίδίηβ, ΠΟΡ {π6 ν 8116 78, ὩῸΓ (Π6 1118, τ0}}} 5 θᾶ Π 6]. νγοῖρηῦ. Απά 
ΘΥΘΟΙΥ͂ ΤἸΏΔῃ 00 Κ ὋΡ 8 ΨΘΆΡΟΠΒ Οὗ ΜᾺ, δηὰ δβανϊηρ᾽δ Κιπά]θα ἤἔγθθ ἀροὴ ὑμοὶῦ 

6 ὑονγοῖβ, {πον σοι πᾶ δηᾶ ναίοποα 411 ὑπαῦ πίσσῃ. Βαῦ οπ ὁ 1[Π6 βϑοοῃᾷ ἄδυ Ο]ο- 
᾿Π ΡΒΘΙΏ68. ὈΓΟΌΡΗῦ ζοΥ ἢ 411 ἷβ Βογβθίηθῃ ἴῃ {{Π βίρμῦ οὗ {π6 Ομ] άγθη οὗ 18γ86] τ ῆο “ὖ 
7 ποτ ἴῃ Βοίυϊυδ,,} δηὰ δχϑιηϊποα (Π6 ραββαρθβ ὉΡ ἴο {παὶγ οἱζγ, δῃἃὰ βϑδγοῃϑα 

ουὐ ὑποὶν ζουμῃῖαϊπβ οὗ τυδίϑυ, δηα ἰοοῖ ροββϑβϑϑβίοῃ οὗ ἔπθιλ,͵3 δῃα βοὶ συγ ΒΟ ῺΒ οὗ ἴθ ῃ 
οὗ ψᾺ  ΟΥῸΥ ὑῃθηλ; δπα 6 Βἰτηδ6}1 ἀορατίρα ἰο Ὁ 8 ΡΘΟρ]θ6. 

8 Απᾶ ἐδ 6γο 31: οδίὴδ ὑηΐο Ὠἷπὶ 41} ὑμ6 ομϊοῦ 3 οὗ (Π6 οὨϊ]άγθη οὗ Εδβαι, 8πα 411 {16 
Ἰοδά 6:8 33 οὗ (86 ρϑορὶο οὗ Μοδῃ, δπᾶ {Π6 ρΌΠΟΓΑΪ5 3 οὗἩ [6 808 οσοδϑῦ, δπα βαϊά, 

9,10 [Τμδῖ οὺγ ἰοζσά ποὺ βοᾶγ ἃ ποσὰ, ὑμαὺ [6 γθ Ὀ6 πὸ ἀϊβαβίοσ “5 ἴῃ (ΠΥ ἉσΥ. ΕῸΓΣ 
{818 ΡΘΟ0Ρ]6 οὗ (86 ΟΠ] άγθῃ οὗ 1βγ86] 40 ποῦ ὑγαβύ ἴῃ ὑῃϑ]} βρϑᾶγβ, θυῦ ἴῃ {86 ποῖρῆν οὗ 
{πὸ τηοπηί βίη ΒΘγθὶπ (ΠΟΥ͂ αΥ7611, ὈΘΟΔΌΒ6 ἰΐ ἰβ ποὺ ΘΑδὺῪ ἴο σοιθ ὉΡ ἴο ἴΠ6 ορ5 οὗ 

11 (ῃοὶγ πηουπηίαὶπθ. Απηᾶ ΠΟΥ͂, Οὐν Ἰογα, ὁ ἤρῃῦ ποὺ ἀραϊπϑύ ὑπθῖὰ ᾿ῃ ΟΓΟΘΙ]Υ Ὀα(]6.7 αηὰ 
12 τ1πΠ6γ6 5}4}1} ποῦ οὔθ τηϑδῃ οὗ {ΠΥ ρϑορὶθ 14]1.8 Ἑλοιηδίῃ ἴῃ (ΠΥ σϑιὴρ ; ΚΘΘΡ ΘΥΘΓΥ͂ 

ΤΏΔΗ 59 οὗ {ΠῚ 6 ΔΓΙΩΥ͂ ; δηᾷ ἰδὲ (ΠΥ βογνδηίβ σοὺ ἰηίο ὑμὶν Πδηα8 [Π6 Τοπηίαΐη οὗἩἨ τγϑίθσ, 
18 ὙΠΟ Ἰβϑυθί ἔογίλ ἔγομι 82 [η6 [οοί οἵ (86 τιουπίδϊη, ἴο0Υ 411 16 ἱππαθὶίϑηΐβ οὗ Βοίυ- 

Ἰυ8 δ᾽ βανϑ ὑπ Ὁ σγαύου {Πθπο6 ; δηά (Ὠϊταὺ ν1}} Θοπβαπηθ 525 {Π6π}, ἀπά (ΠΟΥ Μ1}} 5 γὶνθ 
ὋΡ ὑποὶγ οἷ ; δᾶ γγχὸ δπα ΟἿΓ ΡΘΟΡ]6 Μ}1}} 3 γὸ Ἂρ ἴο {Π6 (ορ8 οὗ {π6 τπηοπηίδἰη8 ἐλαΐ 

14 αγ ὩΘΑΥ, Πα Ὑ7}}} σϑίὴρ ὕὉροὴ ὑθθτα, ὑὸ νγδίο ὑμδῦ ποθ ρῸ ουίΐ οὗ (Π6 οἰἰγ. Απάᾶ 
[ΠΟΥ δηᾷ ὑπο ῖγ πὶνοϑ δπὰ {ποὶν ἝΒἢ] σθαι Μπ7}}} 5 θ6 σοπβυμηθα τ 10} ἔϑῃγϊηθ, δηα ὈΘἕοτθΘ 
186 Βγογα οοπὴθ δρϑίηβί ἰμθτη, [ΠΟΥ Ὑ011 06 Ἰαἰα Ἰον δ ἴῃ [86 βύγοείβ ΠΟΘ (ΠΟῪ 

1δ ἀν9}]. δπὰ ἴποὺ 5Π4}0 ὅ5 σϑῃᾶθσ (μθῖ δὴ 60}} γτογαγα, θθοδαβθ ὑΠ 6 ΓΘ 61164, δηὰ πιθὶ 
[Π66 πού ὙΠ} ρϑϑοθ. 

Μοτα. 1, 3. --1.4. Υὕ.: πῆ 9 ἢ πόσο δοτθ (0 ἐκ ἰδ ρατὲ ἐδαὶ ἐλὲν βου ἃ τϑπιονο ἐλεὶγ ΟΡ ἀρεϊηδὶ Βοιδα] 6 ἐὸ ἰδῖκο 
α΄᾽οτομδηὰ ἐδ δδοϑηίδ οὗ ἐὴῆο Ὠΐ11 ΘΟΌΕΓΥ. 5. ΤΏδΩ ἐποὶν βίσο ας ΙΏΘῊ τοσηογοὰ ἐλείν εα»!}ς ἴῃ. 8 ἐῃ9 ΔΙΙΩΥ οἵ (86. 
4 οἰδλενγ. δ ΚοΟΣ πεζοί, 68. 1.28 παρεξοδευταί ; ΟἸὰ 1Δὲ., εὠηι οἷς οοπιίίαν!44. ΤῈ ἔοσζοο οὗὨ ἰπίδη τ ἐδ κί τοι 56 8.000 ἰῃ 
(οἁ Χ. 

γορα, 8-ἴ. --- ΑΨ. : Βοίμυ]Δ. Τ δρσοδὰ ἐλερμδεῖυσβ.0 δ ογοῦ οξῃδίτω (τὐδτᾷ., οπι δοιλαῖνι, παν 8  Θτ., ἐπί Δ.). 
Το ἴοστῃ οὔ {6 ῬΓΟΡΟΥ Πδπιο (62. γες., Δωθαΐμ) Δωθαείμ, ἰα ἰοππὰ ἰῃ 11. 1Π. Χ. 5 .Α. Υ͂. : ὁγοη ἴο (Ἐγίσδομο οπιῖίε καί 
πίϊὰ 111. Χ. αἰ.) Βοϊπιαίτα. ΒῸν βελβαίμ αἴο 11. 111. ὅδ. 19.Α.Υ͂.: Βοίδυ! ὁ. 1 Νο. 15 [8 ΦΑΣΙ (θτ., τῆς γῆς 
πάσης ; ἴδ ἰδδὺ νογά [6 οχηἰἰοὰ Ὦγ 44. 71. 74. 76. 106. 286... 15 1ο;Σ. 164 ΔΙΟ ΔΌΪΟο ἰο. (Το γοχὺ ἱδ ἰη ἐπο ζυΐυτο θη δ6.) 
16 ΤΏΘΏ . ... ὙὮΘΩ ἐδοὸγ δά. 26 ἴῃ, 17 νμὨϊοῦ. 18 Βοίδυ ϊα. 19 γίονοῦ (6τ., ἐπεσκέψατο) [ὯΘ Ἀδεδαβοθ ὕὃὉ 
10 [86 εἰν (6»., τὰς ἀναβάσεις τῆς π. αὑτῶν), διὰ οδτηο ἰο (ατ., ἐφώδευσε ; Φυπΐυδ, ἱποασεης οοεραῦ) ἴμο6 Του πίδὶ ἢ 8 
οὗ ἰμοῖν πδίοσβ (Ὁοὰ. Χ. σἱτὰ 11. 44. 7]. 74. 76., οἵο., οπιϊἐδ ἐμ μοδβδοδαῖγο Ῥσοηοῦῃ δἵΐος ὑδάτων), δηά ἰοοῖς (τ., προ- 
κατελάβετο) ἰΘ. 59 τοτιογοϑὰ ἰονγαγὰβ (τ... ἀνέζενξεν εἰς). 

οσα. 8-12.--Ἴ αἰ, Υ, : ΤΏΘη. 53 ἄρχοντες ; οἵ, τὶ 14. Ξ53 Α. Τ, : κογοτῆοσθ. Ἢ οδρίδίπβῪυῪ- 5 ποῖ δὴ ΟΥ̓ΟΣΒΓΟΥ 
(θραῦσμα; ᾿ἰξ., ἐταρστοοηί). 9 Νον {ΠοΙΟΪΌΤΟ, την. 51 ὈρέΌ]6 δτταν (6γ., καθὼς γίνεται πόλεμος παρατάξεως, ἱ. 6., 88 

ΤΟΚΌΪΔΣ τνασίδτο ἰδ σαυτίϑα Ὁ. Οἵ. υ. 238). 38 420 πιμολ ἀξοῦϑ. . .. Ῥοσῖδὰ. ἜἥἮὄὀ δηὰ Κορ }} ἐμοσθῃ. ἘρῚ ἀνάμεινον 
(τεπιδί ἢ) ὅ8. ΟΙὰ [δε. ϑγυ. οὔοσ ἀλλὰ μεῖνον. δὃ0 ΑΟΥ͂.: οἵ. 

γόνα. 18-1δ. - 1 ΑΟΡ, : Βοιίδ! δα, δὅ5 ρο 8}}4}} ἐπίτοί ΚΙ11 (θτ., ἀνελεῖ ; ““ ὧδ »(εἱ αδιμπιενῖς,," Τ6}1᾽. Οἰαυΐε, αἀ Ὁος.}. 
39 514}. ΓΦ 52}. δ βῸὺ.΄ 86 ρῃ4}]}}. δ μἢ1}1} Ὀ6 ουθσίἤσοτῃ (ΟΣ., καταστρωθήσονται. ΤῈ οουίοχί ἰδ ἴο ὉΘ οὐἢ" 

βἰάοσοὰ). ὅὃ5 ΤΌ δ δ]ὲ Ὡου. δὅ 9 τοί ΠΥ ΡΟΙΒΟΏ ΡΟΘΟΘΔΌΪΥ. 
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16 Αμὰ {δοῖν ᾿ τογὰβ ρ]θαβοα ΟἸΟρΒΘΓη68 δῃὰ 411 ἷβ βοσυϑηίΐδ, ἀπᾶ Π6Υ σϑβοϊνϑᾶ 5 (0 
17 ἀο 88 {866 μιδὰ βροόκθῃ. αἀπᾶ ἃ ἀοίδομιιδηΐ ὃ οὗ ὑπ οἰ ]άσοη οὗ Ατηπιοη ἀ6- 

Ραγίθα, δὰ σι ἰμθ πὶ ἔνθ ὑβουβαπα οὨἰ]ἄγθη οὗἨ Αββγ, δπὰ {Π6Υ ρἱ σα α ἴῃ ἐμ νδ]- 
1ογ, δῃὰ ἴοοκ (ἢ νγαΐθσβ, δῃα ὑῃ6 ἔουηίβίπβ οὗ {π6 τγϑαῦθυβ οὗ {Π6 οι] άγθῃ οὗἨ 18Γ86]. 

18 Απᾶ ὁ οἰ ]άγθη οὗ Εβαι ποὴῦ ρ ᾿ΪᾺ (μ6 οἰ] άγθη οἵ Ατοσθοῃ, δηα οδιηρθα ἰὃ 
186 ἈΠ] ΘΟΌΒΙΓΥ ΟΥ̓́Θ δραϊηβὲ Ποίμδϊπι ; δῃα (ΠΕΥῪ βοηὴὺ δοη οὗ ὕπ6πὶ ἰονγαγα {116 
δου ἢ, δπὰ ἐσισαγά (ῃ6 Θδδαβί, ΟΥ̓́Θ δραϊηβϑὶ Ερτοῦο]," τ ΟὮ 18 ΠΘΔΡ πηίο ΟΒ8," πὲ 
8 ἀροπ (86 Ὀτοοῖ Μοοδηυγ. ἀπά {πῸ γϑϑὺ οἵ {π6 ἀγαν οἵ {Π6 Αββυγῖϑηβ οδιηροα ἴῃ 
(86 ρ]αἴπ, δῃα οουθγθα 4]] [ῃ6 ἔδοθ οὗ [Π6 Ἰλπᾶ ; δῃᾶ {ποὶν ὑθηΐβθ δα θδρράρθ τη8646 
ΔῺ ΘηοΔΙΩριηθηῦ ὙΌΣ ΙΏΔΠΥῪ ΟΔΙῺΡ [Ο]]ΟΥΤΘΙΒ; δηα (Π6Υ διηουηίθα (οἷ ἃ ΥΘΥΥῪ στοϑί 

19 υϊὰ46. Απά 5 (ὴ6 οΠ!]άγρη οἵ [8Γ846] ογἰ θὰ ππίο ὑπ6 1,οτὰ ἐδποῖν αοά, θθοδαβο ὑΠ6 Ὁ 
Βρὶ γιῦ" [41164 ; ἴοΥ 81} ὑμοὶγ δῃθηΐθβ μδα οοτηραβδθα ὑμ6πλ τουπα δρουΐ, ἀπ ὑΠ6ΓΘ νγ88 

20 πὸ ΜΑΥ͂ [0 ΘΒ ρ6 το δϑιθοηρ ἰμθ. Απᾶ ἴΠ6 016 ΔΓΤΩΥ οὗ ΑΒ80Γ γϑιρδὶ η66 δϑουῦΐ 
(δι, {869 Τοοΐϊηδη, δηα {π6 οπαγίοίβ, δῃᾶ ὑπ ὶγ Βοσβθίμθη, ἔθου δπα ἐμἰγΥ ἀαγ8. Απα ᾿Σ 

21 ἃ}1 ὑμϑῖγ γθ886]8 οὐ νγαῖδυ [δ] ]θα 4}1 (π6 ἱπῃδοὶίδηίβ οὗ Βοίυυδ,12 Απα [86 οἰβίθγῃβ 
ὝΟΓΘ δπιρίϊθα, δῃὰ πο Ὺ Ὠδα ποῖ σψγδίθὺ [0 ἀγίηἰς ὑΠεὶγ Η]] ἴ0Γ οὴθ ἄδυ, [ἴὺΓ ὑπ 6 0 γᾷνθ 

22 ἰῃθαι ἰο ἀγίηκΚ ὈΥ πιθᾶβατο Απὰ 15 {Ποὶγ γοσηρ οὨ] τη Ἰοϑῦ 16 Ὠθαγί, πὰ {16 ᾽δ σσοϊηθα 
δῃηα (η6 γουπρ' πηθἢ ἰβἰηὐθα ἴογ ἐἰγβῖ, δηα 16}} ἀοσγῃ ἴῃ {Π|6 βίγθοίβ οὗ (Π6 οἰΐγ, δῃὰ 
ἴῃ 6 186 ραββαρθβ οὗ [86 σαΐθβ, δῃηα {Π6Γ6 νγᾶϑ Ὧ0 ἸΟΠΡῸΓ απ ΒίΓΘηρΡΊΝ ἴῃ ἐμ 6ηλ. 

28 Απα7ῦ 4]} [Π6 ΡΘΟρ]6 8886: 164 ἰο ΟΖί48, δῃηὰ {ο ἴπ6 οἰϊδῖ οὗ [86 οἰΐγ, ὑπ6 γοιῃρ 
ΤΏΘ;, δηᾶ {μ6 σοιθη, δηὰ {615 ΟΣ άΓΘη, ἀπ ογὶ θα πὶ ἃ Ἰουά γοΐοθ, δηά βαϊά ὃ6- 

24 ΙὉτ6 811} {Π6 6] άθγβ, (ἀοᾶ Ὀ6 Ἰυᾶρθ Ὀδύγθθη ἃ8 ἀπά γοι, ἴογ γοὰ μᾶνθ ἀοῃθ ὺ8 στοϑί 
ἰη]υαϑ01ο 6,1} ἴῃ (μδὺ γοὰ ἢδγα ποὺ βρόκϑῃ τὶ {πὸ ΟΠ] άγο οὗ ΑβΒῸΓ ομ Ὀ6 4} οὗ 

25 ρϑαοθ.ῦ Απάᾶ ον γὙὸὺ δὺθ π0 δοῖροῦ; Ὀυὺ (ἀοα Βα 8ο0]ἃ ἃ8 ἱπίο {ποῖ Βαπᾶβ, 
20 (μλὶ τσ Βῃου]α Ὀ6 ]Ἰαϊά ἰοὺ Ὀοΐογθ ὑπθῖὰ πεῖ {πὶ γϑῦ δπα στοαὶ ἀθβίγυσίίοη. Απᾶ 

ΠΟΥ͂ “Ὁ 68]] [Ποῖ ὑρ,55 Δηα ἀ6] νοῦ (μῃ6 ὙγΠ0]6 ΟΥ̓ ἴῸΓ ἃ Βρ01} ἰο [πΠ6 ρϑορὶβ οὗ ΟἹ]ο- 
27 ΡΠΘΓΏΘΒ, 8πα ἴο 41] ἢΪ8 ΔΥΤηγ. ΕῸΓ 1 ἐδ ὈΘΕΘ [ῸΓ Ὁ8 ὕο ὈΘΟΟΠΊ6 “Ῥ ἃ 8ρ0}} αηἴο {Π6τὴ: 5 

ἴου ψγ 884}} 5 δ λΐξδ βουυδηίβ, δῃηὰ 7 ΟΌΓ βοι}]8 γὺ}}} 35. ᾿ἶνα, δὰ τὸ 58}8}} ποῖ 866 (ἢ 
ἀθαιὴ οὗ Οὐγ ἰηΐδηῦθ ὙΠῸ ΟἿΓ ΟΥ̓́ΘΒ, ὨΟΓ ΟἿΓΡ Ὑ|ΥΘΒ ΠΟΙ ΟἿΓ ΟὨΠ]άγθ 8ἃ8 ὑΠ6Υ͂ ΡΪΠΘ 

28 ΔΥΔΥ. Ὁ Ὑο ἴΔΚ6 (0 τῦϊϊη688 ἀραϊηβί γοι (6 ἤθδνθὴ δὰ [}:6 βραυΐῃ, δῃὰ οὺν αοά δπὰ 
Ιμογὰ οὗ οἂγ ἔδίθγβ, γῇο Ἦ ρῬυῃ βῃ θυ ἢ ὰ8 Δοοογαϊησ [0 ΟἿΓ β'ῃ8 δηα {Π6 58η8 οὗ ΟἿΓ 

29 [Α1Π6Γ8, ὑπδῦ Β6 ἋὯο ποὺ δοοογάϊην 88 γγχα ἤν βαϊα {Π|8 ἄἀδγ. Απαὰ δ {Π6 Γ6 ΔΓΟ86 ἃ στϑδί 
Ἰατηθηΐδιίοη οα [Π6 ρατὶ οὗ 811 δ οὔποθ 53 ἴῃ (Π6 τηϊάβὲ οὗ [ἢ}6 ἈΒΒΘ Ὁ] Υ ; δηὰ ὑΠ6Υ ογὶϑὰ 

80 πηΐο {πὸ Τοτὰ Οοὐ τὲ} ἃ Ἰουά νοΐοθ0 Απᾶ ΟζΖίδβ βαϊα 83 ἰο ἐμ, Βγοίῆγθη, Ὀ6 οὗ 
βοοὰ οουγαρθ; ἰθὺ 8 Θμάμυγο γοί ἢνθ ἄδγβ, ἰπ σι] οἷ 5 [86 1,ογὰ οὐ ΟΟα τΔΥ ἴα χη ἷβ 

81 ΤΩΘΓΟΥ͂ ἰογαΓα 18; [0Γ ἢ6 Ὑ111 ποὺ ἴογβδθ 18 υἱΐοῦὶγ. Βυΐ [ἢ π686 ἄανγε ραᾳ88, δπᾶ 
2 Π6ΓΘ σοΙθ Ὡ0 ἢ6]ρ υηΐο π|ι3, 1 νν}}] ἀο δοοογάϊηρ ἴο γοὺ" πψογὰ 8. Απά [6 αἰβρογεθα 

[86 ΡΘΟΡ]6, 680} (0 ἢἰβ ροβῦ ; ὃ δῃᾶ (Πθὺ σϑηῦ ἀροη ὅ΄ {Π6 γγ8}}8 δηὰ (Π6 ὕονγ  Γ8 οὗ ὑπ ὶν 
ΟἾἸΥ ; δηᾶ [6 βρηὺ ΑἸΤΥ [16 ψοΙΆΘη δηα (6 ΟΕ] άγθη ᾿ἢ ἰπΐο {ποῦ μουβθ8. Απά (ΠΟΥ͂ 
ΓΘ ὈΓΟΌΡ ὺ ΘΓ ἸΟΥ 3 ἴῃ (η6 οἰΐγ. 

Ῥασε. 16-19. ---1 Α. Υ. : ἔποδο (6τ., αὑτῶν ; 111. αὐτοῦ). 3 6 δρροϊηϊοὰ (ἐεχέ. τες., 10] ονγοὰ ὉΥ Ἐσίϊσδομο, σννέν- 
αξαν. Οοάὰ. ΠΙ. Χ. δὅ. δ8., νυ ΟἹὰ 1Δὲ. βϑγτ. 6ο. ΑΙά., ατὸ ἐμο τογὺ ἰπ ἴδ) 6 βἰῃ συ ϊδτ). 8 δο {86 σδῖὰρ (παρεμβολύ, 
δυϊ εἴ. Οὐνι.. 4 οὔ δο Αδουχίδηβ.... . Τδη (6. ὃδ Ἐκτορο! (11. Χ, 28., Ἐγρεβήλ, δῃηὰ δτοὸ 0] ονγϑὰ Ὁ. Ἐσὶ ἔσϑς Β6}. 
8 Οδιυεὶ (εεχέ. τές... Χούς, Ὀυὶ θ4. 243. 2,18. 249. Οο. Α]ὰ. 86 Α. Υ.} 1 [86 ἔδοο οὗ ἐδ ὙΠ0]0.. .. Θασσίδβοβ "ῸΣῸ 
Ῥἱιοδποὰ ἴο ; δ2. θέ. 243. 2418. Οο. ΑἸά. οπιἱί ἐν ὄχλῳ καὶ ἦσαν (πμ00 Οὐ») δ8.Α. Υ.: ΤΏΘη. 5 δποατὶ (6;}.. τὸ πνεῦμα). 
γος. 290-25. -- α, Υ.: οδοδρο οαὺ. .. Τδὺ 81} [Ὧ9 ΘΟΙΏΡΔΏΥ (σνναγωγή, 28. 44. θ4. αἰ. 6ο. Α]ἀ.). . .. δοέλ ἐμοὶν (90 

δ8.).. 11 οἰεαχίοι (δ. οτηἰἐ τά) διὰ Βοσβολθῃ. .. . 60 ἐδ. 132 Βοίμυ]α. 12 (θη ἀγίηκ..... Τδογοΐοσο. 34 ὙῸΣῸ 

0δ.δ8.), δου γοθηξ. ... ὉΥ (6Γ., ἐν ταῖς, οἰς.). ΤΟΙ. 19 δοίά γουπᾳς πιθῃ δηὰ Ἰγοιηθι δῃὰ οἱ άγθῃ. [9 ΣῪ 
(ὗτ., ἀδεκίαν»). 40 τραυγοὰὶ Ροϑοθ οὗὁὨ {Π6 ΟὨἑἸάγοιη οὗ Α. 31 οσ. 35 ΣΟ ἀΟὟΣΩ . .. . Νον τδλοζοΐοσχο. 

ἡ ἀποθανεῖν ἐν δίψῃ. ΔΑΟΥ,.: ν]}. Στῆς, θαυ. ᾿θρράποιϊ 800... .. ὈΘΟΓΘ ΟἿΣ ογ66.. .. ΘὨϊ]άτοι ἰο 
ἀ)ο (αν., ἐκλειπούσας τὰς ψνχὰς αὑτῶν). δῦ πῃῖϊο!. 81 ΤΏδ". 853 νῶδ ξτοδὲ ποαρίηρ ν ἰἢ οχ6 οοηδοθξ. δὲ ΤΏ ΘΩΏ 
φΦιἰὰ ὉΘ. 84 γοξομάσο.... . ἔδο οἷ Φραςδ. 
γαῖ 81, 32. ---8 Α. Υ. : Απά...... νογὰ. 39 τον 0Ν6 ἴο ἰμοὶγρ οὐσὰι οἴδδιρο (ατσ., οἰς τὴν ἑαντοῦ παρεμβολήν). 

31] ῃηηίο (θζτ., ἐπί). 88. δῃά ἰοῦγοῖ (68.). . . . δηά δοηὶ (Ετ σβοθο δορὶ ἀπέστειλεν --- ἰαχὲ. τες.) ἐξαπέστειλε --- ἴτοια 
Π. Χ. δὅ. 19. 108. ; 111. 28. 44. ἀπέστειλαν) (80 τγοϊεθῃ πὰ οὨἰἸἄσθθ. δὅδ9. ΤοΣῪ ἰὸν Ὀτουρκί. 

Ομάρτεδε ΥἹΙ. 

ον. 32. Τθθ δστηῦ ᾿ιδὰ Ὀθθῃ ἱπογθαβθᾶ ἴμθα,] βἔεν ἐμουδαπὰ ἰηέδηισγ. ΟἿ. ἰϊ. 15. ὙῈὸ ϑυτῖδο 
ΟΥΕΣ ἀπμὰ ὩΌΟΥΘ 81 115 Ἰοβϑθδ βίποθ 118 διαγῖ, Ὁγ ] δὰ Οοάθχ αθσ. 16 οἵ "9 ΟἹ ὰ [μϑιίῃ μὰ8 ομθ Βα - 
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ἀτοά δηᾶ βονϑηΐγ-νο ὑπουββηὰ; δπὺοῖθον Οοάοχ 
οὗ ἴη0 ΟἸἹὰ [,Διη (ΟοτὈ.) δῃᾶὰ [π6 Ψ υ]ζαῖθ, ομ6 
Ὠυπᾶτοα Δηα ΟΥΘΏΩΓΥ ᾿Ππουβδαπὰ. Απά [ὉΓ ὕψεϊνθ 
ἐπουβαπα Πογβολθη, ὕπ6 ϑγτγίας, ΟἹὰ 1,αὐἷἰη, πὰ 
Ψυϊραῖο πᾶν ὑνοηῖγ-ῦο ὑπουδβδηῃά. --- Ατοοημεῖ 
ἴβοιη. ὅόοπιθ ᾿νοῦ ]Ἱὰ τδκο ὑπἰ8 Γαΐου ὕο 16 Ὀδρ- 
Ρᾶρο, τυ] ἢ 8. ταοηςἰοηθα 7υ8ὺ Ὀθίογθ. [ζ οδῃ, 
δονέθνοῦ, νυ τἢ 6α 0.8] ρτορυίθου σοῖο ὕο [ἢ 6 ΔΥΤΩΥ͂ ; 
[686 ῬΘΥΒΟΠΒ Ὀεΐπρ 6 πμδυτηθα, τηϊχοα μόδα με 
ἰπᾶθ οἵ τίς ἢ νὸ γεδὰ ἴῃ ἰϊ. 20. 

γεν. 8.(. Βορδοευ. Οἱ Βοϊβθη, ἱν. 4, ν τ} 
ποῖα. --- Ογᾶσθοῃ. Ῥοββί ΌΪν [Π6 0]ᾶσθ ποὺ Κπόννη 
88 ΤῸ7Ι] Καϊπιδμ, ου ἴπὸ δαβύθυῃ 8ορϑβ οὗὐ Οδυπηθὶ. 
ΤῊ 8. νοῦ ὰ δηβινου 6 ἀοβουί ρου, 1 Εδβάγβοϊοη 
Ὀ6 ΓΟΡΆΓΑΘα 848 ΦοΖγθοὶ. ἘΤαβϑυϊαβ Κπον [06 ρ]δ06 
ὈΠΟῸΘΡ [06 ΠΆΠῚ6 οὗ Καμμωνά, ἀιἃ ΦΘΓΟΠ6 88 (ἱ- 
τῆληᾶ. ΟΣ. δι τη 5. διὸ. δίεὶ., αὐ νος. Τῆθ Α. Υ͂. 
.δΔ8 ἴῃ 6 τηλγρὶη ““Βοδηβοὶα,᾽" σοῦ 8 [00 
πιοδΐηρ οὗ ἴῃ6 νοτᾶ, 

γοσ. 4. Ἰοὶς υν, ἐκλείξουσιν (1,Δϊ., εἰϊπσο). 
ΟΥ. Βασ. ντἱ. 20, ψνβογθ ἰδ 18 δ'δὸ οιῃρὶογοᾶ ; διὰ 
Ναπιῦ. χχὶϊ. 4, ῦθγο ἰδ ἰΒ υδοὰ ἐπ ἴ86 ΓΧΧ. οὗ 

οϑἰο]θ, ἔον ὙΠῸ. - Βρδσ ὑδμοὶν νοῦ. ἘΤΠΘΙΓ 
ὙΔΗΒ ὙΠῸ Ταβρθοῦ ἴο βυβίδηδποθ ψουἹά Ὀ6 ἴοο 
Ετολῦ ῸΣ ἴΠ6 σΟΙΓΓΥ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἴῃ θη). 

γεσ. 7. Θδυσίδουβ, παρεμβολάς. [Ιζ ἰκ οὔδιον- 
᾿ς ΒΟ τοηἀογοὰ δὖ νθυϑα 17. ΟἿ. ποῖα ἴσο. 

γον. 8. ΤῺ6 οΒἑ]ᾶσϑα οὗ Εἰβδαυ, ἱ. 6., [6 Εἀοτη- 
ζ6 8, ἱπηῃδ οί 1[ῃ0 ΘΟΥΒΓΤΥ ὕο ὕ886 βουΐῃοδδβε οὗ 
Ῥαϊοδβιΐηθ. 

ψογ. 10. Πέποιθαν, ἰχαδὶ . ΟἿ, οχ τη18 ποσὰ, 
ὙΠ [16 ἀδιΐνο δίϊοσ ἐπί, ποῦ, Ρ. 214. -- 
ὙνΒοσοίη μον ἄννοθὶ!, ἐν οἷς αὐτοὶ ἐνοικοῦσιν ἐν 
αὐτοῖς. ΤΠ χοἀυπμάδησν ἱπ ἴῃς ατθοκ 'ἰ8 οδαδβοὰ 
ὈΥ δὴ οὔἴΐοσι ἴο Ἴσομίοτα ἴο ἴΠ6 Ηρδῦγον ἰάϊΐοιῃ. 
Οἵ. ΠΟΥ, Ρ. 148 ; 41:0, Υ. 19, χ. 2, χνὶ. 4, οὗ τ 
Ῥτοβοηῦ θοοκ, ἔοσς ἔσο . ΘΧΔΠΊΡ]68 οὗ [Π}0 ΒδτηΘ 
ὈΒΆΡῸ. 
“γος. 11. Καθὼς γίνεται πόλεμος παρατάξεως, ἵ, 6., 

88 ΥΟΧΌΪΔΙ ΔΥΆΣΘ ἰ8 ΟΔΥΤΙΘα οὐ. 'ΓΠα ἰαβδὺ ννοσγὰ 
Ὑ88 περὰ οὗ απ αγπιν ἐπ ατταν, α ἰΐπε οΥ δαί(ἰ6, Ιτ 
88 ΘΙΠρ]ογοα 84]80 ἴογ ἴπ ὑδίι16 86], 848 ἴῃ 1 
ἘΞά. 1. 80, Ψ ΠΟΓΘ “Ψοβίβ ννᾺ8 σδυτὶθ θ6.Κ ἔσοτῃ {0 
.π6 οὗἩἨ οοπιθαΐϑηϊβ ἴο ἴπΠ6 τϑᾶσ. ΟἿ. αἷδο 1 Μᾶδοο, 
δ, 26, ἐν. 21] ; 2 Μβος. νἱϊ. 20; Ὠϊοά. 8[ς., 111. 70. 

γον. 12. ἘἸΘΏΠΟΥΓῚ ΥΓΘΙΏΑΓΚΒ οἡ [Π6 οοηάυοϊ οὗ 
ΟἸΟΡἤθγμοΒ αὖ {8 ροΐϊπὶς (Αἰἰπίοϊ!. ἐπ ἃ. Αροξ. 
Θολγι., Ρ. 806) : “ΗΘ σοπιεβ δὖ ἶδϑὶ ἴο Βειμαϊϊα, 
ΔῊ ᾿πδὶρη]ῆσδηῦ ρ]δοο, δηὰ 1168 ἔον τοπτῃβ ἰμδοιίνο, 
Ἶπδὺ 848 ὑπουνψῇ ἰδ τ γθ ὕ86 πιοϑῦ ὈΠΟΟΠΑΌΘΓΔΌ]6 
ΤοΟΥΊΓΟΒΒ, ἴοὺΥ ῆοΒ6 δίθρϑθ οπμθ βῃοι! ἃ τη κὸ ἰπι- 
ΤΩΘΑΒΙΓΒὉ]6 ΡΓΘΡΑΥΘΙΪΟηΒ Απὰ νπμδῦ μγορᾶγα- 
Οἷοηδ ἀο68 [6 δκοὶ Αἴονγ Ἰοὴν ἱπδοῦινιῦν, ἢΘ 
ΒΘ0ΘΚΒ εὖ ἰαδὶ ἴο ἀο ψιδὺ διμοηρ [Π6 διιοΐθη 18 ννᾶ8 
ΑΙΘΥΒ [86 ἔχεις της ἱπ δυστουπάϊηρ 8, Οἰξγ, --- 
ουΐϑ ΟΥ̓ [18 νγυαῖθυ βΒΌΡρ] Απὰ 186 ἱπμδῦ- 
᾿ἰδηΐδ οὗ ὕΠ6 οἰτγ ἀο ποῦ Ὠἰπάογ ἰ01᾿ Αμὰ ν6 
ΠΗ δὰ; 118 νυἱοϊοσγίουβ ΣΘΏΘΣΆΙ ἀο68. οὶ Β66Π) 
ἴο ΚΟΥ͂ Θῃουρἢ ἴο Ὀπάθτίακθο {}}}8 δ᾽ Π1ρ|6 τηδίϊου 
ΟΥἨ Μἰπηβ6]ζ, θυ σηπϑὲ ὃὉὈ0 Δαν βοα ἴο ἰξ ὈΥ͂ Βοιπθ οὗ 
ἋἪ6 Ἰοαβὶ ἐβίοοτηθα οὗ ἢΪΒ 8 1168. 

γερ. 16. Μοὶ ἴθ ποὺ ψὴ Ῥοδοθ. ὙΠ ΟΥ 
ἀἰὰά ποῖ οοπιθ ἴο πἶπι τε ἢ ῬτΟΡΟΒΆ 18 ἔῸΥ ρ6δ66, ἰῃ- 
βίεδά οὗ γϑβίβιϊρ 88 [Π6Ὺ Ῥ ΤῸ ἴμ6 πῃ ἀοΐπρ, 

γογ. 16. ΤΟΥ σοδοϊνοᾶ. ὍΤμῃ6 νοσὺ ἰ8 ρἴαγαὶ 
(5θΒε6 Ἰοχί. Νοῖθβ), δπἃ ρχο Ὁ]. τίου ἴο ΟἹο- 
ῬΏΘΓΏΘΒ δηὰ δἷ8 ΟἸἤογθ. ἼΠΟΥ οοπο]υάοά, τοβοϊνϑά, 
ἴο ἀο 88 (6 Εἀοπιῖῖοβ δὰ δὐνίβοά. 

γος. 17. Ῥοίβδομσωδηῦ.... ἀορασίοᾶ. ΤῈΘ 

ΦφΦ᾽ι ον 6 

νοχὰ ὑγδηδ  αὐδα “" ἀοίδοβιηθηῖ᾽ 18 παρεμβολή. Ιὲ 
ΤΏΘΘΏΒ: ἴ, 8ὴ ἰπβδουγίΐοῃ ὑθβῖἀθ ΟΥ διηοηρ ΟἸΒΘΓΒ ; 
2, ἃ. αἰδιτ δαώοι οὗ τῆθῃ ἰῃ 8ῃ ΔΙΤΩΥ͂ ; 8, (ἴ6 ὈΟΔΥ͂ 
οὗ πηϑθῆ 80 ἀϊβιγί θαϊοα ; 4, |ἴκ6 στρατόπεδον, ἃ 
σΆτρ. ἴπ (8 86η860 1 ἰΒ Μδοθάοηΐϊδῃ. Α 8ι}}} 
ταεέ μον τηδϑηΐηρ 8 ἃ ξογυϊ δὰ ρἷδοθ. [10 ἢ88 ὮδΓΘ 
[πὸ τπϊτὰ πιοδηΐηρ᾽, ἀπ τγοΐοσβ ἴο ᾿ἠῃ6 Ὀοάγ, ἀθίδοῃ- 
τηθηὺ οὗ ἘΠοπηΐῖο8. [π νοῦϑὲ 12 10 ἢ88 ἴα 1οὐχι ἢ 
οὗ ὉΠ686 τη ϑ ἢ Οἱ. ατίπιῃ δῦ 1 Μδϑος. {1]. 8, 
ἴῃ ψίο θοοκΚ τὰ6 τογζὰ οοοῦσβ ἢ γτοαὶ ἔγο- 
ΔΌΘΠΟΥ͂. 

γεσ. 18. Απὰᾶ 86 Ομ] γθῃ οὐ ΑΥ̓ΤΆΣ, ἵ. 6., 
1Π|056 ὙΠῸ τοιηδϊηθά. Α ρᾶτί δὰ δἰγθδαῦ ρΌΠΘ ἱπ 
ΔΏΟΙ ΠΟΥ ἀϊγθοτίοη. 8.666 Ῥγονίου 8 γογβο. [Ιζ ἰβ ποῦ 
ποοᾶξῃ] ἴο 9588} [δῦ {80 τγογὰ τοηἀογθὰ “ οὨΙ]ἄγθῃ "ἢ 
ἤθσΘ πὰ δἰβθνῃο γ0, 80 ἔγθαιθθῦν, ἰ8 υἱοί. 6 
ἢδνθ ποῦ Ὁποῦ 1 ὨΘΟΘΒΒΑΥῪ ἴο σῖνθ ἰδ 108 106 ΓᾺ]} 
πιθϑηΐηρ Οὗ “ ΒΟΠΒ,᾽ 88 06 ΘΧΡΤΓΘΒΒίΟ ἢ85 ὈΘΟΟΠΙΘ, 
π σοπηροϊίουῃ ὙΠῸ [86 Α. Υ'΄.), ἰῃ 84 οογιδὶ ἢ 5656 
το ηϊοα]. -- ΕατοΌο]. Τα Ῥοβηϊο νοτβίοῃ δ 88 
Ἐογαδαὶ, ννϊο ἢ Βοϑῃηϑ ἴο ἱπάϊοδῖθ ΑσγβὈὈ 6], -- 
ἃ Οἶδοθ τηϑηςοποὰ ΟΥ̓ ΕΟ 8. [Ὁ 5 [86 Ῥγαβ- 
οηῦ ΑΚγΑΌΪῃ, Ἱγίηρ δϑουϊ βὶχ πὶ 68 βουςῃθαϑι 
ἔγοσῃ ΘΒ Θο θη. - Ομ. ΒΥ βοῃδ ἰἀ δηθὰ νἱτἢ 
[Π6 Ῥγοβθηῦ θῃι τα. --- ΤῺΘ Ὁσοοῖς ΜΟΟΒΤΌν. 
ῬτΟΌΔΟΙΥ (6 Δαν Μακέυτί γον. -- Μδὰθ δὰ 
ΘΏσΒΙΩΡΙ Οὗ ΥΪΓῸ ΤΩΒῺΥ ΟΘΙΡ 10]]ΟὟΟΣΙΒ, κατε- 
στρατοπέδευσαν ἐν ὄχλῳ πολλῷ, οἷς. ῆαο Πᾶὰνθ 
80 ὕγβηδίαϊο, τηλκίηρ ὄχλος ΓΟΙῸ ἴο0 Ἃϑιῃρ- 
ΤΟ]ονοσΒ ἴῃ ἀἰδιϊποιίου ἔγοτα ὕΠ6 ΓΟΡΌΪΑΥ ἈΓΙΛΥ͂. 
Βυμπεοη᾿ 8 Βιδεοἐινοτίς τοιάδ γ8: “88 Θχῦύθῃαθα ἢ 
ΤΠΔΗΥ͂ ρΘΟρ 6. [ὴ6 ροῖίο: “ν͵2Ὼὰ8 οχίθησρα ἱἰπ 
τοῦ χηᾶ8865. ΤὍΤΠ6 10] οὐ πρ ΟἸδιιξθ 8668 ἴ0 
ΔΥ͂ΟΥ ΟἿΌΣ τοῃάοτγίπρ, ἱπ ΜΘ [06 ΘΏΓΠΧΘ ἈΓΠΙΥ͂ 
ἌΡΡΘΔΓΒ ἴο Ὀ6 τοίοττεα [0 : “διὰ ὑΠ6Ὺ διιουπιια 
ἴο 8 ΥΘΓΙΥ͂ χγοδῦ τα εἰῦα6.᾽ 
ον. 20. Τὸ τηΐρσῃῦ γ)6}} 00 αϑιϑὰ δον [Π18 γθ- 

πον δηἀ Βιοσοββέυ! Ααβγγίϑη ρθπογαὶ, νυ τἢ δ 18 
ὑπ ΠΊΘ 86 ΔΙΤΩΥ, δὴ Βροηἃ 80 ΠΊΠΟΝ {πὶ ὑθῖογθ 
{πἷ8. ἱπβίρηἱἤσληῖ ρίασθ, οὗ τ ῖο ἢ ΠΟΙῸΣ βαογοὰ 
ΟΥ̓ Ργοΐαπο ἰἰβίοσυ ἢᾺ8 ἃ ψογὰ ἴο 88.Υγ. Απαᾶ ἰϊ 
ΟΌΪὰ δἰβοὸ 6 ἰῃυογαδῦϊηρ ἴο ΚΟ ΒΟΥ, νἱῦθουῖ 
ορροβίιἴομ, [Π0 ΔΥΠαΥ οὗ ΟἸορΠογθ8 οβπὶθ ἱπῖ0 
ΒυΓἢ οἾο86 ρτοχίΐΥ το Βοίμ]δ 88 ὕΟ ῬοΒ8688 [861 
οἔὗ 4}1} ὉῃΠοὶν νγαῦου- συ ρργ Ηδά ποῦ [Π6 σομηπηδη 68 
οὗ τὉ86 ΒΙρΉ-ρτίοβι, δολοῖτα (ἰν. 6), ἐπαῦ 0Π6 αἰδἔογοιτς 
ΑΥ̓ΘΗΌΘΒ Οὗ Δρρσεοδοὶ ἴο ὕΠπ6 ΟἰΥ Ὀ6 οσεπρίθα, θεεπ 
οοΙ ρα πῃ ὁ ΟΣ. δῦονοϑ, νϑσϑα 12. -- ΤῺΘ οἰδ- 
ὑθγ8. ΤΟΥ Ψ6ΓΘ [Ὁ τ ἢ-ὙΔΙΘΣ. 
οτ, 21. Ὁσΐηκ ὉΓ τθϑδσο. Οτοίυϑ: “ Οοη- 

γοηΐῦ οὔτ Ἀ]ἀγὰ πὶ μϑηὐατα ἰδίου 5, δραὰ αιι88 
ἴῃ οὔϑθϑϑὶβ ορρίΐβ δᾷυδ δὰ αἰπχοηβαπὶ αἰδιγίρυϊα 
εΒῖ,᾿ 

ον. 29. Β'αἰπἰοᾶ, ἐξέλιπον. [{ ἰβ ἃ δοιηθν δι 
ἴτοο θυΐ 4] ον Δ Ὁ16 τοπάθσίηρ. ΟἿ. χὶ. 12 (“ 141}}}; 
[μ|κ6 χνὶ. 9 (ἐκλίπῃ, “ ἴκ}}); ὙΥϊπά. ν. 18. (“ ἀϊδ8- 
δρροαγβὰ "); Εοοίυδ. χ]. 14 ((“ σοπιο τὸ πουρῆι ")- 

γεγ. ῶ5. Ηδίῃ βοϊὰ, Το ἤἥρυγο 5. τ Κ 
ἔγοτῃ [6 Γγοδιπιθηΐ οὗ δίανθβι ὙΤῆθν ψου]ὰ 580: 
“Ἰς 15 αοάΒ μᾶγροδο ἢδὲ γγὸ βΒῃοι]ὰ ὑδοοῖμς τΠ6 
ϑίδνθϑ οὗ [ῃ6 Αββυγί!ῃβ, δηὰ 1 νόγο ὈθιῦοΓ 50 1Π8} 
[δὲ ψὸ βῃου]ὰ ἤθῖθ ρογίϑἢ ἔγοπι ΓΠϊγϑῖ.᾽ 
εν. 27. ἘῸΣ ἃ βροὶ. Ἡθῖθ εἰς διαρπαγήν 

(ἐ. 6.,ὄ “ρ»ἰυπᾶον ᾿)- [π᾿ γϑῦ. 26, Βούνευύθσ, εἰς προ- 
νομήν (ι. 6., "το Τογδᾶρα ροῃ ἢ). 

γεγβ. 80, 381. Οπίδβ. πορρά, ἰδ νου] 566π), ἴ0Υ 
Γδῖὴ ἀυτηςς 818 {{πη6. ἔ. ν]. 81. ΤΠΘ τλίηγ 
ΒΟΆΞΟΙ, ἰη Ῥδ]ονῦηθ, ἰΔ8[8 ἔγοπι ΟσιοΌοΣ τὸ Μδγςοἢ, 
Ιη Αρι] δῃὰ ΜϑδΥ {ποσὸ ΓΘ ΓΆΓΘΙΥ ΔΩΥ͂ ΘΟΎΤΟΣΒ. 
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ΟΠΑΡΤΕΚ ΥΠΙ|Ι. 

1 Ανῃἷ οὐ μπδῖὶ ἐἶτηθ ΨΦυά! ἢ Ὠοαγὰᾷ ἐλογεού, ἀλυρηίον ἢ οὗ Μογαγὶ, βοπ οὗ Οχ, βοῃ οὗ 
Φοβορῇ, βοῃ οὗ ΟΖίβὶϊ), βοὴ οὗ Ε]οΐβ, βοῃ οὗ Απδηΐβδϑ, βοῃ οἵ (ἀθάθοῃ, βοὴ οὗ Εδρῃδίῃ, 
Β00 οὗ Αομίϊοῦ,ὃ βοὴ οὗ Ε1848, δϑοὴ οὗ ΟἸ 6] οἶδβ, βοὴ οὗ Ε180," βοὴ οὗ Ναίβη86), βοῃ οἵ 

2 ϑδ᾽διηῖ6),ὅ βοὴ οὗ ϑαγβαβδαβὶ, βοὴ οὗ [8γδοὶ. Απᾶ Μϑδηβδββϑ, Β΄ Ὠυβοδπά, γγ88 οὗ Β6Γ 
8 υὐδο δῃᾶ δὲ Εἰπάγρα ; δῃᾶ δο δα Ἷ αἱϑὰ ἴῃ [Π6 Ῥδυ]θῪ ἢαγναϑί. ΕῸΡ ψΠ1]6 Βο δά 

(π6 ονοσβισῃῦ οὗ {μθὰ ὑπαὶ θουηά [86 ὃ ΒΘΑγ 68 ἴῃ {86 Η6]4, {Π6 Πού τυϊπα " οατὴθ ὩΡΟῚ 
5 μοϑά, δηὰ 6 ἰοοὶς ἰο λὲς 15 Ὀρά, πὰ ἀϊθά ἴῃ Ὠΐβ οἱΐγ οὗ Βοίι]ϊαα ; 1 αηα ὑπο γ Ὀυγιοᾶ 

4 Ὠΐτὴ πὶ ἷ8 ΖΔ. Π6 15 ἴῃ [Π6 6618 Ὀούνγθθη Ποίμαϊπι ἀηὰ Βα]διηοη. 5 Απὰ Ψυα ἢ γα 
ὅ δι'πϊάον ἴῃ ΠΟΥ ὨοιιΒ6 ΓΘ γ6ΆΓ8 Δ Πα [ΟὉΓ το Π8. ΑΠπα 886 τη866 ΘΓ ἃ ἰδηΐ ἅρομ (ἢ 

τοοῖ 15 οἵ ΒοΥ πουδθ, δηά ρυΐ 15 ΒΔ. ο οι ἢ ὉΡΟῺ Β6Γ Ἰοἶῃβ, δᾶ σσογο 1δ ΠῚ πὶ ον Β δρ- 
6 ρᾶγθ]. ΑἈπᾶ 886 ἔαβίβα 4}} {86 ἀδγβ οἵ ποὺ ψ] ον ῃοοα, βᾶυθ οἢ δνθβ οὗ βαθὈδι}8,}5 

δηα Βα δ 8," δηᾶ ονρβ οὗ ἢν 5 ἸὩΏΟΟΏΒ, 8Π4 ΠΟΥ 15 Ἰηοο0ῃ8, δη4 ζοαβίβ,9 δῃὰ [θϑιϊναὶ] 
7 ἄλγβ 3 οἵ [86 ποι86 οὗ [95:86]ἢ. 8ἢ:6 νγαβ 8180 οὗ ἃ ροοαϊν ἤρατο," ἀηα σϑγυ Ὀθδυ [Ὁ] 

ἴο Ὀ68014. Απα Ποὺ Βυβοαηα Μίαμδββθθ μδαὰ θὲ ἢδὺ μοὶ, δῃα βῖ]νϑσ, δῃα τλθῃβ6Γ- 
8 νδηίβ, δῃα σηδι ἀβουυδηίβ, πα οδίῦ]θ, δηα ἰδ πα ; δηά β.0 γοηχδϊ ηθα ἅροῃ ἵβθ. Απά 
9 {86γ6 γγᾶϑ ΠΟΙ ὑμδὺ ζᾷυθ ΘΓ δὴ 11] Μογά, [0.7 88:0 ἔραγοᾶ (ἀὐοά στθαῖγ. Απὰ 889 

μοαγὰ οὗ 3. Γ7Γπ6 60]} τγογαβ οὗ (86 Ρ60ρ]86 ἀραϊηβὺ {86 στυ]οΓ 3 ὈΘΟΔΏΒ6 Ὁ {Π6 ν ἑαϊηίοα 
ἴον ἴδοκ οἵ νγαύου ; δηὰ 5 ΨΦυ 10} μθαγὰ οὗ 4]] 7 ἐμ6 τογὰβ ὑπδὺ ΟΖίαβ δὰ βρόκϑῃ υπίο 
(6, απά μαὲ 6 μδὰ βύγοσῃ ἴο ἐμοί 35 (0 ἀδ] νοῦ [86 ΟἸΕΥ ἀπο (η6 Αβδυγίδηβ ἰοῦ 

.10 ἔνο ἄδυβ. Απα 8}}0 βοθηῦ ΠῚ τυδι ὑϊηρ- οιλδη, ὑμᾶὺ Δα {ἢ} Ονοσβῖρι ὃ οὐ 4}} Βοὺ ἡ 
11 αθαῖτα, 51 δηα οΑ]]6 ἃ ΟΖίαβ πὰ ΟΡ ΥΪβ ἀπα ΟΠδγιῖβ, {1:6 6] 6 γβ δ οὗ μοσ δὃ οἷγ. Αμπὰ 

(ΠΟΥ͂ ΟΘ 16 ἀηΐο ΘΓ, δηα 886 βαϊα απΐο ἔἤθια, 
Ηδθᾶσ τὴ ῃοΐ, Ο ψ6 συ]ογβ οὗ ὑπμ6 ᾿πῃδοιδηίβ οὗ Βοίυϊυδ, δ᾽ ἴῸΓ γοὺγ πογὰβ (πα 

γοῦ Βανθ Βροΐζθῃ Ὀθίογο (86 Ῥθορὶθ 1818 ἀδὺ αγὸ ποὺ σὶρ ; δῃᾷ γοὺ ἤδΥθ ΘΒ Δ Ὁ] 8 θα 
{8μ6 οαὐ ἢ τὶ ο ἢ γοὺ ἢᾶγθ αὐϊογθὰ θαοίνγθοη (οἂ δῃᾶ γου,᾽ Δῃα Πᾶν 6 ρῥγοιηβϑα το: ἀ6- 
Ἰΐνϑν ὑπ οἰ 0 ΟἿ ΘΙΘΠΪ68, 1688 τ ΐη {086 ἄαψε ὑπ6 Τοτὰ ἰαγῃ (0 μ6]ρ γου.δὅ 

12 Απᾶ ποῦν [0 8.6 γοὺῦ ἰμδὺ ἢδνθ ἰθιηρίοα (οά {18 ἀΔγ, ἀπά βϑὺ γοῦγβοὶνϑβ αῦονο ὅἴ 
18 ἀοά διλοησδί ὑμθ μι ]άγθῃ οὗ τηθη ἢ Απάὰ ΠΟΥ͂ βθᾶγοὶ ουί 5 17Ὁπ6 Ποτὰ ΑἸτΑΙρ Υ, 
14 δηἋ 8. γοῦ 5}}8}} πϑυϑὺ ἢπᾶ ουὐ Ὁ Δὴγ ἐῤλίπο. ΕῸΣ γοὺ οδηποῦ πα {πὸ ἀορι οἵἨ (86 

μοαγ οὗ τωϑῃ, ΠΘΙΌΠΘΥ ΟΠ ὙΟῸ ΚΤΆΒΡ “ἢ (8Π6 (πουρ8 οἱ ιἷ8 τηϊπᾶ ; δηὰ “3 ΠΟΥ οδῃ 
γοῦ ΒοΆΓΟῦ ουἱ (οά, ἐμὲ ΒΔΓ τη846 41] {1686 ἐλέπισβ, Πα ΚΗΟΥ͂Σ ΕἷΒ πλϊηα, δῃα “5 οοτι- 
ΡΓΘΒοπα ἷ8 ρυροβο ἢᾧ ΝΑΥ͂ πὶῖν ὈΓΘΙ ΓΘ, ργόνόοκθ ποῦ {Π6 οτὰ οὐγ σά [0 Δηρθσ. 

1ὅ Εον 1ξ ἨΘ σῇοοβθ ποὺ ἰὸ μ6ὶρ ὰ8 νι ῖη ἐῪε86 ἔνθ ἀδγ8, Β6 μα {Π6 ρόῦγοῦ ἴο ἀθἔθηα ἴῃ 
16 τιῇῆδὺ ἀλγβ ἢθ Ὑ1]], ΟΥ 4180 “' ἴο ἀββϑίγου ἃ8 ὈθἔογΘ ΟἿἊ θῃθιηΐθθ.0 Βαϊ 40 ποὺ γου ἴογορ “ὃ 

[Π6 Θου 8618 οὗ (π6 1οτὰ οὺσ αοά, ἴον σὰ ἐδ ποῦ 88 τηδῃ, ὑπαῦ Ὺ6 Τηδῦ 6 [Πγϑδιθηθά, 
17 ποῖῖμοὺ ἐβ ὧδ 88 [86 Βοῃ οἵ τηδῃ, {πδ΄ δ βου! ἃ Ὀ6 ψανογίηρ." ὙΠΟΓθίοσθ Ἰδὲ ἃ8 τνϑῖὶ 

γον. 1.- -1.4. Υ.: Νον. 5 ῖτολίελ ιοας ὑἰμο ἀδυρσιίογ. ΤΏΘΙΟ ἰδ ὨΟ δχίξοϊο ἴῃ ὑπὸ Θσϑοῖκ. 85 ἰδ ἐἢ 9 68.539 8140 ὈΘΖΌ Ὁ 
“80 ᾽ [ἢ οδοῖ ἰηδέδησο ἰῃ ἔμο Ῥχοδοηΐ γοσβο, δἰἐπουσὴ (Π6 ἃ. Κ. πδδ “ ἴΠ0.) 8 Βυϊ κδοῦο διϊὰδ Ώϑγο, "' δοὴ οὗ Απδηίΐδδ, 
δοι: οὗ θοάδοι, ΒΟ οὗ Ἀδρδδίῃη, δοῦ οὗ ἀομίζο ᾽᾽ ἔγοτω 111. Χ. 28. δ2. ΟἹἀὰ [δὲ., βγυ. ΤΉΘΥ δῖὸ Τουπὰ ἴῃ ἐδθ Α. Υ. 8]- 
τοοὺγ (π|ι “π|ὴ1}8) ὁχοορὲ ἰδδὲ ἐδ 12δὺ ἔσο ὝΟΓΑΒ ἃσὸ δροϊοὰ δ Βδρῃδίῃ, Αοἰίμθορ. 4 ΑΥ̓͂. : ΗΙΐὰ, δου οὗἨὨ ΕἸΙΔΌ. 
δ βαπϊδεὶ] (βο ΑἸά. ; τοδτ., βδιδ]16), ἢ 243. ὅο.. 4 βα)ϊδαδάαὶ. 

γοτε. 2, 8. --Τ ὰ. Υ. : Απά Μ. τῦσὰϑ8 ὯδΓ Βυδραῃά, οΟὗὨἨ ΒΟΟΣ ἰσὶθε διὰ (190. 71. 108. οπιῖε αὐτῆς) Κί πάτοά, ὙὮο. 8 86 ὮΘ 
φἰοοά οτοτϑοοίης ἔθοτα ἰδ Ὀουσηᾶ, Ἐοτγ ἐπὶ τοῦ δεσμεύοντος, 11. Χ. 19. 44. ὅδ. θέ. ρυξ ἔμο Ἰαδὲ ἔνγο υγόοῦὰβ ἐπ [Ὠ9 ρίαταὶ 
διυὰ 111]. Χ. 19. 68. 64. [86 Το] ον ες γοσάβ (τό δράγμα). 5. Α.Ο Ψ.: δΒοδί(θτγ., ὁ καύσων). 19 7611 οὐ (ἰ ἰδ ἰξοταὶ (ἔπεσεν 
ἐπῇ Βαϊ ρογθδρα Ὀοίοῦ του ἀοσθὰ ὈΥ͂ ΟἿΌΣ οσργοδίοῃ " τοοῖς [0 ᾽) Β8: 111. 28. δδ. 68. Τ]. 108. αἱ. ϑγτ. ΟἸὰ 14. δνο αὐτοῦ. 
Ἵ ΑΟΥ͂, : [86 (Α1ἀ.) εἰἐγ οἵ Βοιμ)ΐδ. 12 Βδίδιιο. ἴδιο ἴοσγιη, βαλαμών, ἰδ δι ρρογίοα ὉΥ 11. 1Π1. Χ. 28. δὅ. 

γοτο. 4-9. -Ἴ18..Χ..:8ο.... ὉΡ 1έραυϊοὁη (Ότ., ἐπέθηκεν : ἔθεκεν͵ 44. 71. 74. 76. 106. 288. ; ἐπέθετο, δ88.). 1δψατο. 

6 ρῃιγο ἐπ ΟΥ̓65 οὗ (86 δα ΔΕΒ (Θτ., προσαββάτων. νι ουϊ (Ὧ0 δτίίο616}. 11 [ὴὩ9 δ δυδὶμ. 18. (Ὧρ 6068 οὗὨ (Π)6 ἢοῖν. 
2. (ἢ πεῖν. 30 (Π6 1ο6είΔ. 31 βο] δ ἀδ γα (ΟΤ., χαρμοσυνῶν). 35 ρφουιῃίθηδοησο (ΟΣ., τῷ εἴδει). 329 ΝΟΥ 
ὙὮσῃ 586 οδχὰ, "ὁ ξοΥο ΟΣ (6 τ... τὸν ἄρχοντα). 836 [Ππὶ. 356 707. 21] δά ποατὰ 4]}. 39 Ἠδᾷ ΒΟΡΩ. Οοὶ. 
11. Ὧδ8 ὃς ἔος ὡς ΤΠ ΑΟΥ͂. νυ 81} Ὀούνοοη “1Γ0Γ “υἀ}... ,, “' ὅγο ἀδυβ," ἱποϊυῖνο, ἰῃ ἃ ρΡαγϑῃςποβὶδ. 
όσα. 10, 11. -- 3 ΑΟΥ. : ἴδ. δὃ0 κονοσπιηθηῦ. δ) ἐΛίπρε [δὲ κῆο δὰ, 85 [0 98]}}.... δῃοίϊοϊ δ. δ8 (πο(6ν,, 

αὑτῆς) 86 ζΟΥΟΓΏΟΙΒ..... ΒοΙΒΏΠἿΔ. 86 ἑουοδίηρ (δἰ (111. 19. 23. αἰ. 6ο. ΑἸά4.} οαἰὰ πιο ἢ γὸ τθδὰθ δῃὰ ργοπουποοὰ 
(κεὶ ἐστήσατε τὸν ὄρκον ὃν ἐλαλήσατε) Ὀοΐγγοου Θοὰ δηά γουῦ. 86 Τηπἰοδα οἵ ἡμῖν οὗ ἐδο ἐέχέ. γεε. 11. 111. Χ. 249., πὶ τὰ 
ΑΜ., κἰνο ὑμῖν, ἀπά ἔδο Α. Υ. πιδγ ἐδογοίοσο Ὀ0 τορασγθὰ 88 οοστοοῖ. Αοσοσζάΐηρ ἰο ΗοΪπιοα δηὰ Ῥδσβοηθβ, 11. ὯΔ ἡμίν. 

γετε. 12.-1δ. --- 8 Α. Υ. : οἰδοὰ ἱπείοδά οἵ (ατ., ἴστασθε ὑπὲρ τοῦ θ.). τί Σοῦ, Ζο]] ον Ηοϊπηθα δη ἃ ΡΆΣΒΟΏΒ, οὐΐοα 
1. ὁ ξυρροσεϊοκς (τἰϊ 11Π|.. Χ. δδ. οἐ 41.) ἐμ6 τοδάϊης ἵστατε, Ὀὰὶ Π| [δ ἵσταται. 88 ΑΟΥ.; ἔσγ (ΟΥΣ,., ἐξετάζετε). 
ὃ νυ. 40 πον (θΘτ., ἐπιγνώσεσθε). ἊΣ γο ρμογοοίγο (Οζ., διαλήψεσθε ; δο Ετὶ(ΖΒοθ 9, ννἱὶτ 11. 19. 44. δ. 64. αἰ.). 
Φ (δίηρε (μδέ Βθ ἐδίηκοί : ἰμϑα. 45 τ΄ “4. Ψ} ποῦ μοῖρ . . .. Μὲ ἩΠΘῺ Π6 011}, συσπ ΘΥΟΣῪ ἀδν, οὐ. δ2. θέ. 14 
76., οἰο., τη σο. διὰ Α]ά., μαγὸ ἴον ἡμέραις, καὶ πάσαις ἡμέραις. 

Ψοε,. 16-17.--- 6 ἃ .Υ. : ὸ τοῦ Ὀϊπᾶ (πιδτα., σηβαβο ; ἐνεχυράζατε). 46 Ῥυ[σδοῦθ δάορίδ, νυἱ ἢ Β[6] δηὰ οἔδοσε, 
διαρτηθῆναι (ἐεχέ. τεε.. ὙΠ} [1.. διαιτηθήναι) ἔτοιι 19. 22. 44. δῦ. Οἵ. Νυχηῆ. χχίί!, 19, Διὰ (9 Οὐνι. ὈοΙον,, αὐ ἰος. 



182 : ΤῊΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ἴον βα] γαύϊοη ἔσομι ἷ ἢΐπη, Δ πα 6411 ἀροὴ πὶ ἰο0 Π6]Ρ υ8, δηᾶ ἢθΘ γ7}}}} μορα ΟἿ ΟΥΥ,2 
18. 18 10 Ρ]6α86 πη. ΕὟῸΣ {Π6ΓΘ ΔΓΟΒΘ ΠΟΏΘ 'π ΟΌΓ βοπογαίζοῃβ," πο  ὑΠῸΡ 18 ὕΠΘΓῈ αν ΠΟῪ 

δῦ 0818 ἐἰπι6,Ὁ ΠΟΙΓΠΟΡ 106, ΠΟΙ ἔδια γ, ΠΟΥ ῬΘΟΡ]6, ΠΟΡ οἰ(γ, ΔΙΠΟΩΡ 18, γ᾽ ΒΙΟὮ ὙγὙΟΓ- 
19 5βῃ]ρΡ ροὰβ τηδᾶθ ὙΠ Παμ8, 88 ἰΐ γγχὰβ ἴῃ ΘΑ ΟΣ {ἰπη6 8.5 ΕῸΓ ὙΙΟΝ δ ΟΔΌΒ6 ΟἿΓ 
ΤΑ γβ ΘῈ σίσθῃ ἰο {Π6 β:γογα, δπ4 ἴῸΓ ἃ Βρ011, δῃὰ δὰ ἃ στοδί 74}}] Ὀθίογθ ον 

20 Θηθηλϊθβ. Βυΐ γγ6 ΚΠΟΥ͂Σ ΠῸΠ6 Οἷα Οοὐ βᾶν6 ἢἰπι," {πογοΐοστο ψ͵αὰ Βορθ" {μαΐὺ ἢθ 
21 111] ποῖ ὀνθυῖοοῖ 19 18, ΠΟΥ απῷ οὗ Οὐγ τᾷοθ. ΕὉΣ ἢ τ Ὀ6 ἰδίκθῃ, 8ὸ Μ}1}} 411 ὅ0- 

ἀ854 11 116 νψαδῖθ, ἈῃΠἃ ΟἿΣ βαποίμδσυ δ6 83 βροϊ]οᾶ; δπά δ ν}}} γθραυϊγο (86 ῥγοΐδῃδ- 
22 (ἴοι ὑπασθοῦ ἴσομῃ ουγ του τ. Απᾶ {Π 8]δυρ ον 15 οὗ οὐγ Ὀγθύμγοῃ, δηὰ {Π6 αρΟν ἹΥ 

οὗ {86 σου ίτΥ, πα (Π6 ἀοβοϊδίϊομ οὗ ΟἿΣ ᾿ηο 8 Π66, 11} μ6 ἔὔΓ ὌΡΟΩ ΟΌΓ ᾿ιοβϑῆβ 
δι 0 ηρ' {16 (θη 1168, τ ΒΘΓΘΒΟΘΥΟΙ 76 884}] θ6 ἱπ θΟπάΔρΘ ; 8πα γγ6 8841} θ6 8ὴ οὔἶϑῃδθ 

28 διὰ ἃ τϑρσγοδοὶ Ὀδίογα {ῃθτῃ 15 (Πδὺ ροββθβϑβ Ὡ8. ΕὌΓ ΟἿΓ βουυϊταάθ {1}} 16 ποὺ Ὀ6 αἰγοοίρα 
24 ἴὸ ἔανογ; θαὺ [6 Τ,οτᾶ οὐν αοά Μ}}]} “7 (τη 10 ἰο ἀἰβῆομοσ. Απᾶ πον. Ο Ὀγοι ΓΘ, 

Ἰοὺ 8 βῆηονν 15 00 οὰγ Ὀγοίγοη, ἐπα ὑποὶν Πθ ἀδροηᾶβ 3 ρου ἃ8, Δηα [Π6 ΒΑΠΟΙΌΔΓΥ, 
20 δηᾶ (86 ἰθαρ]θ, αῃὰ {πὸ 4]087, τεβὺ ρου ῃ8. Βθβίθβ 41} {818 3 1οῇ υβ ρῖνθ {Π8} ΚΒ 
26 ἰο {π6 Τ,ογᾷ οὺῦγ Οοᾶ, ψῆο ἰγϊθί 8, οσΘἢ 88 8130 ΟἿΓ [αἴμοσθ. Εθιηθ θοῦ τ δῦ 

ἐλίπισε ἢ6 ἀἰὰ ἢ ΑΥΆΙ4πι,33 πα μον 6 ἰχ]οα 5886, δῃὰ στ δὺ ΠΑρρθηθα [0 Ψ8000 
ἴῃ Μεβοροίδμηϊα οὗ ϑ'υγίδ, θη 6 Κορ ὑπ6 ΒΏ66ρ οὗ 1. Ό8η ΠῚΒ τη οὐ Π6 Γ᾽ 8 ὈγΟΙΠΘΓ. 

2Ἷ ἘῸΣ Πα δαίῃ ποῖ ἰσϊθὰ μς ἰῃ {86 ἢγο, δβ ἠδ αἷαὶ ἰἤϑθιῃ, ἴοῦ {π6 Ἔχδιηγπδίίη οὗ ὑπὸ ϊγ 
Πιοαγίβ, Ποῖ ΠῸ. Βα ἢ6 ρα πΙβηρα 35 9; Ὀὰὺ [86 Ἰοτὰ ἀοίμ οἰιαβι186 ἢ (πθλ (Πδὲ ΘΟΙῺ6 
ΠΟΔῚ ἀηΐο ἢΐπ, 0 δατωοηί(ὶοη. "Ὁ 

28 Απά Οδξζἶδβ βαϊα Ὁ τὸ μοῦ, ΑἹ] τμδὲ ποὺ Βαβϑὺ βροκϑθηῃ μιαϑὺ [πο βρόκθὴ σι ἃ ροοῆ 
29 ᾿οαγί, 8ηα ἴΠ6Γ6 ἴβ ΠΟΠ6 ὙΠῸ Ν]]]} “7 σαίπϑαν {Πγ γγογάβ. ΕῸΓΣ (18 15 ποῦ {Π6 ἢτβί ἀδΥ 

ὙΒΘΓΘΙη ἐγ Βα. 18 τηϑηϊ ἴθ ; 5. θυὺ ἔτοιῃ ὑῃ6 Ὀορὶπῖηρ' οὗ [ΠΥ ἀμ γ8 4]1 {ῃ6 Ρθο- 
ΡΪ6 αν Κπόνῃ {ΠΥ ὑπαδγβίδπαϊηρ, δηὰ ἐπαὺ 9. 1η6 αἸδροβίιοη οὗ {μἷπὸ ποαγῦ 18 ρὈοά. 

80 Βυΐ (Π6 Ρ6ορὶθ 6ΓΘ ΨΘΓΥῪ ὑΠΙΓΒίΥ, δηα σοιηρο]]θᾶ 8 [0 ἀο 848 γ ἴανθ βροόκϑῆ υὑηΐο 
81 {μ6πὶ,5 δηά ἰο Ὀσγίησ 8} οδίϊῃ ἀροὴ ΟἼΓΒΘΙν 68, νυ] ἢ νγο 071} ποί Ὀσθακ. Απηᾶδ πον 

ὈΓΔΥ͂ (που ἴῸΓ 8, Ὀοοδα86 ὑποὺ τύ ἃ ροαΪγ νοθλδῃ, δῃὰ ὑπ6 [οσὰ Ὑ1}} βθῃα μῷ τϑὶῃ 
92 ἴο Π]] ΟὟΓ οἰβύθυ πβ, δα γγχὰ 8841} ζδϊπίὶ πο ποόγθ.0 Απᾶ υἀ]ἢ βαϊα ἀπίο {μ6 πὶ, ΗἸΘΆΓ 

16. 8 1 ν}}]1 ἀο 8 ἐμίηρ, Ποῖ 88}8}1} ρῸ ἴγοσῃ ρϑῃθγαίίοη ἴο σϑηθγαοη ἴο {89 
88 σἸΠ]άγθη οὗ ΟΡ γϑςο δ Υου 5888}} βίδπα {18 πίρῇῃῦ ἴῃ [Π6 ραίθ, δῃα 1 Μ|}} σὸ ἔογίῃ 

γ ὑ ἢ ΤΥ δι ηρ- οΙΔη ; δηα τ] Πἶπ ΓΠ6 ἄλγβ ὑπὰὺ γοὰ πάνθ ῥγοιηϊβοα ἰὸ ἀθ ἶν 6 Ὁ 
84 {86 ΟΥ̓ ἴο ΟἿΣ Θηθηλΐθβ {π6 Τιογὰ ψ0111] υἱβὶῦ [5.46] ὈΥ ταΐηθ ἤδπά. Βα ἱπαυΐγθ ποῖ 

γοῦ Οὗ Τλ]πη6 ϑοί, ἴοσ 1 ν}}} ποῖ (6]] ὅ5 ἐέ ἀπίο σου, {1}} ἐλθ ἐλέησε Ὀ6 Πηΐβμθα ὑπαὶ 
8 1 ἅο. Απάὰ Οξίαβ πᾶ {Π6 ρυΐηοαβ βα]ἃ δ ἀπίο ἤθτ, 60 ἴῃ ρθ866, δῃά 6 Γοτὰ Οοά 
86 ρὸ ὅ5 ὈαΙοτο {866, [ο (8 νϑΏσθαμοθ οἢ. ΟἿΓ Θῃθιηΐθδ.Ό. Ἀπ 5 {π6 0 τοίασπθα ἔγοσῃ [86 

ἰδηΐ, δπὰ νγϑηΐ (0 ὑπ 6] ροϑίβ. 

Ὕοτα. 11-19. -- ἥ 1 οἵ. 3 ἮΘΒΙ ΟἿΥ γοΐοθ. δ προ. 4 ἴῃ ἔμοδὸ ἄδλυα. δ δίῃ Ὀόθπ δἱοζοιίσηο. 6 (μοὸ νος 
Τ σοάὰ. 44. 74. Τ6. 106. 236., τυϊεὰ [Ὧ6 ΟἹὰ Δ΄. διὰ ὅγγ., τοδὰβ αὐτῶν, ἰπρίοδὰ οὗ ἡμῶν. 1ἐ του] τδΚο ἃ βιωοοῖβοσ 5608" 
ἴϑῃοο, Ὀαΐ 86 ῬΣΟΌΔΌΪΥ ἃ οοττοοείίοῃ. 

γον. 290-23. -- 5... Υ.: κοά (θ:., ὅτερον θεὸν οὐκ ἔγνωμεν πλὴν αὐτοῦ, [μ6 1Δδὲ ἔτγο τνοτὰδ Ὀοίπρ οτἱἐξοὰ ὉΥ δῶ. 64. 6ο. 
ΑἸὰ.). 9 ἐρυδί. 10 ἀοδρίβϑ. 11 γλδεϊοη. . . . 80 811 πάρα 68}8}]}. ΒῸΣ καθήσεται οἵ ἰδ6 ἰεζί. γες., Ἐτὶ ΣΕ ἢ 6 
δάορίε κλιθήσεται ἔτοτω 19. 23. 44. Θ64. ΤδΒΙ1ο (4εἰα Τλοτπαε, Ῥ. 16) σοπι᾽ϑοῖασοι τμδὲ ἴμ:9 νογὰ δου ὰ "6 πανθήσεται. Ὀὰ} 
[89 διβὲ παπιοὰ οσίεἰο του] Ῥγοῖοσ κανθήσεται, ἰζ ΟὟΘ χηδῪ ἀδροῃὰ οἡ οοπ θοί 6. 18. ΑΟ. Υ͂. : 8}8}} "6. 15 δί οἵ ΓΣ 
τοουῖε. Ιπρἰοδὰ οἱ στόματος, 1. ΠΙ. Χ. δδ. 19. 108. ΟΙά [Δἱ. ὅγε. οον αἵματος, Ὀυπΐ, ΔΙΙΠουμὮ 580 »ὖῦὸ}} βαρροτίοα, ἰξ 
πυθὺ Ὀ6 Ἰοοκοὰ ὉΡΟΣ 88 ἃ ργοῦμὉ]0 οογτοοίίοσι. 14 Τῃ 9 τοδυχὶμ ὁ ἴοδσ,᾽" νν ὶοἢ που]ὰ ὃ ἴο δἀορὲ δ τοδαΐϊηρ οὗ 
δ2. θ4. 348. 24,48. Οο. ΑἸἹὰ., φόβον, ἴος φόνον. 16 ΑΟΥ͂.: ἴο αὖ 6 Ώ. 18. βὮ4]. [ΠΤ ρἢ2])). 

Ψοτα. 25-21. --Ἰὰ Υ.: Νοῦν ἐθογοῖοσθ.Ό [ζἔκ[  βῆηθιν δὴῃ Θχδτωρ)ο (Ογ., ἐπιδειξώμεθαΠ. 459 Ὀοοδῦδο ἐμοῖσ Ὠϑδσὶβ ἀοροῃὰ 
(α:., ὅτε . . . . κρέμαται ἣ ψνχὴ αὐτῶν.  ὨουΔΘ. ... Μογϑοόουοσ. ΦΣ νὨϊοβ.. . .. δὰ αϊα.. . . ἴο ΑΌγϑμδηι. 
38 [ἈΚϑὴ ὙϑΏβΘΔΠΟ9 ΟἿ. ,. ΒΟΟΌΣΩΘΟ. 3 (0 δἀμπιοῃ θῃ ἑλόνη. ᾿ 

γοτρ. 328-36. --- 354 Υ͂. : ΤΏΘΩ δαίὰ Ὁ. 51 ἐπμδίιηαυ. 5 ἰδ τιδηϊϊοκίοαὰ (ΟἹΣ., πρόδηλός ἐστιν). 59 Ὀοςδῦρο. (ΤῊΝ ΒΘΘΕΠ8 
Ὠοὲ ἴο Ὀ6 γιὲ [868 ἴοΣοΘ οὗ καθότε 6106.) 80 ἀο πηΐο ἐμόχη δὲ Ὸ ἤλυθ δβροόκοῃ. Ἐδο μοδίἑου οὗ αὑτοῖς αἴίοτ ἐλαλήσαμεν 
8 δραϊ πδὺ δι ἢ ἃ οοῃδίγυσέίοη. δ81 ΑΟΥ̓͂.: ἸΒοτοίοτθ. ὃΣ ΤΏθη καϊὰ Ζιυάϊίῃ...  ἐπτουσῃοῦυῦ 8}} σουοσδίώουβ.. ... 
πιο. 823 ἀδϑοϊδο. (Ἴ}9 Οοάά. 111. Χ. 190. δῶ. τοδὰ ἀναγγελῶ (ἔοχ ὁρῶ οὗ (πο ἐετέ. γες.)͵ δ2. 248. Οο. Λ]ὰ., ἀπαγγελῶ). 
δι ΤΏΘΩ Βαίά Ὁ. διὰ ἴ8ο ῥσχί:οοϑα. δδ ὃς, Τὺ ἰ6 Ὀοίζοτν ἰο χοϊδίῃ ἐμ ἴοσοθ οὗ ἐμὸ ῥχοοοάΐσιρ γοσῦ, πορείον. 86 80. 
δ΄ παγὰδ. 

Ομ ΥἹἱἹΠ. 

γεν. 1. Οἱἷν [δ τηοδὶ ἱπηροτίαπί οὗἨἁ [Π6 δη-} ψυϊραῖα ; τ αΐϊα νἱοῦ Συμεών 8 δὐάἀθά, ῬτΟΡΔΌΪΥ, 
οοϑίουβ οὗ ΨΔυσ!ἢ ἃγὸ τηθηϊὶοπρᾶ, 88 ἰδ ονϊάθῃὶ νυ τοΐογθηςο ἴο ἔπ βἰαιθπιθηξΐ οὗ νϑγθθ 2 δῃά ἰχ. 
ἔτοπι ἴΠπὸ ἔδοῦ ὑπαῖ δὴ ἰηύαγναὶ οὗ βίχ υπατοὰ γϑατθ] 2. Εγθη [ἢς ρτί πεῖρα] ῥογεόθαρο οὗ Βεϊαϊυδ ἰ8 βαιά 
1168. Ὀοῦνγθθπ ϑαγαβδάδὶ δηὰ ὅβοοῦ. ΟΥ̓ Μ58.] το ἢᾶνθ Ὀθθὴ ἀθδβουπάθε ἔγοπι δίπιθου. ΟΕ. νἱ. 1ὅ, 
ἴπόσζϑαβθ [Π0 ΠΌΠΙΌΘΥ οὗ δποθβῦοιβ ἴο βουθῃίθθῃ.Ϊ Ὅοσ. ῶ. [0 ψὰϑ γτοραγάςοαὰ ἃ8 ὑσδιβθινουῖογ ἴο 
ϑδαγδδδδὶ [6218 ἱμ [89 ὥγτίας, ΟἹ 1, διΐη, δηὰ ἱ ΠΆΥΎῪ απποης ΟμΘ᾽ 8 οὐ Κἰπάγοὰ, ΟΣ, ΤΟΡ. ἱ, 9. 



σΌΡΙΤΗ. 188 

Ἡδιθοῦ, ν᾿ Ι ἢ ἸΏΔΥ ῬΟΘΘΙ] 86 [6 Β8Π16 ὈΪ806 48] ὑδ6 τοϑβϊηρ δι θῆναι, ἰο δὲ αδοοϊνεά, οὐ ἵἴπ 8ι- 
0 οὔ ΠΕσθ τηθηοπρά. ἦμο ἴλεοῖ δὶ ΜδΏβΕΒΟΒ  ρόη86. ῬτΟΌΔΌΪ ὑπ δι ΠΟΥ δα ὑπ6 ΤΧΧ, ἰγδῃ8- 
85 Ὀυτίοα “ νἱἰ0ῃ ἢἷ5. ΟΠ ΘΥ5,᾽" ἴῃ 4 βρθοῖαὶ ρ]8οθ ἰἸδαϊΐοη οὗ Ναπιδ. χχὶϊ. 19, ἰπ ἢἷ5. πιά. ϑόοπιθ 
ουΐεῖάα οὗὨἨ [89 οἷτγ, 8 ονἱάθηςθ οὗ [π6 ἐπιρογίδποσ | οτγΟἷο5, τοιδ πἷπρ' διαιτηθῆναι, οὐ]Ἱὰ ἀθγίνο ἴδ ἔτοτα 
οὗ ὨΪ8 ἔδιηϊγ. διαιτέω (ἱ. ε., διά αἰτέω) “ἸῺ [Π6 τηϑληΐηρ “ὁ ἴο ὉΘ 
οι. 4. ΤΠο ἰᾶὰν οὗ Μοϑοδ Ἰαϊὰ τὸ τοϑινγϊοιίου ᾿ θα γθαῖθα."" ΟΥὮΘῚΒ ἀογῖνο ἰν ἔτοπι διαιτάω, νυἱτὰ 

Οἢ ἴθ τηϑτγγίαμο οὗ ἃ σἱάον, οχοθρῖ 'π οὔθ 8Π6] ἴΠ6 βίρῃϊδοαιίοα “ ἴἢ΄ο ὃὈ6 Ἰυάροά,᾽ οὐ “ «8116 ἴο 
γ688 ἰοῦ οἢ ἢ] 1688, τυ θα τπ6 Ὀτγοῦποῦ οὗ ὑπ6 ἀθοοϑαβοά [ δοσουμι.᾿" Τὴ6 γτοηάογίην οὗ [Π6 Α. Υ᾽., “Ὅ6 νᾶνϑι- 
Ἠμδθαπα Πδὰ [6 Υἱ ἢ ἴ0 ΠΊΔΥΤΥ ΠΟΓ. ἴῃς, 18 Ὀαδεὰ ου ἴῃ γοδάϊηρς διαρτηθῆναι, [Πἷ8 Ὀοίην 

γ6ῖβ. 56,6. Τα υδ04] ρογίοα οὗ δρϑοΐδὶ πιουγῃ- [οη6 ΟὗὨ ἐΐδβ πιοῦα ρῃΟΥΟ8] πιο Ὠ 08. 
ἱὴρ ΜΒ [0Γ 8 ἩΪΔΟ Οπ6 τηοηῖθ. Το ἕδος [840] ίοτβ. 18,19. ὙΠ βιδίθιλθῃηϊς πιδάθ ἰβ ἰστθοο- 
ΨΔΦυάϊτῃ 18 σοργοβοηϊθα 8.5 ἱπιογη ἰπρ ποὺ ἐδβίϊηρ | οἰ 016 τὶ ΔΩΥ ἸΠΘΟΤΥ τμαῦ δβδϑῖμῃβ8 [06 ΔυῦΠοΥ- 
ου ὕπο ἀδύὺ Ὀεΐογο {Π6 ΘΑ ΌΔΙ δηὰ ἴΠ6 ὩΘῪ τηοοῃ, [ 8Πὶρ οὗ ΟἿΣ ὈΟΟΚ ἴο 8ἃ ρογίυά γγονίοιιϑ ἴο 80 
ἷἱβ τοραταθὰ ὉΥ Ηογχίοϊὰ 88 οϑνυϊάθησο οὗ ἃ ἰαἵἊ] ΒΟΥ] δ σαρυϊν εν. 
τἰοά ἔον Οὺν Ὀοοκ (ἰ. 819; εἴ. αδο Βεοιιβοὶ ἀδ,] Ψογ. 238. ᾿ἰσϑοῖϑα ἴο ἕδνοσς. Α8υπᾶδν ΟΥΤῸΒ 3 
ἐπίεϊί., Ὁ. 2568 ; ὕδῆῃ, ΤΕ ἰπίεἰζ., θ. 921). ΟΠ] ψαν. 27. ΤμΒδὲ οοΐὰθ ὕὩϑθᾶσ. Το Οτίθηξαὶβ 

δίπκ8 ὉΠ μαι ἷἰβ Ὠογ βαὰ Οὐ ὑπ “Ἂθυθ8 οὗ βρεβῖ οἵ οὔθ 88 Ὀϑίπρ πϑᾶγ ἴπα Κίπρ' ἤθε ἢθ ἢδ8 
ΒΔὈθΘΙμ5,᾿ οἵο., 8. Δ ἱπίογροϊαιίοη οὐ τῇ ΟΥΘΕΚ [ἢΐα σοπῆάοποθ, δπὰ βίδπὰβ ἴῃ βοιιθυ μαῦ ἱποϊπηδῖθ 
ἱεχὺὶ ((ὐπ., ν. 35). [Ὁ ἴδ ποῖ, ον Υν, δ΄ 8]]] γρ] δι οῦϑ τε ἢ Ηἶτα. 
ΠΚΟΙν, διὐποῦ μὰ ἴΠ6 νογὰβ ἅτ οπι θὰ ἴῃ 1896] Ψρι, 238. ὙΜΣΩ ἃ αοοά μοασ. Τμο τηοϑδηΐης 
δγτίας δπ ἃ 58., 116 ΓΠ6 ΟἹὰ 1,Διἴη ρίνοϑ ἔοὸσ ἴὉ 19: ἐλοι λαδὶ πιραπὶ ισοί!. 
Ῥτιεῖσυ οιδτιαπι ρυταπι, Ἀμἃ Ἰθανθ8 οὐἱ (Θχοθρὺ 106] Ὑ;. 39. Καθότι. [(ϊ,, ἱπ ιολαὶ παπποῦ; δα [ἢ 
Οοάοχ αφεπι. 15.) {116 νογὰ προνουμηνιῶν. ΟΙ. σοηΐοχς βοϑῃβ ἴο ΤΕαυΪΘ {ῃϑ τηθϑηΐηρσ σίνθῃ 

Ματῖκ χυ. 42: ὅ ἐστι προσάββατον. δὔογο. ᾿ 
γογ. 7. Αὔοσς ὕΠ0 νογὰ “" Μδηδλβϑοδ," ἴῃ6 ΟἹὰ 

Τα ρῖνεβ ἃ 180]6 οὗ ἢ18 ῥγορθῃϊῦοχβ; Ὀαϊ ἰδ ἰ8 
Οὐ] ΟΌΒΙΥ [Δ ΟῚ ἔγοπὶ ΥΘΓῈ9 1. 

γεν. ἴ0. ον τυϑϊ τις τοσάδε, τὴν ἅβραν αὐτῆς, 
ΟἿ. τοιθαγκβ, 4αα. ἰο Βειλ., ν. 3. 

γον. 14. Οἱ. σοῦ χὶ. 7; 26Γ. χνὶϊ. 9; Βοῃ. χὶ. 
33, 834. 

Ἄογ. 16. ᾿Ἐνεχυράζω. ΤΠ το πηθ8Π8 1161- 
4}}γ ἰο ἰαζε ϑεομγιψ “οπὶ ἀπῃ οπ6. ΟΥ̓. δοὺ χχίν. 
8, Ὁ ΤΧΧ, Ηδτο [Π6 πιϑδηϊηρ᾽ 18 “ ἴο 86 ἴοτοθ," 
δὲ 18, δι οιηρῦ ὕο ΠΟΙ ΡΘ] ἴο δὰορὶ ἃ οογίδίη 

γα. 806.ὡ ὙὍῦοε ψ͵}} ποὺ σθαι. Ἐνθῃ [ἢ6 τπἢ- 
ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ ΟΔΓἢ οοι]ὰ ποῦ ὑθ Ὀσοκοῆ. Οἱ. Φοβῇ. ἰχ. 
19, 20. 

νοι. 82. ΤῊΪ6 Ἰδησυᾶρο οὗ Φυδ Ὧδ88 8. σοΥ- 
ἴδῃ υπάβρο θα Ὁ]6 ροϑί 7αοίο Θδοϊοτίησ, δῃὰ τἢ6 
ὙΠ01]6 ὑΓΔΠΒΔΟΙΪΟΩ ἰδοκθ [ἢ6 ΟΓΩΙΠΑΡΥ͂ ΤΩΆΓΚΒ οὗ 
ῬΓΟὈΔΌΪΝΠΥ. 

γεν. 33. Ὑϑαϊηᾳ ψόσζοθιι, ἅβρας. ΟἿ, νογ860 10. 

1 18 πδοὰ ἔον ΣΙΩΝ δὲ Ἐχ. ἰϊ. δ, δῃὰ ἴοΣ ΓΤ 

Ψεγ. 8. ϑοϊοπιου ϑὰ ἃ νἱπογατὰ δὲ Βδ8]- [σοῦγβε οὗ δοίΐοῃ. 76 δανθ δοοορίβα, υυτἢ) ΕὙ ΖΒΟΘ, 

αὖ αι. χχὶν. 61, Ὁγ ὕΠ0 ΟυΧΧ. 

ΟΕΠΑΡΤΕΒ ΙΧ. 

1 ΒΒυι' συσί 6]] ἀροὶ Ὺὸν ἴδοϑ, δῃᾶ ρα 88}8.68 ἀροῃ Βοῦ μοδᾶ,3 δῃᾷ ἀποονθγοᾶ ἐῃ9 
ΒΔ ΟΚΟ]οὐ ἢ ἡ ΒΙΟ ἢ 806 γγἃ8 γθαγίηρ ; ὃ δῃηα 1 νγὰβ αϑὺ θη ὁ {Π6 ἰποθῆβθ οὗ {πᾶὲ θυθῃ- 
ἴῃς νγχ88 ΟἴΘΓϑα ἴῃ “6 γαβδίθω ἰπ {π6 Βουβθ οὗ αοα.56 Απᾶ δ 900, οτἰβᾶ τ] ἃ Ιουᾶ 

2 σοῖοϑ ἰο {μπ6 Τωογὰ,7 δπᾶ βαϊά, Ο 1οσὰ αοᾶ οἵ τὴῦ ἔδίμοῦ ϑίτηθοι, ἰηῦο ὑγβοβα μαμὰ ὃ 
ἴμου σαγοϑί ἃ βνοσα ἰὸ ἔδκθ υθῆσϑδηοθ οὐ ἢ [ἢ βίγαῃροιθ, ὴῸ ἀθῆονγογθᾶ ἃ 
τηλα ἰο ὧδὺ ἀββ]θηηθηί, Ὁ μα ἀποονογοα 15 186 {πὶρῃ ἰο ἀθγ ββδπιθ, δῃᾷ ροϊ]]αίοα 
Λε ποτα 12 (ο δδν τθργόϑο; ἴον ἴμοὰ βαϊἀβί, 10 84}} πο Ὀ6 80, δῃᾶ ψϑέ {Π6Ὺ ἀἰὰ δο; 

8 ἩΒΟγοίοσθ ὕπου ρσανθϑὶ ὑπο ῖν γα] Θ ΓΒ ἴο 6 5ἰαΐη, δῃὰ {ποὶνγ Ὀθᾶ, υγβίοῆ τῦᾶ8 δβϑῃδιηγθᾶ 
οὗ {ποὶν ἀδοσρίΐοῃ, ἰο ὅς δαίλεά ἐπ Ὀ]οοά,15 δηᾶὰ ϑπιοίοδί βογνδηΐβ ν ἢ ἐλοὶν Ἰογᾶβ, 

4 διὰ Ἰογαβ ἢ ἀροη {μοῖγ ὈΒΓΟΠΘΒ ; ἀπᾶ ἔμοὰ σανοβϑί 16 ὑμὶν τεῖνϑϑ [0Υ ἃ ὈΓΘΥ, δηᾶ ἐξοίνγ 
ἀδυρηίθτβ 0 ὈΘ σαρίνθθ, ἀηα 4}} (η6 ὈΟΟΓΥ ἰο 6 {μ6 8ροὶ] οὐδ {ΠΥ ἀθὰγ ἡ] άγθη, 
ὙΠΟ 4180 ἦἾ τγαγθ τιουθᾶ τΠῈ (ΠΥ 268], πὰ δοβογτθᾶ (μθ΄ ρο]]αἰίου οὗ ὑποὶν Ὀ]οοά, 

εν. 1.- 1... Υ.: Τοῦ. 8.Αὐἴον ἰΐοδο οξὰβ Οοὰ. δ8., τ ἢ ἰμ6 ΟἹὰ Δὲ. δῃὰ ὅγτῖ., αν ἐπ δά ἀϊείοη καὶ διεῤῥηξα 
τὸν χιτῶνα αὑτῆς Πϊοδ ψΜῶϑ ἀοον!!οθδ τποδηΐ 86 δὴ οχρίδιηδιίίουι οὗ υσδε ᾿ιταο δέοι 20] ] σα. 8.Α.ΟΨ,. : υμοχονί  ἢ δ. 
Ὅ88 οἰοίῃοα. ὁὅ δρουὲΐ ἐδὸ {ἰτοθ ἐμεαί (ΟΥ., ἄρτι). δ ἔδο [χά (δο 11]. δῦ. 68. 64. Οο. Α]Ἰὰ.. 68 ο»πῶ ἀπά. 7ἴ.ογι 
ἴο [80 [οτὰ, πρὸς κύριον (80 δ2. 64. 248. 248. 0ο. ΑΙἀ.). 

γεσ. 2. --- α. Υ͂. : το ὝΒοΩι (ἀρατοοίης τι ἢ δ2. 64. 248. 248. 6ο. ΑΙὰ.). ΦΨ οἵ. 10 Ἰοοδϑϑὰ ἐμοὸ καἰτάὰ]ο οὗ... (ΟΣ., 
ἔλυσαν μήτραν παρθένον) ἰο ἀ68]6 ἀ4Υ. ἘῸΣ ἕλυσαν, 19. 108. τοδὰ ἐλυμήναντο (“" τηλ] ἐγοδιοὰ ;} οὗ. ΑἸ. ἱ. 11; 4 Μδοο. 
ΣΤῊ. 8. 11Α.Υ͂.: ἀἰδοογοσθᾶ. 13 ἨοῪ Υυἱγχίη!εν (Ογν., μήτραν ; 248. 6. παρθενίαν). 

γεν. 8. -- 18. Κ. Υ.: 5οὸ ὑπδὲ ὑΠ6Ὺ ἀγοὰ ὑμποῖν Ὀοὰ ἰῃ Ὀϊοοά, Ὀοίπα ἀθοοϊνοα. ΤῺ Ῥγομοῦῃ δἵδοσ στρωμνήν [6 οταϊἐϊοὰ ὈΥ 
ΠΙ. Χ. 44. αἱ. σοά. 248. »ν»ἱτ 00. τοδάβ ἡρδεύσατο (ἀρδεύω, ἴο τναίογ), 28. 64. 248. ΑἸὰ., ἠδεύσατο (ἴο νοΐ, δο6Κ), ἰμϑίοδά 
οὗ ἐδέσατο οὗ ἰμο ἐέσί. τες. ἘΥῚΣΒΟΒΘ οοῃ θοίατοα ὑπαὶ [Ὧ9 ΟΡ ΙΩΔῪ οτἰχζί ΔΙ] δγο Ὀδοπ ἠδύνατο (ασποοίεπο). ΗΪπδ ἰοχὲ 
τοδί : καὶ τὴν στρωμνὴν αὑτῶν ἢ ἡδύνατο τὴν ἀπάτην αὐτῶν εἰς αἶμα. Ἐοὸν ἀπάτην αὐτῶν, ἴδ σοάά. 111. δ2. θ4. ἀπὰ οἰμοῖα 
μανῷ ἀπατηθεῖσαν, ἩὮ1Π1 11. Χ, 19, 238. 44. δδ. δπὰ οἰοῖβ τοδᾶ ἐδο ἰδίϊον στ τποὺὲ οταϊ δείης ἐμο Ἴοσιηοσ, ὁχοορὺ ἐμαὶ Χ 

Ἰεαγοα οὔ ἔθ ρτοθοῖ. [ζ6.Α.Ο Υ͂,; [Πο βοσυδιίβ.. ὑ}6 Ἰοσάβ. : 
Ψοτ. 4. --- 16 Α. Υ͂. : δινὰ Βεεί ρίσοῃ. [16 ἐποὶν (ϑο 19.) ἀδυρμέοτα.. . .. ἐμοῖς (αὐτῶν, 19. θ4 74. αἱ. 6ο. ΑΙά.) δροίἱδ 

ἴο Ὀο ἀὐγνίἀοά διπουχοί. κ[1ἧ[ ἧὉΒΙΟΔ. 



184 ΤΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ὅ διηὰ ο8]16α ρου {866 ἴον δἰἱά. Ο Οοᾶ, Ο τὰν οα, ΠθδΓ πὴθ α͵8ο, {Ππ8} νἱᾶονγ.0 ΕὟΥ, 
ἴΠοὰ Ὠδϑὺ ψτουρῃῦ {Π6 ἔοστλθῦ {πη ρ8, ἀπα (ἢ686, δπα (ῃ086 ὑΠμαὺ [0] οὑγθα δηα ργϑϑϑης 
Κῆρ ; δηὰ υχιδὺ ψ}}} θ6 ὑμβοὰ Βαβῦ ὑπουρδί οἵ," ἀπ τρμδὺ ἴμοὺ Παϑὺ ὑμβουρῆὶ οὗ 88 

6 οομηθ ἴο ρΆ88; πᾶ " νδδὺ ἐλέησε μου αἰἀδὺ ἀθίθσταϊῃθ νθΥΘ γϑϑὰγν δὖ βδηά, ἃπα 86]ά, 
Ι,ο0, χα ΔΓΘ ἤθσα. 

7 Κηον]οᾶρθ. 
ΕῸΓ 411 [ΠΥ ὙΆΥΒ αΥΘ ῬΥΘΡΑΓΘΩ͂, πα (ΠΥ Ἰπαρστηθηΐ 18 ἴῃ ὅ ἔογο- 

ἘῸγ Ὀ6Πο]4, {16 Αββϑυσίδὴ8 816 στ} 1 0]16α ἴῃ {Π|6 ]Ρ ῬΟΥΤΘΓ ; (ΠΘ6Υ 846 6χ- 
ΔΙ6064 νι οΥδα δῃᾶ γυἱάθυ ; δ (ΠΟΥ ΡΊΟΤΣΥ ἴῃ {Π6 βίγθησίῃ οἵ ἔοοίημθῃ ; πον Βοροῖ 
1η 8}16]4, δῃηα Βρθϑᾶσ, δηᾶ θοῦ, ἃπα 8] ηρ, Πα ΚΗΟΥ͂ ποῦ (δαΐ δου αν 1 ,οτά, ἀθοϊαϊηρ ὅ 

8 θα 168. Τωοτα 9 ὃς {ΠΥ ΠΑΠΊ6. ΤΉτοΥ ἀοτγῃ ὑΠ6ὲγ βίγθηρσίῆ ἴῃ ἐγ ΡΟΥΘΓ, ἂμ Ὀτίην 
ον ᾽Ὁ {Π6ὶγ ἴογοθ ἰῃ τν τυγϑίϊ, ἕο (ΠΥ ᾿ᾶνθ ΡαΓροβϑα ἴο ἀθ6Η]6 (Πγ βδῃοίυαγυ, δηὰ 1} 
ἴο ΡΟ]]αῦθ 086 ἰδθθγη8016 6 ΓΘ (ΠΥ ρ]ουουβ πΆΤΩΘ γϑίθί, ὑο βί εκ οἱ σπῖἢ {Π6 13 
ΒυγυΓα [86 ΠΟΓΏΒ 8 οἱ [ἢγ αἰίασ. Βῃο]α {Πδὶγ ῥγ]άθ; βθῃα ἄονψῃ ᾽ὁ (ΠΥ δῦ ΡΟΣ 
{μι ἷγ ἤθδαβ ; ρἷνθ Ἰηΐο πΐηθ ᾿ιδηᾶ, [86 15 ψν ον 8, ὑπ 6 ροΟῦΘΥ [μδὺ 1 παν οοποοίγοα ; 
8100 ὈΥ (ῃ6 ἀθοοὶν οὗ ΤΥ 1108 βογυϑδῃὶ 15 τ] ῥτίποθ, δηα Ῥυῖποθ ἢ ἢΐ8 βουνδηΐ ; 
Ὀγθδκ ἄονῃ {Π 61} βίαίθι 688 ὈΥ (86 μαηᾶ οὗ ἃ ψοιηδη. ΕῸΣ ἴδ γ ρονγϑν δίαπαοίἑ ποῖ 
ἴῃ ἃ ἢἾ του] 6, ΠΟΥ (ὨῪ ταῖρι ἰῃ βίσοπρ πιθπ ; Ὀαὺ 15 (Βοὰ τ ἃ (ἀοᾶ οὗ {Π6 Ἰον]Υ,}9 
ἃ ΠΟΙΡΘΣ οὗ {86 ΟΡ Γγθββθᾶ, ἂἃπ ὉρΒΟΪ 6 Γ οὗ [Π6 γθδῖ, ἃ ργούθοῦος οὗ [886 Ζου]οσῃ, 8 
Βδυ] ΟΌ οὗ (μ6ηὶ ἐμαῦ ἃ νι πουῦ ΠΟΡΘ. ψ οΣγ, νου ]γ, Ὁ Ο Οοά οὗ ΤΥ ἔβίμογ, δηά 
Ο(οα οὗ {16 ᾿ῃμογιίδποθ οἵ [8γ86], [οτὰ οὗ [Π6 ἤϑαυϑῃβ δᾶ (δ6 δαγίῃ, ΟΥδθαῖοσ οὗ [86 

18 γγαίθγϑ, Κϊηρ' οἵ 811 (ἢ γ ογϑδίιγθβ, ἢ ἤΘΆΓ [ΠΟ ΤΥ ὈΓΔΥΘΙ, Πα ΤΩΔΚΘ ΤΩΥ̓ Βρ6ΘΟἢ δᾶ 
ἀθοοϑὶῦ ἰο ὈΘ {μ6]γ ψουηᾶ πα βίτῖρθ, γῆ. ἢᾶῦθ ρυγροβθα ογιθὶ ἐλέησε ἀραϊηβδὺ (ΠΥ 
οοὐϑηδηΐ, 8η4 (ΠΥ ΠΑ] ον ἤόουδβθ, δηα ἀφαϊπδί [86 ἴορ οὗ δῖοῃ, δπᾶ αφαϊπδὲ [9 

14 Ὠου5θ οὗ {Π6 ροββϑββίοῃ οὗ (γ μι] άσοη. Απαᾶ τρδῖζθ (ΠΥ ΠΟ]6 πδύϊοη ἃπα ΘΥΘΤΥ͂ 
{ἴθ {ΠῚ τοοορηζθ ἀπά ποῦν {μαὺ 535 (Ποὺ ἁτύ {Π6 ἀοά οὗ 81} ρογγον δηά ταὶρὩί, δμὰ 
ἐλαΐ [Β6γ6 18 πομθ οἴμοσ ὑπαὶ ρῥγούθοίθι ἢ [86 τδοθ 3 οὗ βγδϑὶ Ὀαὺ μοι. 

ὕόοσε. 4.6. -- Α..: ἃ. 

διὰ ὙΒΊΟὮ οηδυθᾶ δίΐον ; ἐποῦ μοδὲ ἱπουρσμῦ Ὁροῦ ἐμο ἐλίπρε ἰοὮ ΔΙῸ ον, δὰ πο ἢ ἃσὸ ἴο σοππ6. 
διὰ πδὶ μου μαδὶ ἐμβουκδς οἵὗὨ, οἔς. (καὶ ἐγενήθησαν ἃ ἐνενοήθης), ἰδ οὐλϊεὑθὰ ὉΥ δὅ2. 248. 248. Οο. ΑΙά. 

᾿ς ον ἴδοι Βεδί ἩΓΤΟΌΡἑ ποῖ ΟἿΪΥ ἐμο8ὸ ἐλίηι χα, τι} αἷδὸ {δ9 ἐλέπος ὙΠΟ 761} οὐ  ὈΟΪΟΥΘ, 
8 ΤΏ ο͵6 086), 

4ΑΟ.Υ͂.: Υοα. 

δ Ἰυαϊᾳτηοιὺδ αγό ἴῃ ἐν. Ἐὸοτ ἡ κρίσις, 111. θά. 248. 6ο. ΑἸὰ. τορὰ αἱ κρίσεις ; δ8. Ο]ὰ δὲ. ὅγτ., αἱ κτίσεις. 
ψογβ. ἴ, 8. --- 6. Ὑι : πιδὴ (θΘτ., ἀναβάτῃ). 

Σοσοΐνϑδ ἃ καί ἔγσοιῃ Χ. 19. 44.). 

Τ ἐλεεῖν Ἰοοϊηοη .. 

συντρίβων, ὈῸϊ ὨΟΣῸ ὈοΘεΟΥ τομάογαὰ ὈΥ ὁ" ἀοοίάϊης ;: " οἕ. χΥΐΪ. 8). 
12 δηῃὰ ἰο οαδὲ ἀότῃ υἱίῃ. 

. « ἴσυδῖ. δ ὁ ᾿ογτὰ δεῖ Ὀχοδκοδὶ ὑδὸ (ΟὙἹ., 
8 (6 1 οΓγὰ. 10 ἀονῃ. 11 απ (τὶ ΣΕ Ὁ 9 

(ΤῊς9 καί Βοτο [86 δδῖὴθ οὐ ἰἴο τοοοὶθ 88 ποῖ δρροδσίης ἰπ 
Π.111. Χ. 44. δὅ. ὅ8. ““ ΒιΓΚο ο " που ]ὰ βοϑῖὰ ἰὸ Ὀ6 ἃ ὈοζοΣ τομἀογίπρ 70Σ καταβαλεῖν ἴδῃ μοῦ κίτοῃ ἰὴ ὑλ6 Α. Υ., ἰἴ 
ἐδο οομίαχὺ ἰ8 σομππίἀογοάᾶ.) 25 Ποσ. [1 δῃου]ὰ 06 τοῃἀογοὰ 688 ρυγαὶ. Οἵ. Οὐηι. 

ΨοΙ. 9-14.--- ἃ. Υ. : απὰ Βεπὰ. 156 ηολϊελ αἴ νΝὶάον,. 16 π6 Βούυδῃῖ. (ΤῈ Α. Υ. Ὧ84 [8:6 δτίἰς]6 8160 ὈοοσΘ 

ΘΔΟῺ οὗ ἐπὸ ἴπγοο ἔο] ον δυϊθείδηξίγοδ, δι ποῦ ποὺ ζουπὰ ἴῃ ἐδ9 Οτγθοκ.) 17 ΟἸΗΣ ὃ. 18. ἴον (ατ., ἀλλά). 
19 εἰ ἱοἰοά (αΓ., ταπεινῶν), ἜΓἔφὡ ΡΥΔῪ ἐΐθθ, 1 ΕΥΒΥ ἴδο6 (ΟΣ., ναὶ ναί). Κ5ἔ διὰ οατί.. .. ΘΥΟΥΥ ογοδίυσο (0 Ὁ., πάσης 
κτίσεώς σους ἼΠπο Ῥτοποῦῃ ἰδ οταἰἰἐοὰ Ὦγ 44. δ8. 74. 76. 106. 286.). 33 ΘΥΟΣῪ πδίίΐοι δ ΘΥΟΣΥῪ ἰΥἰῦθ [0 βοεκηονθάκθ 
ἴμει. ΤῈ ΟΣ. οἵἱἩ ἘΤῚ ΕΣΒΟΝ6᾽ 5 τοχὺ 18 ποίησον ἐπὶ παντὸς ἔθνους σον καὶ πάσης φυλῆς. ΤΏΘ ἐεχί. χες. (ἰτὰ Χ.) 85 ἐπὶ πᾶν 

τὸ ἔθνος. Ἰο Οοάά. 111. 68. 64. 248, 248. 249. ὅσο. ΑἸ]ὰ. ντὶϊο ἰδ ἢγπι οἰδῦδο δϑ ἐπ ἔ:0 ΤΙΌΣΊΘΟΣ ἰπδίδησο, ὀχοδρίϊης σον, 
ὙΒΪΘΒ (ΠΟῪ οὶ --- 8}} Ὀυὶ θά. 248, 35 Ρδορ]9 (ἔθνους, δ2. 68. θέ. 248. 248. 6ο. Α]ἀ.). 

ΟΒΠΑΡΊΤΕΚΒ ΙΧ. 

Μασ. 1. ὕμποονεσϑᾶ [89 βϑοϊκοϊοί. 851}:6 σοσο ἰῦ 
ὉΠΟΥ͂ ΘΓ πιουγηΐηρ μδιτηθηῖθ. ὅ66 νυἱϊ-. ὅ. -- 
ΤᾺΘΘΏδΘΟ ΟΥ̓́ μαὺ ονοηίης. Οἱ. Εχ. χχχ. 7, 8. 

γον. 2. 886 Ὀγδύβ ἴο ἔθ σοἀἂ οὗ ποὺ ἔἈΓΠΟΓ 
Β΄'πιθοη. ὅθθ υἱῖ. 1. ΤὨΐβ ἱῃνοοβδιίοηῃ νου] ὰ 
Β6οΙ ἴ0 Ὀ6 ΒΟΔΓΟΟΪΥ ἴῃ ρΐδος ὙΠ 6 γ͵ὸ ΠΟΏΒΙΔΟΥ 
τηπδι Φδοοῦ ὨΙΡΉΪΥ αἰδαρργονθὰ οὗ [Π6 οοπάικοῖὶ οὗ 
ἢΐ8 80η8 Ὑ ΒΙΘἢ 18 ἡ εἰς δΔρρδυάοὰ. ΟΥ. ἄθη. χχχίν. 
80, δῃὰ χΙϊχ. 5-7)7. [0 18, ἴῃ ἔδοϊ, Ὀπὶ Δηοῖ ῦ δν]- 
ἄθῃςσο οὗ ὕπο Ἰαῖοσχ ογἱρίη οὗ οὰσ ὈοοΚ, ν ὮΘἢ Δ]0Π6 
οὔθ ΨΟᾺ]ὰ ἢᾶνθ νομζιτοα 80 ἴο τον ΥΒα [Π6 νοχαϊοῖ 
οὗ 118 ΡΑἰσί ΓΟ. Δὴ ἰπίθηβο Ὠαϊγοα οὗ “ἴΠθ 
ὨΘΑΓΠΘΙ,᾽" 88 δὖ 086 {ἰπ|6 οὗ ἢ Μαοοβῦθοβ, τη ρηΐ 
ν6}} δ [06 ἱπηηράϊαϊο οδπβθ οὗ Ὁἢἰβ σπληρο οὗ 
ΒΘ ποεηῦ. ΘΓΈΒΟΣ ((ἴπι., Ρ. 166) ΓΕΠΊΑΔΓΚΒ : “1 
δυἀἴἢ, ν᾿ 0 ΒΡγΑπρ; ἔγοηι δ᾽πηθοη, ἸοοκΚϑα ἀροὶ ὑπ δ 
θνεηῖ ἔοι δῦ 6. ροϊηῦ οὗ νἱ᾽θῦγ, ΟὯΘ 18 πιοῦ 6 .- 
τηϊττοὰ ο Ποϊά ὮοΥ μὑγίναϊθ ορίηΐοῃ [0 ἃ ἀθοϊγᾶ- 
[ἰοη οὗ τῃ6 Ἡοῖὶγ ϑδεσιρίαγοβ." (1) --  Ὲο ἀο- 
Βονοσϑά, οἷς. δ νογὰ μήτραν Οτοίϊιῃ8 που]ὰ 

σΠΔΩρΘ ἴο μίτραν. Βαΐ [Π6 ἔογηηοῦ Π88 [9 Βα ρροτὶ 
οὗ ΠΘΑΣΙΥ 41} τ1π0 Μ58. 

γεῖ. 4. Ῥοιιυΐϊίου οὗἨὨ ἐποὶν [(Π6 [βγϑ}} 168] 
Ὀ]οοά, ἰ. 6.,ὄ [σοῦ ἢὉ06 Βμδιιϑῖαὶ δεῖ οὗ ὕπ6 5.[6- 
ΒΘ μι Ἶῦ66. 

γον. 7. Μυϊγρηθὰ ἴῃ ΘΙ ρον. ΤΠ ΘΥ ΠΑΥΘ 
ΔῊ ᾿ΠΠΠΊΘΗΒ6 ΤΩ] ΓΆΤΥ [ΟΤῸΘ. 

γον. 8, Κέρας. Ιξ [8 υϑοὰ ἀομὈῖ 685 ἰπ 8. οο]- 
Ἰοοῦνο βοῆβθ. Οἱ. ἔχ. χχνὶϊ. 2. : 

νασ. 10. Το ΟἹὰ 1,αὐῖπ Π88 τ ἰαδίϊδ βιιπποη 8 
πο. Οοὐοχ ΟἝοτ. τοϑάβ ολαγίαί 8 ἴοτ βιιαδίοπἴϑβ. 
ΤΊΘΥ διὸ ουἱάθωῦ σογγθο 008. --- Βύδ ΘΙ γ.685, ἀνάσ- 
τημα. Τὴθ βδιὴθ ψοσὰ ἰδ υδο0αά οὗ [Βγ86] δἱ χίϊ, 8, 
“Τα Ιδίηρ ὍΡ,᾽ 1. 6., οἰοναϊΐοη. [Ιζ ἰβ 17ῃ6 ΘΑΣΠΘΓ 
ἔοττῃ οὗ ἀνάστεμα (ἴτοτῃ ἀνίστημι). 

νον, 18. Μν νογσχὰ δῃᾶ ἀϑθοοὶϊϊ, ἱ. 6., ΣῪ ἀθοοῖῦ- 
ἴ], τι β]οδάϊπρ τνοσάβ. ΤῊθ 1] ον ηρ Ογ8. ΔΓΘ 
δἀάοθα ἃ8 ἃ 751 σδιίϊοη οὗ ὑ818 ρου 0. --- ΤῊ Θ ἴθ 
(κορυφῇ) οὗὨΘ Ζίοι, ἱ. ε., Μουηῦ Ζίοη, ὈῚ ψὨϊςΣ 
ΒΘΙΘ Φθγιβα θὰ 18 πηθϑπῦ. 
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ΟΒΠΑΡΊΤΕΕ Χ. 

1. ΑΝ ᾽'ἰ σϑπῖθ ἴο ρ8438 ΏΘΩ Ἶ 886 δα οΘδδθ (0 ΟΥἿ πηίο {πὸ αοα οὗὨ βγβ6], δηᾶ 
2 δὰ τηδᾶδ δὴ οπᾶ οὗ 41} ἴπθ86 ὑψνοσᾶβ, 8ὴη6 ὕο86 ἔγοιιηι ΠῈΣ ργοβίγαίομ," δῃα δ] θα ΠΟΥ 

τοδὶ, πα νγϑηΐ ἄονγῃ ᾿ηΐο [ἢ Ὠοσ86 ἴῃ ὙΥΒΙΟΒ 886 ραββθᾶ ὃ {86 βαῦθαίῃ ἄδγβ, δπὰ 
8 Ποὺ " ἴδαϑῦ ἄδγϑ, δπὰ ἰοοκ" ΟἹ [16 βδοϊίζοϊοί ῃΒ μοῦ 886 Πδᾶ οῃ, δπὰ Ἰαἰὰ οΝ᾽ δ {π6 

ϑατταθηΐβ οὗ ΒοΣ σου βοοά, δηα ϑβῃθα ἠδγ ὈΟΑΥ͂ 4}} ονϑὺ τὶ ταῦθ, πα δηοϊηΐθα 
ΠΟΙΒΘΙ τ] ΡΓθοΐουβ οἰηἰμηθηΐ, 8ηαἃ ἀγγαηροα 6 Παὶν οὗ μοῦ μοϑᾶ, δῃὰ ρὰΐ οἢ ἃ 
᾿αγ 8,5 Δηα Ρὰῦ ΟἹ ΠΟΙ ρϑγιηθηΐθ οἵ σίδάπθβϑβ, ΠΟΥ ἢ 5886 γ͵1ὰ8 οἶδα ἀυγίηρ {Π9 

4 116 οὗ Μϑδηῆβδ8868 Πθὺ πυβθαηά, Απὰ βὴ6 ρυΐ ὅ 5Β8η614]8 ΡΟ ΠΕΡ ἴδοί, ἀπα ρα οἡ (16 
ΔΚ] οἴβ δηᾷ ὑ86 Ὀγδοϑ]ϑίβ δπᾶ {Π6 τ ρΒ 8πα (ἢ 8 ΘΑΓ-Τὶ ΠρΘ" Δηα 4}1 ΠΟΙ ΟΥ̓ΠΔΙ ΘΗ ΔΙΙΟΩ ; 
Δη4 5Π6 ΔἀοΣη6α ΠΟΙΒ6] ὙΘΣΥ͂ την οἢ.,10 ἰο Δ1|10Γα 11 6Π|6 ΘΥ685 οὗἨ τ βδίβοθυθυ τλθῃ τηϊρῦ 15 

ὅ 866 βού. Αμάᾶ᾿δ βῆ ΚΆΥΘ ΠΟΙ τηϑὶα ἃ οϑηΐθϑῃ 1 οὗ τ ῖη6, Δπηα ἃ οΓ88 οὗ οἷ], ἀπά 
Π]16α 4 Ὀὰσ τὶ ὈΔΓΙΘΎ Ὀγϑδα,1δ δηα ΟΔΚ68 ᾽5 οὗ ἤρβ, δῃηἃ 1} ρυγτο ΤΠ Ὀγϑδᾶ ; δῃᾷ 889 

6. τταρρϑὰ ὑρ 8411 Β6Γ γ6886]8 15 ἰορϑίοσ, δῃὰ ἰδ] ὑἤθὰ ὍΡΟΩ μοῦ, Απα 15 (Π6Υ πϑαΐ 
ἴοι ἰο {π6 μαΐθ οὗ 1Π6 οἰἵγ οὗ Βοίυϊυδ, Ὁ δπα ἔουπᾶ βίδηαϊηρ ὈΥ ἰζ ΟΖίδ8, δῃᾷ {86 

7 οἸάοτε 5 οὗ (86 οἰΐγ, ΟἸΔΌτῖΒ ἀπ ΟΒστηΐβ. Απᾶ θη ΓΠΘΥ͂ ΒΑ ΠΟΥ ---- Π6Ὶ 53 οουηΐθ- 
ΠΆΠΟΘ ὙὙ88 8]Γ6Γ6 6, Δηα ΘΓ ΔρΡΡΆΓΟΙ οπδηροα "8 ---- (ΠΘΥ πτοπηαογθα αὖ ΒῸΣ ὈΘϑυ Υ ὙΘΥΥ͂ 

8 στοδίγ, δηᾶ βαϊα ὑπΐο μον, Το (οα 3’ οὗ οἂνγ ἔδίμοσβ ρῖνθ [866 ἔδνοσ, δῃα δοοοσὼ- 
ὈΙ 8 ψἶπθ Θῃ ΘΓΡΓΪΒ68 Ὁ τὸ [86 ῥγἱὶάθ 5 οὗ {π6 Ομ] άσθη οὗ [8.86], δῃὰ ἐο {πΠ6 6 χδ]ίδ- 

9. ἴοῃ οὗ Φογυβαίθιηα. Απᾶ βῇ9 5 τογβηρροᾶ αοά. Απᾶ 86 βαϊὰ υὑπίο δϑια, (ομ- 
ΤΑΔ Πα (Π6 ρσαΐθ οὗ [86 οἷΐν ἕο Ὀ6 Ορϑῃθά ὑμΐο τλ6, 8πα 1 νὑ1}} 3. σοὸ Του ἰο ϑοσοιρ)} 88 
{Π6 ὑμίησβ σψῃογθοῦ γοὰ ἴᾶνθ βροΐϑῃ ψὶΐ Θ. Απα 9 (Π6 Ὺ δοπηηδηαθα {[Π6 γουῃρ 

10 πθὴ ἰο ορϑῇ πηΐοὸ ΘΓ, 88 ὕΠῸῪ ὃ πΠδὰ βροκθῃ. Απᾶ {ῃθὺ ἀϊά 8δο. Απᾶ 51 Ψυσ 1 
νγοηὐὺ ουΐ, 516, 8ηα Π6Γ τη τὶ ἢ μοῦ. Απα {Π6 τθῃ οὗ {86 ΟἰΥ Ἰοοκοα Αἵ Ὶ ὮΘΣ, 
ὈΠῚ1] 8586 [δὰ δ5 σοηθ ἀονῃ [86 τηοππηίδίη, απα 88 {11}] Βὴ6 Παα ρδββθα {Π6 γϑ]]6γ, δῃᾶ 
ΓΠ6Υ ὅδ᾽ οου]ὰ 866 ΠΘΓ ΩΟ ΠΟΤΘ. 

11 Απα δ ΓΠ6Υ ψϑηὺ βίγαϊρῦ ζογ γα 85 ἴῃ (Π6 νἈ]160 ; δῃὰ δὴ ουἱροβί “7 οὗ [86 Α.8- 
12 βυτίδῃβ πιϑῦ Ποὺ, δηᾷὰ Ἰδἰὰ Βο]ὰ οἵ ὅὅ Πθῦ, δῃὰ δϑϑᾶ μου, Οὐ πμδὺ ρεορία ατῇ ἴποα ὃ 

δια πΏΘΠΟΘ οοτηθϑὺ πο δηὰ τ ΑἸΓΠ6Υ ροσϑὲ ἐμοὰ ἢ Απά 886 8βαϊ]ά, 1 8 ἃ ἀδυρῃίον 9 
οὗ τ1π6ὸ ΗθΌταννβ, δπα 8πὶ βθϑὶηρ “᾽ ἔτομι ὑπθτὰ Ὀθοδαβθ “' (ΠΟΥ͂ 881} 06 χίνϑῃ γοαὺ ἰὸ 

18 Ἀ6 οοπβυτηθᾷ ; 8η4 1 81 ροΐηρ “ Ὀοίογθ ΟἸορῃθγμδβ [86 οἶδέ σθῆθγαὶ “ἢ οὗ γΟῸΓ ΔΓΙΏΥ, 
ἴο τιᾶκα ἃ ὑγαϊ ῃ Ὁ] γϑροσί ; "' δπὰ 1 υ7}}} βῃ θυ ̓ ΐτὰ ἃ ὙΑΥ, ὙΒΘΓΘΟΥ͂ Β6 884]] “ ρο, ἀπᾶ 
γί 411 (Π6 81}] δΘοπηΐγυ, ἀπά οὗ Ηἰβ πηθῇ 8}18}} ποῦ Οῃ6 τηδῃ, ποῦ ΟὨ6 ᾿ἰνίπρ' Βο8] ρϑυ δῇ." 

14 Απὰ “ στ ἤθη [Π6 τχθῃ Ὠθαγὰ ΠΣ πογάβ, δηα 6614 ἢδθΓ οουπίθηδῃοθ, ΠΟΥ γοηαογθᾶ ᾿ 
1ὅ σΥΟΔΌΥ δὖ ὮΘΣ ὈΘϑΌΪΥ, δπα βαϊα ἀπίο μθῦ, Του μαϑῦ βανϑα (ἢγ 116, 'ἴῃ ἐμαῦ ὑοῦ ᾿ιαϑύ 

οι. 1-8. ---Ἰὰ Μ: Νοῦν αὔζον ἐπδὲ (ἐγένετο ἰδ οταϊἐϊοθὰ ὉΥ 44. 108.). 3 ΠΟΘ 880 ᾿δὰ 741]16ὴ) ἄογσῃ. 866 Οὔπι. 
8.Α.Υ̓.: ἰὼ {80 τ᾿ ἢ 586 δϑοδο ἰπ (ΟΥΘΘΚ, διέτριβεν, οἰο.). 4 ἴῃ ΒΟΥ. 8 ρυ]]οά, δ γμαπὶϊο 8. (6ν., ἐξεδύσατο, Δπὰ 
ἴῃ ἐπα ῥγοοδάϊης ᾿ἶμθ περιείλατο). ἴ ὑταϊὰοὰ (ΟΥΣ., διέταξε. δ Δ ἐἶτγϑ Ὅροι ἰζ. 8.090 Οὐνι. 

γον. 4. ---9.Α. Υ..: ἴοοῖ (ατ., ἔλαβε . . . . εἰ) 1ὀ φδρουΐῖ ΠΟΡ λὲν Ὀσβοοὶοἱβ διὰ ἀξγ ομδίη (ψέλια, 8506 (Όηι.), δηὰ δι 
τί χε (δακτυλίονςε ; οἷ. 18. ἰἰϊ. 20, τ θτο ὑπ |9 ττοσὰ (1 116 ΧΧ.) 16 τοηδοσοὰ ἴῃ (μ6 Α. Υ. “" δασ- τίη με ̓"᾽ Ὀοΐηρ ζο]ονγοὰ ὉΥ 
περιδέξια, "" τῖπκπ᾽") δῃᾷ ἀεγ δαχυτίηρκε (ἐνώτια, δὲ 15. ἰἰΐ. 20, " οθο ἦοννοῖδ᾽")) διὰ 811 ὯῸΣ οὐπιδπιθηΐβ (τὸν κόσμον), δῃάὰ 
ἀεεϊκο ΒοΣβ6 17 Ὀσαυοὶν (ἐκαλλωπίσατο σφόδρα). 21 ἘὸῪοὸν ἀπάτησιν οὗὨ ἰδο ἐεχέ. τες. 11. (τ Ἰἰ 111. Χ. οἰϊοὰ Ὀγ Ετὶ ὑσϑο 6) 
825 ἀπάντησιν, ὙὮΪΟΝ ταϊκης ἐΒΟΣοὕοσο τὸ} 6 δἀορ θᾶ, ΔΙ Βουσὴ ἐλ ἰάοα οὗ τηϑοιίης ἴο σμδσιω, δἰἐσδοῖ, ἰ6 ποῦ οχοϊμἀοά. 
12.Α. Ψ. : αἷἱὲ τὰϑὴ ἰδεῖ βῃου]ά. 

γεν. ὃ. -- 15 ἃ... : Τοῦ. 14 Βοιέϊο. (Ἐὸν ἀσκοπντίνην, τ ἢ. τὴδϑ ἃ ἰοαίτ-οογετοά οδηίθθῃ, Χ, [88 δἰ ΤΩΡῚῪ ἀσκόν, 
“ἐ νηθ- αἰεί .᾽}) 16 Ῥδχομοὰ οοσῃ (6Θ»., ἀλφίτων). 16 Ἰυσαρεα (οἷ. 1 61. χχγυ. 18; χχσχ. 12, νυν 76 ὑ89 κδῖὴθ ννογχὰ 1 
156 ΧΧ. 15 το ἀδοτοὰ ἰπ ἐμ Α. Ὗ. ““ σακϑα ᾽"). 1 ὅμιο (ΟΥΣ., καθαρὼν). 1 28 ΡῬΌΤΟ [Ὦ ἃ ὀογοιηοηΐδὶ θ01806. ΤὨΪ ποτὰ 
ἰᾳ οπιἱεξοα ὉΥ 44. 7]. 714. 16. 106. 236, Ο]ά Δὲ. ὅγε. Ὀπὲ ἰξ [6 ἀουι δὲ1088 χομυΐῃθ. 18 ΑΟΥ. : 80 856 1ο]άοᾶ 811 ἐϊι069 
ἐδίση {πιατὰ.,) ὩὐγαρΡεα οΥ ραεμεα). Ἴθι ατοοκ ἰβ περιεδίπλωσε πάντα τὰ ἀγγεῖα. Οἷ. Οὐηι. 
γεν. θ.9. - ἸΘΑΙΟΥ.: Τυ. 0 ΒοϊΒΌ]}18. 81 [Π60΄ΤὅῸ . . .. δηοίϊθηία. 352 ΑΟὟΥ. : ἴδδι (καῦῦ ὯὸΣ (660 Ορηι.). 

5. τ σὨδιικοὶ. Ά5ἐ σερεαίς ἰῃο Θοά. (Τ86 δοοοῃὰ ὁ θεός ἰ6 ποί ζουπὰ ἴῃ 11. 111. Χ. 44. δ. 68. 71. 14. 16. 106. 338. 249. 
ΟΙὰ 1,ὲ.} 36 φῃίοσρσίδ66 (ατ., ἐπιτηδεύματα ; οἵ, χὶ. 6, ΤΏ οΤΘ ἰδ ἰδ τοημ ἀογοὰ “' ΡΌΓΡΟΒΘΒ,᾽" δῃὰ χῇ!. δ, τμότὸ 16 [6 ἐγϑῃ8- 
Ἰοϊοἃ 88 6:ο). 30 ΚἸΙοΥΥ. 57 ΤΏΘΩ ἰδοΥ (28. 44. δ2. δῦ., οἷο., ντἱ (ἢ σο. Α]ᾶ. Βαγτο ἔδο Ρ] υχα]). 36 χεΐφε..... ἐμδὲ 

1 Α΄. ζΓ9. 30. 80 ρ8ὸ (εἶπα. Τουπὰ ἴῃ 111. Χ, 64, 74. ὅο. ΑἸά., δὰ τὶ ἐδο δἀαϊεΐοη αὐτοῖς ἰη 19. 108. ; οἵ. νἱῖί. 86). 
γοτ. 10-12. -- 1 ΑΌΥ.: ΠΘῺ ΠΟΥ Βδὰ ἄομο δο, δυά! ἢ 83 γγ88. 85 δηᾷ (6ο.). 84 ογπῖζς [ὯΘγ. δ ΤΏ πα. 

856 1οτι. 81 (μὸ ἢτεϊ νδίοῃ, οἷο. (ΟΥ., συνήντησεν .. .. προφνλακή. ΟΘοά. ὅ8., νεϊ τ 69 ΟἹὰ 1Δὲ. δη ὰ γε. δυο, “"" δὰ 
βὴο τοοίῖ (πὸ ὅσοι τσδίο,᾽." οοθ, Αἱ χίν. 2 γοὸ διὰ ἐδμο βαῖμθ ποσὰ υἱτ [89 δείίοἱθ, σἰς τὴν προφνλακήν). 86 ἰοοῖς (ΟΣ., 
συνέλαβον). 89 ψγοϊάδὴ (τ,, θνγάτηρ) ὁ{9 8πὶ Ποὰ. 41 7οτ. 

γος. 18. --.Α. Υ.: οοιϑίης. 43 οδρίδίῃ. 44 ἀϑοϊδῖο ποιὰ οὗ ἐσυϊμ. 46 δῇ. (ΤῊ γοσὉ 16 ζυΐατο, δηὰ στοϊσῆς Ὀ9 
Βοέζος δοὸ σομιδοσοᾶ ἰη ἐδ Ρ]δοθ.) 46 υἱμποὺὶ Ἰοεῖῃς ὑ6 ὈΟΔΥ͂ ΟΣ 116 οὗἨ ΔΏΥ ΟἿΘ οὗ δἷα τἸῶθ). ΤῈ ἐχβη:ρϊδίίου [8 ποῦ 
ΔΌΒΟΪ 61 ἱποοστοςξ, Ὀὰὲ Ἰδοῖζο ἴδ9 ζοτοθ οὗ [89 οτἰκίῃδὶ (σὰρὲ μία οὐδὲ πνεῦμα ζωῆς, οἴο.). 

Ψεσο. 14. --Π Α.0ἡ.: Νον. 



186 ΤῊΒ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

μαβίβᾷ ἐο οοιπα ἄονγῃ ἰο {Π6 ρσγϑβθῆσα οὗ Οὐγ Ἰοσᾶ. Απᾶ ποὺ ᾿ οοτηθ ἰο ἰδ ἰθηΐ, δπᾶ 
16 δοπιθ οὗ 8 ν1}} 3 οομάποῦ {π 66, ἈΠῚ1] {ΠΟῪ Πᾶνα ἀθ] νογαα Πθ6 ἴο ἷ8 βαπᾶβ. Απᾶ [1 8ο 

86 ὅ {Ποὺ βἰαπάσδϑι Ὀδϑίοσα ῃΐτη, Ὀ6 πού αἰγαϊ ἃ ἴῃ {ῃν ποαγύ, Ὀὰΐ γτϑροσὺ ὑμδὺ νυ Ὡ] ἢ ποῖ 
17 ᾿αϑὺ βροκθϑη," δπᾶά ἢ6 Ὑ1)] ἰγϑαὶ  {η66 ψ86}}1. Απᾶϑ {Π6Ὺ οἢοβθ ουῦ ἴγομι {Π6α1- 

56 Ιν β ἴ δὴ Βυπαγρῆ τηθη, πα {Π6Ὺ Δοοοιηρδηϊθα " ΠΟΣῚ 8πἃ ΠΟΣ τηδὶ ἃ δηα Ὀγουρμι 
18 Π6Ὶ ἰο {Π6 ἰδπί οὗ ΟἸορθθσμθθ. Αμπὰ {Π6Γ6 νῆα ἃ ΘΟΠΟΟΌΓΒΘ ἴῃ 811] [Π6 6810, ἴοΥ ΠΟῚ 

οομηΐηρ᾽ γγχ88 ποἰβϑα ἀιηοηρ {Π6 6 ηί8 ; 8η4 ὕΠΘΥ ΘΆΠ16 8η4 ΘΠΟΙΓΟΙΘα ᾿Ὁ Π6Γ, 88 8Π6 βἰοοά 
19 σὶμουΐὶ {π6 ἐδηΐ οὗ ΟἸἹΟΡΏΘΓΏΘΒ, {1} (Π6 Υ ἰο]α μΐτὰ οὗ ΒΘ γ. Απα {Π6Υ ψομαοχοᾶ δὖ ΠῸῚ 

Ὀοδυΐγ, δηα δἀπηγοα {π6 ΟἈΠ]άγθη οὗ 18.886] ὈθΟΔΏΒ6 οὗ ΠΟΙ, δα ΘΥΘΓΥ͂ ΟΠ6 8816 (0 ἢΪ8 
ποίσῃροσ, ὙΠΟ 011} 11 ἀθβρίβα {18 ρϑορὶβ, {παῦὺ μβανθ διβοῖρς ὑπ θῖα δύο ψοτηθηῇ [05 
8 ποὺ σοοᾶ ἐπαῦ ὁπ6 τηδῃ οὗ ποτὰ Ὀ6 αἴξ, σεο Ὀδΐηρ 1ο ρὸ οου]ᾶ δ ἀροοῖνθ {π6 ΨῈΟ]Θ 

20 οϑυίῃ. Απάτπονυ ὑπαὶ Καρὶ ρυατὰ Ὦγ “ἢ ΟἸΟρΡΒ τ θ8 τγθηὺ ουΐ, 8Π6 41] Ϊ8 βοσνδηΐβ, αθὰ 
21 {πον Ὀγουρηῦ Π6Γ ἱπίο {6 ἰθπί. Απᾶ ΟἸἹορβθγθβ σοβίθα Προι ἢΪ8 64 ῃ 66. [16 πιοβ- 

φαϊΐο πο, Ἡ Πἰσἢ νγαβ σόυϑὴ ἢ ΡΌΓΡΙΘ, δπα ρο]4, ἀμ Θτμθ γα] α,᾽ δ πα ῬΓΘΟΙΟῸΒ βίο 68. 
22 Αμπὰ 15 {Π6Υ ἰο]α "7 πἴτη οὗ Βοῦ ; ἀπά ἢθ οδηθ ουΐ ἰηίο {86. ἔτοπΐ ραγί οὗ 1δ ἢἷ8 ἰθηΐ, 
28 δπᾶ εἶϊνοσ ἰδῖρ8 6 ΓΘ ὈΟΓΠΘ Ὁ Ὀοίοτο μὰ. Απᾶ ἤθη Ψυ ἢ} σάπια ἢ μϑίοτγο πῖτὰ 

Δηα ἷβ βουυϑηίβ, [Π6Ὺ 411 τρϑυνθ]]οα δὲ ἴπΠ6 Ὀδϑαὶυ οὗ Π6Γ Θουπίθηϑηοθ. Απᾶ 889 
1611 ἄοτγα Ροη λεῦ ἴδοθ, πὰ ἀϊα σϑυθγθῆσθ ππίο ἢ. Απα δ18 βουυϑῃΐβ ἰ00 Κ ΒΘΡ 
ΌΡ. 

οτε 16.-- 17. --ΑΟΥ.: 1 τον ἐΠοΣΟζΟτΘ 3 Β8}}. 8 ἩὮΘῺ (6Γ., ἐάν). 4 κἮὮον μπίο ἀδηπ δοοοτάϊηρ ἰοὸ [ὮΥ 
ὙοΣὰ. ὅ φῃϊγοαί. 86 ΤΏοῃ. Τ οἴ (δε. 8 [0 ΒΟΔΟΙΏΡΔΕΥ (τρδτ., απα ἐλεέν Ῥγεραγεα ἃ οσιδτίοῦ 7Ὁ0Γ ἀεγ). ΤῈΘ 
ατϑεῖς ἰδ καὶ παρέζενξαν αὐτῇ. Αἱ χν. 11] τὸ δηὰ ὄζενξε τὰς ἁμαξας αὐτῆς, τοπάοτοὰ ἰῃ (86 Α.Υ. ὈΥ ““τηδάθ Τοδὰῦ ΒΟΥ 
οδιίβ.""» Αἱ] Κίηρε ΧΥΪ]. 44, τὸ δυὸ ἴῃ ὑδο ΧΧ- ζεῦξον τὸ ἅρμα σον (Α. Ὁ. : ῬτδΡρΑΓΘ ἐὰν ἐλατγίοι), ΔΒ τοπ οὐληρ [0 Γ ἃ 
Ἡοῦτον ποσὰ τδαπίης “ ἰο Ὀἰπα."" Βαϊ Βατο (δ ἴοτοο οὗὨἨ [86 Ὀσοροασίἑίοιι ἰ8 ἰο 6 ηοϊοὰ. [ύθσ!ν, ἐμις γ Ὁ τ δῺΒ ἐο 
ψοῖε δεδίας, [0 εουρίε. ἃ. 4., [6 7οἰμοὰ {ΠπΕΙΏΔΟΙΥΟΒ ἰο ΒΟῸΣ 88 δὴ οδοοσύ. 9 Α.Υ.: ἐμογ Ὀτουκδίῖ. 

γοσδ. 18-28. --- 10. .Α.0. Υ.: ΤΏΘΩ νγ,δ ἴποζο. .. .. ἐπτουχδουῖς.. .. «δϑουϊ. 11 νουϊὰ. 1ἐ1ἠκ53 δΒῦσο!ν ἰδ. (860 Οὔν.) 
12 χηἱκῦ. 14 ἸᾺῪ ὨΘΑΣ. 18 ΝΟῪ .. .. 8 ΘΔΏΟΡΥ (π66 Οὐηι.).. . .«. ΘΓ] (8.) 16 80. 11 βῃρπρᾷ (ΟΣ. 
ἀνήγγειλαν). 16 Ὀοίοτο (ΟΥ., εἰς τὸ προσκήνιον. ΤΒ6 ΑΟὝ. εἶνοθ ὑπ6 ἱπιργοβείοῃ ἴμδὶ Βὸ ψοηΐ οὐξεϊάο οἵὗἨ Ὠΐ5 ἰθπέ, »αἂξ 
ἀξ δ ἰπίο Ἡδδὲ νγ88 οδι]Ἱϑὰ ἰὼ 1δέϊ ἐμ ργοξεσπέμηε Ξ:- λογεῖον οὗ ῬΟΙΥΡ. Χχχ. 18, 4). 
30 Απῃὰ ὙὯ6Σ Φ. τγτδᾶ δσοσῃθ. 

19 τῶι δίγὸΣ Ἰδσὴρὸ ποίη, 

ΟΠΆΡΤΕΕ Χ. 

ον. ῶ. Καὶ ἀνέστη. Οἷἁ οπ ἴδ6 ἴοτοθ οὗ {86 
οοπῃροίίἧνα {Πα ποῖο δῦ νυ. 90. --- ̓ Απὸ τῆς πτώσεως. 
ΤῊ γογὰ ΤΠ] 68Π8 δ᾽ Ρ]ν “ [4]1,᾿" δηὰ τοΐθυβ ομ]ν [0 
δυ ἶη}} ̓8 Ῥγοδίγαῖο ροβιτἰοη, δπὰ ποῦ δὖ 8]}} (48 1π|- 
Ἰιοὰ ἴῃ {86 Α. Ὑ.) το [η6 ρίδοθ ψῇεγθ 886 γγ88. 
66 ἶχ. 1. --- Ῥχϑοίοιδ οἰπίσηθδηῦ. ὨὈϊβοσγοπὺ Κη 8 

οὗ οἷ] οῦθ υβοὰ ὸγ Π18 ῬΡΌΓΡΟΒΘΕ : ΟἸ᾽νθο οἱἹ, οἱἱ οὗ 
ΤΑΥΥΓἢ, δά οὗ [Π6 οἈβίου Ὀθβη. Ηδγα ἴς ἰΒ “11. 

ρον, δῃὰ 18 νἈ] 8016 αυδ] ν ἱπαϊοαῦθα ὈΥ 46- 
ΒΟΥ ηρ ἰϊ 85 ΠΟ Κ, πάχος. --- ἴχὶ Ἡ ἘΪΟᾺ 886 Ρϑδδϑᾶ. 
Οἵ. νι. 5, 6. 

γογ. 8. Α ζυχσῦβῃ, μίτραν. ΤΟ Α. Υ.. ἢδΔ8 ἴῃ 
[Π6 τηδῦρίη, “ Οτ. ηνἕἔγε :" Ὀυΐ ἰτ 8 ἃ ΑἸ ἥογοηῖ 
Ἡοτὰ Ἡ ΒΙΟὮ 18 δῸὸ σοπάθγοα οἵ ἵν. 15 (κίδαρι). Οἱ. 
χνὶ. ἃ, ΠΘΓΘ 4150 ψὸ ἥπᾶ {Π6 Ῥγοβθηΐ ψοτὰ γϑῃ- 
ἀογοᾶ “υἷγο" ἴῃ [6 Α.. [ΙὉ δϑόπ8 δοίτοτ ἴο 
Τοθ ον ὈΥ͂ “ΛᾺΓΌΔΗ,᾽" 845. 1η6 τοτγὰ “τη Γ᾿ ΠΔ8 8 
[θο ΠΠ]168] πηϑϑηΐηρ ἰπ σοπηθοιίοι ὙΠ ὑΠ6 ἀγοδϑ οὗ 
[πὸ ῬγΙοβίδ. 

6Γ, 4. δ ῃηά1]5 ὟΟΓΘ ποῖ ΨΌτῃ ἴῃ ὕΠπ6 ὨΟΙΒΘ. 
Οτοδῖ αὐδηιοη 88 Ὀεβίονγοά οὐ ὕποπιὶ ΕΥ̓͂ {Π6 
[επλαΐθ θθχ, 6 ΤΒοπ ΡΒ ΜἽἢ ἡ Οἢ ΠΟῪ ΜΈΓ Ὀοιπάὰ 
οὐ δοΐηρς οὔθ στἰ ἢ] Θπι τοϊογθα. --- Χλιδῶνας, 
απζίει. ΤΙ πογὰ ἰ8 υϑοα Ὀγ πὸ ΧΧ, τὸ ἴγδη8- 

δῖε ΓΤ, ΙὉ πιρθῃβ α φοΐηρ, πιατολίησ, ἀπὰ ἴῃ 
ὑΠ6 ὈΪΌΓΑΙ δἰορ-ο᾽αὶπ8. ὍΠΟΥ ΜΓ βῆοτγί οπ αὶ 
αἰδοηραὰ Ὀγ [61πΠ|8]08 0 [06 δῃΚΙΘ- δηὰ οὗ θοῇ 
Ἰοοῦ, 80 88 ἴ0 σοπιροὶ ὕποτῃ ἴο ἴδ Κα Βῃοτί βίθῃβ, γῸ 
τ τα ΒΟΪ ΠΡΊΥ Ὁ" θα 18. 11. 89ὁ. Τὸ τᾶν τηθδὴ ποῖ 
“Ῥγϑςοϊοῖ ἢ ΟΥ̓ “ΔηΚ]οῦ ; ἢ Ὀαϊ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἢ88 [86 
ἰαΐτον βρη βολιΐοη, ΔΒ ἈΠοΙΠοΣ ὑνογὰ ζὸγ “ Ὀγδοοὶοῦ," 
ψέλια, ἱπηηγοά αἴ6}ν 0] ]οἾνϑ. 

γεν. δ. ἴῃ {818 βουυρι]οβεν οὔ δυάἑοη τὶς 
Γεδρθοῖ ἴο ψῆδῦ 86 δἷθ ἴπογα 18 ονϊάθῃποθ οὗ 8 Ϊδῖς 
ΔΌΪΠΟΣΒἢΪΡ ΤῸΣ ΟἿΣ ὕρΟΚ. 8.86 ψου]ὰ ποῖ οδῦ Ἔὐθὴ 

[Π6 ογάϊΐη Ὀγοδᾶ οὗ ΠΟΣῚ οσσι 16, 5:6 88 
10 πηυδί ΠΡ χαλεράς, ΤῊ νου, ᾿βϑέεσοι 8 ἐπὸὸε 
ΔΌΪΥ τηοδηῦ ΒΙΠΠΡῚ]Υ ἴο ἀἰβεϊ ρα 5ἢ {Π6 6 18} ΡΓΘΡ- 
αγαϊίοπ ἔγομ ἴῃ δῦ οὗ {πὸ Ποδίθῃ. ΟἿ χὶϊΐ. 1,2. -- 
Τῆο νοτγὰ περιδιπλόω, Το αὶ ἰοσοίλετ, γὰρ τ, ἰδ 
Κα ἰο ὃ6 ἔοιῃά ΟὨΪΥ ΒοσθΌ0 Φυ6 1 ἢ τγἃ8 αἰγαϊὰ 
[686 ν6886]58, ἴο ὃὉ6 πδρὰ ἴῃ οοοϊεΐηρ, τοὶ ἢ ΟΟμλΘ 
ἴῃ οοπῖϑοῦ 1 βοιῃθυ ἰηρ ΘΟΓΘΙΟΙ ἈΠ το] οδη. 

γον. 7. Οκ καί ἴῃ ἃ ΒΟΟΟΠΔΆΤΥ Οἰδιβθ ΔΙΟΥ 8 
ιἰς]6 οὗ {ἴπι6, οὗ. ὙΝΊΠΟΣ, Ὁ. 4388. ΤῇΘ οἸδιιδθ 

Θρ᾽ηπὶπρ “ δηὰ ΠΟΙ ΠΟΙ ΟΠΆΠΟΘ ὙᾺΒ α]τογρά," 
νἱἢ (Π6. οη6 ποχῦ 0] ον ρ, ἀγὸ ραγοηϊηριϊς, Ὠ6- 
ἵπρ [6 στοπηῃὰ οὗ [ἢ6 ἔο!] ον Πρ δϑβογιίοι. 

ΟΡ. 8. 886 ψογχβὶρροαὰ Θοᾶὰ. Τῇ 8 Ῥγοῦ- 
ΔΌΪΥ ταζοτγβ ἴο ἃ 8: πὴ ρ|6 ον ΐηρ᾽ ΟΥ ΚὨΘΟΙ ἢν. δόοπιθ 
Βυδροοῖ, ΠοῦγαΥ Ρ, 8. ἈΠ 0ΓῈ ἴῃ ΓΗΒ Δοη, δηά 
{Π1πΚ τΠδι Φυα! ἢ θονγοα ΒΟΓΒο ἢ Ὀοίοτα τΠ6 6] ἄθτϑ. 

Ψον. 10. ᾿Απεσκόκπευον, Ἰοοκοᾶ εἴθον Βοσ. Τῇ 
ογὰ οομῖαϊπβ 1π6 ἰάθα οὗ Ἰοοκίηῃρς ἄονγῃ ἔτοπι 
ἃῦονθ. Ὑῃ6 δπαϊΐϊηρ ενω ἔογ εὦ ἰβ οὗ Ἰαῖο οτγίχίπ. 
σέ ὙΜ ιμοΥ, Ρ. 92. 

νεν. 183. Διαφωνέω. 10 τηοΆ 8, ἢγθι, ἰο δοιαὶ 
ἀρατί, ἰο δὲ οι οΥΓ λαγιποῆν. Αἱ ἃ ἰαίοσ ρμογίοί, 
Βονονοσ, ἰδ γϑοοϊνοα οὐἤον ἀογῖνθα πηθδιΐηρα; (1) 
ἴο δο ιραπίϊπρ, ἰο δὲ πιϊπδεα : (2) ἰο ρετιϑῃ. ΕἸΌΠΟΥ 
ΟΥ 106 Ἰαβδῦ ὕνγο τηϑϑηΐηρδ γουἹὰ ὈΘ ΡΓΟΡΕΙΣ ἰῃ 09 
ΡιΘβοηΐ 6496. 

εχ. 14. Εοσν [09 οοπείσυοοη ΠΟΓΟ καί ἱπίτο- 
ἀποίηρ Ὁπ6 ῥσίποῖραὶ ο]δι86. 8 ἸοΣ ὈΠΙΣΒΠβ]διθα, 
ςἔ. γογβο 7, δῦοτο, δηὰ ν᾿. 20. 

γεν. 15. ὙΨΠ σοπάποῖ, προπέμψονσι. Τ6 ἤγοι 
τηθδηΐηρ οὗ [Π6 νοΥῸ 5 0 αἰδπιΐδ5, βεηα ἡογίλ. ὅθ 
ὙΥ]βά. χὶχ. 2. ; Χϑη,, ὕγσ., 1. 4, 8. Α βεοομπάδσΥ 
ΤηΘΆὨΐ Πρ’, 88 Π6ΓΘ (εξ. Αοἴδ χν. 8), 18 ο ἀσοοπιραην, 
ΟΕ 1 Ἐπδά. ἱν. 47,.}1 Μϑβεις. χὶϊ. 4. 
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γον. 17. ΤΏ ΠπΌΠΟΓ οὗ πιθΏ βοηὺ 88 οϑοογί ἴο ] Βθοπλδ ἴο Ὧδ ΒΓ ΡῚῪ ὕἤο Π0 σΌγχίΑΙΠΒ: ἐν τῷ κωνω- 
Φυάπ δηὰ μοῦ πηαρὶὰ τὸ ἴπ6 ἴϑηῦ οἵ ΟἸορῇθσμδ) πειῷ. ΟἿ. χὶ δὶ. 15; χνὶ. 19. ΟΥΠΟΓ ἔοστηβ οὗ (ἢθ 
ΒΘΟΙΏΒ, ἔγοτῃ ΟἿἿ ροΐηϊ οὗ νἱδνν, βοτη δῦ ἰασῦθ. | ποτὰ ἴπ 180 ἰῃ ΘοΟ]οβΆ 8:10] ατθοῖκ  γΘ κώνω- 
εν. 1959. Ὅτι, τοῃάεγθα “ΒΌΓΟΙΥ ᾿ ἴῃ ἴΠ6 Α.] πεών δὰ κωνωπίων. 

ΨΚ ΔΡΡΕΑΣΒ ἀθδὶρτιθα ἴο ἰηϊγτούσοθ [Π6 τϑυλασκ οἱ οσ. 32. ΤῊ ΣΉ δ ΘΤΘ ΠΟΟΘΒΒΑΓΎ, ΔΒ. ΠΟἢ 
ΒΟΠῚΘ ΟἾΠΟΙ ΡΘΙΒΟΏ, δῃηὰ ΤΥ ὃ6 οὔίοα ἴῃ 86] ἃ5 ἰδ 88 801}} ηἰγσῃῦ (χὶ. 8). 86 δδὰ ροηθ ἴον 
τιλυδ᾽ αιίο. ἴῃ 1Π6 πἰχθῦ, ΡΟ Δ ΪΥ ἱμβ ΟΥ̓ ἴο πηᾶκο ἰῦ δ66πὶ 

γοῦ. 2]. Κωνωπεῖον. 1ὺ 88 ἃ ΘΟΌΘΙ ΣῊ σΌΓ- [τόσο ᾿ἰ ΚΟ ὑπαὶ 86 τν88 8 Τυρ!τῖνο (ν}}}. 88). Βυῖΐ 
ἰαἰῃ8 πδοὰ ἴο φῥσγοΐθοϊ οῃθ ἔσομπη πιοβαυϊοθδ, ἀπά 06 ΒΘΗ 618 δὰ ὕΠ0 τῆθῃ οὗὐὁἨ ὕΠπ6 ΟΒΠῚΡ --- ΠΟῪ 
106 ὨΔΙῚΘ ἯΑ8 ἀοτῖνϑα ἔγοτῃ κώνωψ, α σπαὶΐ (1,4ἴ. [οου]ὰ ΓΠΟΥ ἤδΥνθ ἀϊβοονογθά, ὑΠ6η, ΠΡ ΒΗΘ νγῶβ 80 
οὐχ). ΟΣ, Ἡοτγοά,, 11. 96. Ηοζο (6 τϑἕεσθῃοθ ᾿οχσδοχ πα Ύ]Ὺ Ὀθϑυι ἔα] 8 8.90 ὙΘ 868 14, 19. 

ΟΕΑΡΤΕΒ ΧΙ. 

1. ΑΝ ΟἸΌΡΒΟΥΠ68 βαϊὰ υηΐο μοσ, Τοσθδῃ, Ὀ6 οὗ ροοᾶ δοπιοσί, ἴθ. ποῦ ἰη (δίηθ 
Ποαγί, ἴοσ 1 ΠΟΥΘΣ Ὠυγῦ ΔΩΥ ἰδμαὺ νγῶβ ΜΠΠπρ 0 βοῦν Νθθοβοάομποβοσ, Κἰηρ ' οὗ 

2 811 [86 Θαυῖῃ!. Απά πον 5 1 (ΠΥ Ρϑορῖθ ὑμαὺ ἀνθ] ἢ ἰῃ [86 τηουπίϑίηβ Βα πο βϑί 
Ἰρὴν ὈΥ͂ πιο, 1 που]ὰ ποὺ 8 11 ἊΡ ΤΩΥ̓ ΒρΡΘΔΓ δραϊπϑὺ ἔμϑῖὰ ; Ὀαΐ ΠΟΥ ἢαγὸ ἀοηθ 

8 (μ686 ἐλέπφα ἴο ὑβθιηβθῖνθβ. Απᾶ δ ΠΟῪ {(6]1] τὴ ψδβογθίοσθ ποὺ αἰαβὺ 66 “ ἔγοια 
(θῖν, 8ηα ἀἰαδὺ ὃ Θοτῃθ ὑπο ἃ8 ; ἴ0Γ δοιὰ ἀοκῦ δ Θοπ|6 ἴοσ βαΐοίγ.ἷΪ 6 οὗ ροοὰ οοτ- 

4 ἴογί, δου 584} 1ὖνϑ ὃ {118 πιρηῦ, δῃα ΒΟΥ ΘΙ ΘΥ ; 0Γ ΠΟΠΘ 88|8}} Βυτύ (866, Βυὺ ἰγοδί ἢ 
ὅ ἴπθ6 νυ8]], 88 {6 ἀο {86 βοσνδῃηίβ οὗ Κίηρ ΝΑΡΌΘΒΟΟΠΟΒΟΣ τὰῪ Ἰοτα. Αμπα 19 Φυά! ἢ 

8814 υηΐο ἶτη, 
Ἐδοοθῖνθ [Πμ6 νγογᾶβ οὗ (ΒΥ βοσυδῃί, δπᾶ βυ οσ (ΠῪ Βαπατηδὶα [0 Βρϑδκ ἴῃ (ΠΥ ΡΓΘ8- 

6 6δῃς6, 8ῃα 1 ν]}] τοροσὺ 1 πο 116 ἴο την Ἰογὰ {118 πὶσῃί. Αμπὰ ἰἔ ὑποὺ ψ}]ὺ ἔο]]ονν (89 
ἡ ΟΓ8Β οὗ [Ὠϊη6 Πδηατηδὶα, (ἀοὰ ν.711}] Ὀσίηρ 016 [πη ρ᾽ ΡΟΣ !ΙΘΟΕῪ ἴο ρ488 ὮὉν (Π66 ; Πα ΓΩΥ͂ 

7 Ἰογὰ 58}}4}} πο ξδ!} οὗ δ]8β ρυσροβθβι ΕὟῸΣ 88 Ναθυσβοάομποβοσ ἱκίηρ οὗ 411 {86 φαγιὰ 
᾿ἰνθῦι, δῃα 88 12 ἢ]8. βΡόνοσ ᾿ἰνϑῦῃ, πὸ δ} βομΐ (Π66 ἴο ρᾳΐ ἱπ ΟΥΘΓ 15 ΘΥΘΓῪ |ἰν] 
(πΐηνσ, ποῦ 15 ΟἸ]Υ ἀο τηϑῃ βϑῖνϑ δ Ηἶπιὶ ὈΥ͂ (Π66, Ὀαὺ 4180 {86 Ὀααβὶβ οὗ ὑπ6 Β6]4, δι 
[Π6 οδί.16, δῃὰ δ6 ἔον]β οὗ {Π6 811, 8}4]] ᾿νθ ὈῪ {ΠΥ ῬΟΤΟΣ Ὁπᾶοσ ΝΑΡΌΘΠΟΔΟΠΟΒΟΣ 

8 δά 41] ἰδ βουδθ. ΕῸΣ γ7ὸ δνθ ποαγὰ οἵ ὑΠγ Ὑ]βάοιῃ δηα {πμ6 βιιῦ.}6 ἀθνυΐοθβ οὗ (Ὠγ 
βρί σις; 15 δῃᾷᾶ 10 18 τϑρογίϑα ἴῃ 411 [86 θαγίῃ, ὑμδὺ ὑπο ΟὨ]Υ ατί οΟἷονον ᾿ ἰπ 411 [ἢ 

9 Κίηράοτῃ, Δηα την ἴῃ πίη, πα Δα πλγ8 Ὁ] 88 ἉΓΙΩΥ ᾿Θδάθγ. δ Απᾶ. ΠοΥν ἢ αϑ 
σοποογπίπο ὑμδὺ ψ ΒΙοἢ ΑΟΉΪΟΣ βαϊα ἢ ἴῃ (ΠΥ ΘΟΌΠΟΪ], γγὸ αν Ὠθατα Ὠἰ8 ΟΓΩΒ ; ον 
{Π6 πιϑῃ οὗ Βοίυ]υδ 533: βανϑα Ηἶτω, 8πη4 6 ἰῃτοσιηθα ἔΠοιὴ οἵ 33 411 (ῃδὺ "6 μδᾶ Βρόκϑῃ 

10 υπῖο ἰΠ66. Ὑμογοίοσθ, Ο Ἰοσὰ απὰ φουύθτθοσυ, αἀἰβγοραγα 53 πού [ἷβ ποσὰ ; θυῦ ἸΔΥ ἴῦ 
ἋΡ ἰῃ ἐμπἰὴ6 ᾿ιϑαγί, ἴῸΣ ἰὉ 18 σι. ΕὟΣ ΟἿΓ ΓδΟΘ 18 ποί ρυπὶβηθα,3" ποι ον 4068 [Π6 

11 βιοσά ρῥγϑυδὶ] ὁ ἀραϊηβί ὑμθηλ, οχοθρὺ (Π6Ὺ βἰῃ δσαϊηβὶ ἐμοῖς αοα. Απά ποῦ, ἐμαὶ 
ΤΩ Ἰογὰ 6 πού ἀγίσθῃ ουἱ “5 δηα 80 Ὀθοοῖηθ πμϑιοοθββία,  ἀηᾶα ἐμαὺ ἀδθαι ἢ ΤΊΔΥ͂ 
[4}1 5 Ὧροπ ὑπ ότη, βίη 5. Βα ογογίδκοι ὑπθιη, βου ἢ (ΠΟΥ γὉ}} ρσόνόκο {ποῖγ 

12 ἀοά ἰο δῆρϑσ, ψῃθὴ (Π6Ὺ ἀο Ὁ (μαὺ νυ Β10}} 18 πού 4] ονγθα 81: το 6 ἄοῃϑθ. ΕἿὟΣ βὶποθ 
γἱὶοἰι.}8 [616 85. (Ποῖα, δῃα νγαΐοῦ οὗὐ δύθσῪ Κἰπᾶ νγχὰβ βοδηΐ, (Π6Ὺ ἴᾶνθ ἀοίογηπηθα 
ἰο 14]} 88. Ὧροῦ {πον οδίι]6, ἀπ ρυγροβθα ἴο Θομβαμηθ 8]] ἐῤο86 ἐλίπρε, (μαὶ οὐ ὈΥ ἷ8 

18 Ἰανγβ μα ἑοσ ίἄθη (μοι ἰο οαί. δ. Απα (Π6Υ̓ Πᾶνα ὅὅ γϑβο]νϑᾶ ἴο σομβαμγο ὃ5 (6 ἤτϑί- 
ἔγυϊίδ οὗ (86 σταίη, δῃὰ (Π6 ὑθη(}8 οὗ {δ 5 ψὶμθ δὰ {86 ὃ8 οἷ], νυ ίοι [ΠΥ μδὰ τοϑβοσυϑα 

γεῖα. 1-ἴ.-τ 12. Υ΄.: Τθσα βαϊὰ ΟἹοζοσημοα.... ἴδο Κίῃρ. 3. Νοῖν ᾿ποσζοΐοσο. 8 Βαυΐϊ. 4 αγὶ Βοὰά. δ ατὶ͵ 
8 εχί, 1 μἱοκυκτά. 8 Ῥὸ; ζήσῃ, Χ. οὔοτα ζωῇ ζήσῃ. 9 Α.Ψ. : οδἰσοαδῖ. 10 ΤΏΘΩ. 11 ἀφοϊδτο. 12. Ας 
“τ. ν.68. 18 10χ ἰδο ἀρμολάϊης οἵ (Οτ., εἰς κατόρθωσιν). 16 ἴ0Υ ποῖ. [1δ ΟὨ]Υ͂ ΤΩΘῈ Β[,8]} ΒΟΥ. 

γοτα. 8-10. --- 5.Α.Υ͂. : [ᾺῪ ΡΟ! οἷο (ΟΣ., τὰ πανουργεύματα τῆς ψνχῆς σου). 17 Θχορ]]οις (ατ., ἀγαθός, Ὀπὲ ἐδ τἸηϑα"- 
ἰπς ἕἰ6 ἀοίοττοϊηοα ὈΥ͂ 86 οομίοχὲ ; τπδσαᾷ. οὗ Α. Υ,, ἰπ ἰδυοῦσ). ἁἔ[5. Κπονϊοάρο (θΓ., ἐπιστήμῃ) Δῃὰ ποπάοτία ἴω Ζοδἰδ οὗ 
σῶν (Οἵ., ἐν στρατεύμασι πολέμου. 19 Νογ. ἔἤἔ;ὧὉ ἐδο τηδιΐοσ, ἩΒοΝ Αοσμίον ἀἰὰ δρθας. 11 Βοίμδυ) Δ. 533 ἀθοϊεσοὰ 
πο ἐμβο. 3 χοϊοοὶ (Θτ., παρέλθῃ)  δὅζΓκὃ πιδίΐου 885}} ποὺ Ὅθ0 ρΡαπίκμοὰ (6 Γ., οὐ... ἀκδικᾶται). 8δ ρῃ., 
Ῥτοταί! (οὐδὲ κατισχύει). 
εχ. 11, 12. --- 9 ΑΙ : ἀοζοαϊοα (ἔκβολος). 57 διη!ὰ ἔσυδίχαίϊο οὗ πἷβ βῦσροθβα. 39 ὀυϑὴ ἀδδὶδ ἰδ ποισ Δ1168 (6τ., καὶ 

ἐπιπεσεῖται θάνατος ἐπί, [)}9 ἴοτοο οὗ ἵνα Ὀοΐηρς σοπἰἰπυθὰ ἔτοτα (6 ῥχοοθάϊῃᾳ ΟἾΔ 080). 39 βῃηὰ ἐλεῖὶγ δίὶπ. ΤΒΟΤΟ ἰδ ἃ 
καί, Ὀπὲ δ60 γι. 890 ΑΟΥ. : ἩΕΘΏΔΟΘΥΟΣ ΠΟΥ 88}}8}} θ. 81 8βὲ. (βθ6 Ου»1.) δὅ5 705 ἐμοῖν (111. 23. 44. αἱ. 6ο. ΑΙά.) 
τίιοΐθδὶς Ὧν]. Τδθ Ῥδγίεἶθ γάρ ἰ6 οπιἱεὐϑὰ ἰη 117. Χ. 19. 44. δ2. δὅ. αἰ. Οο. διὰ ΑΙὰ., δμὰ (6 γοτὉ ομδηκοὰ ἔγζομι ἐξέλ- 
πεν ἰ0 παρεξέλιπεν (111. 298., παρεξέλειπεν), ἑ. ε., [λ0 γάρ ΔΡρΘΩΙδΔΒ παρ ἴῃ ἔδοδο δυϊδμοσίτλοα ὉΥ͂ τὐθίδκο. Οοά. 11. 88 
ἐξέλειπεν. 88 ΑΟὟ. : δ]1 ἐλεὶγ σαῖοσυ ἰβ δοδηϊ, διὰ... .ὄ 18 Υ λαπᾶς (6Σ., κῶν ὕδωρ. . .. ἐπιβαλεῖν. δ. Θοἀ πείδ 701» 
ϑδάει ἐδοτα ἐο φαὲ ὈΥ δὶθ ἰαντσε. 
γα. 18..-᾽ Δ. Υ.: ἐυδβάδιο. ὅ9 ρροηὰ. δ᾽ οὐζῃ... .. οὐ.ἁὨ 886 ρο»εξίδο. 



188 ᾿ς ΠῊΒ ΑΡΟΟΘΒΥΡΉΑ. ᾿ Ι 

δ 88 βδοτϑᾶ ἰο {η6 ρτγἰββίβ ἐπδὲ βεῦνϑ ἴῃ Φογαβδίθιῃ Ὀδθΐοσα (86 ἔδοϑ οὗ ουσ Θοᾶ, πο" 
ἐλύπφε ᾽ὺ ἴΒ πού Ἰανγα] [0 ΔΩΥ οὗ [Π8 ῬΘΟΡ]Θ 80 τυ υοἢ 88 ἰοὺ ὑουσῇ ὙΠ} ἐλοῖγ Βδηᾶβ. 

14 Απὰ {Π6 0 αν βθηΐ τῳ θβΒΘΙρΡΌΓΒ ὃ ἰ0 “6 ΓΌΒΔ] τη, Ὀθοδῦβθ ΠΥ 4160 {μδ΄ ἀν76]] {Π6 γ6 
1δ Ὦδγνθ ἀοπθο {π6 ΠΚ6, ἕο Ὀτὶπρ' ὑἤθια ὑπ 6 Ῥϑσιιϊββίοῃ ἔσο 6 σοῦ πο}... Απὰ ἰΐ 588}4]} 

Ὀ6 ὙὮ6η 1δ ΔηΠΟΙΠΟΘ6Β 1 (0 ὑπθῦι δηα {ΠΥ Ἃ0 {{,5 [ΠΟΥ 58}}81} Ὀ6 σίγοῃ (860 ἰο Ὀ6 ἀθ- 
106 βἰχογθὰ {π6 βᾶηθ ἄδλυὺ. ΥὙΥ̓Ββογοίοσθ 1 {ΠΥ βογνδηΐ, δανϊηρσ ᾿θαγηθα οὗ δ 411 1118, 

βεα 1 ἔγοτα {Π|6ῚΣ ρσθβθηοθ; δῃᾶ (οᾶ βθηΐ τ [0 νοῦ ὑμπῖπρδ τ ἢ (866, τ Βογϑδῦ 
17 411] {86 ϑαῦίμ 88)4}1 6 δϑίοη βῃβα, ψβοβοϑύθὺ" 58}}8}} ἤϑϑὺῦ 1. ΕῸΣ (ἢν δβογνδηΐ 

. ἦ8 ἀοα- δαγίηρ, 1.0 ἀηα βουνϑίῃ ὑπ (ἀοα οὗ ἤθᾶνθῃ πἰριύ δηὰ ἅδυ.1 Απᾶ πον ἢ 
ΤΩ Ἰοχά, 1 ψ|1}} στϑιηδὶπ ἢ (866, δπα {Πγ βασυδηΐ 1} ρῸ οὐ ὈΥ͂ πίρθι 15 ἰπίο 
[Π6 ν4}16γ, δῃὰ 1 ν0}}] ὑσϑν υπίο αοᾶ, δπα 6 νν}}} δῃποῦποθ ἰο 1" 6 6 Πα ὑΠ6Υ͂ ΒδᾶνΘ 
οοτητηἰ θα ὑΠοἷτ 5108; 8πᾶὰ 1 Ὑ11] σοπι δῃᾶ 886} ἐξ αηΐο (Π66 ; ἀπα 1δ (Π0ὰ 5Β}|4]0 ρῸ 
Του 1 411 {ΠῚ μ6 ΙΓ, ΔΠπα Π6Γ6 18 ποηΘ οὗ {δϑῖὴ ὑμαὺ ν1]]}5 σϑϑὶβύ (ῃ66. 
ΑΠΑῚΙ Μ}]} Ἰοδα [η66 Τπγουρὶ {116 τηϊαβὺ οὗ δυάξα, 101] ἑλοιι Θοτηθ ὈΘίοσθ Φθγ β] τὰ : 
Δηα 1 ψ]}} βαΐ ἢ γ [Ὡγοηθ ἴῃ {86 τηϊαδὺ ὑμϑγθοῦ ; δῃά ἱποὺ δ! αγῖνο ὑμθσὴ 88 βῆ θθρ 
ὑμαὺ αν μῸ Βῃθρῃογα, δῃα 8 ἀορ' 5881} πού ὅτόῦ! ἴ δὶ (Π66; ἴ0Υ (8656 ἐλέζισε Τ6ΤΘ 
ἰο]ὰ πὴθ 15 δΔοοογάϊηρ ο ΤΥ [ογοκπον]θᾶρθ, Δα ΤΠΘΥ ἼΘΓΘ ΔΠΠΟΙΠΟΘα ἀηἴο τη6, 8ΠΩ͂ 1 

᾿ ὍὋπ88 Βθηΐ ᾿ἢ ἰο [6]] {Π66. 
20. Απα Βοὺ ποσᾷαβ μ]θββϑᾶ ΟἸορ ΘΓ 65 δπὰ 4]] Ηΐβ βοσυϑδῃίβ ; δηα (Π6Ὺ την θ]]θὰ δ 
21 Π6Υ ψϊβάοση, 8ηα 8814, ΤΉΘΓΟ ἰϑ8 ποῦ βυοἢ ἃ ΟΙΏΔΠ ἔσο Οη6 6πα οὗ ἴΠΠ6 Θϑυί ἰο {}0 
22 ΟἾΒΘΥ, ἴοσ ὈθδΌΥ οὗ ἔδοθ, δπὰ ἰπ 6]! ρθηΐ ΒρθθοΒ. Ὁ Απὰ 3 ΟἸΟΡΠΘΓΠ68 βαϊα ὑπο Β6Σ, 

(οα Βαίῃ ἀοπθ Μ6]] ἰο βεπὰ {66 Ὀθίογα ὑπ ρθορὶθ, ὑμιαὺ βίγθηρῃ τηὶρηῦ Ὀ6 ἴῃ ΟΡ 
Βαπᾶβ, δυύ “5. ἀοβίσυοίοη ὌρῸπ ΤΏ6ηλ ὑμαὺ ΠΙΡΏΠΥ ΓΟρΡΑΓα ΤΥ ἰοσ. Απᾶ ποὺ μοι 
δῦ ὈΘδυ Ὁ] 35 ἴῃ ΤὮΥ ἔοστη," ὁ δηα βαρδοίουβ ἰῇ (ΕΥ͂ ΒΡΘΘΟᾺ ; "ἢ Βυγοὶν ἰξ μοὰ ἄο 88 
ἔπου Πιαϑὲ βρόκθῃ, ἔγ οὔ 88}8}} 06 γ ἀοά, δπὰ ἔδπου 884]0 ἄνγ6}} 1 {Π6 ρδῖδοθ “ 
οὗ Κῖησ ΝΑΡΟΘΠΟαοΟΠ βου, δηα βμδ]ῦὺ ὈΘ τϑηουγηθα {πγουρἢ ἰμ6 Μ|}1016 Θαγίλι. 

ον. 183-16. 1.4. ΥἹὕ,ὄ : δαποιδοὰ δπὰ σοβεσυοὰ 105 (αζΣ., διεφύλαξαν ἁγιάσαντες) 53.ϑᾷ[1δ6 ν ἘΠ. 8 ΕῸΓ. . . . ΒΟΣΏΘ. 
ἘΒΟΙΟ 8 Π0 Ὑοτὰ 701 ΤΘΘΟΏΡΟΙΒ 5 80 ατοοὶ, δὰ ἐξ ἰν σοπίδί ποᾶ πῃ ἔθ γοσὺ διὰ ἴπὸ 710] Οονίη τοὺς μετακομίσοντας. 

4 Α.Υ.: ἃ ᾿ἰοθῃβθ ἥτοιῃ ὑδ9 βοῃδίρ (αζ., τὴν ἄφεσιν .. .. γερουσίας. ΟΥ̓. ἰν. 8). δ᾽ ΝΟΥ ὙΒ6Ὴ (ΠΟῪ 888}} Ὀσίηρ ἰποσα 
ψοτὰ (ἴον ἔσται... .. ὡς ἂν ἀναγγείλῃ --- δῶ. 64. 248. 248. ὅσο. Α14. πανο πο ζαϊ. Ρ]ῈΣ.), ΠΟΥ ΜὉ}}} “οπελισλ ἀο 2, δηά. 

όσα. 16-19. --- 6.Α. . : «ὰἱποὸ Βδηάσηδ ἃ (οἵ. τοῦδ. δ, 17) Καονίηρ (ἐπιγνοῦσα). ἴ διὰ θὰ, δ Παὶῃ δοηῖ. 9 απᾶ 
Ὁ ΠΟΒΟΘΥΟΥ. [10 χοϊ κίουβ.Ό. 11 ἀδγ δηὰ ηἰκαΐ (86 19. 44. 106, 108. 236.). 13 ηον ᾿Βογοίοσθο. [15 ὉΥ εἰμ (ΟΣ, κατὰ 
νύκτα, ἱ. 4.. ΙΧ ὉΥ πἰκμ). ἽἍ4 (611. (ἘΣ σδομο δάορ ἀναγγελεῖ ἔτοτα 111. 19, δ2. 68. θ4. Ο]ὰ 14. ἰπδίοδι οὗ ἐρεῖ οἵ ἐπο 
ἐεχε. τες.) Ἰδζμοη, ΕΥ̓ ΣΒΟΏΟ δάορίς καί Βθτὸ ἴσχομι 1Π1. 28. 44, δῦ. δ8. 11]. 74. 16. ὅο. Α1]4. 10 ἰδ νας ἴῃ (δο ἐεχέ. 
γες. 15 ΑΟὟ: 881} 6. . .. 58.8]}. 11 50 φηι μοὶ 88 ὀρθὴ ᾿ἷδ τοῦ. [Γἐΐοσα νυ, 1 πουϊὰ Ὀο, ὁ“ τη ίίος τυ ἐἢ Βὶϑ 
οῦχυο." 18. Α. Ν.: ψΟΣῸ οϊὰ τὴὸ {(πρδῖρ., λαῦε 1 δροζκεη, ὁλαλήθη μοι; οἷ. Το 1. 4δ᾽; Αοἴδ. ἰχ. 6 : Ηοῦ. ἰχ. 19). 
19 ἀροϊατοὰ.. , . , δαὶ ξοηὶ (ΘΣ., ἀπεστάλην). ᾿ 

γοσθ. 20-23. -- ΑΟΥ.: θη. 5] δοιλῖοΣ. τίβάοσῃ οὗ ποσὰ. Ἐσίίσδοδο δὐἀορὺὶδ ἴδ ο τοδϊηρ ἐν κάλλει προσώπου 
ἔτοτο 19. 44. δ2. 64. ΟἹὰ [δὲ. ϑγ:. Βα 11 δὰ 111. 188 ἐν καλῷ προσώπῳ. Τδὸ ἐεχέ. τές. ἀρστοθδ τ (ἢ ἐμ Ἰδέίοσ, ὀχοθριϊης 
ἴδιο Ῥτοροδί(ἰοῃ. ἝΠΑΟΥ.: Τὐκονδο. 35 δηὰ, Ὁ. δοιὰ Ὀοδυϊ 1]. 5ὅἧΛ δουπύδηδηοο (ΟΣ,, εἶδε) . 55 ὙΠ ἰΣ 
ὍὮΥ νογάδ. πὸ ποσὰ τοπάοσοὰ “ΠΣ ᾽᾽ [6 ἀγαθός, ὙΠΟΒΟ κομοσίο τροδηίη δ [6 ὁ κοοὰ.᾽) Βυϊ 1ἴ ΤΩοΘ 8 βοοά ἐπ ἐξ κἰκα, 
Βηἃὰ ΒΘΙΘΘ ΣΩΒΥ ὯΘ υδθὰ Δ5 δ ορίζλοῖ ζο Ὁ 81} βοτίβ οὗ ΠΟῸΠΒ 88 ορροδϑὰ ἴο κακός, δα ἐπ τ(Σ ἀϊπα. ὅ86ο 11146}1] δηὰ βοοιῖεθ 
1σπ., αὦ υοο. Τιο σομίοχὲ ΒΟΣΘ ἀοίδσιιίηοδ, 88 δὺ νὰ . 8, ἐμὸ μασι δε πιοδηΐηρ ἰο 0 αἰἰδομοὰ ἰο [ἰξ. 31] Ἰοαεθ. 

18 

19 

28 
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ον. 2. ϑ8οὺ Ἰἰκδλ ΡΥ σηϑ, ἐφαύλισάν με. ΕΟ. 
γο 180 29, ΔΠ4 ΓΟΙΏΔΓΚΒ ἰῃ ΟΌπι. αἵ 1. 1]. 

ψοσ. 7. ἰνοῖᾷ. Ἡρτθ ΜῈ 
ἢδτθ (ῇ, ἀπά ποῦ, 88 δὖ 1ϊ. 12, [Π6 υῃυδηδὶ ρασίϊ- 
οἶρ]θ. ΟΣ. γϑιλδσκα ἴῃ ΟὉπι. αὐ ὉΠπδϊ Ρ]6866. --α Τ6 
Βοδδίβ οὐ ἴ:ο 8918. Οἱ. ἴοχ ἃ βἰτηῖ αν πουρὶ 
Βδγ. 111. 160, ἀπὰ Ῥβ. υἱῖῇῖϊ. 7; Ὀπῦ ϑβρϑοῖα!ν {6Σ. 
ΧΧΥΪΪ. 6, ΨΏΘΙΘ ἰδ 18 Βαϊ ὈΥ πθ ρῥστορῃοῦ ὑπδῖ (οὐ 
δα μίνθῃ ἴῃ6 ὑδδϑίβ οὗ ἴῃ ἢ6]ὰ ἴο βοῦν Νϑδυ- 
ΟΠ ΠΘΖΖΑΥ. --- Ἐπὶ Ν. καὶ παντὸς τοῦ οἴκον αὐτοῦ. 
Ὗε δάορ᾽ {μΐ8 οἴημοπαδυίοι οὗ ΕἼ ΓΖΒΟ 6, ἴπ νυ Βί ἢ 
(π6 ρϑηϊθνθο ἰβδ δυαϊυἱοὰ ἴον [ΓΠ6 δοσυβδίϊνο, 
[80 Ἰδίζοσ Ὀοῖηρ π᾿ ΒΆΓΘ ἃ ΘΟ πϑούϊου ΔΡΡΑΓΘΏΥ 
ἰδ στη 881] 6. 

ΟΣ. 8. Αδ ΔΣΊΩΥ ἰοδᾶου. 
τραγ. Βυΐ Δ] νου]ὰ τοπάον στράτευμα Ἀθτο ὉΥ 
ἍΠτ 

ΘΓ. 9. ϑενϑὰ μὲπ (πιλγρ. οὗ Α. Υ'., σαὶ λἀϊπι), 
ΟΕῚ Μδος. νἱ. 44, ἰο σεὶ (περιποι- περιεποιήσαντο. 

ἴπ {6 πα 19 γοΐοθ, (ὁ σεί, δαῦε 70. οπε᾽8 δεῖ; σεῖ 
ῬΡοδβϑοδβδβίοη ψζύ. Τῇ δοῖλνο 18. 8150 βοι:ωθῦ ηθβ 80 
ὑπο. ΤῊΘ ΙΧ Χ, υβο8 (8 ννογὰ δὲ θη. χὶὶ. 12: 
διι (λεψ υυἱἱΐ δαυε ἰἦεε αἰΐνε (σὲ δὲ περιποιήσονται). 
ον. 11. Υο δδνθ τγδηβαιϑθα ἴΠ6 ψοτὰβ ἔκβολος 

δηἀ ἄπρακτος ἴῃ {ΠῚ 11.888] δὶ ρηἰδοδύοῃ ; [Π6 ἢτβε 
ὈΥ ἀτγίυεη οἱ, αι [}6 δεοοηὰ ΟΥ̓ ὑπδησοεδαγμί. ΟἹ. 

ἰύχϑοῃο, Οὐπι., αα ἴος. --- Ν οῖ δΔἰΙοσοὰ ἴο 6 
ἄοτιθ, ἀτοπίαν. [0., ἰλαὶ τιοἠϊοὶ ἐδ ομὶ οὗ Ῥίασε. Ήδτθο 
ἴῃ ἴῃ 56η86 οὗ Δηγ Πρ δ᾽πῆυ], Τῆθ πψογά ἴῃ ὑπὶ8 
ἔοτι) ἄσεοβ ποῦ ΟὐΟῸΣΡ ΘΙΒΟΎΠΟΥΘ ἱπ ἴΠ06 ΓΧΧ, οὗ 
Ν, Τ. --- ΕοΣν ἴ86 ἴοχοθ οὗ καί Ὀοΐοσο κατελάβετο, 
866 ν-. 20. 

γον. 12. ΑἹ 186 νυυδῖοσ (Α. .). Βοίϊδεσ, ισα- 
[Δτ., ἐπ αγηιΐε8 ΟΥ] (67 9 εὐετῳ κὶπα (πᾶν ὕδωρ), Ἰμο! πα ἴπρ' ΤΙ ἢ-γϑῖοσ, 

Βρτγίῃρ; ψδῖοσ, οὖς. --- Ἐπιβαλεῖν 18 Ὡβοα ἰπιγϑμδὶ 
ὈΥΘΙΥ πὶ [0 86 η860 οὗ γαἰΐ ὡροπ. Τμο ΟΙα 1,δ0Ὡ 
δάάβ: εἰ δίδεγε ϑαπσιΐποηιὶ ΘΟΥ ΜΆ. 

γεν. 18. ΨΥ ίομ. 79 σοῦ ᾿δνθ οχ 
ἢσαι) ἀϊΐπι, οἴ. ΤΠ ἸΓΟΣαὶ τηθαπίηρ ἷ8 0 πιακε) ἅς ἰπϑύεβα οὗ [6 πϑθαῖοῦ ἅ. --- ΤΠ0 πογὰ σίτο; 
τομαὶ οὐεγ απα αὔουε; ἈΘΏΟΩΘ, (0 κέ. δαΐξ, βαῦᾶ ; ἷ τλθδ 8 “ Ὑ8εδῖ,᾽" διῃὰ δἰβὸ “" φγϑίῃ ᾿" ἱὴ ζθΏθσαὶ, 
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ον. 16.Ὀ. Ὅλο οἱὰ αποδίίοῃ ΒΘΓΘ ΘΟ 68 ὌΡ:} ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ΠΟ ἰδ Ορροβθα ἴο [80 πιοσαὶ ἴὰν 
ὙΠΘΙΠΘΥ ἀδοορίϊο 18 ΟΥ̓ΟΥ 0801 Ή 8 0]6, --- τ Βοίπον [Ὁ 15. σοΥδ ΠΥ 8 ΤΟΙ ΔΓΚΔΌΪΘ οἰτγοππιβίβηοθ ὑπδὺ 
ΘΒρθοΐδ!ν, ποσονϑῦ, ὑμὲβ ἀδοορίίϊοη οὗ ΔΦαάίοη οδῃ  Ψπ610}} 18. 80 Θχοθθα ΠΡῚΥ ῬΑ σ]ΔΣ ποῖ ἴο Ὀτθαὶς 
Ὀ6 Ἰυδεὶποά. ΤΏΘΙΘ ΑΥΘ ὕνο οἾδ8868 οὗ δροϊορίβίβ᾽) [Π6 σοσϑπιοη αὶ [ᾶνν νυ ἢ τϑορϑοῦ [0 οαῦρ Ωγ ἢ 
ον ὮῸΥ: (1) ποθ ψῆο ψου]Ἱὰ ἥηὰ ἴῃ ΠῈΣ νγογὰβ ἃ] [οσυϊἀθῃ ; 8110 816 506 Π)5 ἴο τορατγά ἰΐ 8.8 8 ΔΓ 
ἀου]θ 86:86, ὁὴ6 οὗ ὙὩϊο ἢ 85 ἴσιο; (2) {Π086 οὗ Βρθεΐδ] νἱγίτιθ ἴο ῥγϑοϊὶοθ [58 ἀθοερώοῃ οὐ ΟἿο- 
ὙΠΟ ἀδοίαγο ΠΟΙ ΔΟΟΟΩΒ τίρῦ οα ὅδ στουπὰ οὗ ρίθγπο8, δηἃ ον θα 888 (ἀοά᾿8 ὈΪοβδίηρ οἢ ΠΕΣ δοίθά 
ποορβδῖγ. [Ποθ8, ἴδοι, πΘοοβδΙ Υ ΚΩΟΝ ΠῸ ἂν] 83η4 Βροΐζοῃ {δ βθῃ!οοῖϑβ. 
ποῦ ΘΥΘΏ 8 Ιηογϑὶ ΟΩ6Σ ΟΥ οδὴ δηγΐηρ Ὁθ 

ΟΒΑΡΤΕΒ ΧΙ]. 

1. ΑΝ Β6 σοΙμΔη 664 ἰο Ὀτίηρ ΠΕΡ ἴῃ ΠΘΙΘ ὮΪΒ ΒΙΠΥΘΙ γ6586]8 6 ΓΘ βοί ουἱ,2 δηὰ 
δ8αθ παι ἐλεν βῃου ὰ βρσγϑϑδα 8 τηδῦ ἴὺσ μοῦ ἐμδαὺ 886 ηεῖσλὲ θαΐ οὗ ᾿ἷδ οοα, 8η4 αἀτηΚ 

2. οὗ Ὠἷ8β τῖηθ.ὃ Απᾶ Ψυ 6} βαϊα, 1 νν}}} ποΐ οδὶ ὑμπογϑοῖ, 1ϑϑύὺ ἔθτθ Ὀ6 8η οὔδϑιησθ; ὑμαΐ 
8 Ρῥγουϊβίοῃ 8}4}} 06 τηδθ [01 πη οὗ {π6 ἐλέπφϑβ (παῖ αν θθθη Ὀγουρηῦ δ]οησ.͵ Απὰ ὅ 

ΟἸορΡθσηθ8 βαία απίο δσ, Βυΐ 1 ψῆδὺ Ποὺ ἢαδὺ [8}}, 6 ΠΟΘ οου]ὰ νγὸ σοί ἰο γψὶνθ 
4 [π66 11Κ6 {δ θῃ ἢ ὁ ἴ70Γ {Π676 ἃΓΘ  ΠΟΠΘ ὙΠ ἃ5 οὗ (ΠΥ πδίϊοη. Απα Ψυα } βα]α " απο 

Εἷπι, “445 (ἢ γ 8οὰ] ᾿ἰνϑῖν, τῶν Ἰογᾶ, (ΠΥ βογνδηῦ 0711} ποὺ σοπβυσηβ 19 ἐπο86 ἐῤέποε ὑπαΐ 
Ιμανϑ, Ὀθΐοσα [Π6 Τωογὰ ὑγουὶς ὈΥ͂ ταὶπθ Βαπᾶ ἐλδ ἐῤίπησφβ ὑμαῦ ἢθ δίῃ ἀθίθγτηϊπϑά. 

ὅ Απαὰ "1 {86 βοννδῃίβ οἱ ΟἸορθθγηθθ Ὀσουρη! Π6Ρ ἰηΐο {86 ὑθηῖ, δηα 58}6 5]δρί {11} τηϊά- 
Θ πῖρθῦ; δῃὰ 886 ἅσοβο ἰουγασγαβ 12 (ῃ6 τηογΐηρ πδίοι, δμὰ βϑηΐῦ ὕο ΟἸ]ΟρΡἤΘΓΠ 68, βαΥϊηρ, 
7 1μδἴ τὴν Ἰογχὰ πον Ὀ]α Παὺ {ΠΥ βοσνδπύ Ὀ6 βυογθα ἴο ρὸ ἰοσίῃῃ ἀπο ρσᾶυθσ. απά 
ΟἸοΡΒ σι 8 οοιαπιδη δα [Π6 θοὰΥ ριυαγὰ 15 (αὐ ἐἦεν Βῃου]α ποῦ ρσονθηῦ ᾿ὅ που. Απά ᾿δ 
Βὴ6 δ0οαθ ἱῃ ὑῃ9 σἈΠΡ ὕΐσθθ ἀδύ8, δῃα σϑηῦ οὔ ΥΘΓῪ ἢ πιρηὐ ᾿πίο [6 ν8]16Υ οἵ 

8 Βοίυ]υδ,}δ ἀπ ταϑῃθα Πογβοὶ  δὖ (ἢ 3 ἐουπίδϊη οὗἁ νγαίϑὺ ἴῃ 3. 106 σδαρ. πὰ θα 
86 σἈΠῚΘ Οὐ, Βὴ6 ὈοΒουρηὶ [16 [ογτα Οοάα οὗὨ 8Γ896] ἰο αἰγϑοῦ θ΄ ὙΔΑΥ͂ ἴο 1.6 ΤΑἰ βίην 

9. ᾧΡ οἵ {86 ΟΠ] άγοη οὗ ΘΓ ρΡθορ]6. Απᾶ 31 βῃθ οδπηθ ἴῃ οἸθδῃ, 8η4 γϑιηδ θᾶ 80 3 ἰὴ [0 
10 ἰδηΐ, υῃ0}] 8η6 αἷϑ "δ ὺ ἔοοὰ ἰονγαγαὰβ 3 ϑυθηΐησ. Απά 1Ὁ ὁδ116 [0 Ρ888 οἢ “ἢ (Π6 ἔοι ἢ 

ἀΑΥ ὑμδὺ 35 ΟἸΟρΡΠΘΓΏ68 τηδαθ ἃ ϑαβῦ [0 Πὶβ βουυδῃΐβ ΟὨ]Υ͂, δα ἱποϊυάοα πομθ οὗ [}6 
11 οβῆςθγβ διλοηρ {π6 ἰην θα. Απά [6 βαϊὰ το Βαροδδ [π6 διπυομ, 0 δα ομδγρθ 

ΟΥ̓́ΔΡ 8}1 {πδὺ 6 δα, (ο μον, ἀπὰ ρϑγβυδαθ {π633 Ηθῦτγον σοσηδῃ 10 9 18 ψν ἢ} [Π66, 
12 ὑο Ὁ σοὴθ υμῦο 8, δπα ϑαὺ δπα ἀσίηκ πὶ 8. ΕὟΓΣ ἰο, ἰὉ γεγο 51 ἃ 8ῃδῃγ6 ἴ0 ΟἿΣ ρ61- 

Β0Ώ, ἰξ γγὸ βιιου]ὰ ὅ2 Ἰοὺ βυοῃ ἃ ποιῦδῃ ρῸ, τυ πουΐ μανὶηρ Δα ᾿πύθγοοῦγβα τ ἢ Ποτ; 8 
18 ἴον ᾿ξ νὸ σγῖῃ ΒΘΣ ποῖ, 8110 γΥ71}} ἸΔῸρΡἢ δὖ 8. Απὰ Βαροδβθ ψϑηὺ ουῦ 85 ἔτοπι {86 

ῬΓΘΒΘΏ6Θ οὗ ΟἸ]ορἤθγηθβ, δηὰ οϑῖηθ ἴῃ (0 ΠΟΙ, δῃᾷ 8414,5 5 [,δὐ ποῖ, 1 ῥγαν, 7 {π|8 δὶ 
ἀδῃλ86] ΒΟΥ Ρ]6 ἰο ΘΟΙηθ ἴο ΤΟΥ͂ ἰοχγά, ἰο Ὀ6 ὅ8 Ποηῃογθα ἴῃ ἢΐβ ργσθβθῆςθ, δῃηα αὑΐηκ 
ΜΥΪΠ6 [ῸΥ τρουγϊηθηὺ ἢ 8, ἀπ Ὀδοοταθ {18 ἀΔΥ ἃ8 ὁη6 οὗ {16 ἀδυρ ίοσβ οὗ ἐπ 

14 Αββυυίδῃβ, ἢ0 9. βοῦνθ ἰῇ (Π6 ραΐδοθ οὗ Νθυσμοάομοβθοσ. ΑἈπα ΔΨυαὶ νη βαϊ4 πηΐο 
Ηἷπι, Απὰ γγῆο διὰ 1,2 {μαὺ 1 βῃου)ᾶ σαίπβαυ τὴγ Ἰογα ἢ ἔογ ϑυθγγύίηρ ὑπαὶ “1 Ρ]688- 
οἵ δΐπὰ 1 5}}} ἀο Βρθθαϊ)γ, δῃᾶ 1325 8}8}} Ὀ6 ΙᾺΥ̓ ΟΥ̓ αὐΐο {86 ἀΔΥ οἵ ΠΥ ἀθϑίμ. 

ψοτι. 1-8. ---1... Υ.: ΤΏσπΠ. δ μ]αῖο νυδϑ δοὶ (οἵ. (0γ.. δ λὲν βῃουϊὰ ῬΈΘΡΩΤΟ ογ ΒΘΓ οὗ ἰδ ονντι τηοδίβ, δηὰ ὑἐμδὲ 
δλε βῃουϊὰ.. ... οσῃ τῦῖηο (ΟΓ., καταστρῶσαι αὐτῇ ἀεκὺ τῶν ὀψοποιημάτων αὐτοῦ, οἴο.). 4 ζόγηιε, οὗ... . ἰδδὲ 1 
δγοὸ Ὀσουρδί (ατ., ἐκ τῶν ἠκολουθηκότων, οἴο.). δ ΤΏοη, 811 ΓΥ Ῥχουϊείοη βλου]ὰ 41] πον βου ψγὸ κίὶτϑ ἰῃ 66 
[δο ἶκὸ (Θτ., πόθεν ἐξοίσομεν --- ἔξομεν, 111. 19. 23. 62. 68. 6ο. ΑΙΑά, --- σοι δοῦναι, ὅμοια αὐτοῖς). 1 Ὁο. δ ΒῸΣ 
ὅθνους τὸ δπα γένους ἰῃ ΠΕ. 10. 44. δδ., οἴο., τε ὅο. ΑἸά., διιά λαοῦ ἰῃπ δὅ8. ὙΠ6 δτβὶ νοσγὰ, βονγευοσ, τοῦ ἃ ἤδτο Ὀθθῃ 
αυἱΐε ΡτΟρΟΥ ἴῃ τῆθ τοῦ ἢ οὗ ΟἹΟΡΠοσΏ 69. 

ΎοΣ. 4-Ἰ. - ΝΑῸ. : Τὴ δαείαᾳ συάϊιι. 10 (ἷπ βδηἀδιρδία 841} ποῖ δροῆιὰ. 1 ΤΏΘΩ. 1353 τσλέν ἰξ ιοᾶξ τονγα τά. 
12 ρουταδηά δὲ [πΐπο ΠΑ ἀηδία ΏΔΥ... Τδοη. 14 κὶς κυδιὰ (6τ., τοῖς σωματοφύλαξι). 1δ βἰδγ. 16 (Π 4. 
11 ἰὴ [Ὡ9. ΞΕῸΣ κατὰ νύκτα, 19. 28. 44. δδ. δπὰ οἴΟΣ τοδὰ τὴν νύκτα (9 ὰῃ.. ποείμ), θὰ 1 ἀο08 ποῦ ΔΩτθο δὸ Ὑ0]] νὴ ἢ [ἢ 6 
σοπίοχι, Οἱ. χί. 17. 18 Α.Υ, : Βείδυ!ϊα. 19 ἷπ ἃ. Ὁ Ὦγ, Το τοσὰδ ἐν τῇ παρεμβολῇ ἃτο οταϊἑἰοὰ ἰῃ ὅ8. 
ΟἹ]ὰ ἴδι. Ξυσ., Ὀυῦ οὈΥϊ ΟΠ τὶ ἢ ἀσεῖκει, ἔπ ογὰ ον ἴο Βρῶσο πᾶ}. 
ον. 9, 10. -Ἔ Δ.Υ..: 850. 332 ΘγΩ 8 20 (6 ἢ ΒΘΟΙῺΒ ὨΘΟΘΒΔΟΡΎῪ ἴο οοταρ! οὔθ ἐδ 9 8086). 39 ἀἰὰ οδὺ ΟΣ τοϑϑῖ δὲ. 

Ἱ Απάϊη (6 Γ., ἐγένετο ἐν ; [89 γὙϑχῦ ἱδ οχαἱἐθὰ Ὁγ 44. 71. 108.). 35 ογιίία τλ8ὲ. 35 ΟὟἢ ΒΟΥΥΒΗΪδ.. . .. 08]]ο Π0Π}Φ 
οὗ ἐδλο οὔϊοοτθα ἴο ἴ80 ὑδηαῦοί. ὅθε Οὐ. ΞΕῸΓΣ χρῆσιν (τοῦ πότον Ὀσΐηρ ἀπάοτοίοοά) οὗὨ [Π6 ἐεχέ. τες... 111. 10. 23. 44. δ2. 
δ8. ἀαῃιὰ οἴδοτ, νη ἱδ ὁ. ΑἸἃ., ἢατὸ κλῆσιν, τ ἰο ἢ 8 ΡΣΟΌΔΌΪΥ οοττοοί, διὰ τὸ ἤδΥο σοπάοζοὰ δοοοσα ραν. 

οΣβ. 11-18. -- ΤΑ. : ΤΘη βοίά 6. 3 ιλ[:. Ὁ προ, δ0ὺιμδὺ “6. 81 ὁ τοῦ δε. ΤῊ σορΌ]Δ ἰδ ᾿νδηξίηρ, 
δὰ νὸδὶ νὸ ὅδγο δ ει πιο ΘΟΟΙΏΒ ΙΔΟΤῸ δυϊ 8016. 8. ΔΔΕ,ΙΡΎ, : 5114}1 ({πίτο τι ἐμ ἴογοθ οὗ ἴδ9 δυ᾽ πποξΐγο). 
88. Ὧ6Γ ΘΟΙΏΡΔΒΥ (ΟΓ., ὁμιλήσαντες αὐτῇ, ἈΘΓΘ Ὁδοὰ ἐδοδηΐο8}}} οὗ δοχυδὶ ἐπίθγοοισβο). δὲ ἄγαν (ΘΣ., ἐπισπασώμεθα ; 
δεα (Ὁπι.) ἈΘΥ ποῦ “9 ὯΔ... .. Ὁ ἴ0 δΟοσ. δδ ΤΏΘη Μοσΐ Βακοαθ. ϑδοδιυθίο... . ἢ Βα. δ᾽ ΟΥ̓ 1 ΡΓΔῪ (δή) 
σι θ4. 248. ο. Α]ἸΔά. δ88 ΑΨ: ἰϑαγἴο... .. δὰ ἰο ὉὍθ. ὅζὁ δηὰ ὈΘΊΙΘΟΣΕΥ.... ὈΘιηδάθ. ... ἩἘΊΟΉ. 

γον. 14. -- ΘΑ Υ. : Ἀουμο οὗ ΝΟ Βοάοσιοθοσς. ΤΏΡ βαίὰ σπυἀϊίμ, ἯΤΟ δὰ 1 βου. 41 ΒΌΓΟΙΥ ὙΔδίδοουον (Οἵ. ὅτι 
πᾶν) ἀκἅ(ἔἅ53 7Βοὸ ὑσοόῃοῦς τοῦτο πΔ85 μοι οἰἴμον ὈΘΙΌΣΟ ΟΣ δἷδος ἰδ ἰπ 1ΠΠ. ΠΠ1. 28. 44. 68. δδ. δ8. θέ., οἱο., τ τὰ σο. ΑἸὰ, 1ὲ 
ἄοοδ οῖ ΔΡΡΘΔΣ ἰῃ ἰδ ο ἐεχέ γές., ΟΣ ἷπ ἰδὲ οὗ τὶ Κκο 2. 



100 ΤΗῊΗΕ ΑΡΟΘΟΕΒΥΡΗΑ. 

1ὅ Απάα: 8.6 81Ό86, δᾶ ἀδοκθοαᾶ ἢ6γβ6] τ Σὰ λδῦ ΔΡΡΑΓΘΙ δηᾶ 811 18. ΟΠ ἈΠ Β ΟΥ̓ΠΑΙΉΘ6ῃ- 
ἰαἰϊοη.2Ζ Απᾶ ΠΟΙ τη οδπηθ ὉΡ 8πα βργϑδα {Π6 τηδίβ ὃ ὁῃ' {πΠ6 στουμα ἴοὸγ Β6γ ἴῃ 
ἴτοιῦ οὗ " ΟἸορἤΘΓπ 68, νυ ῃ]οἢ 586 δα τϑοϑὶνθα οὗ Βαροβϑβ ἴ0Γ Π6Ὶ ἀδι]γ 86, ἐμπαὺ δ᾽ 

10 τοῖρσῃν τϑοϊηθ ὃ δῃὰ δδΐ ὕροὴ βοῶ. ἀπά Φ0 1 σαῖμθ ἰῃ δῃᾶ σϑοϊ πᾶ ;7 δῃᾶ 
ΟἸοΡΒογηθβ᾽ ὃ βοαγὶ γγϑβ γᾶν βῃθα τι Πότ, δπα ἢΪ8 80] " νγ88 τηονϑά, δηᾶ 6 ἀδβίγρα 
ΒΎΘΑΙΥ ᾿ποΓοΟῦΓΒΘ ἢ ΠΘΡ ; δπὰ 6 μδα βουρῃῦ Ορρογία!γ 0 βοάπορ 15 μ6ὺ, ἔστοια 

17 τΠ6 ἀλΥ μαὺ ἢ6 δὰ βθθὴ θυ. ΑἈἀπᾶ ΟἸορθθγμθθ βαὶα ἢ ὑηΐϊὸ μοσ, ὈΥηκΚ ΠΟΥ͂, 
18 ἃπα 6 ΤΘΙΤῪ ὙΠ 8. Απα Φυ6] ἢ 8614, 1 ν}}} ἱπάθϑα 15 ἀσῖηκ, γὴν Ἰοτά, Ὀθοδυδθ 

ΤΩΥ 116 18 16. Ἰημαρηῆοα ἴῃ τὴ6 [18 ΟΔΥ͂ ΙΠΟΓ6 ἰΠΔη ἃ}1 [86 ἀδὺβ βίποθ 1 γγᾶβ ὈΟΤΊ. 
19 Απα ᾿' βὴ6 ὕοοϊς δῃά αἱθ δῃὰ ἀγϑὴὶκ βαοΐοσγθ μἷτὰ ψηδὺ ΒΟΥ ταδ ἃ δὰ ρῥγθραγθά. 
20 Απά ΟἸορβθγπαβ ἴοοκ στθδὺ ἀθ] ρῦ ἴῃ ἢΘΡ, δηα ἀγϑηῖ πυοῖὶ ΤΟΤΘ 1Π6 ὑπλη Π6 δα 

ἀγαηκ δὲ ΔΕΥ ἰπη6 δοΐοτα 1 ἴῃ ὁ ἋΑΥ β' ποθ ἢ νγὰβ8 ὈΟΓῊΏ. 

Ψοςσ. 18. ---1 ΑΚ. Υ.Ψὕ : 8ο. 3 δειῖτο (6ζσ., παντὶ τῷ κόσμῳ τῷ γυναικείῳ). Ἰηο Οοὰὰ. ΠῚ. 19. 108. οτος ἰΒοδο ποσὰδ, 
Θχοορίίπα ὑμϊο ἰΔδὲ ἔτνο, το; [ὃ πουἹὰ ἰδ οοππθοῖ αἀἰγθοῦΥ ὙΠ ἱματισμῷ. 8.ΑΟΥ.: πορΐ διὰ ]δἱὰ δοῖϊζ εἰκίῃμ. 
4 ΟΥ̓ΟΣ δρδίηϑῦ. ὃ βὶι. 

Μόν. 16-20. --κΝ5 ΑΚ. : Νοῖν ὙΒθη. Τ βαὶ ἄονῃ. 8 ΟἸοΐζογχηοβ Ὠἷδ. 9 χηϊηά. 10 ἨΔΥ ΘΟΙΣΔΡΔΘΏΥ, ἴοσ Β9 νυαϊ ἰδ 
ἃ πιο ἴο ἀοδοοίνο (ὅτ., καὶ ἐτήρει καιρὸν τοῦ ἀπατῆσαι). ΤῊ ΟΙὰ 14. δΔηὰ ϑὅγχ., πιὰ δὅ8., τοαὰ υἱζἊί οὐνίΐοιι δ 60]0Σ- 
ἴῃς, ἐῤήτει καιρὸν ἀπαντῆσαι αὑτῃ. 1. ΑΚΑ.0Υν.: ΤὭθΩ καἰὰ Ο. 12 κο “. δαϊὰ 1 11} ἀτίεηἸὶς Ὡον (δή). 18 ἘοΥ τὸ φὴν 
19. 108. χκίνο ἡ ψυχή, ῬΤΟΌΔΟΌΪΙΥ Ὀοόδιεο οὗ ἐδ ΒΌΡροβθα {ππρτορσίοιυ οὗ ὑπὸ οχργοβαίοῃ : ""ΤΩΥ 1116 18 τολχοϊδοὰ ᾽"). 
1.Α.Υ.: Τθηῃ. 1δ οὔθ δεῦγε (ΘΒ 18 ὨΘΟΘΑΒΑΣΥ ὅο δᾶ τὸ [86 ΟχΡτδαβίουι ἤσοσῃ ἃ οορίσδαϊος 0). ᾿ 

ΟΒαάρτεκ ΧΙ]. 

Ἅογ. 1. β:1νοΣ νϑη8618, ρώματα. ο᾽ ῥτο- 
ἴογ ὉΠ8 τοηἀονίηρ ἴο ἴπδι οὐ {δὲ Α. Υ'., ρίαϊε (ες. 
χυ. 11). 1ὲ {πὸ νοσὰ ρίαίε ᾿6γ6 υβοᾶ, ἰδ Βῃμοι]α δ 
Ἰθαβϑὲὶ ὃ6 ᾿ἰπηιϊιοα Ὁν δέΐνοῦ. --- Βυσοδα 8. υπλδῦ, κατα- 
στρῶσαι αὐτῇ. Τῇ Ὀ6α δηὰ δἰτἰπρ' ἔτη 70 ΔΥΘ 
ταῦ ἢ [6 βᾶπιθ διηοπρ ὕπο Οτοηία 9. ΤῊΘ πιθηῃ- 
ἱπῷ ΠοΙΘ ἰβ {πᾶῦ ἃ τηδῦ νγ8 ἴο Ὁ6 Βρτοδὰ ἔον Ψυα }, 
ἵῃ Ογάοσ [Πδὺ Βῆο τη ἢῦ ΓΘΟ] 6 δὰ δϑΐ. 

ον. 2. Απ ΟΒΠΒΘ6, ἰ. 6. ἰο ἀοά: α 85. ΤΠο 
ΒΡΘΟΪΔ] βίγθϑϑ ὙὩΊΟΠ ἴῃ {118 ὈΟΘΟΚ ἰ8 Ἰαϊά οἱ {}18 
τηλοῦ ΟΥἨ οϑῦπρ πού ἶπρ ὉΠΟΪΘΔΏ 18. ΠΟΙ 6806. 
866 Ηἰ Ζὶρ᾽ Β δὰ 1Κ6}}᾽8 (ὐπι., τοϑροου νου, αὖ [ 8}, 
ἷ. 8; διὰ οἵ. Τοῦ. ἰ. 10; 1 Μδος. ἱ. 62 ζ.; 2 Μδος. 
γ. 27. 

γετ. 5. ΤΌΘ ὑδηῦ οβρθοΐδ}}ν ἀδδίρηοα ἔογν Φυ ἢ 
ΒΟΘΙῚ8 0 Ὀ6 πηρδπῦ. ΤΠπαῦ ἰὉ νγ8 8Δα])ο] ἱηρ [ἢδῖ 
οὗ ΟἸΟΡΒΟγμθ8. 5668 Ῥγοῦα 016. (ΟἿ, νουβθ8 9 δῃὰ 
11; δἷδο, χ. 20; χὶν. 17.- ΤΙ] σοϊδηϊσῃῦ. ΤῊΪΒ 
ἷβδ ὈὰΓ (πΠ6 ἢτγβῦ πἷρῃῦ. Ομδ ταΐϊρσῃϊ ΒΌρροθα ᾽0 
Βαγά]ν ργοῦβ }]6 ὑπαῦ 411} ὑπαῦ Βα8. Ὁ (ἀοβοσιθοιὶ 
οουὰ πανθ Πλρρϑηθα Ὀοῦνθθῃ Δι} θυθηΐισ 86 8 
ἐπα το Ὀοέοτο πα ηΐρῃῦ. ΟἿ, νι}. 88 ; χ. 20, 
22: Χί, 8. 

γεσ. 7. Τὰ [86 οδτωρ, ἐν τῇ παρεμβολῇ. αυΐ- 
ΤΏΔΠΙ διβροοίβ 8 ΠῚ ϑισαπβίδυϊοη. [ἴΐ 18. βαϊὰ, 7υϑ8ὺ 
Ὀοΐογο, δὲ δ τγοηῦ οὐῦ (οὗ [Π6 σ841}0} ἰπίο ἢ 6 
γΆ]1ΟΥ οὗ Βοείαϊπα, δηὰ χε [δῦ 886 ““ Ὀαϊῃθα αὖ [ἢ 
ἰουπῦαϊ ἰῃ τἢ}6 σδιηρ,᾽ Ὑ]οἢ 18. 84 σοπίγδα!οΊ0η. 
Ηα τη κΚ8β ἐμαῦ ἐν ΠΟΓΘ 'β 86 ἴο Ὁγϑηβ)αῦθ 6 

Ἡεοῦτον ἢ ; ὙὩΪΘὮ ΤΔΥῪ τ 68 88 Ἧ6]1] “ὨΘΆΓ,᾿᾿᾽ ΟΣ 
ἰπ τῃ6 υἱοί! οὗ. ΟΥμεσθ σοπ)θοίατο ὕμδὶ 06 

τοὶ ὑγαπβίαἴον σοδά ΓΙ ΓΤ22 ἔον ΓΤ ἸΞΙΤ, “ἔσοτὰ 
[Π6 ἈΠΟ]ΘΔἢΠ685." Βιιΐ οἴ. νἱ. 11 ; νΥἹἱΐ. 8. 

γογῦ. 10. Το νογά γϑῃάθγθα δαπφιιεὶ 'ἰβ χρῆσιν 
ἰπ ἴΠ6 ΘΟΙΙΏΟΣ ΟὝΘΟΚ ἰθχῖ, ὙΠΟ ὸ ἢδνθ 
σπδηροά, ΒΟΥΘΥΘΙ, το κλῆσιν, ΟὨ [6 Δ ΒΟΥ Υ οἵ 

[86 Δθονθ-πηθπςοπεὰ Μ5Β5. [108 ΟΥ̓ ΠΔΤΥ πιθδηΐην 
18. “Ἰην διοη "ἢ (Χοπη., ϑδψπιρ., ἱ. 7); θὰ Ὦθγο, 
ουἹάθαῦν, [Ὁ ροϊπὺϑ ἴο [6 “Ἰηνῖ το." ἘΕὙΓΖΕΟἢ 6 
Ὁ 8 τἦἢ6 ποσὰ ἰῇ ἴδ οτὶρίῃδὶ ΠΥ Ὦδᾶνα Ὀ66η 

ΝΣ, α εοπυοοαίϊοη. ΝοΟμΘ οὗἨ 89 οββοϑσβ, 

οὐδένα τῶν πρὸς τοῖς χρείαις, ἰ. 6.,ὄ π0ὸ οπς τη(Γιιβίοα 
ιοἱἐλ ἰλ6 Ἰπαπαφονποπὶ οΓ α7αϊγ8, πος ὁ ἰΐλδ ἀἰφλογ 
οὐὲείαία. Ῥατιϊεϊραῦίοι ἴῃ ὍΠ6 ἔθαϑὺ 'ΓῺ8 οοηῆποά 
ἴο 8 8114}} παι 6 ̓, θοσϑυ86 [ἢ ΟὈ͵θοῦ 88 βί  }}Ὺ 
ἴο ΠΙΆΪΚΘ Δ ΟΟΟΑΒΙΟῺ [0Γ ἰηνὶτηρ πα ἢ. 

γεν. 11. Βαᾷοθβ. Δ ἔγεαιθηῦ Υ ΓΕΟΌΓΓΙ 
ΠΆΠῚΘ 810 0Ὴρ; ΡΟ βίδη ΘΠ ΠΟἾ8, δι ἃ τηθϑδηΐην τηὰς 
[Π6 δᾶ πιθ 88 Θιιπυσὴ ᾿π ὉΠ ἰδηρῦϑθ. 

νεοτ. 12. νὼ ΒΟῸΣ Ὡοὺ, μὴ ἐπισπασώμεθα. 
Χομορἤῆοι 8608 118 νοῦ ὑἱτὰ γοΐθγθμοθ ἴο [Π6 
βοἀποίίοη οὗ 8 Μοπηη. Οἱ. Οὕνορ., ν. ὅ, 10. 
ΤΕ ἰάρα οὗ οδιηρ]ογίπρ ᾿ἴοτοθ, ἱἔ ἤθοοββαῦν, ἰβ ποῖ 
Θχοϊιάθα. Τῇ ννογὰ γ788 4180 [Π6 Οὴ8 υδρά ἴο δἷρ- 
ἰγ {Π|6 τηδκῖηρ οὗ ἃ ὑσδρῦοθ ὃγ δῦ. ΟΣ. 1 ον. 
γἱ!, 18. 

ας. 15... Τς,, ΤὝοι ιοἱϊὲ ἀγὶπὶ (πίεσαι) ισΐηο. 
ΕοΥ 18 ἔοτῃ οὐὗὨἨ ἐπὸ γοσῦ, Β006 [ΨΚ χυὶΐ. 8, δὰ 
εἴ. ίΊποΣ, Ρ. 88. -- ὟΟ βοσνο, αἵ παρεστήκασιν. 
δο χὶϊ. 1, “ να το τβ.᾽ἢ 

γογ. 16. νδβ σανϊβῃμοᾶ, ἐξέστη. Τὰϊ., Ρυΐ οι 
Ὁ τἰ5 ρίασο, οπαπροά, διὰ, πιο Ρ ΟΣ ΟΔΙΠΪΥ, ἀγίσεπ 
ογαζῃ. Οἱ. Μβϑ8ῖιι. ν. 238. 

οΥ. 20. Ηὐφράνθη, ἴογ εὐφράνθη, ΟὐσΌΓΒ ἃ 6 
τἰπιὸ8 πῃ {6 ΧΧ, ΟἿ. 14πὶ|. 1]. 17. -- ΤῺ ΒοΣ, 
ἀπ’ αὐτῆς. ΟΥἹ ΤΧΧ.ἧ «δ 2 ΟΒτοῃ. χχ. 2392. ΤΠ 
ΡΓοροβίτοη ἐκ 18 4180 304 υἱτὰ τἢ6 ρϑηϊῖνο ἴῃ 
ὉΠ|8 β6ῆ8θ. 866 [88 ὨχΧ, δ γον. νυ. 18. ϑοιὴηθ 
ΟὈΤΒΙνΟΒ τοϑα ἐπ᾿ αὐτῃ. ΟἿ νἱῖ. 12: χὶν 18. 79 
ΡΓοροβί ἴοι 18 ῬΤΟΌΘΟΌΙΥ πδοὰ ἴὸ γοπάογ (6 ΗδθὉ. 

2, δπὰ ἱπάϊοαῦθβ [ἢ6 ϑοῦσζοθ ἔγοϊω ἡ 810} 18 ἸΟῪ 
Ῥτοοθοάθα. 



σΌθΙΤΗ. 191 

ΟΠΆΡΤΕΕ ΧΙΠ. 

1. Νον σψῃθὴ [Π6 δυθηΐπρ' ΘΔΤΩ6 ΟΠ,Ϊ ΠῚΒ ΒουυΔηΐ8 Τη846 Παϑίθ ἴο ἀδβραγί. Απα Βασοββ 
δύ ἢ18 ἰδηὐ ἔγοσα 2 ψιποιυΐ, ἀμ βμαῦ ουὖ ὃ 0Π6 τγΆ] 6 Υ8 ἴσο {Π6 ῥγΌθθηο6 οἱ ἢἶβ 
ἰοτὰ ; δῃηα ὑμθὺ ψοὰῦ ἰο {Π6ῚΡ Ὀ668, Ο0Γ [ΠΟΥ͂ 6 Γ6 41] θαγν, Ὀδοδιβα ὑμ6 ἔθαϑὺ ῃδά 

2 Ἰαβίθα χαϊΐθ Ἰοηὴσ." πα ΨΦυ 6 1} τᾶ Ἰϑἕξ ΔΙοπα ἴῃ ἐπ ὑθηῦ, ἢ ὃ ΟἸΟρ ΘΓ 68 γη0 Πδα 
8 [4116 0 ἔογτγαγα δ Ὅροι ἢΪ8 Ὀ6α, ἴου ἢ6 νγαὰβ ἢ]]1οα τὴ τη. Απηά υἋἼ ἢ Παὰ Ὀϊά- 

ἄδθη ὅ ΠΟΙ τηϑδὶα βίδπα ουἱβὶ 4θ ὃ Ποὺ ὈΘαΟΠΔΠΊθ6Ρ, πα τγαῖϊ 10 0 ἤ6Υ οοιηΐηρ ἔογιὶ,, ἃ8 
Οἢ ΘΥΘΟΓΥ͂ ἀΔΥ, ἔογ 8116 βδ]α δήθ σου] ρῸ ἔογιἢ ἴο Ποῖ ῥσαγονγ.ὄ Απάᾶ 586 βρᾷκθ ἰοὸ Βα- 

4 ρσολβ ἴο 12 (η6 ΒΆ1η6 ρΓΡοΟΒΘ. Απα ὅ8 4]} χϑηῦ ἔοτῦ ἔγοῦὶ ΠΟΙ ργθβθηοθ. δ ἃηα ΠΟ ὁπ6 1 
γγ͵ἃ8 Ἰοῖύ ἴῃ (Π6 ὈΘαΟΒΑΩθΟΥ, {16 οὐ ᾽ὁ στοαῦ. Απα"ἴ Φυά ἢ, βία ηαϊηρ Ὀγ Ὠἰδ Ὀ6ὰ, 
Βα ἰῃ Ποὺ Βοαγί, Ο Ἰωοσὰ Οοὰᾶ οὗ 411 ρονγϑῦ, Ἰοοῖκ δ {Π18 {1π|6 18 ἀροῃ {πΠ6 ψογ 8 οὗ 

ὅ τηῖηθ ΠΔη485 ἴοΥ {π6 δχαϊϊδίϊοῃ οἵ Φθγιβαίθιη. ΕῸΤ ΠΟῪ ἐδ {Π6 {{π|6 ἴο Π6]ρ {πῖπη6 ἰῃ- 
ΒουΔη66, 8η4 ἰο Θχϑουΐθ ΤΩΥ͂ ΡΌΓΡΟΒΘ ἰο {π6 ἀδϑίσαοίίοη οὗ ϑηθηλϊθβ ὙΠῸ τΌβ6 "ἢ 

6 δραϊηβῦ 8. Απμᾶ 886 ψγϑῃῦ ἢ το (86 ρΊΠ1|ὰν 31 οὗ τ1Π6 "θᾶ, τυ οι νγαβ αὖ ΟἸΟρΡΠ ΘΓ 8’ 6 δά, 
7 δῃᾷ ἴοοὸκ ἄονι ἢἴ8 βυγογα 33 ἔγοια ἰἤθηο6 ; δηά Δρρτγοδοβίηρ [Π6 Ὀ64, 85Π6 33 ἰοοἷκ Πο]Ὰ 
8 οὗ [πΠ6 Παὶν οἵ Πἰ8 μϑϑά, δῃὰ βα! ἃ, ϑιγαηρίμθη πιο, Ὁ αοα "" οὗἨ 18.686], {Πἰ8 ἄαγ. Απάᾶ 

Βἢὴ6 Βιηοίθ ὑυ]66 ὩΡΟΠ Πἰ8 πϑοῖς ψ ἢ αἱ ΠΟΙ τηϊρηΐ, ἀπ α 8Π6 00 Κ αννδῦ 18 μπϑδα ἤτοι 
9 πἴτα, δπὰ σο]ϑα μἷ8 θοαγ Ὁ ἔγοπι {(μ6 Ὀ6α, δηά τοιηονϑᾶ {π6 τηοβααϊίο ποῦ 35 ἔγοιῃ {Π6 

ὈἾΠΑΓΒ; δηα Βῃουίν “7 αἴθ 8116 νγϑπῦ [ογῦ, δηὰ ρᾶνθ ΟἸΟρἤ θυ 68᾽ 5 ῃθδά ἴο ΠΕΣ τηδά ; 
10 διὰ 8}:60 ρυΐ ἰὑ ἴῃ ΒΟΥ ῥγον βἰοη- 880 Κ.9 Απὰ {Π6 ΡΥ ὕνο τγϑηὺ ουἱ ὅ ἐοροίμογ, δοοοσά- 

ἱηρ' ἴο {Π6ὶΓ σαβίομλ, αηῦο ΡΥΆΥ ΘΓ, Πα Βανΐηρ' ρα5βθα {Πγοιρ} [86 σϑΙΏΡ, ΓΠΘΥ ΘοΟΙηρΑβδθᾶ 
ἰμδὺ νϑ]] 6, δηὰ νυϑηῦ ἂρ [Π6 τηουπίδίη οὗ Βαίμ]ια, 51 ἀπα οδῃχα [0 ὉΠ6 σαίθ8β ὑμδγθοί. 

11 Απάὰ Ψυασί ογἰδα ἔγομλ ἔὰν ὅ2 ἴο [ῃ6 τγαίοῃτηθη ἀροῃ Π6 φσαῦΐθβ,3 Ορϑῃ, ὀρθῇ ποὺ 
1π6 ραία; Οοά, ουνδ' Οοά, ἐξ ἢ 8, ο 516 ΐ8 ΡΟΥΘΥ γοὺ ἴῃ [8γ86],85 ἀῃὰ ἀξΐβ 

12 τηϊσηύ ὅ5 ασαϊηβί [86 ΘΠ ΘΠΙΥ, ἃ8 ἢ6 μ80}} 4180 57 ἀοπο {118 ἄγ. “ἊΑπα 10 ολπλ6 [0 0888 ὅ3 
ψ 6} ἢ6 Πη6ῃ ΟὗὨ Π6ΓΡ ΟἿΟΥ ραγὰ ΠΥ νοΐοθ, Π6Υ͂ πηδάθ ἢαβίθ ἴο σὸ ἀονῃ ἰο [Π6 ραΐβ 

18 οἵ {ΠΕ6ῚΡ οἷν ; δῃηᾷ (Π6Υ 68116α ὑπ6 6] 6 γ8 οἵ {86 οἷϊγ. Απὰ {πδν 5 τδὴ 4]1 ἱορϑίπογ, 
811}} 9 δῃηα στοαῦ, [0Υ Β6Γ ΘΟΠρ᾽ γγχὰ8 Ὀποχρθοίθα ἰὸ ποιὰ ; δᾶ “' ἐπ ν ορϑποᾶ {Π6 
δαῖθ, δῃα γϑοοὶνϑα ἵμθια ; δηᾶ {Π6ΥῪ “2 τηδάθ ἃ ἢγα [ΟΥ̓ ἃ ᾿Ιρῃΐ, δηα βίοοά σοιπᾶ δθουΐ 

14 το. ΒΒυὶ "5 80 βδ]ἃ 0 [δὰ σι ἃ Ἰουα νοῖςθ, Ῥταῖβα (ἀοά, ρσγαῖβθ; ρτϑῖβα (οά, 
ὍΠ0 “5 Βα ποὺ ΚΘ ΘΌΥΔΥ ΠΪΒ ΤΏΘΓΟΥ ἔγομῃ {πθ΄ Πομ86 οὗ [δγ86], δι μα ἀοβισογθὰ 

1ὅ ΟἿΙ ΘηΘιλΐ68 ὈΥ͂ Τλ]η6 Ἀ8Πη615 (58 εἰσ. Απᾷ “΄ 5886 ἴοοΚ ὑπ6 μδϑᾶ οι οὗ (86 Ἀδὰρ, 
Δα βῃθνοα ἐΐ, 8)ᾶῃα 5814 υηΐο ἴπθι, Β6)}0]α (μθ ποδα οἵ ΟἸἹορἤθγιθβ, ομϊοῖ ρθηθγαὶ δ᾽ 
οὗ 188 δ΄ν οἱ Αββαγ, δῃα θ6Πῃο]ἀ (πΠ6 τηοβαιΐίο ποί, ῃθγθῖη Π6 ἰΔῪ 45 ἴὰ [18 ἀσυηκ- 

16 ΘΗΏ68Β; 8η6 [86 μοτὰ Βδἢ βιηϊτίθη πἴαι Ὀγ {π6 μαηά οὗ ἃ ψοίδη. Αμπά 88" (6 
Τοτὰ ᾿ἱνϑίῃ, τῆ πα Καρὺ τὰθ ἴῃ Ὧν ΨΥ [πᾶ 1 νγθηῦ, ΤΥ σοπῃίθπαησθ μα ἀ6- 
οοἰγρα δΐμα ἰο ἢΪ58 ἀδδίγαοί οι, δμα ἢθ οοτηταϊ θα ηοῦ δ᾽ 5'η τὶ τη6, ἴο ἀρἢ]διαθιὶ 

ὕοτα. 1-8. -- 1. Α. Υ΄ : νδδ συῦθ (ΟΓ., ἐγένετο). 3 ογιῖις ἴγοτα (6Γ.., δξωϑθεν). 8 ἀϊδηιίδδοα. Το Οοἀὰ. 28. 44. 64. 
αἱ. (ο.. τοαὰ ἀπέλυσε; Αἰά., ἀπέλυσαν ; ΟἹὰ [«Δὐ., αἰνιῖϊδῖς, Βιιδ ΠΟΥ δσὸ 8ἃ}1 ἀοιθέϊοαβ οογτοοϊίοῃδ, δὰ ΘΔ (ἢ 6 
ἥοτερ οὗ ἔπ οσίζί τὶ, ἀπέκλεισε. 4Α.Υ͂. : Βαὰ Ὀόοῃ Ἰἰοὺκ (τ... διὰ τὸ ἐπὶ πλεῖον γεγονέναι). ὅ πιηὰ (καί, Ὀὺ ΠοΓΟ 

ὈαδΓΟΣ συ ἄοσοα ὈΥ ὁ τ "᾽). 6 Ἰγίῃρ δουρ (Θτ., προπεπτωκώφ). ΤΝον. 8.86 σοῃμηπιδησοα ((ἢ 9 ἔθ η89 ἱβ δοτίδι, 
δυὲ πίξἢ ἃ ρΡ᾽ υροτγζοοῦ 8686). 9 (ο εἴδῃά υἱϊδμουϊ. 19 [ο νναϊξ. Δ ἠὲ αἷὰά ἀδὶγ (τ., καθάπερ καθ᾽ ἡμέραν) .... 
Ῥτδγοσα. 12 Βραῖο ῖο. ..... δοοοσαΐϊηρ ἴο. 
οι. 4, ὅδ. -Ἴ5.4. Υ.: 850. 16 ογηιῖίς ἴτοιι ΠῈΣ Ῥγοβθῆσθ, Αἴϊος προσώπον, [Π|. 23. δ2. 71. δηὰ οἴποτῖα, τυ ἢ (ο. Α]ά. 

{ἘῬτίζος 6), τεϑιὰ αὐτῆς ; ὅ8.. ̓ Ολοφέρνον ; 44. διὰ οἴδοτπ, αὐτοῦ ; ἱεχί. τες., (89 ψογὰ δἴοῃθ ἰδ}ᾺΑ. Υ.: ὕβοῦθ. 16 οίε ποσ 
1: Ὲ16 πὸ (11... “ 1τότὰ 1 ἘΕ1|6 ἴο,᾽" οὗ, 96:. τἱ. 18). 1 Το. [1δ ρῥγοβοηὶ (θγ., ὥρᾳ. [19 τηΐμδ θη οσργίδο (ρ]Ὸ;. θέ. 243. 
248. (ο. ΑΙ4.).. . . [80 οῃοιῖαΐο8 τ δἰ οἢ δτὸ σΐδο. ΤἘΠ6 βιυιϑέδηςί, το ἰ8 του  (Π6 ατίιϊς]θ, δὰ ἔμο γοτῦ ἐδ ἰῃ [80 δοσίβε. 

γεσα. 6,7. -- ΑΟΥ͂. : ΤΏΘη δ.6 οβπ, Ξ1:Βράννο}} δυσροβίοα [86 τοδαϊηκ κίονι (Ρ[1187} 705 κανόνι, Ὀπὺ ἐμ δυϊποσί 98 
δΓ΄Ὲ ΠΠΔΏΪΙΠΟΙΙΒ [ΟΣ {86 Ἰδοῦ, δηὰ ἰΐ τολκοβ ὯὨῸ Βρθεΐδ) ἀἰ ἔοι γ. Οοὰ. ὅ8. (τὶ τ86 8γχΧΣ.) οἴχμρίϊβ τ. 6 δ]}]ϑίοη ἴο 189 
Ῥοὰ οὗ ΟἸἹορποστιθη 18 (18 ρίας, δῃὰ δυοΐάε ἰξ αἱ νοῦ. 4. ΞΣΑΟΑ͂Υ. : ἐδυσμίη (οἷ. χνί. 9). 28. ΔΡΡΧοδοΒοα (0 ἀἐἑ δ Ὀθὰ, 
δηὰ. 84 Ο [Πογὰ ἀοά. Τὴ δυυμοσίοϊ68ε ἴον κύρια ΠοΤΘ ΔΙῸ 1Π|. 44. 68. 248., οἰο., ννἱ ὰ ΟἹ 1,8τ. σο. ΑἸὰ. 

γοσβ. 9, 10. -- 25. Α.Υ͂. : ἐαπιδ]οὰ (τ΄, ἀπεκύλισε) νἱ8 Ὀρὰγ ἀοση. Κ ρμυ]]οὰ ἀονὴ [Π6 ΘΔΏΟΡΥ (8606 Οὐγ1.). ῃΤΑ.Υ͂,: 
δο. 255 ΟἸΟΡΏΘΓΙΘΒ ᾿ἰ5. (Αἱ τοῦ. ὁ νὸ Τοιπὰ ὁ ΟἸἹΟΡΒΟΓ οδ᾽ ̓ " 1π ἔδο Α. ἡ.) 59 Ὀκχ οὗ πιοδὶί. δ0 μο [ΒΥ ἐνγαΐη ψψϑηῖϊ. 
δ᾽ ΜΏΘΩ (ΠΟΥ μδδοϑαὰ (ἢ 9 Ἵσδιὼρ ἔμ 6Υ σομπιρδεβοὰ ὕ896 (71.) ΤᾺ ]]ΟΥ. 81 Βοίδυ]α, Το ψότὰσ ὁ ἀῦοΟ Ῥγάγοσ,᾽" ἐπὶ τὴν προσ- 
συχήν, δ’Θ δυρροτίοα Ὀγ 111. Χ. 19. 28. δ3. 68. αἱ. 6ο. Α1ἀ., απμὰ τγὸ βαῦο ποῖ τπουρμμὺ 10 Ὀ6δὲ ἴο οὔγἱῦ ἔμ τα, δἸἰουμἢ ποῖ 
Ἰουπὰ ἰῃ ἴδ ἐε2έ. γεδ. ΟΥ δαορίοα ὉΥ Ετίχδοῦο. 

οτη. 11-18. --- 3 ΑΟΥ.. : ΤΏρη κδὶὰ ΨΦυἀϊίῃ δἴδν οἵ. 88 αὐ ἰδ ζεαῖο (νυν. ἱπ ΟΥ., ὁχεορῖ ἰπ 74.). δὲ συεπ ΟἿΣ. 
86 'ῃ) 96γτ 58} 61 (80 ΑἸὰ. δηὰ ατϑεῖς ΒΙΌ]6 οἵ 1697 --- ἘχταΚίοσι). 85 ἴοσοϑθθ (6... κράτος) 571 ὁνθι (αΣ., κα. 88 ΝῸΝ 
(41. 71. 106. οταῖε γένετο). 80 ἐλεπ (86. 40 Ῥο ἢ 81.8]}}. 4 0 ν88 βίσϑηρο υπίο ὑἐμ6πὶ (δῦ ΕΏ6 ΨΔ8 ΘΟΙΩΘ : ΒΟ. 
42 σγες ἴἢΒ6Υ. ᾿ 

γος. 14-16. ---- 6. Α.ΥὔὄΨ. : ΤΒΘΩ. 4 Ῥγδίδο, ὑζαίνο ἀοᾶ.... ζεαν, ἴοσ Βο (6 γ., ὅς). 4 80. 4406 (δΠὁο οἰκο σδρίδίῃ. 
Φ ΘΒΠΟΡΥ 45 ἀἰά ᾿'Φτ 40 4ε(6τετ., καί). ὅο μεῖ ἈΔΙῃ Ὠ6 ποῖ οορευλ! θὰ (το ΣὉ ἰὼ δοσὶϑι). 



1909 ΤῊΒ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

17 δηᾷᾶ βῃδιηθΪ Απᾶ3 411 {πΠ6 ρϑορὶθ σγοῦθ τίν ὃ δβίοηϑῃθᾶ, δηὰ θονϑα ἰποιω- 
ΒΘ Ινϑβ," δηὰ σογβιρροα αοά, δἀπὰ βαϊὰ πῖῖῃ ομ6 δοοογά, ΒΙθββε ΡῈ ἔμοι, Ὁ οὺζγ 

18 Οοᾶ, ψῇο ὅ Παβὺ {Ππ|8 ἀδΔὺ Ὀγουρῃὺ ἴο πουρῃῦ (μ86 ΘΏΘΏλ68 οὗ ΠΥ ρϑορὶθ. πᾶ Οζίδβ 
βϑἰὰ ὁ ἀπίο Πθυ, Ὁ ἀδιρ,ίον, Ὁ] 6886 αγὶ ἔποὺ οὗ {Π6 πηοϑὲ ἰσῃ οἀ δρουθ 4}} (16 
ῬΟΠΊΘῺ ὌΡΟΠ (ἢ6 ΘΑΓΒ ; πα Ὀ]6βδβϑα δε {πὸ [γα αοα, Ογοαίον οὗ Ἷ (Π6 βϑᾶνθῃβ δηᾶ 
186 ΘϑΡί, 80 " ἀἰγθοιθα {Π66 ἰο {πΠ6 συμϊηρ οἵ οὗ ἐπ|6 Ὠθδα οὗἉ [Π6 Ἑσἢ 61 οὗ ΟὟΓ ΘῃθτηΪ68. 

19 ΕἾ ὑῃγ" οομῆσθηοθδ 8}}8}} ποὶ ἀδρασγί ἔσοιῃ {π6 ἤθαγί οὗ πηϑῃ, 70 15 ΣΟΙ ΘΙΩΌΘΡ (86 
20 ΡμοόΨῈὙ οὗ αοά, ἔογ θνεσ. Απὰ Οοᾶ τᾶζκο 1 {η686 ἐλέπηφε ο {866 δὴ δίδγῃηδὶ δχϑ]ίδ- 

(1οπ,12 (ο νὶδὶῦ 0866 ἴῃ σοοᾶ ἐλέησε, Ὀδοδαδα ποὺ ἀἰάβὺ ποῦ βραγο (8 γ 116 ὁπ δοοουπὶ 
οὗ 886 Ὠυμῃ]!αὐΐοη οἵ οὐΐ τϑοθ,} δ υὶ ἀἸάβι 610 8 ἊΡ ἔγοπι ΟἿΓ [8]],᾿5 να! κίηρ ἃ βίσαὶρῃῃῦ 
Ῥδ ᾿5 Ὀϑέοσα οὐῦ αοὰ. ἀπά 8]] {Π6 ρϑορὶθ βεἰά, 80 Ὀ6 ἴῦ, 80 ὃθ ἰΐ. 

οι. 160-20. --- τ το ἀ6816 δῃὰ εἤδιιο τπε (ὅτ. εἰς μίασμα, οἷς... ΖΑ. Ψ.: θη. ὃ ποπάοτίι}}γ (σφόδρα). ὁ ἐλενι- 
δεῖίθεϑ. ὅ πὨϊοΏ. 56 ΤΏ δὴ καὶὰ Οχίδα. ἧἔἔῪ τ 10 ἢ δὲλ οτοδιϑα (11ϊ., κ' σσδὸ ογοδιϑα ; ") δαὶ Ὀοϊίος σϑοηάοσϑὰ δα δρουο, 
οὔ δοοουπὲὶ οὗ τ δδὲ 70]1 0.8). δ ψΒΪΟΣ ΠΔΙΏ. 9 εἠλΐξ ἴἢγ. 10 φννηϊοδ. 11: ζυγὴ (6τ., ποιήσαι). 12 701 ἃ Ῥοῖ- 
ῬοίΔ) Ῥσγδαῖβο (θσ., εἰς ὕψος αἰώνιον). 18. Ἠβοῖ οὶ κρατοὰ..... 1Σ01 ἐμ0 δδϑοϊοἰϊΐοι.... παίίου. 14 Ἡροῦ τουοηρβοά 
οἂὺζ τυΐη (6τ., ἐπεξῆλθες --- ΠΟΤ πδοά ἰῃ δ ἔσθ] γ 500 86 --- τῷ πτώματι ἡμῶν). 18 τἸραν. ΤΏο διῦδοϊδηϊ,νο [6 ἱηγοϊγοὰ 
ἴῃ [6 γοχῦ διηὰ δα ϊθεοῦίγο, δὰ ποοὰ ποῖ Ὀο ἰία!οἰΣσοά. 

Ομρτκε ΧΠΙ. 

ον. 3. 511Π9ὰἃ τῖϊὰ σίθϑ. [11-., “ ΤῊ πη] Ὠϊὰ π᾿ 1Π6 τη! ἃ ψοηάοτ αὖ 81}, οσ δυάδι (Γοτ Ὁ]9 
Ὼ5 ρουτοᾶ οὔδ τουῃηὰ δῦουῦ δἷπι. ΟΓΟΒΟΥ :} ἡ 16 ἰδ 8 Ὀθίπρ Ραΐ ᾿ηἴο [06 “Ῥγον] βίου -Βας Κ᾽" 
“δ δύνᾶτῃ ἴῃ Ὑ 1:6. 6 τΐϊρηϊ το ΒΟΏΘΌΪΥ ΟΧροζῦ ἃ οσὰ ΟΥ Ὸ ΟἹ 

Ψεσ. 8. Τὸ ἰβ ποῦ ὀχ ρ δἰ πρᾶ ον “8 Ὁ} τ 88 4016 [1686 ροϊπίβ Βεῦθ. ---- ἘΥΌΩ 86 ὉΣ16 γα. ΤΠ 
ἴο Θόοᾶρε ἔγοπι ὕηο ὑθηῖ, ΑΙΓΠΟουΡἪ ἐὺ 88 ἰδβίθπϑα ποσὰ υδ6ὰ ἤΘΓΘ ζὺ “" ΡῚ 1 ΓΒ " (στύλων) ἰδ 8. ἀ] ἔΐογ- 
ἔγοτῃ ἱ  Ποσῦῦ. Θηΐ ΟΠ6 (85 ἰῦ Ὑ11] θ6 ΟὈβεγνοα) ἔγοτῃ ἴδδι υδοὰ ἰῃ 

νου. 4. Βεϊὰ ἴῃ ΒΟΥ Βοασί. Τἢθ Μυϊραῖθ νοσβὸ 6. [Ιζ τρϑϑῃδ ῬΤΟΡΟΥΪΥ 8 “““ΟἸΠΉη,᾽ πα 18 
αὐὰβ ΟΠ Αγδου ΓΙ ΒΟ ΘΑΠΪΥ : “σμπὶ ἰασγυπιὶβ εἰ ἰαδίογαπι ΘΒ ἤθγο πβοὰ ἰπ [6 ΑΡούσΥρδα αὖ Ἦ ἰβὰ. χυῖ. 
πιοΐι ἐπ διἰἰοηιϊο.᾽" 8; Εν. οὗ 76γ. νοῦ. 59. 1 Μεςς. χί!!. 29. --- Αποῖὶ 

εν. 6. ϑιυοσᾶ, ἀκινάκην. 1 νῶβ 8 Ῥογείδῃ  (Α. Νὴ, μετ᾽ ὀλίγον. ΟἿ. Μεαῖῖ. χὶϊ!. 20, τόσο {Πὲ8 
δον, βοιηον δῦ Βῃηοσίον τπδη ὑπαῦ οὗ 9 ατγϑεκβ) Πρ 8} ψοτγὰ 18 4180 ἔοι στῆ (Π 6 Βα πιὸ ροποΓΑὶ 
δὰ οχηληβ, δηὰ ἃ 1{{0]0 Ὀθπῦ δ [Π6 ροΐηῦ. ΟΥ̓.  βἰρηϊηοβέίοη, Ὀαὺ 88 ἴπ6 χοπάθσίης οὗ εὐθύς, δηὰ 
Ἡεοτγοά,, νυἱϊ. 54. Ματγκ 1. 80 ἴοσ εὐθέως. 

γεν. 9. Τογοβοῦ ὉΠΐηΚΒ τὺ {Π0 σϑάβοῦ τῆν] ΜΈΣ. 1ὅ. ΙὩ ὶ8 ἀγα ΚΘΏΏΘΒΒ, ἐν ταῖς μέθαις 
Ψυ σου] ἀ [Π6 Ὀοὰγ οἵὁὨ ΟἸορἤθγηθ8 ἔτοτῃ ἴΠ6 Ὀθὰ αὐτοῦ. Τἢ6 Ρ]ΌΓΆ] 18 υδοὰ ἴου Θ ρμαϑἰ8. ΟΣ. το- 
ὙΆΒ ἴπ ΟΥΩΔΟΓ ἴο βϑύϑὺ [Π ἤθβα τηοῦθ σοπιρίοῖοὶν [τϑτ κα ΥἹ. 19. 
ἔτοπι ἰδ, αηὰ (Βαϊ 8ὴ6 ἴοοκΚ [Π6 τηοβαίζο ποὶ ἴῃ γοσυ. 1. ΤΥ οοὐδάρθηῃσθ. [ἴἶΐ τοΐϑυβ ἴο [ἢ 
ΟΥΘΓ ἴο χΆΡ ὕΠ0 ϑδά ἀρ ἴῃ Ὁ. [Ὁ ταιδῦ δδνθ] γοοά οἴθεῖβ ν᾽ αἰς ἢ ΒΘΓ {πιδιρ' 'ἵπ αοαἀ 88 δορομι- 
Ιη866 8 ΥΘΟΤῪ ΙΔ δπὰ βυβριοΐοιβι  οοΚίπρ' ρϑοκαρο "Ὶ ρ]15Π6ά. 

ΟΒΑΡΤΕΚ ΧΙΨΓ. 

1. Αἧ Φυσ ἢ βαϊα ὁ απο {μθη), ΗΘΔΓ Τὴ6 ΠΟΥ͂, ΤῈ} ὈΓΘΙΏΓΘΙ, δηα ἰδκα (μΐ8 Ποϑᾶ, 
Δα πδὴρσ ἴῦ ἀροπ {π6 Ὀδυ]θπηθηΐ οὗ γοιγ νν}}.2 Απα 88 ὃ ΒΟΟΝ 88 {Π6 τηογηΐηνΣ 
588} ἈΡΡΘΆΓ, δηᾶ {Π6 80 58818}] Θοπὴθ ἔουῦ ἢ ΠΡΟῺ {Π6 Θαγίῃ, [8 Κ6 γοὺ ΘΥΘΓΥ͂ 0Π6 8 
ὙΓΘΆΡΟΙ8, δα ρῸ ἔογῃ ΘΥΘΓῪ ΠΥ 4 πηδη ουἱ οὗ {86 ΟἸΤΥ ; δπά ρῖνθ {Πδπὴ 4 Ἰϑδάθσ, δ 
88 {πουρὶι γου νγου]ὰ ρὸ ἄονγη ἰηΐο [86 ρ]41.  τΤονγαγὰ ὑΠ6 ουϊροβὺ ἷ οὗ [86 Αββυγίϑῃβ ; 

8 δηα  ρὸ ποΐ ἄονγγῃ. Απαἢ {(Π6Υ ψ|}} Ὁ Κα ὉΠ6ῚΓ γΘΆΡΟΠΒ οἱ τγᾶγ,}} δπὰ νν}}} σὸ ἰηΐο 
{πο ῖγ σλπιρ, 8Π4 τοῦδ 12 {Π6 σΘΠΘΓΆΪ8 18 οὗ [Π6 ΔΓΙῚΥ οὐ Αββ0, δῃὰ {Π6 Ὺ Μ01}} συ ἴο- 
βοῖμον 16 τὸ 1Π6 ἰθηῦ οὗ ΟἸορἤΘΓΠΘΒ, πα Ὑ01}}} ποὺ ἢπα ἢΐμὰ ; δῃὰ 15 ΘᾺ. νὑ}}} [411 ὑροὰ 

4 τῃ61|, δῃα {Π6 Ὺ Μ011}} 66 Ὀδΐογο γοὺγ ἴδοθ. Απᾶ γοῦ, δῃά 8]1] ὑπδΐ ᾿Ἰῃ 8 Ὀ1]Ὁ0 ΘΥΘΥΥ͂ Ὀοτ- 
ὅ ἀδγν ᾿ὁ οἱ βγ86], 5841] Ῥάγβυθ ἐλδηι, ἀμ ΟΥ̓ΘΡΓΓΠΓΟΥ Π 6 πὶ 85 [ΒΥ σὸ. Βυΐῦ Ὀείογο ψοῖ 

ἀο {πε ἐῤίπισε, 08}} 7 τὴ Αομίου {6 Ατητηδηϊθ,.5 ὑμαὺ ἮΘ ΙΠΔΥῪ 866 δηὰ ΓοοορηΐΖο ᾽5 
πὶ {πὲ ἀ65ρ͵56α {Π6 ἢοι86 οὗ 15γ86], πὰ ὑπαὶ βαηΐ ἷπὶ ὕ0 8, 48 10 γογα ἴο ἀθδιῃ Ὁ 

6 Αμὰ 3 {πΠ6} οΔ]164 ΑςοπίοΣ ουὖἱὐ οὗ (6 ουβα οὗ ΟΖίββ ; Ἀπ4 ἤθη ΒΘ σβϑιηθ,39 δηα 887 
186 Ποδᾶ οὗ. ΟἹορῇθγῃ 65 ἴῃ ἃ τη8ῃ᾿8 μδηά ἴῃ 86 ἈΒΒΘΙΔΌΙΥ οἵ {Π6 ΡΘΟρ]6, Β6 6}}] ἄονγῃ 

τῷ 

οΥ. 1-8. --1.Δ.Υ.: Του δοἰὰ Φυάϊςῃ. 3 (6 Βἰκᾳλοδὺ ρἷδοο (ατ., ἐπὶ τῆς ἐπάλξεως ; 8ΔΆ Βἷπρ., [δ6 11πὸ οὗ ὈδΔὲ:16- 
τη ΐδ, {Π Ῥαγϑρμοὶ)...... Ὑ8112. 3. ρο. 4 γα]ϊδηί. δ μοῦ γοῦ 8 σδρίδί ἢ (ΔΘ Σο, ἀρχηγόν) ΟΥΟΥ ποτ. 6 βο]ά. 
Τ ποῖοῖ (οἷ. χ. 11). 8 Ὀυϊ(Ον., καί, δῃὰ ἴδο οομλίοχὺ ργθοθ Μ66}} τ τὰ 1). 9 ΤΏΘΩ. 10 5}}4}} (αηὰ ἰη ἴ.6 ὅνθ 
ζο]] ον ηκ νϑγθβ). 11 διζτηοῦν (ΟΓ.,) πανοπλίας). 12 χοῖδο ὉΡ. 15 οβιρίαίπδ (τ. Βόγο, στρατηγούς). 14 ογητΣ 
Τοροῖθ οΣ (48 64. 248. 248. Οο. ΑἸὰ.).͵ 1ὅδ᾽δυΐ 5841} ποξ.. .. δα. 

ὝογΒ. 4-6. ---Ἰ6Ὰ Ρ,; δ8ο. 1᾿ [89 οοδδί. 1 Ἰῃρίοδά οἵ καλέσατε, 238. 44. 71. 76. δυὰ οἴοῖ5 οὗν ἐνέγκατε, τ ἢ 
ΤΩΛΚΟΔ ἴΠ6 ἰδυκυδρο οὗ συ ἢ οὐθῃ τηοτο ἀϊοίδεοτία] ἰδ ἐμ 6 ΟἴοΓ. 18 ΑΟΥ͂, : Απτηοηΐίθ. 1 κἰνο [ἢ6 ἔογιη δοοοσάϊηᾷ 
ἴο ἴλο ατρεῖκ; δυὺ οὗ, γ. δ. 19, Υ, ; Κπον (ΟΣ., ἐπιγνῷ. Ὁ Δ ἀοραί". ἘΤΏΘΩΏ. 355: νδ2ὸ οοίῆθο. ΤῈ βίη χυϊαν 
οὗ ἰδο ὅσοι τοσὺ ("᾿ οἱιὸ οδ)]οὰ "") ἰδ ζουπὰ ἰῃ Χ. 28. 74. 76. 
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7 οὐ δὶς ἴδοθ, δῃᾷ [18 βρὶ τὶν ζ411.68. Βυΐ ψῃθὴ ἐμον δα [16 πὶ ἀρ,} 6 ἔ6]1] δἱ 
Φυα }ι8 ἔθοί, δηα αἷα Ἰοτααρθ Ὀδΐογε ὅ Βϑσ, δῃὰ βαϊα, Β] θββϑᾶ αγέ που ἴῃ Θύ γν ὅ 806 γ- 
8616 οὗ Ψυάα, ἀπ διηοηρ ὁ 811 ἡδίϊοηβ, ἡυβίοη ποαγίηρ (ὮΥ Πᾶπ6 5818]} "6 αἰγαϊ! ἃ. 

8 Απά πον ὅ (611 τηθ αἰ ἐλ (λίπε ἰμαῦ ὑΠοὰ ϑ8ὲ ἀομθ ἴῃ {Π686 ἄδγβ.0 Αἀπᾶ ΦΖυσίῃ 
Τορογίθα ἴ ἀπίο ᾿ΐπὰ ἰπ {Ππ6 πιά 8ὲ οὗ {Π8 ρΘΟρ]6 411 ἐπδὺ 816 δὰ ἀοπθ, πη (6 ἀδν 

9 (μεὺ 56 ψγϑῃῦ ἔοσί ἢ ὑπῈ}} {Π6 ὑὐτηθ 886 νγγᾶβ ϑρϑδκίηρ ὃ ππίο ἱβο. Απᾶ θη 886 
Ἰ6ἔι9 ο΄ βροακῖηρ, 06 Ῥ6ορ]6 βῃοιυίθα ψὶἢ 8 Ἰουμα νοΐοθ, δπὰ τηβάβ ἃ Ἰογίμϊ ποΐβθ 

10 ἴῃ {ποὶγ οἱἵγ. Απά Αοῆϊοσ οἡ βϑϑίῃρ ᾽ 411] {μδὲὶ 6 αοἂ οὗ 8γ86] δὰ ἄοῃθ, ὃ6- 
Ἰονθὰ ἴῃ Οὐα ΘΑγΠΘΒΌ}γ,}} δηα οἰγουτηοϊβοα (Π6 θ68}} οὗ ἷ8 ἔογθβκῖῃ, δῃᾶ νγᾶβ Ἰοϊπϑα 
πηΐο {πΠ6 Βουβθ οὗ ἴβγϑϑὶ υηΐο {818 ἀ8Υ. 

Απὰ σψΒθὴ 15 (Π6 Ἰποσηΐπηρ ΔΓΟΒΘ, (ΠΟΥ Βαηρθά (Π6 μοδᾶ οὗ ΟἸορβθγηθϑ ἔγοσῃ 12 [ἢ 8 
γγ8.}}, δὰ ΘΟΥΘΤῪ τηδὴ ᾿᾽ Τ00Κ εἷ8 ΘΔΡΟΏΒ, δηα ὑΠ6Ὺ τϑηῦ ἔογί ἢ ΟΥ̓ Ὀδπάβ ὉροΟὴ {6 

12 ρ88868 δ οὗ {π6 τηουπίδίη. Απᾶ 15 ψΏΘη {Π6 ΑΒΒΥΓΙΔῺΒ 58} ἔΠθχω, (Π6Ὺ βθηΐ ἴο ὑμϑὶγ 
Ἰοδάθσβυ Αμῃάὰ {μ6ὺ νϑηΐ ἰὸ ἐλδὶγ' σΘΠΘΓΑΙΒ ἢ δα ΟΠ] Αγ ἢ 5,}5 ἀπά [0 ΘΥΘΓΥ οὁη6 οὗ 

18 {ποῖ} ΤΌΪΘΙΒ; δηα ἢ ΠΥ σα ἴο ΟἸΟΡ ΘΓ 68᾽ ἰθπί, δηὰ βαϊἃ ἰο ἴσα ὑπαὶ μδὰ {Π6 
ΟΒδΡρΘ οὗ 81] 8 αἴδαϊγβ, Ὁ Ὑ ΚΘ ΠΟΥ͂ ΟἿΓ Ἰογά, ἴογ 086 βίανθβ ἤδνθ τιδᾶθ "ο]α 31 ἴὸ 

14 σομηθ ἀονγῃ ἀρϑίηβί 8 ἰο βαί.16, ὑμαὺ {ἸΘῪ τηδὺ 6 αἱΐου]ν ἀθδίσογθά. Απὰ Βαροδϑ 
νγοηὐ ἴη,33 πα Κποοκρά οὐ {86 σατγίαϊη ἦ5 οὗ {86 ὑδηί, ἴοσ 6 βαρροβοά "' (ῃΔΐ ΒΘ νγᾶβ 

1ὅ 5]θερὶπρ 5 τὶ Φυαῖτῃ. Βυΐ τ ΒΘὴ Ὁ ΠΟΠ6 δηβιγεγϑα, ἢΘ Ορϑπϑα ἐΐ, απὰ πγομΐ ἰηΐο [86 
ὈΘάἀομαπαθου, δπᾶ ἔουπα Εἰἷμα οαϑῦὺ ὑροη ὑἢ6 [οοίδβίοοι  ἀθ684, δηὰ 8 Βοϑδα νγὰβ ἰβ θη 

16 ἴτοιαῃ ἴω. Αμπα 5 ἢδ ογἱϑὰ σι ἃ Ἰουα νοΐοθ, τὶ γθθρίην, 4πα στοδηΐηρ, Ὁ ἀπὰ ἃ 
17 τοὶ ρὮΥ ΟΓΥ, δά, τοῦ ἷ8 ρϑγιηθηίβ. Απᾶ ἢ ἢθ σϑηΐ ἱπίο {π6 ὑθηῦ σοτο Φυ ἢ 
18 Ἰοαρσοά, δῃὰ ἔουπα ΒΟΥ οί. Απά ἢθ γϑη ουϊ διλοην 5 [86 Ρ6ΟΡ]6, δῃὰ ογἱϑά, ΤΏ ὃ3 

Ββίανψθβ ἤδυθ ἀ68]1} ὑγθδΟ ΒΟΓΟΙΒΙΥ͂ ; ΟἿ6 νγοϊηϑῃ οὗ 86 Ἡδῦσγονγα δὶ Ὀτουρηῦ ΒῃδΙηΘ 
ὍΡΟΙ ἢ06 Βουβα οὗ Κὶπρ ΝΑΒΌΘΒΟΘΟΠΟΒΟσ, ἔοῦ Ὀ6Π 0], ΟἸἹορἤ στ θ8 προ ἴμ6 στουπά 

19 σιβουῦ 4 μοϑδα. 8 Απὰ σῆθῃ (π6 ομϊοὲ οὐοθτβ ἢ οἵ ῃ6 Αβϑυγίδἢβ᾽ ΔΙΤΩΥ μοαγὰ 
[8686 ψγοτα8, {μπ6 Ὺ σϑηὺ {πον ραγιλθηίβ, 55 δηα {Π|6]ν 8001} τγδϑ ἴῃ ὑθυγὶὉ]6 ἔθαν ; δ᾽ δῃὰ 
(Οἷν ΟΥΥ͂ δα ἃ ΥΘΡῪ γτοδὺ ΠΟΪ86 ἈΓΟΒΘ ὃ ἴῃ (86 τηϊάβὺ οἵἉ 5 [16 ΘΔ ΠΡ. 

σΌΙΤΗ. ο 
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Υοτε. 1-9. ---ΙΤ Α Υ΄ : τοοογοτοὰ Βἷμπῃ (6τ., ἀνέλαβον) Ἦτο, ἴοο, ἴδ9 τεῦ νοῦ ἷ8 Τουπὰ ἰῃ ἐδ βία] ἰὴ 111. 190. 28. 
δδ. 108. ΟἹὰ 1Δὺ., διὰ ἰΐ8 κυ ]οεῖ τὶ ἰῃὰ ἰμδὶ οδδὸ Ὅὸ Αδολίοσ, ἑ, ε., “' Ὧθ του νϑα,"" τοοούογϑοὰ ᾿ἰχηδο} (αὐτόν). 
Δ.Α.Υ.: τογεχομποδᾶ. 8 8}} ἐῃο (γ.. δἰτηρὶν παντί). 4 (η. ὅ δακἰοηϊαποὰ (ΟΓ., ταραχθήσονται, 8.81} Ὀ6 ἰῃ ΠΟΙ. 
δβἰοσειδίίου). 5. Νὸὺν ἰβοζοῖίοσε.. Αἔ[ἔ[ἿΉθὴ “2. ἀδοϊδτοά. δι ἐμδὺ ἀσωγ δδδ βραῖκο (θζ., ὅως οὗ ἐλάλει). 5 δὰ ἰοΐξ. 

ατῖο. 10-12. -Ἰ06.Ὰ. Υ. : Αὐὰ τθῶ Α. δὰ βοϑῃ. 1. Βο Ὀοϊονοὰ... .. ζτϑδαὶ!υ. 15 δ ΒΟΟΏ 88. ΤῈ καί Ὀοΐοζο 
ἐκρέμασαν ἰδ οὶ δὰ ἴπ 111. 44. 74. 76. 6ο. ; θυ 8660 Σοιμασῖα ἴῃ (ον. δὲ νυ. 20. 15 ΑΟΥ͂. : ὍΡΟΣ (ὨΘΆΓΡΙΥ 41} δ οχίεΐ 8, 
ἐκ οὐδιοῖδ, ἀπό; 7]., ἐν),  (ἔ[6 ΒΥ Ἰχϑο ἢ ὯΔ δἰσίοκοῃ οἱ ἴμοὸ νοσὰ Ἰσραήλ αἴϊογ ἀνήρ, 85 ποὺ Δρροανίῃρ ἰπ 111. Χ. 28. δὅ. 
δ8. 64. 1 νδᾶ δἱδο οτωΐἐθὰ ὉΥ ἴδ Α. Υ΄., ννἱτὰ Οο. Α1ὰΔ. 16δΑ. ΨΥ. : υπίο ἐμο βίσδαί ἐδ (οἷ. ἱν. 7). 16 Βυῖϊ. 17. ΒΙΟὮ σδτηθ 
ἴο ἐλεὲγ οδριδίτδ (αγ., στρατηγούς). 186. ἐσ θαηοα (Οτ., χιλιάρχονς). Τ6 δδιὴθ τνοσὰ ἰβ 80 στοηῃάογοὰ δὲ 1 Μδοο. χυὶ. 19. 

ὕοσο. 13-14. --9.4.Υ..: 8ο. 0 ἐλίπσε. 81 Ῥοδῃ ὈοΪὰ (ἐτόλμησαν. ἵ Βαγτο σπδηκοὰ ἴλ0 τοηἀοσίπᾳ κἰπι Ι ΟἿ δοὸ- 
οουπίὶ οὗ ἐδο ἰάϊοπι). 32 ΤΏ οη ποηΐ ἰῃ ΒΩρΡΌΔΔ. 88 αἱ ἰῃ6 ἀοοτ (6τ., τὴν αὐλαίαν τῆς σκηνῆς). Το αὐλεία ([ὲ., 
αἰῶνι) τ8 8 (80 ουγίαίπ, δὰ ἴδ ἀατί γοὰ ἔσοτα αὐλή, (Ϊ Ηοπθγ) ἐλ ὁρεθ ἐομγί Ὀοΐοσο ἃ Ὀουδο, ἐλδ εὐμγέςψαγά. ΑἴϊοΣ- 
ἩΓΓΔ ἰὲ ψγ)δδ τπδοὰ (0 ἀδδίβηδέο [89 ᾳφυδάγδηρ)ο δσουπὰ ν᾽ ἰο ἢ [86 Βουδο γδ8 Ὀυ 1. ἍΜΑ. Ψ.: τβουρῆῖ. 39 δὰ κ]ερέ. 

γοΣ. 168-18. --- '.Α.ΟΥ͂. : Ὀοοδυδο (6τ., ὡς δέ). θοὸν ἐπήκουσε 111. ὅ8. 64. ὅο. ΑΙά. κίνο [9 Βοπιοτ πδὲ τόσο ὑκ8] 
ποτὰ ἴῃ ἐμὶ8 βεηδο, ὑπήκουσε. 21 ΑΟΥ͂. : ὅοον (6Γ., ἐπὶ τῆς χελωνίδος ; οἵ. Οὐπ1.). Ψ ὙΟΓΟΐΟΣΘ (ἸΔτα., ΤΆ). 
39. εἰκἰηρ (6τ., στεναγμοῦ. ΤῊΘ οοπίοχί τοαυΐγοδ πο σἤδηβο). δ8ὅ0 Αἰΐο. 81 ὙΠδὴ Βοουπά.... δο Ἰοδροά οὔϊ ἴο 
(Ετ  σβοο ρμροΐπί ἔθ ἰοχὲ ἐμ : καὶ οὐχ εὗρεν αὑτήν. καὶ ἐξεπήδησεν εἰς, οἴα.. 853 Τάεεε. Τδο σῃδηρο ἤτοι ἴδ ἀχίἰς}9 
ἴο ἐδο Ργοηοῦ ἩΘΟΙΚΘῺἢδ ἴ06 ἔοτοο οὗ [Π6 οΥκίηδὶ. 48 ΑΟΥ̓́.: ἐφλ Ἄροπ (06 τνοσὰ ἰῃ ἰνᾺ} 1685 ὮΘΥΘ δ'δὸ ἀοίσαοϊδ ἔσοῖλ 
ἐδο γὲἱνίἀμοδα οὗ ἔπ ἐβουχῃι).... υἱοῦ ἃ μοδὰ ({., δῃὰ 16 μβοδὰ ἰϑ οΐ ὍΡΟΣ δἰ δι). 

γεν. 19. --ΜΛ.Γ.: θη (θγ., ὡς δέ) (86 σαρίδίηδ (ατ., οἱ ἄρχοντες). δδ ροδία (ΟΣ., χιτῶνας, Ὀαὺ ποξ ο ὃὉθ ΓΟΠ- 
ἀετοὰ ᾿Πἰ6τ8}}})}.. Ἐδθ0 χιτών ᾿δι (1) απ μνάεν ψαγεπεηῖ, γοοῖς (1,ἀἱ., ἐμπίεα). Βυὶ (2) [0 τγοσζὰ νγὍδ αδἷδο υδοὰ [ὁσ ἃ εο]- 
ἀἰοτ᾿ 5 εοαὶ οΥΓ πιαὶϊϊ, οὠμἰγαδε ( ἈΪςΘὮ οὐ] ποῖ ὃὉθ [18 τηοδῃΐηρ' ΒΕΣΘ); ΟΥ (8) 0. ΔΩΥ σα οΥ ἐοσεγίπς. Τδὸ νοτὰ ἰδ ογί θη δ], 

διιὰ ΡΡΟΔΣΕ ἴῃ ἐπὸ ΗΦΌΓΣΟΥ ΓΩΏ9. ΟἹ. 1δυ. χυΐ. 4: βοῃρ οἵ 80]. ν. 8; 2 86: χιὶ, 18, δινὰ “208., Δκεΐᾳ., Π. 7, 8. 2. 

89 ΑΨ : χαϊπ ὰδ τγοο ἩΟΒΔΟΣΌΪ Ἰσουδ]οὰ (οζ. γον. 7. δ7 1619 νγΔ8 ἃ, οἷο. (α΄. καὶ ἐγένετο. 38 ἑῃτουρδουϊ, 

Ομβάρτεα ΧΙΓ. 

ὝοΥθοΒ 1-4. Το γόϊο οὗ ῥτίηςοῖρδὶ δάνίθοσ ἴοὸ 
(δα Δοιδοτγ εἶθ οὗ Βαίυϊθα, τσ {86 1 ἰβ τηϑλᾶθ 
ἐπ [6866 δῃὰ ἴΠ6 [0] Οἱ νΌυβ6 8 Ὅ0 ἈΒΒΌΠΗΘ, 566 Π18 
ἴο 8 ἴο ὃθ ΥνΟΓΥ πηιιο} ουὔΐ οὗ ρμίδοθ. [1 γ͵χὰβ ποῖ 
γοῦ τἰπ|6 ἴοΥ Ηἰ δύ οἵ τὸ ἴ0 ἈΡΡΟΔΓ ἴῃ Εἰ δύο τ ; 
διά πὸ ποιηδὴ σοῦ ὰ πανο δοῦθα [818 ματί οὗ 
δυάϊτι, ὀχοθρῦ ἴῃ ἃ τοηδηῆοο. ΤῊΘ ροϑὶπρ οὗ [ἢ 6 
αἰ οσοπῦ ραγθ8, ἴοο, --- πα ἢ, (6 τυ ΐϊογα, ὉΠ 6 
Ῥϑοόρὶθ, Δοβίου, -- δηὰ [0 Βρόθοθθθ ὙΠΟ ἢ ΠΟΥ͂ 
ἸΩῺΔΚΟ ἴο ΟἿΘ ΔηοΟΙΠΟΣ, 8411 δϑοὴδ [0 ἴἰᾶνθ ὈΘ66Ὼ 

12 

δΙτδησοά [ῸΥ {Π6 Πἰχἤοδὲ ὑποδισί ] οἴϊοεί. Ηονπ 
ΕΥΤΟΤΘΒΗΝ τοϑθ [Π6 ἰ βίου οὗ ἃ 846] δηὰ 6 Μ|ὶν- 
ἴδηι 

Μεγ. 5. ΟΝΔΙ] γχὰὸ Δοδίονρ, ἴ8: 9 Ατωσηουΐΐθ. 
Ηδν βυθοθδα 45 πηδάθ πα ΐ0}, ἴ0 ΒΆΥ [ἢ Ἰοαβῦ, ἃ 
1110 ἀϊοϊαιοτία!. Οηθ πιΐρῃῦ ἤδνθ βαρροθοὰ ὑπαὶ 
ΑΟογ Μοῦ] παν Ὀ6θῃ ΟἿΘ οὗ [Π6 ἢτβι ἴο ἈΡΡΘΑΆΓΡ 
ου [89 ρσγτοπῃά ψἬΘη “ ΓΠΟΥ͂ ΤΏ 4}1} ἰοροῦῃογ, 8π|8}} 
δ ρτοδῖ,᾽ [0 πιοϑῦ 8 τοίπατηΐηρ ποστοΐπθ. ΝΌΏΣΘ 
οουἹά ᾶτὸ δα τροτθ ἰπίογοϑίϑα ἰπ [80 ταδίύοῦ 
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ἴπδη 6. Βαΐ ἴο πᾶν Ἀΐπὶ οα]]θὰ ἐπ [8 Υ} Ὅδσ. 18, ΒῸΣ [86 δβἴανθβ. ὅϑόπιθ δδνδ τπουρ Ὡς 
ΤᾺ ΚΘΒ ὉΠ|6 ΒΟΘῺΘ ΤΉΟΓΘ (ἰΓΒΠΙΑΤΪΟ, {πᾶ [Π6 ασοοκ ὑγαπϑϊδίον τοδὰ ΤΩ ΌΤΊΤ, ἐλὲ βίαυο, 

ΨὰΣ. 6. 15 {πἰ8 ἴπὸ ΑὐοἸοῦ ὙΠῸ 18. δἰ βου ἤθγὸ 
οα] δὰ “1πὸ Ἰοδάθν οὗ 411 {π6 ϑοη8 οὔ Αὐπποι ἢ ἢ ΕΠ Β6 5που]ὰ ἰανο τοδὰ ὩΣ Ψ ΤΊ, τλὲ Πεὗτειοϑβ. 
(ν. 5), θὰ νῆο ἀατθά ἴο 16}1 ἐπ6 ἀτγεδάξηὶϊ ΟἿο- Βυὺῦ {Π6 ο1οὁ8ὲ ουπποοῦοηῃ οὗ ἴπ6 ἔνο ννογὰβ ἱπ ὑθ βῸ 

ῬΙΘΤΏΘΒ ἴο ἢίβ ἴδοθ [86 τγατἢ ἀθοῦς Ιβγδο], προ] 18 16 Ἀρδιμδῦ Ὁ, 
ΠΟΥ͂ ΒΊΟΟΙΒ αὖ {π6 εἰρῇῆῦ οὗ ΟἹορ ποῦ θδ᾽ Πμοδά 1 γεν. 14. νϑαῦ ἴθ. ὙὍηο ἰθηΐ πιαῦ Ὁ6 800- 

Ψονῦ. 7. ΑΘΠΐου βορῖηβ βοπηδν δὶ ἴοο ζογνατγα  ΡΟδ64 ἴο πᾶνὸ δὰ βϑυθῦγδὶ σου ραγοπεπῖβ. ΟἿ. χ. 22. 

ΜΠ} ἢ σοτητηθμἀδιίοπθ οὗ διά, θαθέοτο μ6 [88] 8. 1ὅ, Ἐπὶ τῆς χελωνίδος. ΤΙ 8 ψογὰ, ἔγομη 
Θγ 5 ΠραΡα 8 ψοτὰ οὗ Ἔχ ρίδῃδιίοῃ 88 ἴο 1Π6 τηϑη- χελώνη, ἰοτίοίδο, ᾿ὰ8 ἘΘΥΘΤᾺΪ ἀοτνθα πιθαπίηρβ. 
ἨΟΓ ἴῃ νι αἰο} τἢ6 ρθορ]θ παν σομηθ ἰῃΐο μοββοβρίοι 1 1}6 τηοϑῦ ςοπιπίοπ ἱπῦουργθιαἰ οι ρίνθῃ ἰτ ΠΘΓὰ ἰ8 
οὗ ἔνια Ὀ]οοάν ὕγομ ιν, νν μΙοἢ ὁπ6 οὗἩ ἔἤθιὰ 0149. ἀοογ-δὶϊ. Βαϊ 0}}}8. 18. Πασὰ]ν δ]ονεὰ Ὁν {Π6 οἷτ- 

νὸν. 10. Του μ ἢ εἰτοιιπιοίκίοη. Ασμΐον δ6-  ΟὈπηδίαποθβ. 10 ῬΓΟΌΔΌΪΝ ΤηΘΆΠ8 ,οοίδίοοί. Θ΄ Ὠ]θιιδ- 
οδπηο ἃ ἔ]} Ῥγοδβοὶνίο, ἴηι. ἀἰπεϊπο το ἔτοιῃ 8 “ ῬΙοΒ- ΒΟΥ ΒΆΥΒ (2 “., αὐ υος.): “ «Αἰ χελωνίδα ἐπ οἰ ἰσυηΐ 

οἰνγῖθ οὗ ἴῃς μηΐθ," ψΠ|Ὸ δἰπιρὶν θοιπὰ Ἠπιβοὶξ, “6 δοαδείίο, φιο ἴπ ἰδοίινι ἀϑοενάεταί. (γίς ἀρπα 
ἴ0 δάμοτθ ἴοὸ Ἵοϑυίαϊπ οὐνναγά τοχυαθύίοπα, Οἱ, | 1]εδγολῖμπι χελώνη ὁπροηίίατ τὸ ὑποπόδιον." ὙΠ|8 
0} ΓΓΟΥ, ΡΡ' 046 ἢ,; ΝΥΪΠΟΓ, Ζεαἑιογίοτδ., ατῖ. ] ΤΙΘΔΠΊΠΡ 18 8150 βίνοη ἴο 1ῃ6 ψογὰ ΟΥ̓ ϑαχῖιβ 
“Ῥγοροϊγί." - Ὁμῖο ἐμὶΒ ἄδυ. ὙῸ]Ε ἱμπεϊβιβ (α. Ὁ. 205). 866 ϑόρβοςῖββ, 262., διὸ υοσε. ΟἿ. 
((Ὀπι., αα ἰος.} ταῦ (Πΐβ πηυδῦ τοίογ ἴο Π6 {ἰτπο , 8180 ΕὙ  ΖΒΟἢΘ, (Ὁηι., αὐ ἰος. 
ὙΠ6Π {8 Ῥτοβθηῦ ὈΟΟΪΚ 8 νυ ἴθ, τ ἢ ἢ} Υογ. 18. Ὁ δδὶὺ ὑγοδομοσούδνυ, ἠθέτησαν. ΤΊΘ 
Ἀΐ5 ΤΠΘΟΥΥ παῖ ΑΟΠίοτ Ὠἰπι56}} [8 118 δι Ποῦ νου] ᾿ ποσὰ ἔγοπι 115 ΘΚ ΠΠΟΪΟΡῪ ᾿νοῦ] τηθϑη 10 δοί αϑδἰθ, 
ὈΘ ἃ ΝΟΓΥ͂ 5᾽ ΠῚΡ]6 τηδίίογ. Βαϊ ἰτ ἀο68 ποῖ ὈΐΥ͂ 8ῃγ αἰδγεσατα, ἃΒ ἃ Ἰτολῖν ΟΥ οἵ. [ἀ ἰβ ἔο]ονοά ἰπ 
Τηθ 8 ἔο! ον ἔγοπιη {Ππ|8 Ἔχργοβεῖοπ ὑπδῦῷ ΑΟΠΪΟΥ [ΟΪΥ Ὁ. Ὦγ πίστιν (ν1}, 2, 5). [Ὁ 8658. {Π|8 τηϑαπίηρ 
ΨΆ8 αἰἶνο αὖ [86 τἰπι6 οὗ [6 οοτηροβίτ᾽οη οἱ ἴπ6 δ 2 Μϑες. χιὶϊὶ. 25. ἴῃ {Π6 ῥγϑδϑηῦ σῦβὲ [ἢ 8 γ6ῃ- 
ὈοοΟΚ. [0 πιϊρίιῦ τοῖο ἴο ἢἰβ. 96 18}} ἀοβοθηἀδηῖβ.  ἀοσγίην ἰβ δ Ἐς’ ΠΥ οχαςῖ. ϑοιηοιϊηρ ΚΘ 
Οτυξία ΒΑΥ8: “ Ποῦγαὶϊ μοδίετί αἰέν ομιπϑτα ποηιΐηθ ὶ “ παῦ ΠΟΥ Ῥτοπιῖβοα ᾿ ἷβ ἴο Ὀ6 ὑπαοτγβιοοί, ἵ. 6., 
Ργϊπιὶ ραγοπίϊδ σοπιργοἠιοη ἀμηὶ, φιαδὶ (ρατοηδ ροδβίον- ΕΓΠΘΥ “ δνὸ δοῦρα μονβάϊουϑὶ γ." Οὗ. τὉη6 ΠΕΧΧ. 
ἴριιο 67..8}) θα Ῥεόγδοηα 688οηϊ." ΑὩὰ τὸ Ν υἱμαῖθ: αὐ δυᾶρ. ἴχ. 233; ΨΔΦ6Γ. 1}. 20. -- Ἡουδο οὗ κίης 
“ΑρΡροδίϊι8 ο8 ααἱ ροριιτι Π]ϑγαδί εἰ οἸππὶδ δισοοδϑὶο Ν., ἵ 6., (8 βθορὶθ οὗ Ν. (εἶ. ὕθη. ]. 4) ; οΥ, 89 
φεπογὶβ 678 εἰδχμα τπ λοαάϊεγπιηι αἴδηι. ᾿" ἰ ΤΟΥ͂Δ] πᾶπΠι6, ΓΘ ρα. 

ΟΒαΑρτεκ ΧΥ͂. 

1. ΔΝ ἤθη (ΠΟῪ {πδὲ ἬΟΓΘ ἴπ ὑπ6 ἰθηΐθ Πραγα Ὁ} {ΠΟῪ ΤΟΥ͂Θ δϑίοη βῃθα δὐ ὑπαὶ 
2 ΠΟ πᾶ ἰδκϑη γ]δσα ; ὅ δηᾶ ἔθατ 8πα ἰγοι]ησ [611] ἀροη ἴἤθα, δηᾶ ὃ {ΒΥ νγ88 

ὯΟ τηδῃ {Ππδΐ ΤΟΙ] ΔΙ Π6 4 ἸΟΠΡΘΥ ὁ ἴῃ {Π6 β'σῃῦ οὗ δῖ5 ποίσῃ θοῦ, θαῦ τυβηρ ὅ οαΐ 4]] ἰο- 
8. σοίλοῦ, ἔμ ν θα ἀροὴ ΘνΟΥῪ 5 ΨΑΥ οὗ {Π6 Ρ]αίη, 84 οὗἉ [Π6 ἢ1}] σουητγ. Απᾶ {πον 

Αἶθο {παῤ Πδῆ οδιῃρθα πὰ {Π6 πιουπίδί 8 Γουηά δθουΐ Ποία] " θα αὐνὰγ. Απα 
[ὩὨ6ὴ {Ππ6 ΘὨΙ]άτοη οὗ βγϑθὶ, θυ υΥ ὙΨΆΓΕΪΟΓ διηοησ ἴῃθπι, τυ ῃ6α οὐ ἀροπ {ὑπ 6π|. 

4 Απᾶ ΟΖίαβ εοηΐ ἴο Βαϊομηδδίθρη), ὃ θά ἰο Ποθαὶ,}} απὰ ΟΠοθαὶ, δηὰ (}1ο]8, δηὰ 
ἴο ΘΥΟΣΥ͂ θογᾶον 13 οὗ ἴβγδο], β ἢ. 848 βου] (611 {Π6 ἐλίπσε [μαῦὺ ἢδα Ὀθθη 2 ἄοῃθ, διὰ 

ὅ ο εοπιριαπα 1" (παΐ 411 Βῃοι ἃ σιιβὴ Του ἀρΟῚ {Π6 ΘΠΘΙῺΥ ἰὼ ἀοΒίΓΟΥ θη. ΝΟΥ 
σ θη {Π6 σὨ]Π]άγθη οὗ ἴβγ86] ἤδαγὰ ἐΐ, ὑΠ6 ν᾽ 811 [611] ἀροη {ὑθπὶ ἢ οπα οοπβοηΐ, δπᾶ 
βπχοίθ 1 ἐἤθτα απίο Ομορθα. 1 Κονγῖβο 4150 {Π6Ὺ ἐλαΐ στη ἔγοτα 6 γι158}6π).}5 δα [ΤῸ 
411 1116 Ὠ1}1 σΟΟΠΙΓΥ, --- ἴον γπόπ μαα [014 {ποῖ τ ηδί δα ἰβκϑὴ ρ]δοο “ἴ ἴῃ {Π6 σδιὴρ 
οἵ {π6Ὶ} ΘΏΘΠῚ168, --- 8Π4 ὙΠ 6γ τΠαὺ γ γῸ ᾽η (ὐα] δᾶ, δηὰ ἴῃ (ἀ8}1166, οαὐδηϊοα 15 Ποτὰ 

6 ἴπ ἃ στραί ἀοίθαι, 1 ἈΠ} ΠΟΥ στ σ ραβὺ ΠΠαπιαϑοῦβ 8πα {Π6 ὈΟΓάΘΓΒ Ἱποσθοῦ. Απὰ 
{π6 τραίάαρ, [ῃδὺ ἄτγθὶῖ αἱ βθία!α, 9. 1611 προπ {{|6 σΔῃΡρ οὗ Αββιιγ, δηᾷ βροϊ]δα ποτα, 

7 δῃηὰ Ψ6Γ6 σΙΘΑΙΥ ΘηΣ μα, Βαὺ 51 {π6 ΘΠ] ΓΘ οὗ 15γ86ὶ] ἐλαΐ τοίαγηθα ἴσοα (ἢθ 
ΒΔ σὮΓΟΥ ἸΟΟΚ ροββθββίοῃ οἵ 3 {παι τυ βοὴ τοπηδὶ ηθα ; δηα [Π6 Ὑ]]Π]ᾶσθ5 δηα Πδιη]θίβ,33 
ἴπ {ΠπΠ6 τηοππηίδίηβ δηα ἐπ {Π6 μ]αΐη, ροῦ ΙΏΔΗΥ ΒΡΟΪ]8, [0Υ ὑπ6γθ ῬἯὯδὴὲ ἃ ΥΘΥῪ στοϑῦ 
αιδηθγ.3 

ότι. 1, 2. --Ἱ Α. Το : ογιῖα ᾽ς. 52. 186 ἐλίπρ ἰδδὶ νγδὲ ἄἀοπο (6τ., ἐπὶ τὸ γεγονός). 8.50 ἰδδΔί. 4 ἔΠ6ΤΘ ἮΔΒ ὯῸ ΤΏΔῊ 
ἐμαὶ ἀμσϑὶ δυίαο (Ο6τ., καὶ οὐκ ἦν ἄνθρωπος μένων .... ἔτι. ΤΟ ῬΔΙΟΪΟΪΘ ὅτι 8 οηιἰἐἰοὰ ἴῃ δ8.). δ ον ἐκχνθέντες 19. δ2. 
64. 108. ΑἸὰ. κἴνοα [6 1θοκβ μἱ οἰ ΓΟΡα 6 δηὰ ζογοῖϊ 16 ἐκλυθέντες. δΘΑΟΥ͂ : ἰπίο (6 Γ., ἐπί) ΟΥ̓ΟΥΥ. 

γον. ὃ.--Τ ἃ. Υ.: Τηογ. 8 Βοῖη)Δ. ὃ οπιϊίς Απιὰ. ἘΤπὶδ εοπηδοῖΐτο ἰβ οὐ εἰδὰ ἰῃ 111. Χ. 23. ὅ8. 64. 71. 248, 
248. Οο. ΑΙά. Βιιὲ ὑπὸ ἐεχ. γές. ἰδ ῬΤΟΒΔΌΙΥ κοΐ. πὸ Οοἀά. 19. 44. 74. 108. αγο καὶ αὐτοί, οἰο. 

ΚΟΥ. 4, -- 19 Α.Υ͂. : ΤΏΡΗ κοηΐ Ο. ἴο Βοϊοιηβδι; ὁπ), 11: ἘγΪ σαο ἢ δαορίβ (ἔτοιῃ 111. 243. ψἢ Οο. δηὰ ΑἸὰ.) καὶ βηβαΐ, 

ὙὩΪσ ἢ ἴα ποὺ {οτιπὰ ἴῃ ἐ}λ6 ἐσαὶ. γές. 12 ΑΟΥ̓͂, : (οἶδ, δηὰ ἴο 81} [8:9 οολδία, 18 γγ6 7. 14 οὐλἱίδ [0 ςοπιριαπά. 
γεγβ. δ, 6. «-Ἰ5.Α.Υ.ὔ: ἐλεὶγ φῃηδηνίοθ.. . .. Ἀ]Ο. 16 Ἰῃδίοοά οἵὨἁ ““ ἴγοτὰ (ἐξ) 726 τὈιικδίοιι,᾽" Χ.. 68. ΟΙα 1,Δἱ. πανὸ ἐν Ἱ., 

πιδκίης ἐλ 6 ρῆτδβο Ἰἰαι ἔπ 6 δυδοοί τρίποῦ ἴπδῃ ἰὯ6 Ῥτγοάίολίθ. 1 ΑΟΥ.: ἐλὶπξε οτο ἀοθ. 18. οῃηδιαοὰ (ἸΠΑΣ., 
ΟΥ̓Θτοδπιθ; οἵ. Οὐ... αὐ ἰος.). 19 ψὶ τ αἰ κτοδὺ βἰδυιχζῃῖον (ΟΥ.. πλήγῃ μεγάλῃ. 869 Οσηι.) 30 Βοιυϊίδ. 

ον. 7. --1 ΑΟ ΡΥ. : Απά (Οτ., δέ). 32 Ἠλὰ (6ΓὙ., ἐκυρίενσαν). 35 [ηο εἰτΐ65 ἰμδὺ ἡοτοὸ (6τ., ἐπαύλεις). Οοά. 111. 
8δα αἱ πόλεις, ἩΜ8|16 Χ. 19. 28. 68. 64. 248, ΟἹὰ 1Δὺ. ὅ:τ. ὕο. ΑἸά. ἀρτοθ, ὀὁχοορῖ ἴῃ οὔοσίηρ δὴ δαάϊτσηδὶ αὐ δέξοσς ἐμ 
Ἰεΐίες γογσά.ὈΌ ΒΒῈΑ.ΡνΥ͂.: καῖ... . ἴ1Ά06 λυ] ἰτυὰο τν88 ΥΟΣῪ κτοδί. 
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8 Αμπά! Δοδβοίτῃ ἴΠ6 Βἰρἢ ργιθϑί, δηα {Π6 σουπηο]] 3 οὗ {π6 ΟὨΠ]άσθη οὗ 15γ86] ὑΠδὲ ἀνγοὶὲ 
ἴῃ ΦογΌβδ  θ), ὁδπ16 (0 ὈΘ6Π0]4 {π0 σοοὰ ἐῤέπφε (πδὺ {ἐπ Τωοσὰ μδά ἄομπο ἴον ὅ 18γϑϑὶ, 

9 δῃᾶ (ο 866 Ψυάίι, δῃὰ (ο Βρθαῖκ δρργου!ηρὶγ ἰο  Β6Γ. Αμπάὰ ψ ρθη (ΠΟΥ͂ οβη16 ὑμῖ0 
διογ, ὑΠ6 ν 411 Ὀ]οββοά δον ὅ ψιυἢ οΠ6 δοοογά, 8πᾶ 58εἰ υπίο μοῦ, Του αγί [Π6 Ἔχδ]δυίοῃ 
οὗ ΖΘ6γβαίθῃ, που ατέ [86 στοαὺ σΊΟΓΥ οἱ ἴβγδϑβ),, ποιὰ αγό {Π6 στοαΐ ὑϑ)οϊοίῃρ' οὗ ΟὟΓ 

10 τϑοϑ ὙΤηοὺ μαβὺ ἀοῃθ 8]] (8686 ἐλέπισξ Ὀγ {μΐπθ μπᾶ; ὅποι δαϑὺ ἄοῃθ ρσοοᾶ ἰο 
1βγ86], δῃὰ τῇϑὺ (ἀοά 6 ρ]Θαβθα " ἐμβογθυ . ΒΙ]Θββθα ὃ6 ἴβοὺὰ οὗ {μ6 ΛΙΠΙΡΉΪΥ - 

11 Τιογα ἴοσυ δυο υ ΠΟ Γθ. 
ΒΡΟΙ θα 016 οδιὰρ ἴον 15 {Π6 βρᾷοθ οὗ {ΠΙΓῪ αλΥΒ ; 
ῬΒδγη θ᾽ 11 ἰθηΐ, Δηα 811 {Π6 5Β1|1ν 8 Ὁ γ655615,}2} δῃα (86 Ὀ648, 

Απὰ 411 (Π6 ρθορὶθ 8814, δὅο 6 1. Απᾶ 4115 (16 Ρ60ρ]6 
Δ ἐμὸν δαγθ υπίο 061} Ο]ο- 

8 ἀπά 6 αὐ Κὶπν ᾽' νθ8- 
868, δηα 4]1 8 βία. Απᾶ 886 ἴοοῖκ ἐΐξ, δπα Ἰαϊὰ {ξ οῃ ἤ6Υ τρ}]6, δηα ρὰΐ ΔηϊΠ)8]8 

12 ἰο᾽δ6 ΔΓ οαγίβ, δηα ρϑοκοα ἐν 15 {ΠΟ Γθοη. Αμά "ἴ 4]1 ἐπθ ψοιηθη οὗ ἴβγδϑοὶ γδὴ ἰο- 
φοίμοσ (ὁ 866 μδσ, δηα ὑ]Θββθα Πθῦ, δι! τηδ46 ἃ ἀϑῆσβ διηοηρ ἰΠθῖὰ ἴῸΓ ΘΓ; δηά 886 

18 ἰοοῖκς Ὀγάποῖθ8 'ἴῃ ΘΓ Βαπᾶϑ8,}8 θᾶ σαν 1 (0 ὑπ6 ννοιηθη [μδὺ σγϑῦθ γι ΘΓ; δηα 886 
8ηα (μο86 ἰμδὺ χοῦ τὶ ΠΘΥ σΓονγμΘα ΓΒ ΘῃΊ561γ 68 ἢ ὑῃ 6 ον. Απα 886 ψγϑῃΐ 
Ὀδίοσθ 41} π6 ρϑορὶβ ἴῃ {πὸ ἄδῃοθ, Ἰθδάϊηρ 4}1 ὑῃ6 νγουγθῃ ; 8ηα θυ ΘΥῪ τηϑη οἱ 18γ89] 
[0] ογϑα τυ υθαρο Β,"} τ ἢ ραν] πα 5, δηα τσέέ ΒΟΏΡΒ ἴῃ ὑπο τ τη ΟΌ 118, 

γοΣα. 8,9. --1. ΥἹ΄ : ΤΒοη. 
4 (ο δβα!υϊθ. (8Ξ.ὸθ Οὐρι.) 

οι. 

γα. 10, 11. ---Τ Α. Υ. : νιμεὴὶ κοοὰ (τ., τὰ ἀγαθὰ μετά, διὰ τηὶχξ Ὀ6 τοπάσθσοα "' ΘΧΟΟΙ]ΘΠΕΙΥ 707 ᾽"). 
ῬΙϑδδοὰ (Οτ., εὐδοκήσαι .. .. ὃ θεός : εὐδόκησεν, οἰο., 111. 19 28. δ2. δῦ. 64. ΟἸἹὰ [,Δὐ. (ο. Α]ἀ.). 
ὌΥ11Ι. Χ. δὅ. 68. 64. 108, 248, 6ο. ΑἸ]ά. ΟἹὰ 1Δὲ. ϑγτ. 
ἴ6.. 14 ογιί8 (89 ἀγίκίηρ (ατ., τὰ ὅλκια). 

ΥοΣΆ. 12, 18. ---ΑΟΥ.: Τρ. 18 πδηᾶ, 
οὗ οἷἶτο ρου ὨῸΣ δηὰ ἀδγ »πιαϊὰ ἰδ γγαῶδ τ ϊὮ ΒΓ (αὕτη --- 44. 108. 236. 248. 0ο., αὑτῇ --- καὶ αἱ μετ᾽ 

321 41} [80 Σηδῃ.. .. ἴῃ ἐποῖνς δέίοοῦς (ατ., ἐνωπλισμένοι). μετ᾽ αὑτῆς). 

3 δηῃοϊοηίδ (6τ., ἡ γερουσία). 
δ 1060 Ὀ᾽οεδοὰ (48 δ8. 64. 248. 2418. 2419. ὅο. ΑἸὰ.). ΒτΙκδοπο δάορ ἔπ τοδαΐηρ ᾿ἱερουσαλήμ 

(ἐεχέ. γος. σραήλ) ἴτοπι Π. 111. Χ. 23. 44. 68. 108. Οο. ΑἸὰ. ΟἹὰ 1,δὲ. βγγ., διὰ ὃ ἰ6 πππάουθύθά!γΥ οοσζϑοῦ. 

8 (οἂ (248, 248. σο. ΑἸὰ.) δὰ δῃοποὰ ἰο (Θτ., ἐποίησε). 

6.Α, Υ.: π8- 

8. (οὰ ἰδ 
9 ογιὰδϑ 41}. 1 [8 οὐ  ἰοὰ 

10 Α.ΓΥ͂. οπιΐί4 ἴοτ. 1 ΟἹοΐοζηθδ ἷβ. 1153 λὶξ ρἰδιθ.0 1ὃ ογιΐξ 
1δ ηγμῖο γεραν (τ΄, ἔζευξε τὰς ἁμάξας)  ὠ 15 Ἰαϊὰ ἑποπι (ἐσώρενσεν αὐτά). 
19 κχαυθ 8180 (θέ. 106, 248. Οο. ΑἸά,, καὶ γυναιξί). 30 (Ὧ6Υ Ρᾳς}8 κατ δηὰ 

αὐτῆς ; 248. 6ο., τῇ 

σβάρτκε ΧΥ, 

ψοῖβ. 1-. Ὑηδῖ ποτ {π9 ““Ἰοδάογβ." [ἢς 
“ ΘΘΠΘΓΆΪ5,᾽᾽ δηὰ ““ςΒΠ]Π!ΑγοἢΒ,᾽ οὗὐ πῆοπὶ ννΘ τοδά 
Ἰη χὶν. 12, ἀοίμρ ὑπαὺ ἴδον ἀϊὰ ποῖ ρμῃϊ ἃ δἴορ ἴο 
{15 ἀϊβρτδοοία] δρῃι 1 Ηον νψγ88 δ ῬΟΒΒ10]6, ἰῃ- 
ἀδβά, ταῦ τΠ6 βἰ πη Ρ]6 δηπουμποθιηθηὶ οὗ {Π|6 Τη01- 
ον οὗ ΟἸορἤθγιθδ σουἹὰ πᾶν ργοἀάποθα βασῇ ἃ 
ῬΆΠπὶς ΔΙΠΟΠρ ὑΠπ6 ΠΟΘΑΡῚΥ ὕγο Ὠαπαγοά ὑπουβαηὰ 
νοίογ 8 οὗ Αϑεγσία, δηὰ ὑπαὶ ὑΠπἰ8 ρϑπὶς σοου]ὰ 
ἢανθ σοῃ παρα 80 Ἰοηρ ὑπαΐῖ Οζίδϑ δὰ [πη ἴο 
ποιν πΠ6 πεὶρηῃθογίησ Ρ]Δ068 οὗ ἐϊ, (μδὺ ὑμὶν ἴὼ- 
ΒΑ 5 Π1Ά τὶν ἢϊ }οΐη 'π τἴἢ6 ρυγβαΐοῖ' 

νερ. 4. Βιωοϊοσαδδίύμοοσω. ΟἽ. (πι. αἵ ἵν. 6. -- 
σΟμοραὶ. (Ἃἱ. ἱν. 4. --- Ομο]ϊβ. 0κπόονγὰ, δυϊ 

ῬΟΒΒΙΌΪΥ “]οΐοπ, ἡ 1. ΟΕ. σο5ἢ. χυ. 51; χχὶ. 15. 
γεν. ὅ. σπῖο Ομορα. Τῇ νοτγὰ ἴῃ ἢΠ6 αὐϑοκ 18 

ὙἱτΠποῦΐς [Π0 ἰοΐα: Χωβά. [Ὁ Βιιρροβῖβθ [0 ρὈ͵δοθ 

ΓΙΦΊΎΓΊ, πο ἢ ἰ8 4180 [89 τεδάϊπρ οὗ 189 ϑ' τίδο. 
Τὐἠοαϊοηδηῦ Οοπάοσ, μόονονοσ (Δ αίεειϊπα Εσρίον. 
Ἐμπά, (ναγίοτίψ Θιαίοπιοηΐ ἴον ΑΡ.]], 1876, Ρ. 71), 
ΒΑΥΒ: “Ὑνοῖνο ΕἸ 8} τι 68. βου οὗ ΒΒ οἴβδη 
(ϑονιμορο 8) Μ.}}} 06 ἔοι μά οχ [Π6 ϑΌγνοΥ ἃ μίασθ 
οδ] ἃ ΕἸ ΜακΠΟΟΌΟΊΙ, -- ἃ συΐη, ἢ ἃ. ΟΞ Ὀοδία 6 
ἰς οὩ]10 ἃ ̓Αττὰκ Κιοῦῦ!. ΤῊΪΒ 18. ποῦ ΡΓΟΌΒΟΙΥ 
ἴπ6 Οοδῦΐβ οὗ 1π6 ὑΔ0165, πὰ [06 ὩδΙὴΘ 18 ΡΠ 11ο- 
Ἰορίοδ!!ν ὨΘΆΓΟΥ ἴο Οἴοθᾷ δ ὕπο ΟΥΠΟΣ ἰΔσπΕΗ- 
εδιϊοῃ.᾽" --- Ουἰδαηκοᾶ. ὙΤίιθ υοτὺ 18 ὑπερκεράω, 
[86 πιοϑηΐηρ οὗ νν ΒΟ 8 ΟὈΥΟΌΒ; ΠΑΙΊΟγ, ἴο Ὀτΐῃρ 

16 τῖπρϑ οὗὐ δὴ ἈΣΙΩΥ͂ Δγουπα ποθ οὗ Ππ6 οηθ 
ΟΡρΡοβϑθά. ΤὨδ βᾶπια νοσὰ 8 ἐουπά δὶ 1 Μίϑοο. 
γῇ. 46, ἀπά 185 ταηάογοα ““ οἰοβοά ἊΠ6 πὶ ἰπ." [Ιὲ 
Ὑ85 8130 υδ64 Ὁγ ῬοΪγδθίαβ (χὶ. 23, 5). 

γον. 8. βϑρϑδῖκ δρρσουίη ον. δϑοιηθιῃἑπρ' ΠΊΟΓΘ 
ΒΘΘΠῚΒ ἴο0 ὃ8 πη ρ}}16 1 8 ΠΠΘΓΘΙΥ ἃ Τογιη 8] 88] {8- 
[ἴοη (εξ. ΤΧΧ. δὖ δυάς. χυιῖ. 15, ἠρώτησαν αὐτὸν 
εἰς ἘΥΉΓΠ. 1} [6 ψογβ λαλῆσαι μετ᾽ αὐτῇς εἰρήνην. 
Βυηβοπ δΘίδοίισεγς το 6 ΓΒ : “ πε τὰν οπαϊ οὐ τὰ 
γεαίδη," ἰαἰξ το ἠδτ ἰὰ α Κγγίοπαϊῳ σαν. 

γογ. 9. ορθδβ ποῦ «υαἴτ ᾿ἔθ6] ΟΣ ῬΘΥΒΟΠΑΙ 
ἱπηρογίδῃςο αἰ ἴοο ταις, ὑπᾶῦ 8ῆ6 81]]Ονγ8 16 
δίρη ῥγίοϑῦ δηα δ᾽ ἀθῦβ ὕο οοθ ἴο δθῖ, ἱπβιθϑα οὗ 
ϑοῖηρ ἴοὸ πθ} 7 

γογ. 11. Αμπὰ 811] δία βὐυϑῦ (τὰ σκευάσματα). 
ΤῊΘ ἐιγηίΐζαχο οΟὗἨ 5 ἴϑηΐ 8 τηϑϑῃῦ. ΟἿ. τὰ σκεύη 
αὐτοῦ (““ 5 βίυ Γ᾽}, δῇ Παϊκα χυὶϊ. 31]. 

γε. 12. Μϑδὰθ 8 ἄβῃιοϑ διηοσς ὕΠΘΣΩ ἴῸΣ Θ᾽, 
ἐποίησαν αὐτῇ χορὸν ἐξ αὐτῶν. Μοτθ ῥτοροτΐγ, 
α εἰογαί ἄαποο ἥγοπι ἰδεῖν παιρεδοῦ ΚὉΥ ἤἧεγσ. Τὴθ 
χορός νν88 (1) ἃ ἄδῃςθ ἴῃ 8 τίη, κύκλος ; δπά (2), 
88 ἤθΓ0, ἃ ἀβποθ ἀσοοτηρϑηϊοα νυ βορ. ὙΠ ΠΘΩ, 
ἔτ ΠΟΥ, α δαπα ὁ ἀαποοτβ ἀπά δίπσετβ; πᾶ, θη8]- 
ἸΥ, ΒΙΤᾺΡΙῪ ἃ ἔγοορ, δαπά. Οἱ. 8 Μδβος. νἱ. 32, 35. 

γεν. 13. ὙΠ οἱῖνθ νγᾶβ ἃ δυῦ0} οὗ ἸΟΥ͂ διὰ 
Ρόδεθ. ΟΕ. ἴὺ. ἃ βίπαῖϊαῦ βοθηθ ἰἰϊ. 7; δἷβο, {16 
Βοηρ οὗ ΜΙτίδηι αἱ Εχ. χν. 20, ΗἾ, οὐ πῆς [ἢ 6 
ΡῬΓθϑθαῦ ΟὯΘ 8068 ἴο ἴᾶνθ θθθ τηοάο]ρά. 



106 ΤῊΗΕ ΑΡΟΟΘΟΒΥΡΗΑ. 

ΟΗΑΡΊΤΕΕΒ ΧΥῚ. 

1. ΑνἑΡ' δυάδι θϑρδῃ {μ18 5 μδηκερὶ νίηρ ἴῃ 411} 1βγ86], ἀπ 811 (π6 ῬΘΟΡ]Θ βδῃρ ὙθιῪ 
2 Ἰουά ὅ (μ18 βοπρ' οὗ ρΡταΐϊβθβ. ΑἈπα Ψυασί βαϊὰ, 

Βερίῃ υπίο ΤΥ οὐ ν|}} ἰγπιΌΓα ]8, 
δίῃρ απο ΤΩΥ͂ " Τνοτὰ τι ΟΥΙΏΡΑ18, 
Αἀαρί δ υπίο Ὠΐπ ἃ ΠΘ ἢ 
Ἐχαὶὶ λΐηι, δα 0411] ὉΡΟῚ 8. ὨΔΙΏΘ. 

8 ΒἘΕογδ ἀοᾶννο ἀδοϊάοίῃ Ὀαι.168 18 (86 Τωογᾷ ;7 
ἘρῚ ἱπίο ἈΪ8 ὃ σϑιὴρβ ἴῃ {86 τηϊάβύ οὗ (86 ρ6ορὶθ ἢ μαί ἀβ) γοσθὰ τὴθ ουὐ οὗ (6 

ΒΑΠαΒ οὗ ΤΩΥ͂ ρογβθουίογε. ὃ 
4 Αβϑβὺγ οδιηθ ουὔΐ οἵ {6 τηουπηίδ᾽η8 ἔγοιῃ [86 ποῦ, 

ΗΘ οβηθ ὙΠῸ ὕθῃ ὑπουβαπαβ οὗ ἢἷΒ ἉΓΊΩΥ ; 
ΤΊΘ τυ] 46 τ Βογθοῦ βιορροα ἰογγοπίβ,,}Ὁ 
Απά {πεῖν μβογβοάθῃ οονογοά 81115.1} 

ὄ Ἠο ιβγοδίθηθα ἰο 12 θΌγη ἊΡ ΤΩΥ͂ θοΟΓάοΓΒ, 
Απᾶ ΚΙ] τΥ γουηρ πθῃ τι 1} {Π6 Βνγοχα, 
᾿Απᾷ ἀΑ8}} ΠΥ βυοκίηρ 15 ΘΒ] άγθη ἀραϊπδὶ (Π6 στουπᾶ, 
Απᾶ ρῖνϑ ᾿' τηΐμθ ἰπίδη(θ 88 ἃ ὈΓΘΥ͂, 
᾿ΑΠά ΤῊ ΥἹΓΡῚΠΒ 88 ἃ 8ρ0]]. 

θ. ΤῈ ΑἸ Τωογὰ αἰβαρροϊηιοα δ (ποτὰ ὈΥ ἴπ6 Βαπᾶ οὗ ἃ χογηδῃ; 
7 ον {μεῖγ ταὶρηΓΥ̓ οη6 α]ἃ ποὺ [41] Ὀγ 15 γοχηρ' πιθῃ, 

ΝΟΙΙΠΟΣ ἀ1ἃ βομβ 1 οὗ ΤΊ δηΒ 15 βιαῖτθ ἶτη, 
Νον [Ἀἃ}] 5 σίαῃίβ βού ἀροὴ ΐτα ; 
Βαϊ Δυάϊχ ἀδυρηίοι Ὁ οὐ ΜΟΓΑΡΙ δ κθηθα Ηΐπὴ νὴ τὰ9 Ὀϑδυΐν οἵ ΒΡ οοππῃίο- 

ΠΒΠΟΘ. 
8 ἘΕῸΓ 886 ρυΐ ΟΕ {16 σαγιηθηῦ οὗ 6 πὶἀονοοῦ [ῸΓ (86 Θχαϊίδιΐοη οὗ [89 3 ορ- 

φτοδθρά 1 [ΒΓΔ6]:; 
516 55 δηοϊηθα ΠΟΙ ἴδοθ τ ῖἢ οἰπίμαθηΐ, 
Ἀπ Ὀουπά ΠΟΣῚ Πδὶγ ἰῃ ἃ ἐγ Ό 8}, 
Ἀπᾶ ἴοο]Κ 8 ᾿πθῃ σαγτηθηΐ ἰο ) ἀϑοοῖνο ὨΪπ). 

9 δῦ βδῃα) σαν βῃθα ἢ 8 6γ6,33 
Απὰ Βογ ἢ Ὀοδυΐν ὑοοῖκ ἢἰ8 βοὰ] 35. ῬΥΙΒΟΠΘΥ --ς 
ΤΠ βυγογὰ "5 ρβββϑα {σου ρὮ ἢΐ8 π6οκ. 

10 Το Ῥαγείδῃβ απδϑα δἱ ον Ὀο] 1688, 
Απά {86 Μίϑαθβ θοῦ γϑηὺ Ἀβαμαον 5 αὐ ΒΟῸΣ Βαγαϊ βοοᾶ.35 

11 ὙΤΏρη ΠΥ Πυπ)Ὀ]Θα ΟΠ68 9 Βῃουϊθα ἴον ἾΟΥ, 
Απὰ ΠΥ ΘΔΚ ΟΠ 68 ΟΥΘα δ]ουα ; δηᾶ 32 ΠΟῪ 6 ΓΘ ἴῃ ἀἰϊβιηαν, 
ΤΠοΥ 82 Πρ ρ { {Ποὶν γοΐοθ, Ἀπὰ ἴΟΟΙ ἰο Βιρδι. 3 

12 ϑθοῃβ οὗ ἀδπ,66]8 ὅ ῥἱδγοϑα (μθπὶ ἐμγοιρῃ, 
Απὰ πουπᾶρα ἰμθιη 88 ἔπιρὶγ68᾽ ΟΠ] σθαι ; 

Ψοτα. 1, 2. --1.. Υ.: ὙὭδι. 5 ἰῸὸ εἰπρ ἰἷ4. Ἐοτ ταύτην δ8. ΟἹ]ὰ 14Δὲ. δΔηὰ ὅ'γγ. χῖνο αὐτῆς. 8.Α. Υ. : αἴζξον δ. 
Ἐτὶ Σϑοῦο τοςοίγοδ ὑπερεφώνει ἔτοτῃ 11. 1Π. Χ. 19. δέ. ἴον ὑπεφώνει οἵὨ ἰδ ἐεχέ. τες. 4 ΤῊ μον ΔΥ0Σ κυρίῳ ἰδ οὐ οὰ 
ὈΥ ΤΙ. 23. 44. δδ. ὅδ. δΑ.Υ.: Τυο. 6 πιδτρ., »δαῖνι απὰ ρναΐξε. ΤῈ Οοὐά. 11. Χ. 19. δὅ. ὅ8. 248. 0ο. ΑἸ]ὰ. δαγνό 
ἴον καινόν, καὶ αἷνον. 

ΨοΣ. 8. ---Τ Α. Υ.: ον Θοἂ Ὀτοακοῖὰ ὑπὸ Ὀδίὶ]οα (Οτ., ἔῃ θεὺς συντρίβων πολέμους κύριος ; οἵ. ἰχ, 7). Ιἢ πιΐρηῦ 8160 ὃθ 
τοπάοτοὰ "8 ἀοὰ νγ͵Πλο δῃδοίῃ,᾽" οἷο. πὸ σοάά. δῶ. 243, 248. νυνὶ Οο. ΑἸά. οχτηίε κύριος. 54... : διοου; μα ἴλ6 (6τ., εἰς 
παρεμβολὰς αὐτοῦ; 248. σο. οαϊε αὐτου). Οοδὰ. 19. 108. : ““δοδδο δ6 Πδί ϑθῃὲ ἰδ μοδὲδ ἰπίο ἔμ πιϊἀκὲ οἵ ἴδ: 6 ὁ τὴ ρ6 
οὗ ἴηο δοη8 οὗὨ [στδο] ἰο ἀρ  γὸΓ πιθ.᾽" 9Α. Υ. : ἔῆοτὰ ἱπδὶ ρμοσδοουϊοα ποθ. ΤῊ δζίίς]θ 5 δ της Ὀοζοτο καταδιωκόντων 
ἴῃ 11. ΠΠ. Χ. 74. αἱ., διὰ 68} ΒΟΆΣΟΟΪΥ 6 βοπυΐῃθ. Οοἀά. Χ., ἐξελέσθαι με ἕως χειρὸς καταδιωκόντων με. 

ετα, 4-. --ὸΕΠὰ.Ψ ν.: ἴδιο ἰὈγτθηα. 1: Ὥδγο σογογϑὰ ἴΠ6 Εἰ 115. 12 Ὀχασροὰ ῃδὺ δ νου ]ά. 15. ὅμο δυοκίηρ (86 
θε. 248. σο. Α1ὰ.).. 14 πιακο(θν., δώσειν. 1ϊ1δ᾽Βυΐ (καί, 68. 248, Οο.} 9... δίῃ ἀϊδαρροίῃηϊθὰ. 19 (86 (ι2 θέ. 228. 
248. 249. Οο. Α]ἀ.) πιΐχ ὲγ. . .. [41] Ὁγ [δο. 11 [ἢ δΒοῃδ. 18 [Πη6 Τ]Δη8. 19 ἨϊρὮ, 30 (8ὸ ἀδυραϊος. 

ΨοΣ. 8-10. -- Ὁ Ὺ : [8οδ6 ἴδοις γοΘ. 5. 4". 58 εἶγο... . βδηάδὶα....  ογο5. ΨΚ ΉΗΟΣ (καί ἰδ οὐχεξιοὰ ὮΥ 71].). 
86 χηϊηά, 5. Απα ἴδπο Ἰδυοηίη (οἷ. χῆΐ. 6). 21 ἀδυπίοα, τηδτᾷ., εὐ ματα, Ἐπ τοδλάϊημ ἐῤῥάχθησαν οἵ ἴδ9 
ἐεχί. τες. ἰΒ δαρροτίοα ὈγΥ Π. διά δδ.; 111. 19. 23. δ2. τὸ ἐταράχθησαν ; ἴῃ παῖς, πὴῖτὰ καί ὑγοῆ χοᾶ, 44. ΤῊ ποσὰ 
“οτά ἰδ οτοϊιοὰ ἴῃ ὅ8. ΟἹὰ [δ(. δά αϊα. ΤΠο ἐεχί. χες. 8 ῬΥΣΟΌΘΔΌΪΥ ζουαΐηθ. ΟΥ. χ. 8. ΤΏ ναγίδιϊοοϑ ΔΡΡΟΔΣ ἴο Ὠδνο 
ὕδδϑι ἐδυβοὰ ὮὉΥ ἴμ6 786 ὑπαὶ ὑπὸ ποτὰ ζοιιθὰ ἰπ [80 ἰοχὲ ἀἰὰ ποῖ δϑϑιὰ ἴο Ὀ6 αυϊὲὶθ δι ἐδ016, τ 116 (86 ΟΥΠΟΣ ττδδ ἃ βαίῃσγαὶ 
ΒυραιίαίΘ. 55 Α. Υ͂. : Βανγάϊΐποαβ (ΟΣ... θράσος) 

ψοτα. 11, 12. --Ὁ Α. Υ.: δ!ῃοιοά. 80 να. 81 ρμεϊοηϊαῃηοὰ. ΤῊ Οτοοῖς ἰδ ΠΟΣῸ ἐπτούθησαν. Οοἀὰά. Χ. 248. ἢανο 
ἑπτόησαν; 19. 28. δδ. 108.. ἡττήθησαν (ἡττάομαι, ἐο δέ ισογϑιεα}). ὍΣΑ, ΤΆεδ6. 25 γοίοοδ, Ὀὰὲ ΠΟΥ͂ ὙΓΟΓΘ ΟΥ̓́ΘΤ- 
ἐσοπη (α., καὶ ἀνετράπησαν. 84 ΤΏ 5018 οὗ 80 ἀδιηηροὶε (190. 108. ΟἹὰ 140. ὅγσ., "' θ0;8 ἯΒΟ ΔΙῸ ΔΒ ἀδσῃδοῖ5 ᾽)) ἤδυύθ, 
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ΤΏΘΥ ρδυϊβϑα θοΐοτθ [86 ϑιιραί θα μοβί οὗ τῶν ἢ [ωοσὰ. 
18 -1 νὶ}} βίῃρ ππίο ΠΥ αοά ἃ ΠΕ βοηρ.ἦ 

Ο Ιροτὰ, ἴδου ἀγί στοδὺ δῃηᾶ ρ]ογίουβ, 
Ὑγ)ομάογία] ἴῃ δἰγθηρσί, ἰην ποῖ ]6.ὅ 

14 Τοῦ 4]1} (Ἀγ “ ογθαίιγθβ Β6Ὶν 9 866, 
ΕἘὸγν μοι βρακοϑβί, δπᾶ {π6 Ὺ οδηθ ἱπίο θοΐηρ, 
ΤΒου ἀϊἀβὺ βοπὰ ἔοι (ὮΥ Ὀγοδίῃ, δπὰ 10 ἐαβιϊοηθᾶ (μοι, 
Αμα {6 γ6 18 ἢοπ6 ὑπδὲ Ἵϑη γϑβὶβί {ΠΥ σνοΐοθ. 

15 ἘῸΓ τηουῃηίδί 8 Ἷ 8588]] Ὀ6 τηογϑα ἔγομ ἐλδὲγ" ἐουηἀαίοηβ τὶ (86 τγαύρσβ, 
Απα γοοκβ ὃ 8841} τγ6]ὕ 838 ὙᾺΣ αὖ ὑΠ 7 ῬΓΘΒΘΏΟΘ ; 
Βαϊ" (δου ἀγί πῃϑγοϊξῃ] ἰο ἐμ θη ὑμαύ ἔϑδν (866. 

10 ἘῸΣ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ΒΔΟΙΙΠΟΘ ἰδ 11{016 ἔοτ ἃ βυγϑϑί βανουσ, ἢ 
Απᾷά 41] ἔαι 11 γαγγ 110016 ἴοσ ἃ 3 θυγτπὺ οβογίηρ ἀπίο {μ66 ; 1δ 
Βυΐ Βο (παι ἔϑθαγϑίῃ {86 1ωογὰ ἐξ στοδί δἱ 41] {1Π168. 

17 ΥοΘ ἴο (86 πδίίοῃβ ὑμαὺ σἶβθ ὉΡ ρα δ᾽ ΤΥ τϑρθ! 15 
ΤῊΣ Τωοσὰ ΑἸ τσ Υ {11 Ῥαηΐβῃ ᾽δ ΤΠθτὰ ἴῃ [86 ἀΔΥ οὗ Ἰυδστησῃί, 
Ῥυικϊηρ ΗΓ δπὰ ψόγιὰβ ἰπῖο ὑμοὶν Η68} ; ̓ δ 
Απὰ {ΠΟΥ 8118}} νγγα}} υγ! ἢ ραΐῃ 17 ἴ0Γ ΘΥ̓ΘΥ. 

18 ΝοΥ ΜὮΘῈ 15 (ΠΟΥ Θηίογθα ἰηΐο «6 γβδίθτω, ὑΠ6Υ πουβμίρροα Οοᾶ: ἀπᾶ σῇ θη 
{86 ῬΘΟρ]θ 6 ΓΘ ρυγῆθα, (μον οἴἶδβγθα {ποῖγ θυγηῖ οἴουηρΒ, δπα {Πεὶνγ τθθ οἴδουΐηρβ, 

19 «πὰ σἱ8. Φυα 4180 ἀδαϊοαίθα 411 (86 δι οὗ ΟἸορἤθσιιθβ, τυ ἢ (ἢ 6 ρθΌ0]9 
μδα σίνϑη Ὦ6Γ, δπᾶ σᾷγϑ (Π6 πιοβηυϊῦο πο, τ ἴσο 886 δα ἰδθη ἔογ ἤθγβο] Ὁ ουἱ οὗ 

20 ιἷ8 ὈΘα-Ο ΔΙ ΌΘΣ, 88 δὴ οἴἴοσίηρ Ψ αηίο {86 [οτά. Απὰ 3 (Π6 ΡΘορ]6 Κορί 8 ἔδϑιϊ- 
γα] 5 1ὴ “96 ΓΒ] θη ὈΘίΟσα (ἢ6 βδῃοί ΡΥ ΤῸΣ [86 Βρδοθ οὗ (γα τηομίμβ, δηὰ Ψαα ἢ 

21 τϑιῃηδίηθα τῖτ (θη... Βυΐ 3 δἰοσ {Π:18 ὑπ26 ΘΥΘΓΥ͂ Οη6 Γδίασ θα (ο Εἷδβ ἱπ ΠΟΥ Δ Π06, 
δα “9610 τγϑηΐ αὐγαῦ ἰο Βαοίμ]δ, "Ὁ πα τουδὶ ηθα οἢ 6Γ ὁ ροββθββίοῃ, δα νγὰ8 ἴῃ 

22 ΟΣ ὥπηθ Ὠοποιθα ἴῃ 8}1 {86 δουηίγ. Απα ΤηΔΩΥ ἀθβίγθα ΠΟΥ; 8πα ΠῸ πηϑῃ 5 
Κη Π6Γ 411] (Π6 ἀ8Υ8 οὗ Β6Γ [1ἴ8, αἴΐοσ (δὶ Μδηδββοβ Β6Ὶ Βυβθαμπα αἰοα, 9 δηα νγἃ8 

28 σαίμογοά ἰοὺ ιἷἰβ ρΡθορ]θ. Απᾶ 886 ᾿ϊνθὰ νϑῦὺ ἰοηρ ἢ δῃα στὸν δ᾽ ο]α ἴπ Π6Γ Πυβρϑηα 8 
Βοῦβθ, 8ῃ Βυπάγθα δηὰ ἤγθ ὑθ8 18, δηα τηδ4θ Π6Γ πηδὶα ἔγϑϑ ; δηᾶ 816 82 ἀἰδά ἰῃ Βοίυ- 

24 Ἰυ8,53 Δηα ΠΟῪ ὈυΣΙ α ΠΘΡ ἴῃ (86 ΒΕΡΌΪΟΒΓΘ δ᾽ οὗ ΒΟΥ Ὠυθρδηα Μίδπϑββθβ. ἀπα [86 
Βοῦβ6 οὗ 15Γ86] ἰδιηθπίθα Π6Ὶ βϑύθῃ ἀδΥ8 ; δηᾶ Ὀθίοσο 886 αἰθα, βῃ6 ἀἰδυΓ αϊθα ων 
ξοοάβ ἰο 411] ἔβϑπλ ἰμδὺ 6.6 ποαγοϑϑί οὔ ἀΐπαγοά ἰὸ Μδπϑββθβ [6 Γ΄ ἢυιβθαπα, ἃπα ἴο 

2ὅ τ1τῃῃόϑ χὰ ὑ{παὺ γγοΓο {86 Ὠδαγοϑὺ οὗ ΠΟΥ σϑοθ δ Απηάᾶ {Π6γῸ0 γγᾶ8 ποπ6 ὑπδὺ τηδ46 16 6}}}]- 
ἄγῃ οἵ [δγ86] δἴγαϊ ἃ ΔΠΥῪ τροτο ἴῃ [86 ἀδγβ οὗ συ 10}, ποτ ἔοσ 5 ἃ Ἰοπρ' (ἴπγ6 δἰίδσ ΒῈ 
168{}1.88 

το. 12, 18.---1.Α. Υ. : ὉΥ ἴδ Ὀαΐη]6 (ΟΣ., ἐκ παρατάξεως : δοο Οὐηι.) οἵ ἔδο (44. 106. ομἹδ μον). 3 ἐῃο [τὰ (60 θέ. 
448. Οο. Αἰά.) 8 ποῦν δοῃᾷ (τδτᾷ.) α δοπῷ Οὐ Ῥγαΐδο, ὕμνον καὶ αἶνον ; οἷ. τον. 3). 8 δηὰ ἰηγίποίὉ]9 (80 68. Οο.). 
Ψοτ. 14-16. -- ἰ«ΣδΑΟΥ͂ : ογπίς ἰΏΥ (σον) ψι (ἢ δ8. 74. 76. 286. ὅ Ἴ676 ταδᾶο (6τΣ., ἐγενήθησαν ; Χ., φκοδομήθησαν). 

4 αφρἰτίξ.... ἀγεαίοα ἐλδὴη (αν... φκοδόμησε).υ ΤΊΒ9 πιουπίδίπα. 8 ΤῺ τοοῖκ (δέ ἰ6 οπιϊἐὑοὰ ὈΥ 44. 11. 106.). 9 γΥοὶ 
{ἴοτ ἐπὶ δέ οἵ ἐμ ἐεζέ. γεε. 19. 108. λδγτὸ ἐν δέ ; 11. 111. Χ., ὅτι δέ), 10 4]1} κδοτίδοο ἐξ ἴοο ᾿ἐ{{|9ὸ... . . Βα υ ΟΣ ὑπίο 8606. ὁ 
(248. 6ο.). 11. ὁ ἐδί. 12 ἐξ ηοῖ δυδι)οίσπί ζογ (ὮΥ (σον ἰδ Ἰουπὰ ἰῃ 23. 44. 74. 106. 296. 248. Οο. ΑἸά. ἔοτ σοι). 
Ἵ οιἰπέίΣ ὑπο 66 (8668 ρτοσδάϊΐηρ ποί6). 
οτε. 117-19. --ἩΑΟΥ. : τοῦ κί πάτο (ΘΣ., τῷ γένει μον). ΕῸΣ ἐπανισταμέναις, 111. Χ, 74. 16. 106. ανὸ ἐπανιστανο- 

μένοις, ἱ. ἐ.) Ῥτοῖοσς ἐπ ζόστῃ ἱστάνω 1ῸΓΥ ἴμο γοστῦ, Οὐ. Βομ. ᾿ἰΐ. 81 ; 2 σον. {{|. 1 ; 641. ἰ!. 18 16.Α. Υ. : ἰδκο τϑηβθᾶμποθ 
οἱ. 161η ρυξης ὅτο δὰ πόστοδ 'ἢ τμοἷς βοἢ. 17 :760] ἐλόηγι δὰ τοορ (ΘΣ., κλαύσονται ἐν αἰσθήσει) 18 ΔΑ ΒΟΟΏ δι(ὡς). 
Ὁ (δὸ Τοτὰ (κο 44. 7]. 14. αἱ. 6ο. ΑἸά.). .. . 885 δοοη 4... . ἴδοῖν καἰἶίδ (δο 111. δ. 71. 76. 236. 249.) 30. ΟΔΠΟΡΥ͂ 
πο; ε86 δὰ ἰδκοὺ (τ., ὃ ἔλαβεν ἑαντῇ, (80 σοἀά. 11. 111. Χ. 4}1 υιιϊείπα ὑπὸ ἰδϑὲ τυγοχὰ [πὰ ἐμ ἰ8 ἔοσγτα ; ἐεχέ. τές., αὕτη. 
ἘΠ Σϑοῦο ποῦ] Ῥγοίοσ αὐτή). 31: ΑΟΥ͂. : 105 ἃ σίξ (οὗ. 2 Μίδος. ἰχ. 16; [π|κὸ χχί. δ: ἰπ θοῦ οδδθϑ, 88 θσο, ἀνάθημα, 
διὰ χοαηάδογοὰ " κἰτὺ ""). 

γοτε. 20-25. -- ΑΟΥι: 806. 53. οοπεἰπαυσρὰ 16δαιίης (Ἰἰξ., τοτὸ Ἰογία! : ἦν. . .. εὐφραινόμενος). 55 ογιί(5 Βυΐ (δέ). 
8 ουσῃ ἱποσγίίδηςο..... Ἰδοῦ ἰοὸ Βοῖδυ]ϊ. 356 ἴὴ ΒΟΥ Ἦσ. 11 ὨΒΟΠΟΌΣΘΌΪΟ. 15. Βυῦ ΠΟΏΘ. 29 τγῦδϑ ἀϑδὰ (ὅτ. 
ἀπέθανε). 39 Βαϊ εἴ)ο ἰπογοδδϑὰ τῆοσο δ ἃ ΠΟ ΣῸ ἰῃ ΒΟΠΟῸΡ (Θγ., ἦν προβαίνουσα [τὴν ἡλικίαν) μεγάλη σφόδρα). 81 πψαχοὶ. 
8 δρὲπ α΄ διὰ Βυηάτοα δὰ ὅγνο γϑϑσ οἷά. ... Β0 886. 88 Βοίμ υ]ΐΑ. 8Ὧὲ ον. δ8ὅ ἀἰὰ ἀϊεισίαΐο. 86 οὗ Κἰπατοά 
“6. Ἀίπτοα. δ] οπιΐ ἴον. 886 ΤῊ,ο ὈΟΟΙΚ οἰοδοα τὶ ἀμήν, ἰῃ 11. 19. 108. 

Οβαάρτεξε ΧΥΊΙ. 

γέ. 1. [πὶ ΒΒ φοτητη Ὠ ΆΓΥ ὁπ (88 ὈΟΟΚ, ρᾺ}.}] Ὑψογ, 2. Ναϊαγα!]ν βοτὴθ ὑγοτὰ ἰβ ἴο 6 Βα ρρ!!θά 
Ἰἰομβοά 1π 1858, ΕὙΙΌΖΘΕΒ6 δοςσθρῦβ [ῃ6 τϑϑάϊΐπρ' ὑπε-] αἴγον “ Βεορίη," Ι[Κθ ὁ το βἰπρ," “το ργαΐβε." ΤῊΘ 
δ ΒΘ εν οἔ ἐρέϑϑ ἐτωτ᾿ τἠὰ θὰ ἘΠῚ υἱπι τ 6] ὮΘΓΘ πηϑηςοῃθα Μψ͵λῸ8 ἃ Κίηἀ οὗ ἰδτη θουτίηθ, 
πἴ τὼ ΓΘ τ ἰοχὺ μιὉ118 1η ν ΊνοΝ [ἢ6 ὃ : ᾿ 
τοίθσθποθ ἴο ὑπερεφώνε. 8.66 Τοχίιδὶ Νοῖθα. 186 Ἡθργονν ὩΠ. ει Τοδα οὐ [8 ἘΞ. ἷῃ ΥΕΣΥῪ 

δε ἰδέϊετ ποτὰ πιϑβῃβ 1] ΠΘΓΑΙΪΥ ἰο ομίσγψ, ἷ. 6., ἴο [ ΘΔΥΥ {ἱπι|68 (θη. χχχὶ. 27, “ ἵβῦτοι "). [0 νδϑ 
ΟἿ 6ο Ἰουὰ 88 ἴο ἄσοση [ἢ 6 ΟΥ͂ οὗ δοπλθ ὁπ 6159. ραυϑᾶ ἼἽἢ]ΘΗῪ ΟΥ̓ Τοπιθη, 88 8 βοσοιηρδηϊπιοῃΐ 
Ἠδῖο νὸ δύο σεμάοζοά : “ [0 βίης νϑχγ Ἰουὰ."» ἴο ὑῃ8 δοῆρς δὰ ἄδηοθ. Τἢδ ““ΟΥΤΩΌΔΙ ᾿᾿ ΔΙΠΟΏΣ 



108 ΤΗΕ ΑΡΟΟΞΒΥΡΗΑ. 

1η6 ΗδΌΓΟΥΒ τυᾶβ οὗ (ἢ 6 ΒΆΠῚ6 ζΌΠΟΤΑΙ ΟΠΑΓΘΟΙΟΙ 88 
1πδῦ οἸηροΥ οα ἴῃ τη ΘΓ ΟΥΟΠ  ΒΌΓΆΒ. -- ᾿Εναρμόζειν 
ΤΊΘΔΠΒ 10 αὐαρί, ἰο δεῖ. ἼἢΘ ρῥϑδβαρο σοπάογϑα 
᾿[ 06 Γ4}}ν νοῦ] ὃ ; “ δαἀδρῦ ππῖο Ὠΐηι ἃ ΠΟΘ ΒοΏρ,.᾽" 
Τῆς ψυϊγαίθ δηὰ ΟἹὰ [αὔθ δυο πιοαμίαηιϊπέ, 
ὙΠΊΘὮ {Π60 Α. Ὑ'΄ Βϑϑπιβ ἴο παν ἔο]] ονγοά, 

γεγ. 8. ΤΠ σδρ οὗ Φοδονδῆ ἴ8 ἤθσὸ ροοῖίϊ- 
σ4}}Κ ρίνϑῃ ἔογ 118 ῬΡΟΤΟΥ δηὰ ναι] ποδα. ΤῊΪΐβ 
ΠΔΠῚΡ ἷἰβ ΘνΟΓΥ ΠΘΥΘ Ὑ ΠΘΓΘ ἢΪδ 19 δ΄ ἴο ὃὉ6 
Ἰουμῃάᾶ, ἀπὰ ἰπ ἰς ΤΠΘΥ ΔΓῸ βααίθ. ΟΥὮ Ῥβ. χχχὶν. 7: 
“9 δῃροὶ οὗ [16 38ὲ Θποδιηροῖῃ σουηά αδουΐ 
Ππθπὶ (Πα ἔθαγ Ὠΐπα, απὰ ἀδ] νου ἘΠ 6π|.᾽ 

γογ. 4. Ουἱϊ οὗ (86 τηουμπίδίηδβ ὕγοϊῃ [ἢ6 
ὩΟΣΊΏ, ἐ. 6., ὑπ6 τηοπηϊδὶηδβ οὗ πογίμοσῃ Ῥα]οβιΐηθ. 
-- Ῥϑὰ ᾿μβουδδβηᾶμ, μυριάσι. ) 6 ειίο ( ἰπἰοῖϊ., 
Ῥ. 99) ὑΠΚ6 6 ἀϊβοονθυβ ἤθ γα 8 ἔδι]πγθ ἰπ ΓΒ ἢ 8- 

Ἰδίϊομ ; Βαρροδίηρ ὑπαῦ 3, πεμλίμμαα, νεαϑ [6 οτίρ- 

πα] πογὰ, ἔον τ δίοῖκ {πὸ ὑγαηβ]αΐου σοδά ἽΞ , 

επ ἱλοιδαπά. Βαυΐ [Π6 Διο Υ ογὰ ΤῊΔῪ 4180 Ὀδ 
ἴα κοι ἴῃ 8 ᾿παθῆῃϊζα 8611580 88 ΠΑ ΠΡ ἃ ῥΤοαῖ 
ἘΌΠΊΌΘΥ. ---- ΒιορρΡοάα ἰογγθηΐβ. ΥΥ οἱἤ σοι Ἱὰ γοῦογ 
ἘΠἶβ ἴο {πΠ6 ἔδοῦ τῃδῦ 1Π68 ἜΡΤΤΙΒΗΣ ἴΟΟΪΚ ΡΟΒΒΟΒΒΙ ΟῚ 
οὗ {πὸ νναἴϑσ ΞΌΡΡΪΥ οὗ Βοιι]υα! 

γεν. 5. ΘᾺ βιυοϊκκίτις ΟΠ] τη ἴο [86 στουῃά. 
ΘῈ ἢ στ 6] ἰβ. ποῦ ἰηἤιθαιιθητ]ν τηθηυοπϑά ἴῃ {116 
ΟΙὰ Τοδιαπιθηῖ. ΟἿ 18. Ἴχχχν 9; Ηο8. ΧΙ. 16; 
Νδῆ. ἢ. 10. 

νογ. 7. βδοῖβ οὗ [89 Τιίδηδ. ... [411 σἰαῃίδ. 
, Βοπλδ 566 5ΒΙΤΠΡΙΥ ἃ Του ἴὸ ΟΤΘΟΚ τ τ Π 0 ]ΟΡΎ, 
δι ἃ 8ηῃ ουϊάθηοθ ἐπαῦ ΟἿΓΡ ὈΟΟΪΚ Μ᾽88 ἘΝ τ 
σοιῃροβοὰ ἴῃ ατθοῖ. Τηὸ ΤΧΧ,, Ὠονγανογ, Πα 5 

ομο6 τεπάογοά ἴπ6 Ηεῦτον νογὰ ὩΝ ΒΤ, Ἐγ 7Ί- 
ίαη5, Τιτᾶνες (εἴ. ῶ δή. ν. 18, 22), δ᾽ Πουρἢ 
ὈΒΊΆΠ1Υ Ὀγ Γίγαντες. Τἢδῦ {Π6 τοπάοτγίηρ δἀορίοα 
Ὀγ 1ὉπΠ6Ὸ 1 ΧΧ. δὰ βΒοιηθ γϑίθυεποθ ἴο ὕΠ6 τηγῦΠο0]- 
οἷν οὔ ὕὉπ6 ΟΥτθεκβ 5 Ἰηα 664 ονἱἀοηΐ. --- δα ῖοΣ 
οἵ Μοτγασὶ. (ΟἹ. νἱῖδ 1. 

γεν. 9. [15 ΟΓΓὮΥ οὗ τουΆΣΚ μον οοηἀοηβοὰ 
Δηἃ ἀγιϊβι σΆ}}γ σοτηροδοα [8 δοηρ οὗ ΔΦυσί! ἢ ἰδ. 
ΤῊΘ τοιηρίδιίοη ἴο αἰ ΒΘ πο 88 δὰ Πρ ΠΟΥ 
μοῦ {Π6 δυδ᾽οοῖ ΑΙΌΣΑΙΥ Ὀτουρὴῦ ἢ 561} 
ὙΆΒ ῬΓΟΡΘΙΙΥ Γαβίβίρα. 

ον. 10. 78ὸ Ῥογχγείδῃν αὐδκοᾶ. Τῇ ΓΟρΓο- 
ϑοηζαθίοη ποι] βθοπὴ 0 Ὠ6 ὑπαῦ Ῥουβίδηβ δπὰ 
Μεάθβ ΟΥῈ ΒΟΥΥΪΏΡ᾽ ΔΚ ΒΌΧΙ ΑΓ 8 ἰὼ ὉΠ|6 ΔΥΠῚΥ οὗ 
ΟἸορΠοσμοθ. 6 ογ ον ἴῃ  ὨΙ ἢ ὉΠ.686 γγνογὰβ ΘΟ Γ᾽ 
ἐβ ηοῦςοα }]6. ὙΠῸ Ῥουρβίδῃ γον δ ψ ΠΪΙΘἢ ὁπάθα ἴῃ 
τΠ6 ονογίῆτον οὗ {πΠ6ὸ Μεοαΐδῃ Κίῃραοπι ἴΟΟΚ μ]δοθ 
ἷῃ Β. 6. 558. Απά ΝΟΡΙΟΠΒΑΠΘΖΖΑΓ δα αἰδα ἴῃ 
Β. 6. 561, ἔῆγθο γὙϑασβ᾽ Ῥσουΐοιβ. Ῥἢσδβοσῖθϑ, οἢ 
{1|Ὲὸ οἵδ παῃά, ἤοτη τηοβῦ ἰἀΘΉΠΥ ἢ {Π6 
Ατρμαχδὰ οὗ οὔγ ὈΟΟΚ, {61} ἴῃ ἃ θαῦιθ ΤΣ [6 

Αββυυ δ: Β. Ο. 638. ΜαΥῪ ποῦ {Π6 ΟΥ̓ΘΓ ἴῃ ΕΪσἢ 
{Π6 ΠΑΠΙ68 Οὔ [Πθε6 ὕπο ργϑαῖ Ῥθορ]ἐΒ οὗ δητ αι Υ 
ΠΟΠΕΘΟΠΘΏΟΥ 8.6 πδοὰ ὃ6 ἃ βίγοῃρ ἱπεϊάρηϊαὶ 60]- 
ἄθιιςοθ οὗ {πὸ ἰδία οσὶχὶη οὗ οὐγ θουΚ 1 ΟἿ ΗἰϊΖὶρ, 
Οεεβολιολίο, ἱ. 277. 

γεΡ. 11]. ΤΟΥ τόσο δεϊοῃ βοᾷ, ἑ. 4., ὑπ Α3- 
ΒΥΤΙΆΏ8. ΤΠ 8.076 61 5 δι θην οπαπηρθὰ ᾿ῃ ςΟἢ- 
τὰ οκονα οὗ {Π6 Χαρί ἃ τγδηβι(ἱοη οὗἉ ὕἴΠπ6 Ὁποῦ. 

ΘΓ. 12. ϑ8οῃδ οὗ ἄβσῃβδϑὶδβ, ἵ. 6., ΘΙ ὙΟΌΠρ' 
τη. [ὺ 18 πιϑδῃῦ ἴο ἱμπάϊςδϊο {ΠῸ σοιῃραγατῖνθ 
ΜΌΔΚΗΘΒΒ οἵ [ἢ 15Γ8Δ6]1068. --- ἘΠα κα εἰν 8᾽ οὨἱ]κ Ὼ. 
10 18. ποῦ οἰθαὺ ψμδῦ 8 τἸηοδηΐ. ὅΠὸ 168 παῖ 88 
“ ΘΒ] άτθη "ἢ ἴτ τὰ ποὺ αἰ σι] ἴο Ραὰΐ τ δῖ ἴῸ 
ἀραῖῖ ἰβ. ρ]αἰη. ῬΟοδδίΌ]Υ 1:6 τοπιβίηΐηρ ἱπουρῃς 
ἴδ, {π8ὲὺ 88 Ο)6 Βρασοὰ ποῦ θνϑῃ ἴδο οὐ άτγεπ οὗ 
Γυρίτνοβ, 8ὸ το ἢ 1688 οουἹά (μον Ὀ6 κρεγρά. 
(λ8ὺ ((Ὀπι., αὐ ἰος.)}) τὨΐπ κα ἴΠ6 τοίθγοησθ 18 ἴο 
ὕΠ6 ἙΠΙΠ]άγθη οὗὐ ἀοβοσίουβ ἴο τἢ6 ἐΒΟΠΙΝ, ν Ὠἱ οἢ 
ΓΘ οὐδ οὗ τονϑῆρα μι ἴὸ ἄἀδθδίῃ. ὉΠ56ΠΒ 
ἐδιϑοίιοοτς τοηάθτβ ὈῚ ““Βορίηρ βογνδηΐβ." - Ἐκ 
παρατάξεως. ΤῸ ᾿ΥδΏΒ]αῖο ἐκ ἴῃ {Π6 8686 οὗ ὑπό 
ἴθγο, 835 ἴῃ ὕπο Αὐυϊπογίζοὰ Ὑογβίοη, ᾿νουϊὰ Ὧθ 
ΒΟΆΓΟΘΙΥ 8]}οὑν801]16ὅ.Ὀ ΤΟΥ πιὰ ρμ]δορὰ {ῃοπηεοῖνϑδ 
Ὀθαίογα 186 “ διηδθει θὰ ἤοκῖ᾽" οὗ [μ6 [μὐτά, δηά ἴῃ 
ζομδβοαιοηοα ρου βηοα. ΠΙΒ Ρῆγϑκο ΝΆΣ, ἴῃ ἔδοῖ, 
86 ἢ [Π6 οἸδδβὶοβ (Τ δασγά,, ν. 11) 828 τπῃθδηὶηρ, 
ἐπ γοσμίαν δαιἰ6. 

ον. 16. ἘΟΥΥ βδδοσβοθ. Ἀπ ον ἀοηῦ ΥῸΠ)- 
1 βόα ἔγοπι [8. χ]ὶ. 16, Ὀὰῦ 141}}ππῶρὴ ἔδν βιιογί οὗ 
τ ἴῃ ὈΘΔΌΓΥ Δηα ρΟΓΘΓ. 

γεγ.17. ἘἾΣΟ δᾶ σοστὴδ ἰηἴο 61} 68}. Οἱ. 
18. Ιχνὶ. 24; φοϊυδ. νἱϊ. 17. Τὸ Ἰοᾶνο ἴῃ6 δοὰγ 
απ θανοα, ΟΥ Τὸ ὑαγη ἰδ, νῈ8 σϑρδσαθα 88 πὸ πε δι 
οὗ ἀΐπμταοθ δος Οτίθια]8. ΕὙ ΖΓ ἢΘ ΒΑΥ5 οὗ 
1πΠ90 ννογὰβ ἕως αἰῶνος παῖ ΠΟΥ Ἀγ ἴ0 Ὀ6 ὉΠΩΘῚ- 
βῖοοά γῇῆοζοτί αν, ἀπ ποῦ 6 τΆ]}}Υ, δίηοθ ἴο [ἈΚ6 
ἴδοι 1 ΘΓ ΠΥ ᾿ΠΟΓΟΌρΡὮΪΥ οοπίγδα!οῖβ [6 ΗἩθῦτονν 
πιοίθ οὗ Γπουρῆῖ δὲ τῆδι [π|6.ἁ. Βῦ οἷ. 086 ΤσΑςοἢ- 
ἵηρβ οὗ (6 οοῖκ οὗ δ ϊξάομι, δα δὴ δυίίεϊο οὗ 
ΤῊ}}6 οἡ ἴπ6 Ἐδεμδίοϊορν οὗ ἴῃ Ο. Τ΄. ΑροούνρβΒα, 
ἴῃ ἴο Δι δϊοιδοσα ϑασγα ἔον ΑΡΓ]], 1879. 

Ἄογ. 18. Ῥθουϊο ΟῚ ρυσποᾶ. Τῇ θοο8- 
Ἂν ἔοτ μυτὶ ἤοβυϊοΩ. ΔΡΟΒΘ ἔγομ) 16} γθοθῃῖ ἀθϑὰβ 
οὗ υἱοοά. 

ον. 90.ὡ. ἘῸΣ [86 δρβοο οὗ ἰῆσοο σοῦ ῖδε. 
Τῆς ϑυγίδς ΒΑΥ5 “ΟΠ6 ΤΠ ῃ}}.ἢ 

γεν. 24. βονϑθὴ ἄαγα. Τῆηΐϊθ νᾺ8 ἴΠ6 σπδῖοιῃ- 
ΑΥΥ μοτίοὰ. ὙΠ Ψυραῖθ βιἰἀ8 ὑπαὶ ἃ δβίϊναὶ ἴῃ 
ΠομῸΥ οὗ {Π||8 ν]οΐοσυ οὐὸσ ἴῃς ΑΒΒΥΥ Δ ΠΒ νγ88 Δἀ 6 ἀ 
ἴο ἴῃς πο] άανβ οὗ 16 Φονγβ, δῃὰ ὑπαῦ {Π|0 Ψ6 ν»ν8 
ἙΟ]Ἰουγαιθά ἴδ ““ἴο ἴῃ ρῥγοϑοηῦ ἀδν. Τἢθ ΟΙὰ 
Τ,αἰἷπ ἀπὰ ϑυγίδς ἀο ποῦ τουδὶ ἴΠΠ|6 Δα! ἰοη. [{ 
σϑηοῦ Ὀ6 σεηπίηθ. ΤΟΙΣ (ὨἰηΚΒ Ὁπαῦ τῃ0 ὈοΟΪΚ 
ΟΥ̓ ΣΙ ΏΔΙΥ δηθὰ τυ ἢ γογ86 Ὀυγθηςγ-Βοοοηά. 



ΑΠΘΙΤΙΟΝΒ ΤῸ ΕΤΗΒῊΗ." 

ἹΝΤΒΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΝ Βοοκ οὗ Ἐδίπον, δ ἔοαπὰ ἴῃ {86 ΠΧ Χ., οοηίαίηβ, 88. 18 τνῷ}} ῆονγη, ἃ οομβίἀθγδῦϊο 
διηουηῦ οὗ τηδίϊον νυ ΐο ἢ ἀθ68 ποὺ ἀρρθϑᾶγ ἴῃ (86 Ηθῦγον, 118 ΒΌρΡρ] ΘΠ ΘΠ ΤΆΓΥ τηϑίζοῦ, ΠΟΤ ΘΓ, 
ὮδΔ8 ὈΘΘῺ 80 8.11 {}}}}γ ἱμ ογροϊδίθα 88 ἴο πηδκὸ πὸ ἰηϊοστυρίίοη ἴῃ [86 ἰβίογγυ. [Ὁ βϑϑη)β, ἰῃ 
ἔδοῖ, ἴο αν Ὀθθὴ ἀδβίσποα ἴο ΒΌΡΡΙΥ οογίδϊη οἵ 08 βαρροβοά ἀδβοίϊθηοίθϑ δῃᾶ ἴο τῆᾶκθ [Π6 
ΨΟΥΪς σοηροῖθ. Τα ἢγεῦ δα ἰοη, το ἢ γ88 πιθϑηΐῦ ὕο βοῦνθ 88 8ἃ βογύ οἵ ἱπιγοάἀαοίίοη ἔον [86 
ὈΟΟΚ, ἰ8δ 8 Δοσουηΐ οὗ δηῃ δἰϊεσθὰ ἄγϑϑδαι οὗ Μαγάοομβθυβ (Μογάθοδί). 10 ἔογοβδῃδάουβ {16 
Ῥγϊμοῖραὶ ροΐϊηΐβ οὗ 1}16 θη τἶγα ἰβίουυ. Ὑῃ6 βροοῃά ἱπιθρροϊιΐοη, βγοναἶγ ἰηβονίθα Ὀαίύνγθθῃ 
[86 181} δηὰ 14{}} νογβ868 οὗ {86 {πϊγὰ ομδρίοσ, ἰ8 [86 ἄθογθο οὗ διηδη γοϑβρθοίϊηρ {11 ἀθβίσασ- 
ἰΐοῃ οἵ {π6 δεννβ δῃᾷ (δ6 σοῃῇβδβοδίίοη οὗ ἰμποὶν ργορδῦῖγ. Τὴθ τδϊγὰ ἰηϊογροϊαιίοη, το ἢ 
ἐπ ἰδίου ἔοϊ]ονγβ {Π6 ἔουγι ἢ! ΟΒΑρΙΟΓ οὗ {86 ΗθΌγον ὑδχῖ, 18 Ἰη846 ἃρ οὗ ἴΠ0 ὈΥδΥΘΥΒ οὗ 
Ἐμοῦ δηὰ Μογάθοδὶ ἔοσς (86 ργθονθηιίοη οἵ (86 ργοροβθα τράββᾶοσθ. Τὴδ ἐουγ δηα δ ἢ ἃτθ 
8 οοπιϊμυδίίοη οἵ [86 {πἰνά, δηάᾶ, ἔαρι, ἀθβοτῦῖθο ἴῃ ἀοί8}} μον ἰἪ τγ8 [μὲ Εϑύμου βυσοοραρα 
πῃ 86 ἀδηρσοτγοιβ δχρογπωθηῦ οὗ δρροδγίησ ὑπ! ἀάθη ἰῃ [ἢ6 ῥγθβθῆοθ οὗ ὑμ6 Ῥογβίδη Κίηρ. 
ΤὨ6 βἰχίὰ δα αϊίοη 18 ὑμ6 δ ἰοῦ τοῖν [86 Κίηρ βοηῦ ἔογι ἃ Ὀπγουρ Μογαάθοαδὶ, γθοδ ]ἕηρ {μδὺ οὗ 
Βδιηδῃ, δηὰ 18 Ὡδίυγα ]Υ ρῥἰδοθα αἰγθοῦγ αἴνον νθῦβο 18 οὗ (Π6 οἱρδίι σπαρίθν, ΒΘ ΓΘ 80 ἢ 
Δ οἀϊού 8 τηθητοηθα. ΤῊ βονθητῃ, ἀρρδγθητγ ἀρβίσηθα ἴο ἔοσπι ἃ ΡΓΌΡΘΓΡ Θοποϊαβίοη ἔοῦ [10 
πδιγδῖΐνο, σοηΐαϊηβ δὴ δύ] ον ἄγθδαὶ οἵ Μογάφοαϊ, [16 δΔῃηῃοιπησθοιηθηΐῦ οἵ ἴῃ6 Θβι Δ} 15 θηΐ οὗ 
(16 ἔοαβὶ οὗ Ῥαυγίιῃ, δῃηὰ ἃ βίδἰβθιηθηῦ (ἀθθιμθα ΌὈΥ βοπιθ οὗ τηοἢ ἱπρογίβϑηςθ) γοβρθοιϊίζηρ [86 
{πὸ ψ Ώ θη 8 ἰγδηϑβϑδιΐοη οὗ (1:6 ὈΟΟΚ νὰβ Ὀγουσλιῦ ἴο Ἐρυρῦ. 

ΤΠο δΟβυγα ογάογ ἴῃ σἶοὶ π6 Αἀαϊτοπ8 ἴο ΕΒΙΠΟΓ ΔρΡρΘΔΓ ἰπ (86 νϑγβίοῃ οὗ 1611 18 ἀὰθ ἰὸ 
{86 ἔβδουῦ ἰμαῦ (86 ἰαϊίοσ ὉΠ μᾶΪγ δἀορίοὰ, νὦὰίνιουϊ δἰϊθγαϊΐου, 116 γγδησθιηθηΐ οὗ [86 ἰαΐδν 
οὐ ϊοη5 οὗ 186 [δη γυϊσαῖθ.ς Α,8 οὐ σϊηδ!γ ἰηδογίθα ἴῃ {μ6 Ψυϊσαῖα Ὀγ “δγοῖμθ, {Π656 
Ἰηςογροϊαιθα ρογίοῃβ μδα ἃ ἀἰβιϊποῦ ρ]δοθ δϑϑσηθα χθῖὰ ἱπλιμϑ  Ἰαύο ν δέου 16 ὑγα πϑἰδίίοη οἱ 
186 Ηφῦγον ὈοοΚ, Ὀαὶ τ ΓὮ ργΟ ΔΙ ΔΓ ΓΘαλΑΓ 8 ϑιδίϊησ ἴο ψνμδῦ ραγίβ οὗ {Π6 πηδΐῃ σόονὶς {Π6Υ 
ἍΘΓΟ ἴο Ὀ6 δϑδίρῃθα. ΤΏΘΥ Ὀδοσδη, ἢονονοῦ, ποῦ τ ἰ} (16 ἀγοδαὶ οὗ Μογάθοδὶ, Ὀὰὺ τ ἢ} 108 
ἰηἰογργοίαιίοη, ποῖ ἰὼ τ6 ΣΧ. ἔο ον 8. [16 ἰα8ὺ Ομαρίον οὗ {16 Βοοῖκς οὗ Ἐβίμ6υ, δὰ θη ὰ}8 
σι [Π6 βιαιθηαχθηῦ σοποογἷης 1)οβΠ6 8. ΤὨΪ8. ραγ Φογοιιθ δ βυβοεγοὰ ἰὸ τοπιδίη ἴῃ 108 
ογίσίη8)] ροβίϊοη, ἀπά, 48 Τπουσὶὶ 0 ἔογιηθα ἴ6 Θοηο]αϑίοη οὗ {π6 τϑᾶὶ Βοοῖὶζ οἵ Εβιβεῦ, ργο- 
σοβαρά ἔγομι ἰὺ ἴο σῖνθ (068 οὔδον δ ἀ το ἢ 8, ἢδύυγα!γ Ὀοσϊμηΐης πῖτ ππδὺ ἴῃ οὐγ ΕΡ] 58 
ΒΙΌΪ]6 8 16 βθοοῃὰ ὑυϑῖβθ οἵ ομδρίον χὶ. [}«{ ῥργοδϑββ οὗ {π|ὸ 186 σι ο]6 οὗ ΦΨογομλθ᾽ Β 6χ- 
ῬἰδηδίογυΥ τηδίϊον αἰβδρρθαγθα; δηὰ τ}}18 σο]]θοιίοη οὗ ἔγασιηθηΐβ οᾶπιθ ἴο Ὀ6 Ἰοοϊκοα ὕροη 88 
80 ΤΏΔΏΥ Δααἰοη 8] ομαρίογβ οὗ [6 Βοοῖς οὗ Εϑιμοῦ, δῃὰ ψγογθ 80 ἡσιηθογθα. Τῆθ οοηξαβίοπ 
ὑΠπΠΘΓΘΌΥ οσοδβίοηθα σου δβοδγο οὶ μᾶνο Ὀθθὴ ρτθδίοσ. ὍΤΠ6 ογάοσ οὗ ἰηϊγοάποθίοη δηα οοη- 
οἸυδίοῃ 18 ΘΧΘΟΙΪΥ τονοσβοα. Αμπὰ [86 ἢγχβι νϑῦβθ οὗ [16 8βο- δ᾽ δὰ ΘΒΑρίοΥ χὶ. 18 ρῥἰδοθα ψῇθ το 
ἀν 8 τΠῚῸ Ὧ0 ἸΏΟΓΘ ὈΓΟρΡΓΙΘΥ ὑπ ὕμογθ πσουὰ Ὀ6, ἔοῦ ᾿ἰπβίδησθ, ἴῃ ἰηβογιίίησ [μ6 ὠμυνυα υδλὰ 
[01 (ον ΐδηβ δὖ {86 Ὀαρίμηΐηρ οὗ (86 6ἰονθηῖ μαρία οὗ (μδὺ ορίβι16. 

Ἐπίαηι Τροχί. 

ΤΠῸ ατοοῖκ ἰοχὶ οὗ 86 Αἀαϊίοπβ, κὸ (δι οὗ ἴ86 Ὀοοῖκ ἰ8611, 18 οχίδηῦ ἴῃ ὑπο ἀἰδίληοὶ 
σϑοθηβδίοηβ. μὰ ἤγβί, πδιμθὰ Α. Ὀγ ΕὙ βόα, 18. ἴἢ86 νγ 6] ]-Καόπα ἰαχύ οἵ [86 Ηδχαρΐα οὗ 
Οτίζθη, δηα ͵'8 (16 οἢθ υ888}}γ [ο] ον. ΤῈ οὔμον, παπιθὰ Β. ὈΥ 1.6 βδηιθ οὐ ἶο, 18 τοργθ- 
βεπίθα ὈΥ ΟἿΪγΥ ἃ ἔθου Μ55. 10 νδβ ἢγβ ρυ ἰδηθὰ Ὀγ [788ογ, ἱπ [16 βθνυθηίθθηῦ οδηζυγΥ, 

11 μβανὸ δάορυδὰ [818 {Π{|9. τίμιον ἔμδὴ “ ΤῊο Βοδὲ οὗ [29 ΟΒδρίοτ οὗ Ἐδί 6, οἵο. (οὗ 6 Α. Υ.), ἈΠΟ τοϊσμὺ ταϊοϊοδά. 



900 ΤῊΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ἔτοιῃ Μ55. 98α. 98ὃ., Δῃα, πΟΓΘ γϑοθπῦϊγ, πὶ θ ἃ [}} οὐἦ σα] ἀρραταίαβ οοηϊαϊπίησ (86 γοϑά- 
ἴηγ8 οὗ 98α. 19. δπά 108ὃ. Ὀγ Εὐ (Ζ8ο 6. 

ὙΒΘΓΘ οδη Ὁ6 {1|1|60 ἀουδὺ ὑπαὶ (Π6 ορὶπίοῃ δπύθγίδί πὰ Ὁγ {86 Ἰδίίογ, πῖτ τ[μ6 τιδ]ουὶγ οὗ 
οὐἰεἶοβ, (μδὺ 0116 ββοομὰ ἰδχί 18 ἃ βοιῃθυμδὶ ἰδύδυ δἰϊαγθὰ ἔοτιη οὗ Α.. ἰβ οογγθοῖ. ὙΤ}8 σθῆθγαὶ 
ΒΟΟΡΘ οὗ {Π6 παυτδῖίνθ ἴῃ ὈΟὺδ 18 (6 δᾶπ|6, πα ποὺ ᾿ῃέγθα ΘΕ {ΠΟΤ 18 ̓ἰΐοτ] ἀστθθιηθηί. ΤῊΘ 
Ργίποῖραὶ αἰ βέθγθποθβ βθθαὶ (0 μὰν Ὀθθῃ οϑδυβϑα, δἰ ὑπο ν ὈΥ ἃ τιϊϑαπάογβίδπαϊηρ οὗ 116 τηθδπίην 
οὗ ἴπ86 ἰδοχῖ, οὐ ἃ ἀδββίγαε ἔου στθδίθ οοῃοΐϑαπθββ, οἰθαΓΏ6 88, δηα ργεοϊβίοθ. ϑοπηθιϊπιθθ (89 
οτγῖ σίῃ4] ἔογηι 8 οοηὐγαοίθα ; ἃπά βοπιθύξπιθβ, θβρθοΐδ!} γ ἔοῦ (86 βακα οὗ δχρ᾽δηδίίοη, δη]αγσϑά. 
Βυΐ (16 ομδῆρεβ δγῸ δἰ νγΑΥ 8 ΟἰΘΑΓΪΥ ΓΘΟΟρηΪΖ80]6 88 δυοῖ, δη, Ὁ ἃ σαγοΐαϊ οοπιρατγίβοη, [86 
ΤΟΆΒΟΏΒ ὙΠ]ΟὮ τηϊσῦ πανθ βυσασθδβίθα ὕΠ6 πὶ ρΘΠΘΓΘΙΪγ αἰβοονθύδθ]θ. 1 18 ᾿ἱπιηροββί!6 ἰὼ 5887 
ΒΟΥ, τη 0}} γοῦθησοῦ ὑπ δβοοοηὰ ἰοχὺ 8 ὑμδη ἰμ6 ἢτβί. ὙὨῈδ6 ορἱπίοῃ οὗ δ Βοβεὶ 1 δῃὰ βοπὶθ 
οἴδογϑ, {μαῦ ἴΐ 15 (86 ποῖ οὗ Ὑμοοἀοιίοη, 18 φαϊθ ἀπίθηδῦ]θ. [Ὁ πᾶβ, βοσγανοσ, υδϑὰ Ὀγ [ἢ 
ἰγδῃβίδίογβ οἵ (86 ΟἹὰ [,δὐΐπ νϑγδίοη. Βαὶ 10 που]ὰ 6 ἱποογγθοὶ [ο δββιπηθ ἐμαὶ ἰΐ ἀϊ4 ποὲ 
οτὶσίπδίθ ποι Ὀοέογα ὑμδῦ νογβίοῃ. 1δῆρσθη 3 ὄνθὴ δἰΐθπιρίϑ ἴο βοῦν ὑπαὶ Φοθαρῆυβ ἷπ βοπιθ 
ἰῃδίδησοβ [0] οντοὰ ἰΐ σαί ν ὑμδη Α., δπὰ (μΐηκθ (δὲ {}:6 βίγ]6 ἔυγηΐβηθ8 βοιῃὴρ ουὐϊάθησθ ὑμδὲ 
ἴῦ οτἱ σ᾽ϊηδῦοὰ ἴῃ (86 Μαοραοπίδη ρογοα. Ηΐβ γϑαβοηΐησ, βόονονον, 8 ἔδι ἔγομη σοπο υβῖγθ. 
Φοβθρίιυβ βϑαπιβ [Ὁ ἤανο θθθη δοαυδίηϊθα τῖἢ οὐ Υ δπἰαγροπιθηῖϑ οὗ [86 Βοοῖκ οἵ Εδβιπον [Ώδη 
ἴΠο88 οοπίαἰπρα ἴῃ οἰΐμογ οὗ οὖσ ὑπο ἰοχῖβ, ἢ }}6 [86 Μαοραοηῃΐδη οο]οτίηρ, 18 ἃ Θοτηποη ἔθδίυτθ 
οὗ Ὀο( οὗ [Πθηϊ. ᾿ 
1 ταϑρθοῖ ἴο {π6 ἰοχ Α., 10 σδπποῖ μοῦ θ6 ἀοιουιηΐηθα τὶ οοτίαϊ πίγ τοίου δ 18. ἴῃ 

118 οὐἱσίῃδὶ ἔογιω, οὐ 18 ἃ ΤΏΟΓΘ ΟΥ̓ 1688 ρογξδοῦ γεργοἀποίίοη οὗ {86 βᾶῃπιθ, αὖ (6 ῃϑδηὰβ οὗ βοπιθ 
τοδάθγ δ ΤῊ βύυ]α 18 ογπαῖθ, δηᾶ δούϑὴ βι1Π6ὰ; Ὀυϊ, τ ῖ]6 Ὠδίυγα ΠΥ ναγγίηρ τ ῖτἢ (6 οἸδΓ- 
δοίδυ οὗ {86 τηδίψου, 18 θϑβθῃ (δ! απἰέογαι. ὙΟΓα 18. ἴῃ [ἢ 6 ἔοστην σδβρθϑοῦ ἃ ᾿παῦκοὰ αἰ ογ- 
Θῃη66 Ὀθίνοθϑη ἰὺ ἀηὰ (Πδ0 οὗ Β.; [86 βᾶπι6 Ὀϑίησ τὰ 0ἢ} βία ρον, δηὰ τεϊ τη τηογὸ ἴῃ ΟΠ ΟΡ Υ͂ 
τὶ (6 ὈΥἰποῖρίθβ οὗ 186 ατοοῖκ ἰδῆσυδσα. 

Ετοὰ {86 ΓΧΧ. [6 Αἀαϊοηθ ραβϑβθὰ ονοῦ ἱπίο [86 νασίουβ ὑγδηβὶδιϊΐοηβϑ ὑπαὶ σογὸ Ὡϑαθ 
ἔτοπι ἰδ; πδιῆοὶγ, ἴΠ6 [,αἰΐη, Οορίίς, ΖΕ μορὶς, ϑγτίδς, Ατὐπηθηΐδη, αδθογρίδη, Αγδρῖὶς, δηυά 
διανοηΐο, δῃὰ μεϊἃ ἴῃ τθπὶ 86 δδιθ γοϊδίνα ροβἰτίοθ. ΤῊ ἰγϑδηϑίδιίίοη οὗ ([μ6 Δαάϊτίοηα 88 
ξοαπὰ ἴῃ {πὸ Ὑυϊσαία βθϑίη8 ποὺ ἴο αν Ὀθθη πηϑάθ ΟΥ̓ Φογοπιθ," Ὀὰὺ ὈΥ δὴ δα ϊορ μβδηὰ. [0 
8 80 ἔγθθ 88 [0 Δρρθδγῦ 1688 [{|κ6 ἃ ἰγδηϑ)διίοη ὑμδη δὴ οὐ σίηα]. Ὁ τοχῦ οὗ (6 ΟἸἹὰ 1, τὸ 
Βδνθ ΟὨΪΥ ἴῃ δῃ ἱποοηιρ]οία πὰ Ὀδά]γ σογγυρίοα ἔοσῃ. [ὑ γἂβ ἀδγῖνθα τη βυν ἔγοιῃ Α., θυ οοἢ- 
[Δ᾽ ἢ 8 4130 πη 1518 Κ80]6 την ῖκ8 οὗ μανΐησ Ὀθθὴ ἰηἤισηοοᾶ Ὀγ Β. ΤΏ ἔοτῃι οἵ [Π6 οτἱ σὶη8] ἰϑ δοιῃηθ- 
{ἰπ|6ὸ8 τϑοδαί, ἢ }]6 τηδίϊον 8 ὈΟΓῺ δἀἀθαὰ δηὰ οπιϊπΓ᾿!64ἅ. Τὴ ϑ'γτγίας δπα Αγαρὶς συϑγβίοῃβ οὗ 
1[Π6 Αἀαϊθοηβ αν Ὀθθη ρῃ Ὁ] 8μθὰ ἴῃ δοπηδοίϊίοη στίτἢ (86 οπάοη Ῥοϊγρὶοί. Οὗ «Α Οδμιαϊάαὶα 
νογβίοῃ, οἡ (Π6 Ὀαβ18 οἵ ψιαἰο ἢ ἃ δίδγυ ! πσ ΓΠΘΟΥΥῪ σοησεγπίησ [86 ογἰχίη οὗ τπ6 Βοοῖκ οὗ Εδίμογ, 
ἱποϊϑῖνο οὗ [16 Αἀαϊοηθ, ἢ88 θθθπ ἐουηάοά, να 8}4}} βρθδῖκ ραγι συ ]υῖγ Ὀοῖο. Απ οἱά 
Τια δὴ ὑγαπβίϑιίοπ τηθηϑοηθὰ ὈῪ ΕΥ̓ ΖΒΟμΘ, ππδάθ ἔγοπῃ {86 Ψαυϊραῖθ,δ οοηίδίη8 Ὀαΐ 8 βἰησὶθ 

οΒαρίογ οὗ {π6 Αἀάϊιΐοηδ, αηὰ ςοποϊυάθ8 τσ (ἢ 6 ἴοἸ οσίης βοπιο  μδὺ ὑποχροοϊοα τϑιηδγίκ: 
“6 Ἰπηθ δί6}ν δέου τμαῦ ΠΘΓΘ ἈρΡρθδσ8 σοπηθ8 οἴ μοῦ τηϑίοῦ οοποογηΐησ Μαγάοοβευβ, πῃ ἢ, 
ἴῃ οἴἴοοῖ, διηοιηΐβ ἴοὸ πυο}} [16 βδμθ (μΐησ. ὙΠΘΥ ἃγὸ γϑοογὰβα Ὁγ (μ6 [Ἕἀτγθοκ} ὑγϑηβὶδῦοῦ 
οὗ [86 ὈοΟΚ, ἔον 8 ἐοπηὰ ἰπθπὶ αἰγοδαν οχἰβιϊησ ἰη (86 ΟΥ̓ΘΘΚ Ιδηρθασο. [Ὁ ἰ8 ποῦ ἴῃ ΒΘΙΓΙΏΟΩΥ 
ἩΠᾺ τὴν ρίδη ἴο τερθϑῦ ποιὰ : ἰῦ σγου]Ἱὰ Ὀ6 Ὀοῦδι δαρεγῆσπουβ δπὰ ι.56688.᾽᾽ 

Οτὶσίη ο7 ιλὲ Αὐἀαμίοηϑ. 

Ί τοβροϑοῦ ἴο {π6 οτσίη οὗ {6 ΑἀαϊτίοπΒ, οὐ ςϑ γαῆρα (ΒΘ β ον 8 ἴῃ ὕνγο αἰβεϊ ποὺ οἾ85868: 
(1) ἴῇοβο σῇο μοϊὰ ὑἐπδὺ (ΒῸΥ  Γ6 σοηροβοα 85 Αἀάαἰτίοηϑ, ἰη (μΠ6 τοῖς ἰδησυάρο, δ ἃ {ἰπιθ 
ΘΟὨΒΙΔΘΓΔΌΪ βυδδοαυθδηῖΐ ἴο {πΠ6 οομηροϑιίίοη οὗ (πΠ6 ΗΠ ΘΌΓΟΥ ποτ ; δῃὰ (2) ἴ8οβ6 ψ}ιοὸ πιαϊπίδίη 
[μᾶῦ {ΠΟΥ ΔΥῸ 8 ἰγδπβίαιΐοη ἔγοιῃ ἃ ΠΘΌΓΘΥ οὐ ἀγδιηηδίο οτἱσίηδὶ, τὶς δηϊοαδίθα (6 οἈποῦ- 
σαὶ Ἐδβίμον [186]. Τ) ποτ παύοὶν ἕο πα ᾿δίῖονῦ [ΠΘΟΥΎ, ἰῦ 18 δυρροτγίοα, Μὴ} βοδγοοὶν δὴ 
Θχοθρίζηῃ, ὈγΥ Βοιηδη Οδίμο]]ς το Β δ] οηΘ, 8δηα (λδὺ ΟΥ̓ ΠΟ Τη6 88 τὶ υπηδηϊμγ. Ιηἀθθά, 
ὍΠ6 δυβρίοίοη 18 Βοϑγοοὶν ἴοὸ 6 γοϑίδιθα, {μδὲὶ (86 ἀδοϊβίοῃ οἵ ἴπ6 Οουποὶ! οὗ Ὑγϑηΐ ἀθοϊαγίησ 
186 Αἀάαϊάοπβ οαποηΐςδ] μ88 δὰ ἔδγ ἴοο τους ἱπῆσποηςσοθ, ὈοΙἢ ἴῃ (86 πιθοῦ οὗ {86 οὐ χίηδιοη 
οὗ υμὲ8 ἵπϑοῦν Ὀγ Βα ]αγτηΐη,δ ἀπά 108 βδυ θβοαποηῦ βυρροτί, τὶ μουϊ βρϑοΐαὶ ναγίδιίοη οὗ ορἰηΐου, 
ΌὉγ 6 Βοβεῖ, β.ο]ζ, ὙΥ εἰϊα, βομοίπον, δησθη, Βϑυβος, δηὰ οἴμεσβ. [ἢ ἔδοὶ, ΕὙ ΈΖβομθ ἀο68 

1 ϑρεείπιες ατίαγεσι 1 εεϊοπωνι δαιτὶ Τεχίμε, αὐ ἰος. Το. Ομαγιαἰελσί,, 1800, 262 4 . 

8 866 Ἀουδδ ᾽πὶ βο θη ΚΟ} Βιἰὸ. 12α.. ἃτὶ. “ Ἐδίῃον."" 4 Οἵ σδῆπ, Εἰμέείε., ἵν. 889. 
ὅ Σέδεὶ ἀξ Τοῦΐα͵ ἀὲ Οἰμαάμία, 4 ἀὲ Εμεν, οἴ. Ὑομπακξία, 1844. 6 }ὲ γεὺῦο Ῥεῖ, 1, 1, 4. 10. 
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ΑὈΘΙΤΙΟΝΒ ΤῸ ἘΒΤΉΕΕ. 9201 

Ὡοΐ δοδἰίαία [ο βαυ: ἢ ὁ" ϑίποθ ἰμδὺ πιο [πὸ Οουποῖϊ οὗ ΤΊΘΏ07]7 ἰδ 658 Ὀδϑὴ [Π6 ἀἰβαστθοδῦϊθ 
ἀυϊν οἵ [Βοπιδῃ] (ὑδί ο !ς ΓΠπθο]οσίδη8 ἴο 0 ΒΕ}, 88 ἴ8. 88 ῬοββὶὉ]6, (8 ἀδοβίοὐ ἀασϑίηδι {10 
ξιυπἀδηηθηὍᾺ} ρῥγίποῖ ρ 68 οὗ οὐ ἰοΐβαι, Ὀοΐὰ Θχίθγ 8] δηα ἱπύθγῃΑ].᾽᾽ 

1: 18 Ὀυΐ 7αδὺ ἴο πιρηὐΐοη, ΒΟΎΤΘΥΘΡ, 88 δὴ δχοθρίϊοῃ ἴο (δ 18 τιον γίηρ ΘοοἸ εἰ δϑιίςαὶ ἀἰϊνἰ βίου, 
ΔΙ Βουσἢ δἰπηοϑί ἃ 801} ἸΆὙῪ οὔθ οὐ [}}18 β'ά6, ἰδὲ ΦΔαϊΐυ5 Εἶγδι 53 88 αἷδὸ οἵ ἴ86 ορίπίου (μδὶ 
{Ππ6 Αἀαϊείουβ ἔοττηθα ἃ ραγί οὗ ἴ86 ογἰσὶπα] Βοοῖκ οὗ Εϑίθοσ. Οὐ ἴμ6 οἴμον μδηὰ, ἕο] ον 
1.6 ἀφοϊἀθαὰ οουγϑα οὗ Φοτγοπιθ, ἰοσ οί" τὶ Οδγάϊηδὶ Ησυρο, Νίοοίδυβ Γγτοηδίβ, Ὀἱοηγβὶυϑ 
Οανιυδίδηυβ, δηα οἴμογβ, 86 ἔδιιουθ Βοπίδὰ Οδίμοὶο τυῖσον, δἰχῦαβ οὗ βίθηδ (Δ. "ἡ. 1620-- 
1569), ἀηᾶοσ [86 ραϊγοπαρθ οἵ Ῥορο Ρίυβ Υ., πτοῖθ ἃ πουκ ὃ ον τ βίο Βα ὈΘΘαΌΘΠΟΥ δηοί μοῦ 
ῬΟΡβ, Βϑηβάϊοῦ ΧΙ... Ὀδοδπιθ ΒΡΟΏΒΘΟΣ, --- [Ὠ6 βᾶπι6 Ὀδιηρ ἀοαϊοαιθα ἴο Βἷμη πιΐμοῦξ οὐ͵θοϊίοη, 
- ἰπ ν ἰο ἢ 86 τηδἰηίαἰ θα (ἢ6 ΔρΟΟΥΥΡΑΙ οἰαγϑοῖον οὗ (Ὡ0 Αἀάϊιίοηβ, ουθὰ ἱτοραϊΐπρ (οὶ 
δυϊδοτβηΐρ ἰο Φόδορθιδ. δϑἰχῦυδ τηδἰπίαϊηθὰ {πδὺ (86 Τυϊἀοποῖΐπο Οοαπηοὶ! ἀϊὰ ποῖ ἰπίβηὰ ἴο 
δῖὶνθ οδῃοηΐοδὶ δα που ὑο {86 Αἀάϊεϊοηβ, Ὀαὺ ΟὨἸΥ ἴο [86 ὝΟΥΝ 88 ἰδ ρΡρθασΒ ἰῃ (86 Ῥα[θβ- 
εἰοΐδη σδηοῦ. Το δἀάρα τηλοῦ, μογονογ, 6 ἰηοϊυαἀοα, πι} 1 δηὰ 2 Εἰϑάγαϑ δηὰ 8 δῃὰ 4 
Μδοοδῦθοβ, διηοηρ ΔΡΟΟΥΎΡὮΏΔ] τυϊθησθ οἵ ἴ86 Ὀθίδγ οἾδ88, σοῃοοσηΐησ Ὑϊο ἢ ἴῃ6 ΕΔΓ ΘΓ8 
δὰ πού νϑηϊυγοᾶ ἰοὸ ἀδοϊάο ρμοϑιζίνοὶγ, δηὰ πϊσο ἐπογϑίοτο, πὰ] ποσίν οἵ Ὀοΐηρ τοϑὰ, 
οὐσθῦ ποῦ ἰο Ὀ6 υδρα ἔογ {86 βιρρογῖ οὗ δὴγ ἀοοϊτίηθ. Φϑμη βϑϑδ ἴο δυο γασαγάϑα (818 ἔδοῖ 
δοποοσγηΐηρ ϑἰχίαβ 88 οὐϊάθηοο τὺ ὑμ6 Τγιἀθηίηθ σμθοῖς οὐ ἔγθο ορίπίου δὰ δθθα δὲ ἰϑϑϑὺ 
ῬΑΓΟΔΙγ γοιηονθα; ἔον, 116 νθηϊυγίης Ὧ0 ἀφοϊάοα Ἰυπάστηθηῖ Ὠἰπηβοὶἔ οὐ {16 βυ ͵ ]δοῦ οὗ [89 
Αααϊτίοπβ, 6 νἱρογουβὶν οοηϊθοδβίθ τμαῇ οὗ ἃΪ8 δοςἸθβίδδϑιῖοδὶ Ὀγθίμγοη, δηὰ ἀθοΐαγθθ {παῖ ΒΔ 
ΟὨ6 8 δῇ ᾿1θουγ ἴο τη πρδὺ 6 ρ΄θδ8θ8 δοαυαύ 10: “ὁ δεν πιαφ ἀϊογδον ἀδηζεη, τοὶ ΕΓ 65 70 
φυί βηαεί.᾽" 4 

ϑ΄ποθ, ποῦν, [686 το σοπῆϊοιηρ ΟΡ᾿πίοηβ σοποογηΐηρ [86 οτἱσία οὗ ἴμ6 Αἀαϊτοη8 8ΓΘ, 88 
ΟΥ̓́ ἀσαϊηδὺ ΘΔ ἢ ΟἸΒΘΥ, 80 ΒΏΑΓΡΙΥ ἀσβἤηρα, δηὰ ἴΠ6 πιδίϊοΓ, πῃ ουθου ον", 18 086 οὗ Βοὸ στοαῦ ἱτϊηρογῦ- 
ΔΏς(α, ἰῦ Ὁ }}} ρογθαρ8 τοναγὰ οὐγ οδογῇ ἴο ἸΙοοῖκ τοῦ ἴπ ἀθῦδὶ!] ἰηῦο {86 ἰϑίονγ οὗ ἰμδὺ ψὩ 6 ἢ 
Ὑ6 δᾶνο ᾿α5ὺ 66 ἢ οομϑβίἀοτίησ, Τὸ ἄθογθα οὗ [πΠ6 Οὐπηο]]} οὗ Ττοηῖ, δἔζοσ ρίνίησ ἃ 1180 οἵ [86 
ὈοΟΚΒ οἱ (μ6 ΟΙὰ Τοδβίδποηϊ, ἱποϊαάϊηρς Εδίμον, δὰ ἀθοϊαγθὰ: “Ὃ 1ἢ, ΒΟΎΘΥΟΣ, ΔΩ͂ ΟΠ6 4068 
πού γϑοοῖνο (Π6 οηγο δοοῖβ, τοϊὴ αἰΐ ἰδεῖν ραγίβϑ, α8 ἰλεψ αγὸ ασοιιδίοπιδά ἰ0 δὲ γεαΐ ἰη ἐδλ6 Ο'αἰλοϊϊο 
ολυγοῖ απὰ ἱπ ἰλε οἷά 1 ιαιη Ῥεωίσαίε οαϊῖοτι, 88 βδοστθὰ δῃηὰ οσδηοηΐοαὶ, ἀῃὰ Κηονηὶν ἀπὰ τ ]ῦ- 
ησ!)ν ἀοβρίβ6β (Ὧ6 δἰογοβα! ἀ ἰγβαϊιίοηβ, ἰοὺ ἷπὶ Ὀ6 δΔηδῖ 6 Πη8.᾽) 10 Μ11}} θ6 ποιϊορα τμδὶ, τὶν 
τοϑρθοὺ ἴο ὑμ6 ὈοοΪς Ὀδίογθ 8, (86 Ἰτου 6 βοπιο οἰδι88 18 (δῦ τ ΪΟἢ ἀθοίαγοβ {μαὺ ἰδ 18 (0 ὈΘ 
τοοοῖνϑα ἰη Δ]} 118 ρδγίβ 88 γοδὰ ἴῃ {86 Οδίβο]ο ομυγ ἢ δηὰ ἴῃ (86 οἷὰ 1,.Δὑἱη γυϊσαῖο οἀϊάοῃ. 
Τμδὺ 18, (88 Αἀαϊοηβ ἴο Εϑίμον ἴο Ὀ6 ἑουπὰ ἴῃ (16 γυϊσαῦα, ἰπὰ 116 οοηξαβοα οοπάϊ οι το ΚΒ 
Ὑ6. Ὠᾶνα δῦονο ἀδθβογὶ υθὰ, τοῦ ἴο ὃὈ6 μο]ά ἰη’ Θαι}8] Θϑυϊπιδιϊου τὶν 116 τοιηδίηθν οὗ (μ6 ὈΟΟΚ. 
Νο οἴδονῦ ἰμέθγθηςο σου ὈΘ 780} γ ἄγάνσῃ ἔγοπι (Π6 Ἰδησιυασο. 80 δοῃοίπου: δ “" ΤΏ οδηοῃ- 
Ἰοϊγ οὗ [Π656 δα τ] 0η8 18 ᾿νοῦ σῇ [9 υαἀσηπαθηΐ οὗ {16 Οδίμο]ῖς οασο} (Οὐηο. Τγιαθηΐ., 8688. 
ἷν., 1)ὲ Ο()αποπὶοῖα ϑοτγὶρίαγ8) συδταπίορα, βίο ἢ ὈΓΟΡΘΡΙΥ Βαρρογίβ (8618 οὐ ἰΠ6 υηϊΐοα ὑδδιϊ- 
ΤΩΟΩΥ͂ οὗ ΟἸ γἰβιίϊδη δηιμίαυ νυ [3], 0π8Ὁ γοοοσηϊΖοα ἴΠ6 σδῃοηΐοαὶ τδηκ οὗ ἴΠ6 Βοοκ οὗ Εβιδογ, 
τ 41}} 115 Αἀάϊἰοη8 88 (πο ῃδΔα σοπλθ οΥῸΣ ἰπίο [86 ΘὨυγο ἢ ΓΒτΟυσ ἐδ6 ἰδχί οὗ {86 ΠΧΧ.᾽ 

Βυὺ ἴῃ νγὰβ ἠοῖ ἰἸοῃσ Ὀοἔογα 10 τυ᾽σᾶϑ ἀϊβοονογοα ἰμδὺ ϑοπιθιίἰηρ τογΘ ΔῈ ἃ σομ οἱ Ὁ οηδοίηθηῦ 
ὍΔ85 ὨΘεαρα (0 σίὶνο ἴο ἴ[δ6 ΑἀάϊτοηΒ ἴο ΕΒΌΠΟΡ αηίνογβδὶ οδηοηΐοδὶ δοσαρίδποθ. Φθσγοιῃθ, τγ80 

᾿ Βιδὰ ρμ]αορα ἰδθῶι ἰῃ ὑπ6 ψυϊγχαῖθ, δα, δ [16 βδπὶθ ἔἱηθ6, ἰὰ (86 πιοϑὲ πηθαυΐϊνοσδὶ ἸΏΔΏΠΘΥ, 
Ὀοΐἢ Ὁγ {116 ροϑιϊίοη μ8 δὰ δϑβίρηθὰ ἴμθπὶ δηὰ ἷ8 οσσῃ ἀππι δία κ ὈΪ]θ ἰδησυδσο, ἀἰδβιϊησυϊδμοά 
ἴθ πὶ ἔγὸπὶ (6 Ταμλδί 6 οὗ (86 ὈοοΟΚ: " Ζίδγωηι Ἐϑιλόν υαγὶϊβ ἰγαπϑίιμογίδιιβ σοηδίαί 6886 
οἐϊαίιπι : φύόπι 600 (6 αγολὶυϊδ Πεῦγαογωπι γοίθυαπϑβ, υογδωπι 6 υϑγδο ὀαργοϑδὶιδ ἰχαπϑίιϊϊ. Ουθηὶ 
ἐϊδγωπι οαἀὐϊιο σωϊσαία ἰαοϊπίοπὶβ λϊπο ἱπάδ υογδογώτη εἰπίδιια [α].γ [απ] 08] ἰγαλὶί, αὐάτηϑ ἐα χυα 
ἐχίεηιρον αἰϊοὶ ροίογαηί οἱ αὐαὶγὶ; εἰσι βοἰϊίιτη, 684 βολοίαγίδιι αἰδοὶρίϊΐβ διωπρίο ἰλόπιαίο ὁχοοσί- 
ίαγε, φιῖδυβ υεγδῖθ υἱἱ ροίεἱΐ!, φιιὶ ἱπ)ιγίαπι ράβδιι8 6581, υεἱ ψωὶ ἱπ͵ωγίαπι Κεοὶ!.᾽) δ Ἡρποο πὸ πὰ 
Βεϊαγπιίη ({ 1605) τοδβογιΐϊησ, ἴῃ 18 ποῦς 226 Ῥετγὸο Π)εὶ (Ἰ1Ὁ. 1. 7. 810), ἴο 1.6 ΒΘΟΓῪ οὗ ὕνο 
Ηδευτον οτἱρίη δια ἔονυ Εἰβῦμον, τρὶς ἢ σογο [86 Βοῦγοοθ γοϑρθού νου οὗ [86 ἔπ|Ὸ- ΓΘΟΘὨΒΙΟΏΒ, -- 
[86 οὔθ ψ ἢ δηὰ [6 οἴμον πίϊμβουῖ [86 Αἀάϊιοπθ. Βαΐ ἰδ νγᾶ8 [19 βαιγθ Βο᾿ ἰγιΐη ἕο τ ὮΟ86 
Ὅ6}}- Κηότη αἰρ]οιϑοΥ ταῦ Ὀ6 ἱπιραϊοὰ [86 ἀδνίοθ ὈῪ ψμῖο [86 σΓῸΒΒ Θυγοσῦβ οὗ {π6 οἀϊιίοη 
οὗ 186 Ψαυϊσαίο, πιδθ ἁπάθν [86 ραίγοπαρε οἵ Ρορο βίχιυβ Υ., σσϑῦθ ομδγδοίουζθα ἃ8 βἰπιρὶθ 
δ ῬΥΪη ΟΓβ᾽ Ια 6ΓΒ,᾽᾽ δηα Ὑ0Ὸ ἀοϑίσπαῖθα, οὰ 8 δϑοοηὰ {{0|6- ρβᾶσϑ, (6 ἔο ]οσίησ οσογγθοιθα 
δηα ἱπιρτονοα δἀϊίοη οὗ ΟἸοιαθηῦ ΨΠ{1. 48 “788. διὲὲχίιὶ Ρ» τεσοσπίία αἰφυς φαἀ α.᾽" 

1 Εἰπίεϊε., νυ. 14. 2 ἢδεγ Καπ. ἀ. Α. Τ', ν. 140. 8 Βιδέίοίλεεα ϑαμεία, οἷα. 
4 Εἰκίεϊε., ἵν.) 890. δ Κύνλεν- Σα., ἀτὶ, “- Ἐδίμιον."» 8 Ῥγαΐ, ἵπ 1. Εειλεν. 
Ἴ Οἱ. Ηοίοϊο ἴὰ Κίγελον» 22. ἀχὲ. “ἰ Βο]δετοϊ ἢ," ἨΒΟ Βγ86 ἰμδὲ ἰξ πὰ ἐδιῖ8 διοὶ ἐπιδὲ ὑσονοηίοὰ ἐμ16 ϑομοὶδς ἔσουι νοξῃᾷᾷ 

8606 ἃ δαίηϊ. 



209 ΤῊ ΑῬΡΟΟΘΕΒΥΡΗΑ. 

Το [δ ἀϊδιϊησυ ϑηδα οὐ εἰς θ)6 Βοββὶ, βοσανου, 18 πα {πὸ στγοᾶϊῃ οἵ {π6 ]}} ἀδνοϊορπιθηῦ οὗ 
. 1} 18 ἴθστγυ, δἰ Βουρἢ ἴῃ ἃ βοπιθτ δῦ Δ] γα ἔογπη, δπὰ οὗ διϊδιιριϊησ ἰ0 βαρροτί ἰδ ὈῪ πιδηι- 
βου ρῦ δυϊμοτιγ. Ασοογάϊησ ἕο πἴπι, 86 Βοοῖ οἵ ΕβῦΠ Γ᾽ νγδ8 οὐἱσίπα! ν πγιτθη ὈγῪῚ Μογάθοδὶ, 
ἴῃ (86 Ομαϊ δὶς Ἰδησαᾶσθ, δηὰ ἴῃ [Π6 σοῆθγαὶ ἔογῃ ἴῃ π ἢ ἰδ ΠΟΥ Ἀρρθδγβ ἰη ἔπ ΠΤ ΧΧ.; 
ΜἘ116 τυ μδῦ 15 που 88 [Π6 ““ Πρῦτονν Βοοῖς οὗ ΕβίΠοΥ ᾽᾽ 18 Ο]Ὺ δὴ δχίγδοίϊ ἔγοπι [Π6 ργϊποῖραὶ, 
οΥὔἱσίηδὶ νοσ. ΤὨΪ8 ορἰ που 6 δουσῃΐ ἴο βαρρογῖ Ὁ πιαίϊηἰαϊηΐησ, ἤτβι, {πᾶ [86 ποτὶ ἴῃ 18 
Ργθβθηΐ ΗθΌγον ἕοττῃ 18 ἱποοιηρίοία; βοοοηά, ὃν [δῦ ρᾶββασο (ἴχ. 82) οὗ 186 Ὀοοὶς τ θγο 10 18 
βαϊα: “ς Απά [86 ἀδογθ οὗ Εβίῃοσ οοπῆγιηθα {686 τηδιίοῦβ οἵ Ῥαυγίπι, δηὰ Ὁ νγγ8 νυνὶ ἴδῃ ἴῃ 

[86 Ὀοοϊκ ;᾽᾽ ἀπά, ἰμϊγα, ἢ6 δρρθ8}9 ἴο οογίδϊη Ηθῦγον Μ55. ἱπ πο 4 ρᾶγῦ οὗ [π6 Αἀάϊιϊοηβ 

ἴο Εϑύμοῦ ρρθᾶγ ἴῃ ΟΒαϊ αἷς, δηὰ ἵπ {6 βᾶιπα οὐὔᾶϑὺ ἴῃ σι] οἢ ΤΠῸΥ τὸ ουηὰ ἴῃ 1πὸ ΠΧ Χ, ; 
Ἰοδαϊησ, 88 Ὧ6 βιρροββϑ, ο 86 δοποϊ υβίοη {ππδὺ (ἢ6 οτἰσί πα] ΟΒα! αἷς ἰοχὶ νγ88 811}} δχύλπι 
πθη (μ6866 Μ585, νοῦ οορίθα., Οἢ 80 ρῥγϑοϑγίοιβ ἃ ἰοιιπάα το τοϑίβ [6 ὈοΪὰ Ὠγροιῦμο 8185 οὗ 
118 βοβοῖαγ; δηὰ γεὺ ἰΐ ἰβ δοοορίθα, πῖῖὰ Ὀαϊ ταΐποῦ αἰ θυθησθβ οἵ νίονν, Ὁν οἰ, ὅ.80]Ζ, 

1δησοη, Βουβοι, δηά οἴ μθ ΓΒ οὗ [86 πλοσο ἰἰθογαὶ δηὰ ἀπρτγό]αἀϊοοι ο͵8488 οὗ Βοιβδῃ Οδίμο]ῖς 
θα ΒοΙ γα. 

1,60 υ8 ΠΟΥ Θχϑναϊηθ τοῦτο Ο] 86}. [Π6 στουπαβ οὐ ψὨΐοἢ [Π6 ἸΠΘΟΥΥ τοϑὶβ. (1.) ὙΊῈ στοβρϑοὶ 
ἰο [06 ῥϑβϑᾶσε οἰ!ὰρ. ἰχ. 82: [Ιξὲ βιιουϊα ὈΥ̓͂ πο ηϑϑῃ8ϑ Ὀ6 δεβυμπιθα, οἡ ἴμ6 Ὀδ818 οὗ (88 νϑῦβθ, 
[μ8ὺ (6 πιδίίογ σοπίαϊηρα ἰη (ῃ6 ρῬγθϑϑῶς Ἡθῦτον ἰοχί οἵ [1 Βοοῖ οὗ Εν πιϊσῦ Ὀ6 ἀχροοίοα 
ἴο ὉὈ6 ουπὰ ἴῃ ἃ γιεΐογ ἔογπι οἰδοιυδεγε. ΤῊΘ δαϊοΥ πᾶν ᾶνθ πηοδηΐ β᾽ ΡΥ ἴο ΓΟ ἴο 118 
οὐ Ὀοοκ, ΏΘΓΟ, ἴθ ἔδοῖ, [Π6 ποΐα τηδίζον, ἔοῦ βυϊδβίβησθ, ντᾶϑ ἴο Ὀ6 ἰουπά.:2 Οὐ ἰξ ἰΐ τόγὸ 

ἴο Ὀ6 οοπορδάρα ἐδδΐ δοιηθ ΟΒΘΥ ὈοοΪς 18 πιοδηΐ, δῃὰ δβοιῃα ραγέϊσμαγ Ὀοοΐκ, 88 {16 Ηδῦτον νογὰ 
ἽΞΌΣΤ τῖσῃν Ὀ6 ἸΒουρμῦ ἴο ᾿ΡΪΥ, 8.}}} {πΠ6 [ΠΘΟΥΥ οὗ Ὠς Εοβϑβὶ 18. {Π6 ἰδ8ὺ οὔθ ἴο "6 γοβογίβα 

ἴο. ἴὲ τηϊρὶῦ, ἴῃ τμδὺ 6486, να Ὀθθη ἃ βρϑοΐαὶ ἀθογθθ οὴ ἴπ6 βυιυ)θοῦ οὗ [π6 Ῥαγίπι ἔδαβί, 83 
Βονίμθδα δηὰ Καὶ] 3 βῃρροβα:; οὐ", δ|}}} τῶογθ ᾿ἰκοῖγ, ἰὉ τηῖσῃῦ αν Ὀδθη {86 ““ ΒοΟΚ οὗ (δ6 
Ομιγοηΐςϊοβ οὗ 6 Κίηρβ οὗ Μοάΐα διὰ Ῥογβὶα,᾽ δοὸ οἴΐζθῃη γοξογγεά ἴο ὈΥ ἴΠ|6 δυΐδμονς οὗ Εν 
(ἰϊ. 28; νἱ. 1; χ. 2). 

(2.)  τοσαγὰ ἴἰο ἃ ἕαποϊθα ἴβοὶκ οὗ οοιηρ]θίθηθββ ἴῃ 86 Βοοῖκ οὗ Εδβίμοῦ νἰϊμουΐ (86 
Αἀάϊυϊοπβ, δ ταϊσῦ 50} Υ 6 τ ρ θά, {π8ὺ [πΠ6 Βοοῖκ οὗ Εβιμδὺ 8 ποῦ δοπθ ἰὴ {Π18 γϑβρθϑοῖ. 
10 ἰ5 7υ8ὲ 48 ἴγὰ οὗ πιᾶπΥ οἴμον ΟΙὰ Ταβίδπηοηῦ Ὀοοκ8. Απά, ἴῃ ἴμ6 6886 Ὀδέογο υδ, ἰὕ ἰ8 Δῃ 
δυσαμπηοηῦ πο}. ρτον6 8 ἴοο το. [ΙΕ ἴπ6 ἔογτῃ οὗ οὔγ Ῥοοῖΐκ, 88 ἰῦ ἈρΡΡθδγΒ 'π 06 ΠΧΧ,, 18 
186 οΥἱσίηαὶ, ἴῃ πο ποιβίηρ ἰδ Βιρργοβϑθᾶ,  ὮΥ γα (Π6 ὕτο ργοςϊδπιδύϊοηβ οὗ Μογάβοδὶ δπὰ 
ἘΒΙ ΠΟΥ, γοβρϑοιίνοὶυ (ἰχ. 20, 29), τοϊδιΐηςσ (ὁ ἴΠ6 τηοϑύ ἱπιρογίδηῦν οὗὨ 8} πιδίζογβ γοίοσγϑα ἰο ἴῃ 
[6 ψοτΚ, ---- [86 ΘΒ 8 Ὁ} 18 τπηθηΐ οὗ [Π6 ἔδαβὺ οὗ Ῥαυγίπι, --- ΘΟ ΛΟΙν οὐ το ἡ Απά, ἔσγί ποῦ, μὸν 
18 ἰδ 0πΠδὺ τὸ ἀο μοῦ πὰ (6 τογαὶ δἀΐοῖ οοποθγηΐϊῃσ [86 ἀοστδάδίίοη οἵ υθθη ᾽ δϑιιὶ (1. 19, 
22). ΟΥ [86 80-0 8164 ““ βοσοηὰ ἰοῦίον οὗ Ῥαγίνη ᾽᾽ (Ϊχ. 29), οΟΥ, ἃ8 τα τηϊσῃῦ οογίδίἶν πάνθ μα 
γΘΆΒΟ0η ἴο δχρθοῖ, βοιμοίἰησ ποῦὸ ἀθῇῆηιίθ τσὶ τοΐοσθποθ ἰο [06 δῆμον οὗ οοἸοὈγαϊϊησ [86 
ἔοαδβ ἡ 

(83.) Βυὺ ναὶ ἀγὸ [86 ἔδοῖβ γοβρθοίίησ [86 ργθβθηΐ οχἰβίθῃοθ οὗ βοῆλο ραγὺ οὐὗἁὨ ἴ6 Αὐάϊοπ8 
ἴῃ (Π6 ΟΠα! δὶς ἰδησυδσο ἴῃ οοηποοίϊίοη πῃ Ηδῦγον Μ55.Ὁ ΤΏθβο ΟΠ) αἷς ἔγαρτηθηῖδ 
ὍΤΟΥ ἤγβθ ΡΟ] θὰ Ὀγ ϑίορθδη Ενοάϊι8 Αββοπιδηΐ, ῈῸ αὖ Ὅπο {{π16, ἃ8 δι 6580 ἴ0 18 
ὕπ0 16 οὗ {ΠπῸ 88π|6 ἡϑῖῃηθ, νγἃ8 1 ρυαυίϑη δ 1η6 ναϊίοδη.δ [Ιὑ τγὰ8 ποῖ, μον, ππῚ}} ἔογίγ 
γθδγ8 δίίουνναγὰβ [μδὺ τμοἷν ρῥγοϑυιηθα ἱπιρογίδποθ 88 ΪΓη688 ἴου 186 Φυϊσίπαὶ ἰοχὺ οὗ [Π|6 
Βοοῖϊ οὗ Εβίμον νγᾶ8 αἰβοονογοὰ Ὁγ )ὸ Βοβδϑί. Ὑὼῶθ Ηρῦγον Δῖ5. ἴῃ σι μΐῖολ (ΒΘ. ἀγα ἔουπὰ 
ἃτῸ ΟἸοδυγν οὗ ἰαΐο ογἱσίη. Τῇ Αἀαϊΐοπϑβ ἔοαηὰ ἴῃ ὑΠπ6πὶ δοσογάϊησ ἴοὸ [πο ῖν {1168 ἀγὸ: ὁ (ἢ6 
Ῥγαυον οὗ Μογάθοβὶ,᾽ “16 Ῥγδυοῦ οἵ ἘλιΠ ΘΓ, πὰ “της γοδιῃ οἵ Μογάβθοαδὶ.᾽"" [Ι͂0ἃὺϑθ. “86 
ῬγΆΥΟΥ οὗ ΕβΕΠΟΥ ἢ 4 ῥθου Αγ ορίιμοὺ ἰ8 Δρρ] 16 ἴο {πὸ Βοπιδῃ ορῖγο. [Ὁ 8 οδ ]οα “« ἘΔ οπ).᾽᾽ 
Αὐςοογάϊησ ἴο ΜΙΟΒΔ6[18,56 τἢο πα 8 90 οἴμιον ὑγᾶςθϑ οὗ ἃ σοπιραγϑίνο!υ τϑοθηῦ οὐἱσίη ἴῃ [1686 
Ομιαϊαὶς ἔγαρσιηθηῖβ, (818 σοῦ 88 ὭΘΥΘΓ 80 υ804 ἀπ] αἴϊου Βοιμα Ὀθοδηθ {16 οσὨϊοξ ΟἸΥ οὗ 
186 ΟἸ εν ϑιίδῃ ομαγο, ΕὝγΙΒΟΓ, ἴδ 18. πγαϊη δῖ πο Ὀγ ΖαηΖ {πᾶὺ {Ππό86 ΟΠ] αἷς ἔγϑριηθηῖβ ΔΓῸ 
Ῥγοάποίβ οὗ {π6 Οαδοπίδῃ ρμογὶοά (Α. ἢ. 600--1000); δηᾶ {ποῦα σου ὰ βθθηὶ ὕο 6 Ὀαὺ [ππ||6, 
1 ΔΗΥ͂, Τοοπὶ ἔοῦ ἀουδῦ ὑπαῦ (ΠΟΥ ἅτ ἃ ἰγδηβίίίοη, τηϑὰθ ψὶτ οχίγοαθ ᾿ἰτογα] η 658, ἔγοτῃ {10 
ἔγϑὺ ἴἤγθο Ἵβαρίογ οὗ ἴ..6 ϑοθοοπα Ὀοοῖ οὗ ἃ σοῦὶκ βου θα ἰο Ζαξίροῃ δὴ Οοτγίοῃ, οὐ (πᾶ 
[ΠΥ τοῦ ἴδκθι ὈΥ Ϊπὶ, [Οσ ΠΣ τ] βοιὴθ οἴμον δ ἀϊτίομβ ἰο Εβίμον, ἀἰγθοιγ ἔγοια [80 
1 ΧΧ. ᾿086}{. 

1. 80 Βεοσγίμοϊάϊ, Εἰπίεί!., ἡ. 2461. 2 869 ἰιο ὶ οοτητηθηἰδσίοδ οὐ (8 ΌΟΟΚ, αα ἰος. Οἵ, Βοσι μοὶ άϊξ, ]. ε. 
8 Οἰπαίορμς Οσάϊεωπι Δῖ δι. Βιδιϊοίλεεα Ῥαξίςαπα. Ἠοῖοϊο Βαγ8 ἰῃδι Ὧ6 δβϑίβιϑὰ Ὠἱ8 ὍηοΪθ 'ἰπ (86 ποτὶ. Κι γοάο. Κα. 

αὐ νος. 
4 Οἵ ζυηξ, ἡ. 12]. ὅδ Ονϊεπίαϊίξελε Βἰδ., Τὰ. 21, ν. 104, ὦ 
8 Οἱ. Βοτίμοδυ, οὕνι. ζεσὶ Β. Ἐδίον; δἰδο, βολυϊε, ἴω 1ΔΏ θ᾽ Μιδοίισεγίς, Ταϊσοά. το ἰδ18 Ὀοοκ, 1. δ87. 
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Βυϊΐῖ, ασαίη, ἰῃ6 βυρθογίριίοη ἴο 186 ὈοΟΚ δ ἔουπᾶὰ ἴῃ 186 ΙΧ ΣΧ, 6 υτροᾶ, Θβρθϑοῖδ!ν ΟΥ̓ 
Βοδοῖζ,Σ δ ποι ανίάθηςθ οὗ ἃ Ηδθῦγον οὐ Ατδαιδίο οὔσίη. [0 γϑϑάβ: “πη (6 ἴουγὰ 
γοᾶγ οἵ (Π6 τοΐρῃ οὗ Ριοίδηιγ δηὰ ΟἸθοραίγα, Ποβίιμθυβ, ψ 80 βαϊ ἃ ἢ6 νγᾶϑ ἃ ρτγίθβϑί δηὰ ἃ [ωϑνΐϊθ, 
δηὰ Ριοΐδηιυ, ἷ8 δβοῆ, Ὀσουσῃῦ (δ 6 ργθβθηῦ δρίβι]6 οὗ Ῥμαγίη, τ ἢ ΠΟῪ βαϊἃ τγὰ8 [Π6 88116 
[““ οὗ ψ Ὠ ἢ ΠΟΥ βαϊὰ ἴδ γγἃ8 ; οχίδηί,᾽; ΜΠ Ομ 4 6118 ; “6 τ ὨΙσΘἢ (ΒΟΥ σαν ουὐ ἴοτ ἴι,᾽᾽ 1)6 ει 7; 
δὰ {μαι Γγεϊπμβοῆυβ, ἴπ6 ϑοὴ οἵ Ριοίθμιγ, ἰδ νγὰβ ἴῃ Δεγιβδίθω, μβδὰ ἱπίογργοιβα ἰϊ.᾽; 
ϑοΒΟ]Ζ {{||8 Γθ80η8: ““ Ασοογαϊΐηρ ἴο (μ͵8 ὀνϊ άθηοθ, 186 δρίβι]α οοποδγηΐησ Ῥαγίνῃ νγϑ8 ἃ ὑγϑῃ8- 
Ἰδϊϊοη. Νίον, 48 ἰὉ ἰ8 Δ] οσσαῦ 6 ἴῃ (818 6486 ἴο ἰηἴον οὗ ἴ86 πῆοΐθ δῦ ἰδ 581ἃ οὗ ἃ ραγῖ, [86 

τουδὶ πίηο δια 1 {1018 ὮΔΥ 4180 06 τοσαξάοὰ 88 ἃ ἰγϑηβιαἰίοη." Βαῦ δἰοσίῃησ ἴο [18 Β Ὀϑοσίρ- 
ἰἴοῃ 411 (86 ψεῖσμυ παι 8 Βογὸ ο]αἰπηθὰ ἔον ἰῦ, δἰ μουσὰ ἰῦ ἀο68 ποῦ Δρρϑᾶγ ἴῃ ἴΠ6 ΟἹὰ 1[,αυῖπ ΟΣ 
ἴπ τοχὶ Β.., 501} Ἴδ6 ποτὰ ἐπιστολή που]ὰ Ὀ6 ααϊΐδ ἹΑρρ!!σΒδΙ8 ἴο ἃ Ρδεὶ οὗ [μὸ Δαάϊουςβ. 1, 
ἴθ η, 1 Τοϊδεβα ἴο Ὀυΐ ἃ ρογιίοη οὗ ἔμπα απεῖγο ποσί, ὑμαΐ 18 ργο Ὁ ἰο οπαρίον ἰχ. οἕ τὰ 
Ἡοῦγον ἰοχι. Βαῖ, 85 8 πιδίίου οὗ ἔδοῦ, Ὁ 18 τδίμονῦ ἴο Ὀ6 τηδἰπϑλίποα ὑπαὶ 10 ἀ068 τοἰδίθ ἴο 
156 ατοὸκ ἰγδηβίδιίίοη οὐ [86 πιαΐῃ σοιηροβίϊΐοη 88 ἰῦ ρρϑαῦβ ἰπ 16 Ἡθῦγτον. ὙΥ̓Βῖμον ἰῦ 
αδῃ ὃ6 ᾿πίογργοιθα 80 88 ἴο ἱποϊυἂ {πὸ Δαάἑυοἢ8 4180 18 ποὶ οδᾶγ. ΕὙΪΌΖΒΟΙΘ ΔΏΒΘΓΙΒ ἰη 186 
ποσδιῖνο, 5611, Ὁ του]ὰ βϑοῖὰ ὑπαὶ [86 δπιΐγο ργοἀποίίοῃ 88 ἐδ Ἀρρϑθᾶγβ ἴῃ {86 ΧΧ.. πιϊσιῦ 
αν Ὀδθη ΙΟΟΒβΘΙδγυ -- [που ρ ἢ ἸΠΟΟΥΤΘΟΙΥ --- ον δου οΓΙ ΖΘ 88 ἃ ἰγϑηβδύϊοη, βδίποθ ΟΥ̓ δ [86 
δτοδίον ραγὺ νἃ8 δου γ δυο ὶ.3 

10 18. 4180 οοπίϑηἀθᾶ ὈΥ ὅ.8Ὸ]Ζ (μαὺ (86 Ἰδησαδρα οὗ 86 ΑαἀάϊοηΒ βῆονβ ὑπαὺ [ΠΟΥ ἃΓΘ ἃ 
ἰτδηϑἰαιίοη. Ηδθ ἀοθβ ποῖ δἰδπιρὶ, ον Γ, [0 ΡΟΥΘ ΔΗΥ͂ ἰηβίϑηοθ οὗ 8 ἔα͵86 τϑπάδγίησ, ΩΟῸΓ 
18. Βα 8016 ἴο ροϊῃὺ οαξ ὭΏΔΩΥ ΘΧϑπιρ]68 οὗ τηᾶγκοὰ ἩΘΌΓαἰ8π8 ; 8{1}}, 88. ἢ ὑπ} Κ8, ἴ8|6 Ἰαο 
86 ΒΒ] οἰ ΘὨΥ ΠυμηθτοῦΒ ἴο 7501} [86 σοποϊ αβῖοα 6 ἀγανϑ8. Ηρ 68]}8 αἰὐδηϊοη, ἔοῦ ᾿ἰπβίδποθ, 

το 186 ἔδοι {μὲ αἰνεῖν '8 ἀδοὰ ὈοΙΒ πῖτα [86 ἀδίῖνθ θὰ 86 δοουβαῖῖνο, {τ [π6 Ηβῦγον ΌΤΙ, 

ΟΥ̓ ΣΤ ὁ ταῦ (06 8816 18 δἰδο ἴγὰβ οἵ προσκυνεῖν. ΜογθοΥον, {π6 Θχργθββίοῃ, ῥύσαι ἐν χειρί 

σου, 6 Του, δηὰ δὴ δχοθθάϊηρὶν ἔγοαυθηῦ 86 οὗ (6 σοῃ͵]υποίίϊοη καί. Βαϊ, 88 ΕὙ ΌΖΒΟΠ 6 88 
τοι Κοα,δ [Π686 οχϑηλρίθβ οὗ ἃ Ηθυγαϊζίησ ὑπ ΠΟΥ ΟἿΪΥ δοῦνθ ἴο ββον (μδὺ 86 δυῦπον οἵ 
6 Α(ἰάϊιλομβ νγϑ8 ἃ 6 νν, ΌὈΥ ΠΟ ΔΉΠΟΥ Οὗ Τλ6 88 [μᾶὺ 6 ἐγβδηβὶαιθα ἔσο ἴθ Ηθῦγαν. Νοὶ 
ΟὨΪγΥ ἀο ἐι6 Αἀάϊιϊοηβ ΒΟΥ πὸ β'σῃϑ οὗ Ὀοίηρσ 8 ἰγδηϑ᾽διίοη, Ὀὰὺ (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 8ὸ ψυϊΐθῃ [Πδῦ ἰὴ 
ΤΩΒΏΥ ρΆδββασοβ ἰῦ πσουϊὰ Ὀ6 Θχορθ ἰηρὶν αἰ σα] (0 οἱοίμο (π6 ὑμουρῦ 1 ἃ του ὈΪν 1106 ΓΑ] 
Ἡφῦτον νογϑίοῃ. 

501 ἔασι βογ: ἴδ που]ὰ βοϑὰ ἴο Ὀ6 ἀφοϊδίνο ασϑίηϑι 1Π6 ΓΠΘΟΥΥ οὗ ἃ οοπηθοῦ ΗΘΌΓΟΥ ΟΥ 
ΟΒαϊ! δὶς ογσίπαὶ ἔοσ Ὀοΐῃ [806 Ηθῦτον Ὀοοκ δῃὰ {8ὲ υχχ., νι 118 Αἀαϊυοη8. ἃ8 νγυ6}} ἃ 

Ῥτοοῦ οὗ {πΠ6 ππδαϊβοηιῖο ομαγδοίον οὗ (μ6 Ἰδιίον, [π8ὺ [π686 Αἀαἰςοη 8 αθουπα πῃ οοηιγβαϊοἰζοη8 
οὗ ἴ6ὸ Ὠἰβίουυ 88 οοηίδίποὰ ἰῃ [86 Ηοργον ; Βᾶνὸ δὴ δηζίγοὶγ αἰθγθηῦ το] σίουβ ἴοῃθ; δηά 
Ὀοίγαυ, Ὀοιὰ ἴῃ δρίγίῦ ἀπα βι}]6, [6 ομαγδούθγβιϊοϑ οὗ {86 ΑἸοχδῃάγίδῃ ὅθνβ. ὉΤῈ οοηίγα- 
ἀἰοιΐομβ δῦ ϑιο ἢ 88 ἴπ086: Ασοογΐηρ ἴο ἐπῃ6 Αἀαϊομβ, Μογάθοδὶ Ὀθοϑὴθ ἃ στϑδὶ τϑῃ αἵ 
οουγὺ ἴῃ ἴμ6 βθοοπὰ γϑαῦ οὗ {86 Κίπο, Ὀυῦ δοοογαϊπρ ἴο 1π6 Πορτον ποῦ {}} αὔνον (86 ϑϑνθηι 
γοδῦ; ἴῃ (86 Αἀαϊζίοπβ ἰδ ἴδ βαϊὰ ταὶ Δίογάδοδὶ πἰμηβοὶξ, ἰὼ ἴ6 Ηδῦτον ἰμδὺ ὨΪβ δπο θοῦ 
Κιδθῖ, πτδθ οπμὸ οὗ [80 ργίϑοποιβ (δύ Νοθυς) Δ 6 ΖΖΆΡ οαγγίθα ΑΥΔΥ τ} «ΘΟ. βου Ἶ8}} ἔτοπι 
9) ογυβαιθπι; ἰὰ 86 ἴογπιοῦ [ἢ6 οδυδο οὗ Ηδηιδη᾽8 αἰβιῖκο οἵ [86 96 })}18ὃ 18 8814 ἴο αν Ὀθθῃ 
ΜΙονγάροδὶ 8 ἀἰβοουοσυ οὗ (86 σΟὨΒΡΙΓΔΟΥ δραϊηϑὺ (η6 Κίησ, ἴῃ [1186 Ἰαιαν ἐδ 18 [86 τχϑἕιβ8] οὗ 
Μογάροδὶ ἴο ἀο σϑνθύθηςθ ἴο Ηδιῆδῃ. ΟἿ Υ αἰβογθραποίθβ γτοϊδίθ ἴο δ ἔἱη6 οὗ {μ6 οἰθυδίίοῃ 
οὐ Ηδιθδη ἴο ρονοῦ; δ18 πϑυΪ ἢ Δ}1 }γ, τ οτὸ ἴῃ6 Οατγθοῖς ΑἀαΣομΒ ἀ΄Θ δ'8οὸ ἰῃ αἰβαρτθθιηθηΐ 
πὶτ ὉΠοιηβοῖνθδ; ἰδ6 ἴθ ΒΘ ὴ 18 Β0η8 Ψ6Ι͵Θ Ραΐ ἴο ἀθαῖὰ ; [16 ἀδίο χϑα ἔοῦ [80 Τηϑββδοσο 
οὗ 186 δετβ; [16 ἴδοι ἰμδὺ δὴ οαϊοῖ οὗ (0 Μοά68 δπὰ Ῥογαεΐδηῃβ 18 βαϊὰ [ο βάν Ὀθθη γϑοδ]]θά, οἴο. 

ΑΒ ἰδ τεβρϑοῖβ ἰ86 γϑὶσίουβ ἴοπο οὗ {μ6 Αἀαϊ ἰοηδΒ, [μ6γὰ 18 [Π6 πιοβὺ πιαυκθαὰ οοπίγαϑυ σῖθ [ἢ6 
Ἡδοῦτγον ὈοοκΚ. [ μδ8 θύϑθῃ Ὀθθῆ τηϑδάδ ἃ στουπὰ οὗ οδ]δοϊίοη ἰο ὑπ6 Ἰαῖίαν (μδὺ {86 Ὡδη)8 
οὗ αοά ἀοα8 ποῖ οὔςθ οὐσὰγ ἰῃ ἰ0. Βαϊ ἴῃ [86 Αἀαϊίοῃβ ἴῦ 8 ἔγβϑιυ δὰ, δῃὰ {π6 6 ἢ 
ἰάθαϑβ οὗ σο]ϊσίοη 8.6 ϑιῃ ρμδϑίζοα ουϑῃ ἴο Ὀΐσοσγ. Απηά, ἤπαϊγ, [μ6 σιΒο]θ ἔοτιη δηὰ βρίγὶ: οὗ 
186 ἔγαστηθηΐβ ῥργουθϑ ὑμοὶνγ ἰαῖθν, Αἰθχαπάγίδῃ οὐτἱσίῃ. Ὑμεῖγ βιγ]6 'β Ὀοιιθδβίίο, δηὰ (ἢ 
ατγθοὶς ἴῃ μοι [ΔῈ ἀγὸ πυϊτθα οδπηοῦ ἀδίθ Ὀδοῖ [0 ἴ86 (ἴπη6 οὗ ὑπ6 οτὶσίῃ οὗ (86 ἩΘΌΓΟΥ 

Ὀοοῖκ. ὙΤθθγο ἃγθ ποὺ ἃ ἔθ Ἔχργθβϑίοῃβ, βοδίϊογοα ἤοσο δπᾶὰ ἵπθγθ, ΜΔ ΐο ἢ ἀγὸ αυϊθ ουῦ οὗ 
ΒΑΓΡΙΏΟΩΥ πὰ (οἷν δυτγτουπαϊηρσθ, [ἢ ὈΟΙὰ οὗ [δμ6 ἰοιῦογβ8 οὗ Αμδβαθγαβ, "" [86 τηοηίὰ Αάδγ᾿᾽ 
ὧδ τιρηιἰοποᾶ; Ἠδιδη ἰ8δ ᾿ηδὴ6 ἃ Μδοθαοηΐδῃ, δηὰ 18 οὐ͵ϑθοὶ 18 βαϊἃ ἰο 6 0 ὑγϑηβέογ {86 
Κίησάοπι ἴο δῖ ον Ὀϑορίθ; {86 δηθιΐθβ οὗ 186 96 0718 6γῸ ἴο ““ ἀθβοθῃὰ ὈΥ υἱοΐθηςθ ἰπίο 

ΗἩδάοθο; ᾽᾽ Εβίμον ἀβοίαγοθ (μαὺ β9 ᾿88 Πθύοῦ θδίθῃ “" δὺ ἴ8ο ἰδῦϊο οὗ Ηδιηδῃ," ποῦ ἀγαηΪὶς 

1 Εικιεὺ,, Ὁ. 581. ἃ 860 Β68], Ρ. 4]. 8 Ἑύαϊεῖε., ». ΤΙ; αἵ, Καὶ!, ἰκδεῖε., ν. 181. 
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(86 πίηθ οἵ ᾿Ιθαϊϊοπδ;᾿" ΑΠΒδδυθγαβ, οὐ [86 ΟΡ Βδηᾶ, 18 Σερσγοδθηϊθα 848 δ ηρ Εἰπηδο 
ΒΟΥ “ὁ ὈΓΟΙΠΟΥ,᾽᾿ δηὰ 88 βροακίησ οἵ [86 6 νν8 88 (86 “ οἶθοί ηδίϊοῃ.᾽᾿ [Ιπηαδ664, ἃ ἰΒβοτουσῃ 
οοτῃρασίβοη οὗ {Π6 ατθοκ Αἀάϊιομβ νὴ 186 ΗΘΌΓΘΥ οἰ σίηδὶ τηυδβῦ βοῦνθ 0 ΘΏΒΔΠ66 ΟΠΘ᾽ 8 
8686 οἵ [Π6 ᾿πηπ!6 86 ΒΌρΟΣ ΟΣ Υ οὗ [Π6 ἰαίον ἴῃ νυ γτοβρθοὶ. ἍΜ} Βαυμπιραγίθη: “ὁ Οδθ 
Ἰδδγῃ8, ἱβγουρὴ (86 Ἰαρθηάδγυ ἀθδβίζῃ δῃὰ πογάΐηθβ8β οὗ ἴμθ6β6 Αὐάαϊθίοῃβ, ργορουὶυ ἴο γϑοοσῃῖζθ 
διηὰ ἀρρσγεβείαϊθ {π6 πιοάοϑίῃ δηὰά οὐ͵θονιςυ οὗ ὑμ6 οδποηΐοδὶ τεργθβθηϊδίίου, πΐοὶ 18 88 ΠΟΌ]Θ 
δηἃ Ρυγο 88 ἰδ νγ0}] οουἹᾶ Ρ6.᾽}} 
ΤῊ ΤΠ ΘΟΥΥ οὗ (86 οτἱρίη οὗ [8686 ἐγαρτηθηΐβ, [Π6π, Ἡ ΒΊΟΝ Ὧ88 πιοδὺ (0 οοπιμθπα ἰδ ἰδ (818: 

ΤΏΘΥ δ’ ἃ ᾿Ἰδίδσς δῃ]δυροιηθηῦ, ἰἢ (6 ατϑοκ ἰδῆσυδρο, θὰὺ Ὀγ [86 Βδῃὰ οἵ 8 δεν, οὗ (89 
σδηομΐοαὶ Εβίθμου. ΤΏΘΥ γοσο οσοδβίοπαα, ἴῃ δααϊιίοη ἴο ἴμ6 ᾿ἰνίηρ ἰαὐαγθϑῦ (θη ὈΥ [ἢ ΐ8 
ΘΥΘΓΥΒΘΥΘ ΟρΡργοβεθά ρϑορὶθ ἴθ {86 ἔδοὶβ οὗ ἐμεὶγ οὐ ἰβίοσγ, δηαὰ {μοὶγ δοκηον)θαρθὰ 
γοδάϊηθββ, ραγι οι υγ δ Αἰοχδηάγία, ἴοσ ποῦκ οὐ [818 δογῖ, Ὄβρθοῖδην ΌΥ ἃ ἀθδῖγθ (0 βίϑι:ρ 
186 ρῥγοβαηΐ ὕῬοὸκ ψἱ 8 Ομαγδοίοσ πιοῦο ἀθοϊ θα ἷγ ἡδιϊοηδὶ δηᾶ τοὶ ϊσίουϑ. [π ἔδοί, ἴθ γῸ 18 
βυβιοίοηῦ ονϊάθηοο οχίδηϊ [0 ργονθ 0880 86 σοι ροβι(ίοηϑ Ὀθέογθ 08 ἃγθ Ὀαπὺ βίο Ὅχδιῃρ 68, 
[που ρμογμδρ8 (μ6 θα θβϑί, οὗ πλδὴγ δἰϊθιωρίβ οὗ [186 βδίηθ Κὶβὰ. [πὶ Φοβδθρῆυϑ, ἔογ ἱπβίδῃοθ, 
88 ὍΘ Πᾶνα δἰγοδν βθθῃ, πὸ πιϑθοὲ ὙΠ νδγίδιϊοηβ ἴῃ ὑπ6 ἰδίου το βυρροδύ ἰθχίυδὶ 
ΒΟΌΓΟΘΒ ποὺ ΠΟῪ δὺ Βδηὰ; Ὑ8|16 (86 Β8πιθ 18 γι οὗ {μ6 ΟἹὰ 1,διη γογοίοη, [6 το Ταγχύπιθ, 
Δη4 6 ΜΙάγϑβη οὗ Εβίμον, δῃὰ οὗ βευοσγὰὶ Μ58.2 

αίς απὰ Αιμλον. 

Το ἰοχὶ Ὡδιιοα Α. τῦϑὺ ᾶγνο δ.84, 848 γα δνὸ βίιότῃ, ἃ αἰ ογοηΐ δαῖμον ἔσο Β. ΤῊΘ 
αυθδίίοη ΒΟΟΣ (6 ἔοσιμον ἰ8 {μ6 ποῦκ οὗ [16 ὑγαηβίαίου οἵ {Π8 ογὶσίηϑὶ Ὀοοὶς 18 βδοιηοναὶ 
αἰδουθβθα. ὙΨΆ16 ὑΠ6γῸ ΔῪ πού Ὀ6 Θηουρσῇ αἰογθηοθ ἰῃ (86 ΠΟΤ δίγ]6 οὗ {Ππ6 ὕπνο, 'π ΥὙἱθῪ 
οὗ [86 οἰτουπιδίδηοσο ἰμδὺ οὔθ 8 (0 Ὀ6 οοπδί ογοα 88 ἃ ἰγϑῃβ᾽ιίοη, τ }116 [Π6 ΟἿΒΟΡ 8 δὴ οτίσἰηαὶ 
πΟΓΚ, 0 ῥγονα (μὲ {μον μαὰ αἰδογοηῦ δυΐῃοῦβ, 856}}} [μ6 ἔδοῦ οὗ πυτηογουδ δῃᾶ οὐνίουβ σοπίγϑ- 
ἀἰοιίουβ Ὀούτοθη (Π6ηὶ, δηα [86 τοὶδ] ἰΙδοκ οὗ αυϊάθηςα οὗ {8μ6 δυρογνίβίοη οὗ οὔθ πιϊπὰ {πγουσ- 
ουΐ, 866 18 ἀδοϊδῖνθ οἢ 1Π6 ροϊηῦ. Τμδὶ ϑόβορυβ υδοὰ {πὸ Αἀαἑοπθ δέον ἴ86 τϑοθηβίοη Α. 
ἴδ ὉΠΊΎΘΓΒΆΙΥ δοϊκηου)οάσοα. Ηον τὰ οἢ ρσγονΐουβ ἴο 1ι18 {π|0 ἀϊὰ ὑπο Ὺ οἱ σϊπαῖθ ἢ ]η ββοῖκ- 
ἴῃς [0 δῆβνγον (18 αυθδβιίοῃ, 86 Βα θβοτί ρου δρρεηαβα ἴο {π6 Ὀοοὶκς ὈΥ 8 ἰδύϑν. δηὰ βῃουϊὰ Ὀθ 
8Ι]οννθα βοιηθ νεῖ ῦ, Αἰ πουσἢ [μ6γὸ 18 ἀδῆσον οὗ δἰϊδοιίησ ὕο0 το ἱπηροτγίδηοσο ἴο ἰ. ΤῈΘ 
ῬΟΑΘΒΙ ΠΥ (μδὺ ἰ0 88 τη δα θεοαπθηΐ ἴο [86 Αἀάϊἰοα 8, ἀπά τῖτἢ (86 ἰηϊθητίοη οὗ ζοττηΐης, 
ἃ βογΐ οὗ ογθάθης δὶ ἔοσ {86 ποῦ ἴῃ (}}8 ἴογιῃ, ἰοχοίμον πὶ 118. οσῃ ΟΧ ΓΘ ον ἱπαἀοῆπίϊο 
ΟΠαγδοῖοσ, τυδὶ ἀοίγαοϊ ποῖ ἃ ᾿ἐ0016 ἔγομῃ ἰΐ8 νϑ]6 88 ἃ ν ΐηθϑθ. [οὶ ἀοθϑ ποὺ Βοδίἰϊδίθ ἴο 
ἀφοϊαγο ὑπδὺ ἰ0 ἸΆΠΚα σοηυϊῃθηθθθ. Ποβιἤθα5 “ραν Βέμηβοὶε ουὐ ᾽᾽ ἴογΥ ἃ ὑγίϑδει. Ηδ δῃὰ ἢΐβ 
800 Ὀτουρπ ἰο Εσγρί [μὲὶ8 6ρ8.16 () οὗ ΡῬΒυτίτα, “’ το ἢ [ΠῸῪ Βαϊ νγὰ8 ἴΠ6 δ8πη6᾽᾽ (ἢ ἔφασαν 
εἶναι), ἀηὰ [προ [ΠΟΥ 8411] γα δοηυ οὗ «6γυβαί θὰ δὰ ἰγδπαϊαιθα. ᾿οβίι μβοὰ5 τδῆ ἃ 
ΘΟΙΏΙΏΟΠ ΠδΠ6 ἰῃ [Π6 ὨἰδίοΟΥΥ οὗ [18 ρογὶοα. ΤῊΘ οὔθ ΒΘ6ΓΘ πιθῃιἰομθαὰ οδῃ ΒοαγΟΪΥ Ὀδ ἰάοηι- 
βεοὰ πὶ [Π6 ρόγβοη οὗ {6 βϑδῖῃηθ ὩδΔπ|6 βροίζθη οὗ ΌΥ̓ Φοβθρῆυβ ((Ὀπίγα 4... ἰΐ. δ), 88 888 Ὀθθῆ 
αἰϊοιηρίοα ὈΥ ὅϑοΠο]2 ὃ δῃὰ οἰμοῦβ. ΤῸ ῬιυΟΪθΥ ταθϑηῦ 18 σΘΏΘΓΔΙΪΥ Βο]ὰ ἰο Ὀ6 ῬιίοϊδμιΥ 
ῬΒΙ]οιπθίου, σθοβθ σονογπτηθηῦ (Ὁ 18. γχὸ}}] Κπονγ) τ)ᾶϑ ἔγίθπαϊγ ἴὸ (86 Φθνγ8, δηὰ ἀυγίησ 
πΠΟ86 ταοὶρῃ (Β. Ο. 181-146) 8 ἰγϑῃβίαίίοη οὗ 6 Βοοῖ οὗ Ἐβύδμεσ πλὺ ἰμάθοα αν Ὀθθῃ 
Ὀγουσπί ἴο Εργρί. ΒΥ ἔα [Π6 τηοβὺ δοϊητηοη Ορ᾿ῃΐοΏ, ἴῃ Βμογῖ, δπιοηρ ἰμο86 ΜὮΟ πηδίηἰδίη 
[πὸ ΔΡΟΟΙΎΡΒΑΙ] Ἑμαγλοίοσς οὗ 186 Αἀαϊοηβ, 18 ὑπὸ {Π6Ὺ Δγ6 {86 ῥχοἀυοίίοη οὗ δὴ Εμγυρίίδη 
76 νν 811} }] ἴῃ [86 ατϑοκ ἰδηζύασο, δὰ ὑμαὶ ἢ6 ντοίθ δρουΐ (86 πι|6 οὗ [6 Ῥιοϊδιηιῖθδ, ΟΣ 
Ὠοὺ Ἰοης δέου. 

Οαποπῖσαὶ Ἐδίϊηιϊαϊίοτ. 

Ιῃ δϑάϊπου ἴὸ ψμδὺ μ48 Ὀθθὴ δἰγθδὰγ βαϊὰ, 1016 πθϑὰ ἴο θ6 δἀἀθὰ οοῃοογηΐηρ [86 μιἰδίονν οὗ 
(ἢ Αἀάϊοοπβ ἰῃ ἴῃ6 Ο γι βυΐδη στο ἢ. ὙΉΘΥ Ὠδ[ΌΓΑΙΥ ΟὈϊαὶποα ΘΑΥΙΥ δα ρϑηογϑὶ οἰγουϊ οι 
[σγουρὰ [86 ΠΧ Χ,, δηὰ βαοἢ (ΓΒ Δ 005 88 γογο ἔουπα δα ἀροῦ ἰΐ, ἱποϊυάϊησ (ποι Ὠϑίδηθίην 
Φογοπηθ᾽ 8 Ὑ6]1-πηθδηῦ Ἔβογί8 ἴο τϑϑὶϑί 10) (86 γυϊσαῖο ἰΐβϑ! , Απαὰ ΠΟΥ͂ 866πὶ), 88 ἃ ΖΟΠΘΓᾺΪΙ 
ταΐθ, ἴο αν Ὀδθθὴ Βο]ὰ ἱῃ θαυδὶ δϑιϊπηδιΐοη ἢ (6 τοβδὺ οὗ (6 Ῥοοκ' ὙΨΠῈ σοϑρθοῦ τὸ 
Ονΐσϑη, ἴθ 88 Ὀδθη τηδίηϊαϊηοαὰ ὈΥ ποῦ 8 ἴον οΥἰἶσ8, ἰη δ ἀϊτίοη το ϑίχιυϑ οὗ ϑίθηδ, [μδὲ ἴῃ 
.18 τὸ ]-Κηονγῃ Ἰούου ἰο Αἰγίοδηυβ μΒῈ τηϑδηΐ ἴο ἀΐβρυΐα ὑπὸ [0}} σδῃοηίοϑὶ δυϊμογὶγ οὗ οὐ 
Αἀάϊείοπβ, ὑοσϑῖμον τὶν ἴμοβ6 ἔουηά ἰπ [80 ΠΧ Χ, ̓ η σοηποοιίίου πὶ Πδη16]. Απά ἴἰΐ πουϊὰ 
Β66 πὶ (0 γίνε οοἷοῦ ἴο (118 νίϑν {πδὺ Βο]]αυτηΐη (πουρΐ Σὺ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ [0 σὶνθ ἃ ἔα] δα του ἀογίησς 
ἴο 818 ἰοὐΐοσ, ἰῃ ογάὰδὺ ἰὸ βᾶκὸ ἴ γ᾽614 8 τηθϑηΐησ Βυρροβθα ἰο ὍΘ ἸΏ0ΓῸ ἔδνογδΌθ ἰο (86 

1 Ἠοτεορ Κεαὶ- ἔπενξ., τὶ, “ἰ ἘδιδΒον." 4 Οἵ. Ἠοτείοϊά, Οεϑελέελιε, ᾿. 8866 ζ.; δηὰ Γεισδοδο, Ἐνημῥεΐ., αὐ ἴος 
8 Εἰηπίεϊε., ᾿ὶ. δέ0. 4 Οἵ. Οἱοτιοοῖ οὗ Βοπιο, 44 Οὐν., 1. δδ ; δορά ΟἸοιοθος οὗ ΑΙοχδινάείδ, δύγοηι., ἴν. 19. 
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ἀϑοϊδίου οὗ δ Οουηςὶ οὗ ΤΊθηῖ. ΤΉΘΓΘ δϑοῖαδ ἴο ὑ6 ᾿ἐ{11|6 ἀοαδί, πῃ ἔδοϊ, (μαὺ ἑλοογοίσαϊῳ 
[815 τδϑ ἴπ6 ροπίἱΐου οὗ Οτίζϑη, δι ἐμοῦ 88 ἃ τοδί οὗ ααοϊδιίοῃ δηὰ ρϑθθγαὶ υ86 δ δοϊθὰα 
ὨΒΌ8Ι1Υ οὔ οὗ Βαγιθοὴν πὶ ἰς.: ΕἸσίδον, ἰ Βδ86 Ὀ6θὴ βυρροβίθα 85 ργοῦδοϊθ ὑμαὶ [ῃ6 ἔαί]υτὸ 
οὗ Μο]ῖῖο οὗ ϑεαγάϊβ δηὰ Αὐμδηδδῖιβ ἰοὸ δἀυἱὶ (6 Βοοῖς οὗ Ἐδίδο ἱπῦο ὑμοὶσ οδίδιοσιθθ οὗ {86 
ὈΟΟΚΒ οὗ βεγὶρίατο πνϑ8 ἀμ, 0 ἃ ψζτοδίου οὐ [688 οχίθηϊ, ἰο {Ππ0 ργθϑθῆδο οὗ [8686 Αἰθχαηάσγίδῃ 
δϑοογϑοῃβ. Αἱ Ἰδδδί, Φογοιηθ᾽ β ὑγοίδϑδί αἰ ποὶ σϑιιδὶῃ ἩΏΟΪΥ ἱπορογαῖίνο. Οοηϑίἀογίηρ [86 
ΘΟΙΏΡΑΥΘΟΘΙΥ Ἰονν οϑιπιδίϊοι ἴῃ Ἡμῖοἢ [26 ὈΟΟΚ 88 ἃ Ὑοἷθ 88 με], δηὰ 18 110016 α86 ἰῃ 189 
ΟΒατΟΙ, [86 οὈ͵δοίίοπβ ἰο {86 Αἀά:υϊοηδ βρϑοϊῆοα! γ τ ΓῸ αὐ 88 ὨυΠΙΘΣΟΌΒ 88 οοὐ]ὰ ἢᾶνο Ὀθθῃ 
οχρθοίθα, Τμὸ ἄθδογϑὸ οὗ 186 Οουμοὶ οὗ ΤΥθηῦ οἡ ἴ86 πιαίίον οὗ ἴδ6 οδῆοιῃ οἵ ϑογίρτυτο, 
ὙΓΒΙΟῊ τγ88 σδιυβοα Ὁγ δ[γ-ἴγοθ ῥγοϊδίθδ, οὗ σβοπὶ ΥΥ δδίοοιι 3 δᾶγβ (πδὶ “' διωοηρ {μθτὶ γγ88 ποῖ 
οὔς Οὐδσιωβδῃ, ποῦ ὁη6 βοβ οὶδν αἰδιἰηρστ δηθὰ ἔον Ηἰδίογϊ δὶ Ἰϑασηΐηρς, ἢοΐ ὁη9 ὙΠῸ νδ8 ἄιθὰ ὈῪ 
δρϑοΐδὶ βίπαγ ἔοσ [86 ὀχϑδιηϊπδίίοη οὗ 8 βυ ̓ θοῦ ἴῃ πο [Π6 ἰγυ[ἢ σου] ΟὨ]Υ Ὀ6 ἀοίογμίποα 
ΒΥ ἴ.16 τνοΐςϑ οὗ δηιαυϊγ,᾽᾽ 88 παίυγα!ν βαὰ ἰϊ8 ἰηβθαθησο ἱπ ἱπογθαδίηρ [86 Θδδιξπηδιίοη ἰὰ 
ὙΠ ΙΘΒ [86 Ααἀαἰ θη ἀγὸ μοὶά, Ὀαΐ 835 ἰηθαοηοθ πο μ88 Ὀθθα ἴδ ἔγομι υπίγογβαὶ ουθῃ ἴῃ 18 
ΟΝ ΘΟΟΪο δἰ ϑὲϊοϑὶ οἶγοῖθ, δα ΒΑΡΡΙΪγ ͵8 ποὺ ἱποσϑϑδίῃησ. 
ΓΕΒΟΣ ΒΡΟΚΟ Ὑὰῖτδ τὰ] ἀηθ88, θαὶ ἀθοδίοη, οὗ [6 Ααἀάϊεοηδ ἰο .δηΐοὶ δηἃ Ἐι ΒΟΥ 88 “" σΟΥ- 

βονογα,᾽" τ ΐολὶ ΒῸ δὰ ἴακοη οὖ οὗ ἴμ6 ὈΟΟΚΒ ἴῃ ἡ οἢ [ΏΘΥ διοοὰ ἰπ ἴπο [,Διίη ἰοχὲ, Ὀαὺ μαὰ 
δίίζοσυσασαβ ρ᾽δοθα ἴῃ ἃ ϑθραγαῖθ θα {δπδὶ {86} ταϊσῦ ποῦ τὶ λον, Ὀθοδαδθ ὑπ 6 γ6 88 τοῦθ ροοὰ 
ἷπ (ποθ. [1ῃη (86 Βοίοττηϑα οΒυγοθθ8 ρζϑηθγαῖγ, ἱποϊαάίπρ ἰδὲ οὗ Επρίαπάα, [86 Αἀάϊθοιβ 
ἰο ἸΒΙΒΟΣ βΒεγϑα 86 ἰογίπηθβ οὗ ἔμ οἶος ὈοΟκ8 υϑυλ}}γ σθοζοηθᾶ διγοηρ (6 ΔΡοοΙΥΡΒδΒᾶ. 

Δ Ἰδιροι͵, Ῥεμέεγολαμ. δείδεδε, οἷο.) Ῥ. 4. 3 ΒΒ. ιν ΟἿ... ν. 351. 



ΑὈΘΙΤΙΟΝΒ ΤΟ ΤΗΒ 

ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΕ ΤΗΒΆ. 

ΑΡΡΙΤΙΟΝ [, (πὰ (86 Οτϑοὶς ἱπιγοδυοίηρ (16 ΒοΟΚ).ἢ 

1 [ΙΝ (86 βθοομᾶ Υϑδ} οὗ {μθ6 τοῖρτῃι οὗ Ασὐίδχογχθβθ ὑΠ6 στοϑί, οὐ ᾽ (89 ἢγβὲ αν οὗ 
2 Νίβδη,Σ Μαγάοοϊβιυβ" 186 2οη οἱ ὁαῖγυβ, ἐλ6 Ζοη οὗ δοιηθίδβ, ἐδ δοη οὗ ίβεββ, οὗ 
8 {86 ὑρ6 οὗ Βοῃ)δηηΐη, ἃ 0607, 88} ἃ Υἱβίοῃ ; δ6 ἄνα] δ 'ῃ (86 ΟἷΥ οὗ β΄, 8 
4 ρστοϑὺ τηϑῃ, Ὀθηρ' ἃ ΒΕΥΎ ΟΣ ἴῃ {π6 Κἰπρ᾿Β ρ81806.5 Ηθ γγῦ88 8]807 οὗ (86 σδρυϊν  γ,5 

τ Ποἢ ΝΑΒΌΘΠΟΟΟΠΟΒΟΣ Κίησ " οὗ ΒΔΌΥ]ΟΙ οΑΓΓΙΘα ἔγοτῃ «6ιτιβα]θ τυ ἢ Φ ΘΟΠΟΏ 88 
ὅ {86 Κὶπρ οἵ δυο. Απὰ (ἢ 18 ἐσας ἢΪ8 νἱβίοῃ : 1} πᾶ Ὀ6Π01α νοΐοθϑ δῃὰ Ὀρσοᾶσ, ἰμυη- 
θ. ἀογίπρβ δπᾶ θασίμαυακο δηᾶ οοηξυδίοῃ ὁπ {Π6 ον .}5 Απαὰ Ὀ6Πο]α, ἔνγο ζγϑδὶ ἀγαρΌ 8 
7 σϑιὴ6 οί ὈΟ(Ν γοϑαγ ἰο ἤσῖ. Απα {Π6]Γ τα] ΟΥ̓ ΟΥῪ ὍΓΟΒ6 ; ̓ 2 δηα δἱ ὑπ6}γ ΟΥΥ̓͂ ΘΥΘΙΥ͂ 
8 πδίϊοῃ ργοραγρᾶ 1861} ἰο θδίι16, ὑμδὲ ἐλδῷ ταϊριν ἤρδι (86 παίϊοη οἵ τὶρῃίθουβ ομθϑ.᾿}" 

ἈΑπᾶ ]ο, 8 ἀΔΥ οἵ ἀΑΓ 688 μὰ οὐδοῦ ἐγ, ὑΥἱ θυ] δ οὴ δηα Δηρυ δὴ, Δ] οὐοη δα στϑαῖ 
9 οοπἤιδίοπ,. δ ὩΡροΩ ὑπ6 θασῖῃ. Απα {π6 σγῆο]6 τὶ σι ύθοιιϑ ἡδοη νγγαβ ἰγου]6α, ἐδαγίηνσ 
μὲν οὕ 60118, δῃἃ ργοραγθᾶ {ποι βοῖνθβ ἔο ἀθβίσυοίίοη ; 15 δηᾶ 3 ὑπὸ γ οὐἱθὰ ὑπίο 

10 αἀοά. Απὰ ἕτοιμα {Πϑὶγ ὑγθρίηρ,} Ὁ 88 1 ΈΓΘ ἔτοσὰ ἃ }10{10 ξουμῃίαϊῃ, Βρσϑδηρ ἃ στϑδαῖ 
11 σῖνϑῦ, 9 ούδπ του γαΐθσ. ἊῚἀπὰ ᾿ἰρηῦ δπᾶ (ἢ 6 βὰῃ “Ὁ ΤΌ86 ὑρ, δηᾷ [86 ἸΟΥ]Υ 66 6χ- 
12 αἰοά, δῃᾶ ἀθυουγϑᾶ {π6 ρ]οσίουβ. Απαὰ “1 Μαγαοοθϑῦβ, τ πο Βδα βθϑὴ [818 ν]βίοῃ, 3" δῃά 

μηδ αοα μα ἀοίογιϊπθα ἰο ἀο, αὐνδκίηρ Κορὺ ἰὑ ἴῃ ἢΐ8 ἢθατί, ἀπᾶ ὑπῈ}] πΙρῦ τγα8 
18 ἀδβίγουβ ὕο φοσωρσθβοπα ἰΐ ἴῃ ΘΥΘΡῪ ρϑυγίου αν. 5. Απᾶ Μδγαοοροῦβ β]θρῦ 'ἰπ 1ῃ6 ρ4]- 

806 ἢ αραῖμα δηα ὙΤμᾶγτα, [Π6 ὕνσγο θαηυ ἢ οὗ {86 Κίηρ, ψγὸ νγαιομϑᾶ ἴῃ 35 106 
14 ραϊδοθ. Απά δ6 Βϑαγᾶ {μοῖγ ἀδνίοθϑ, δηα βϑδγοῃθα οὟν {Π 6} δῃχίθίθβ, 5 δηὰ Ἰθαγηθα 

{μδῇ ὑΠ6Υ̓͂ ΘΓΘ τηδκίηρ ΓΟΔΑῪ “ἢ (0 ΙΔΥ ἢδΠ48 ΡΟ Ατίδχογχθβ [π6 Κίηρ, Απάὰ Β6 ἴῃ- 
156 ἰοτιηρᾶ 57 {πΠ6 Κίηρ οὗ (θη. Ἀπ 35 {π6 Κῖπρ δχδιηϊηθα (86 ὕνγο ΘΠ ΟΗΒ, Δπα μαυΐηρ 9 
16 οοπίοββθα {ΠΥ ΟΓΘ ΡυΠ18}|6α.5 Απα {πθ6 Κίπρ' στοίθ ἃ τηθιηοσΐα] οὗ Π686 ὑμΐηρΒ ; 
17 Μδγαοομεὺβ 8]80 ὅϊ στοίθ ὑμογοοῦ. Απᾶ [86 Κἰηρ' οΘομηταδπαθα Μασ μδοὰβ (0 ΒΟΓΥΘ 

1 1 Βδτο δἀορέθα, οχοορἐϊο:}Δ]}}Υ, πῃ τἱον οὗ ἔμ ὀχοοϑάϊἿ} οομἔυδοα δυτβηροϊηοεῦ οὗ ἴὴ9 Αἀάἰ οηβ δὲ Τουσπὰ ἔῃ ἴδ 
Α. Υ., [89 Τγὰοσ οὗἨ σπδρίοσα δηὰ Τοσθοῦ 84 αἴτοῃ ἴῃ [86 Οτεοῖς ἰοχὶ οἀϊοὰ Ὁγ Εσίἴσθομβο. Αἱ 86 θεοί πηΐηρ οὗἨὨ 68. Ὰ 
ομδρίοσ οὗ ἐπ ΟΟΣΩΤ ΘΗ ΔΙΎ, ΒΟΎΟΤΟΡ, ΜΠ] Ὀ6 Τουπὰ ἃ εἰϊδιίίοι οὗ [Π9 Ομδρύοσβ δῇ ἃ υϑσβοδβ οὗ ἐδο Α. Υ͂. ἰποϊυάδοὰ ἰπ ἰξ. 

γοΣ. 1, 2. ---Ξ Α. Υ.: ἴῃ. (Ἐσϊίσδομο δίσκο οἱ βασιλέως δἴϊζοΓ μεγάλου, 88 τυδη(ϊηρ ἴῃ τροϑὲ Μ58.., ἱποϊυάίϊηρ ΠΙ. Χ. 
ΧΊ. [1 ἰ8 ἰου πᾶ, Βονότνοσ, ἰῃ 11.) δ [πο χορ ἢ Νίδδη (δ 19. --- Αὐδὲ Ν. --- δκὰ ΟἹ]ὰ ἴδι. ὮΥ Οοὰ. ΟοΣῦ.). 4ὅΜατχὰο- 
δοῦΒ. (ΗΘΓΟΔΙΟΣ 1 5}8}} νυ 6 88 δῦοτο, πὶπβουῦ ζυσί μοῦ ποίΐοθ ἴῃ ἔδο ποίοδ.) 
Ψειῖπ. 8, 4. ---δ 4. Υ. : βοπιοὶ .. .. Οἰδαὶ. ... δὰ ἃ ἄγεϑϑῖι; τσὴο ταῦ ἃ “6, διὰ ἁνοϊς. 6 οοὐτὲ (αΣ., αὐλῇ. 8.66 

Οὐηι.). 1 δβοοδμε. 8 σδρέϊνοα. 9 86 κίηρ,. 10. Εἰηρ οὗ Φυᾶὰδα. Ιὲ ἀοδα ποῦ δϑοπὶ Ὠδοὰζῃ]} ἐο ἰπαϊοδίο Ζ σ ΒῸΣ 
[081 δἀορὲ ἑβσουσπουξ ἰὰ ἐμὸ ἰοχὲὶ ἴδ6 δρ6]]ης στιά δοα, 86 Δθοτθ. Τ,ι6 δζέϊοϊο 18 οἱ οα Ὀοΐοτο βασιλέως ὉΥ 42. δῶ. 
248. 6ο. ΑἸὰ. 

ψοΣα. ὅ-8. --- ΠΑ. Υ. : ἷο ἄγεοδια (61., ἐνύπνιον, 88 ἰγι το. 3). 15 Ὅ6 0] ἃ ποὶδο οὗ ἃ εὐπλυ]ὶ, τσέέλ ἡπππ δον, δα 
φαγί αῦδκοδ, δ ἃ ὌΡΤΟΑΣ ἰὼ ἐδ Ἰααὰ. (ΤΏ καί δὲ [6 ὈοσΙπηΐηρ ἰδ οὐγϊεύδά ὈΥ 19. Ἐὸγ ἐδο 701] Οἱ καὶ θόρυβος, 11]. 
δῶ. 64. 248. 248. ὁο. Α1ά. μαγτο θόρυβον, νη ΐσο ἢ ἰ4 [ΠῸ8 τηδάο ἰο {πι|ϊξ φωναί. Βοΐογθ τάραχος ἃ καί ἰη Του ἰῃ ΠΙ. Χ. (ὉΥ 
ἃ ἙΠοΥτοοίου) δηὰ ΣΩΔῊΥ οἶμον ΜΞ. πιὰ ἐμο ΟἹ 1,8ὲ. δηὰ σας. σο. ΑΙὰ., διὰ 10 [8 τϑοοϊνοὰ Ἰωΐο ἷα ἰοχὺ ὮὉΥ Ἐτ 5966). 
18 (Ποῖ ΟΥὟ 88 στεδῖ (ΟΣ., καὶ ἐγένετο αὐτῶν φωνὴ μεγάλη. ὅἔὅ ΟἿῪ 8}1 Ὠδίίοη8 Ο͵Ὸ ὑσοραζοὰ (6σ., τῇ φωνῇ αὑτῶν ἡτοι- 
μάσθη πᾶν ἔθνος) . . . . δργαίπει (ἐθ τἰρῃςοουβ ρΡ600Ρ}]0θ.ὕὙΎ [1δ ὈΡΙΌΒΣ. 

ψοτα. 9, 10. ---14.Ὰ. Το : ὝΟΣΘ Τοδαγ ἴο ροσίδῃ (Ον., ἡτοιμάσθησαν ἀπολέσθαι). ΒΗ. [8 δηὰ ὍΡΟΣ ἰδοῖν ΟἿ (Οτ., 
ἀπὸ δὲ τῆς βοῆς αὐτῶν. ΤῈ σοηίοχὺ τϑαῦΐγο8 (16 το ἀοσί Ὡ). 19 δα τοδο (Οὕ., ἐγένετο)... δοοά. 

οτα. 11, 12. --- Ὁ Α. Υ. : Το κὐ δηά ἐμ δι. (ΤΠ καί Ζζουπὰ ἴῃ ἰδ ἐέχέ. γος. ὈΘΐοπο φῶς [8 οτηϊ ἐἰδὰ ἴῃ ΓΙ. 88 γνϑ]] δὲ 
ἴῃ Χ. 19. 980. 249. γυ]ς., δηὰ ἐξ παϊκλ!ξ γγ6}} Ὀ6 ἀτορροά.) 2: Νοὸν ἩΏδη. 33 ἄγχοϑιι. 8. ΤῺ ΔΥΤΕΚΟ, π6 ΔΙῸ [18 
ἄσοδπι ἰὴ τοϊπμᾶ, δϑὰ ὑπ} ἰκὴξ ὉΥ 41} πιοδὴβ τνδὲ ἀθείσουδ ἴο ἵσηον ἰξ (Οτ., καὶ ἐν παντὶ λόγῳ ἤθελεν ἐπιγνῶναι αὐτὸ ἕως 
τῆς νυκτός). Οοά. 1]., πίτι δδ. 908 ὁ. οπιὶἴα ὁ Ὀοΐοτο ἑωρακώς. Τῶο Οοάά. 111. δ2. 64. 248. 2418. Οο. ΑἸ]ά. μαγτοὸ 70. αὗτό 
αἴϊοσ εἶχεν, τὸ ἐνύπνιον τοῦτο, δῃ! ἃ δΙΘ 10] ονοᾶ, 85 ννἱ}} Ὀ6 ποιίοσϑα, ὉΥ [86 Α. Υ͂. 
οι. 189-16. -- ΜΑ.Υ. : ἰοοῖ ἰδ σοδὲ ἰὼ ἔῃ οσουγ . .. . δῃὰ ΚΟΘρΡΟΙΒ οὗ, Ξ5 ῬΌΣΡΟΘΟΕ (860 ον"). ἔἤ δϑουϊ (Οτ. 

ἑτοιμάζουσι).Ἡ 5 20 ἢ οογἰθδοὰ. 85 Το. ὅζ κ5.ϑ δὔϊοσ (μδὶ 86 ρὰ. 80 ρίχαηκὶοὰ (800 Οὐηι.). 
γος. 16. --81 ΑΚ. Υ. : τπὐρᾶθ τοοογὰ..... διὰ Μ. αἰεο. 
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18 ἴῃ (ἢ ρβϑ]δοθ;} δηὰ ἴον {πὶ8 ̓  ἢ6 γουαγαθα ἢ. Απᾶ Ατηδη βοὴ ὃ οὗ Αἰηδαδίμι8, 
ἃ Βυριοδη," νγὰ8 ἴῃ στοαί ΒΟΡΟΣ ἘΠῚ} 186 Κίηρ, δηᾶ δ βουρῇῦ (0 ἰπ]υγο " Μδγαοοθδοιβ 
8 Πα 8 ΡΘΟΡΙ]Θ Ὀδοδιβθ οὗ {πΠ6 ὕνγγο Θαμυ 8 οὗ {μ6 Κίηρ. 

γεεε. 17,18. -- 1 8ο..... ςουτέ. 3. Ο(οἀά. ΧΙ. 44. 64. 4]. Οο. 414. μαγο τούτον 05 τούτων (Υ]κ., Ἀγὸ ἀεἰαίίοπε). Το 
Οὔδοβο ΠΙΔῪ ἤἴαγο ὕδεῖι τηδο ἴῃ ὑπο ἰεἰοτοδὺ οὗ ἀοδη[ϑηοθη, ὑπ 6 Ἰοέδοσ ποσὰ πδυΐης ἃ ροδαί Ὁ]6 τοΐογθῃοθ (0 80 ΘΟ; 

δὲ [δ ΡΤΟΌΘΌΪΥ τεΐοτο ἰο ἐμο τοροζὲ (λόγοι). 
δεσμὰ. δ. χηοϊφεί (ΟΣ., κακοποιῆσαι). 

ΑΡΙΤΙΟΝ . 

Ψογ. 1. 1νὶ 8) δβϑοομῃὰἂ γ885. ΤΏοΓο 18 4 ἀΐβοτερ- 
ΔΏΟΥ οὗ ἤνο γϑϑγβ Ὀοίγθοῃ (ἢ 18 ἀφο δηὰ (Ἰαῖ οὗ 
10 Ηδῦγονν, 88 Ὅ1ὁ Πᾶν 8ΙΓΟΔΟΥ ΒΠΟη ἴῃ ΟἿΓ 
ἰηἰτοάποιίίοι ἴο [86 ῥγϑϑϑΐ ὈοΟΚ. --- ΑΣΊΆΧΘΟΥΧΘΕ. 
ΎΤΠΟ ἴοχι Β. 845 ᾿Ασύηρος, ἩὮϊςἢ ἱπ 4180 [ἢ ἔογπὶ 
οὗ 16 νογὰ ἴθ 16 Ηοῦτον. Ὑ ἶΐ 6 ὉΠΟΓΤΘ ἰδ ἃ 
ἀϊδρτεποο οὗ ορίηΐοῃ τοδροοιηρ ὍΠ6 ΡΘΓΒΟΏ ἰῃ- 
ἰοπαρ, ἢὮΘ 8 ζέπογαν διρροθοᾶ ἴο 6 ΧΟΡΧΟΒ. 
8660 ΕἸΘΒ ΠΟΥ Β ἐορετίογίμπι, 1784, χν. 1-38. -- 
τῇ μιᾷά. Α ἩΗεοβτεαιβιὶς δὲ οὗ ἃ σλγάΐπαὶ ἴου 8δπ 
οτάϊμα).. Οὲ Ὑίπεν, Ρ. 348. -- Μανγδοοδεθιβ. 
ΤῊ ποῦ ἰδ οὗ Ῥοϑγβίδῃ οτγἱρίῃ (866 1ϊ. δ, ἰῃ [ἢ 6 
Οτεοκ), δὰ τἸηθ8η8 ““ ΟΣ ΐρροΣ οὗ Μοτγοάβο.᾽" 
Οἵ. αν μδοῦ, Αποίοηὶ λοη., 1. 1384. ΤΠαὶ Μου- 
ἀοοδὶ μὰ δοςοϑδ ἴο [ἢ ΠΆΓΘΠῚ ΒἤονΒ [Ππ8ὺ ἢθ τνἃ 8 
ἃ οιιπυς. [π 2 Μδςς. χνυ. 836, ἴπ6 141ἢ οὗ Αἀδι, 
ψὭθη [6 Εδαβδὶ οὗ [πτΐ ἢ τυ88 σα αὐταῖοά, 8 σ4]]6ἀ 
“ Μαηπίοοϊβυδ᾽ 1)4γ." [1 τ8 Μασάοο θθαβ ὃὉθ 
ΓΟΆΪγΥ οὐδ οὗ ἴΠπ6 σαροννοβ τνῆοπὶ ΝΟΌΠΟ ΒΔ ΠΘΖΖΑΓ 
σαστίοα ΔΥΔΥ ἔγομι «6ΓΌΒΆ]Θτη δὲ ἴθ ὑἰπ|6 βίδίοα 
ἴῃ γθῦξϑ 4, ΒΘ ἰ8 της ἢ} οὔ οὗ ρίαοθ ἴθγθ. [ὑ που ]Ἱὰ 
τῆδλκο Ὠΐπη, δῦ ἰϑδεῖ, ὁοθθ Ὠυμάγοα δπὰ ὑνγϑηΐγ-ῆνθ 
τοῦτ οἷά. Οἵ δίῃ. 11. 2; 2 Κίηρμβ χχῖν. 12; 

6ἢ. νἱῖ. 7. Ετ Ζϑο 6 βιιζαοδίβ τπαὺ ἰῃ ὙΟΙΒΘ 4 
ΟἾΪΥ ἴπὸ ἔδιγ οἱ Μαγαοοθυβ ἰα ᾿ηθϑηῖ. [Ἃἢπη 

3 "πὸ 0850 1ἴΠ0 Φ)ἜὍΠΡΔΙΟΣΥ 88 θοῦ γίνθῃ ἰβ ἰπηροτ- 
δο. 
γεγ. 3. 858ὲ [λυδλαπ)]. [Ὁ νν88 [ἢ ΟΔΡΙ(Ἀ] οὗ 

16 σουπῖγν ΠΟ ἴῃ ΘΟΓΙΡΙΌΓΘΟ 85 ΕἾδπι, δα Οἢ6 
οὗ 6 πιοεῖ ἱπηροτίδοϊ οἶ168 οὗ ἴπΠ6 Εδϑδὶ. [ὑ νἃ5 
Ἰοηρ 18:86 τϑεϊάθῃεθ οὗ ἴμ6 Ῥεγβίδῃ κίηρβ, δηά 
τδ  ἰδϊποὰ 15 ργυδηάθην ὑρ ἴο ἴπθ {πὸ οὗ ἴΠ0 
Μαοοάοηΐδεη σοπαποβί, 6 πὶ ΑἸοχϑηοσ ἰδ δὶ τὸ 
᾿δυϑ ςλεγίϑα ἀνϑν [τὸπὶ ἰῦ ἰῃ ὈΓγρθαδιιγοθ τἢδι νου ]ὰ 
δ6 Θ4ιι8] ἴο ἔψψοῖνθ πιἢ }]Πἶοη ρου Πα 8 βίθυ] πρ᾽, ὈΘΑΙ 68 
186 τογαϊ τορα)ἕία. ὅ.9 ἢδν]ΐπδβοη, Απείεπὲ ἤοη., 
ἷϊ, 209, 474. Πἰ|. 270, 8317, 437. -- Α ατοδὶ σζϑῃ. 
ΤῊ Πα8 τοΐθσθησοο δ ρὶνῪ ἴὸ ἴΠ6 ϑδυϊπηδίΐοη ἴῃ 
ἩΠίσἢ Π6 ψ5 οὶ δἵ Ἷουζί. --- Βοσυϊοῦ. ΤΠῸ 
βδῖηο ποτγὰ ἴβ υδοὰ ἰὴ ἴΠ6 Α. Υ,. δὲ 2 Κίηρβ 'ν. 43. 
-“-σουτε. (Α. .,) ΤῊΪΒ νγδϑ ομθ οὗ (ἰἴτ6 πιθϑη- 
ἵῃρβ σίνϑη ἴο ἴπ6 ατοὲκ ποσὰ αὐλή ἰπ [Π6 16,6 Υ 
{ἰπ|65 (οὗ περὶ τὴν αὐλήν, ὍΠ6 σουγι6 15) ; Ὀὰαῦ ΠΘΓΘ 
[8:6 Ρ4]δοθ βθϑιλδβ ἴο ὃῈ οἰ ΑΓΙΥ τοΐογγθα το. 

ὁ:. 6. Ὥχδζοι. Ασοοοσάϊης ἴο ϑογὶμίαγο ὑδᾶρο, 
τη 15 ἴοστῃ ἰδ ΔΡρ] ἃ 0 ΔΠΥ μγοδῦ τηοηδβῦθγ, νΒΘΌΠΕΟΣ 
Ὀοϊοηρσίηρ ἴο τ6 βθᾶ οὐ ἰδαπά. ΟΣ 1)θπῦ. χχχίὶϊ. 
33; Ῥκ. χοὶ. 18 ; 18. χχυΐὶ. 1, 
εν. 7. Δικαίων ἔθνος. Τῆο 7906 ὍὉ78 ΔΓΘ τηοϑηΐ, 88 

4150 ἱπ ἴΠ6 91 γεγβθ. [018 ποι θα Ὁ ]θ ἰμδὺ [Π6 ἀγιὶ- 
οἷα ἰ8 οὐηίειοα Ὀαΐογο (δα ἰδτῖοῦ ψοτὰ. ΟἋΟἵ. ὙΥἾποσ, 
119 Ξ. ; δηὰ ἴον ΟΥΠΟΥ Θχδπιρίθβ οὗ ϑαςσῇ ορ Ποῖ 
88 ΔΡρΡΙϊοὰ ἴο [Π6 Φοτν5, 184. ἰχ. 4, 7; χ. 1δ; 
χὶ. 1.; χὶϊ. 19: χυ. 2, 4. 

γεν. 8. ΤΉ β᾽ πη! ]δυῖν οὗ δοποϊ θης ἴο ὑπαὶ οὗ 
06] ἰΐ. 2 νὴὴῖ!}] ὍὈ6 οὐδεσνθά. Οἱ. δἷδο [6 ατθεκ. 
-- τυϊθυϊοῦσσι δοιὰ δηρυΐδη. Τὸ δϑῖηα ατθοῖ 
85 δὲ ἔοπι. ἰϊ. 9 ; υἱῖ!. 85. 

γον. 11. Τάρσμῦ δῃὰ [Ὡ6 ϑδῦῃ. Τδο τοϊυτῃ οἵ 
ἈΔΡΡΥ ἀαγε 8 ὕππ|8 αὙτῇ 0] 0 8}}} 8εῖ ογι ἢ. 

οι. 125. Το Ομδα]άαίς ἔγαρτηθης μα] δηθὰ ὉΥ 

8 Ἠον οὶ Ατλδη ἐλο 0... 4 ἐμὸ Ακακίίο (609 Οὐηι.), ὮΟ. δ οι 

(ΟΡ. χὶ. 323-12, ἰῃ 6 Α, Υ.) 

Αβδοιϑηὶ δηὰ Ὧο Ἠοδϑὶ (506 Τπιτοᾶ.) δᾶ 8 το (8 
ΥΘγ80 ὑΠδὉ Μοτγάθοδὶ το]ὰ ἢἷβ ἄγθϑπι ΟὨΪῪ ἴο ΕΒΙΠΘΥ, 
ἴο ΠΟΙᾺ ἢΘ 880 βεἰά : “ Νοῦν 8 [ῃ6 ἀγϑᾶπ) σοΠ16 ἴο 
[α] Π}]πιθηῦ νυ ἰςἢ 1 τοϊδιθα ἴο [Πθ6 'π τ γουτῇ [1]. 
Τἷ8 18. Τη6 του δ]9 οοὐποογηΐηρ ἡ ἰο 1 ΕροΚα τὸ 
[Π66. ΡΙΔΥ ΠΟῪ [0 Φεοϊονδῆ, ἴῃ6 Οοἀ οὗ οἵ 
ἔα ῃοτ8," οἷο. ΟΒδρ. χί. οὗ 186 Α. Υ. οπάβ νῖἢ 
4118 γθῦβα. 

γον. 18, Τπ ἴδ6 Ρα]δο0 (αὐλῇ). ῬΓΟΒΘΌΪΥ [ἢ6 
ΠΆΓΟΙΣ 18. πιθδηΐ, ὙΏΘΤΟ 8180 ὑπ Κίης ν88. (Οἱ. 
Βαν βου, “ποίεπέ λ7οη., ᾿ἰϊ. 216. Αοοοταΐηνς ἴο 
Ἐσῖθον 1ϊ. 2] --28, ὃ 885 Βὶρύπλη πὰ Τογοϑὴ ν ῃ0 
τηλθ ἴΠ6 σΟΠΒΡίγΔΟΥ. [Ὁ 15 ἸΙΚαὶν [δὶ τῃ686 ΔΓΘ 
ΟὨΪγ αἰ δγοηὶ ἔογηβ οὗ [6 Ββ 6 ὨδΔηη68 [Πδΐ οσσιῦ 
ἴῃ τὴς ΑἀάϊιίοπΒ. ΤῊ Ϊ8 ἰβ [86 ἢγχαὶ γϑσβθ οὗ σἤδρ. 
χὶϊ. ἴῃ τΠ6 Α. Υ. 

γεν. 14. Μερίμνας, δΔῃχίοιίοα. ΤΠοῖν δηχίοιῦ 
ὙΥᾺ5 ὙΠ0} γϑίθγομοο ἴο [Π6 ϑύςσσοβδ οὗ [ποτ Ρ]8η8. 

γεν. 156. ᾿Απήχθησαν, ΟΥΘ Ῥυηίδμοᾶ. ΤὨΐδβ 
τοῦ τνᾶ5 υϑοὰ 88 ἃ ἰανν [ογ ἴῃ Αὐἰΐς ατοοῖκ, δπὰ 
τηθϑηῦ (0 ὀγίηο δεῦτε αὶ πιαφὶοίγαίε απα ἀσοιδε, πὰ 
ΓΠΘΠ, 88 8 τϑδι]ῖ οὗ [6 Ὀσοζθββ, (0 ἰεαα αιτσαν ἴ0 
Ραπίδλπιοπί. ἼΠ6 Α. '΄. δβϑϑηδ ἴο ἴᾶνθ τοδὰ ἢ 
(ο. ἀπήγχθησαν. Οὐ. τς Ηοῦχον τοχῖ, ἰΐ. 23, 
()η ὑΠ|6 ροϑββι 016 ῥα Βῃ πι η8 ᾿ηΠϊοῖθα ὈΥ (ἢς Ῥδῦ- 
δἰδῃδ, 866 ΕΑ Π Ώ8οη, Αποίεηί λήοη., 111. 246 ἢ, 

γερ. 16. Τα σὐϑήοπὶ ἩΠοἢ ργονα δα διθοην 
[6 Ῥογβίβῃβ οὗ σϑοοσάϊηρ τηδίϊογβ οὗ [Π]8 εοτῦ ἴῃ 
ὉΠ6 8 Π8]8 οὗ τῆ Κιπράοπι, 8 ποιύσοα ὈὉγ ΤἈπονά- 
ἰάοα (ἰ. 129, 8): “80 ΒΑΥ8 ἴΐ0 Κρ Χογχοβ ἴο 
ῬδιιβΆ 188, --- [πὸ βοηαἀΐηρ ὈΔοΚ οὗ τὴ6 τἸη6  ἸὙν ΠΟΤῚ 
ἴῆου ἢδδῖ βαυθὰ ἰοῦ πη ἴγοπὶ Ὀογοηᾶ ἴἢ6 568 ἰη 
Βγχδηϊίαπι νν}} Ὀ6 ΤοςοΚοηθα ἴῃ [ΠΥ ἔαυοῦ 88 ἃ 
Ξοοά ἀθορά ἰῃ οὔκ ἰιουβθ, ἕο ὀνογ. ᾿ἢ 

ον. 17. Περὶ τούτων. ΤὮθ ποῦϊοσ ἰβ πβοὰ, 
Τοίουγίηςρ ἴο ἴΠ6 ψ οΪθ ταδί οὐ Μαγάοοδαιι᾽ 
σοπάιϊςι. Ἴοχὺ Β. τᾶ κοβ Π0Ὸ τοΐθσοποθ ἴο {᾿6 
ΡΓΘβθηΐβ τγοοοῖνθα ὈΥ Μαγάοοξθιβ, Ὀὰϊ Βρθα ΚΒ 
ΤΊΟΓΘ ῬΑΓ ΟΌΪΑΥΪΥ οὗ [86 βογνΐοα δαβδί ηθὰ ἴοὸ ἢΐ πὶ. 

γεγ. 18. Αἴῶδῃ. ... ὃ Βυζεέθδ. (Ἕἵ. 1 ὅδηι. 
χΥ. Αοοογάήϊηρ τὸ ἐγϑδαϊτίοη, αὖ ἴπ6 Το] Ὀγδιίοῃ 
οὗ Ῥατγίπι τ ρῬαββαρὸβ οὗ δογιρίατο το] αυΐηρ τὸ 
[ΠπΠ6 ΑπΙΆ]ΟΚΙ65 ογὸ στοά. ὅθε Εχ. χνυῇ. 14} Ζἕἧ : 
Προαυῖ. χχν. 17 5. ΤΏ Οασόοκ νογὰ Πογο, ΠΟΥνΘΥΘΥ, 
18 βονγαῖος. [15 ἰξ ἴο Ὁ6 τεζαγάθα 848 πιοδηΐηρ [ἢ 6 

ΒΑΙῚΘ Ἀ8 ἴΠ0 ΗδοΌγΟΥ ΔΝ ΓῚ οὗ {πΠ6 ΒΟΟΚ οὗ Ἐδ- 

τἴον (11|.1}1. 850 τιι6 Α.. Υ'΄. βθϑ)ϑ ἴο πὰνϑ ὑπουρῆϊ. 
Βαυιν Μ|ιοῖδ6} 18. βάν ὑμδῦὺ ἢθ ἰ8 ὩΠ4Ό]6 ἴο Ἔχ δίῃ 
16 νογὰ. Ὕατοίδιβ: “ ργοργῖα ἴία αἰοιὶ οἰπιιοὴὶ ; ̓  
Ἀηὰ [εἶθ ορί ηΐοη ἰ5 δοοορῖθα ὈΥ δ΄} ]Θυβηον (.652., 
αὐ νος.)]. ἴπ ἴαχε Β. [Π6 πϑῖηθ ἰδ ομδηροά ἴο 
Μακεδόνα, ἀηὰ αὐ [ἰϊ.1 ἴο Γωγαῖον. [τ 8 οη τὴ 
ἢ0]6 πηοϑῦ ργΟΠΘΌ]6, ἃΔ8 ΕὙ 250} 6 ΒΌΡΡΟΞΟΒ, τπαῖ 
{ΠῸ ΟΤΑ ΔΓΟΒΟ ἔγοπῃ ἃ σϑγο 988 γθηογίην οὗ [ἢ6 
Πεῦτενν. Νὸὼο σοΥγοβροπαϊης Ππᾶπι6 οὗ 8. ἔδι !ν 
ΟΟΟΌΣΒ ἴο 6 ]Ρ ὺὑϑ ουΐ οὗ τ1π6 ΑἸ σα] ν ; ψν Πῖ]ὸ τὸ 
τοιηάοτ, ἢ ΠΘΡΘΒΟΥ (8πὰ 8.΄..)012) ἴ06 ᾿νοτὰ 89 
8 δα͵δοιϊίνθ, “τῆ6 Ὀγασραγῖ," νοι]ὰ βοδγοθὶν ὃθ 
Ἰυδεϊβοὰ ὈΥ ἴπ0 ἔδεῖϊβ τοϊδίϊηρ ἴο Ἡδιηδῃ τηλαθ 
ΠΟΥ ἰπ ἴΠπ6 οΔῃοηΐο8] ϑογίρίαγοβ. 
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ΑΡΡΙΤΙΟΝ Π. (ἴῃ {86 ατϑοὶς δον οὔμδρ. 111. 158 οὗ (86 Ηθογον). 

1. ΑΝΡ {δϊ8 18 ὑἢ6 ΘΟΡΥ͂ οὗ {π6 Ἰοίίον :} ΤῊ στοδαὶ Κίπρ Ασίδχουχοα τὶ θίἢ (ἢ.6860 
ἐλίπσε ἴο π6 Ῥγΐποθθ δῃηᾶ ἱοραγο ΙΒ ἢ ὑπαὶ δΓ6 Ὁηᾶογ ἀΐηι ἴτομι 1ηἀϊ8 ἀπο ΕΠ ορία, 

2 ἴῃ 80} Βυπάγρα Βουθὴ ὅ Δπ4 ὑ ΠΟΥ Ῥγουί ποθ. Αὔογ ὑμαῦ 1 Ὀθοδτηθ ἸΟΓ ΟΥ̓ΘῚ ΙΩΔΗΥ͂ 
ΠΑ ΓΙΟΠΒ, 8ηα δα ἀοτηϊηΐοη ΟΥ̓ΘΡ ὑπ6 ψγΠ016 ψγοῦ]Ἱά, ηοὺ 11 ὐθα ὉΡ τὶ ργοβϑυτορίίοι οὗ 
ἨΨ ΔῈ ΠΟΥ, Ὀὰΐὺ οΑΥτΥΎηρ τινδοῖ ΔἸ ΤΆΥΒ ὁ ῚΠ ΘαΌΪΟΥ δ ηα τα] Π688, 1 Ραγροβοα ἴο 
ΘΒΙΔΌ]1ΒῈ [ῸΓ ΤΑΥ͂ Β. Ὀ] Θοῖβ ΘΟ ἸΠΌΔΙ]Υ ἃ αυἱοῦ 116,5 δπα τηακίηρ ΤΥ Κἰηράοτῃι Π6Ὀ]1- 
816,5 Δπα Ορϑῆ ὺ Ὁ ρϑββαρθ ἴο [Π6 υἱτηοϑὲ ὈΟΓάΘΓΒ, ὕο ΓΘΏΘΥ ὑπ Ἶ ρ6866, ἡ ΒΊΟΝ 18 ἀθ- 

ὃ βἰγθὰ οἵ 8411 θῃ. βαὑ ΟἹ ΤΩῪ δβκίηρ' [Π6 ὃ ΘΟΠΒΘΙ]ΟΙΒ ΒΟΥ [18 τηὶρὺ θ6 Ὀγουρλῦ ἴο 
Ρ888, Ατθδῃ, [δύ 6ΧοΘ]]θα ἴῃ Ῥσυᾶθποθ Βιηοῃν 08, Δμα 7848 Δρρσγονϑα Ὀγ" ἷβ οοῃδβίδηςξ 
Βοοά 51}} δπᾶ βιθδαΐαβϑὶ βἀ 6] γ, δηα μδα ομίδὶ θα 19. {Π6 ΠΟΠΟΙ οὗ {Π6 8θοομᾷ ρ]8Δ66 

4 Ἰὴ (Π6 Κίηραομῃ, Βμδνγοα 8, ὑμαὺ δΔιηοηρ᾽ 811 [Π6 Τ068 1} ἐπτοῦσουύ ἴΠ6 γγου]α {μ6Γγ6 
88 Βοϑίίθυθα ἃ οϑγίδίῃ τ] ονοθηῦ ἢ ΡΘΟΡ]6, ὑμαὺ πδα Ἰαῦγβ ΘΟΠΊΓΑΣΥ ἴο ΘΥΘΙῪ 
Ὠδίϊο, 5 Δα ΘΟὨ ΠΌΔΙ} ἀθβρίβοα (ῃ6 Θομητηδηατηθηΐβ οἵ ΚΙΏΡΒ, 80 (Πδὺ ΟἿΓ ΟΣ 

ὅ αἷπὶ ἴ0 ΒΘΟΌΓΟ ἃ βί80 16 σονογῃτηθῃῦ ἴον [86 ὑπ θα Κίηράοχῃ τγ88 ἱτηροββὶ 6.15 βοΐ 
1Π6ὴ ψγὸ παἀογϑίδηα ἰῃαὺ (818 πδίζοη αυϊΐθ δίομθ ᾿5 18 ΘΟ ΟΠ Δ]}Υ ᾿π Ορροβιίοη πηΐο 
8}1 τηθῃ, αἰ ἥξουΐπρ' ἴῃ ὑΠ6 ΒίγϑῃρΘ ΤΔΠΠΕΓ οὗ ἐλοὶγ ἸΆνγ8, δα 601] αἰβροββθα ἰονγαγαβ ΟΡ 
Δ αῖτθ, ὈΣΙρίηρ [0 Ρ488 186 τηοβί βῃδιηθία] ὈΠΐῃ95, ᾿ηΠ4666, 8ο ὑπαῦ {Π6 Κίῃράοτα οΔη- 

6 ποῦ Ὀ6 ΠΓΙΩΪΥ ΘΒ Δ Ὀ]]ΒΠ68 : 15 (Πογοίοτα αν 16 Θοτητηδπαοα, ἐπαὺ ὑΠ6Ὺ ὑπδὺ ἃγὸ ἱπάϊ- 
σαίθα ἱΒγουρ Ἰούίουβ ὑπο γοὺ ὈΥ Ατηδῃ, ΨἘῸ 18 Δρροϊπίθα ΟΥ̓} δἰξαϊτβ, δηὰ 18 
ποχὺ πο 1.8, 88]] 4]1, τυ ἢ υῖγ 68 δ Δηα ΟὨ]άγθη, Ὀ6 αὐ ΘΥΙΥ ἀρείτογϑα ΌΥ͂ [16 ϑυγοσαβ 19 
οὗ ἐλεῖτ Θηθταΐθβ, τι ποὰῦ ΔΩΥ͂ Ὁ ΤΏΘΓΟΥ δπ4 ὈΪΐγ, [ῃ6 ἔουγίθθμι ἢ ἄαν οὗ (Π6 ὑτγϑ ἢ 

7 τοοηῖῃ Αἀδγ οὗ [86 533: ρῥγϑβοῃὺ γϑϑγ ; ὑμαῦ, [ΠΘῪ ψῈΟ οὗ ο]ἃ πὰ ΠΟῪ αἷδο αγὰ ταλ]ον- 
οΟἸθηΐ, 2 τῇλν ἰῃ οὔθ ἀδὺ σῇ υἱο]θηοθ ρὸ ἰηίο Ημάθ8, ἰο {ῃ6 δῃᾶ {δδὺ ρογροίῃδ)]ν, 
ἴῃ ὑ86 ξαΐυΓθ, ΟΌΓ ἃΙΔΙΥΒ ΤΑΥ͂ ΡῸ ΟἹ ΒΘΟΌΓΘΙΥ πα ρϑδοθϑίῃ ]]γ. 3 

οΣ. 1. 1.1. ΥἱὔὉ: ΤῈ ΘΟΡΥ͂.. .. Ἰοέΐοτα τῊδϑ ἐἢ16. 3 ΚΟΥ̓ΘΓΠΟΤΒ (σατράπαις 19. θ8α. 1085. ; δαίγαρίϑ, Οοὰ. σοτῦ.). 
8 Δῃηὰ βούϑῃ (111. 98)., ὁπ0 πάτοα ἔπϑεν δηὰ βουθῃ ; 98α., ὁ56 Βυμπάχοά δηὰ ἐπθη ἐγ -δοΎΘ ; ΟΣ, Βεύϑῃ διὰ [ΘὨἐΥ). 
ρα. 2, 8.--4Α..Υ..: ΑἸ ΔΥ. δ (ο βοι[]6 (αΣ., καταστῆσαι βίους, οἷο. ; 171. 10. 248. 6ο., βίον). ... ἴῃ ὁ ααυίοὲ 1ζ6. 

4 Ῥϑϑθβῦ]ὁ (βοθ Οργ.). 1 οδοδβίδ, [0 ΣΕΠΟΥΨ. 8 ΝΟῪ ὙΏ6} 1 δεϊοὰ (πνθομένον δέ μον ; Οοἀὰ. 111. Χ. (ἔγοῦ ἃ 0 σε.) 

9838. τοδὰ πυνθανομένον δέ μον) γην. 9 ἰϊράοχο διθοηᾷ τδ. . . . οΣ. - 0 ρῃκῖϊδ οοἰδἰμοὰ (ΟΣ., ἀπενηνεγμένος ; 
ἀπενεγκάμενος, 111. Χ. 19. 98. 108).). 

γον. 4. ---Ἰ.ἃ. Υ.: ἀθοϊδσοὰ ὑπῖο...... ἰῃ 811} πδεέοῃβ. 12 χρλ)οίοῦβ. [ἠδ ΘΟὨΕΣΆΤΥ ἴο 811} πδίίουϑ (6Σ., ἀντίθετον --- 
1Π|. Χ, 98)., ἀντίτνπον --- πρὸς πᾶν ἔθνος). 14. Βὸ 88 {86 υῦϊηρ οὗ ΟΣ Κἰ μα ο.18, ΒΟΠΟΏΣΔΌΙΥ ἰπὐθηἀθὰ ὈΥ τπ|8, οδπποῖ 
Βο ἰογνασὰ. 8009 Οὐγι. 

γον. δ. ---ἼδΕοά Υ ; φοΟΡΙο δίουϑ (θν., μονώτατον), οἴΟο. [8 αὐοο͵οίοά ἴο ΟἿΣ δέαίο (ασ., τοῖς ἡμετέροις πράγμασι), ντοχῖκ- 
πᾷ 811} [86 τι ίδοίοζ ἔμΟῪ σδὴ (6τ., τὰ χείριστα συντελοῦν --- συντελοῦντας͵ 71. 74. 76. --- κακά, οἴο.), ἐμαὶ (καί) σων Κίηρ- 
ἀοπῖ ΔΥῪ ποὲ Ὀ6 ἤστην δἰβ Ὀ] δηθὰ. 860 Ἧι. 

γεν. θ.--΄17Ὰ. Υ.ὕ: αἱ 86... .. εἰκηϊδοὰ ἴῃ Ὑτλης ὑπίο γοῦ .. .. ογάδίῃϑα ΟΥ̓́ΟΣ ἔδπο ΔΙ'αῖτ. 18 ἐλοῖγ 'τεῖνοα. 
19 μχοτὰ (Ρ] τ. ἴὼ ἴΠ6 6Γ.). 30 411 (6ατ., παντός). 81 ἐλίδ. 

γοσ. 7. -- Ξ ΑΟΥ͂. : τοδ) οείουμ (666 γον}. 4). 36 [πὲ στάτο (ΟΣ., εἰς τὸν δην), δῃ! ὰ δ0 ΘΥΟΣ Βοσοαῦίοῦ ὁΔΌΒ6 ΟἿ αἴδί σα 
ἴο Ὀ6 »0]] βοιἐϊοὰ, δη ἃ τϊέποῦξ ΣοΏ 16 (ΟΣ., οἰς τὸν μετέπειτα χρόνον εὐσταθῆ καὶ ἀτάραχα παρέχωσιν ἡμῖν διὰ τέλους 
τὰ πράγματα). 

ΑΡΡΙΤΙΟΝ Π. (ΟἾδρ. χὶϊ!. 1-} οὐ ἴ80 Α, Υ.) 

εν. 1. ΤῈ οσοδδίοη οὗ {Ππ18 δ ΠΟ. Βοοῖηβ 0] ΕΣ. 3. Ἐπιεικέστερον. Οἱ (ἢ0 ἔογοο οὗ [ἢθ 
Βᾶνα Ὀ6οῃ ἴΠπο τηϑηϊίοη πιδάθ οὗ δὴ δαΐοῦ ὉγῪ Είηρ δοτηράγαιίνο ἱπ βθο ἢ ἃ σοπηθοίίου, 8606 ὟΝ ἰθοσ, 
ΑΜδβιιοταδβ 'ῃ ἘδῖΠ. [11.15. ὙΠ Ῥοιβίδῃ ππεεμο Ῥ. 2421. [ ἴβΒ ποῖ ἰμίγθα θ::"}γ υδοἃ ΨΏθη ὑΠ|6 
ΟΥ- σΑΥγυΐῃρ Ιου γ8 18 ἀθβουὶ δεα Ὁγ Ἡδγοάοιιβ (Υἰ}}. οὐ͵θεῦ ἢ τυ μα οἢ τὴθ σοπιραγίβοῃ ἰδ τηδάθ ἰβ ἴὸ 
98). Οἱ. δῖβδο Εδιν ηϑοη, Αποΐοπὶ λήοη., ]. 426 ἔ. δ6 πηάογδίοοά,. ὅθ Φοδη χῖχ. 1] ; Αςἴβ χυλὶ. 20; 
-- [ὸ Ὅδη. νὶ. 1, ὁ86 Ὠυπάγοα πη ὑΥΘΏΓΥ βδῖγαρ- 2 ΟΟΥ7. Υἱῖ}. 17. Ηθτο ἴδ ἰβ τηθϑῖ [δῦ ἴΠ6 Κίὶηρ 
685 ΔΘ Βροκϑῆ οὗ. Μ|οἢδΘΙ 8. ὉΠ Κ8 τηαῦ Πογο, αὖ σαϊοὰ ἢ ΤΟΤΘ τὰ ἢ ἀπθδ8 ΓΠϑ ἰὺ τν88 ὩδίΌΓΔ] ΟΣ 
Ἰοαβῖ, ὁπ6 ἴοο ᾿ΔΏΥ͂ 8 σίνοη ; Εργρι Βανὴρ δ! ] θὰ πδ08] ἴὸ ὀχροοῖ. Το Α. ΄. βθθπ|8 ἴο ἰἰᾶνο σοδὰ 
ΔΜΆΥ͂ ἔγοπι ἴἢ6 σονθσῃιηθπῖ οὗ ΑΥΆΧΟΥΧΟΒ ἱπ ἴΠ06 (48 111. ΧΙ, 52. δ5. δῃὰ οὔ 6.8), νεῖ τἢ Οο. ΑἹά,., 
ΒΓ γὙθαῦ οὗ εἶθ τοῖσι, Ἡ Π116 ἰδ ἰ8 ονυϊάθηϊ τἰδὲ' ἤρεμον, “ Ὁ16,᾽ ἰπαιβδὰ οἵ ἥμερον, “ εἰν} } 26 ὰ,᾿ 
86 Κίπράοπι ἀϊά ποῖ οχίθπα δβ ἔδν δ8 Ετδίορία. ἰ“ Ἠδοι 19." ΟἿ, Οτθοκ δὲ 1 Τίπι. ἰϊ. 2. Ταχὶ 
Βαϊ, κοροταϊηρ ἴο ἴμ6 8ῖ}}6 οὗ δποίθηϊ ϑαϊοῖϑ, θυϑῃ  Β. 68 ἄχρι ἔογ μέχρι. --- ΤῊ6 Ἰογάβῃϊρ ονϑὺ 8}} 
Ἰοϑὲ ῥγονίποθϑ 66 σϑοκοηῃθά 88 ὙΠ ΘΠ ΠΣ ἴ0ο 8, ΠΑΌΟηΒ ΠΟΙ οἰδίιηθα ὉΥ͂ ἴῃ6 ῬοΥβί ἢ ΠΙΟΏΔΓΟΙΒ 
Κίπράοπι, 1 τῃθγθ νγὰβ ΠορΘ οὗ γϑοουθγίηρ ὕθθπι γγ88 ΟὨ]Υ͂ 0Π6 οὗ ἱτπχδιίπδιΐοῃ. δ.}}}, οὐ [6 8818 
ἀρϑίῃ. Απά, ἱπ {Π:15 Ἰαγρθ Πα ΘΥ, ΡΓΟΌΘΟΪΥ δα Ὁ- [οὐ ἰδ {ΠΟῪ Ἰαϊὰ ἐμοὶ ΘΟ Δ μη Ὧβ οὐ ἴΠ6 ὈΘΟΡ]Ὸ8 
ΒδίτΑ ρίοΒ ἀτὸ ἱποϊυ θὰ. ΟἿ. δὲδ. Οὐηι. δἰ ἘΔ. 1. 
1, αηὰ Εδν)]ΐπδοη, Αποεὶεπὶ ἥἥοη., ᾿ἰϊ. 417 ἔ, --᾿ ΤᾺΘ 
ἃτοαὺ Κίς. Α σομ0} {{{]6 οὗ [π0 Ῥογδίδη τηου- 
ΔΙΟἢ 9, σίνθη [Ὠθτ ΘΥΘῚ ὈΥ͂ ὕΠ6 ΟΥΘΘΚΒ. 

ΜΠ οὐοθαὰ ΤΠ 20 8]]ορίδησθ. ΕῸΣ ᾿ἱπϑίδῃοθ, 
τΠπογ ἑογυδὰθ τ6 Οαγ βαρ πἰδηδ ἴο οδὲ ἔθ βο68ὴἢ 
οὗ ἀορ5. 
γοΣ. 8. ΤΟ δοοοῃὰ υ]806 ἰῃ [86 κίἰηχάοχω, 



ΑὈΘΙΤΙΟΝΒ ΤῸ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΒΤΉΒΗΕ. 

ἕ. 6. Ὧθ γὙ88 ῥτίτηθ τηϊηϊδίοσ. Τἢ6 ρ]αγαὶ τῶν βασ- 
ιλειῶν 8 864 ἔοτ [16 δἰη ρίαν, ἴἢ6 Ἰάθ68 οὗ (Π6 οου- 
διϊϊαθης ρατγίβ οὗ ὑπΠ6 Κίηραοπι Ὀθίης; 80 Θχργθββεά. 

γεν. 4. Πρὸς τὸ μὴ κατατίθεσθαι τὴν ὑφ᾽ ἡμῶν 
κατευθυνομένην ἀμέμπτως συναρχίαν. )9 Ὑεῖῖο 
ΤΥΔΏΒ]αἴθ8 : “ 80 τῇδ᾽ ἴΠ6 ρονοσζῃπθπῦ Ὁ]8Πι6]658}7 
τοδληαροα ΌὈΥ͂ υδ οΑπποῖ οχἰίδι." Μ|οἢδ6118: “ Απὰ 
ἀο ποῖ βιαθιηῦ ὑΠΠΘΠΊ56]γ68 ἴ0 ὑΠ6 ΘΟΙΏΠΙΟῚ ρΌνΘΓΏ- 
τηϑηῦ δηα σομβεϊ Ὁ] 0η Ργοροβοα ὮὈΥ υ8. ΒαΠθΘῊ Β 
Βιδοίισετίξ : “ ὃ8ο ἴϊπδι τὴ 6 χονθυηθηὶ Ὁ] ΑΠλ 1688] 
Τηδηδροα ὉΥ͂ υ8 οσϑηηοῖ δὐὐδὶπ ἴῸ τὴ Θ 
Βανθ δἀοριοὰ ἃ βοιῃονἢδί ἔγθο τοδά τίης δΔΌονΟΩ. 
Οἱ. σε. δῖ νἱ. 14. 

ψὲεγ. 56. Ἐενίζουσαν παραλλάσσον. (οἰὐὰά. Χ. 
ἔτοια 6 γβὶ πδηα) Π1. 936. τοδὰ τ αξιν 
ΔΙϊοσηδιίο). ΕἼ ΟΖΒΟΠΘ ΒΌρΡΡΟΒΟΒ ΓΠδὺ 10 ρ͵δοθ 

οὗ τ8ῖ8 σογτὰ ἔπογο οτὶ ρίπΑ} ]Ὺ βἰοοὰ παραφυλάσσον, 
αΐ 86}}} (ΐηΚ8 ὕπδι 0Π|8 νου] ποῦ ὃθ6 ἴῃ [ι8γ- 
ΓΙΟΥ͂ ὙΠῸ [Ὧ6 οοηίϊοχί. ὙΠπὰ αἰ σα τνοι]Ἱὰ 
16 6 πνίξῃ [86 ἰογπηοῦ ψογτὰ. [Ὁ ψουϊὰ ὍΘ Ὠο 
Ἰοησοῦ πεοοὰθά. Βαϊ ἴΐι6 δα8ῖ8 οὗ ὉΠὶ8 οδηρο 
τοῖσδ τὸ ποὶ ὑγβηδ]δῖα : “ κοορίησ χυδγὰ ονοῦ 
(ὦ. 6., τη ξαϊ ἢ) ἃ ΠΙΔΠΠΟΣ οὗ [ἰδ δ] θη ἴο ἢ 6 
ανβ.᾽" δθο 8} 8 ΟἸαυΐα, αὐ υοο. ΑΒ ἴδε ἴοχὶ 
ΠΟῪ βῖαπάβ, ἰὃ ταϊρσηῦ ὃὕθ ΓΘηαογθα : “ σΠδηρίης 
[ΠοΙν γα}]1685 οὗ ᾿ἐνίην, πιδκίηρσ ΓΠΘ πὶ δίγδηρο." ΟΥ, 
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ἱακίηρ ξενίζουσαν 88 ἸΏ ΥΒΏΒΙ ἐἶνθ ἘΜΌΣ 1.. 114, 
4): “ ομδημίηρ [Π6 ουδίομῃηϑ οὗ ᾿ϊΐο [80 88] [ο ὃθ- 
οΟΠπλθ βίγβηρο."" [1})6 οι [6 γοη 618 : “1ἶνθ ἴῃ 80» 
οογάδμοθ ννἱ ἢ. δύγδηρο ἰανγ8.᾽ ΜΙΟΒ46]18: ““ἢδγθ 
ἀπ ΟὟΠΟΓ δηὰ δβδύγδβηρο οὐυβίοιηβ." Βυηδοι 

ἐἰδοίισονἶς Σ ““ΟΌδοτνο ἃ βίγδηρο τηοὰθ οὗ 16." 
γον. 6. Νοχὺ υπίουπ. 1,1ϊ., οἱ 8σοοπα 7ζαίλεν. 

806 Αἀὰά. νἱ. 10; Φυάῖο ἰϊ. 4: 1 Μϑδου. χὶ. 82. - 
ΤΠ6 ζουτίθοηίδ ἀδΥ οὗ {πὸ ἔσο ΤΟ, 
Αἄὰγ. ἴη 6 Ηδῦτον ἴσχε (δι. 111. 18 ; ΥὙἱι]. 
12: ἷχ. 1), 48 αδἰβὸ δἰ βοινῆοσο ἴῃ ἴῃ Αἀάϊτῖοηϑ 
(νὶ. 16) ἔμο ελγίδοπίὰ ἀὰν οὗ Γ8ῖ8 τπηοητ ἰβ ρίνϑη 
88 ἴ0 ἀδγ δρροϊηϊοὰ ἰοτ {μὲ β]δυρῆηϊοῦ οὗ ἐδὸ 
δονβ. [ ἴθ. ΙΚΕΙΥ ὕπαῖ [Π6 αἰβογοράμου δ ΓῸδΘ 
ἔνοιῃ 86 ζασὺὶ τῃδι, ᾿ Ε116 ὉΠ6 ὉΠ ΓΙΘΟ ἢ ν 88 σΟΠ]- 
ΤΩΟΗΪΥ τηρηἰοηθα, ἴδ6 ἐουχίοθη ἢ δηὰ ἢξιίθοη ἢ 
ψΟΤΟ ἴΠ6 ἀδγϑ δοῖ8}}ν σα οὈγαῖοα. Απὰ ἴῃ ᾿αῖον 
τἰ08 [16 ἔΟΣΠΙΟΣ ἀδἴθ »χὰ8 οἔΐζοη σοηϊζοιπαοα τἱτῃ 
ὍΠ6 Ἰαιῖοσ. «ΦΦ0ΘΘ0ρ 108 ἀργθαβ πὶτἢ ἴΠὸ ἀδι6 οὗ [ἢ6 
Αἀάϊεοῦβ. 
αν. 7. Τπΐο Ηδάᾶοα, εἰς τὸν ἄδην. Οπ ἴΠ6 Ὧ80 

οὗ {πὶ ατοοὸκ ψογὰ ἴῃ τ 0 ΤΧΧ',, οἔ. αἰνα]αβέοηθ, 
Ο. Τ΄. ϑυγη., ρ. 443; Οτοιηογβ δ. αὐ υος.; αγτῖί. 
“βάθρα, ὃὉγΥ Οὕον ἱπ Ηογζορ᾿ 8 ̓εαἰ- Επονκ.; δὰ 
8. ἀἰδουξαίοη οὗ [8 δηὰ οοπηῃθοῖίθα πόογὰβ ἴῃ [6 
ϑιωά. υ. Κτατιζ, 1858, ρ᾿. 348-298. 

ΑΡΡΙΤΙΟΝ ΠῚ. (ἰὰ 86 Οσϑοῖ ἔουμα Ὀδύνγθθῃ οπδρύθσβ ἷν. 17 δῃηᾶ υ. οὗ {μὲ Ηθρσγον). 

1 
2 
ϑ 
4 
ὄ 

6 
7 

8 

ΑΝΡ Βο.μἰηκῖηρ ἢ ἼΡΟΩ 811 (86 σου κβ οὗ ὑπ6 Τ,οτγά, πιρᾶδ 5 8 ργδυϑγ πηΐο Ὠίπι, δῃᾶ 
8814,2 Ο 1,οτὰ, Ἰωογὰ, Κίηρ ΑἸπασὐγ, ἔον {116 πίνϑυβθ ὁ 18 ἴῃ ΠΥ ῬΟΥΤΟΣ, δπᾶ 1 ἐποὰ 
Ὑ110 δ Βα ν 6 15Γ86], {Π6ΓὙ6 18 Π0 τηϑῃ ὑμδὺ Ἵδῇ σΔΙΏΒΑΥ {Π66, ἔον ὑΒοὰ τηδαθβὲ {πΠ6 ἤρανθῃ 
δΔηα {6 δαγί, δῃὰ δυθσῪ ποηάογέα] ἐμῖηρ ἢ ἀπᾶθσ [Π6 ᾿θαυϑη. 
ΤΙ,οτὰ οἱ 81},5} δῃὰ {πο γῸ 'ἰ8 ἢ πλϑὴ ὑῃαΐ σδῃ χτοδϑὶβῦ (Π66, ὑπ6 Τοτά. 
411 ἐλΐπσε; (ᾷοὰ Κπονοϑι,,Ὁ 1οτὰ, ὑπαὺ ἐξ σα ὨΘΙΌΘΡ ἴῃ ἱπβο θη 06 ΠΟΙ ῬΓΪά6, ΠΟΡ 
{του 11 ἀθβῖγο οὗ ρίογυ, ἐλαξ 1 αἰὰ ποὺ ὈΟΥ͂ ἄονγσῃ ἴο ρῥγουὰ Απηδῃ ; ἴοσ 1 οου]ὰ 
δᾶνα Ὀθθη οοηίϊθηῦ ἴον 12 (86 βαϊνδίίοῃ οὗ [8Γ86] ἰο Κὶβ8 (16 80168 οὗἨ ᾿ΐβ ἔδαί. 
ἀϊὰ {8ῖ8, ἐμδὺ 1 πιῖρηῦ ποῖ βού 15 [Π6 σἸΟΤΎ οὗ πιϑὴ ἃρονθ τῃ6 
Μ0111 ποῦ 1 σουβῃΐρ ΔΠΥ Ὀαὺ ἴΠ66, ν οτα,}δ δῃᾶ 1 υὶ}} ποι ἢ 

Αμᾶᾷ ἰδοὺ ατὲ 
Τμου Κπονγοϑὲ 

Βυἷ 
βίον οὗ ἀοά.. Αμᾶ 1 
ἀο ἰδ ἴῃ ργϊαθ6. Απὰ 

μον, Ο 1,ογὰ ἀοα απὰ Κὶηρ,16 1Π6 αοα οὗ ΑὈτΑἢΔΠι,1 Βραγα [ΠΥ ΡΘΟρ]6, ἔον ὑμϑῖγ Θγ688 
ΔΙῸ ὌΡΟΣ 8 ἴ0 ὈΓΪῺΡ τ18 ἴ0 πουρῆΐ; δπα δ [ΠΟΥ ἄδβίσθ ἴο ἀθϑίσου (Π6 πη θυϊἑϑποα, 

9 ὑμπαὺ μαι Ὀ6θη (ΐη6 ἔτοτῃ ὑπ6 Ὀδσπηΐη 
10 μαδβί γϑραθοιῃβᾶ ουἭ οὗ Ερσγρί ἴον {ῃγ86]. 

ξ Ονϑυϊοοῖκ πού (ἢ γ ρογίίοπ,᾿ σῇ ὑποὰ 
ΗΘΆΓ ΤΩΥ̓ ΡΓΔΥΘΓ, 8πΠα Ὀ6 τρΘΓο [Ὁ] ἀπο 

τπΐπ6 ἱπηῃογιίδηοθ, δηα 3: (ΤΩ ΟἿΤ ΒΟΙΤΟῪ ἰηΐο ἸΟΥ͂, ὑπαὶ γχὸ τῇδυ ᾿ἷΐνθ, Ο [ωοστὰ, δῃὰ 
11 ργαΐβθ [ΠΥ πϑηθ; δῃα ἀαβίγου 22 ποὺ [6 τηουνῆβ οὗ ἐῃθπι ὑπαύ ῥγαΐϊβθ {Πθ6.8 Απὰ 

8.11 8γ86] οὐἱϑὰ νυϊῦ 411} ὑπο ὶγ βίσθηρτ,᾿. Ὀδοδιβο ὑπο ἀθαίῃ τισας ὈΘίοσθ ὑμθὲὶγ ΘΥ68. 

ὕοσ. 1-3. --1.Υ.ὕ.: Τθη Μδυάοομοῦδ ἱπουκῦ. (ΤΏ 6 τοδάϊηρ, Μαρδοχ. Ὀσζοτο ἐδεήθη 15 δυρροτχίοα ὮγΥ 1Π|. Χ. (ἔγοιαι ἃ 
ἐογτ.) διὰ σοά. Οοσὸ. οὗ ἴπὸ ΟἹ] 14’. 8.60 Οὐ»".) 

1. 860 Οὐπὶ 
γοτα. 4-6. -- 5.4. Υ-.: Τοῦ δσὶ 1ωτὰ οὗ Δ}1 ἐλίπςε. 

ἽΣ οοπίοιωρῦ .. .. ἴ0Σ αμὰ (6γ., ἐν). 
δδὲ (υηι.). 

Ψετα. 7-11. --Ἴ Δ Υ͂. : ῥτοΐοσ (αν... θῶ ; ἵνα μηδένα προτάξω τῆς δόξης, οο., 19. 98α.). 
(δεα, Ο Θοὰ (6ο. δηὰ “πη. οπΐξ μου ; Ο]ὰ [,κι. ΜΒ, ΟοτΌ., κἐεξὲ ἐσ ᾿οπιΐμα εμ). 
οπιϊεϊοα Ὁ Χ. -- ἤτοπι πὸ διαὶ Ὠδηὰ --- ΧΙ. 19. 44. δδ. 106.: ΠΙ. 980. δὰ βασιλεῦ, 8Δ8 4150 Χ. ὈΥ ἃ σοττοοῖοῦ). 
ἐδο Θοὰ οὗὨἨ Αὔταδασα (6 οσαὐτιοὰ ὈΥ δ2. θέ. 248. σο. Α]ὰ. “ππ.). 
Ῥαχίε, ΟΙὰ [4Δὲ., ὉΥ ΜΆ. Οοτῦ.; Νὰ ἀεερίεϊαε μαγίετγι ἐματι, 7 .τι.). 

32 ἴΠοο, Ὁ Τοτὰ ({λ6 ἐεχέ, γεο. δὰ κύριε, Ὀαὶ ἱξ [6 ποὺ Ζουππὰ ἰῃ 
ΤΠ.Χ. ΧΙ. 44. δ2. 64. 74. 16. 98. 106. 108α. 120. 296. 249., ἀπὰ ΟΙὰ 14ὲ. ὈΥ σοά. σοτθ.). 
Ὦ ογηἱε δὐὰ (60 δ2. 64. 248. ΑΙ4.). 22 (8060 Οὐγι.) 

Ἅ δηᾷ τγλάθ. 
δ᾽ Ὠδδὺ δρροϊηϊοά ἴο (γ., ἐν τῷ θέλειν σε). 

8 εολἱελ αγὶ ἴῃ 1, 
12 οοπίοες πὶ σοοὰ Ὑ|11 ἴοσ (τ... ηὐδόκουν, οἵα. ; Φ0ῃ., ὅταίο αἈίπιο υοἰδεηι; 

8 βαγίηχ. 4 (η6 κΚίηχ...... ογΥ 6 τψγοἶο τοογία 
4 Ὠδεοῖ τηϑδάϑ δύο δηὰ οδσί δηῃ 8}} ἐμ ομάσοιδ 

10 απαᾶ ἰδοῦ ἰκοννοδὲ (Οοὰ. 249. ᾽Δ5 καί). 

14 ὩοΐτμοΣ Μ|1111. 156 θὲ 
16 6οἀ διὰ Κίηρ (0860 τΟΤὰΒ δ ΓῸ 

11 ογιῖία 

16 γρῦ. 19 οδρίκο ποὺ {π0 νοτίου (Νοὲ αὐογίενε εα 
30 ἀοϊϊγοτοὰ. . .. ἐδίηθ ΟὟ δβ617 (5806 ΟὉηϊ.). 

34. Α]} [6180] ἴῃ ᾿ἰκ6 ΣΩΔΌ ΟΣ 

ετίοὰ πιοσὲ ΘΕΣΏΦΒΕΥ (πιδῆς., το κὨἈΠ]γ) πηΐο ἐμπὸ "τά. Εὸσς ἐκέκραξεν Οοαά, 11. δδ. 14. 108. 120. 248. 248. τί 6ο. Βδγτο 
ἐδ γνίυσαὶ; 10βα., ἐξέκραξεν 1 ἔκραξεν, Χ. ; οἵ. Μεῖέ. γἱῖ!. 298. ΤῊΘ ἴοττα κεκράξομαι (ἴ κράξω, Ττῦκα χίχ. 40), ἴογΣ ἐδ9 
ζυΐατο, ἰο ἐουπμὰ ΘΥΘΣΥΎΟΙΘ ἰδ 9 ΟΧΧ, 809 ΤΠ ποσ, ὑΡ. 81, 2714, δηὰ 279, ποῖθ ; Βαυϊιτδημῃ, Ρ. 61. 

ΑΡΡΙΤΙΟΝ [11. 

Ψογ. 1. 

(Ὁ. χ !. 8-18 οὗ ἴ80 Α. Ὑ.) 

ΤὨς ποσὰ “Μαδγάοοββοιβ ᾿ Τὁσσῦχε ἴῃ] νυ ῃἰοἢ ἱπιπηοά ΓΘ ργϑοθᾶθβ, Ὀπΐ 18 ποῦ ἔοπηὰ ἰῃ 
ὅμ0 ἰδδὲ υβσδὸ οὗ ἴδ Ὥμπὴ ΟὨδΡΙΘΥ οὗ ἘδῖμοΣ, 86 αχοοῖς οὗ ὉΠ6 ρτοδοηῦ γεσϑθ. Τπὸ ΟΟΣΔΤΩΘΏΓΑΓΣΥ 
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οὗ ϑιεδοσ δᾶ ϑοθΠοΪΣ χἶνεβ ἃ ὑγδηβδίίοη οὗ (πὸ 
ΓΑΥΘΙ οὗ Μογάδοβδί 885 ἰδ ἴ8 ἰουπὰ πῃ [0 ΟΠ] δὶς 

ἑτακπιοηεα 
ΕΓ. 3. Το πογὰ “Ἰωτὰ ᾿ ἰβ γσοροδίβθα οἱ 8ς- 

δοπηὶ οὗ [Π6 δ6 Ρ δα σμποβίῃθθβ οὗ (6 μοι ίοη. 
γεγ.3. Το γθϑβοῦ 8 ΠΟῪ ρίνθῃ [οΥ ἴΠ)6 ΞΙΣΟΠΡ' 

Ἰδησριαρο οὗ τΠ6 ρῥσϑοράϊηρ νθῖϑθ. Τὴ6 ΨἘΟ]6 
ΨΟΥ]α ἴδ ἴῃ ΤΥ ΡΟΤΤΟΣ, οἴς., ὈΘΟΘΌΒΘ. --- Ἔν τῇ 
ὑπ᾽ οὐρανόν. ϑοΙηδ 8.0}. ΜΟΥ ἃ8 γὙῇ ΟΥ χώρᾳ ἰδ ἴο 
Ὅ6 διρρ!ἰοὰ οἴνου τῇ ΟΥἨ 1κὸ χν]. 24; τΠ6 
1ΧΧ. δἱ Φοῦ χυῇ]δ 4; Ῥχον. νἱ1]}. 28 ; δῃὰ Ὁ ἴηΘΥ, 

. 59]. 
᾿ γεν. 5. Το σοδβοηϊηρ οὗ 1Π18 δηὰ {Π|ὸ ἔνγο θχὲ 
[0] ον ρ Ὑ6ΥΒ65 ἀο068 ποῦ ΔρΡΡΘΆΓ ἴο ὑθ δου "ά. [1 
ν᾽Ὰ8 ἃ 96] 8}}, 85 νν6}} 88 6 δ γβίδῃ, ουβίζοτῃ ἴο ὕοῚν 
111ὸ Κπθα Ὀθίοσο δι ρϑσίοῦβ, δὰ τότ Π8η ἃ Πθἢ- 
ἀτοὰ ἱμπνΐδποθα οὗ {Π6 Κἰπᾶὰ τῆᾶν Ὀ6 ζοιιπμά ἴῃ [ἢ0 
Β1016. δ6θ ΜίἊῆδο]β, Απιπετζ., Ρ. 107. ΟΑχοίϊυβ 
ΒΆΥΕ οὗ {πὸ ᾿σίοῦ : “4ἃ ἀταοσιιπι ροίζιιδ γιόγθμι 
μαπι αὐ ]ααΐσιπι γοβροόχετο.)" -- Τὸ μὴ προσκυνεῖν. 
6 ἰμῆπιιϊνο ἰδ δροχϑροίΐοαὶ. ὅ60 ποῦ, ΡΡ. 

818 ἴ,, 326. 
γεσ. 6. ΤῊ οὐδίομι οὗ Κἰβοίηρ ἴΠ6 ἔθοϊ 85 8 

δἰ οὗ βυθταϊβδίου τ᾽88 ΘΟΙΏΤηΟη ἴῃ Ῥεγβίαβ. (ΟἿ. 
Χρη., Ογτγορ., νἱϊ. δ, 82, πὰ ἅτ. “ Κι88,᾿" ἴῃ 
ΘΟ ΘΠ ΚΟΙ 5 διό. δες. Ἔοσ [1Ἰὸ ΒΚ οὗ θιῃρἢαβὶσ, 
[6 δοίοα οὗ [6 ἔδοϊς δ.Θ ἴθσΘ τηοπιϊοποθά. (ΟἿ. [8. 
ΧΙ ΙΧ. 23. ΕῸΥ [ἢ6 τι86 οὗ [Π6 ἱπημογέθοῦ ἴθη8θ ἴθ Γ6, 
σοΡατο Εοιῃη. ἰχ. 8, ἀμ δ66 δ Πηθτ, ρ. 288. δα] 
ΒΔΥΒ: “ Ηὐχόμην γὰρ αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ 
τοῦ Χριστοῦ." ἩἩρτθ ἴπὸ Οτρὲκ ἴβ. ὅτι ηὐδόκουν 
φιλεῖν πέλματα ποδῶν αὐτοῦ, οἴς. 

γογ. 8. ᾿Επιβλέπουσιν ἡμῖν εἰς καταφθοράν. ΤῊΘ 

νοῸ ἰδ 20] ον ὉΥ {Π6 ἀδίϊνο, ἱπάϊςδιίπρ {Π6 
αἰϊτεοτίοη οὗἁἨ τῆς ἰάθα σοῃταϊποα ἴῃ ἔθ νου δὰ ἰἴ9 
ΠΓΕΡΟΕΙΗΟΒ Οἱ, Ματκ νἱῖ. 82; 10Κα χχῆϊ. 26. 

ἢθΘ νοσὺ 85 8 ἢοβίῦθ βοὴϑε ἤρθγθ. ἢ] ΌΒΠΘΥ - 
“ γεξρίσοτα απΐνο πιαἰσπο, πιαία συρονε." ὅὲ6 4180 
ἘΞοΟ]υΒ. χὶ. 80.0.0 Εν [6 ἔοτοθ οἱ εἰς, οὗ. ποῖα δὲ 
συλ ν. 11. 

γον. 9. [ἐἰ|,͵ Ομ οὔ ίλε ἰαπά οΓ Ε. (σεαντῷ) 2 τ 
ἰλγοεοεί, ΟἿ. ΤοπλΆγ κα δὸ ΤΟὶϊ ἰν. 9; Υ. 8. 

Μεορ. 10. Ἰλάσθητι. 6 τζορίθέουθ. Ενοῃ ἰἢ 
Ηοπιογ {ΠῸ πιϊ ἀ]6 νοΐοθ οὗ {Π}}|8 Ὑθϑγὺ 18 αϑθὰ ἴο ἀ6- 
ποῖίθ ἃ Το σίου ἂς : ἰοὸ πιαζα (ἴα σοὰ8) μτγορίϊίοιιδ, 
σαιιδ6 ἰο δὲ τεοοποϊίεα. ΟἿ. Οτθιλονβ ἤεΣ., Ρ. 390. 
- Εὐωχίαν. Τιῖ., ῥαηφμεοίϊησ. ΒΥ ῬοΪγ 8, ἰῦ 
ἰ8Β κ6ι [οΓ ἃ ΒρΡρὶ)ν οὗ γον βίομϑ ἔογ 106 ΘΥΠΊΥ. 
ΓΙ. 3 Μᾶδςοο. νἱ. 80.ὡὨ. Τοχὺ Β, 88 εὐφροσύνην. --- 
Στόμα. Τὴ6 βἰημυϊαῦ 18 υδοὰ ἴον ὍΠπθ ρίγα]. ΟἿ. 
1 Οὐον. νἱ. 19. 1Ὁ ΘΧΡΙΌΒ868 [ῃ6 οὔὈ͵δοῦ ἢ] ἢ ὑδ- 
ον ἴο ϑδοῦ οὗ 6 ἐπαϊνΙ 818 δα ἀγοεβοά. 26- 
ΒΊΤΟΥ Ὡοῦ 109 του (τηᾶγρ. οὗ ΔΛ. Υ., δλιιΐ ΟΥ 
δ8ί0οΡ ποί)] 'ΤὮῺο Οὐσοοκ ἰ8, μὴ ἀφανίσῃς στόμα. ΤΊ 
γϑΥὉ Πι68ΠΒ [0 πιαξε ἀπβϑοη, ας ἥοπι δἰσλὶ, οὐ, ἴῃ 
ΚΟΙΘΓΆΙ, ἰο ἀϊάα, σοποεαΐ; πὰ ἤθηοζο, βοσοῃάϊν, ἰθ 
μαζα αἰτῦαν ιοἱλ. Ιὰ τΠ6 ἐο])ονίης Αἀάαϊείομ, 
νΘΓΒΟ 7, 6 δᾶνα ἴῃ ὕΠπ6 Α. Υ'΄. [π6 Εδ6 Το παοεὶης 
δἴνοπ ἴο ἐμφράξαι στόμα 88 ἷπ [86 ΤΩΔΥΡΊΠ ΒΟΙΘ, 
ἃπὰ ἱ}} το Ῥγορτιοῖν, ἢπδὺ ΝΟΥ Πηθδηΐηρ 0 
δαν α ραδϑσφα. 5΄0ρ μ}, δίιοοϊ μρ. 

ον. 11. Ἐν ὀφθαλμοῖς. ΤΙ 8. Ῥγοροδι οι ἰπῃ 
ΒΙὈ]Ϊοα] ατγραοκ 18 μοῦ ἱπήγθατθπογ πἰϑ6ἃ ἴῃ [ἢ 6 
Β086 οὗ “ Ὀοΐοτθ." ΟἿ 1 ΟὍον. ἱϊ. 6 ; νὶ. 3, ΤῊΪΐ8 
αϑῇρθ ὙῈᾺΒ 8180 ποΐ ὈὉΠΟΟΠΟἢ ἘΠ (1160 οἰδδβϑὶς 
οὐϑίοσβ. ὅδ ὙΊΠΟΥ, Ρ. 888. 

ΑΡΡιτιον Ι΄. (1 [86 Οσϑοκ ἔο]ον8 Αἀά. 111.). 

1 ΟΥΕΕΝ ΕΒΤΗΕᾺΕ 8180, τροσίϑ] δχ για τυ Πανίηρ Ὀ6 8 ]]6ὴ ἢθν, θα ἷ ἀπίο (86 1,οτά, 
2 διῃᾷᾶ Ἰαἱὰ 5]6 5 δῦ ρ]ουϊουῦβ ἈρΡΡΆΓῈὶ, δηα ρυΐ οὐ ἴΠ6 ρϑγιηθηίβ οὗ δηρι βῃ δπᾶ 

ἸΩΟΌΓΠΐηρσ ; πὰ ᾿ἰπϑίθδα οὗ ργθοῖϊοιβ οἰῃ πιθηΐβ, Β86 ΘΟ ΘΡΘα Π6Ρ Ἠ6ϑα Ἡ]0} 8568 δπὰ 
ἀυῃρ. Αμᾶ βῆα πυπηθ]οα ΒΟΥ ὈΟΩῪ ρτθδίϊγ, Δηα ΘΥΘΥΥ βροὺ οἵ ΘΙ ἸοΟγοῦβ ΟΥΏΔ- 

8 τηθηίϊδίΐοῃ 5.6 116 υῖν ἢ ΒΟΥ ἀἰβῆθν θα μαὶν. Απάᾶ 8.16 ρχγαγϑὰᾶ υὑπίο (μ6 1ογὰ αοᾶ 
οὗ Ἰβγδοὶ, βαύυϊηρ, 

4 Ο πιῇ [ωοχὰ, ἐμοὰ ΟἾΪΥ τὶ οὐν Κίηρ ; Β6]Ρ τηθ, ὅο 81ὴ 8]0η6, 83 ὁ ἤδνθ 0 
ὅδ ΠΟΙροΡ Ῥὰς {866; [ῸΓ ΤῺῪ [16 ἐξ ἴῃ τοἷπθ δῃά. ΕἼΟΙῚ τὴν Ὀἰἱγίδ ἀρ 1 Βᾶνθ 
6 μραγᾷ ἴῃ {μ6 {Ὑδ6 οὗὨ ΤῊὯΥ̓ 1}1}Ἀ41|}}0, ὑπαὶ ἰδοὰ, Ο 1ωογὰ, ὑοοϊκοϑὺ 18γαθ6] ἔσομαι 411 (86 

Π8ΓΙΟΏ5, Δηα ΟἿΓ λύμῃ ΥΒ ἔΤΌτω 8}} ὑΠ6}Γ Ῥγορσθηϊίογβ,, [0 Γ ἃ ρογρϑίαδὶ ᾿μ ϑυ ἴδποθ, πα 
7 του μαϑὲ ρογίοσιηθα ψδίβοθνυο (ἤου γἡϊἀδύ Ῥγομἶβθ ἤθη. ἈΑπᾶ ὩΟΥ γγχ ἢᾶν6 

β'πηθα Ὀοίοσα ([ῃ66, δηᾶ ποὺ ἢδϑὲ ὃ σίνθηῃ 18 ἰηΐο {Π6 Πδῃαβ οὗ ΟἿΓΪ Θῃθιθ8, Ὀθοδῦδθ 
6 ΟΣΕΠΙΡΡΟα τ{ποὶγ σοάβ; Ο Τιοσὰ, μου ἃ τὶρὐθουβ. Απᾶ πον ἱἰἰ βαιϊβῆθίῃ 
{π6πὶ ποῖ, ἐπα γγ6 86 ἴῃ ὈΠΙΟΣ οαρεϊνιγ, Ὀαΐὺ ὑπο Υ μανθ δύ οκθη Βαηαθ τὶ] ὉΠ οὶνῦ 
140]8, ἰο 15. ΔΌΟΙ 88 {π6 τΐηρ ὑπᾶῦ ποὺ ἢ ὑὮγ τοῦ ἢ Παϑὺ ογαδί θα, ἀπα ἀδβί σοῦ 
[Πΐπη6 ᾿μ μον ἴϑηοθ, δπά βίορ 16 τηουτ8 οὗ ὑπϑῖὰ ὑμπαὺ Ῥγαΐβθ {Π66, διὰ ἀθθποῖ 1Π6 
ΘΊΟΥΥ οἵ {Π }͵ΪἹ ου86, πα {μΐπ6 4] 8Γ,}} δῃᾶ ρθη 0Π6 τηουῦ!β οὗ {Π6 μθδίμθη σγεϑρθοῦς- 
ἴηρ 186 νἱτίιθ8 οὗ ἰ40]8.}2 δῃὰ ἴὸ τῃϑρΈ ΠὙ ἃ ἤθΒΉΪΥ Κίηρ [ῸΓ ἜΘ. Ο Ιωοτὰ, ρῖνθ 
ποῦ [ΠΥ Βοθρίσθ απο {Πθχὰ {παὺ ἃΓα ποί,}3 ἀπᾶ Ἰοὺ {μθῖὰ ποὺ ᾿διιρὶ αὖ οὐγ [4}}; ὑαῦ 
(τα {ποῦ ἀθνῖοθ ὌΡΟΩ ΤΠΘΙΆΒ6] νθ8, 8ηαἀ 86 Ὠΐτ 83ῃ δχϑιηρ]6, ὑμαῦ μα ἢ Ῥαραῃ ἐλ δ 

ψοτα. 1-8. ---ἰ α. Υ. : Νοΐτς ἴῃ ἴοασ οἵ ἀϑαξῃ σοδοσίοὰ (θτ., κατέφυγεν... . ἐν ἀγῶνι --- 860 Οὐπι. --- θανάτον κατειλημ- 
μένη ΞὅΞ δνδυ. ὅ. αἷὶ μα ρἴβεοθ οἵ δῦ ΪΟΥ... 
δηὰ οἴδποιδ, ἔπλησε ἴον ἐνέπλησε. 

Υοτα. 4-8. -- Δ ΑΟΥ̓͂, : ἀοδοϊδίθ τἸροπαπ, ἡ. ϊοῖ (ατ., τῇ μόνῃ καΐ). 
6 το ΤΥ γουτ ὑρ (Ογ., ἐκ γενετῆς μον} 

γοσθ. ἴ, ὃ. --ϑδλα. γ.: Ὁδογοΐοτο δὲ (μου. 

ἔοσχηι μδὶν (δθ9 Οὔγι.). Ἐτ χε! δάορίδ ἥγοια 11. Χ. ΧΙ, 19. δ2. 98. 

8 ἄληρον (ΠἸοτγαὶ, δα 1ξ Ἰδοῖκβ οἸΘΑΣΊΝ6ΔΘ ; 8060 Οὔ.) 
Τ δτηοηξ 8}} Ρϑορίο... . . Ῥγθάδοθακοτβ (ἋὙ., προγόνων). 

8 ΝοΥοΣ ΒΟ] 688 (νῦν ἰδ οτοϊ θὰ Ὁγ 44. 106.). 10 ἐηδὲ ἐλεὲν π|]}. 

11 τοῦτα... ο πο δἰίδρ. (συ  ἔσϑομθ ὯΔ τοοοϊ τοὰ θυσιαστήριον, ἱπ ὕΪδοο οὗ ἴπο κϑῃὶ το οὗ {π9 βδιοθ, ἴτοιῃ 11. 1Π, 
ΣΧ. δ2. θά. 98.) 15 ἴρ δεῖ ζοτιλ [6 Ῥχδΐδοδ οἵ 86 140]5 (9ο0 Οὐη)1.). 15 ὍὈ0 ποϊίπς (6 γτ., μὴ οὖσι; συπ., κπὲλὲ φυη!). 
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9 δραϊηϑὶ 18. ΒοΙΘτΌΟΣ, Ο Τιογᾶ, τραῖκο {Πγ86] Καόύσῃ ἰδ ὑἶἴτὴ9 οὗ οὐν 81} οὐΐοη, δπὰ 
10 χίνθ τὴ Βοϊάμοββθ, Ὁ Κίῃρ οὗ ὑμ6 σοᾶβ, δῃὰ Βυ]οῦ οὗ ΘΥΘΥΥ͂ ρονυθγημιθηι. Ῥαί ὅ 

Θ]οψαθηΐ Βρθθοὶ ἷπ ΤΥ τηου ἢ ῬΘίοσγθ {89 Ἰΐομ, δηα " ὑατη ᾿ἷ8 ἤθατγὶ (0 Βαΐθ δἴτα (πδὺ 
βσηύθι ἢ ἀσαϊηδὺ π8, ὑμᾶς {Π6 ΓΘ ΤΩΔΥ 06 πῃ Θπᾶ οἵ Πΐπι, δῃα οὗ ἔμϑιῖῃ ὁ ὑπαὶ δγὸ 111 - 

11 τηϊηαθα σι" τη. Βυΐ ἀθ νοῦ ὰ8 τ ἢ (μΐπὸ Ὠδηά, δηῇ ἢ6]Ρ τη 6 γῆ 81ὴ 8]0ῃ9 δᾶ 
12 δύθ ὯὨ0 οἶμον, Ο 1,οτὰ," Ὀαῦ (866. Του Κπονοβί 81} ἐλίποϑ, δα Κπονγοδῖ ὑπ} 1 

δαίθ {πὸ φἼοσΥ οὗ (6 υηγὶρμίθουβ, δα ΔΌΠΟΥ ὑδθ Ὀδ6α οἵ [86 πποϊγοιηιοϊβοα, δπὰ οὗ 
18 ΘΥΘΙΥ 8]16η.5 ΤΏου Κηονγαϑῦ ΤῊΥ ΠΘΟΘββιίΥ, {μα 1 ΔΌΒΟΥ (Π|0 βίσῃ οὗ ΤΥ ὨΙρὮ 68- 

ἰΔῖ6, ΒΟ 'β Ὄροη πλΐηθ Βοϑα ἴῃ (Π0 ἀΑγβ γμθγϑίη 1 ΒΗΘ Πλγ86]} ; 1 δῦθον ᾿᾽ 1ὑ 88 
14 ἃ τηΘηβ ΠΠΟἿΒ Ταρ, διὰ 1 σγθδῦ 5 ἰΐ ποῦ ἱπ {ῃ86 ἄδγβ οὗὨ ΤΩ τϑϑί.52 Απα [᾿γ 86Γ- 

γϑηῦ 15 δι ποῦ δδίθῃ αὐ Ατηδῃβ ἰ80]6 ; δῃᾶ 115 Ββανϑ ποὺ Ἰδυάθα 1δ [μ6 Κιηρ᾿βΒ [θϑϑί, 
1δὅ πῃὸῦ ἀγυπὶς (π6 τμο οἵ ἀγίηκ οβουίηρβ. δ ΝΟΙΌΠΘΥ [48 ἢ (ΠΥ βοιυδηΐ ἰβδθη ᾿5 ἸΟΥ 

βῖποθ {16 δύ ἰμδὺ 1 νγδᾶβ Ὀγουρηῦ ΕΣΓΠΘΣ (0 [Π18 ργθβθηΐ, δαὺ ἴῃ (η66, Ο 1,ογὰ αοά οἵ 
16 Αργάβαπι. Ο αοἂ σχῇο γί 9 Μίρμ Ομ ἀρονθ 811,19 ἤθδγ 106 νοΐοϑ οἵ ἴδ ἴοσ- 

ἸοΓΏ, διὰ ἀθ νοῦ 8 ουΐ οἵ (6 μαμπὰ οἵ π0 οἱ ἀοοσϑ, Ὁ δηα ἀθ ἶἷνοσ τὴθ ουἱ οὗ 
ΤΩΥ͂ ἴθϑν. 

γον. 9, 10. --1 Α. Υ. : οὗ ἴδο πδέΐουδ (δο 74. 76. 120. 2386. 248. 248. Οο. 5υ:.), διὰ 1,οτὰ οἵ 4}} νονγασ (θτ., πάσης ἀρχῆς 
δπικρωτῶν). 3 Οἷτο »»6 ((δσ οοῃίοχὲ δοοσηδ ἰὸ τοι υἱτο ἐμ τομάοτείεις “ Ρας,᾽" ον δός 676). 8 ογιὲϊξ διὰ. 4 αἱ. 
δ 

ΝΑ͂Ν 11-18.--ΦΑ  Υ.: ἐλαὶ απὶ ἀοροϊαίο (666 Τὸν. 4), δηᾶὰ ΒΟΟΣ ΠΔΥΘ ΠΟ οἴδαν Ποῖροσ. Κύριε 15 οοῃπποοίοι τι 
ΜὮΔΙ 101]0 00 (88 ἴῃ ἴμο Α. Τ.) ὉΥ ΧΙ. δ2, 16. 982. 106. 108α. 120. 286. 248. 229. ὅο. Οοά. 11. μδδ ἃ 710}} ἴον αἦΐον σε, 
ἭΒΙΟΝ 18 δὲ ἴπ6 ϑῃὰ οἵ α ᾿ἶπο, βο ὑπδί κύρια δοϑῖὴδ ὑ0 Ὀοκίπ Δ ΠΟῪ γοΣ80. Βυΐ Δίας κύρια ἐμοσθ ἰδ σουδίοΥ Ὀ16 Βρδοθ, 
Δθῦοο ἰδ ποι] ΔΡρϑδασ [δὲ ὑπὸ ὅγδὲ βδπὰ οοπηθοιδα ἰδ τυ ὶ ἢ τμβδῦ κο05 ὈΘΐοΥΘ, δὰ ἐπδὲ (Π6 ροσίοα νγῶϑ ρ᾽βοοὰ σῇοσο ἰΐ 
ἴδ ὉΥ ἃ δβοοοῃὰ πδιά. 1 Ο 1υοτγὰά, ἴλουὺ Κπονοδὲ (966 ὑχϑοϑάϊης ποῖθ). δ. 81} [ὴ9 οδίμου (αΓ., παντὸς ἀλλοτρίον ; 19. 
98α., π. ἀλλογενοῦς), 5.10. [1[ὅὉ ανα!λαςΊαΡοσ. 11ἐλα 1 0. 12 ΘῈ 1 διὰ ρσὶγδὺθ ὉΥ ΤΥΡ6] 7 (ππδσα., σείεξ, 
ΟΣ Ἀνγίταίε). 
ον. 14-16. - 15. ΑΟΥ. : ἐλαὲ (πο Βαηάδηηδίά. 14 λα 1. 156 ΚτΟΔΕΪΥ οαἰδοιμλοάᾶ. 16 [0 ἀσίῃκ οὔουϊ σε. 

1 δὰ, [1δ ἐπηῖηο Βδηιἀσοδλί ἃ ῶγ. ἅζ[ὅ Ὁ ἰδοῦ τα κὶν αοὰ δῦοτο 811. Ὁ Βδηὰε οὗ ἐδ τοἰϑοβίογου, 

ΑΡΡΙΤΙΟΝ ΙΥ. (ΟΒδρ. χἷν. 1-.-19 οὗ [86 Α. Υ.) 

γεν. 1. Ἐν ἀγῶνι θανάτου. ὙΤῊΘ τογβίοη οὗ ἴὸὺ ὕπο νἱοίουυ πο ΠΟΥ που] δομίονο ἴῃ 1ὴ9 
Ααυΐϊα 88: ἐν ἀγωνίᾳ (8ο 71. 74. 76. 98. 106. 
120. 236.) θανάτου. ΟΥ. 3 Μαοο. ἰἰϊϊ. 14,16; χν. 
19. ΤῈΘ ἔογπιοῦ ᾿ψοσὰ 18 ἔουπὰ ἰῃ ῬοΙγῸ., ἱν. 56, 
4; ἴτϑῃ.,, ἷ. 2, 2. 

γον. 2. σἹοσίουβ ΔΡραχσοὶ, ἱ. 6., Βὺ σουδὶ γοῦοβ. 
-- Ηπυτηθ]θὰ ΟΣ Ὀοὰν φτϑϑῦγ. ΤΠῚΒ ΒΟΘΠῚΒ ἴὸ 
ΤΟΙ͂ΟΣ ἴὸ δῖ δαά ͵πδὲ Ὀθοη βαιά. 85.060 ἀδορτίνοα 
ἰὸν Ὀοαγν οὗ [8 πδαὰὶ ογπηδηιμθηίδίίοη. --- Πάντα 
τόπον κόσμου ἁ ο5 αὐτῆξ. [6 δοοοπὰ 
πϑηΐεῖνθ ΤΠΑΥ Ὁθ 56 δα͵θεϊίνοὶγ. ΟἿ, 2 Οον. ἱν. 
4; Δ ΐμθγ, Ὁ. 190; δυὰ Βιυιϊτίπιδπῃ, Ρ. 16]. [ὴ 
ψἢδἱ ἔ0]] ον, [6 Ἰαχυτγίβηοο οὗ ΕΒ ΟΓ Β ἢδὶγ, 88 
Ἣ6]1 δ ἴΠ6 ουὐϊάθησο οὗ ποὺ 86]ζ- Πυπ ) το, 18 
8Κ1}}}}Υ ἱπάϊοδιθά. Τῆο ἴοχι οὗ Β. ρίνοβ Ὀοίζεῦ 
ΒΘ0η80: “ἦΑπὰ ΘΥΘΓΥΥ͂ Ββίσηῃ οὗὐ Π6Ι ογπδιηθηϊαίίοη 
δπηὰ ἦογ ὁπ ἴον ὑγαϊἀοα ἔαιτ 81:6 Π]]6α τυνὦϊτῖ ἢ] π|}}}- 
αἰίοη." Ιζ Βοθπὶβ ἴο ὍΘ ἰῃ ΟἸΟΒΟΣ ΠΑΣΙΠΟΠΥ Ὑἱτἢ 
ὍΠ6 οοηῖοχι [0 Βυρροϑθ ὑπδὺ ἴῃ ἴοχῦ Α., αἰδο, [6 
ὙοΓὰΒ πάντα τόπον ΤΟΙ͂ΟΥ ἴο τῃ6 Βοδὰ οὗ Εδβίμου, 
δὰ [86 ἸΡΡΟΡ ρᾶτὶ οὗ Ποὲ ὈΟΟΥ͂, ΠΟΡῸ 806 οτεἷ- 
ὨΔΙΪΥ ΟΤῸ ΟΥΠΔΙΙΘηΪΒ. [6 Υ6 ἰσϑηβίδίβα δο- 
ΘΟΓαΙ ΠΡ. 

γον. 4. Τὸ στοΐηϑ Ββδῃᾷ. “715 πιαπίδιι5 αἱεϊϊεν 
4586 ἴά φιοα 7αεἰΐε εἰαδὲὶ ροίοει." Ατοιία8. ΟΥ̓, ΡΒ. 
οχίχ. 109. Βν ΤηΘ ΟὨΥ ΠΥ, “ ἄδηραν ᾿᾿ (Α. Υ.) δ 
δοὰ ἴον “]16.᾽ 

γεν. 5. ἩΗρασγὰ ἐπ ἰῃθ9 ἐσθ οὗἨὨ ΤῊΥ ΨΆΤΩΣΥ. 
ΤΙπϑιοϑὰ οὗ {Π8, ἴοχὺ Β. μὰ8 [10 Γοτιδγ ΚΔ] ΘΧΡΓΕΟΒ- 
βἴοη : ἐγὼ δὲ ἤκουσα πατρικῆς μου βίβλου. 

γον. 7. ᾿Ανθ᾽ ὧν -- ἀντὶ τούτων ὅτι, Ὀθοδυδθ 
οὗ [680 ἐδίησα ὑμδῖ, οὐ θθοδυβο. Οἵ. Γακοὶ. 
20, χίχ. 44; Χροηῃ., Απαὸ., ν. 5,14; Ὑ᾽πον, Ῥ.- 
864. -- ΕΑἰς ἀρετὰς ματαίων. ΤῊῈΘ ῬΥΘΡοΟΒί πο 15 
υδοὰ ὑσορίοϑ! ν ἴο ἱπάϊΐοαιθ {86 αἀἰγθοϊζοῃ οὗ [ἢ6 
ΠΡ ἸΒΕῚ: ιοἰ ἡ τααρεοὶ ἰο, ἐπ δελαϊ οὗ ΟἿ, ἰἰ}. 8, 
δηὰ ψυάϊἢ νὶ 11. Τὴθ πογὰ ἀρετάς ΤΠΔΥ δοΙΘ, 
ῬΘΓΏΔΡΘ, Ὁ0 πδϑὰ ἴῃ 118 ὈΥΪΠΙΆΓΥ Β6186, ἰῃ Δ] δἰ οὴ 

οἰγοι πιϑίδησο8 βαρροδοὰ. ΟἿ. 1 Ῥοῖῦ. 11. 9, ΘΟ ΣΘ 
[Π0 βάὴθ νοσγὰὶ 19 γϑῃβ]αιθὰ “ ργαΐβθι." Τὴθ 
Α. Ψ. τομάρι ἴθ ἰϑϑὺ υγογὰά ΌὈΥ “" 14018,᾽ 85 (ἢ 
σγογὰ εἰδώλων ἴῃ [6 8816 Υϑῖβθ, δὲ ὑθίοτγθ. 
Του θΌ1688 4018 ἃγθ τηοϑηῖ; θη ἃ ἀϊδιϊποιίοη τυ ἢϊο ἢ 
ΟΧΙδ8 ἴῃ [Π6 οτἰμίηαὶ ψουἹὰ ἰῃ Γμδὺ 6459 ὃ6 ονϑῖ- 
Ἰοοκορά, ὙΠδ τηᾶγρίῃ οὗ 180 Α. Υ. μα, “ Ἃ:., 
υαΐϊη ἰλίπρε.᾽" 

γογ. 8. Μακο δίγωη 8 οχϑρῖθ. ΟἿ. ιδ8 
ΧΧ. δὲ Νυν. χχν. 4; 96 .. χὶ ϊὶ. 32, ΤῊΟ ατθοκ 
ἤσγΘ ἰδ: (τὸν δὲ ἐν ὐνα μη ἐφ᾽ ἡμᾶ:) παραδειγμάτι- 
σον. ὅ660 8130 Μαῖίϊ. ἱ. 19 (παραδειγματίσαι ; οὐ, 
ΔΟΘΟΡ Ἰηρ ἴ0 8ποῦῃον γϑδαΐην, δειγματίσαι). Αἱ 
ΗΘ. νἱ. ὁ, τς. βαπ|9 ᾿νογὰ (παραδειγματίζοντας) ἰδ 
τϑηἀογθὰ ἴῃ ἴἢΠ6 Α. Υ. μι ἰο απ ὁρεη βδῃαμιο. ---- 
Δοσογάϊηρ, ἴο ΜΙςΒ86115, [Π6 τγογὰ σκῆπτρον πυρὰς 
6 ἃ [4150 ὑγαπβιδιίοη ἔγοπι ὅπ6 Ηθῦτον (ἰ. 6., ον 
Ὧ 22): ἐὰν Ρεορία ἰο ἰλεπι ᾿τσλο ατὰ ποίλίπφ. ΤῺΘ 
1ουρῆῦ, Πονγονον, ἰ8 οοττϑοῦ θοῦ 85 ἰϊ ἷ8. 
ον. 10. Βοίοζϑθ ἴ89 ου, 80 δἱ 2 Τίῃι. ἵν. 

17: “Απὰ 1 νγδδ ἀο]νογοὰ ουἢ οὗ τὴ πηοιτῃ οὗ΄ 
86 Ἰοη." Το Θχργοϑδίοῃ δϑθίηβ ἴο βάν ὕθθῃ 
βό ύστῃ Οὐ Ῥχονυ. χίχ. 12; δοσ. χ]ῖχ. 19; 

ΥΌΥ. ὅ. 
γεν. 12. Ὑῆθ ρῥ]υγαὶ ἰ8 υβεὰ, δἰ ἱμβουσῇῃ τἢ6 

Κκίῃρ' ΟὨ]ΥῪ ἰ8 τηδϑηῖ, Ὀθοδαδο [6 ἔδοϊ 15 οὗ νἱὰθῦ 
Δρρὶἰοδοη. Οἱ. ποτ, Ρ. 175. Αἵ εἶθ εἶπ) οὗ 
Ογῖϑι, πιδτγίαζοβ θαΐνγθθη Βοϑίἤθη δηὰ 608 ὙγΧ010 
ποῦ ἱπέγθᾳιομϊ. Οἱ. Αοἰδ χνὶ. 8; 2 Τί, ἱ. δ; 
δηὰ ατί. “ Κπο,᾽" ἰπ ὙΠ ἸΏ6 Γ᾽ 8 ̓εαϊιοδτίετδ. 

γεν. 183. ὙΒοσοίη 1 βδῆϑυν σωγϑοῖῖ. Τ[άϊ, 
ΟΥ̓ πιν ἀρρεβαγαποδ, ὀπτασίας. Τῆι νοτσὰ 5 πβοὰ οὗ 
[10 ρρϑδῦδῃσθ οὐ τὴ βι ἰῃ ἘροὶαΒ, χη. 2, Ὀαϊ 
βΘΏΘΓΑΙΙΥ τοἸδῦθϑ ἴο νἱβίοβ. 

γεν. 14. Ὑδο ἔδοῖ πιθηιοηθα ἱβ ποῖ ποιλἰοϑὰ ἰῃ 
186 σΔὨΟΠΙΟΆΙ βογὶ ρίαΣΘϑ. 
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ΨοΣ. 15. βηοο [86 ὧἂδν 88} 1 τα Ὁσουρῃΐ οσ. 16. Αονοϑ 8δ]}, ἐπὶ πάντας. ΟἿ. ὅοβ., 4.» 
ἈΠῸ6Ρ, μεταβολῆς μου. ΤΑϊ,, πιν ολαπρε, ἰΓαπδ τ, } ἰἰᾳ., χὶϊ. 3, α 1; Βον. χὶνὶ. 7: ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία 
δ.0., Το ἴμο Ῥοζβίδῃη οουσῦ. [1 ομὸ πιΐρῃῦ Ῥᾶσγδ- 
ῬΈΓΣΘΑΒΘ, “ ΟΑΥ οὗ ΤΩ Οχδι ϑίοι "ἢ ταὶρῦ θῸ Ὀοῦ- 
ΘΓ. 

ἐπὶ πᾶσαν φυλήν. --- ᾿Απηλπισμένων, [8.6 ζΟΣΊΟΥΕΙ. 
ΤῊ Ϊΐδ νογὰ ἰ8 βοϊάοιι πδοὰ ἰη 86 δοῦῖνο. Οἷ., μον- 
ΘΥοΣ, [0 ΟΥ̓Χ, δἱ 186. χχίχ. 19; δυσῖ ἰχ. 1]. 

ΑΡΡΙΤΙΟΝ Ν' (ἢ (π0 ατϑοκ ἔο]ονβ ΑΔ. 1γ.). 

1 ᾿ΑΝἪ 1 σϑιὴθ ἴο ρ888 οἡ ὖἦ (86 (μἰγτὰ ἄγ, ττθθη 816 84 ϑηᾶθα ὮΘΥ ὈΥΑΥΘΥ, 886 ἰα!ὰ 
δδίἀθ {86 ραγιηθηΐβ ἴῃ ΒΊΟΝ 886 Βδα νγοσβὶρροά," δῃᾶ ρα οἢ δ᾽ ρ]οσίουβ αρρατοῖ. 

2 Απᾶ Ὀοὶπηρ ΒΡ] πα Ια] ὃ Δαἀογπθά, δἴ6 886 δα 6411. ἀροη Οοα, ψ}ιῸ β {Π6 6 ΒΟ] ΟΣ 
86 βαυϊοὺν οἱ 811,5 88:6 64116α ἀρ (86 ὕτγο τρδ᾽ 8 οὗ ΒΟΠΟΥ ; ὃ δῃὰ ὕροη [ἢ Οη6 8ἢ6 

8 Ἰοδηθά, |κ6 ἃ ἀ6]1οαῦθ ΡΘ 
8β.6 ΠοΙβϑὶ ἢ ὈΪ.Βη6α ἴῃ 7 (6 

ΓΒΟΩ ; θαΐ 5 {Π6 ΟΥ̓ΒΘΡ [0] ονγθα, Ὀθασΐπρ' ἊΡ ΘΓ ὕγαΐη.0 ἀπά 
Ροσεϊθοϊίοη οὗ μῸ. Ὀδϑαΐν, πα ΠΟΙ ΘΟ ΘΔΏΟΘ Ὑ7848 10 Υ- 

ΟἿΒ 8ἃ8 006 ἔπαῦ ΔΥγΆ ΚΘ 8 ]ΟΥ6 ; ὃ Ὀαΐὺ ὮΘΣ Βοαγί τσαϑ τι ΔΏρτ 8} ἔγοτω " ἴθασ.0. Απα 19 
Βανϊηρ' Ρα8864 ἐπτοῸ ἢ 41} (ῃ6 ἀΟΟΥΒ, Βὴ6 δἰοοᾶ Ὀδίογθ ὑμ6 Κίηρ, γῆὴο βαὺ ὌΡΟΩ ἢΪ8 
ΤΟΥ͂Δ] ΤΣΟΙΘ, δπα γγδὲβ οἰοί μοα τὶ 411 ἢ18 Βρ] πα] σορθ8, οονογθᾶ οὐοὸῦ 1 τ ἢ ρο]ὰ 

7 δηᾷ ργϑοϊουβ βίοῃββ; δηα ἢΘ γγχἃ8 ὙΘΥῪ ἀγα]. Απα 125 Πρ’ ἊΡ 18 Θοππίθηδῃοθ 
Ὀ]αζίηρ τὶϊ σίογγ,,5 6 ἸοοκΚθοα ἰῃ {86 ποίη οὗ δῆρον ᾿" Ἰροπ ἦγ. Απα {π6 ἀπθθῃ 
1611 ἄογγῃ, δῃὰ Ὀθοδσηθ ραὶθ (ἴτῸ ὉΡῺ [αὶ πίη. 6858.}Ὁ Αμὰ 886 θονοά ΒοΓΒΘ] Ε ̓δ Ὁροη 

8 {86 Βοβα οὗ [86 τρδία ὑπαὶ ϑηῦ Ὀθέοσο στ. ΑἈμπα " οα ομδηροα (π6 βρίτὶῦ οὗ [89 
Κη Ἰηἴ0 τα] Π688 ; δηᾷ ἴῃ ἔθαγ ἢ9 15 Ἰοαροα ἔγομτι δἷ8β [ἤΣΟΠΘ, ἃπὰ ἑοῖς ΒΘ. ἴῃ ὮΪΒ ἈΓΓΙΩΒ 
1111 ΒΏὨ6 οδῖὰβ ἴο ἢθγβ61 ασαΐῃ. Απα δ 19 οοτηξοτίοα ΠΟΙ τ  Ἰονίηρ τοσάβ, δηα βαϊα 

9, 10 υῃΐο δον, Εβίμοσ, νυ ϑὺ 18 ἐδ6 ηιαΐξίογ 3. 1 τὰ (ΒΥ 
11 841} ποί ἀἷθ, [0 ΟἿΣ δοιῃτηϑησιηθηΐ 8 τηυϊῃ] : 

Ῥγοίμαρ, 06 οὗ ροοᾶ οἴθοῦ; ἰβοὰ 
ΘΟΙΏΘ ΠΘ8Γ. Αμπά δι [64 ἃρ 

186 ρο]άθῃ βοθρίθι, δῃά 1ϑ]ἃ ἐξ Ὡροὴ ἢ6 Γ᾽ πϑοῖζ, δπα ϑειγδοθα Ποσ, δμὰ βϑὶα, 68]] 1ὺ ἴο 
12. τὴθ. Αμᾶ βὴ6 βαϊα Ὁ ὑπηΐο .ΐπὶ, 1 ΒΔ} (866, πὲψ Ἰογά, 88 8ὴ ϑῆροὶ οὗ Οο4, Δηἀ ΤΩ 

Πδαγί νγγϑϑ ὑσου Ὀ]6α ἔγοσῃ 33 ἴθϑ ιν οἵ [ΠΥ ΤηΔ]ΘϑΥ. ΕὉΣ ποπασγία] ἂγ που, ᾿ογὰ, δῃπὰ 
18 [ΠΥ Θουπίθηϑῃοθ ἐδ 1]] οὗ σγᾶοθ αὶ "5 88 Βῃ6 τγὙ8 βρϑδακίῃηρ, 886 [6]1 ἔτοτῃ "' ἰδ πῦς- 
14 688. 

Ψο18. 1-8. --1.. Υ.: Απᾷ Ὁγοῃ. 
τῆς ἀπορίας ; 248. Οο..... τοῦ πένθονε). 8 κἸοτίουὶγ. 
ΤΏ γί 916 ἰα τυδοϊίηρ Ὀοΐοτο δύο ἄβρας ἰῃ Χ. 19. θ8ὸ. 1082. ; 19. 108. πατὸ μεθ᾽ ἑαντῆς). 

1 βῃ9 τοᾶς τιδαγ ἑξτοικῶ. (ν., ὡς τρνυφερενομένη) ; διά. 
φιλές). 5 Τοχ(θε., ἀπό). 

οχα. 6-10. --- 10 Ἁ.γ.: ΤΟΣ. 
ὅλως). 1 ΤΏ. 15 (δδὲ κοῃο ΜΓ τοδί οδίγ. 
Ῥ6]6 διὰ ζαϊπίοϑα (11}., ομδηχοὰ ΒΘ. σοῖοῦ ἰὰσουρὴ ζδί ὨΠ6868). 
ἰπ α ἴϑοδ.. 19 οι ὯὮΘ6. Ὁ Γπουρἢ ΟΣ 

ΨεΓα. }1-14. -- 31. Α. Υ. : 20 ἢ Ὠο]ἃ τΡ ἰδ... . ϑροδὶς πηΐο τ20 (ΟΥ., λάλησόν μοι). ΤιθΣι δαὶ δβἢ6. 

Αμαὰ ὅὉ (μ6 Κὶπρ' γγδ8 ὑγοι]θά, δηα 4}1 ἷβ βοσυδῃηΐβ οοπιξοσίθα ἢ6Γ. 

5 ΔΧΔΥ ΛΕΩ Ἰλουγοΐρ χδτιθηὶδ (ἐεχέ. τέο. τὰ ἱμάτια τὴῆφ θεραπείας ; 1ῦδα..... 
4 4}} ἐλίπρε. δ ἴοοῖκ ὕπτὸ τοδί ὰθ τὶ τ ἀθν7 (ἰξ., ἑοοῖς ἐο Ἀδν. 

δ. δὲ ΘδΥτυΪης Β6ΣΒ617 ἀδίπΕ}Υ 
δ «τῦαϑ ΘΒδΟΣἕα] δηὰ ΥΟΣῪ διιίδὉ]9 (αγσ., ἱλαρὸν ὡς προσ- 

11 ΧΟΌΘ8 οἵἁ τη 6 Υ, 8}} εἰἐξέεγέηρ (θΘτ., στολὴν τῆς ἐπιφανείας .... ὅλος, οἱο. ; δῶ. 98., 
14 ὙΟΣῪ ΘΓΙΟΘΙΥ Ὡροη λὲν (θτ., ἐν ἀκμῇ θνμοῦ ἔβλεψεν). 1δ ΤΆΔ 

16 ρηὐ Ὀονοὰ ᾿ἀαγδοί (Β06 Ουπι.). 11 ΤΏοη. 16 γ8ῈῸ 
. . . 6618}. 

32 0. 5 Απὰ. 

34 ἀοιση ἴον (Ἐ τ  ἔσϑόλο σϑοοίτοα αὐτῆς δος ἐκλύσεως ἔἴτοτι Χ. ΧΙ. δ2. δῦ. δὰ πιΔῺΥ οἶδοσθ, τὶ 6ο. δὰ Α]ά., Ὀαΐ ἱξ ἴα 
ΒΟΆΓΟΟΙΥ ὑσβηδἶδὶ δ Ὁ}]}0). Ὁ ΤΏ 6Ώ. 

ΑΡΡΙΤΙΟΝ Υ. (ΟἸδΡ. χν. οἵ [9 Α. Υ.) 

γοσ. 1. Τῆς θερακεία. Τηθ πογὰ θεραπεία 
ΤΩΘΆΏΒ : (1) ΒΓ ἢ Βοσυΐοο 88 18 ραϊὰ Ὀγ ὕΠ6 Βογνϑδῃῦβ 
οὗ ἃ Κίπρ; ΟΥ τοίϑυβ (2) ἴο [86 Ὠυγῦαγο οὗ 808] ΟΥ 
Ῥοάγ; οὐ (8), 88. Ποσθ, ἴὸ δηυτηΐηρ ἀοηθ ἴοῸ ψϑίῃ 
186 ἔανον οὗ οὐ οΥ δα. Οἵ, Τμυςγά., ἰ. 55: ΟΣ 
(4) ἴο ἴ᾽7Ἀ86 εατθ οὗ [6 βἷςκ. Οὗ. ΧΧ. δὲ δι. 
χὶν. 16; ῶ Κίηρβ χ. 20; δπὰ 866 Μαϑαιῖ. χχῖν. 45, 
1κοὸ ἰχ. 11, ἔον 1 πβοσαῦομβ οὗ πα αἰ οΓΘης π1868 
οὗ ἴῃο ποχὰ. --- Ῥαῦ οὐ. ΤΠ σϑδαϊηρ περιε- 
βάλετο (ἰετί. τοο., περιεβάλλετο) 15 δαρροτίοά, ποῖ 
ΟὨΪΥ͂ ὈΥ 52. 108α. 249. 74. ὑπο πη ΕὙΖΒΟΠ ΘΒ 
γι βώτ ες Ὀὺῦ Ὁγ 1Π. ΠῚ. Χ. 98α. 106. 120. Οο. 
ἜΝ . δηά ΠόποΘ [88 ἴΠ0 ὈΘΓΟΙ οἰδίτι ὕο Σϑοορπὶ- 

οῃ. 
ον. 2. Τὰς δύο ἅβρας. ΤΠ Δυιϊοϊθ 8 πιδοὰ, 

ῬόΓΒΔΡδ ἴο ἀϊδιϊηρ αἰβῃ [686 ὕνο διϊθπάδηϊβ ἔτγοπὶ 
ἦμὸ τοπιδίπϊηρ ἢνο οὗ [0 βουθὴ (ῃδὺ δα ὕδθθη 
δδβεϊσηϑὰ ἴο ᾳθθῃ. ἔθθ δίῃ. 1. 9. ΤῈΘ 

νοσὰ ἄβρα, ---Ταῖ., ἀεἰϊοαία, --- α Ταυοτγίε δἰαυε, ἰβ 
{80}8}}γ ἀοτίνοα ἔτοιῃ ἀβρός, αοἰΐοσαία, σεπίίε; Ὅυϊ 
ΠΘΓΟ 8 8 ἀἰδέθγοποθ οἵ ορίῃπἴοπ σϑϑρϑοϊίηρ 1. [0 
ὙΔ8 ἃ ΠΟΙΠΣΏΟΣ ΘΡἰ 6 1} [06 Αἰ δ ῖςβ. 
οι. θ6. Εἰσελθοῦσα πάσας τὰς θύρα. ΤὨΐδ8 

γοῦῦ, ἸΏ ατϑοῖκ ρσοβο, 18 τπ|80}]}}7 οοπβίγαϑα 1 ἢ} [ῃ6 
Ῥτγθροβίτίοη εἰς, θη 804 ἴῃ ἃ ἸΟΟΔ] δὶ ἰβοδιίοι; 
δηὰ πὶ} τινά τινί, ὙΠῸ Γαΐθσθησο ἴο αθδβίσοϑβ, 
τῃουρ ἢ 8. ΑΒ Πϑῖὸ ϑοὰ ἰὑ 8 δε] οπὶ ἔουπά, οχ- 
οορῦ ἷπ [ἢ ροθῖβ.0. ὅθ μου, Ὁ. 427, ποίθ. --- 
Ἐοζοσϑ 189 Κίῃμρ, ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. Οὐοὐ. Χ,, 
ὉΥ 8 σοΥΓοοίΟΥ, ἢΔ8 ἴΠ6 ΒΓΟΏΡΟΓΣ κατενώπιον (τὶ 
ΟΡΡΟΒΙ16) ; 80 δἷδο 938. --- Διὰ χρυσοῦ. Α Βοπιθ- 
ΨΥ ἢδὉ ἸΟΟΒΘ ΘΙ ΡΙογτηθπὲ οὗ {Π|8 ργοροβί(οη. ΤῊΘ 
ἰά68 νου ]ὰ αν ὈΘΘῺ ΙΏΟΣΘ ΘΟΟΌΓΔΙΕΙΥ ὀχργοδοθὰ 
ὉΥ ἐκ. Βαϊ οἴ. 1 Εδά. νὶ. 9. 

ψεν. 7. Ψονῖν βοσοοῖν. Τοχὶ Β. 88 ὡς ταῦρος, 
ὙΠἰσἢ 18 ἸΔΟΥΘ Βυτὶ κίηρ {πὴ οἰοσδηῖ. Μ|οΒΔ6]15 
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ΤΟΙΔΥκ 8 ὑπδὲ ᾿ς ἰ8 αἰ βου] ἴῸ ΒΑΥ ΠΥ ἐΠ6 Κίηρ 9 ΒΘΡΒ 8 80 ΤΟ ΘΣΒ ΟΥ̓ ΡΒΓΑΡἬΏΓΑΒΟΒ (ἢ 6  Ῥβίαξο. 
δου] ά Ἵ οἱ Βαςσἢ 8 Ἰοοκ οὗ τὰρὸ ; θαὶ ᾿ῃδὲ ργϑίγ [ἜἘἢΠθ αραῖθ δπὰ ΓυΠΘΣ δὲ πὶ ἸἈΥ]Ὺ : 
ΤΠ 6 ἢ 
ΣΧΘΟΡΧΟΒ, ὙΠΔΙΘΥΟΡ Π6 ΤΏ ΔῪ 6 68116ἀ, 8 τυδηϊίης ἴῃ 
ΘΟΠΏΙΠΟΏ 86Π86. --- Κατεπέκυψεν, --- ΟΠ] ΡΟυΠ6α οἴ 
κατά ἀμὰ ὀπικύπτω,͵ --- θὈοτεοὰ Πογδοὶῦ, ΤῈ ποσὰ 
ἱδ βαϊὰ ἴο 06 ἑοαπὰ πον 610 6]96. 
ον. 8. [ΙῺ 788}, ἀγωνιάσας (τηδῆρ. οὗ Α. Υ,, 

ἑπ απ ἀροηγ)]ὴ Τ|6 τηδδηΐηρ οὗ [6 γΟὉ 8 (1) ἰὸ 
δὲ ἱπ αἢ ἀγών (--- ἀγωνίζομαι) ; (2) ἰο δὲ αἰεδίτεεεά, 
ακτίοια. Οἱ. Αἀά. ἱν. 1; Ῥοϊγῦ., ν. 84, 9. -- 
᾿Ανεπήδησεν ἀπὸ τοῦ θρόνου αὐτοῦ. ΟἿ. Τοῦ. γἱ. 2, 
ἴογ 8 δἰ πλϊδν οοπειγποιίοηῃ. ὙογΒ οοιηρουπαρὰ 
Μ10}} ἀνά, ἰῃ 8 Ἰοςδὶ 8686, 8ΓΘ ὩβΔ}}Υ οοπβίγιθα 
ὙΠῸ εἰς, πρός, ΟΣ ἐπί. ὅ8ε60 Ὗ ἴποῦ, Ρ. 428. Αἴϊον 
ἴΠ6 στ! !]οφίθηοο οὗ [Ὧ6 Ῥγθοθαϊης νογδοδ, [ἢ 6 
ΤΟΒΟΩΪ ΟἿΘ ΒΘΘΙΏ8 Ἀ]τηοῦς ᾿ἷκθ 8ὴ 8η11-ΟΠδχ. 
᾽θ γυϊχδαία ὑγαηα]δῦοϑ : μία λαδεβὴ ΜΙΊοΒΔοΙ 5, 

ἢε Ὑοιῖο, δηὰ Βυηδβοη 8 διδοίισεγ : “ ΤΖαξ ἐξί αἱτ, 
Ἐειλετῦ " --- ΤΥ Ὀτοῖθοσ. “Ομαδὶ δ αἰέν. 7ία ἴδ 
αἴπὸ ἱ δαησμῖδε ἐδδοι ῥγοχίτημδ." Οατοιίυδ. Οἱ. 

οἔὗ 80]. νἱΐ!. 1. 
ογ. 106, ῸΣ οὔ οοχωσηδηχηθηῦ ἰδ του] 

(Α. Ψ΄ τρᾶσρ., αδ τοοίἱ τιΐπε ας ἰλὶπα). ΜΙ ἢ δο]18 
πη ΚΒ (ΠἸαὲὶ βοιῃθιίηρ 886 Ὀθθη ᾿οδὲ ἤτοτῃ [ἢθ 
ἴοχὲ ἧκο: “8.11, ἰξ ἀοθδ8 Ὡοξ ΘΟΙΟΟΣΊ ἔΐιο6 1; 

Ἰ τὉμδὲ 18 ἀοῃθ ΟΥ̓ ἐπὶ Α ΒαΒΌΘΓΌΒ οὐ Ατίδ- [ργῸ ἐδ, δεαὶ ῬγῸ οτηηὶ 
“Νοπ δπῖπι 

διι5 ἰδ λας σοπδιίιίμία 65εἰ." ΟαΟτο- 
(18 Ῥ}ΔΙΆΡΉΓΤΑΒΕΒ [ἢπ5: ““Οπωιΐα ποδὶδ διιπί σο0πὶ- 
τπιιπῖα αἰἴαπι αἱοία φυα. Καοῖο, γιαδὶ ἰμα λαδεπάα 
διιηί, ποὴ υἱ ἐπ ἰ6 δετγὶρία.᾽" ἘυηΒοηΒ Δ δείιοετξ : 
“ἙἘῸν ἔτοπιῃ ὈοΓἢ οὗ υ8 ροθδ8 ἔοσί ἢ ΟἿΣ οοιητηδηά." 
Τοχί Β. ΗΒ: “ ΕῸΓ ΟἿΓ τηδίζο 8 ἃ. ΠΟΙΏΙΩΟΏ 010 
δηὰ ἴΠ6 ᾿ῃτοδιίοηϊηρ ἰ8 ποῦ ἀραϊηβῦ [Π66.᾿ 

γον. 12. Αδ δ δΏδοὶ οἱ ἴδο ΙΤοσᾶ. ΤῊΪΐδ ἰδ 
ποῖ 80 οχίσαυδϑαηΐϊ δὴ Ἔχ ργοβϑίοῃ 88 ἰῦ πιΐρ ἢ βθοτα 
ἴο οὔυῦ ἢ ἐβίθσῃ δβϑγβ. [{ 18 υϑοὰ Μ10}} ΓΟίθσθοθ ἴο 
(Π6 ΔΙ οὗ ρσοοάύποδδ δὖὺ 1 ὅδπ). χχίχ. 9; οὗ 
νυ ϊδάοσχῃ, δ 2 ὅ8πι. χίν. 17 ; οὗ ρον, 2 ϑδπι. χὶχ. 
27; δῃὰ Πόσο, οὗ πηα)θϑίγ. Τοχί Β. ἢδ88 ομϊ θα 
[18 βεαιίίοτυ, δηὰ ἔοσ [Π6 ΡῇΓΆΒΘ, “10 Υ ἴἢ6 ἔθδι οὗ 
ΛΠΥ πιδ᾽οϑιγ,᾽ 48 ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ θυμοῦ. 

ΘΓ. 18. Το ἴοχὶ Β. [88 : “ δῃᾷὰ ΡΟ ΠΟΥ σου η- 
ἰϑῆδῆοθ ΔΘ μέτρον ἱδρῶτος," πιιοὴὺ ἰγαίίοη, 
μέτρον βθθῃιΐης; ἴο ὃ υβοά ἢρπγαιΐνου, ἰκ τέλος 
ἴῃ δἰ" 118} ΟΔ568. ἤομι., 1|., χὶ. 255, μέτρον 
ἥβης, ἱ. 6., ῥγίηιο, Μεϊΐπεες ο7 γοιιλ. --- Ἐ'611 ἴχοσω 
Φαϊαίηοαα. [Γἷϊ., ΛΓ “αϊπίπεε8, ἀτὸ ἐκλύσεως αὐτῆς. 
Αἱ νοῦ. 7 τὸ ἢδγο : καὶ μετέβαλε τὸ χρῶμα αὐτῆς ἐν 
ἐκλύσει. Ἰάϊ., απαά ολαπροαὰ ἦδν οοἰοῦ ἰλτουσὴ ζαϊπί- 
πέ88. 

ΑΡΡΙΤΙΟΝ ΥἹ. (ὰ (16 ατϑοκ ρ]δοθᾶ δον οδδρ. υἱῖϊ. 12 οὗ {6 Ηθθτον). 

1 ΤΤηὲε ρστοϑϑδί Κἰηρ ΑΣΆΧΟΓΧΘΟΒ ἀπίο (6 ρΡΟΥΘΙΏΟΙΒ Οὗ Δῃ Βυπαγοα δηᾶ ὑνγθηΐυ - 86 Ύ 
»τουΐποες ἔτοτα 1παϊὰ απο ΕἸ ἰορίδ, απίο (Π6 οὐἠδν' ΤΌ]ΘΓΒ οὗ (Π6 Ἰαπᾶβ δῃὰ ἴὸ αἰΐ νῇο 

2 αἰἱθῃα ἴο οὔ δαί γβ,; στοοΐησ. Μδϑηνυ, (86 τροσθ οὔθῃ 3 {Π60Ὺ ἃῖὸ ποποῖθα ὙΠῸ 
[Π6 ἴοο ὃ στοαῦ Ὀουπίγ οὗ {πεῖν ὈΘπδίδοίογβ, [ἢ 6 ἸηογΘ δι (ἰοῦβ μανθ [Π6Υ ὈΘοοπιθ," 

ὃ. δΔῃὰ ΘΏΘΑΡΟΣ ποὺ Δ]ΟὴΘ (0 Βυτῦ ΟἿ ϑ0)θοίΒ: ---- 4180, ὈΘοδα8Β9 [ΠΘΥ ΓΘ Ὠοὺ 40]9 ὃ 
ἴο ΘΓ ΔΟΌΠαΔΠΟΘ, [ΠΟΥ Θύθι Ὁπάθγίαο ἴο ΘΟ Βρὶγο δραϊηβὺ ὑΠ6 1 ΟὟ Ὀθηθἔδοίοτβ. 

4 Απά ῃηοῖΐ ΟὨΪΥ ἀ0 (Π6Υ ἴδϊκο ὑμπδη [Ὁ] 688  ΑΥΤΔΥ ἔγοσῃ διοηρ τ16Π, Ὀυὺ 8150 [64 ἀρ 
ψ ἢ {86 ρ]οσνγίηρ οὗ ΡΘυβοὴβ ἀπδοαυδίηϊθα πὶ σοοάῃθ88," {ΠΟῪ ὑπηἰς (ο Θ8οᾶρ9 (ἢθ 

ὅ ᾿αβίϊοο οὗ ἃ 81η- αϊϊηρ αοα, γῆῸ αἰνγαγβ βϑοίῃ 411 ἐλίπεβ Απα 1 οὔὐθηίί πιθ8 8180 
[41] ΒρΘΘΟΪ οὗἉ ἰΠο86, ἐμαὺ τὸ Ὀθϑη 1 Ραὺ ἴῃ ἰγαβί ἴο τηϑηδρθ ἐλοὶν {τἸ ἢ 8᾽ Δέζαὶγβ, 
Βα ἢ οδιιδοα ΒιΔΩΥ πδὺ ΔΓΘ ἴῃ δα ΒΟΥ Υ ἕο Ὀ6 ραγίδοῦβ οὗ ἱπποοθηΐ Ὀ]οΟα, δπα Βϑίἢ 

6 ΘηΥΔΡΡΘα ἔλόηιὶ ἴῃ τοι 111688 ΘἈ]Δτα 0168, ὈΘΡΌΪ ηρ τ ἢ (86 14]Β6οοα δηα ἀθοοὶὶ οἵ 
7 μον τιοϊζοα αἰβροβιυϊοη [86 ἱπηοΟΘη 66 Δηα ἱπάυϊΐσϑηοθ 12. οὗ ργίμποθθ. ΑἈπᾶ οὔθ ᾿ὅ 

ΤΩΔΥ͂ 866 ἐῤὲδ, 88 ὙΘ πᾶνὸ ἀθοἸ]αγοα,}" Ὠοΐ 80 τηῦοἢ ΟΥ̓ δποϊθηΐ ἰδίογὶθβθ, ἃ8 ὈΥ ἰδ Κὶη 
ποῖ οὗ 1 τ θδὲ Πα ὈΘΘῺ τ οἰ ]Υ ἄοπθ 

Β ἰοὰγ οὗ ἔδθτῃ {Πδὺ ἃΓ6 ρῥ]δοθα ἴῃ δι ου γ. 
τίρμι ΒοΓΘ 16 ὑβγοῦσἢ (ἢ6 ἀητοῦ ὈΘΒᾶΥ- 

ἮΠ Αμᾷ εσὲ τηυϑὺ ἰδῖκθ σϑΓ6 ἴῸΓ {86 {1πὶ0 
ἴο 6016, 80 15 ὑμαῦ οἱ Κἰ Πρ Ομ ἸΩΔΥ Ὀ6 υἱοὶ ἀπ ΡΘΔΟΘ80]Θ [ῸΣ 4}} τβϑῃ, ὈΥ͂ τηακίησ 
186 οὗ Ομδηρθβ δῃὰ ὈΥ̓ δἴγαγα Ἰυάρίηρ ἐλύπησα ὑἱμαῦ 8.6 Ὀθίοσθ ΟἿΌΣ ΘΥγ68 ὙΠῸ ΙΏΟΓΘ 
Β0 4 0]Θ 688 Οἱ ΓΟΒΡΟΠΕΘ.} 

Με. 1-8. ---1 Α,, . : [δλο Ἀείποου δῃ ἃ κοόουθόσηοῦ (τί ἐσβοῦο, σατράπαις (ἐεχέ. τος. ΤΊ. Χ. --- ὮΥ ἃ οογτεοῦου --- θ8δ., σατρα- 
πείαις) τὶς Χ. 6ο. ΑἸὰ. ΟΙὰ [4..).... . Βυπάξοὰα δὰ δβούϑῃ δηὰ ἸΏ ὑτουίΐηοοα.... ΕΒἰπίορί, από πηϊο αἰΐ οἂν ζαϊ- 
ἔν] δα ͵ οοὶο (δ00 Οὐνι.). ἅ3.οἵξου (466 (ὐ»:.). 

Βοὺ Ὀοίης 8016 (506 (ρ»1.). 
γαῖα. 4-1.---Τ ΑΟ Υ. : [Χο ποῦ ΟὨΪΥ ἐδ η ΚΊ]Ό]π6866. 

οὲ [ἢδὲ δοοῖδ 6}} ἐλὲπρ: απαᾶ Ἀδίοιὴ οΥἹ]. 10 οι Απά. 
816 ἱπούθῃοῦυ δηὰ κοοάῃο8 (εὑ νην). 
ἰδὶς (ασ., παρὰ πόδας). 
ἡμαϊξηὲ ἀονπίπαίωηι οδέίπεη ρεσεϊεπεΐα ; "" οἵ. (Ὀηι.). 

8 ογεῖίς ἴοο. 
(867 δἵοὸ άσχε (ΟΥ., μεῖζ. ὀφρόνησαν ; ΟἸὰ 14Δὲ. --- (οά. ΟσοχΌ. --- γιαΐδ ΖΣρεταπίε:). 

4 ἃο ἰδ ἴῃ Βδῃά ἴο ὑγδοίίοο (βδο (Ὁ75.) 8160 δαί πδὲ ἐῆοϑθο ἐμ δὲ ἀο ἔθη κοοὰ. 
8 κἸοτίουϑ ψΟΣὰΑ οὗ Ἰονγαὰ ᾿ΕγδΟΉΣ ὑδὺὴ΄ ΘΙῸ ὭΘΥΘΟΡ βοοσά. 

εὑγνωμοσύ 125 Νον γο. 

11 γοϑεϊθηξ Ῥομδυίουσ οὗ ἔμοπὶ ἰδὲ δῖθὸ ΠΟΤ ΒΓ μ]ἱαοοὰ ἴῃ δυϊποσίυ (0... δ ἐογώνι σοὶ 

4 κτβείοιιδ Ῥγίῃοοδ (θσ., εὐεργετούντων) [86 τηοῖὸ ὑσουά 
δ ἰο Βυχῦ ποῖ ΟἿΣ βιυδίθοϊδ ΟὨΥ, Ὀσὺ 

9 οὗ 
12. ἐλφῖγ Ἰοννὰ ἀϊακροδίτοη (606 Οὐ»1.) 

16 οὗ 
11 (ἀχ0 800 Οὐγι.). 
14 806 Οὐ. 16Α. Το : γὺ ΠΔΥ, ἰΐ γὺ ΒΟΔΙΟὮ 

γεν. 8. --ἴ ΑΥ̓͂. : οπείές δὸ (τὶ πϑοῦθ ᾽)626 τοεοϊτοὶ ὥστε 70: εἰς τό οὗὨ [Πο ἐεχέ. γεε. ἥγοιη δ. θέ. 243. 248. Οο. Α]ά., 
βἴηοο οἰποτησίθ ἔμοτο νου ]ὰ ὕὈ6 τοαυγοὰ ζονς ἐδο ἔοσιι οὗ ἐμο ζο!] ον γοσὺ παρέχειν (88 9838.) ΟΥ παρέξειν (108α.) ἰποίοοιὰ 
οἵ παρεξόμεθα). 19 ὈΟ(Ὼ ὉΥ οδεησίηρ ον ῬΌτροδο δηὰ δἰνναγα υάχίπρ ἐλὲπρε [ἢδὲ δῖοὸ οὐϊὰδτξ ψ ἢ πιοτὸ θα 08] ᾿ζὸ- 
οεοάΐϊης. Α δοτγτοθείοσ ἰῃ Χ. 8δδὲ ρὶδοοὰ οὐ Ὀαΐοτο χρώμενοι, νΒΐοΣ που]ὰ δ0 ἐδ Ὀχίηρ ἰὲ ἰαἰο δρτοοσαθαὺ ψ ΙΒ 111. 19. 982. 
10βα. 3,9. Οσοάά. 19. 98. 108α. ευνεεξίτυῦο ἔοΣ ταῖς μεταβολαῖς, ταῖς διαβολαῖς, β60 Οὐπηι. 



914 ΤΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

9 Εον δο᾽ Απιδῃ, ἃ Μίαοραοπίδῃ, βοῃ οὗ Ατηδάδίβυβ, (ΣῸ]Υ δὴ δ] θη ̓  ἔγοτῃ ὑπ Ῥὸογ- 
β'δῃ δ]οΟ, ἀπα νυ 6 }Υ γϑιμονθᾶ ὃ ἔγτοπι ΟὐἿνῦ ροοᾶπϑββ, μβανίπρ ὈΘΘῺ ΠΟΒΡΙΔΌΪΥ Γ6- 

10 οοἰνθα ὈΥ 4 υ8, ΠΔα 50 ἔδγ ἔοσίϊ ΟὈύαϊποα {Π6 ἔανον ὑμαὺ τγγῦ8 Βη6 7 ὑονγαγὰ ΘΥΘΓΥ παίΐοῃ, 
85 (μδὺ ἢΘ γγᾶβ8 084116α ΟἿἿ ἰδίῃ 6 ., δῃα γγ88 ΘΟἢ Οἱ }}}}Υ Βομογρᾶ οὗ 41} πιϑη, ας [86 ποχὶ 

11 ρϑύβοῃ υηίΐο 86 Κίηρ. Βυΐ δ6, ποῦ Ὀδαγίηρ ἷ8 δ]θναίίοι," σϑΐ δϑοὺΐ (0 ἀθργὶνθ 
12. β οἱ οἱ Κἰπράοτῃ δηᾶ 11{6, μβανίηρ ὈΥ τηδη 014 δηᾶ οὐπηΐηρ δγιϊῆσθθ ὁ βουρῃι 

1Π6 ἀοβίγποίίοῃ, 48 νγ716}] οὗ Μδγαοομδοῦβ, ΟἿ ΓΟΒΟΌΘΓ δηα σοῃἐη4] ὈΘηΘίδοίογ, ἃ8 οὗ 
18 186 Ὀ]ΆΠ.6]688 ὃ ἘΒΕΠΘΓ, ΒΏΔΓΟΡ οὗ οὐγ ἢ" Κίπραοτα, τὶ ΓΠοἷγ τΒΟ]6 ἡϑίϊΐοη. ΕῸΓ ὈΥ͂ 

[Π686 πγ68}8 6 ἐβουσδιί, ἑαΚίηρ' 08 ἴῃ ΟὟΓ ἀθδβεϊμα!]οη, ὑο πᾶν ὑγδηβίοττοα 10 (π6 Κἰηρ- 
14 ἄοτῃ οὗ {π6 Ῥογβίδηβ ἰο (6 Μδοθραοῃηΐϊδῃβ. Βαευΐ τὸ βηάα ἰ(δαΐ {πμ6 Ψονγβ, οτ (ἢ 

[ΠΥ ΟἹ] πιο κοα τστϑίοι δα 11 ἀ 6] νοσϑᾶ ἰο υἱίον ἀδδίσιυοίϊοη, 86 π0 δυν]]-ἄοογβ, δυΐ 
᾿ῖνθ ὈΥ τηοϑῦ 7υ8ὺ 14}}28 ; δηᾶ {μα (ΠΘΥ Δ. Ομ] ἄγη οὗ {π6 τηοβὲ Βἰρῇ δπᾶ ρστοαίαβι 13 
Ἰνίηρ αοά, γγχῆο δίῃ ἀυταηρϑα {86 Κίηράομῃ ΒΟΐΉ [Ὁ ὰ8 8π4 οὐγ ῥσορϑῃΐίογβ ἴῃ [86 

1δ τοοβὲ δχοϑ]θηὺ ογᾶθν. δ ὙΒΘΥΘίοΟσΟ γ6 γ0}}} ἀο γγ8}} ὑο πιδκθο ἢο {τ Π6 Ὁ 86 οὗ ̓ δ 1[Π6 
Ἰϑυύθγβ βθηΐ μρηέο ψοῖς ὈΥ̓͂ ΑἸηδῃ, ἐλ6 8οπ οὗ ΑἸηδάλίμυβ. ΕὟῸΓ μ6, (μαὺ νγγᾶβ [Π 6 σοῦ Κ 
οὗ π686 ἐλέησε, Ὠ48 ὈθΘ6η ογυο θα ̓ δ αὐ {Π6 σαίδϑ οὗ ὅ'υδ8 τ 1 41] λὲς ἔδυλ]ν ; (πμ6 Οοὐ,}5 
ὙΠΟ ΤᾺ] 6 ἐἢ 4]} ἐλέπιϑ, ΒρΡΘΘα γ το παθσίηρ' γουυὶ δυο 1 ἰο τα δοοοταϊηρ (0 λὲδ ἀθβογίβ. 

160 Απὰ γο 18 588}} ρΆ 188} {86 ΘΟΡΥ οὗ {Πὶ8 Ἰο6Σ ὈΟ]Α]Υ͂ ἴῃ ΘΥΘΓΥ Ρ]δοθ, (0 (86 οἴἶξδθοι {μα 
[Π6 Φ6 718 8.6 [0 ὈΘ ροσταϊ ρα ἰο ἢ ᾿ΐνγθ δένοσ ὑμποὶγ οὐσῃ ὑβαραβ; 9 ἀπ ὑμαῦ [Π6Ὺ ὈΘ 
δια ϑα ὑμδὺ 3 {[ῃΠ6 δ8π|6 ἄΔΥ, δοίη ὑπ6 ὑπ᾽ τύθθην ἄαν οὗ {π6 ὑνγϑ ἢ τποπί Αἀδγ, [ἢ 6 

17 Τὴλῦὺ “διὰ οἱ 23 ποτὰ, γγο ἴῃ (τηο οὗ Δ{Π]|οιϊοη β6ὲ ἀροη ἴθ. ΕὟΣ {86 ΑἸ ὮΟΥ 
αοάἀ Βα ἰυγηθᾶ ἴο ΤΟΥ αηΐο ἔμθῖα (ἢἷ8 ἄαν, νυβογοῖῃ (86 σἤοβθῃ τᾶοθ ὙΘΓΘ (0 “' 

18 μανθ ρουϊβῃδα. μά γθ 8}18}} ὑπουϑίογθ διβοὴρ ὙΟῸΓ 8Βοϊθμη ἔθαϑίϑ Κορ ἐξ 885 8 “ἢ 
ΒΙΡῊ ἀΑΥ͂ τὶ ἢ} ΘΥΘΓῪ 1οϑυ ιν γ,25 ὉῃΠδὖὺ ὈΟ.} ΠΟῪ δηα Βογϑαίίθυ Π6ΓΘ ΤΩΔΥ Ὁ6 86 ἴθ ν 
ἴο γου,7 δπὰ {Π6 τ76}} ἀϊδβροβϑα 3 Ῥογβίδηβ, δαύ ὑο ἐῃοβθ σψῆοὸ 9. ΘΟηϑρὶγο ἀρ ηϑὺ Ὁ8 

19. ἃ τρϑιλουἝδὶ οὗ ἀδϑίγυοίίοη. Βυΐῦ ΘΥΘΓῪ ΟΥ̓ ΟΓ ΘΟΥΠΙΓΥ 88 ἃ Μ᾽ 8016, νυ οἢ. 8411 ποῦ 
ἂο δοοογάϊηρ ἕο {686 ἐῤέησδ, 5Β.4}} 06 ἀδβίσχογϑᾶ τγδυλέ}]γ Γ᾽ ἢ ἦτο δπα βγοτσα, 
ΔΒ 8}}41} ὉΘ πηδᾶθ ποῦ ΟὨΪΥ ἱτρ48886 53. ἴ0Γ τηθῃ, Ὀυὺ 8180 τοοϑὲ Βαίθί! ὅ5 ἰὸ να 
Ὀθαβίβ δηᾶ ἔον]β ἴῃ 811 {ἰπ|6 ἴο οοτηθ. δ Απαὰ ]6ὺ [Π686 οορὶθβ Ὀ6 ροβίθα Ἂρ Ὀθίογθ 
811 Θγϑ8 ἴπ {86 ΘΏ ΓΘ ΓΘ8]πὶ, δηα 411 (86 6 )7ἷ1δ' Ὀ6 ΤΟΔΑῪ ΟἹ {π6 β8ϊὰ ἀδύ ἴο ἢρμὶ 
δρϑιηδὺ (Θὲ ΘΗ ΘΏ1168.᾽ 5 

Ὑοεγ. 9-11. -τἰ ον (19. 98α. 108. οπιῖξ ὡς). 3 τλε ξ0Ὲ οὗ Ατολάδίμα, θεϊορ ἰπηἀοοᾷ ἃ δβίσβη ρος. 8 ἔκ; ἀϊκίδις. 
ὁ δληὰ 8ἃΣ8 ἃ δίσϑιι ΟΣ σϑοοί γοὰ οἵ. δ Δὶς χκτοδὲ ἀϊσοϊίγ (9... ἑαπίαηι ρναειαητίαηι). 
οι. 12-14. -- ΘᾺ ΟὟ. : ἀοοοΐ (Βθ0 (οηι.). Τ βουσλὶὲ οὔμς. 8 δ. βαϑοὰ ΟἿΣ 116 δη ἃ οοῃ τι }}Ὶ ὑτοσυγοὰ 

ΟἿΣ χοοὰ 88 αἷξο οὗ Ὀΐλη61688. 9. γδυίδικου οἵ οἱγ. 10 δηαϊηκ 08 ἀοδεϊυϊο οὐ ϑίεπας ἴο δνὸ ἐσδῃσιδίοὰ (ἰπδὑθδαὰ 
οὗ λαβών, ὑοά. Χ. --- ἴτοτα ἃ ΘΟΥΤΘΟΊΟΣ --- ΒΔ8 λαβεῖν, δινὰ ΒΌΡΡ] 6» τὰ δίΐον τὴν (τῶν Περσῶν) ψὨΪΟΣ ἰδ 8180 βυρροσίϑα ὉΥῪ 
ΤΙ. 98).) 1. ἐλ ν]ἱοκοά πχϑίοι (6Γ., τρισαλιτηρίον) ΒειὮ. 12 [67 ὯΘ.. . .. απα τοοδῦ ταϊβὺν (ατ., μεγίστον). 
15 οτάοτσοὰ ἴθ ἰ..... ἀηΐο 18... ἰοουῦξ.. «. ΣΔΏΏΘΙ (500 Οὐη1.). 

ὝοΣα. 16-16. -- 1. Α. Υ. : 8}8}} ἀο νὋ}} ηοὲ ἴο ρμϊ πῃ οὀχοαυ (ἴοι. 18 Ατηδάδίῃδ..... 15 λῃροὰ. 18 6οὰ. 1 γου- 
ἄοδῃοθ. 18 ΤῊ γοοσο ψ6. [ὅδ Ἰοίζοσ (660 Οογι.) ἰῃ 81} ρίδοθ πδὲ (89 6 Ὁγ8 ἸΩΔΥῪ ἤγοοϊυ (ὅπ... ἐἐδεγὰ ; ἐμ6 ττογὰβ μετὰ 
παῤῥησίας δτὸ ἴο Ὀ6 ]οἰποὰ τ[{ἢ ἐκθέντες ; ΠΟΥ ΔΙῸ οχα πἰοὰ ὉΥ 19. 98α. δΔῃηὰ ἐῃο Ο]ὰ ΙΔἰ. Ὁ. ΜΆ. ΟοΥὈ.). 30 }δ΄"νὸ(80 
111. Χ. 62. θέ. 98). 243. 243. 6ο. Α14.). 8: με 584}} αἰά ἔθει, ἐμδὲ σῦσέῦβὶὕύΘ ΞΞ3 Ὀὸ δυοηκοὰ οὐ (6 ζγ., ἀμύνωνται). 55 (ΒὨ9 
πιο οὗ ἐλεεῖν 88} 1ο Οἱ 0}. 5}}8}} δοῖ .... ΕῸΣ ΑἸταϊρηϊγν. 

Ψοτα. 117-19. -τ ΑΨ, : ἐμο σαν... . ῬΡΘΟΡΙΘ βῆουϊ Δ. ΞδΎου 888]1.... ΚΘΟΡ ἐξ ἃ. 39 Δ]} Τοδείϊπ.Ό. 57|΄ὸ τ (ἢ ἰθ 
τόδηϊίης Ὀοΐοτο ὑμῖν ἴῃ 11. Χ. 249. δ. ; 70Σ [πο Ἰδιίον ποσζὰ ἰ6 πχὶ θη ἡμῖν πὰ 111. Χ. (ΌΥ ἰδ δτει δηὰ) 74. διὰ ἢ δᾶ πι6 
ἦκ δὰορίοα ὉΥ Ετὶ ὑχβο 6). 38 αὐἴοροοιοα. 329 τ ὨΪΟὮ ἀο. 820 ὙΟΙΟΪΌΣΟ ΘΥΟΥῪ Οἱ δὰ (τ΄, ἢ) ΘΟΌΒΙΌΓΥ ἩΔΊΘΟΘΥΟΣ 
(θΘ:., τὸ σύνολον ; Ὀθὲ 8680 ττοτὰξ ἃΣῸὸ οση θα Ὦν 19. 249., ἔμ:9 ΖΌΣΤΩΟΣ μανίηρ ἰΏ Ρ͵δοο οἵ θπι ἥτις). 51 πῇ ΠΟὰ ΣΩΘΣΟΥ͂ 
(αν., μετ᾽ ὀργῆς). 85. ὨΠΡΑΜΕΘΌΪΟ. 88 (οὐά. 111. Χ. (τοι ἃ οογγοοίου) 986. τοδὰ ὄσχιστος (ἰ. ἐ., αἴσχιστος), ἰηδιοδά 
οὗ ἔχθιστος οἵ ἰδ ἐεχέ. γέ. δ ΑΟΥ, : ἔογϑτοσ (γ᾿, οἰς τὸν ἄπαντα χρόνον). δ Τΐδ ΘΠ ἾΣΟ δομίθῃοσ, ἔτουλ “' Αηὰ ]6ὲ,"; 
οἰο., 8 οὐ τἐοὰ ἐπ ἐδ6 Α. ΥὙ. δ 'ῃ 19. 98α., (6 ΟΙὰ 14[. γυϊς. διὰ Φυμ 9. 

ΑΡΡΙΤΙΟΝ ΨΙ. (Ομδρ. χνὶ. οὗ (με Α. Υ'., οχοορὶ 86 οοῃοϊαβίου (“ Αμὰά 1οῖ,᾿ οἰς.), τ ἰς ἢ 8 ποῖ 
ξουμὰ ἴῃ ἰὑ.) 

ον. 1. ΜΙοΠΔΘΙ1Β 64118 διυϊοῃιίοι ἴο [86 Ῥϑου]αγ  βοῖθ δὰ Βυμβθηβ ΒΒιδείισεγα, ἰοο ππμοῦ. ΟΣ. 
Οστοοῖκ οὗ [8 βοοιΐοβ. Ηθ βαγῶ, πιούθουου, ὑΠ|8ὺ ἰϊ. 2. 
ἴπ6 οὐἀΐοῦ 18 τηοτὸ |ἰκθ βιισ 8. ργοάιοϊοη 88 γὸ)] ον. 8. Τῆο Α. Υ. ἀοεθβ ποῦ ξο]]ονν ΓΠ6 ζ' 18π)- 
τοὶρσην οχρθοῦ ἔγοπι Μογάθοαὶ τῆδπ ἔγοτῃ τΠ6 Κίηρ᾽ , τοῖς] οομδίσυοιίοη ΟΥἩ ῊΠ6 ατγοοῖς. Νὸ “δὑαὲ 
οὗ Ρεγβία. (866 Αππιεγζ., ρ. 117.) [Ὁ 18. ἱποῖσας- [4180 ̓ ΥΘΆΠῪ ἔο] ]ονγΘ [Π6 “ ποί Ὁ} “τ Μηχασεκι 
εἶνο ὕο0 ΠΟΙ ΡΆΓα [86 Ῥγθϑθηῦῖ ϑάϊεῦ τῆ ἢ [μαι ἰθθιιθα [0 σοηϑρίτοε. ἴῃ ΗΘ Θβρθοίδ !Υ, 88. ἢοτο, ἰζ 15 
Ὀμάοῦ Ηδμ 8 Β δανίοο, ἴῃ ὕὉἢ6 βοοοηά οὗ τ0 Αἡἠάαϊ- , 864 ἴῃ ἃ Δ βοπ8θ. Θα., ἰ!). 207; χυ]ϊ. 499 ; χχὶϊ, 
0]0}8. --- Τοῖς τὰ ἡμέτερα φρονοῦσι 8 νγ»85 432. 
τηθϑῃϊ ἴο ἰῃο] πα 6 41} ὙΠῸ ΘΓΘ ἠοῖ ἰπιρ]οαῦοα ἰθ}] Υεῦ. ὅ:. ΕΠ ίζθομθ σποῦά σπδηρθ φίλων ἴο 
[16 οοπδρίσϑου οὗ Ηαπιδῃ. φιλοτίμος, οΥὁ ὈοϊῦοΓ, φιλοφρόνως, Ὀ6] νης; ἔγοπι 18 

νον. ῶ. Πυκνότερον. [ἰϊ., ἰλίοξεον πὰ 80 πιογα  ροβίτἰοη [μα ἴΠ6 ψοσὰ γᾺ8 ΟΥ̓ΡΊΠΔΠΥ δὼ δαγθϑτ : 
οἤεη. Ιὰ τοῖξμϊ αἶἰδϑο Ὁ0 σϑῃάθγοα, δ Ὁγ Ετίι2- "" Οὐαπιέπιοα, αἰδο, Κατ Ἔρεθοὶ 97 ἰλο86 ρὲ ἐπ ἐτιιδί ἰο 



ΑὈΘΙΤΙΟΝΒ ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ἘΒΤΗΞΒΉ. 

πάπαφοα αϑο͵Ἴοϊΐνε Κίπαϊν,," ἴ. 6., ἴῃ ἃ ἔνθ ὰϊ ἡ τὴς. 
Ὁτοιίαβ οἰὐιμεν Ἴκ6 1ἢ6 ΑὈ-Υ.: “ (μἰδις δά μα 
δι πὶ απιϊσογμπι πεσοίτα.᾽" 80 4180 6 Ὑ οἵίθ : “216 
«ἀησεϊεσοηπλείίεη ἰάγεν Εγευπαα χὰ δοβογσεη," “τὸ 
Ἰοοῖ αἰΐον [06 Δ’ [τ οὗ τΠποὶγ ἔγίοπ 5. Μ|ΙΘἢ 6115: 
“ΟΥ̓ ΘὨἸΤΠ68, 8180, ἤδιίίουυ δηά ρογδυββίου οὗ [ἢ 6 
ἔτϊοημβ οὗ ἰκίηρβ 0 δτὸ ἴῃ ἰμἢ οὔῆοθ, δηὰ ἴο 
ἩΠ ΠΟΙ Ὀπ5[η658 8 ἰηἰγιιδιοά,᾽ οἵς. 

γεγ. 6. νυ ὶοκοὰ (Α. Υ(., Ἰεννὰ) ἀϊαροαίτί οι. 
σῇ. οῃι. ἱ. 29, νι οσο 106 βαῖη6 Οτοοῖς νοσά, κακο- 
ήθεια, ἰΒ ἰουπὰ, δηᾶ τοπαοχοὰ ἴῃ ἴπ6 Α. Υ᾽. “ πιδ|ς- 
εἰν," δ'δο δῖεο 8 Μβος. ᾿ϊ. 22, νἱῖ. 8; 408., 
Απίϊρ., χνὶ. 8, 1; Ῥοὶγθ., ν. 50, ὅ ; Χοη., Κεη., 
ΧΙ. 16. Ὑὸ δἰυπηοϊορίςαὶ 1468 ἰ8, δοπιείλίπρ ευἱΐ 
ἐπ 'Ἰπαηποῦξ (ἦθος). 

γογ. 7. Τὴ ἰοχῦ ἈρΡρθδτβ ἴο ὑὕθ οοττιρὶ. 1 
ὡς (ΧΙ., ὧν) παρεδώκαμεν 8 ἴο δἰδηά, ἴΠ6 Α. Υ. 
(“485 γα αν ἀρδοϊαγοὰ ") 18 οοστθοῦ. ΕὙΪΟΖΒΟἢΘ 
σοπἸθοῖαγοβ ὑπδὶ ἴΠ6 τοδαΐην οὔἱρίπα!ν τνὰ8 ὧν 
παρέδωκαν. ΟΑὐτοῖίυ8 ΓΟΠάΘΓΒ: “ 1 δεῖνα ἰϊσοί ἤθη 
ποθ δὰ υοίεγίδυβ ἀϊδίοτι δ σας ἰτααίίαδ ἀσοορ- 
ἔπι, "ἢ δηά δάάβ: “" ϑοίοπέ οπῖα ανγαςὶ 7ονυιπαγο 
ὡρη ἡ εἰΐαπι ἐ0 δέηδιι φιεηι αοἰΐυα σμηὶ ααἰίνο ἢα- 

ηἰ.᾿" ἘἙΟΣΙΒΟΓ, γα δου ὀχρθοῖ ἴο ἥπὰ ὅσον ἴο 
ΠοΙταβρομὰ ἰὼ ἴδ ρῥγουϊοῦβ οὐ τοσοῦτον. 'Γἢ18 
ΓΒ ῬΓΟΌΒΌΪ (μ6 οΥρΡ 4] ἔοττῃ οὗ [Π6 ἴἰοχί. [Ιη 
1118 ΟὐπΙΘΙΆΤΥ ΕὙΌΖΒΟΠΘ δάορίβ ὅσον τὰ παρά 
ἴογυ ὅσα ἐστὶ παρά, Ὀὰπϊ ἀο68 ἠοῖ γθϑοοῖνο ἴδ πιο 8 
ΤΏΟΓΟ τοοθηΐ οἀὐϊήοη οὗ ἴθ ἴοχῦ. Οὐοά. Χ. τοδὰβ 
(ἔτοπι 8 ἤσβῦ ῃ8η4)}: οσον ἐστιν παρα μερος υμιν 
εκίγτουν ; Ὀυῦ 8. ΘΟΥΓΕΟΙΟΥ 88 σπδηροα 41} ἐχοσρῖὶ 
9 ἤτβυ τνοσά. --- Τῇ τῶν ἀναξίᾳ δυναστευόντων λοι- 
μότητι. ἰὕη16 85 ἀναξιώς ἰδ ἴο ὕὉ6 Βυϊθι πα [ῸΓ 
ἀναξίᾳ (Χ. 98ὺ., ἄξιᾳ), ἔογ νι ἢ ἢ Πθγὰ 18 Ὀὰ 110016 
ΒΌΡΡοι ἢη ἴπΠ6 Μ55. (248.), [6 ἰδῖίον νγογὰ βῃῃοι 
᾿δνο 8 αἰ οσοης ροδὶ 00 οἰ ΘΓ Ὀοΐογο τῶν οὐ {0 
δυναστευόντων, δῃαὰ [ἢ6 ὑγΔΠδ᾽αιοη οὗ τῃ6 Α. Υ. 
δε ἐμαδηροά το τοδὰ: ἑλγουσὴ (λ6 ἀπισογίδν ρίαφιιε 
ΟΓ ἰλοβε ἐπ αμίλογὶῖν, ΟΥ 88 αῦονθ. ΤΠ νογὰ λοι- 
μότης ἴΒ Ἰουπὰ Ὠον ΘΓ οἶδα ἴῃ ΒΒ Ό]1ς8] ασϑοκ  ; 
δεῖ εἴ. δορθοςεθ᾽5 ζεΣ., αὐ τυοο. 

γον. 8. Ἐπ Ζθοῦθ ννοι]ὰ ἐπ βογῦ οὐ Ὀοΐοσθ χρώ- 
μενοι, ΜὨϊοΝ 186 [6 τοδαΐηρ οὗ τοχὺ Β., Ἡ ΠΙΟὮ αἰθὸ 
δήάβ ταῖς διαβολαῖς. ΟΙ. Τοχι. Νοῖθ8. ὅδ᾽ὸ 4150 
Μ|ςοἢ46]18: “Οἷνο πὸ αἴιοηιίΐοη ἴο 5]δηάθγβ." Απὰ 
Φοβαρῆιβ: “80 τῇ ἴὉ 18. ποῖ ἢϊ ἴο διϊοπὰ δηΥ͂ 
ἸΟΠΡῸΣ ἴο σδ] 168 δηἀ δοσυκδίϊοηβ.᾽ ΤὨθ ΟἹὰ 
1,ατἴὴ ᾽45: Νίοπ μίεηίεβ υατγὶειαίιδιι. 

εν. 9. Ταῖς ἀληθείαις. ΟἿ 2 Μδος. 1ἰϊ. 9, νἱϊ. 
6; ἐν ἀληθείᾳ, Μαῖϊ. χχὶϊ. 16, 2 (ον. νΥἱῖ. 14; ἐπ’ 
ἀληθείας, Ματῖὶς χὶϊ, 14, 82, ΤῸΚ6 χχ. 21. -- Αἷμα. 
11κΚὸ 1ὲ. δαηγιὶ, διοοα τείαἰϊοπδλΐρ, ξῖπ. (ΑἹ. 
Ηοπι., Οα., νἱῖϊ. 683 ἢ. ; Οτοιηθτἶῖβ :., αα νος. 

Νν6γ. 10. διειίηρ ποχῦ ἴὸ ΔΗΥ͂ ΟὯΘ νγὰβ8 Θαυΐνᾶ- 
Ἰοηῦ ἰο δἰ τἱηρ πὶ τἢ Ὠἷπι. 

νδρ. 11. Αμπὰ Ἰἰΐο, πνεῦμα. Τα νοτγὰ 5. οὔζοῃ 
πιοθρὰ ἰπ τΠ6 Ο᾽458168 ἴῃ ἃ Ρῇγ βίο] ορῖσαὶ, Ὀπὶ ποῦ ἴῃ 
ἃ ῬΘτοΒΟ]οσῖς8] βοη8θ. Οὗ. 2 Μᾶῆοο. νἱϊ. 22, 28 ; 
Οτοπηογ Β . αὐ τοῦ.; διὰ Τυθηοῖ, δ. 1. ϑ'ψη., 
Ρι. 2, Ρ. 116 

Μεγ. 12, Μεθόδων. ΑΒ ρῥίτγαὶ, ἀεοεϊϊα, ατεἰοοε. 
ΟΥ. 2 Μδος. χίϊ!. 18; Ερῖὶι. ἴν. 14, υἱ. 11. 
ες. 1383.. Ἡμᾶς ἐρήμους. ΝαζυΓΔ]Υ δοπηο Βα ἢ 

ποιὰ 48 φίλων ἰβ ἴο Ὁ6 ΒΡ] εἃ. ἘΤΖΒΟΠ 6 ς8}]8 
αἰϊοηιζίοη ἴο 6 δος (Πδὶ δὲ ἴη6 εἴπη ἤθη (8 
ῬΟΟΚ Ρῃχροσὶβ ἴὸ ὅδύθ Ὀθθῃ υγγί δ ἴμ6 Μδοθ- 
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ἀοπΐδῃ Κίηράοπη ᾿ὰ8 οὗ [11{{{|0ὸ δἰ χηπίβοδποθ, δηὰ 
δὲ ὀορδοαθθηιν [Π6 ὙΠΠΟΣ 8 σῸΪΟΥ οὗἁὨ δῃ δῃ- 
Δο γοηΐδῃ. ἰδάθεα, ἐπθ ρϑδβῆρο 8668 ἴ0 ΒΠΟῪ 
πῇ τΠ6 δυΐπον οὗ [6 Αἀαϊιίσιδ νοὰ δ ἃ ρεγοὰ 
Β Ὀδοαθοην ἴο ἴπ6 ὑγδηδίον οὗ [Πὸ Ῥογβίδη Κίῃρ- 
ἄοπ ἴο ἐπῸ Μαοοάοῃΐδηβ. Τ6 οχρίαπαίϊοι ὉΠ 
ὩΟΙΒΙΠΩ ἸΠΟΤΘ ἰδ ὮΘΓΘ πιοϑηΐ [ΠΔῸ ἃ σἤδηρο οὗ 
ἀγμπαβῦυ, 5 Θχο θὰ ὈΥ π6 τνογάβ, εἰς τοὺς Μακε- 
δόνας. (. Βαν] ηδοη, Αποίοπὲ οη., ἐἰϊ., σμΔρ. νἱῖ. 

ΜοΡ. 14. Οὐ κακούργους, Ὧο οΥἱοογα. ἘΕῸΓΣ 
ΤΟΙΏΔΓΚΒ ΟἹ ἴΠ6 ἔογοορ οὗ [18 πορϑίϊνο ἢ ΡΑΤΌΪ- 
Εἷρ]οϑ δηὰ δα͵θοϊνϑβ, β  'π Ρ, Ρ. 485. [0 πορϑ- 
εἶνοβ ψἱῦποατ αυα ΠΠσβεοη, μα ΒθποΘ 8 ἜΒρθο δ! Υ 
ἔοππα ψ ἢ Ῥτϑαϊςδίοβ τοϊατίηρ ἴο ἀ6 πη! 0 ΡΘΥΒΟΏΒ. 
- ΟΠ σου... οὗὨἩ αοά. δ6ὸ ΥΝνεὰ. ἰϊ. 18. 
Ιῃ ἴοχὶ Β. (σὰ 15 ο8]16 ἃ ἴΠπ6 ““δ'οῃε ἢ δηὰ “ ἴτο᾿ 
(οὰ. --- Αγγδηζοα [86 κίηχᾶοτη. Τῃ6 τρεῖς ἰδ 
τοῦ κατευθύνοντος ἡμῖν . ... τὴν βασιλείαν. Ἰῃ 
16 τηλγρίη, [ἢ6 Α. '΄, τϑηάθυβ ἴπ6 ραγορ] 6 ὈΥ 
“Ῥγοβρογιὰ.᾽" Αι Αἀά. 1]. 4, ὸ ἢδνο ἴΠπ6 βδηθ 
νΟΓΌ χοπάογοα ἰῃ ἴθ Α. Υ. ὈὉγ ““ γχὸ ἰογνδγὰ " 
(πιδτρ., “ Ὀ6 5016 ἢ). [Ὁ Τγθδη8, 85 ἴΠπ6 Θἰγτηο]- 
ΟὟ Βῖιονβ (1), 9 πιαζα εἰγαϊσἠϊ, δε. τὶσὴξ; ἴθ 
(2), 85. ᾿ἰπύσδπο οἶνθ, 9 σὸ δίγαιϊσἧί ΖΌΥ, οἵ, ταρίδ- 
ῬδοΥ ΔΠΥ, ἰο φο τἱρῆϊ. 

Μαγν.15. Ηιτο, 4180, .ἰ8Β δῃ ον ἀδηξ βηϑδο; γοι 51}). 
ΟἹ ιδ6 ἐοϊ]ονῖηρ νοσϑθ, δηὰ Ἐδβιὶ. ἰν. 19. ΤΠ6 
ῬνΟΥΤ πανοικία ἰδ δυτη ον δὺ ΤΆΓΟ, ὉΠΟυ ἢ 864 ΟΠ66 
ὈγῚ ΡΠΠΟ. Τὸ ἀδίϊνθ, θπιρὶ ογοᾶ δάἀνονγυ ιν, 8 
ποῦ ἔγοαιιθηῦ. Φοβαρῆιδ ΠὰΒ μετὰ τῆς γενεᾶς. 
σε. Ηετγοά,, νἱῖ. 839, νὴ ἱ. 106; διὰ το ΠΧ Χ. δὲ 
άθη.]. 22, [0 88 ἃ Ῥογβίδῃ ουϑίοτῃη ἴο νἱϑίῦ, ποῖ 
οτἱν ὕΠ6 ΡΈΌΠΟΥ ροσϑοη, ὑὰὺῦ 4150 ἷ5. ὙΧΠ0]6 ΖΑΙΏΠΥ͂, 
νυ ραηἰθηπιόμίβ. ΟἿ. ΤΏ Δι. νἱ. 24. 

γεν. 16. Τὴ σοππρϑοιίοη οὗ τῃοιρὶῦ 18 τηλάθ 
Υ̓ΘΤΎ Ἰοοβα ὉΥ ὅθ οπρὶογθηΐ οὗ ἐκθέντες. Τοχῦ 
Β. πιυ ρδεϊτι 68 ἐβϑον δ -- ΤΏ {μϊσίθϑηϊ δ γΥ. 
Οἵ,, δρονοσ, ἰ1. θ. 

γεν. 18. Ἐν ταῖς ἐπωνύμοις ὑμῶν ἑορταῖς. Αὐυ- 
τπουίοβ αἰ ἴον ἢ χοϑεροοῦ τὸ [Π6 πιοδηΐηρ οὗ 
ὉΠ|19 Ῥῆγαβο. στοῦ, ἰδ ἀρο Ἐ μι ἘΣ ΖΒΟἢΘ ἈΡΤΟΘΒ, 
ΒΆΥΒ: “ αμίο β8ογῖίρίωπι ξιεΐκδο οἰΐπι ἐν ταῖς ἐπωνύμοις 
κλήρων ἑορταῖς, ἰά 68ι, ἴπ ζεβίο φιιοα α γοτιίδιι5 Ῥυγὶπι 
ποιπϊπαίιγ." ὅ80 8180 Βιυιηβοη᾿β διϑοίισεν : “ Αἱ 
ψουν Ῥιγὶπι εαδί.᾽" --- ΤΠ, στ σι Ζθοο, ὑμῖν 6 
τοϑὰ ᾿πβιροδα οὗ ἡμῖν, ψ ῃοἢ Βῃοα] ἃ ποατσοὶγ Ὀ6 [0 
οΆ86 (866. ΔΌΠΟΥ 0168), ἰδ που] Φ0}]1ονν ταῦ τὴ9 
δαϊοῖ 88 ποῦ τπϑᾶπὶ ἔογ ἴῃ6 ὙΠο0Ὶ6 Ῥασβίδη 6π|- 
ρἶγο. Βιιῖ, ὄἐνϑὴ ψ ἢ βαοὶ ἃ σοηορβϑίοι, ὕἢ.}6 θη ΓΘ 
Ρτοἀποίίου βιοῦν τὴ8 δᾶαπὰ οὗ δ 276» 153} ὙΤΙΘΓ 
ὙΠῸ ψ8ἃ8 ποῦ ΒΑ ΔΟΪΟ.Β Θηοιρῇ ἴο σοπίοτπη ἢ 18 
ΨΟΥΚ ἴο ἴΠ6 ἡδύιΓΆ] ΓΟ ΓΘΠιΘηῦβ ΟὗἨ δ θοῦ δηα 
οἰτου πηϑίΆ 0668. --- ΤΏΘΣΘ τᾶν ὍῸ Βείοίγν. ὙΥΠ116 
Π6 ΘΟΠΊ ΠΟΙ ΤΪΘ --- “ ΤΟ δα Ὀ]οοῦ οὗ ἃ ῥσοροϑβὶ- 
υἰοῃ ΠΙΔΥ Ὀ6 ΚΠΟΎΤ ἴγοπι [8 πανΐηρ ὕΠ6 Δγιὶς]ο ἢ 
-ἰθ ποῦ δἰνΆΥΒ βαίθ [0 ἔο!]ου, 580}}} 0189 σΟΥΓΘ- 
εὐνα να υδδε, ΔΡΡΒΓΘΠΟΪ σϑαιίγοά ἴῃ [ἢ 7 ῬΑΙΙΒ οὗ 
[Π6 Ῥυϑβϑηῆϊ νϑυῦβο ψοι]ὰ βθθπὶ ἴο ἰθᾶνθ ὑι1 11{0]0 
ΤοΟΟ ἔον ἀοπδὺ ἴῃ {Π18 6886. Ηθηοθ [86 ἰγϑῃ5]8- 
τἰοη σίνϑη δῦονϑ. 

γοσ. 19θ. ᾿Οφθαλμοφανῶς. ὙΤΠ18 νοτα 88 δα. 
ΥΘΓΌ ΔΡΡΘΔΓΒ ἔοΥ [06 τηοϑῦ ρᾶχῦ ΟἿΪΥῪ ἰὼ ὑπ ΧΧ, 
δα οΟἴμου ατοοῖς τΡβηβ᾽ οοηΒ οὗ ἴπ6 βου ρτΌΓΟΒ. 
860 ἴΠ0 ΤΟΧΧ. δῖ Εβι}. υἱϊἱΐ. 18, δηὰ ἴΠ6 νογπίοῃ οὗ 
ΘΥΠΙΠΔΟ ΙΒ δὖ [5. 111. 8. Οἷ,, 8160, ϑορδβοο  θβ᾽ 
1.“:., αα νος. 



216 ΤΗῊΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ΑΡΌΙΤΙΟΝ ΥΠ]. (ἰουπᾶ ἴῃ {86 ΟἼΘΟΚ 88 σΟΠΟΙ βου 1ῸΣ (16 Θηδῖγθ ὈΟΟ Κλ). 

1,2, ΑνΡὖ Μαγάοοβθυβ βαϊὰ : ἀοᾶ δαί ἄομπο {ππ686 ἐλίησθ. ΕῸΓΣ 1 σϑοδ]]ϑα ἐμ νἱβ- 
ἴοῃ ὅ ψ ΒΙΘὮ 1 ΒΑ Ὸ, ΘΟΠΟΟΓΠίηρ' [8680 τηλίίογβ. ΕὟΓ ὃ ποίμῖηρ (Βογϑοῦ μ8.ἢ ἔα]]ο. ΤῊ ὁ 

8 1116 ἐουμπίαϊη τ ΒΙΟἢ δ ὈΘΟΆΣΩΘ 8 τἶνθῦ, δῃα ἴθ 6 ΓῸ τγὰβ ᾿Ἰρηῦ δηὰ βὰῃ δηα τηῦοῇ νγαΐοσ : 
4 106" σῖνοσ 18 Ἐβύμοσ, σσβοτὰ {86 Κίηρ᾽ πλϑττὶ θα, δηα τηδθ Ό ΘῈ ; 8η4 {Π6 ὕνγγχο ἀγα ρΡΌΠΒ 
ὅ το 1 δῃὰ Αἴβδῃ. Απᾶ (δ πδίϊοῃβ : ὑμοβθῖ ἰπαῦ γγθῦθ Δββθι} Ὁ] θα ἰοὸ ἀθβίγου (86 
Θ ῃπδὰθ οὗ {80 ὅονγγϑ. Απαᾶ τὴῦ πϑίϊοῃ, -- (μαὺ 18. 15786],} ψ ΒΙΟΝ ογἱοα ἰο αοα 8πὰ 
ὍΘΙ βανοά. Απάϑ (δα 1,ογα βανϑᾶ Ὁ πἷβ ρθορὶθ; δῃὰ (86 1,ωογὰ ἀθ] νογϑᾶ 11 ἃ ἔγοτλ 
811 (1686 5 ου]]β. Απά αοάἄ στουρθῦ (86 81601})8}5 δηᾶ {86 στοδῦ ᾿' σοπᾶθυβ τὶ οἢ 

7 δα ποὶ ἰδκθϑὴ ρῖδοθ Ὀθίογθ διβοπρ [86 παίϊοηβι Ὑδογοίογο ἢ6 τη846 ἔτο ]οβ, οὔθ 
8 ἴοσ (Π6 Ρθορ]6 οὗ αοά, δπᾶ δῃοίμοῦ ἴῸΓ 811] (86 πϑίϊομβ. δ Απά {Π686 ἔτγο ἰοΐβ ὀϑθ 

αὖ [ογ, πᾶ γΠ6 ἔτσο Θαπιθ δὖ {μ6 Ἰοὺ δῃὰ αἱ [Π6 Ποῦ, δῃα ἔΐτηθ δῃὰ ἄδυ οὗ Ἰυὰρ- 
9 τηθηΐ, θαΐοσγθ (οά διηοηρ 411 πϑίϊοηβ.. 5 Απᾶ ΤΠ (ὐσοᾶ τοιλθια ογθᾶ ἢἷβ ρθορ]6, δηᾶ 

10 Ἰυδιῆ6α 8 ἱπμουϊίδηοθ. Απηᾶ 15 ὑμῃοβθ ἀδγϑ 814}} Ὀ6 απίο ἔμθῖα ἴῃ (86 τηοπίι Αἄδγ, 
186 Τουγίδοηί δηᾶ Αξέθθη 15 οὗ (Π6 βδιηθ Ὁ τηοπίῃ, 11 ἢ Δ ἈΒΒΘΙΏΌΪΥ δα ἸΟΥ δηᾶ 
«οὐ σ᾽αᾶποεβ θϑίοσθ (αοά ἔτομη ρϑῃθγδίίοη [0 ρϑηθγϑίίοῃ  ἔογαυθσ, διηοπρ ἢ18 ρ60- 
ΗΪΘ6 18γ86].3 

Ιῃ (16 ἔουγί γϑαγ οὗ Π6 ταῖρῃι οὗ Ῥιοϊθπλρθὺβ 3. δηα (ΟἸθοραίγα, Π)οβιμθιι8, τ μῸ 
Βαϊ ἃ ἦδ νγᾶβ ἃ ὑγῖϑϑῦ δῃα 1, υϊίθ, δμα Ῥιο]θιηθβ 35 ἢ]8 Βοη, Ὀγουρηῦ [86 ῥγϑδβθηὶ 35 θρὶϑ- 
116 οὗ ῬὮσγυσο, πο ΠΥ βαϊα Ὁ νγα8,25 δῃά (δὶ ΓΒ ΔΟἤ 8, Βοὸη οὐ Ῥιο]θμγῦβ, 
(μα νγὰβ ἴῃ [ογ, ἼἘῸ γγοσθ οὗ 3] 9θγυβα]θπι, μδα ἰγαῃβ]αιθα Ὁ 10. 

ΨοτΒ. 1-ὅ. --1Ὰ. Υ.: Το. 5κ53. ὙΘΙΏΘΙΩΒΟΥ ἃ ἄσοδζη (Ἰἰξ., δΘουσοοτηίος ἴδ νἱβίοῃ, περὶ τοῦ ἐνυπνίου ; Β00 Οὐηι. ; περί ἰδ 
οζαϊεὐοὰ ὉΥ 19. 98α. ; 10. 68. θ98α., τοδὰ ἐμνήσθε. δωοπᾶ, 4Α. δ ογιΐξς ὨϊΟὨ. Θιποδῦῃ .. .. ἐλύ. Τ Ἴρεέγᾷ 
Ποδ6. 

Ψοτ. θ6-8. --δ.Α. . : ἰσ {15 15:86] (ἔο 1δδὲ τοτὰ μδο ἔπο δυίίοϊο ἰὼ 111. δ2. 64. 68. 248. Οο. Α]Ἰὰ8.).. 920. 10 πδί 
βουοὰ. 11 πρδίἢ ἀοϊγοστοὰ. 4ἅ13 (ἢοϑο (ΟΣ,, τούτων} 12 Ἡδίἢ ᾿ντγουρδὲ εἰρτιθ. 14 κιῃὰ ρταοδί. 16 δγῦὸ ποῦ Ὀθδε 
ἄοῃο διροηρ ἰμ0 αΟφοη }1095ὅ. ὙΠΟΣΟΐΌσο μα... αϑμ 1686. 16 ΤῊ 8 νοσϑθ ἰδ ποῖ ἰῃ ἔδο ἰοχὶ οὗ 17., δτιῖ ΒΌΡΡ] δα ἰῃ [8 Φ 
τολταὶπ. ἘῸΓ κλῆροι οὗτος εἰς 11. 111. Χ. θ88. 108α. τεδά καὶ κλῆρον καὶ εἰς (οἴ. αἸιστμαιῖνο τοηἀοτίηρ). 806 Οὐηι. 

ψοσα. 9, 10. -ἼΤΊΑΟΥ͂, : 80. 16 ΤΠ Υοΐοσο. 1Ὁ9 ΔΊ οοη ἃ ἀαν. (ΤΏλοδΔΟ τνοσὰδ διὸ δά ἀϑὰ ὉῪ δῃοίπος Ὠδηὰ ἰῃ Χ.) 
80 ἘΓΓΖΘΟΠ ὁ τοοοῖνοα αὐτοῦ θοζοτο μηνός ἴτομι Χ. ΧΙ. 19. 44. 64. 68. 71. 982. 108α. 249. δὰ οἰδιόσα ἢ Οο. αμὰ ΑἸὰ. ΤὨΐ8 
[8 αἷδο ἴδ χοδάϊηρ οἵ 11. 31 δφοοοτάϊος ἴο ἐ)9 ζοῃμοσδίίουβ. 53 οηηἶἶδ Ἰδτϑοὶ (80 δ2. δέ. 68. 248. Οο. Α1ὰΔ.).. 535 Ῥιο]ο- 
ΣΩΘΌΔ. 3. Ῥιοϊοτηθιϑ. 356 (ηἰ4. 5 ΡΒυσίπι..... ΜᾺ8 ἐλ δανιέ. 31 Ῥι(ο]οιηθῦ. 5 ἘῸῚ τὸν ἐν Ἵερ. 11]. Χ. 
ΧΙ. διὰ οἴδατο (Υἱς. 64. 68. 71. 248. Α]ὰ.) δοοοτάϊης ἐο Ἐσίσβομιο τοδὰ τῶν ἐν Ἵερ. 80 Δ18011. Ἴ9 Α.Υ͂. : ἱπ(οτρσοίοά. 

ΑΡΌΙΤΙΟΝ ΥἹ]. (ἴῃ τῃο Α. Υ. νϑγβ. 4-18 οὗ οἴδρ. Χ,, δηᾷὰ γὙϑγ. 1 οὗἨ οβδρ. χὶ.). 

Ψεσ. 2. ᾿Εμνήσθην γὰρ περί, οἷς. ὙῊΪ8 νετῦ, ἴπ [δ, 660, 568; διὰ ΕἼ ΙΖΒΟΘ, Δα ἔοπι. Ἐρίϊει., ἰἰϊ. 
ἴο Β6η86 ΠΟΥΘ 86, 18 π51}8}}}7 {ο]ονεὰ ἣν {ΠῸ' 270 ἔ. 
οηἰεῖνθ ΟΣ δοσιβδίϊνθ ἀΐγθοῦν, ΕὙΪΖΒΟ6 ΓὨΪΏΚ8] Μοῦ. 7. Τμὸ οχρίδπδίοη ρίνϑα 9 θογοπάᾶ 
ἴπαῦ περί ἰΒ οπιρϊογοά 'π βυοῖ 8 οΆ86 ΟἿΪΥ ΠΟΙΘ, [6 Βυθδϑίδῃοο οὗ [86 Υἱβίοῃῃ 88 σϑοοσαβᾷ ἴῃ Δαάᾶὶ- 
δηὰ ὑΠπδὲ ῬΟΒΒΙΌΪΥ [Ὁ 8 8. οογταρίΐοῃ. Δόγος, ᾿ἷΚ6 (ἱοῃ 1. 
ῥῆμα, ἴΒ Βοπιεϊίπιο8 υϑοὰ ον ἴπο ὑμπΐπρ' ΒροΚθῃ οὗΪ γεγ. 8. Τῇ καί Ὀδΐοσθ πᾶσι τοῖς ἔθνεσι ἷἰΒ 6ρ- 
1:6 Βυδ]εεῖ οὗ [Π6 λόγος. οχοροιῖςαὶ]. ἘΕὙΪΖΒΟΙ 6 σΟὨ οἴ γΟΒ, ΒΟΎΘΥΘΣ, {πδ1 

Ψεν. 8. ΤΠ6 Μυϊρσαῖο ἐγαηβ]αῦθβ : “ ΕἸ ἐπ ἰμοοπι τῷ λαῷ αὐτοῦ ΤΩ ΠᾶΥΘ ΟΤΙΡΊΠΔΙ]Ὺ διοοά Ὀοΐογο ἰδ. 
δοϊδηιψιια οοπυεγδιιδ 68ῖ, οἱ ἵπ ἀφιαβ ρἱωιγίπιαδ τε- 1 Θ ὑσθροδίτιοη εἰς, δκ τοξουσίρ ἴ0 {1π|6, τη  Κ5 ἃ 
αμπααυϊ!.᾽» [ΟΓΠῚ ΟΥ ᾿ἰπηϊῦ. Ιξε 8 οἰαετἴθαὰ ὈΥ 44. 106. (ο. Ὀθ- 

γον. ὅδ. ΤῊ ἐπουρῆΐ ἰβ παίυ γα! Υ σοταρχοβαθὰ ᾿ἔογο ἡμέραν. ΟἿ. Αεἴβ χὶϊ). 42; ῬΆΠ]. 1.10, 1..16; 
διὰ δυγυρῖ; δπὰ ἰῦ ἄοδθβ ποῖ βθθπὶ ὨΘΟΘΈΒΑΣΥ ἴοὸ 2 οί. 11}. 7. Οοἀά. 44. 5ὅ. 108α. πὰ ΟἸΘ.8, ννῖτἢ Οὐ. 
ΒΌΡΡΙΥ δηγτίηρ, 88 Βυρροβίθά ὈΥ Μίομδθ 8, πὰ Α]ὰ., ΒΌΡΡΙΥ ἐν Ὀοΐοτε πᾶσι; 2483, 249. οηιϊΐ καί. 
ΔΒ 8 ἄοπθ ἰπ [Π6 Α. ἡ. Μοτγβονϑσ, ὑμ8 ἀπηθοθβ Ψρι. 9. Φυδιδοά, ἐδικαίωσε. ΤἢΘ ῥτίποῖρδὶ 

ΒΆΓΥ ΟΟΙΏΤΙΘΠΙΆΓΥ οὐ Μασάοοπδοιβ οα ἢΐβ ἔοΟ 15} | τηραπίπρ; οὗ ἐ}͵8 ποτὰ ἰβ [0 δεξί, αἀμάφε ιλὲ τισι. 
ἄτϑϑπι, ομαγβούθυίζοθ ὕΠ6 ]ονν ἸΙΘΓΑΥΥ͂ 88 ὙὙ6}] 88] 1ῃ βοο]οβί αδιῖοαὶ ΟΥ̓ΘΟΚ ἰδ 8 οὔζθη ὑδοὰ οὗ [ἢ}6 
ΠΊΟΥΆΪ θΪᾶπθ οὐ δὶς ἢ [86 ὙΨ 8010 ΠΟΙ ΡΟΒΙΓΟΣ [ ἀθογθοβ οὗ σοιηςΐ 8. Οἷ. ΟΥἸθπιοσΒ δὰ ΒΟρΠΟΟ]68᾽ 
ἰὼ: ὦ Ἂν ΣΝ κοι ἐς εὐ ἘΗΎΝ ἐμκαίςοημδ, αα τυος. 

ΘΓ, Ὁ. σημεια, καὶ τὰ τέρατα. 656 ὕγο ΒΝ 

Β ὈΒΌΒΠΟΝ ΘΒ το οΟἴΐθῃ ἔουπὰ ἴῃ ἐπ ππηβξέοα ἴῃ 19 γε. τ: ΟΕ 2 Μίδος. Χύρυσθ.:: Τα Φῤουρας 
ΤῊΒ 18 ἱΠΟΟΣΥΘΟΟΥ σίνο ἴοὸῦ ὉΣΞ, ὙὩΤοχὺ Β, Νὸν Τοείδιποηξ (εἶ. Φοἢη ἷν. 48; Αοἰβ 11. 22, ἱν. 

80; 2 Οὐον. χἰϊ. 12), δῃὰ β81}}} πιοτὸ ἔγθαπθηῖν ἰπ ἢΆ8 φουρδία (Χ΄., φρουρίμ), πὰ ΨΦοθορμ.8 φρουραίους. 
ΤΠ6 ορίτποῦ “ Θρ[80}0 ᾿ βϑθθῆ)β ἴ0 Ὀ6 τπιϑοὰ 88 8 (6 ΟΧΧ. ΤΠο Ἰδοῦ πψογὰ ἱπάϊοδίθβ ἴδ ΙηΐγΆ- 

εἶθ 88 ἃ βίδυιηρ φγοάϊσυ, τῦο Κα τὴ 1δἰΐη 1 ἀοδίρπαίίοη ἔογ τΠ6 ομοἶτα Ὀοοῖκ (οἴ. δίῃ. ἴχ. 20), 
ἴ. 6., [Π6. τγϑηβ᾽ατίοι οὗ τὴ6 Βοοῖκ οὗ Εβίδποσ, τὶ πιοηδίγιπι, Ὑ ὮΪ]16 πὰ [06 ΙΟΥΠΔΘΡ [ῃ6 ΘΠ ΪΟΆ1] Ῥα- 

ῬΟΒΘ ΘΟΙΏ6Β ΙΠΟΓΘ ἰηΐο νἷϑ. ΟἿ. Ττοηςῖ, Ν. Τ΄ [οὐ νἱτμοαΐ τΓμ6 ΑἀαϊτίοΠΒ. 60 ΓΘ ΚΒ ἱπ ἸΙηἴτο- 
ἀυοιίου. ὅϑγη., Ῥι. ἰΐ.,) Ρ. 189 .; δέωά, ὦ. Ασεἶκ, 1846, .----.--........ θὖῸ-ῸΞΞῸΘθ Ὸ Ὁ Ὁς55ῦὖϑΌῦϑῦ ὃ ῸᾷϑῦϑρῸ5Ὁτ5π41. 0 ὲι.:...........-.-.-........-.-.- ς΄ ΄ΠρΡῸϑᾷ Ὁ... 



ΑΡΌΙΤΙΟΝΕ ΤῸ ἘΝΤΗΒΕ: 

ὩΑΌΘΙΤΙΟΝ 

1. ΙΝ [86 δβϑθοοῃὰ γϑδϑῦ οὗ [86 γεΐστι οἵ Αβϑθθγυβ [86 τοδί, ου ἴπ6 ἢἤγβὶ ἄδυ οὗἨ [δ:6 πιοίμ 
23 Αἀὐδυ-Νίβαη, ἰπδὶ ἰβ βίτιιβ- ΧΔη ΐσυθ,2 Μαγάοοπθυθ, (86 δοὴ οὗ Φαΐίγυβ, [86 δοὴ οἵ 
8, 4 ϑοιηοίαβ, (πΠ6 βοῃ οὗ ίβεδϑ, οὗ π6 ὑγἷῦα οὗ Βϑη)δπιΐη, 88} ἃ υἱβίοῃ. Ηθ ν88 ἃ ρστοδὶ 

τῆδη, [854] οὗ [86 οαρενιγ πο ΝΑΡΟΠοἀοποβοῦ (Π6 Κίηρ οἵ ΒΑΡΎ ]οπ οαγτθα οδρίλνο 
ὙΠ0 ΦοοΒοπίδα [Π6 Κίης οὗ δυφα. Απά [18 νγλβ ἴΠ6 νυἱβίοῃ : --- 

δ Απάϊ]ο! 8 νοΐοεα δηὰ ποΐβο οὗ ἃ ἰυτηυϊῖ, ἐπυπάογίησε δηα θαυ Παυδῖίκο, οοηξυδϑίοπ προ [86 
6, Τ δῦ. Απᾶ Ἶἴο ! ὑτχο ἀγαροηδ, δῃὰ Ὀοΐἢ οδπια ἔοσσαγὰ ἰοὸ ἤσῃῖ. Απα {πεῖν ΟΥ̓ ἈΓΟΒβθ, 
8 δῃηά 4}} {ΐησϑ τ γα τηονρα ὮὈγ στϑάβϑοὴ οἵ [86 ποΐβο οὗ {μῖ8 οὐ. Αραϊπϑὶ 411 [86 Ῥθορἕὶθβϑ 

[ποτ νὙἱῦ 688664 8 8. ἀδγ οὗὨ ἀδΥκΠ688 δηὰ ροοπι," δηα οοπξαδίοη οὗὨ ὈΔ[1]6 ; δῃᾷ ΟΥΘΓῪ πδίϊοῦ 
9 τη866 Τοδαγ ἰο ἔσῃί. Απᾶ πὸ σα] ]θὰ ὑροὺ 86 Ἰμογὰ ὈΥ σϑϑδοῃ οὗ {μΠ6 ποίβϑο οὗ ὑμοὶν ογγ.ὅ 

10, 11 Απὰ [886 γ6 δῖΌβ6 ἔγομι 8 [1010 ἔοιπίδίἢ τὰ Ὑϑίοσ, ἃ ὑτοδὶ τίνοσ, [Γἧρῆῖ, [06 δυῃ 
12 Τοβθ ὍΡ, δῃᾶ (86 τίνοτβ ΘΙῸ 8 0 0116} δηα Θηρυρμθα ἰποβα οὗ πἰσῃ στορυίϊθ. Απὰ Μδγ- 

ἀοοδθυδ, οὐ τ δίηρσ ἔγοπι ἷ8. 866, ροῃηδογθα δηχι ον δῦ Ϊ8 ν]βίοη τηῖσῃῦ τηθδῃ, δηα 
18 ν]ιδῦ [86 ΜΙρδΙΥ ὅμο ὙΓΆ8 ΙΔ Κίηρ ΓΟΔΥ ἴο ἄο. Απὰ ἢ δἰ ᾿ΐθ νἱδίοῃ ἐπ ἷβ Βοαγὶ δῃᾶ 

δὺ ΟΥΘΤΥ ΟΡΡΟΓΓΌΆΠΙΥ Μἃ8 δίθαγίηρ Ὁ οὐδ, 011} (86 ἀδΥ οὐ ν ΐο Μαγάοομοιβ δορὶ ἰῃ τ.6 
14 οουτῦ οὗ ἴδ6 Κὶπσ πῖῖ Αδίαρυβ απὰ Ἰμοάραΐυδ, [86 το δαπυοῖβ οὗ {Π6 Κίησ. Απὰ ἢ6 

μιοαγὰ ὑμοῖν πογάβ, διὰ {πεῖν σδ] απηηΐθ8 : ον [ΠΟΥ Ὑ6ΓΘ μεναι ἴο ἰὰΥ δπάϑ οὐ Αβυθγυβ 
᾿ἴο Ρυὺ δἷπι ἴο ἀθαβ.Ὸ. Απὰ δΒανίηρ γ6]}} οοπείἀογϑὰ ἱϊ,5 Μαγαοομθυβ δ μα ηέρυς ΘΟΠΘΘΟΓΏἑΩν; 

16 (βο. Απὰ ἴδ6 Κίηρ οχϑπιίηθα [π6 ὕπο ϑυμυς δ δηὰ ἔουπά ἴδ6 πογὰάβ οὗ Μδγάοομοϑυβ 
16 [τὰ]. Απὰ [86 ϑυηυοῖβ μανίπρ τηϑθ οοπἔθβϑίοη ποῦ ὀχϑουϊθα. Ἀἀπὰ Αβιθγὰβ [80 

ἴῃ τοϑδᾶὰθ ἃ γϑοογὰ οὗ [8686 τῃϑί(θγ; δηἃ Μδγαοοδυβ᾽ μδηθ6 νγ8ἃ8 τοοογά θα ἴῃ (δο ὈοοΪκ 
11 οἵ τ.8 Κίῃρ ἔον ἴ86 βαῖα οὗ γθοδ πρὶ [0 πη [8680 ᾿ΐησϑ. ἀπὰ ἴδ Κίην ζᾶγο δὴ ογᾶου 

οοποοτγηΐηρ; Μδγαοοδιεοῦβ {παὺ 6 νψγἃ8 ἴο βεσνὸ ἴῃ (6 οουγί οὗ ἴπ6 Κίπρ δὰ ἰο ἢᾶγα δὴ θΥγ6 
18 οὔ ΘΥΘΙῪ ἀοον. Απα 6 τηδάθ Ἀἶπὶ ργαϑθηῖθ Ὀθοϑυβθ οὗ [8686 ἰμίησβ. Απὰ Απιδῃ, ἃ 

Μαοράοπίηῃ, βοῃ οὗ Αιηδαδιίμαβ, δίοοα Ὀοίοσθ 89 Κίης.ὃδ Απὰ Απιδὴ δουρῃῦ ἴο ἀο ου]] 
ἰο Μαγάοοβθυβ δῃὰ 4}} [ιἷ8 ρϑορὶθ οὐ δοοουηὶ οἵ ἰδ βανίῃζ βροόοκθϑῃ ἴο [80 Κίηρ δου [86 
Θυμας 8, Ὀθοδι8ο ὑμδὺ [Π6Υ θθϑῃ ραυῦ ἴο ἀθδί. 

ΑΡρυιίτιον ἢ. 

1 ΑΝ Β6 χᾶγνο ιΪ9 δἰρηδίῃτο ἴο [86 δυδ᾽οϊηοα οαϊοῖ : 1, {π6 γτοαὺ Κίηρ Ατίδχογσχϑβ, ττὶΐθ 
85 [0]]ονγ8 ἴο [86 τυ ΐογβ δηἃ σΟΨΘΓΏΟΙΤΕ οὗ ἃ Βυηάγοα δηὰ ὑπθηΐϊγ-βονυθῃ ἰδπα8 ἔσο [παΐ8 

29 υπῖο ΕΙϊορία. ΑἸυδουσὰ 1 Ὀδοδῖηθ ΤΌΪΟΡ Οὗ ΣΔΠΥ ὨδίϊοπΒ δῃὰ τηδϑίον οἵ 41} [86 που], 1 
δὰ πο ὙἸΗ ἴο Ἔχϑὶ]ῦ πηγ 86] ἰὴ [86 ογοσοοοηδάθῃςθ οὗ Δυϊογίϊγ, θαῦ Δ᾽ τ γ8 ὕο ΟΔΓΤῪ Τγβ6] ἢ 
ὙΘΙῪ ἱπάυϊσοη! δηα Ὑνῖ τ]ὰ 688 80 88 ἰ0 ΘΒ Ὁ] 188} ἔον 4}} ὑπ|6 ρϑδοοῖα! ᾿ΐνθϑ ἔου ΤΩ Υ 
δι Ὀ]οοῖθ, πὰ, τ ]9 τοπαθγίησ [86 Κίηράομι ὨΔΌΪΔ0]6 δηὰ ἔγαύθγβϑθ]α (0 (86 ἔγοθ 6.Β, 

8 ἴο ΓΕΘ [86 ρϑϑεθ ἀθβίγεα οἵ 411 πιθπθ. Βυῖ σὰ 1 οε  τνρεν οὗ ἴ0:6 σουποῖ ]οῦβ ΠΟῪ 
{18 τδϑ ἴο θ6 Ὀτουσῦ ἴο Ρ888, Απιδῃ, σῆο μαα αἰδιϊησυϊδηοα Πἰπ.86}7 τὶν τ8 Ὁ ῥὑσὰ- 
ἄδποθ, δὴ ὑπομβαηροδῦϊο φζοοᾶ-ν1}} ἀπὰ βιθδαίαδὶ Πα 6 Σγ, δὰ μδὰ τοῦ [86 βοοοῃμα γδηΐς 

4 ἷπ ἴδο Κίησάουι, ἰαϊοτιθα α8, ὑμδῦ διμοης 4}1 [86 τδοθδ 9 ὑπγουσμους [86 που] ὰ [ΠΟΥΘ τγ88 

11 κἶνο 8619 ἃ ἐσδηδίδείοῃ οὗ ἔμ Αἀάπίοηδ δοοονάϊηρς ἴὸ ἔπ ἰοχὲ Ἰουπὰ ἴῃ Οοάά. 19. θ98α. 1086. δοὰ Ρυδιιομοά ἴῃ 
Ἐπεὶ σθομβοῖ Σίδην ΨΥ. Τ. ΟἹ. δια. Ῥτεοίαδξ., Ῥ. χὶ!., θὰ ΣῪ [πἰσοά. ἕο ἐπο Αἀάϊείοιδ πρᾶον “' Τοχὲ.᾽» 

3 Κ τι χοοῦο ὑπ  Ὠκ6 (δ 18 ῬΘΟῸΪΙΔΡ ὩΔΙῚΘ ΤΏΔΥ Πδγο ὍθΘῃ ΔρΡΡ θὰ ἑο ἴδ τηοηξ ὙὨ1ΟὮ γὯ.8 βοσαηδέϊπιοα ἰπἰοζοδϊδίοα δὲ ἐδ 9 
οἷοδο οἵ {1:9 Φοπίδα ΣϑαΣ, ΟἿ. 5ο6., Απεέφ., 1. 11, 858 6, 18. 

8 ἹΜαρτυρομένη. 7, συ! νἱ!. 28. Ετίϊσϑοιο οοπήθοξαχοδ ἐδδὲὶ ἔμ9 νοτὰ νδδ οσί κἴ 8117 ἐπερχομένῃ, ΟΥἩὁ ΒΟΙΩΟ δἰσοιΐῖοΣ 
ποτά. 

4 ΟΥ̓. 5οε] ἱἱ. 3. 
δΊΙμι., οὗ τδοἱξ ποῖβο. ΟΥ̓. τόσ. ἴ. 

τ Ἰκαὶ πᾶσαν θύραν ,. Ἦ [1 11 ἐσθοῖ 9) δπὰ λῶς (ΚΣο ἜΣ τος ἀὐτεν τπρίς του οτ λτ ρον νου ενου 
δοοοτάϊης ἰ0 ἃ Ὡδίῃι τα] οοῃ)ϑοί το οἵ θΘ 



218 ΤῊΕΒΞ ΑΡΟΘΟΒΥΡΗΑ. 

τΪχοα ἊΡ 18 δία ΠΡΌ ΓΒ ἃ σογίαἑ ἢ τηδ᾽νοϊθηΐ Ῥθορίθ, οὐ {π6 οπα μπᾶ, Ὀγ {ποῖγ οτιβίοπιβ 1 
ορροβίῃσ {πο πηβ ον 8 [0 ΘΥΘΤῪ πϑίΐοπ, απ, οἡ {πὸ ΟἴποῚ Βαμα, ρογββίθ γ αἰδγοσαγάϊησ [ἢ 6 

ὅ σΟΠ ΒΘ Παπιθηΐβ οὗ Κίηρσβ, δὸ ἰδὺ {Π6 Κἰῃσάοπι ΠΟΥΘΤ ΓΘΔΟΪ68Β ἃ εὐδ ὉΪ6 οοπα οη. Οἡ οοη- 
βἰἀδτίησ ποῦ, [πδὺ {818 παύοη, αυΐῦθ 810 πη, βίδπαβ ἴῃ ἃ Βοβδιϊα δἰ τον αγ5. ουΟσΥ 
δυπιδη Ὀαΐησ ὈΥ τοϑβοὴ οὗ (16 βίγαηρθ ρϑυνουβιίυ οἵ (Πδῖγ ουδβίοπιβ, δπὰ 18 1}1-ἀἰβροβϑά 
ἰοναγ8. Οὔτ σοι πλδη8, ΔΙ Αγ 8 Ὀτγίπρίῃσ ἴο ρΡΆ88 (Π6 πογϑβῦ θυ 1]8. 8ὸ {παῦ 186 ρονογηπιοηΐ 

6 δαπιϊηἰβίεασοα ὃν υ8 σδῃ ΠΟΥΘΡ δ6 ἤγπιϊΥ Θ8.} 0] 15Π64 : τὸ ἴδν ὑπογθΐοσο ογάογοὰ γουῦ ἴὸ 
ἀοβίγουΥ ἴ8ο86 ἱπαϊοδίθα ἴο γοῦ ἱπ {Π6 δεων οἔὗ Απηδῇ --- Ο 8 κοῦ ΟΥ̓ΘΣ δἴαϊγβ ἀπὰ 8 
ΟἿΌΣ δϑοοηῆ ἔδίου --- τοοῦ δηὰ ὑγδηςσὶ.,3 τ] τῖνοϑ δπαὰ ΟΠ] άτθη, Ὁ [π6 βιυυογὰ οὗ {Ποῖγ 
ΘΘπἾθ68, του ΔΏΥ ὈἿΓ ΟΥ̓ βραγίησ, οα ἴπ6 ουγίοοη!ἢ ἀαΥ οὗ (86 ὑπ ἢ τηοπῖῃ, ὑπαὺ 8 
{86 τηοητἢ Αἀδγ, σι] οἢ 18 Ἀγ ΒΙΓῈΒ --- το ΚΙ] 4}} 186 δεννβ πὰ τηδῖκο ἃ βροὶ] οἵ {πεῖν ἢ ]]- 

7 ἄτοϑῃ, ἴπ Ἴγάδν ἱμβαῦ ἴῇοβο νῆο οἵ οἷά ἢδνα ὕθθη αἰξαξοοίοα, δῃηἃ 8.6 80 811}}, ἰπ οὔθ ἀδῪ 
ΤΕΥ 8ο ἰογχεοῖμον ἰπίο Ηδάθβ, δηὰ ὑμογθδῖῦοσ Κορ αυϊοῖ, δηα ποὺ σὶνθ 8 σου] ἴο 186 
8.8. 

Ανυιτιον ΠΠ. : 

1, 2 ΑΝ Βα ῥχαγϑᾶ ἴο {86 Τ,ογὰ, Ὀεΐησ ταϊπάξι] οὗ 1ν18 τγουΐκβ, ἀπ βαϊὰ : Ο Τιοσὰ ΑἸ αν σΒ γ, 
ἴῃ ψΠΟ56 ΡΟΥΘΡ 8ΤῈ 4]}} [Πΐηρβ δηὰ Ὑῇοπ) ποπ6 οου]ὰ γοβὶδῦ Βῃου]άθαῦ πο ἐμοοβα ἴο βᾶνθ 

8 ἴ86 πουξθ οὗ Ιδθγδ6ὶ; ἔον (που πιδάθβυ {πῸ ἤρᾶνοη δηὰ τΠ6 δδγίῃ, 8η δυο σόοπάδγεη) [Πΐη 
4, ὃ ἀπᾶθν μθᾶνθη.δ Απα (δοιῖ ατὶ [ογὰ οὗ 4}1. ΕῸτ ἴδοι Κπονοϑῦ Α}] τΐησβ, πὰ {Π6 γδοθ ὁ 

ἴβγαθὶ ἔμοὺὰ Κποναβῦ, δηὰ {μαῦ 1 δοιθα ποὺ ἴῃ ἰπβοίθποθ ποὺ ἴονα οὗ ρίογυ ἰπ ποὺὶ Ὀονίησ 
ὁ ἀονη ἰο {π6 υποϊγουπ)οϊδοὰ Απιδῃ ; βίποθ, ἴον 18γ86}᾽8 βᾶκθ, 1 που] ρδαϊν μανο Κ᾽ββθα {}6 
Ἴ 80168 οὗ ἰβ ἔδβοι. Βα 1 ἀϊὰ ἴ0 τΠδὲ 1 χαϊσὶῦ 860 ποῆθ Ὀδίογο (ὮγΥ ρίογυ, Ο [μογὰ ; δηὰ 1 νι} 
8 ον ον ἴο ἤἢοπα δχοθρῦ ἰο 866, {π6 για Ζογα ; γαδ, [ ψ1}} ποῦ ἀο ἱΐ ἴῃ ἰδιηριδιίοη. Απὰ 

Ὡον, Ο [ογὰ, σι ο ἀϊάδβῦ πῆᾶκα ἃ σονθηδηῦ τ ἢ ΑΌΓΑΉ πὶ, ΒρΆτῸ (ΠΥ ΡΘΟΡΪΟ ; ἔογ {ΠῸ }} δ 
Βδηα8 οπ 8 ρου Οὐγ ἀδείγιοϊίοπ, Δηα ὑπὸ γ εοὶ (μοῖρ ἢδατῦ ἴο Ὀΐοῦ ουῦ πὰ ἀοβίγου (ΠΥ 

9 ἱπμουϊδησοα ἔγοπι ἴπΠ6 Ῥορσίπηΐησ. [)Ὸ ποῖ ονθυϊοοῖς (ἢν ρογίίοη σῇ ο ἢ ποὺ αἰ 8ὺ ΓΟ ΘΟ ΠΥ 
10 ουὖῦ οὗ 186 ᾿δηὰὶ οὗ Εσγρι. Ηθδγ ΟὟΓ Ῥγαγθῦ δῃὰ ὃ6 τηθγοϊξὰ] ἀητὸ ΤᾺ ἱπποτγίίδπος, δηᾶ 

ἴΓ ΟἿΥΪ ΒΟΥΙΤΟῪ ἱπίο ψίδάποθββ, {πδ΄, ᾿ἰνίησ, 6 ΠΊΔΥ ῬὈΓΔΙδ 866; γοᾶ, ἀββίγου ποῖ [86 
τοῦ οὗ [λθπὶ ὑμαῦ ῥγαῖδὸ [λ66, Ο Ἰρογὰ. 

ΑΡΡΙΤΙΟΝ ΙΨ΄. 

1,2 ΑΝ βίον, [Π6 ἀυθθῃ, βοὶζϑα τὴ ἢ τηογίαὶ ἈΡΌΩΥ, δα ἴἰο {πὸ Τογὰ. Απὰ 886 ρμαΐ ΟΕ 
86 βΑΙΤηΘηΒ οὗ ΒΘΡ ΡΊΟΓΥ 8πὰ ΘΥΟΤΥ ἴοΚθη οἵ ΘΓ Ρ}]}ς ροβί[ἴοπ,6 πα ρὰΐ ὁπ δησυΐβῃ 
δη( ρτγἱοῦ ; δηά ᾿ηβίθδα οἵ ρῥγοιιὰ οἱπίπιθηΐβ 5886 σονογθαὰ ἢ6 μοδα ὑ11} 88}Π68 δα ἀυησ: 
δ 5886 Βυαμ ]οὰ μοῦ Ὀοὰγ σγοδίϊγ, δηπὰ ἐνόγυ ἰοίζοη οὗ Β6ὺ δἀογπηγθηὶ δια ἀθ]  σῆϊ οη 

8, 4 ΒαΓ Ὀγδϊἀβα Παὶν δ6 οονογθὰ τ Πυτι ]!αιϊΐοη. Απά εἶθ ργαυθα ἴο {π6Ὸ 1 οτὰ ἀπά εεὰ : 
Ο [μογὰ, Κίηρσ, [Βοὰ ἀγῦ τπ6 ον ΠοΙρογ! Ηρ πο, ῆΟ πὶ Ὀγουσῃῦ ἰονγ πὰ ἤδνὸ 80 

δ᾽ οἴμον ΒΘΙροῦ ὀχοορὶ (866; [ΟΥ̓ ΤΥ ἰδ 18 ἰῇ ΠΥ ηὰ, Βαῦ 1 Βᾶνα ποδγὰ ἔτοῃ (6 ὈοοΚ 
οὗ τὴν ἔδι 6 γ8 δ (δῇ που ἀϊάει γοάρθριῃ ἴθγδοὶ ἰστὸπὶ 41} {πΠ6 Ὠοδίδ θη, δηὰ τΠοῖγ ἔλίμουβ ἔγοτῃ 
811 {ῃποῖν δηςδβίογβ, θοϑίονίηρ ἀροῦ 8 6Πὶ --- [8γ86] 9 ---- Δ νου] δβίϊησ ἐπ γᾶ ποθ ; δηὰ 
δου ἀἰά5ε ἀο ἔογ {π6πὶ τ ηδὺ ἴοι ἀἰα 80 ργοπιΐβα {6 τ, δὰ αἰάκι ργονί θα σῇ δὶ [ΒῸΥ δβκοα 

7 ἴον. γε πᾶν βἰπποα ασαϊηβδι πὸ, δηὰ τῆου αἰα 80 ἀοὶϊνοσ ὺ5 ἱπῖο [86 Βδηὰ8 οὗ οὔγ 
ΘηΘπἶθ8 Ὀδοδυβ80 Ἷ γα αἰά ἸΙΟΠΟΓ ἴο (μοὶγ σοάβ. Ὅβουὺ τί Ἰαβῖ, Ο Ἰ,ογὰ. Απὰ πον, {ΠΥ 
ὙΟΓ͵ΓῸ ποῦ δε ἰ56 οἱ τὶ ἢ [86 Ὀἰϊτύατηο 88 οὗ οὔῦ βου]; Ὀαΐ [ΠῸΥ ἤᾶνο βίγοκοὴ παη8 τ ἢ {ΠΟΙ 
14.ο]8 ἴο 65 Δ Ὁ} 18} 8 (Π6 ἄθογοα οὗ {πε ὶὉ τῃουῖῃ, ἴο ἀοβίγου τ᾿ γ ἱπμογϊδηςθ, ἀη ἃ βίορ (Π6 πηου ἢ 
οὗ (Π6πὶ (δὲ ργϑῖβθ {πθ6, δῃηα χυθηοῖ [16 ροῦν οὗ (πῃ γ μβουβα δηὰ οἵ (ἢν αἰΐαγ, πὰ ἴο ὀρθη 
{π6 πιου}βδ οὗ (Π6 θυ ὑπίο {86 Θχοο] θηςοβ οὗ 1ά4οἷ8, δηὰ (ὁ οδδ6 ἃ Κίησ οὗ βοβὴ ἰοὸ 

8 Ὁ δ ἰπιϊγοά ἴοὺΓ ὄνογ. δο ποῖ πονγ, Ο Το, ἀο νοῦ ἋΡ ἴπγ δβοορῖτο ἴο ὑπεπὶ {πδ8ὺ Παῖθ 
(166, [ΠΥ πο πιΐθ8, δηὰ ἰοὺ ὑπὸ πὶ ποὺ Γυ)οῖςθ ον ῦ οὔν ἴ84}}1. Τύυγη {πον μ]οῖβ ἀσαϊπβὺ {Π6}- 
βΒοῖνθβ, δηὰ τρδλκα δὴ δχδηιρί οἵ ἰὼ 110 πα8 πιδάθ 8 θοσίπηΐησ ἔογῦ αν! διγαϊηβδῦ 18. 

9 Μϑδηϊξεβι {πγβ6] ἰο αβ8, Ο [μογὰ, δηᾶ πιακὸ ἐμ γβ6}} ἰσῆονῃ ἴο 8 ἴῃ {πὸ (ἰπ6 οὗ ουὖν ΔΗ] |,ς- 
10 (ἴΐοπ, δπὰ ὕγθαῖ ἃ8 ποῦ ἰῇ ρίθοοβ. Εἶν τὴ οἰοαπιθηῖ ΒρθΘΟΝ ἴῃ ΤΩΥ̓ ᾿Ἰπου τ, Δηα ππᾶῖκὸ πὶ 

π ΟΡ 8 ρῥἰθδβίηρ Ὀοίοτθ [86 Ἰΐοῃ, πὰ χη δρουΐ }ιῖ18 Ἰιϑαγὶ πο μαῖγθα οὗ ἷπὶ ται ψάγτγοῖ 
11 δραϊηβί 8, [πΠ8ὺ ὑμ6Γ6 τῇδ ὃὉ6 8 ἴ}} Θὰ οὗ κἰιη δὰ οἵ ἔμοβο Ὑᾷο δγὸ ἢΪ8 ᾿ἰϊχθ. Βαΐῦ γτϑδοὺθ 
12 ἃ ὈΥ ὑπ γ πισγ παπὰ δηὰ μοὶρ .8. Εον ἴδου παβί κηον]θάσα οὗ 8}} [Βΐησδ, δὰ Κπονοβὶ 

1 Νόμοις. ΤΉΘ ζοηοτδὶ οοδάποὶ οὗἉ ἐμποὶν Εἴνο8 6 ἀοο 1658 τοϊοστοὰ ἕο. Οἵ. Αἀά. γτἱ. 14. 
3 111., ἔγοια ἴῃ τοοί. 
8 11, ἴῃ 186 [Ἰ6ὰ] πον ὨΘδυθῃ. 
4 Ἔπ ίας. ΤΏΘ Ρῇταδο σοΐοσ (0 δ οἰοἰίτρ δπὰ οσδιηθῃ ὑλεΐος 819 ΟΤΘ 8δδ αὕθοςι. 
δ.11ι.,1 Βοασὰ σὴν ἐδίμοσδ᾽ Ὀοοΐ. 
8 ΡΥ Σοοῦο τνου]ὰ ΒίσίΚο οὐ [16 ψοσχὰ. [Τὶ 16 ἃ ῬσόῦθὈἷο κἰο088. 
ΤΣ. Ἰῖνο ἀἰά ἰ᾿, ἱ. ε.,), ὙΠΘΏΘΥΟΣ Μὸ ἀἰὰ 1. Ὁ 
91 δδορῖ ἰΠο δυρχοείίου οὗ Εσὶ ἴσδοθο ἴπαὶ στῆσαι Βμου!ὰ ὑ9 δαϑαεξευϊοὰ ἴον ἐξάρας. ΟΥ̓. ἴοχὲ Α. 5 (δ9 οοστοδροιῦ ἀΐης 

ὈῬαδδαξο. 
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(δδὲ 1 δΌΒου [16 Ὀ64 οὗ δῃ πυποϊγουτπιοῖϊδοὰ ρϑγβοη, δηὰ μαῖθ [86 ρίογγ οὗ ἃ βοδίβϑη  δηὰ 
18 οὗ ΘΥΕΓῪ δ᾽ίθοθ. Του, [μοτὰ, ἱκηονγοδῦ ΠΥ ὩΘοΘδβιυ, ὑπὸ 1 ΔΡΠοΡ ἴδ6 ἰοίζοη οὗ ῥγί6 ψὶο ἢ 

ϑ ΠΡΟῺ ΤΩΥ ΠοΔα, δη4 (δαὶ 1 ὙΘΔΓ ἰδ ποῖ βᾶνθ οὴ {86 ἀΔΥ ψβθὴ 1 ΔρΡρΘΔΓ ἰπ ρῥυ]ῖο, γ88, 
14 ΔΌΠΙΟΥ ἰῦ 48 ἃ Γὰρ οὗ ΒῸΓ (μι. δυο ῖ} ἀρασ. ἡΔπὰ [Ὦγ βογνϑηΐ ἀϊὰ ποῖ δῦ δῦ (ποῖν 18.068 

δἰοησ 1} [Β6π; δηὰ 1 Βοηογοα ποῦ ἔδὸ Κίηρ᾽Β ἰδδβϑίβ, δὰ ἀγϑηκ ποί [86 νῖηα οὗ ᾿ἰθδοη. 
1δ, 16 Απά [}γ δδυνϑδηΐ γϑ)οϊοθα ποῦ ἰῃ πὶν ἀδγ8 οἵ ὀχαϊζαϊίοη,3 ϑχοθρῦ ἰμ ὑμ66, Ὁ [ογά. Απὰ 

ΒΟΥ͂,, ἔπΠου ΜὮΟ αὶ τ] ΠΥ ΟΥΘΡ 4}}, σῖγα ΘᾺ ἴ0 ἴ.0 ΟΥὟ οὗ ἴΠ6 ἀοδβραίτγίησ, δηἃ ΤΘΒΟῸ6 υ8 
ἔγοιι υσῷ μδῃὰ οὗ ἰμθῖ ΜῸ ἀ0 ΟΥ̓] ἀσαϊηϑὶ 8, δηα ἀδ νοῦ τθθ, Ο Ιοσὰ, οαὐ οὗ [86 Βαπὰ 
οὗ γ ἔοδσ. 

ΑΡΡΙΤΙΟΚΝ Υ͂. 

1. ΑΝ ἴι ο8ῃ)6 ἴο Ρ488 ΟἹ ἴδο [εἶτ ἀδΥ 88 ΕΕΠΘΓ οϑαβοα ργδυΐηρ,, 886 ἴοοκ ΟἹ (6 ργαττηθηΐβ 
2 οἵ ΒῸΡ ψογβμὶρ, δπὰ ραῦ οὐ ἴΠ6 ραγιηθηΐθ οὗ ΒΘΡ ρίοσυ. Απὰ οἱ πιρβκίηρ Π6Ρ ΔρρθϑσδμοΘ 

8.16 6411ὁ6ὰ ου αοα, ψῆο Κποῦγβ δηὰ ΒΆΥ68 8]}, ἰοοῖς δ'οὴρ τ ΒΟΥ ὕπο τ 8148 οὗ ΠΟπΟΥ, δηὰ 
ὙΠ 116 8.0 ΒΡΡρογιθἃ Βογβθὶ ἢ οὐ ἴθ ἢγβί, 88 οὔθ (6 ] 1 ΘἈ 16 }]}Υ πυτίυγοά, {μ6 δοοοπὰ [ο]]ονθὰ 

8 αἰΐον απὰ ὈΟΓῈ ὕρ ΒΕΓ ἰγϑίῃ. ΑἈμπὰ 886 δ] δ)ιθα ἱῃ (μ6 ἥονοσ. οὗ 6 Ὀεοδυίγ, δα ΠθῚ ἔδοθ 
6 νβ ἰἶἶκ ἱάς οὗ οὔθ Ὑὸ αὐσαίκθηβ ἰονθ, δ Ὀυῦ ΠΟΥ Βοαγὶ νγᾶ8 ἰῇ δησυ δὴ ἔγοπι ἴθαυ. Απὰ 

μανίην ρϑβεθα ὑμγουσῇ 4}} (86 ἀοοτβ, 5886 βίοοα Ὀδέοτϑ (6 Κίπσ. Απάὰ 86 Κίηρ βαδῦ ὕροὶ 
Ἀΐ8 ΤΟΥΔ] ἰἄγοπθ, δηα δα οὐ 81] 18 σοῦθ8β οὗ βίδίβ ; 6 8 8]}} ἴῃ μοὶ] ; δῃὰ ργϑοΐουϑβ 

7 ϑἴοῃϑβ 6 γτῈ ὕροῦ δ ΐπ), δῃα ἢ τνγᾶϑ υϑῦῪ ἀγοδάξυ. Απὰ [ἰϊηνσ 8 ἔδοο δΌΪ8Ζ6 τὶ σἸΟΥΥ 
.0 Ἰοοϊςθα ροῦ Β6Γ ἴθ 8 θᾺ]}} ἰπ (86 Βοῖρμι οὗ κἰὶϑ τασθ. Δηά ἴἢ06 απδθη τγ)δβ ἰθγγῆθα, δηὰ 
6 ἔδοθ νᾶὰβ σῃδησοα ἔγοπι ἔαϊηίῃθ88; δηὰ 8ῃ6 Ὀονθα ΠΟγβο ἢ ἀροη ἴΠ6 μοδὰ οὗ (μ6 πιαίὰ 

8 [δαὶ πϑηΐ ὈοΘίοσθ ῃογῦ. Αηὰ ἀοἂ ομδηρσοα [}6 8βρὶτὶϊ οὐ [86 ἰκϊηρ, δῃὰ ὑυγηθα μἷβ τᾶσὸ ἴὸ 
μΔ]άπ6588δ. Απὰ ἴῃ δηχίθίυ τ1806 Κίηρ ἰθδρθὰ ἀονῃ ἔγοπι ἢἷθ8 ΓΠγοηθ, δηὰ ἰοο ἢ μὸν ἰπ ἢἷ8 

9 δΥπ)|8. Απά πο οσομπιέογίοα ΠΥ διὰ βαϊὰ,  μδαὺ 8 ἰξ, Ἐβιμβοῦ ὃ [8πὶ ΠΥ ὈγοΟΐμογ. ακο 
10 Βρεαγὶ -- [σὰ δας πο ἀἷθδ ; [Ὁ ΟἿΣ Ὀυδίηθ88β 18 τηυΐυδ)ὶ, δηὰ {πὸ ἐπγοδιθηΐησ τγἃ8 θοῦ ἔοῦ 
11 τ86ε6. Βοὶιοϊὰ πὸ δοθρίγο 18 ἰη ἰῃγ πὰ. Απα Ἰἰξην ἃρ 86 βοθρῖγο 86 ἴαϊα ἰδ οα ΒΘΡ 
12 ὩρΟΚ δηὰ οδγϑϑϑοαὰ ἢδὺ, δῃηᾶ βϑαϊὰ, 7.6}} ἰῇ ἴο Ὡθο. Αμπὰ 886 βαϊὰ (ο ιῖπι, 1 βαῖνν (866 85 δ 
18 δησοαὶ οἵ οὐ, δηὰ ὯΥ Βοαγὶ νν88 τηϑἰ θα ΌΥ {116 ρἴουγ οὗ (ἢγ Γᾶσθ, γ ἰογὰ. Απὰ Βδγ ἔδοθ 

ΜΔ5 σονογοα τὴ} βιγοδί. Απα (16 Κιίηγ νβ πιονϑὰ, δηὰ ἰδ δὐϊθπάδηΐβ, δηα ἰδ 6 γῪ 
οοσαίογιθα ἈθΓ. 

ἈΑΡΡΌΙΤΙΟΝ Υ]. 

1 ΑΑΝΡ Β6 νηροΐϑ {86 βυθδ]οϊηθα οἀϊοῖ. ΤΏ στοαὶ ἰεἰηρσ Αβυογαβ ἴο ἴΠ6 ΤΌΪΘΓΒ δη ἃ σΟΥΘΓΠΟΥΒ 
οὗ τ Βυπάγοι δὰ ὑνθηΐγτϑουθῃ ᾿δη8 ἔτοιῃ [ηἀϊα ἰο ΕΠ ὨΙορίδ, 0 πιϊπαὰ ον Δέδῖγβ, 

2 φτιοοιίΐησ. Μδηγ, [826 τοῦθ [ΠΟΥ ἃγὸ Βοῃοσθα Ὀγ [86 δχοθθαΐησ Κἰπάμποϑϑβ οὗ ὑμοὶγ Ὀ6η6- 
8 ἰδοίοῦο, [6 πιοτὸ διιἱθΐους μανο [μ6 Ὺ Ὀθοοῦλο, δηὰ βθοὶκ ποῦ βιρὶΥ [0 ἀο βϑγῃ 0 οὐγ 

Β 76 οὐ8 --- [ΒΘ 8,80, ὑπϑῦϊα ὑο θθδγ μον ἔπ 688, ονθὴ ὑπάογίδκο ἴο ῥἱοῦ ἀρδϊηϑὺ {86 1Ὁ 
4 ΟΥὨ Ὀθηοξδοίογβ, δηὰὰ ποῦ ΟὨΪῪ ἴα σαν ΓμΔη Κέα! η688 ἴσοι Ἀπ οη ἤθη, Ὀυῦ 6180 τἀηϊϊο 

ἴπ δ 16 Ὀοδδιία! υγὰβ οὗ ἴμοδ υηυδθὰ ἴὸ βυβογίης, ἱπιασίηΐηρ ὑμδὺ [86 γ ΜΝ} οϑόαρο [16 
δ Θν]]-αίιΐηνρ γοϊυϊυσυίοι οὗ 8 1.80 δπάσο, γ᾿ Ὸ 88 ΡΟΣ ΟΥ̓ΟΣ 4} [μἰησθ. δίδηγ τἰπη68, ὑδΐυς 

μαι ονὸγ οἰ ἤἴσεβ ὕο ιδηδρο ἴΒὲ θα γβ οὗ ἔγίθηἀβ νῇο οομβι ἴῃ (ἰϑιη, ΠΙΘΥ ἢδνθ γαϊβοὰ τυ 
ΔΌΓΒΟΓΙΥ [Ἰο86 ν 0 ἤδνθ οδιιβοὰ [80 βῃθι ἀΐηρς οὗ ἱπποοθηὺ Ὀϊοοὰ δῃὰ βποοιῃραββοα {Βθιὴ 
πὶολ ΤΟΙ 685. ὀνλῖθ, ΠΟΥ μανίηρ ὑοσα θὰ {πτγουρὶ (μοὶν ἀροοϊθ δηὰ ἔδυ] ββηθϑθ {86 
Ρυζο φζοοα-ν}} οὗ ἰμοὶγ βονθγοίζῃβ. ΒΒῦ ὁπ τηᾶὺ 866 ἔγομι γμδὺ ἴ[μ6 ἰδύογῖο5 αν βαπαθα 
ἀον ἴο0 18, δὰ δνθὴ ὈΥ οὐδβουνίησ σι μδὺ [168 δῇ οὺὖῦ ἔθοϑῦ, (6 θοθβϑίγ, ἔου [86 ἕαΐυγοα, οὗ 
εἰνίης ἀυθ μορα ἴο [86 ΟΥΌΘΙΥ οὐ [οδ6 Βανίησ ΡΟΤΟΡ, δπὰ οὗ ὁ πτράρῳ. (μ6 Κίησάοῃι 
ΡΆΒΔΟΣ) ον 8}} (πὸ πϑίϊουβ, ὈΥ̓ τα κίηρ ΠΟ 86 οὗ σα! απηηΐθ8, Ὀυῦ ὈΥ ἀθδίίηνσ ἔδισΥῪ ὉΥ τμδῖ- 

Οὐ “2 δὺ 

9 ΟΥΘΡ (Οπ|68 ὉΠΟΘΙ ΟἿΡ Θγὁθ. ΕῸν Αἰρμδηῃ, βοὴ οὗ Απιδάδίμυδ, ἃ Βυρῶδη, μανίην ὕθθη 
10 ϑοϊογίδιπθα ὈΥ τὰ 88 8 ΒίΓΔΏΘΥ --- ἰη ἴδοῖ, ἃ δίγϑδηχον ἴο ἴΠ6 βρίγὶς οἱ ἴμὸ Ῥογβίδηβ, δῃὰ 

τ 1.6] δὺ ναγίδποθ τῖτ ΟἿΣ Εἰ 1688 --- [Ὁ βολ δὴ δχίθηῦ πο 6 σοοά-"}}} νὰ οὮ Μ’6 
ΒΟΥ ἴο ΘΨΕΓΥ ὨΔΙΙΟΙ, 88 0 ὈΘ ΡΟΌΪΙΟΙΥ ρῥτγοοϊαἰτηθα οὐν ἔδύοῦ, δηὰ ἴο Ὀ6 Βοπογθὰ ψ 1 

11 Βοιμᾶζθ ὈΥ 8}, δῃὰ ἴὸ ψίῃ [86 βθοοπὰ ρὶϑοθ οὰ [86 τουδὶ ἴὔγομθ. Βυῦ ποῦ Ὀθαγίης 8 
οἰονδίίοη [6 βοὺ ἷβ ϑαγῦ οὐ ἱδκίηρ ΔΑ οὐν ἰκϊησιοῦι δπὰ ἰ᾿ξ6, τ 8116 δρροϊπίλιρ ἴο 

12 ἀθδιτυοίίοπ, ἰὨτουσὶν τὴ ρἱοῖβ, Ον ρϑυρϑίυδὶ ἀδ)ϊνογοσ, Μανγιοομεθυβ, δὰ δῖον ἷ8 5 
18 ὈΪαιμΘ 688 Ῥϑυίθοῦ οἵ ἴδ Κίησάοιη, 1 {πο Ὁ Ῥ180]6 παύΐίοθ. ΕῸΣ ὈΥ (8688 πηθϑὴ8 δθ 

τ ουσῃῦ ἴο δἰϊθηδίθ ἔγοιρ. υ8. 06 ἀοπιϊπίυῃ οὗ ἴ16 Ῥογεΐδῃβ, 80 8ἃ8 [0 ὑγσϑηδέον 0 ἴὸ 189 
14 Μαοραοπίδηβ. Νὸν πὸ πὰ ἐμαὶ 16 θν8 ρίνθῃ Ὁρ ἰὸ γοὺι ὈΥ (δ 18 ἐπγθθίοϊὰ νἱ]ἱοκθά 

Ανόμον, ἱ. 4.) 0; ποῖ Υἱο] ἀἰπρ Ἀἰπιθο0}7 ἴο ἐλ ῥχοοορίδ οὗ πο Μοσαΐο Οοάθ. 
1Δι.., ὁἤδηκο, ἐγσδηοζοσ. 
Ὡς προσφιλές, υδὺυδ}}., δεἰοοσά, οΥ Σίπαίν αεεεοποά. 
Μέτρον. ἔτιϊκεοῃ!9 ψου]ὰ ομδηβο ἴο μεστόν, δοὰ οἰτίκίης οαὐ ἔδο ὑσχουίοιιβ ἐπί τεϊίο ἦν πὶ 18 ρῖδοο. 

, ἐοηπίπῷ αἰοπχείάο οΥἿ. Ἐτὶτεδοθο δυδροοίδ ἃ ζδ!] τὸ ἰπ τγδηδογί ρου, δηὰ νουϊὰ δβυρδεϊςαίο ἐσαρθέντος οὗ 
ΟΣ ᾽ π᾿ Φ 

4 Τούτον. 11 διιου]ὰ Ὀ6 δίἰχίοκοῃ οὔξ, ΟΣ τηδὰϑ ἰο δᾷτοῦ νῖι βασιλείας. ΟἿ. ἑοχ Α 
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ἩτΘίΟἢ ΔΓῸ ποὺ ΟΥἹ] ἀοο ΓΒ, Ὀιὺ τορι ϊαῖθ ᾿μο οἷν ᾿ἴνϑβ ἰπ δοοογάδπδα πὶ [86 τπηοϑὲ στρ θοῦ 
Ουδίομηδ,} 8η4 4130 (Πδὺ (ΠΟῪ ΔΓ 8008 Οὗ [86 ΟὨΪΥ δηὰ ἴγὺα αοᾶ, νῆο ὑηῈ}} πον 888 δὺ- 

16 ταῃυροὰ οὔν Κἰηρήοι ἰῃ [(Π6 πιοβὲ Θχοο] ]θηῦ ογάθσ, Υἵου νὶ}} ἀο ν͵ὸ]], ἐμογϑίογθ, ποὺ ἴο ἔβκθ 
ΠΟΙΙΟ6 οὗ [πὸ Ἰο 6 ΓΒ βθηῦ ουΐ ἴο γοῦ ὈΥ Απιδῃ, Ὀδοδαδα οὗ [Π6 ογυοἰβχίοι Ὀοέοτο [86 σαίθδ 

10 οὗ ϑυβᾶ οὗ [Π6 νΘΥῪ ὁπ ψὸ Ὑτουρῆῦ δυο ἐΒίηρβ, [μ6γ Βανίησ Ὀθθῃ ραϊὰ ὕδοκ ἴο μἷπὶ ἐμ 
αυϊῖο ἀοβογσυρὰ γοισ υϊου οὗ [86 ΤΌΝ ὙΠῸ Αἰ δ γ8 6668 ἴ0 (86 Ὀοϊίοια οὗ 8]1 [ΐηρΒ. Απὰ 
Ῥοδῦ Ὁρ [86 ΘΟΡΥ οὗὨ {818 οαϊοῦ ῃ ΘΥΘΥΥ ΡΪ806, --- αἰδο, ἴο ἰοὺ [π6 Φ6ν1ὴ8 οὔϑοσνα ἱμοὶς οσσῃ 
συδίοτηβ δηὰ ἰο ἀρέοπα ἴδ δπὶ, ἴῃ οὐάοσ ἐμδὺ [ΒΘΥ τηΔῪ ναγὰ ΟΥ̓ (Ποβ6 ψὸ ἰπ [6 ἀδγν οἔ 

18 ὙΠ6]} αϑήοϊΐου βοῖ προὴ ἴθ. Απὰ ἰΐ μ88 θθθὴ ἀθοϊἀϑὰ Ὁγ [86 9618 ἐπῃγουσμοαῖ [86 Κιηρ- 
ἄοπι ἰο Καθρ {86 ἔουσίθθῃι ἢ ἀδΥ οὗ [86 τηοηίμ, Πδὺ ἰθ Αὐδν, δῃὰ ἰο οοϊθγαΐθ ὉΥ 8 ξδδβιναὶ 
{π6 δἰζοθηίῃ, Ὀθοδυβθ ἴῃ Ποῖ [86 ΑἸπισὨΓ πσουρῦ ἔογ ἴθ πὰ ἀ6] νογαποθ δηὰ Ἰου, δπὰ 
ὑπδῦ ΠΟῪ διὰ Βογεδέζον [ἰὺ Ἰζδυ Ὀ6 8 τῃηϑιηοτὶδὶ οἵ] ἀ 6] νθγδηοθ ἴο [16 το ]]-ἀοἰηρ Ῥεγδίδηδ, 

19 Ῥυΐ 8 πιοπηοσΐδὶ οὗ ἀδβισιοιίοη τ Ποῖ το ᾿ΔΥ ῥἷοῖίδβδι Απὰ νυ δδίαυοσ οἱζγ, Οὐ οουῃίγυ, κψ}} 
ποῖ ἀο δοοογάϊΐηρ ἴο ([Π686 δας Ἢ 8 4}} Ὀ6 ἀοδίγογοα ψτδυθέ γ τὶ} ἔσο δηὰ δπογά,3 πὰ ὃὉθ 
᾿πυ ρ8888 06 ἢοΐ ΟΠΪΥ ἔογ τηθη, δῦ 884}} θ6 τη8δᾶ6 ὑπ ὃ 8180 ἴογῦ βθδδίβ δῃὰ ἡγίηρ [00]. 

ΑΡρστιον Υ]. . 

1, 2 ΑΝ Μδγδοοϊεῃβ βαϊὰ, ΤΏ οδο (δΐηρβ ὑοοὶς ρἶδοθ ἔσο ἀοά. ἘΕῸΓ 6 γϑοδ]]θα [Π6 νἱβίοῃ 
8, 4 νὩϊοἢ ἢ6 88}, δηὰ ἐξ ντδδ ἔ 6 16, δηὰ Βο βαἰὰ : Το 110116 ἑουπίδίη 18 ΕΒΊΠοΥ; δηὰ (86 
δ ἴνο ἀγδβζοῃβ 816 1 δῃηὰ ἀπιδῃῆ. ΤῈ σΥἶνοῦ 8 [06 πδιίίοῃβ 4 (μαῦ ΓΘ δββϑι Ὁ] ἴο ἀδ 5 1Ὸ 
6 [86 ὅονβ. Τμο βυῃ δηὰ Ἰ᾿'σῃῦ ὙΒΙΟᾺ τ ἀλτὰρα ἰο {86 Φονγα ὅσο ἃ ῃπηϑηϊοϑίδίϊοῃ οὗ ς 

ΤΙῖ8 τὰ8 [86 Ἰυάρτιηοηῖ. Απάὰ ἀοἂ αἱϊὰ {π680 βίρῃβ δπὰ ποπάθγβ 88 ἴμ6γ δὰ ποῦ ἴδΚϑθη 
1 γἷδοθ Ὀθῆογθ ὅ διῆοηρ [86 πδίΐοῃϑβ. Απὰ δ πηδὰθ ὕπο ἰοΐβ: ομὸ ἔογ ἔπ ρϑορὶς οἵ ἀοὰ 
8 δῃἀ ομβϑ ἔογ ἴδ ἡδίΐοῃβ. Απάὰ {ἢ686 ὕπο ]Ἰοΐϑ ἔ6}} ουἱ δῇ [86 ὨουΣ, δοοογαϊηρ ἴο ἴπΠ6 ἤτη6 
9 δηὰ οη {86 ἀΔγ οὗ (μὲ γιὸ οὗ {π6 Εἴθγπαὶ, διηοπρ 4}1} [86 πδίϊουδβ. αἀἀπὰ 6οά τοιμθιηδογοα 

Αἷδ Ῥβθορὶθ δῃὰ υββοὰ ἷβ ἱπμογίλδηθοθ ἀπά 8]} [86 ῬΕῸΡ ογἱθα ουὐ τ 4 Ἰουα νοΐοθ 
διὰ 8814, Β]οββοὰ δεῖ (δου, Ο [μοσὰ, νῖιο πϑδϑὶ ταἱπ Ὁ] οὗ ἰγ οονθηδηῖβ τὶ ον ἔλθ 8. 

10 Απιθῶ. Απὰ ἴδι|686 ἀδγ8 8})8}} "6 ἴο ἴθ ἰῃ 16 τοῦ ΑἀδΥ, οα ἰδ6 [ουγύθθηι α δηα [86 
βένοθηιμ ἀδὺ οὗ [86 τιοηίμ, τὶῦ [86 ϑβοοπΪγ, δηὰ τ] ἸΟΥ͂ δπὰ ρἰδάηθβα Ὀθέοσο αοά, 
ἔτοια σεπογϑίζοη ὕο σϑῃθγδίοη ἔρυτο διροὴρ, δ18 ΡΘΟΡΪΘ, [8δγϑθ]. Ἀμὔλθῃ. 

1 Νόμοις. ΟἿ. ᾿ἰ. 4, πὲεὰ ποῖδ. 
3. 110. δροδσ διὰ ἢσο. 
: σταθίσεται πεν ΝΈΟΙ, ἈΤΙΜΘΙΡ ΟΝ Ἀτιι6 ὅοΣ ἐκταθήσεται οὗ ἴπο ΜΗΑ͂, 
σου . ν᾿ 

δ παρα ΠῚ δὰ ποῦ ἱδικοῃ Ἀ͵δοϑθ. 



ΤῊΝ ΒΟΟΚ ΟΕ -ὙΙΒΌΟΜ. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΞ πδηῖθ ὙΠΙΟΝ (86 ργοβοηῦ ὈΟΟΪΚ θοτα ἴῃ [6 φαγὶ θδὺ μπηθθ νγὰβ Τὴε ρίβαοπι 97 5οἷο- 
ποτ, Σοφία Σαλωμών, ΟΥὍ Σοφία Σολομῶντος, γατίουβ ἔογηβ δαεΐηρ ρσίνοη [ὁ ἴδπ6 ἰδέ πογὰ. 

Οοάοχ ΑἸοχϑδηάνγίπυβ δηὰ Ερμγαθιηΐ ϑ'γυΐ, ἴογ ἰπβίδλῃοθ, ἤδυύθ ζόοφια Σολομωντος; ἴπ6 Βηπαϊιἐς 
Οοάεχ, Σοφια Σαλομωντος ; ἴμ6 γαϊΐοαηῃ ΜΆ. (11.), Σοφία Σαλωμωνοςσ. ΑΒ Ἰοῃρξ 85 ϑοϊοιῃοῦ 
εοπίπυρα ἴο 6 Ἰἰοοκοὰ ὑροὴ 88 [86 δυΐδογ, {18 ἀδδί ζηδιίοῃ γα [6 ργϑυδίθηῦ οὔθ. ΑὔθΥ 
[86 πιο οὗ Φογοσηθ, Ὑ8ο, ϑρϑοΐδ!γ ἰμβυθηοοα ὉΥ ἰϊ8 ατϑαῖς {{|0 δὰ βϑιγ]6 (“" Εἰ ἴρβε δἰψίωϑ 
Οτάσαπι εἰοχμοηπίϊαπι τοιοίει.᾽) γα 1. 8οϊ.}, ργοῃουποοὰ 186 ποῦὶς ρβουάδθρίσταρμαὶ, ἴ 
ἴοοῖκ 86 πδιιθ οὗ 7.6 Βοοῖ οΓ ἢ ίδβάοπι, τ ϊο ιν {1010 ρϑββθα ουϑγ ἰηΐο 86 ψυϊζαῖθ ἀπὰ (ῃ9 
ἀἰδδγεηῦ νϑυβίοηβ [δύ ἔγοιῃ {πι6 ὑο (πη τ το τϑδάθ ἔγοιι 16. [Ιὴ βοπιθ θχοθρύϊῃδὶι ἰπβίδηοθβ, 
85 ΌὉΥ Αἰμδηδδίυ δηὰ Ἐρὶρῃδηΐῃβ, ᾿ξ νδ8 οδ᾽ἱϑά, 1ἰκὸ Εἰ οἸοβἰαβίίουθ, Πανάρετος Σοφία, τ Ὠ] ἢ. 
ἔδοῦ Ὠδιίαγα ν μζὰνθ γἶδ9 ἴο δοῃηθ δοηξυδίοη, [10 νῶδ 8180 6811 ἡ Σοφία 8: πιρ]γ. 

Οοπίοηΐβ. 

ΤῊϊ5 ὈοΟΪΚ ορϑῃβ (ἰ. 1--5) τι δὴ δαἀτηοηϊίοη αἰγθοιθα ἴο [π6 συ] γ8 οὗ [μ6 Θαυ ἴο ἰονο δὰ 
Ῥγϑοιΐοθ σἰῃὐδουβηθβ8; ἴοῦ ΟὨΪΥ ἰδυ8 οου]ὰ {ΠῸῪ Ὀδοοιμθ ρόβθθββοῦβ οὗ ἰγὰθ νπϊβάοπι, πιο ἢ 
Ῥγοσθθᾶβ ἔγοια αοά, δηὰ υηΐΐθ8 186] δ]ομθ ἢ ρυτο δπὰ ὑποοιταρίδα δοῦϊβ.0 [6 ἔβη ῥτο- 
οο6ἀβ ἴο βρθδκ οἵ τίβαοπι ἴῃ σϑθθγαὶ : (π6 ἔγχϑι ἔνο ομδρίοσβ θοίης ἀονοίθα ἴο ἃ στϑοοπιπιθηδ- 
τίου οὗ ἰδ 88 (86 ΟΠΙΥ ἯΔΥ οἵἨ βϑουγίηρ ἃ Ὀϊαββθαὰ ἱπιπλουῦδ! γ; ΟΠ ΡύΘΓΒ νἱ.--ἶχ. ἐγοδίϊηρ οὗ ἰδ ἴῃ 
ϊ8 πβδίυγε δηα σὑϑβυ]β; δηα ΟμδρίοΓΒ χ.--χίχ. βμονίηρ ἰΐ8 ὈΘημϑῆϊδ ραγυϊου Αγ] δ8 1]υβιγαθα ἴῃ 
6 οαῦὶγ 1βγ80]11:18}} Ἀἰβίογγ. 

“..Ὰ58 ἴῃ ἴδε οἷάον ᾿ἰξογαίαγα ὑουςΐπσ τ ]8άομι, 80 μ6γθ, {86 ἰάθα ἀἰϊνί 68 1861} Ἰηΐο ὕπνο ραγίϑβ: 
1λ6 οδήεςεϊνο οὐ αἰνίπθ, δηὰ (6 δυδ᾽θεῦδνο οὐ Βυπιδῃ, πίβάο. Ησυσιδὰ τίβάοαι 8 οἰὑ ον 
[Βδογοιϊοϑὶ οὐ ὑγϑδοιΐοωὶ. Αβ ἱβοογοίίοδὶ, 10 πο 68 4}1 μα πιδὴ πϊϑάοα,, 41} Ὀσϑπομθδ οἵ απ δῃ 
Ἰρδγηΐην, -- ἱπεῖρσῦ ἰηΐο [16 σοἤθγθηοθ οὗ (86 βίγυσίαγο οὗ (86 ππίνογβα, σΠγοπΟΪοσΎ, ΡὨγ β[68, 
ΔΕΙΓΟΠΟΙΩΥ͂, ΖΟΟΪΟΩΥ, Ρηθυϊηδίο ΡΥ, Ῥβυομοίοσυ, Ὀοΐβην, ὑμδυδου (Υἱϊ. 17--21}, ἰβύογυ, δτγῖ, 
186 τιρκίηρ οὗ Δροίμοστηϑ δηα ράγϑθ]θ8 δηὰ ἰμοὶν ἰη ογργοίδιίΐομ, 88 νγ6 }] 88. τ 168 δῃὰ ὑπο ὶγ 
ΒΟ] Π}]008 (Υἱ 1]. 8), 186 γι οὗὐἨ ρῥγόρἤθου; ἰῃ οὔθ πογὰ, ἰδ Κῆονγβ 186 δθϑὴ δηᾷ [86 ὑπβθϑη (υ]]. 
21) 88 τῶν ὄντων γνῶσις ἀψευδής (Υἱϊ. 17). 4.8 ῥγαοίίςα!ὶ, 1 ἱποϊυο 8 πιυ μη 1086 17 ̓ἰπϑῖσμς ἰηΐο 
1.6 οχίδγῃδὶ γοϊβιίοηϑ οἵ ᾿ἰξθ, [6 πψεὶσῃὶηρ δηὰ υδβίησ οὗ ἔπθπὶ ὕο οὔθ᾽ Β οσσῃ δάνδηίαρο (Υἱΐ. 
16; νἱῖϊϊ. 6, 18), 88 δἷβο βκ1}} ἰῃ ργθραγίησ ὑγουῖζβ οὗ αγὶ (χίν. 23); ν8ῖ]6 ἰπ ππογαὰὶ δηὰ το] σίουβ 
Τεβρϑοῖβ Ὁ σοιμργ θη {86 ποπίθασο οὗ ἀοα δηά [86 βυρογηδίαγαὶ που]ὰ (ἰ. 2 Εἷ., ἴχ. 17; χ. 
16, οἷ. 11..18), Ρατγοθρίίΐου οὗ {86 ἀὐνίηθ ν}}} (ΣΧ. 18, 17 1.), δηὰ 118 ΠΟΙΥ σου} 56]8 ἰπ {πΠ6 ἰοδαϊης 
οὗ βἰπρίθ, ρίουβ ρϑγβοῃβ (ἰϊ. 22; χ. 1--15ὅ), 88 οὗ [λ:ὸ δηἶγα βδογοὰ ἔοὶκ (χ. 15 ἔ., χὶ. 1 δ. ; χνὶ.- 
Χὶχ.). [ζ 4180 ΘιιΓΒ668 ἃ ὙΔΥ οὗ (μἱηΚίηρ δηὰ δοιϊϊησ Θοσγοβροπάϊηρ ἴο (18 Κηονϊοᾶρσθ, δηὰ 
80 ἷδ ΤΕρΡγθβθηϊθα 88 δουζοὸθ δηὰ θββθῆοθ οἵ [86 ἔουν οδνάϊῃ 8) νἰγίαθϑ (ν}ϊ. 7) δηϊαγσοα ἴο [86 
ΘΘΏΘΓΆΙ ἰά688 οὗ Το] σίουδηθ85, μίαν, δηὰ υἱγίιθ (νυνὶ. 17; υἱῖϊ. 7: ἰχ. 11 ξ.), τι} }]]6 σόφος (ἶν. 17) 
8 τη846 ἴο Δἰζδγηδῖθ ψὶ ἢ δέκαιος (ἰν. 7, 16) ἰπ {86 τοργϑβοηίδνο ἰὰθ8] ομδγαοίοσ. ἀσοογάϊηρσ 
ἢ πο νἷοτν, [86 ποίίοπ οὗ παπιδὴ τίϑάοηι 18 80 σοι ργ  μοηβῖνο {μδῦ ἯΔ ΙΔΔῪ ΔΡΡΙΥ ἴο ἰξ 
πἰιμουΐ μοδι διίοι [86 ἀοῆηϊίοη οὗ {μ6 ϑοίο8 δἀορίδὰ ἴῃ 4 Μδος. (ἰ. 16) : γνῶσις θείων καὶ 
ἀνθρωπίνων πραγμάτων καὶ τῶν τούτων αἰτιῶν. . . . Βυΐ Βυπιδῃ νίϑάοηι ἢ88 1.8 στουπά δηᾶ βϑουσοθ 
π [86 ἀϊνίπο, οτίρί πα] τϊϑάοια (Ρτον. 11. Θ; Εν ο]υϑ. 1. 1), ἰὼ [δὲ 1Γ86 βρίτίῦ οὗ αἰνίηθ πίβάοιι 
Ροτναάθβ 411 ράσο, ἢηϊΐθ βρὶγὶ[8. (νἱῖ. 28); ἤθποθ πὴ]α ἰπ Ῥτονονρθβ (ἰϊϊ. 18--20; νἱ1}.) 1Ἀ86 
τοοοτηπηθηαἀδίίοη οὗ Ὠυπιδῃ τ ὶϑδοπι βοπηοιϊπθ8 γὰη8 ἰηΐο δηἰ δἰ βιϊς ρταΐβα οὗ [86 αἱνίηο, ἴῃ 
οὖν Ὀοοῖ ἴδ6 ἰάθα οὗ Βυτηδη δηὰ ἀϊνίηθ νἱβάοπι ἃγὰ ποὺ βοίἀοπι ἱπίογιαϊηρ θα (οἴ. Υἱΐ. 12; νἱῖἱ, 



2929 ΤῊΒΕ ΑΡΟΟΚΕΥΡΗΑ. 

6). ΑΒ Βυπιδὴ νίϊβάοτῃη 18. ποιβῖπρ, 6͵86 (δὴ ἴ86 δυθβίδῃς οὗ 411 (88 Βἰσμον ἱπιϑὶ]θοίυ)] δπᾶ 
ΤΌΟΓΑΪ αὐδ] {168 οὗ τηλη, 80 ἴῃ [86 οοπορρίίοι οὗ [86 αἀἰνίπο σϊβάομι σομοθηΓο 411 ρογίθοιοη8 
οὗ ἀοἀἂ νἈ]ο ἢ ἴῃ ἢΪ8 γοϊδίΐου (ὁ [Π6 που] ---- 1π 108 ογθδίίοη, ργθβοσνυδίίοη, πα ρονθγῃπιθηῦ --- 

δι6 Ὀτουσπῦ ἰηΐο ορογϑύϊοι δηᾶ 311} δι ρίουϑ. [ἰ 18 (86 ἐπίθ} } χϑηῦ τιῖσῃς δπὰ δοιϊν!γ οὗ Οοά, δὴ 
διηδηδίίοη ἔγοιῃ Ηΐπι, ἱπ ἡ ἰοῖ [86 αἰνίηθ Ὀοΐπρ' 16 τοβοοιοα πὶ μουΐ δἀπιχίυγο, δοοογαΐϊηρ ἴο 
ἢἷ8. ΘΠ οἴ θΠΟΥ πὰ σοοάῃ688 (Υἱϊ. 25 ἔ.), δπᾶ 18 ἔυγηὶ δηθὰ τὶ} ἀἰνίπθ διυγ Ὀαΐο8 (ν]}. 22 2.); 1ξ 
ἷ8 τιοϑὲ ἰηὐτηδίοὶν τοϊδίθὰ ἰο σοὰ (ν|ϊϊ. 8), γγᾶ8 αὖ 818 816 ἴῃ (86 ογϑδίίοῃ οὗ [86 νψου]ὰ 88 
Δ σον οὗ 411} (νῖϊ. 21; νἱϊ. 6; ἰχ. 39), δχίθηβ ἐϊβεὶξ ὑπγουσμουῦ [88 υπίνογβα (Υἱΐ. 27), 
ἱπηρδγιηρ ἴο 1 ἤγπμηθ88 δηὰ βυρροτῦ (1. 7), ἀπά 18 υπίνοσβδὶ γα ]ον (Υ1}}. 1); 10 18. ἰηἰιἰαἰοα ᾿ητο 
[16 αἰϊνῖπο [Βουσμῦ, δαᾶ ὉΥ ἰΐ8 πηϑδὴ8 (οα ἔογπλδ ἷ8 Ρ]ΔΏ8; δΔῃηά 80 1 ἰ8 (Π6 ῥγϊποίρ!α ὈῪ της ἢ 
186 ΑΙηἰσΊΥ ογθδίθβ δηαὰ σῦ]68 ὈΟΓ ἴῃ ἴ}6 ΡὨγ 8104] ἀπ τόσα] νουϊὰ... .. 0 ρον 68 1861} 
ἴῃ (π6 συϊάδποθ οὗ [86 ροοά, ββρθοΐδ!!ν οὗ {86 1βγδο 8 ρθορίβθ, 88 ἃ ρίουβ ρϑορὶθ (χ.--χὶϊ. ; 
ΧΥ].--χν1.), ἀπὰ ἴῃ (118 γοϑροοῦ ἰδ οὴθ σῖ} Ῥτονυϊάθηοθ. ΑΔ πηϊρθιὶ δηὰ εβηοίθπογ οὗ ἀοὰ ἴῃ 
[86 ΡΒ γδίοαὶ δηὰ πιογὰὶ ποσὶ, 1Ὁ 15 ἰάθη ῖς 4] τῖϊἢ [86 ϑρίγιῦ οὗ ἀοά (1. 4 ἔ. 7, νἱῖ. 7, 22; ἰχ. 
17; χὶϊ. 1). 8.60 ατίμηω, Εἰπίοϊ!., ΡΡ. 8, 4. 

ὕπεν απὰ ]πίερτγῖϊν. 

ὉὍπ:}} νἱυΐπ Π1τ|16 πηοτὸ [μδη ἃ μυπαγϑα ὙΘΆΓΒ, ΠῸ ὁη6 δά ΘΥΘΡ ταϊβοὰ ἃ υθβίοη ΘΟΠΟΘΓΉ- 
ἴπσ 1Π6 Ὁ οὗ τ86 Βοοῖκ οἵ Ῥἰβάοαι. Τα ἤγβι ἴο ἀο βο γβ Ηουλὶ αῃὶ, ἃ ῥγὶδϑὶ οὗ 188 
ογδίοσυ (Ῥυγοίοφοπιεπα ἴηι δοτιρίωγανη, ἰὰ. 160 6., ἀπά ΔΝοία ΟΥσα, ΡΡ. 216, 221), γδο ἀϊνϊἀοα 
ἰἴ0 ἰηΐο ὕπο ρϑγίβ, -- [π6 ἔγβ δπάϊησ σι [16 πίῃ οπαρίθν, το Ἀ6 τηδίπἰδίηθαὶ πα Ὀδθη 
οὐ σίη8}}γ Ὑυγ θη ἴῃ ΗἩδῦτγονν, τ 10} ϑοϊοπιοη ἔον 1ϊ8 δυῦμοῦ; σὰ] 0.6 βεσοπὰ ρϑτὶ, ἱποϊυδίησ 
[86 τοιπδῖπαον οὗ [86 Ὀοοῖκ, τγῶδ ΒῈρροββα ἴο αν Ὀθθῆ οοπιροβθα ὈΥ βοπὶο ἰδίδν ον ἰδ ἩΣΙΓΟΓ, 
ῬοβδίΪΥ ὑπ6 ἰγδηβίδίου οὗ (86 ἢγβδῦ ρατῖ.0 δϑυθβοαύυθηνγ ΕΠΟΒΒοσΏ (Εἰπίεί,. ἐπ αἷς Α»οξ. 
ϑολγίῇ., ΡΡ. 142--148) ᾿ἰΚατνν 86 δανοοδῖθα [86 ορἰπίοῃ ὑπαὺ 86 ὈοΟΪ τψγαδ οοπηροβοὰ οὗ ἔνο αΪ5- 
Εἰποὺ ραγῖβ, Ὀαῦ (0 }κὸ Ηουδίσϑηῦ) μοὶ [μα 186 ροϊαί οὗ αἰν βίο νν 88 δἱ {86 οἶοβο οὗ [86 βδαεαοοῃὰ 
γογϑο οὗ [86 Θ᾽ανθηῖ σμδρίοτ. Η8 γθᾶβοῃϑ ψϑγο: (1) [88ι, ἔγοια (8 ροϊπῦ ἱμ 18:86 6Ἰθνυθῇίῃ 
ΟΠ ΔΡίου οαναγάβ, ϑοϊοπιοῦ γγ88 ΠῸ ἰοη6 ̓ Γαργθβοηΐθα 88 βρϑακίῃνσ, διὰ πὶ βά ὁ ΠΟ τογῸ ργαϊβοᾶ 
Δπα γοοοιθπάρά; (2) {πδὺ [Π6 βοοοῃᾶ ρογιΐοη νγᾶ8 ἀἰσγθοίθα δσαίηβὶ ἰΔοἸδίγγ, ἴο νοὶ βο]ο- 
ἴθοῃ ἴῃ ἢῖδ ἰδίου 6 δὰ Ὀδθθη δααϊοϊθα, δηὰ ἤθῆσθ ἱΐ γἃ8 ουὔὖῦ οὗ ΒατηοΩΥ πὶ ἴἢ6 ἢτϑι; 
(85) δῦ 186 Ἰαιύον ραγί 4150 αἰ δογθὰ ἔτοαι [86 ἔγϑὺ ἴῃ ἰάθαβ δῃὰ ϑίγὶθ; δηὰ (4) ἴπ8ὲ [86 ἔγασ- 
ἸΩΘΏΓΔΓΥ ΟΠ δυδοίου οἵ [86 Ἰδαίου ραγῦ, Θβρθοίδ! νυ δὖ 118 οἷοβθ, δουϊὰ Ὀ6 [8π8 θεῖον Ὄχρίαἰηθᾶ. 

ΒοιιΒοϊζ, πόογοοόνοῦ (Εἰπίοἰϊ., Ρ, 2261), ολπλὸ ἴο 186 Βαρροτῖί οὗ {Π686 ἀριπιοηῖδ οὗ ΕἸΘΒΒοτη, 
Ὀαύ πῖιἢ [6 πηοιἐβοδιίοη ὑμαὶ πον αἰά ποὺ ρύονο (μδὺ {86 ὈοοΪς τγᾶϑ8 ἴο ὃ6 ἀϊνἀοα δἱ χὶ. 2, 
δυΐ δῇ (Π6 οοβα οὗ [86 ὑπ ἢ ΟΒαρίον. Βγθιβοποίάον (6 ζἰδτὶ ϑαρὶδηίϊα, Ῥατί. ργἱ.), οὐ (86 
οἴμον μδηά, αἰνί 6 186 Ὀοοὶς ἰηο ἔουν ρμαγίβ: οἵ ψ  ἰο ἢ ἰ.--νὶ, 8 γᾶ μοϊὰ ἴὸ Ὀδ ἃ ἔγασπηδηΐ οὗ 
8 στοδίου δροϊοσοίίς ποῦκ, πο δὰ Ὀθθη πύυιτθῃ ἴῃ Ἡδῦστον δ ἰδ τἰπι οὗ Απιίοςμυϑ 
Ἐρίρμδηθβ; νὶ. 9-χ. 21 ψβ8 ἴπ6 ρῥγοάυοῦ οὗ ἃ ουἱναίοα 96» ᾿ἰνίησ δὖὺ 186 {1π|6 οὗ ΟἸγίδι; 
ΜΉ}6 χίΐ. 1 ἴο 116 Θῃηἃ ν88 {Π6 οοτηροβί(ίοη οὗ δῃ ΟΥΑΙΏΑΓΥ, 1688 οὐ ἰναῦθα 6 νν, ̓ ἰνίηρ 4150 δἱ 
[6 Ὀυσϊπηΐησ οὗ (Π6 ΟἸ γι βυδῃ γα, Ἧ[8Ο, ΤΟΥ ΟΥ ΣΡ, ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο0 ρσὶνθ 8 βοιῃθϊδησθ οὗ πὶ ἴο 
(π6 ΟΠΘΡ ρμαγίβ, ἰηβουίθα ομδρίϑ χὶ. ἴο δἰπα μὰ ἱοσοίμοῦ. ΕἾΠΑΠγ, ΝΑΘΒ σαὶ βανν ἰῃ (86 
ῬΟΟΚ 8 βογί οὗ δηίοϊοσυ οὗ νϑγίουϑ δοιῃροβί [008 οἡ τίβάοιῃ, μανΐης, 88 ἢ6 σϑοϊκοηθά, ποὶ 
1635 ἴδῃ βονθηϊυ-Ὡ]η6 αἰδογαπὶ δυΐποῦβ. 
ὙΠ ουῦ αἰὐοιηριΐηρ ἴο ποῖίοθ, ἰη ἀφιδὶϊ, Θδ ἢ οὗ [8686 {πϑογίθβ, 1ὑ τῦ!} 6 βυβῆοϊοος (ο ρὶνο 

[86 ροβίεἦνο στοῦπαβ οἢ ὙΙΟὮ [86 ορί πίοι! (μδὺ ΟΡ ποτὰ 18 οη6 ὈΠΌΓΤΟΚΘΙ σοπιροβί(ου οδη ὈΘ 
ΡΓΟΡΟΙΥ δηὰ οοημβάθηγ Ῥαδοὰ. (1.}) 1 18 ποῦ Ἰηδάθ ἅρ οὗ ᾿ιοίθγοβρθῆθουβ τηλίοτὶα]8, τ οὮ 
ΟἾΪ τὴ ΙΒ σα Υ σδὴ Ὀ6 Ὀγουσῃῦ ἰηῦο σοηποοιΐοη Μῖτ Οἢ6 δηοίμοσ, θαϊ οὗ δ᾽} πηδοῦν 
Οἢ Οοἢ6 ὑπναγγίηρ βυδ᾽θοϊ, παιυγα Υ δηὰ οἰοβοὶν οοηποοίοα Ὀοΐὰ 'π ἰθμάθ ΠΟΥ 8πα ἴογπι, δὰ 
πλακίης Ὀοσοίδοσ ἃ ν)ὸ]]-ογάογοὰ τ ῃο]6. ὙΒΘΓο ἰδ ἢῸ οπα οὗ {Πὃ ΠΙΔΗΥ͂ δορᾶγδίθ βϑοί: 8 ἰηἴο 
ὙΒΙΘὮ Ὁ ΔΥ Ἀ6 αἰνἀοα ἴπ τΒΙΟΝ {16 ὙΝΑΔΥ 18 ποῦ ργθραγθα ἴου βαγίησ τ ηδὺ 8 8 86 6 ηΓΥ 
βδϊ4, δηθὰ ἴμ6 ο]]ονίηρ Ὁπουρΐ, 88 Ὁ τ γθ, ἔογοβῃδάονοᾶ. Οἷ,., ἔοῦ ἰηϑίδηςο, ἰϊ, 24, ἰδβδὺ 
αἴδιξο; ἷν. 20; ἰχ. 18. Το ᾿αϑῦ 6886 8 [0:6 ΙΏΟΓΘ ΤΟΙ ΔΡΚΔΌΪΘ Ὀδοδυβα ἰτ 18 ᾳ8ὺ Β6ΓΘ ὙΠΘΓΘ 
Ηουλὶσαπι ἀροϊά ρα ἰμᾶῦ [μ6 ἀἰνίϑίοη πιυδὲ Ὀ6 τηδάς Ὀεύψθθῃ [Π6 ὅγε δῃὰ βροοῃᾶ ρϑγίβ, σι ΐ]6 
[86 ζο]]ονεὶπρ καὶ οὕτως οἸοΑΥΪγ ροΐηῦ ἰο ψδὺ δα 7.80 σοπθ Ὀοΐοσθ. Ο. α͵ϑὸ [16 ὑγδρδγδίογυ 
ἰδπουρβύ αὖ χὶ!. 28--27, δπὰ {16 ἔοΠ]Ποττΐησ γάρ ἴῃ χἰϊ!. 1, το ΒεορίΒο Ὁ βθθηιβ ἰο ᾶνα ὀνϑῦ- 

Ἰοοϊκοὰ ἴη ἀφοϊάϊηρ ἔογ ἃ αἰνίβίοη οὗ 186 ὈοοΟΚ δ τδὺ ρἷδοθι Τῇδ οἰαὶπὶ ἰπδὺ {16 οβύθηβιδὶο 
ὙΤΙΓΟΓ τηυϑῦ Ὀ6 τη846 ΑἸ[ϊκ6 ῥργοιιΐηθηΐ ᾿πγουσμουῦ [86 ποῦῖ, ὑὉΠ8ὺ ΤΠ 6 ΓΘ πιυδῦ Ὀ6 ὯῸ ὨΘῪ ϑρδοῖβ 
-- 88, ἴογ ἰηβίδῃοθ, ἃ ᾿ιἰδίοτί οὶ ἴῃ ρἷδοθ οὗ ἃ πιοῦθ δοβισδοῖ δα ῥὨ]Π]Οϑορ ΒΟ Δὶ --- ὑπο πιο ἢ 
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ἴπ6 οπθ βυ)θοὶ 18 ἴο Ὀ6 ργεβθηϊθα, δηὰ ἰδμδῦ ἃ οοπιροβίυΐοπ τησ8ὲ ἀνοϊά 4}1 δας }16 868, --- ΚΘ 
δρϑακίησ οὗ βκαριϊοίΐβιιη δὰ διμϑίβῃβ οὐ ἴ886 οὔθ βϑη4, δῃὰ βιρογβιυϊ ἰοη δηἋ ἰάἀο] τυ οὐ ἐμ 9 
ΟἾΒΘΡ, 88 ΟΥΘΡ δρδίηϑι ἰγὰ υιβάοηι, πῃ οτὰθν ἰὸ Ὀ6 ἔγϑα ἔγοιῃ [86 οἴαῦσο οὗ ἃ ἰδεῖ οὗ ὑπῖυγ, 
σδηποῖ [οΓ 8 πιοτηθηὶ ὃὉ6 δαἀιηϊ 6. (2.) ΤΊ] ἀϊδεγθηςθ ἴα (ἢ 6 τηδίογῖα] ὑγϑαϊθα ἴῃ 1.6 βϑυθγαὶ 
Ῥοτγίοηβ Ὀθίησ ἀΟγ σοπδίἀογθὰ, ἔμ γα 8 ᾿Ἰγουσθουῦς [6 Θηθτο τοῦ 8. Γοπηδυϊκ Ὁ]Ϊ6 δἰ πα Αγ Υ 
ἴῃ ἰαησύυδσα δηᾶ βἰγὶθ, --- ἃ ἰδησιδσθ δηα δὺν]θ, πηογθουθῦ, ψὩ]Οἢ ΔΓ οἰατγδοίογιϑιίς οὗ ἱϊ, 
οοπϑίβιίησ οἵ σομηρουπα πουῃ8 8πᾶ δη͵δοίνοβ, οὗ δχδπρ]οβ οἵ ρἱαγίπο οὐ πΟΓά8, ΘΒΒΟΏ8 ΠΟΘ, 
δηά {16 |ἴκ6, Θβρϑοΐδ ν σδογίδίη ἔανοῦῖθ οχργθβϑδίοηβ οἵ {πὸ δυὶμοῦ, 4}} οὗ νΐο ἢ ΟσΟΩΓ ἴο ἃ 
δτοδῖον οὐ 1688 ὀχίθηϊ ἴῃ θνθῦὰκ ραγὶ οὗ ἴπ θοοῖ. “Γΐβ ψ1}} ΓΥ ἀρροᾶγ ἰπ νι αὺ 18 γτοιπδτὶκο 
ἀπ άον τΠ6 [ο]]οπΐης μοδὰ. 7 που]ὰ 64}} διἰϑηϊίοη ἢθγα ΟἿΪγῪ ἴο [πὸ ΡΒ ΓΔ8]16115π|8 οὗ [86 ᾿αίθυ 
οδδρίοσβ, ἰὰ το τεβρθοῦ [ΠΘῪ ἀρτοθ πίῃ 0116 ΘαΡΙῈΡ (ν]. 10-17, 22, 24: νἱὶ, 7-,6 ; νἱϊ!. 9-- 
18: ἰχ. 1 Β.; χ. 18-21; χὶϊ. 12, 18: ΧΙΙΙ. 1, 8, 18; χὶν. 2, 12; χν. 11; χυΐ. 28); δπὰ το [86 
{|κὸ ἔγθαᾳαθηῦ ὁσουττθποθ Ἔν συ ΤΏ ΘΓΘ οὗ ὅτι Δηὰ γάρ, --- ἃ ἔδοῖ ἀοπῖοα Ὀγ Βγοίβο ΒηΘ16Γ, --- ὈΥ͂ 
ἸηΏ6Ά08 οὗ ὙΒΙΟὮ ἃ ὑπουσπὶ ἰ8 πιδὰθ ἀδθροηάθηΐ οα δῦ ργόοθιὶθβ (νὶ. 156-18; νΥἱῖ. 16, 22, 26, 
28-80; ἰχ, 185-1δ ; χὶ, 9, 12-14; χὶϊ. 111-18; χὶν. 8-,δ; χγ. 3-4). 

ΤὮΘ ᾿μίοστίν οὗ [86 Ὀοοὶς ἢ 88 4ἰ860 Ὀθθη ἀθηϊθα, Ὀὰϊ, σθηθγα γ ϑροακίησ, ΟἸΪΥ ὈΥ [8086 τ ῦῸ 
ἰανὸ ἀουνίεα 1ζ8 υηἰϊγ. Ηουθίσαηϊ, ἴον ἰπβίβησα, αἰ γπνθα {πδι ἰδ σοηϊδῖηοα πψοῖσμιν ργορὰ- 
ΘαἾ68.; 8ῃά, β'ποθ 20 ρυορἤθοῦ οὗ {Π6 ΟἸὰ Τοβιδιηθηῦ 86 σοῦ ἀονῃ ἴο 08 ἈΠΟΠΥΠΙΟΙΒΙΥ, 

ἀφοϊαγαα ὑπαὺ ὑμογοίογθ {Π0γ6 πιυβὺ αν Ὀ66ῃ, οΥἰσί πα! ν δὖὺ ᾿θαβί, 8. {{|6 ὑο 1886 ὈοΟΪ ἰῃ ἢ 
4}1|6 πᾶπιθ οὗ Π6 πυϊῖοῦ τγὰ8 σίνθῃ. Βαῦ, πῃ ἴΠ6 ἤγβι ρδοθ, 1 8 νΟγῪ {16 τὸ 88 δσαϊπϑιὶ [Π|6 
ἰηίοστι οὗ 8 ὈΟΟΚ ἰο αθῆγπι ὑμδὺ ἴ 146 8 ἃ ργορ ὺ {{π|6; δῃά, βθοοῃάϊυ, [86 στουπεῖβ οη ψ]ς ἢ 
“}ιἰ6 δἰ ττηδιίοη 18 Ὀα8θὰ ἴῃ ἴΠ6 ρυδϑοηῖ 6850 ἈΓῸ ἔα]86θ. Τηθγο αγὸ ΟἹά Τοβίδηηθης ΠΡ --- 
1ξ ποῦ οηἰἶγο Ὀοοῖκ5, ᾿ἶκὸ {πΠ6 ῬγοΟνοΓῸϑ ---- ψ ΐοἢ ἀγα αἱ ἰοϑεῖ φιαδὲ ργορμοίίς, δηὰ 81}}} δινθ πὸ 
(ἰ16; 116 βθροοηὰ Ῥβδίιω, ἴοῦ ὀὄχϑπιρίθ. ΟἾΠΘΓΒ ---- ἃ5 ἀτοίιιβ, Οδηοῦ, Ἑήολ μοῦ, Ηδβε, δηὰ 

Ἠδγαθητοίο ἢ --- Βᾶνὸ πιδίηϊδίηθ ἐπαὶ ἴ[η6 ποτὶς γἃ8 ἱποοπιρίοίθ δῇ ἰἴ8 οἶἴοβα. ΤΠ6 ῥγίῃοϊραὶ) 
ΓΟΆΒΟῚ ὑγροὰ ον {μῖ8 νἱθτν μ88 Ὀθθη {μαὺ [86 ᾿ΠΠυδιταιίομβ ἔγοιη [βγαθ ἰἰϑ) ἰδίου ἀὸ ποῦ 
ἐχίθιμὶ Ὀογομά {116 Θθ6ΆΡ6. τοι Ἐγρῖ, δῃά ἃ ρατὶ σἔ 186 ραγίοα ἴῃ [ῃ6 πὶϊάθγπθβθ. Βαι ἰξ 
ΔΥ Ὑ6]}1 Ὀ6 δδκοά 1[ἔ {π|ὶ8 18 ποῦ βυῇηείοπι. ΤὨΘ Ὀοοὶς 88 οϑγίϑι ΪΥ δὴ οὐ οΥ ἢν δοποϊυβίοη ἴῃ 
(86 πογὴβ : “" Εὸῦ ἴῃ ἃ}} Βΐησθ, Ο [,ογὰ, τοὺ ἀ 80 πηᾶση! γ Γ(ὮΥ ρϑορία, δηὰ σἱογι ἐγ ὑΒ θα), 
Ποῖον ἀἰ δύ ἰοὺ ΠΡΒΕΠΥ τοσαγά ἴμθην, Ὀὰῦ αἰά8ι ἀ88:8ὺ {Π6πΔ π᾿ ΘΥΘΓῪ ρ]4.6.᾽᾽ ἩΥ̓αῦ Βδα 
δἰνόδαγ ὑὈδθῃ ργονοὰ Ὑ|ἢ γοβρθοῦ [ο ἃ ραγῦ οὗ 186 Εἰβύογυ 8 ἔπ5, ἰπ [86 ὙΔΥ οὗ 81 ΠΊΒΓΥ, 
ἀδοϊαγοὰ ἴο ἴδνθ Ὀθθη ἴΓὰ6 οὗ ἴπ6 ψμοΪθ. 

Οτοιΐυ5 δηὰ ατδϑὶζ ἕαν ἔουπα ογὸ δηᾶὰ {86 Γ6, 88 ἴον {Π]1ηΚ, ἴγϑοθϑ οὗ δα] 08 ἔγοιῃ 
ΘΟ νϑιίδη μδπᾶβ. Ὅλα ἰδίου Ἰὰγ8 ἰἴθ86 βυρροβθαὰ δα ιἰοηβ ἴο ἴπ6 οὔδυρα οἵ σοργ βῖ8 ψ1|0 
αν ὑΠπΟΓΘ ΟΥ̓ δουρῃῦ ἴο ἰηίγοάυςο (Ποῦ οσσῃ ἀοοῖνϊπδὶ νίονϑ. (Οὐεολίολίε, 11}, 448 5.) ΤὨθ 
ῬΆΒβαζοβ ἢ6 πηθη 008 ἀΓῸ ἰΐ. 24 ; “Π. 18: ἱν, 1; χὶν. 7. Οἔ {π656, ὑνο (1. 18; ἰν. 1), οουἱὰ 
ΟἿΪΥ ὈΥ 8 ζτοϑαῖ βίσϑίο οὗ {Π|6 ἱπιαρίπαιίίοη Ὀ6 βυρροβοά ἴο αν ΔΠΥ τοίογθησο ἴο ΟΠ γἰδιίδη 
ἀοοίγίηθ, ψ Ὦ116 οὗ [86 τϑιηδίηἷησ ὕτο, οη6 (χὶν. 7) ον θηινγ γτοΐίθγβ ἴο ΝΟΘἢ 8 ἃυκ, δηὰ ποῖ, 
88 Ὁ 8 δυρροδοά, ἰο [86 οΥΌΒ8, δπὰ {Π6 οἴὸσ (1. 24), ψἱς} Γορτοβθηίβ {μδὺ ἀθαῖ σΆπιὸ ἰπίο 
[μ6 πον ἃ {πγουρῇ [86 ΘηνΥ οἵ {}|ὸ ἀου]!, νγὰ8 δἰδὸ ἃ 6 18}, δηὰ ποῦ αἰδυϊποιϊν ον 8. Ομ γί βιίβη, 
ἀοοιγῖπο. (ΟἿ. ΟὉηι., αὐ ἰοο.)ὴ Ἡδηςθ τὸ οοποῖαάο {πδὺ 1 1[η6 στοῦ Ὀ6 ποΐ δπιΐγο, ηα ἰπ (ἢ9 

τηϑίη ἀποογτυρίοα, ἀχοθρίϊομ οδη ΟὨΪΥ Ὁ [ΔΘ ἢ ἴ0 πιΐποῦ ἀοβοϊθηςῖοδ δηὰ {16 1088 οὗ ἃ οἰδυ8θ 
ΟΥ ἵνο, βόγὸ δηὰ πο γθ, 88 δ ἱ. 1δ; 11. 8. 

]απσυαρα απαὰ δινίο. 

ΤΟ δπεϊγο ὈΟῸΚ ψϑδ, νἱτμβουὶ ἀουθι, οὐ σ᾽ Δ} νυ θη ἰπ 16 Οτοοῖ ἰδηρτιασθ. ΤῊ δαῖθοῦ 
νϑ ἃ 96» νουβεᾶ ἴῃ (86 ΟἹὰ Τϑβιδιιθηὶ ϑοτίρίυγοβ, απᾶ ἤθηθθ ᾿ΐβ δσοιμροβί(οη οοηίδίπδ, ἴο 
δοπιθ οχίθηϊ, Ηθογβίβιὶς οχργθδδίοηβ (οἴ. ἔοῦ ἰηδβίδηςθ, ἱ. 1 : ἁπλότης καρδίας ; ἷν. 18, πληροῦν 
χρόνον; ἶχ. 6, τέλειος ἐν υἱοῖε! πη γον. 9, ἄρεστον ἐν ὀφθαλμοῖς τινος), ἀπ ἃ ζΘηοσαὶ ἩθΟγαίβιΐο 

οοϊογίης, ρδγυουανὶν ἰὼ [86 Θιμρ]ογ πιθηῦ οἵ ραγα ]θ] 5πι8, δὰ (Π6 αυΐϊθ ζϑῆθγαὶ 86 οὗ βυςῖ 
οοπηθοῖένοβ 88 καί, δέ, διὰ τοῦτο, γάρ, δΔῃὰ ὅτι. Ηδ νλ8 ἃ 9617, 88 18 ΟἰθεΥΥ δου ονἱησθα ὈΥ 
{16 ἕδος (μδὺ Βο ΠΠυϑἰταῖοβ νϊβάοιν ΟἿΪΥ ἔγοιλ “06 νἱϑ ἢ Ὠἰβίοῦυ, δηὰ οοημεβ [18 ροβδϑϑβδίοῃ ἴὸ 

δεν. Βυΐῖ αἰοὴρ υἱδῃ (Π18 {Π6ΓῸ 18 βϑῆονγσῃ 816} ἃ ᾿ῃογου ἢ Κηοπ]εαρθ οὗ ατγϑοκ, δῃὰ βυοὶ 
οἷς 1}}, γϑυβδε 1γ, ἀπ Οἰθνοσηθ 88 ἴῃ ἰ[8 86, ὑπαῦ ἢΐ8 ποῦ γϑη 8 ἰη [8 τϑδρθοῖ δ [86 μϑδά οὗ 

(6 δροοσυρβδὶ ᾿ἰνογαίυγο, 2 δα 4 Μδοοδῦθθθ θείης δίομθ δοπιραγαῦϊθ πὶ 1, 6 Βᾶνθ 
Ὁ504}}γ ἱπα ἰοαῖδα ἰὴ [86 ΘΟΠΙΠΙ ΕΠ ΑΤῪ θείου ΔΠΥ τηδικοα ρϑουϊ αὶ 165 οοσυγτίηρ ᾽Β 105 Ἰδησαδρο, 

δηὰ ηροά ποῖ [πογοίογο ΠΟΥΘ σὶνο ΠΠΟΓΘ ἴμδη, ἔονν ὀχδιῃρίθβ οὗ (Π69 δρυπάδηϊ πιερίθν8} 8 τ δὺ ΓΘ 

δῖ σομηηδηὰ ἴ0 ῥΓΟΥΘ ἰΐ8 τϑιιδυκβ Ὁ]6 δηὰ ἱπιθγοϑίληρ σμαγαοίοσ, ΤῈ νυοσδθυίαγυ ἰ8 οχουθά- 
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πρὶν το. ὙΠ6 δυίδμογ, 838 τὸ να Αἰγεϑαν βθθῃ, ὈΘίΓΑΥΒ 8 ῬΘΟυ αν ΠἰΚὶηρ ἔργ οομμρουπᾶ 
ποῦ 8, ραγ θα τὶν δα θοίνοθ, {πὸ πολυχρόνιος, 1ϊ. 10; πρωτόπλαστος, Υἱϊ. 1; ὁμοιοπαθής, υἱῖ. 8; 
ἀδελφοκτόνος, χ. 8; κακότεχνος, χΧΥ. 4: δυσδιήγητος, χνὶϊ. 1. Η8 σοτῃροδίτἑοῃ 8 τπῦοἢ θη 6]- 

118}64, ἤρσαυτγαῖνο, δηὰ γμοίογίοδὶ, βοπιθιξτηθβ θυθὴ ἰὸ [86 οχίθηϊ οὗ δηίαβιίς οχασρογαίίοη, ἴῃ 
πο ἢ τοϑρθοῖ Β6 βθοηδ [Ὁ αν δἀορίθα {86 πιϑίμοάβ, ψἘ116 οοαὐθείίηρ [16 Ροδίϊίοπβ οὗ ιἷ8 
ΒΟΡἰβίϊοδὶ ορροπθηΐβ νῆο γαργεβθηϊθα [86 δίμοίβεῖςαὶ ῬἈΙ]ΟΒΟΡὮΥ οὗ 18 ἶἴπι6δ. (Ο., ἔον ἴῃ- 
δίδῃοθ, 88 ΠΙΔΠΏΘΡ οὗ γοργεϑοηϊης (86 Ερσγρίίδη ρῥίασυθδ ἔγομῃ οἤδρ. χὶϊ. ὁ5.) Τθθγο 8ΓΘ, 
ΒουΟΥΘΡ, ΒΟΠῚΘ Ρ4888ρΡ688 οὗ ρτοδῦ οἰθρϑῆοθ δῃᾷ ὑϑϑδαῖγ. (ΟΣ ἱϊ. 1 ἔ, νυ. 1δ Βξ., δηὰ ραγύξου δυὶγ 
186 ἀοβοτὶ ρου οὗ νυἰδάομι οοπίδἰηθα ἱπ οἢδρ. νἱΐ.) 

Νυμπιογοι8 ΘΧδρ 08 οὗ ἃ ΡὈΪΔΥ͂ ὑροὰ ποσὰβ, ρδγοῃοζηδϑίβ, οποπιδίορω δ, ϑῃἃ ΟΧΥΙΠΟΓΟΏ, 
ΟΟΟΌΓ (88 ἰῃ [16 νοΥῪ βγϑὺ γ6γβ86, ἀγάπησατε --- φρονήσατε --- (γτήσατε; ἐν ἀγαθότητι --- ἐν ἁπλότητι, 

οὖς --- θροῦς, '. 10; παροδεύσω --- συνοδεύσω, νἱ. 22. ἀδόλως --- ἀφθόνως, υἱϊ. 18 ; νοσούσης --- ἐνόσουν, 

ΧΥΪ!. 8; τηκτὸν --- εὔτηκτον, χῖὶχ. 21). ϑοτοοίάπηθθ [Π6 ογὰβ ἃτὸ ουθῃ οουπίρα ΟἹ ἰπ ογάθν ἴῸ 
εἶνα (δ ἐπουσμὺβ ΘΥΟΥΥ δυρροδοὰ δἀνδηΐαρσο οὗ δγὺ οὐ Θδ 8] βι16 δοσῃἱηδίίοη, 88 δὺ υἱϊ. 22, 38, 
πθΘΓα (86 βρίτιι {π80 18 ἱπ πιϊβάοιῃ ἰ8 ομαυδοίθυζοα ὉΥ Ἰυδὺ 8 Χ 7 ῥγχεἀϊοδίθ. (Οξ., μόνον, 
Βτθοι, Ρ. 3414.) ὙΠΟΓΟ ΔΓΘ 8180 ἃ τυ ἰτΔ6 οὗ ᾿πδίϑποθβ ὙΒΘΓΘ ἃ ΡΌΓΟΙΥ το κ ἰγρ6 οὗ 6χ- 
ΡΓγδβείοη 88 Ὀδθθῃ δἀορίβα, ἴο τ ἰο ἢ πὸ ΗΘΌΓΟΥ οτὶρίμα] του ἢδνθ πδίυγα! γ ἰοα [86 τϑγ, 
δηὰ νἘ 16 }}) σΟγιδΙ ὨΪῪ πο ἰγϑπϑδίου ποῦ] παν Ὀθθη ᾿ἰ Κα ὶγ ὕο τη8Κ6 86 οὗ, δ ἰθαϑῦ ὕο δ}! 8ἢ 
δχίθηί. (ΘΟ. 1. 11, φείδεσθαί τινος ἰϊ. 6, ἀπολαύειν τῶν ὄντων ἀγαθῶν: ἷν. 2, ἀγῶνα νικᾶν; χ. 12, 

ἀγῶνα βραβεύειν). ὙὍῊΘ δυο δι ρΙοΥ 8, ἴοο, συγταπὺ ΡΒἰ]ΟΒοροδὶ ἰθγπιβ οὗ ἷβ ἔπη ἴο ρῖνο 
οχργϑβϑίοη ἴο ἢ ἰ]οβορ ιἷςαὶ ἰάθᾶ8. (Οἱ. ἱ. 4, ἐν σώματι κατάχρεῳ ἁμαρτίας; 11. 2, αὐτοσχεδίως ἐγεν- 

γήθημεν; 80 ἷν. 12; Υἱῖ. 22, πνεῦμα νοερόν ; χὶ, 17, ὕλη ἄμορφος; χῖν. 8, πρόνοια). ἘῸΓ [Π686 Τ68- 

8008, ἴδκδη ἴῃ οοπποοίΐοη ψῖῦἢ {π6 ροΏΘΓΑΙ δἰσυοίαγαε απ δγγδησοιιθηῦ οὗ [86 ποτῖς, ἰζ5. ᾿ἰσ γῦ- 

Ὧ688 οὗ τηονϑηθηΐ, 08 ΡΠ ]ΟΒορ ἶο8] οαδβὺ, 108 τηΔῊΥ τηϑΥκβ οὗ Ηδ]]Θπβιὶς ουϊίαγο, οὗ το 6 
88:8}} ΒΟΟῚ ρΘ δὶς πῃοσθ ἔν} ]γ, [Π6 ΤΠΘΟΥΥ οὗ δῷ δποίθηῦ Ηθῦγον οὐἱρίηδὶ, οὐ οὗ δὴν οἴμοὺ οτὶρ- 
ἦΠ8Ὰ] τμλῃ ὔγθοῖο, ἴδ σι ΒοἾ ν οὁχοϊυάθα. [πη ἔδοῦ, ἰῦ 'ἰβ α ροϊηῦ ψἈΟΒ δὖ 186 ῥγϑβθηῦ ἀαὺ ἰ8 
ΒΟΔΙΟΘΪΥ οΔΙ]6ἃ ἴῃ αᾳυθβίίοι, πο δῇ πὸ {ἰπχ6 ἢ88 Ὀδθὴ ἱμουσμῦ ἰο γθααΐγθ 8 βρεοΐαὶ ἀθἔθηβθ 
οα ἴΠ|᾿| ῥαγῇ οὗ οτἰες8, δηὰ πουϊὰ πϑνϑὺ αν Ὀθθῃ ταϊβοὰ ῃδὰ ἰῦ ἢοῦ Ὀθθῃ ἔοῦ [86 ἔ4186 ἱΠΘΟΥῪ 
οὗ δυϊνμοσεμῖρ ὕο νυ οἷ βοπιθ ἢανο Ὀδοη ἰοὰ Ὁ {886 ὑγδαϊοπα] {1:16.{ ΤΠ δοαυδὶπίδηοθ (Βα ἰδ 
Βθον ἢ ΌΥ [86 τον σὴ τ ΓΧΧ, ἴῃ ρόηογαὶ (848 δἱ νἱ. 7: χὶ. 4: χὶϊ. 8; χνὶ. 22: χῖχ. 31), 
δἀάυςσρὰ Ὀγ δοπι6 88 οοηῆγηιίηρς ἴΠ6 νίονν οἵ ἃ αὐθοκ ογἱρίηδὶ, μ88 1016 Ὀοδυίηρ οὐ ἴμ6 βυ]θοῖ, 
δίπαθ ἃ γβηβδίοῦ τῖσῃῦ αν Ὀθθὴ ϑαυδ}γ ὑπο ἴπ6 ἱπήπομποθ οὗ {μὶβ νογβίοῃ. ἼΠΟΓΘ δΓῸ, 
ΒΟΜΘΥΘΓ, 8 ἔδνν ρϑββασθϑ (88 ἰϊ. 11, οἵ. 18. 11}. 10; δπὰ χν. 10, οἵ. 18. χ]ῖν. 20), τ μῖο ἢ δον ὑπαὶ 
ἴπ6 Ηθῦτγον οὐἱρσίπαὶ οου]ά ποὶ νν6}} βανθ Ὀθϑη Ὀθΐογθ [6 τυύυὶῦοῦ, 88 (86 ᾿τπουσὰῦ ἴῃ (80 ἩΘΌΓΟΥ 
αἰ ἔθου β δβϑθη τ γ ἔσοπι 6 ΓΧΧ.., δηαὰ που]ὰ ποὺ Ἀᾶνο Ὀθθῇ δύ 81} δρρ 68 }0]9 886 ϑιιρ]ογϑά ὉΥ͂ 
δὲπι. 

Αὐυϊλονῦ, Τίηιο, απα Ῥίαοσε 9.7 Οογιροδίοη. 

Ετοῖὰ ΜΏδὲ 88 δἰγοδαυ Ὀδθῃ βαϊά, 10 ἰΒ οἸθδν [πὶ βοϊοπιοῃ οουἹὰ ποὺ βανὸ στἰζθη [86 τοτκ 
Ῥοΐογθ υ8β.ὡ ὙΝΊΈ 4]} ἷ8 νἰδάομι, 6 οου]ὰ βοβυοοὶγ αν Ὀθθὴ σαρϑῦϊο οὗ Ἡεϊτησ ἴθ ατθοκ, 
δηάᾶ [π8ὲ [6 δῖον ατϑοῖὶς, ὰοἢ 1688 ἤᾶνο πιδαθ τοΐογομοθϑ ἴο {πὸ ΠΧ Χ, Ὀοίοσο ἰῦ τγ88 κπόπτῃ, 

πδοα ΡἈΒ]]ΟΒορ οὶ ἰθγπ8 τ οι αἰ ποῦ δοιηθ ἑηΐο Θχϊβῦθηοο {{}] δοῦλα σθηϊασῖθδ δέου 818 ἀθδίὶ, 
ΟΥ Ὦδνο τηϑίϊα {π6 Ὠἰδίοτγίοδὶ δ] υδίοηβ ἰμδὲ αὸ ουπὰ δὲ ἰἰ. 1-6, 8 ; χν. 4. [10 ἰδοῦ, 0 

δον 18 δου! πδιηθα ἴῃ 186 Ὀοοὶς (561, ΔΙ πουρῆι ἰδ ἰ8 ΟἸΘΑΥΙΎ ἐπουρ ἰπυἰπιαιθα δῦ ἷχ. 7, 8 
(εἶ. νἱϊ. 1. 80; νἱ.. 10 8.) τλδῦ ἴξ 15. ϑοϊοιποι νεῆο βρθακβ. 1π βυυο ἢ δὴ ἰάἀθαιζίης οὗ [86 ρὲτ- 
800 δῃά ομαγδοίον οὗ ἰμ8 νῖβε Κίησ, [86 δυῦιοῦ δαορίθβα 8 τν8}}- κπόνγῃ ουδίομῃ οὗ [ιἷ8 πιθ. 

ΤῊ νδὶυθ οὗ ἃ σοῦκ πᾶβ ὑἱμβουσηῦ ἴο Ὀ6 ἱπογοδβϑθὰ, δπὰ [6 ἱπιρογίδῃοθ οὗ ἐΐ8 ἰθδομίησβ δη- 

Ββαποοά Ὀγ οοῃποοίίηρ ἰὉ τ ἰτὰ 0.186 πᾶπιθ οὗ δοπιθ αἰβυ σι θα Ῥογβο 10 τ)γβ σοῃβἰἀθγθὰ ἐδ6 

Ὀδβῦ σεργϑβϑηίδίίνο οὗ 86 ργίποῖρ᾽θβ δἀνοοδίεα. ΤὭΘΓΘ ΠΠΔῪ ἤᾶν ὈΘΘῺ πῸ οτὶρίπαὶ ἰηὐθηϊίοη 

οὗ ἀδοοίνίης ἴῃ [26 ργθβθηΐ οᾶϑθ. ΤῊΘ δΔΌΓΒΟΥΣ ΤΑΥ͂ μᾶνθ βουρῃῦ ἴῃ (18 ὙΦΑΥ 5Β[ΠΙΡῚῪ ὕ0 ρῖνθ ἰνἷ8 

πο 8. ΤΠΊΟΓΘ ἀγϑιλδιίίοα! γ ἰηϊογοβίϊηρ δπὰ νοῦν ομάγδοῦου ἴμδὴ σου μάνα ὈθθῺ Ρροββὶ ὈΪθ 

ἱξ Βὸ δὰ δροϊκβῃ οὔἱγ ἔγοπι δπὰ ἴογ Μυἰπιβθ ὅ. ϑυς ἢ δὴ ἰἀ θα] ζίηρ οὗ ϑοϊοπιοη, Ἔββρθοΐδ! !Υ 88 ἴλ0 

Ηἰσμοδβι ταργθβοηϊαινο οὗ θαυς!}  τϊϑάοπι, γ788 ΠῸ Ἀποοημοῃ [ΒΙ Ως Δοπρ [6 ὅθ δ, θνθῃ δὲ 
8. φοπιρδγαίίνοΥ δαὶ ρογϊοὰ. (Οἱ, Εοῖ6β., ραβϑὶπι). ὙΘΓΘ 18, Ἰβόγθονογ, 1δὺ 88 110 {16 στουπά, 
δηὰ ἴον [π6 βϑίῃηθ γϑᾶϑοῃ, ἴοῦ βυρροβίῃς ὙΪΓῸ βοπὶθ ΟἴμεΥΒ τπαᾶῦ ΖΘγΟθΌΔθΕΪ --- [ΡΟΣ 8 
τοβιογδίίοη οἵ {π6 ἰθρ]θ θοΐῃσ γοοοσῃηὶζθα 88 ἃ βοτΐ οὗ βϑθοοπὰ ϑοϊοιμοῃ --- σὰϑ ("6 δαῖμον οὗ 

186 Βοοκ οὗ ὙΥ ̓Ἰβάομι. Βοβίαθβ, [86 οἰγουμιδίδηοαβ οὗ ὑπΠ6 6886 ἀο ποῖ δαιτὶ οὗ 186 (ΠΘΟΥῪ οὗ 

ΔΏΥ δύο! βοοοῃά ϑοϊοῃλου. (Οἱ. υἱϊϊ. 14: ἰχ. 1--12.) 80, ἴοο, Αυριυβίλπε᾽ 5 ορϊηΐοη (οοί 
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Ολγίϑί,, ἰϊ. 8), το ἢ ̓6 δέου σαγὰβ ᾿ἰπθο} τοϊτδοθα (ΠΕ εἰτασί., ἰἰ. 4, 3), [8δὺ [86 βοὴ οὗ δίγδοῃ, 
186 δυῖδμος οἵ Ἐσοϊοβἰδδίίσυβ, οοπιροβοα Ὑ͵ϑάοπι 4]8ο, 18 ἀἰβργονθ ὃν (86 τοίδ!]ν αἰ 5β᾽ τ]ὰ Ὁ 
Ομδγδοῖον οὗ {86 ὕνγο σου ἰῃ ΘΥΘΡῪ γοβρθοῦ ὁχοορῖῦ {μδὺ οὗ μανίπρ᾽ ἃ βίην ὑπ 6 ῃ16. 

ΤῊΘ δΌ ΠΟΥ τγ88 ον θη} ἃ δον, ᾿ἰνίπσ δὶ ΑἸοχαπάγία, βϑοπηθ ἐἶἰαα ἀυγίησ [ἢ6 ἢγβὺ ὕνο οὗ 
ἴδγϑο οθηίαγίθβ Ὀθέοτο ΟἸ γι. Αἱ δ 18 ρογίοά, 88 15 νϑὶ]] ἱζηοτι, Ἰοαγηθὰ [βγϑϑ] 068 σαν τοῖν 
δἰϊοπίίοη ἰαγροὶν ἴῃ δπδὺ οἶἵγ, δηὰ οἰ βου βογό, ποτ (Π6Υ οι τηοβὺ ἱπ οσοηίδοὶ ψῖ Οτοοὶς 
ουζυτο, Ὀαὺ ραγιϊου ΑΥ [Πθγο, ὑο (8)6 βίυαγ οὗ ΡΒΙΙΟΒΟΡΆΥ, βοοϊκίης ὑο Ὀτίηρ ἰῦ ἰπΐο ΒΔΓΠΙΟΏΥ͂ 
τὶ [μΠ6 Μοραὶς το] σίοη, δπὰ [818 ὑθπάθηου οὐϊπιϊηαῖοα ἰπ 8 αἀἰβιϊμοὶ 9 8ῃ- ΑἸοχαπάγίδη 
δγβίθπη οὗ ἴ86 ῥΠΣΟΒΟΡὮΥ οὗ τοϊϊσίου, τβοβο πιοϑὺ αἰβιϊηρσιϊβῃοα γαργαδοηϊδίίνθ τὰ8 ῬὮΪ]ο. 
θοῆπέϊο ἀπὰ τοοβδὶ ργοπουποεὰ ἰσβοοβ οὗ [88 δεν δῃ- ΑἸοχδηάγίδη Ῥ ἈΠ] οβορΐοαὶ ὑθη θοῦ ΓΘ 
υηἀοηίδοὶν ἔουπα ἰπ {86 Βοοῖκ οὗ ὙΥ ἰϑάοπι, δῃὰ ἐξ πᾶν 6 Ροββί 16 τπτουσὶ τμδπὶ ἴῃ οοηηθοίοη 
ὙΠ} οονίδίη ἰθιογὶοδ) γϑέθγθηοθβ (μδὲ τὸ πᾶ, ἰο ἀοίογιμῖηθ τὶ ἃ δυηοϊοηῦ ἀορτοα οὗ ἀθῆη- 
ἰδ μ 688 (μΠ6 ἀδίθ οὗ [Π6 σομμηροδίτίοη. 

ΕἸγϑῖ, [86 δοβίγαοῦ ρὈ]οβορ οὶ πηοίποὰ οὗ ρνδϑϑοπίϊηρ ἰτ τ ἰοἢ Οὐ δυΐδμον δάορίθ οὔἕουβ 
ΟὯ6 ΟἶΘΆΓ ἰθβὺ ἔοῦ γοσορῃϊζίησ ἢἰ8 ΑἸοχδηάγίϑη ὑγαϊπίησ. ΝῸ ρυτὸ Ηδῦγον,, ἔογ οχδηρίθ, υἢ- 
ἰηβυοπορα Ὀγ {1:6 ατϑοκ ῥἢ]ΠΟΒΟΡΕΥ, πουϊὰ ον ῦ ἤδυθ 9816 ἀοἄ (δ0 “ Οτὶρσίπαῖον οἵ Ὀδδιῖγ " 
(κάλλους γενεσιάρχης, χἰϊ!. 8), ΟΥ̓ ἴδν Δρρ θά ἴἰο {μ6 Ὠἰνίηθ Ῥγονίάθῃοο [6 ἰθῦτὰ πρόνοια (χὶν. 
8, χνὶϊ. 2; οἷ. δ]6οὸ υἱὲ. 22, λεπτόν, διὰ πνεῦμα νοερόν). ϑυοὶ 8ὴ ΟΠ6, ΠΙΟΓΘΟΨΟΡ, Ου ἃ ΠΟΥῸΣ 
᾿ανθ βρόκϑη οἵ τιβάοιῃ 88 8 “" τοήδοϊζοη οὗ (6 οἴθγῃδὶ ᾿ἰσμῦ ᾽᾽ (ἀπαύγασμα φωτὸς ἀϊδίου), ““ 186 
Ὀπεροί 64 πιΐττοῦ οὗ ἴ860 αἀἰνῖπο δοῦν γ᾽ δηὰ (86 “" ἱπιασοὸ οὗ ἷβ ροοά 688 ᾽" (οἴ. νἱῖ. 26). Τ])ιθτθ 
τοῖσῃϊ θ6 πιθημἰοηθά, 4180, 8[}}} ἔασον ἰπ [86 ψγ οὗ οχδιηρῖίο, [86 ἩΒΟΙΙΥ͂ δροουϊδεϊνθ Δ ΠΏΘΣ 
ἴῃ τ ΟὮ 0ὉΠ6 παγταιῖνο οἵ 186 Ὀγάζθη βουρϑηῦ 18 ἰσοδίοὰ (χν!. 6 ἔ.) δῃὰ ([8ὸ στουηάᾶβ σίνϑῃ ἔοσ 
ἴ8ο εοπἀοιηπδίίοη οὗ (86 Ὠϑδίδϑη (χἰϊ,. 1 85.). Φυδί 85 11{{]6, ἰπ (86 ποχί ρ]δοθ, οουϊὰ ΔΠῪ οὔθ 
Ὀυϊ 8 ουἱεϊναίοα Ης]]Θηἰδϑὲ πανὸ Ἀρργορυγίδιθα ἴο εἷ8β ᾽180 ἰθστη8β, θυ ργθδδβίοῃβϑ, πὰ 1685 {δαΐϊ 
οτἰχἰπδίθα ἴῃ ὑπ6 ὈΒΣ]οθορ ἶσα] βομοο δ οἵ [86 Ογθθίκβ, δηὰ δγῸ 81}}} σθοογρηϊζοα δ5 σμαγδοίογίϑιῖς 
οὗ (δ. 9 ᾿ἰδϑᾶγῃ, ἔογ Ὄχδιηρίθ, {πδὶ “ ἔμ σογτιρυῖ]6 ὈΟΔγῪ ῥγοϑβοῖς ἀοντῃ (δ6 βουΐ, δηά 
186 ΘαγΥ ἐδ θοτηδοὶθ τοὶ σῃθῦ ἀονη [86 πλΐηὰ ᾽ (ἰχ. 1δὅ), ν βίοι ἰάθα 18 Ῥυγοὶγ Ρἰαἰοηΐς, δὲ 
ἰϑδϑὺ ἴῃ {818 ὀχίγθῃθ ἔοσῃ οἵ ἰξ. Αὖ δποῖμεν ρ]δοθ (νἱ}}. 19: οὗ. νἱϊ. 1), 8ἃ8. γε} } δρρϑδσ ἔγοῃι 
ΔΏΥ Ἶυδὲ Θχορθβὶβ οὗ {π6 ρδδββαᾶρθ, (86 ἀοοίγίηθ οὗ (Π6 ργθδχἰβίθποο οὗ {168 8οιὶ] 8 ῃ]δὶ ΠΥ τθοορ- 
πἰζοα; δῇ δῃοῖθον, (πὶ 1.6 ποι]ὰ νδᾶϑ οοηδβίγυοιθα ἔγοπὶ “ὁ ἔουτη ] 088 πηδίογία] ᾽᾽ (ὅλη ἄμορφος, 
χὶ. 17), ὈοΪᾺ οὗ πο ποιίοηβ ἃγὸ ἀογίνοα ἔγομι ὑπὸ βοιοοὶ οἵ Ρ]αίο. 80, ἴοο, {π6 οαγάϊΐη8)] 
υἰγίυ 8 δγΘ σϑργϑδβοηϊοα (Υἱ]}. 7) 85 ἔουγ, δίϊου {π6 Ἰϑπηοῦ οὗ Αὐβίουϊθ, δὰ {π6 ἱπιᾶρθ οὗ 
1Ἔῖ18ὸ 18 ὑυξοα ἴον ἐογγοιυἰ 688 (χνὶ. 11), ἀπά [86 τηδππᾶ οὗ 86 ψ]]ἀθγη 688 ἰ5 σοργοδθηϊθα 88 ἃ 
βοτὶ οἵ 6 ν͵ΐβἢ δπιτοβὶα (γένος ἀμβροσίας τροφῆς, χῖχ. 21). 

Ι6}8, ἔυγίπον, ἃ ἰΒουσθῦ ἴῃ πιο ἃ τα] τοργοἀποιίοη οὗ [86 διοίςϑὶ ῥΒ]Π]ΟθΟρΡΗΥ ἰβ θα βὶυ 
ΤοοορηίΖα 6, ΒΘ ΟὐΥ ΔΌΓΠΟΓ βρθακβ οὗ υἰβάοπι 85 βίγοιοἷπρ ἰΐ86ὶ ἔγοιιῃ!Ἠ οὔθ δπὰ οὗ [80 
που]ὰ ἴο 86 ΟἾΒΘΓ, δπὰ οὗ ἴμ6 ϑρίγι" οὗ ἀοἀ 88 Β]]Ἰησ {μ6 απίνογβθ, δ 80 88 Ὀϑίηρ ἃ Κίηὰ οὗ 
“ β0}} οὗ (86 που]ὰ ̓̓  (ςἔ. ἱ. 17; νἱΐ. 24: νἱ}!}. 1). Αὖὐ Ἰοδϑί, ϑῃοῃ 8 τοργοβθηϊδιίίοι 8 αὐυϊῦα 
ὉΠ|1κὸ [86 ρυγοὶν δον δα, ἰπ (Βδ0 (86 ρϑγβομδιγ οἵ ἀοὰ 16 {ὨΟΓΘΌΥ τσ ἴοο 11{{16 ΘαρΒδ- 
εἰχοά. ΤΒα δορί ποὶβ σίνϑη ἴὸ τυἰβάοι 8180, ἰπ ἃ παπιθο Ὁ οὗ ρίδοθδ, δγΘ δῦ ὁῇοθ ϑθϑῆ ἴο δ6 ὑθεῖ- 
Ὠΐς8] δῃπά οὗ ἃ βοτὶ [μι οἴϊθη δρρθᾶγβ ἰπ (16 ΡΠ] Οβορἶο 4] ττϊθησδ οἵ {π6 ανϑοίκα. [Ὁ ἰ8 βαϊὰ 
(Υἱϊ. 22 65.) το μᾶνο ἃ πνεῦμα νοερόν, ἴο Ὀ6 μονογενές, πολυμερές, λεπτόν, εὐκίνητον, πα ἴο ΡΟ58688 
Οἴμον οδαγβοίογίδιϊοβ ἴο [6 παπποῦ οὗ ὑπθηίγσοθθ. [ἢ δυο ἢ! ἃ μϑαρίηρ ὕὑρ οὗ δα ͵θοίίνοβ, Οὐ ῦ 
ΔΌΆΓΒΠΟΥ ΣΤ βθπι 0168 ΡΒ ΐΪο, πίτθουΐ, ἢονγονογ, σοΐπσ ἴο [Ὧ6 βπι6 οχίγοῃδ ψῖι τ. ὉΠ ἰδιίοσ, 
ἴῃ ΟΠ6 ἰπδβίβῃοθ, 8ρ0}168 πο 1688 ἤδη ἃ Βυπάτοα δηὰ ξεν ἀἰβογθης ορίοὲ8 ὑο ἃ ρϑύβοι ἴῃ οὐ θῦ 
ἴο σαν δοιοσῖζο .ι8 ᾿Ισθητἰουβηθδβ. (Οἔ. [δηρδη, ὕζωαεπίλιπι, Ρ. 81, ποθ.) Μογϑονοσ, [86 
Θῃὐγο οοποθρίοη δηὰ Πδηα]ΐης οἵ ἴπ6 1άθ8 οὗ πίϑάοπι ἰπ [86 ὈΟΟΚ ἰθ οὔθ ὑμδὺῦ σουϊὰ ἤᾶνθ ὈθΘὴ 
᾿π ροβδὶ Ὁ]6 ἴῃ ἴπ6 ἀδγβ οἵ Κίησ ϑοίοπιοη, δπὰ ἰξ ποῦ ἰη δοΐυδ] οοηῆϊοι ἢ (μδὺ ργοϑοηιθα ἴῃ 
186 Βοοκ οὗ Ῥγονογῦθ, οογίδι ἰγ δον ἴῃ βοῖ!θ ἱπηρογῦδηῖ τοϑρθοῖβ 8 οοπδί θγ Ὁ] 6 δάνδῃοθ 
Ὅροη 10, δπὰ ἈΡρτόδοῆθβ, ἴο Βα [86 ᾿ϑαβδί, [86 Βγροπίδϑιζίπσ οὗ Ρμΐΐο ἰπ ἰδ λόγος ἐνδιάθετος 
διά προφορικός. ἴῃ Δδαπϊίοι το {π 686 νδυΐοιιβ γϑάϑουβ [05 ργοαϊοδιϊίηρς δὴ Εσγρίίδῃ δηὰ 
ΑἸοχαπάγίδη οτἱσίη ἔου ον ποῦ, [6 Ἰοο 8] σο]οτίηο, δρροαγίῃς ἰπ [πο Ἰαβῦ ραγὺ οὗ ἰΐ ἰβ αἰβοὸ (ὁ 
Ὀ6 ρανυ ον ποιίοθα. Οοτγιαίη Εσγρυίδη ἔογπιβ οὗ οἰ δίτυ ἀγὸ οἰθαυὶν ἀοβοσ θα (χν. 18), 
δηἀ [86 Βαϊγοα {πδὺ ἰ5 τηδηϊϑϑιθὰ ἑοτγαγὰβ (86 Εσγριίδηβ Ὀθίγαγϑ ἰἴβο}Ε 45 Ὀδίπρ ἀραϊῃδὶ ΘοῊ- 
ὑθιηρογδσῖθ8 δηα {8080 τὶ τσ οπὶ ἱπιϊπιαίθ το δύϊοηθ τ τ βυδβίδίπθά. Οἡ [8680 στουπάβ, 
ὑμεγοίοτθ, γ16ὸ τὸ ζογοθὰ ἴο (μ6 οοποϊαδίοη ἐμαὶ 6 ΒοοΚ οὗ γΥἰβδάοπι οδπιθ ἔγοιῃ {π6 ρθῃ οὗ 8 
Ηδ]]οηἶδὺ ᾿ἰνίηρ δὖ ΑἸοχαπάτγία βοπιὸ ἐΐπιο ἀπτίη [89 ἤγδῦ ἔπγθθ οοπίατίοδ Ὀαΐοσο ΟἸγἰδῦ, βἷ ποθ 
ΟὨΪΥ ἴῃ ΑἸοχδηάσία δῃὰ 118 ποῖ ζβθογμοοα δὲ {818 ρογίοα οου]ά δῃγ διοὶ οοιηἰπδιίοη οὗ ΒΙὈ]1οδὶ 
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ἰοδοβίησ πῖ τ ατοοΐδη ΡΒ] ΟΒορ ἰς 8] ϑρϑουϊδιῖϊοηβ δὰ {86 οἴμοσ χίθγῃηδὶ οἰγουπιδίδηοοθ ἀ6- 
βου θα πᾶν ὈΘΘῺ ὮἸΒίΟ ΓΟ ἢΪΥ ροβ8βι Ὁ ]6. 

Βαϊ πᾶν ποῦ [86 ἀδίθ θ6 Ὡογθ ἀθῆηϊίοῖγ ἤχοὰ ῦ 10 888 Ὀθδη βαϊὰ {ππδὺ (Π6 σσοῦκ ΤΟ ΓΘΒΘ (8 
“ον 88 -ῬΒΙΟβορ μοὶ ὑθηάθηςὶθ8 πο ουϊπιϊ δία ἰη ΡΙΪο. 88 ποὺ ῬὨὴ]ο ἰπμβ ἢ [18 
Δυ μον ΤὨΏΪΒ Ορἱηΐοη μ88 Ὀθθὴ δηϊογίαϊπθὰ ὉΥ ποὶ ἃ ἔον αἰβιϊ συ δηθὰ βοἢο αγϑ, Θϑρθοΐδ! 
ἴῃ (16 ἰαϑὺ σδρῃασγ. ῬΒΐΟ 88 οὔσθ βεηῦ, τι ὕνσο Οἵ Υ τοργθαθηϊδίίινοβ οὗ (86 δε ν:δῇ σοιλ- 
ΤΩΌΠΠΥ δῦ ΑἸοχδηαγίβ, ἃ5 σΟπι πὶ βϑίομθ ἴο βοιηθ, ὕο τηδ 6 8ῃ Ἀρρθδὶ ἴο ἴπ6 θυ ρογοῦ Οδἰΐσυϊα 
Τοϑρθοίησ οογίδίη 4] σθα στίθνδηοοβ οὐ ἢΐΪ8 σου νυ θ. Τμ6 ἀοἰοσδίϊοη τγᾶ8 ποῖ 0 ]]} 
τορεῖνρα, δηὰ 6 μα8 Ὀδθὴ {πουσμὺ (πδὲ {π|8 οἰΓουπιβίδῃοθ ΏΔΥ πᾶν Ὀδθη (86 οσοδβίοῃ ἴου 
ῬὨΠο᾽ 8 τυϊτησ {πὸ ργοβοηῦ Ὀοοκ. Βαυΐῖ, ψὮ1|6 [η6 ποῦὶς ἴῃ βοὴθ οὗ :ϊ8 ἔδθαϊιγθβ πιὶρ εὐ νγ8}]}} δὲ 

ἴπ ἴἰο {118 Πἰβίουῖ αὶ ποθ, ΤΠ γα ἀγα σογίδίη οἴμον ἔβδοϊβ τυ μἰ οἢ πηϑῖκο δυο ἃ [ΠΘΟΥῪ ἰπιροββ. 016. 
ΕἸγϑῦ, 10 του]α μῈ δ Ἰθαβδῦ υϑῦγ βίγδησο, ἰζ ΡΏΪΟ σπόρο [86 δυϊμον οὗ (μ6 Βοοκ οἵ ΥΥ ̓ἰβάομι, (μδὲ 
ἶϊ 18 ποὺ πιθηιἰοηθα ἴῃ {Π6 Δρραγθῃιγ 0}} 1δὲ οὗ 1108 νυ ησδ σίνθη Ὁ Ευδβοδίυβ (ἢ. Ε.; 
ἶϊ. 18) δῃὰ Ὀγ Δογοπια ((αἰαὶ. ϑογίρί. Ἐςοὶ.), τοβροοιτίνοὶγ. Απὰ ἴῃ τἴπ6 ποχὶ ρἷδοθ, ον ὈοΟΚ, 
ὙΠ116 Ἀστϑοῖηρ ἰπ 8οηη6 ρΑγιϊοαἶαγϑ τ} ῬΆΪ]Ο᾽Β ΡΒ: οβορ ἶσα! νίθνβ, ἴῃ οἰμουβ αἰ ἔοτβ ἔσο 
Ποῖ πποϑὺ Θββοη 14 }}}7, που ἢ, ΨΟΠΘΓΑΙ βροδκίησ, βἰαπάϊησ ἰῃ [16 γοϊβίίοη ἴο ἔπθπὶ οὗ 8 
βγϑβϑίθι ἱπρογίθοϊ δῃᾶ ογυᾶθ ἴο οὴθ ἔμ} γΥ ἀσνθϊορθὰ δἀπὰ οομρὶοῖθ. Οὐ δαϊμοῦ ρρθΑΥβ ΤηΟΤΘ 
88 ΟὯΘ Ὑ0 δα (θη ὉΡ ουγγοηῦ ΡΒἢ]Οβορ σαὶ ἰἀδ688 δηα Ἔχ ργθββί ἢ Β ἔου ἱποϊἀθηΐβ) 86, νι ὶἢ- 
οὐ μανίπσ (πΒογουρὮ!γ πογκοα τΠ6πὶ νον ἴῃ [116 ἸΔὈΟΓΔΙΟΓΣΥ οὗ ἢΐ8 οσσῃ τη. Ηδ ρ]}}]οβορῃΐζθβ, 
Ὀυῦ πιιουῦ Πανίηρ ΔΕ χοα ρΒΙΟΒΟρΡἶοαὶ ϑγϑίθ οἵ μἷβδ οσῆ. [1ἢ ῬΉΪ]Ο, ἔον ἰπβίδησθ, τὸ 
βΒηὰ ῬΙαιο᾽β Ιάθα οἵ (π υτηδη οοπβιϊυὐ!]οἢ 88 ὑμγθοίοϊ ἀ ἔυ}}Υ δαορίοα; π }}}6 (ἢ 6 ρῥβϑυάο- 
Βοϊοιηοῃ ΠΘΥ͂ΘΡ ΓΘΟορηἶΖο8 ἰΐ, Αἰ Πουσὶ ἢ6 ἤφα σοοά ΤὀρρογίππίΥ ἔογ ἀοΐησ 8ὸ (οἴ. ἱ. 1; νἱϊῖ. 
19 ἔ.; ἰχ. 15, ψυχή δηὰ νοῦς; δΔηα χν. 11, ψυχὴν ἐνεργοῦσαν αὶ πνεῦμα (ωτικόν, τὶ ϊἢ (86 ται δι 8 

ἴῃ 1Ἀ86 Οὐπμπθη ΑΡῪ ἴῃ σοπηροιϊίου τ (Ππ6 ἰαϑὺ ρα888σ6). Ασαίη, ἂὖ ἰΐ. 24, ἰΐ 18 βαϊἃὰ {πὶ 
ἀοδί οδπὶθ ἱπίο τῃ6 νουϊὰ {πγουσῇ [86 ΘηνΥ οἵ {λπὸ ἀονὶ]; σ ῖ]ὸ (ἢ6 ἀοοσίγίηθ οὗἨ δνὶ} 8ρ 18 
848 ὉΠ πόνῃ ἴῃ [86 Βοῖιοο] οὗ Ῥ)ιῖϊο, δθὰ ἀδαῖἢ τγ88 υπάογβίοοα ἴο Ὀ6 [Π6 ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ τ δ] οὗ 
{Π6 υπίοη οὗ βου] δηὰ Ὀοάγ. Ἰπάθοά, οπα οἵ ΡΒ) 0᾽8 ἑυπάπηοπίδὶ ἀοστηδβ 88 [πὶ 16 ὈΟῸΥῪ 

8 (Ὧ6 δοδῦ δηᾶὰ βουγοθ οἵ ον], --- ἃ ἀοσπια ὙΒΊΟΩ Π6 Ὀγΐησβθ οὐδ τι στοδί ϑῃδγρηθδθ δηὰ 
ΟἸθΆΓΠθ88, δπὰ οὴθ ὙΠ ]οἢ Οχοσῖβ ἃ σοηίσο πο ἰηἤμπθποθ οὐ ἷἰβ ἢ ο0]9 βρϑουϊδενθ βγβίθῃ, 
ὙΓὮΠῚ16 ΟὟ ΔΌΪΓΠΟΥΓ τηᾶῖκο8 ΟἿΪΥ 8 ὈΔΓ6 δἰ αβίοη ἴο ἰΐ, 88 οι σῇ ἰδ ΤΟ ΓῈ βοπιοι ίησ ἰο ψ ΒΟ Ἀ6 
δββρηϊρα, θυῖ ψἱτπουῦ ὑπαθγβίδπαϊησ {Π|| Ὁ}} σοηβοαυθηοθ8 οὗ βιιοῖ δβϑθηῦ (ἰ. 4; νἱϊδ. 19 1.). 
ἘΘΓΙΒΟΡ, δὺ 111, 7, 18, 1 Όγ {1:6 ““ ἀλγ οἵ ν] 5 ζαιίου ᾽᾿ δροίκοη οἵ, ἴδ ἰυάστηθηΐ δῦ {(πΠ6 6πὰ οὗ [86 
νοῦ] 18 πιθαπῦ, 88 ΠΙΔΏΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΟ, ἰδ σψου]ὰ Ὀ6 Δ ἰάθδ δἰξο αυΐϊίθ ἐογοῖση ἴο [86 σου οὔ ΡὮ1]ο. 
Βυϊ 8 ομίοξ οὐ͵θοίίοη ἴο {1|6ὸ ἰπθουγ οὗ βυς ἢ δὰ δυϊογβΐρ ἔοῦ ὑμ6 Βοοὶς οὗ ΥΥ̓βάοπι 8. (παΐ, 
ὙΓΠ116 τὶ βάοπι 8 108 ὑσὶ ηοῖραὶ ἐπ θηγ6, {Π18 σοφία 8 πον ΠΟΥ γοργοβοηϊθα 88 βιυιβίδι πἰηρ ΒΓ ἢ ἃ Γοὶδ- 
«ἴοη ἴο [168 λόγος ἃ8 18 ΘΥΘΥΥ ΠΟΤῈ πδδ ργοπηϊηοηῦ ἴῃ ῬΪο. ὙΥΠῺ ἴπὰ ἸΘῪ τόρ, ἰὴ ἔδοῦ, 
ἰἀοπείοαὶ, δηὰ γοργθβθηςθα ἃ ρουβοηδὶ Ὀοΐησ. Ηον, ἴδῃ, που] ἰξ ἤᾶνα Ὀδθθῃ ΡΟβ510]6 ἔογ ᾿ιῖπὶ 
ἴο Πᾶνα Καρὺ (18 ᾿Ἰῃουρσμῦ ουὖἵ οἵ εἰσῃῦ (48 δἱ ἰχ. 1, 2; χυὶ. 12: χυἱὶ!. 15), ἔξ 6 δὰ Ὀθθη [Π6 
ΔΌΓΒΟΥ οὗ {π6 ργοβθηῦ θοοϊς ὁ [ζὑ 18 ἴο θ6 δα πιϊ θα (πδὺ [86 ἰάδα οὗ σοφία 88 ρῬγθβοηϊθά ἴῃ 180 
Βοοῖ οὗ ΥΥΞἀοπι ὈθαγΒ ἃ βύγϊ Κκίησ γοβοι ποθ ἴο ἰμδῦ οὗ 1[Π6 λόγος 'ῃ Ῥμῃῖο; Ὀαΐ ἐδ 8. υδβρα ἴῃ 
ἃ ἴδν 1688 σοι ρτ ἢ ηϑ:}6 86η86, δηἀ 8 ΠΟΥΘῚ ΔΟΙΌΔΙΥ Ὠγροβίαβϑίζοα. ΕῸΡ [8686 ΓΘΆΒΟηΒ, ἰΒ6ῃ, 
ἴο 8Ά} ποιλμιίησ οὗ αἰ δεγθηοα οὗ βύν]6 δῃα στηΐποσ ἀἰβογρϑηοῖθβ Ὀθίνγθθη {86 τγιηρβ οὗ ῬΆΠ]ΟῸ 
δηὰ 018. ποτῖς οὗ (Π6 ρῥβουάᾶο- ϑοϊοιῃοῃ, --- Β0}} ἃ8 σοῃησεγπίησ (86 Ἰοησία οὗ 00 μογοά οἔ 
ῬΓΟρΡΏΔΠΟΥ (νἱϊ. 2), [86 οοηῃαϊιίοη οὗ βου}8 ἴῃ ἃ ργϑνίουβ οχἰβίθποα (ν]ϊ. 19 1.), δῃα 186 Ῥῃπΐδ}- 
πηθηΐ οὗ [86 Εσγρίϊδη8 ἐῃγουσἢ βαγρθηῖβ (χὶ. 15), --τ ἴπ6 (θοτΥ ὑμδι 116 ἔοτπηοῦ στοῖθ [0 ΒοΟΚ 
οὗ ῬΥ βάοιμι δαπποῦ ἔογῦ ἃ τηοπηδπὲ ὕ6 δηϊογίαἰ πο. Φοβερῆυβ (Οοπέγα 4... '. 28) δρθδῖκβ οἔ 
Δποίμον ῬΉΪΟ 48 μανΐησ πυϊτίθη θουαῦ ΦονθΒ αἴξαῖγθ. ὁ“ Ἠοπάανοῦ, ᾿οιιθίγαβ ῬΒΔΙΘΓ 8, 
δ) ἃ {1π6 οἰάον ῬὨ]ο, πῖ ἢ} ΕΜ ροΪΘπιιβ, αν ἤοῦ σΤΘΘΟΪΥ πΐββοὰ {π6 γα ἢ δοουῦ οὐ δαί τ, 
ΠΟΒΘ ΤηΐΪΠΟΥ τη βία Κα8 Οὐσῦ ἘΠπϑγοΐοτο ἰο Ὀ6 ἔογρίνθη ἴΠπ6π|.᾿ Απά, ἱπαβιιυοὶ 88 ἰΐ βθοιθᾶ 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴ0 βοη!θ (ΒΠγυδβίυβ, δὲ Πεποοΐο, ολΡ. χὶ.) ἴο ἴᾶν ἃ ῬΆΪΪΟ ἴον ἴμ6 νυῖοσ οὗ οὐῦ 
ΜΟΓΚ, δηὰ [86 ἰδίου ὁη6 ἀοθ8 ποῦ ΔΏΒΘΥ ἴὸ ἴδ σοπά  οπ8 τοαυϊγο, το πᾶνο ἀθοϊαγοα (Πδὲ 

ἦν τηυδῦ ᾶνὸ Ὀθθη {}}|18 οἰ οὔθὐθ.0 Βαΐί ἱῃ [Π6 ἢτϑι ρἷδοά 6 νγσᾶϑ, δοοογάϊηρ ὑο Φοβθρδι8, ἃ 
Ποδῖμοη, δηὰ οουϊὰ ποῦ 80 αν τγίζίθη οὗ 96 18} αἴξαϊγβ ὸ ὅν; δηά, ββοοηάϊυ, γὸ ΚΗΟῪ 

ἴογ ἃ δου ποίησ ἔτι μον δοουΐ Ηἰπὶ {ᾶπ πμδῦ 18 ἑουπα ἴῃ [86 εν ει ἰδιουίδη 750 
τηθη ]οηρα. 

Βεϑίἀ68 {π6 πᾶῖὴα οὗ ῬΏΪ]ο, [μδὶ οὗ Αὐ᾽βέοσυϊαθ 85 Ὀθθη τηθηιϊοηθα 85 {6 ροβ810]6 δυο ῦ 
οὗ ἴ10 Βοοὶς οὗ Υβάοπι. Ηθ ναϑ ἃ ἴθδοδοῦ (διδάσκαλος) οἱ Κίηρν Ριοίθιγ ΝἼ. ῬΒΙοτοοῦ 
(8. σα. 180), ἴο τοὶ ἰθὺ με ἀραϊςσαῦδα δη δ᾽ οσογίοαὶ ὀχροβϑιοη οὗ [86 Ῥοηίδίθυο ἢ. Ηθ 8 
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τηθηἰοηθα ἴῃ 2 Μδοοδῦθθϑ (Ϊ. 10) 88 μβανίηρ βργιησ ἔγοτλ ἃ ῥγίοβυ  Υ ἔδιγ, δηὰ 89 πανίησ 
θθθη δαἀγεββθα ἰῃ ἃ ἰθῖϊον οἵ διυάβ8 Μδεοδθεθιιβ ἴο ἴ6 Εσνρίίΐδῃ 68, 88 Ὀθΐησ {μοὶγ πηοϑὲ 
ἀἰβυϊησαϊδηθα τοργοβθηιδνα δῇ (μδὺ {ἶπ|6ὸ. ὙΠ6 Ἰοίίον ἴθ ἰηάδοθα ψιμουΐ ἀδῖθ; Ὀυΐ [Π6 τ οδῃ 
Ὅ6 Π{16 ἀοαδι (μδὺ [86 ν)ρ}]-Κπουσῃ ρμογὶραίθιϊο Αὐἰβίοθυϊυβ οὗ ΑἸοχδπάτγία, ᾿ἰνίησ αὖ {π6. εἶπιθ 
οἔ Ριοϊοιγ ΥἹ., 18 πιθδηῖ. δ νἂϑ 6 τροδῦ ῃοίϑα ἔογθγαππορ οὗ ῬΆΏΪο ἴῃ δ] δρογίζίησ [86 
ΟΙὰ Τεϑίαπιθηῦ, δῃὰ ὉΥ πηθϑπδ οὗ ἱῃίθγροϊδιίοηβ δηὰ ϑιιϑυλεαϊοηβ ὄνθα δἰἰθιηρίθὰ ἴο πιᾶκθ 
οἰὰ ατθοκ τυίϊουβ {κ ΗοιμοΥ βρθακ ἴῃ [86 ἰπίογοβίβ οὗ (86 6 νῖ88} το] ρίοη. ΕὙδσιωθηΐδ οὗ 
818 τσὶ ησΒ βάν ὈΘΘῺ ρῥγοβογνθαὰ Ὀγν Ευβοῦϊαβ δὰ ΟἸθιθθηῦ οὗ Αἰοχδηάγίδ. Βαΐῦ {ποτὰ ἰδ 
ποίην ἴῃ τΠ6πὶ ἐμαὶ που]ὰ Ἰοδὰ οπ6 ἴο ἰάθη γ ἰπὶ τὴ} (ἢ6 δυΐμοῦ οὗ [86 Βοοϊκ οὗ ὟΝ ἰδάομῃ. 
Μογθονυθσ, αἷ8 ροβί [οι δὲ (86 Εργρίίδη οουγὶ τγ88 βυο {παΐ, θνθῃ ἰξ δα μδὰ ἀθβίγοα ἴΐ, ἢ 
οου]ὰ ποῖ τὶ βαΐθυ ᾶνὸ τὶ τἴθη οὗ Κίηρβ 88 ΟἿΡ διῖμοῦ ἢ88 ἀοπθ. Βυΐ 6 που]ὰ ποΐ μδνθ 
πϊβμοα οὐ θθθη ρῥγοπιρίθα ἰὸ νυ [6 ἴῃ {818 τηϑῆπογ, ϑίηοθ ἀαγίησ [Π6 τοῖρῃ οὗ Ριοϊθαγ ΥἹ. [86 
σοηαϊιίοη οὗ (π6 Φονν8 ἰῃ Εσγρῦ τγ88 τηοϑὲ ἔβδνογδΌϊθ, 116 ἔγοτη βυοἢ ραβββροβ 88 χὶ. δ δ, χὶϊ. 
28 Π΄., δηὰ ομδρ8. χυΐ. δπὰ χῖχ., Ὁ ἰδ ϑνϊάθηῦ τμδὺ {Π6 ργϑβϑηΐ θοΟΪς νγβ8 οοιηροβαὰ δ 8 (π|6 
πθθη [86 Ιβγϑθ 1168 6ΓΘ Ορργθβϑβθᾶ ὈΥ͂ ὑμεῖγ δῃθιηΐθϑ. [|ἡ δαάϊοη ἴο (μ686 ὕτγο Ἰθδαΐησ ἰβῃ- 
ἄφης 68 οὗ τπιοάθτη οὐ ἰοἴϑηι 88 ἰῦ τεβρθοίβ {16 δας μογβηὲρ οὗ (86 Βοοὶς οἵ Ὑ ἸβΒάοιι, {π 6 γα τᾶν 
Ὀ6 τηθη(ἰοποα [Π6 ἔΠΘΟΥΥ οὗ ΕἸΓΒΒογὰ (Εἰπἰεἰ δ, Ρ. 184), τ οἢ 18 δἀορίοα 4180 Ὀγ αἐτγῦγον (Ρ. 
266 Η.), Τ.ᾶάμηθ (Ὁ. 170). διὰ Φοβδὺ ((εβολίολίο, Ρ. 818), ἰδαῦ [πὸ δυῖμορ τὰθ οὔθ οἵ {16 
βοοί οὗ Τμογαρουῖθ. Τα ορἰπίοη 18 ὑδβθὰ οὐ βυο ἢ} ρβββᾶσββ 88 ἰἰϊ. 18 ΕἿ. ; ἱν. 8 ἔ,; νἱῖϊ. 21; 
χν. 28. Α Φον ἢ βοοῖ οὗ [18 βογί, οογγοδϑροηάίΐησ ἴο [86 Εββθηββ οἵ Ραθϑβϑίίῃθ, 88 88 θθθῃ 
ΦΟΏΘΡΔΙΪΥ τηδἰπίαϊ ποὰ, οχἰδίθα ἴῃ Εσγρὺ Ὀδέογθ [86 θθοϊπαΐηρ οὗ [86 ΟἸ γι βιϊδη ὀστᾶ, ηῸ γσϑγθ 
Θπιδυβίαδιλο δἰ γοΒ οὗ [86 ᾿οδομίηρβ οὗ Ῥ]αῖο, με] ὰ 86 Ὀοὰγ ἱπ ργϑαὶ βυθογαϊπϑίίοη, τγοτθ 
ς 6] αΐ68, δηὰ σαντο 86] -ἀθηΐδὶ ἴῃ ὙΘΥΥ ἸΠΔΏΥ ΤΟΒρΘΟΙΒ ἴο0 8 ἔοο 58} δῃηὰ πίκρα δχύγθηιθ, 
Βυὺ [16 ραββᾶρθβ σϑέουτϑα ἴο, ἤθη ῬΣΟΡΟΥΪ ἰηϊογργοίθ, ἀο ηοὺ δποουγᾶσα ἴμ6 νίθνγβ οὗ (18 
ΒΆΡΡΟΒΘά βροῦ; δῃηᾶ {μθγὸ 18, όγθονθῦ, ποίησ ἱπ [86 ὈΟΟΚ ἰμδὲ ποι!ὰ Ἰεδὰ 8 ἰο 1:8 ορίπίοῃ 
[μ8ὺ [86 δυῖῦμοῦ Ὀδ αν ὰ ἰη, ἱδυχμῦ, οὐ ῥγδοι θὰ (86 βαγὰ δβοουϊοϊβαι Ἡμΐο 88 μ6]α ἴο μα ἐϊ8 
τηοϑὲ ῥγοιῃϊηθηΐ σΒδγδοίογβίϊο. 

Βυὶ Ἰδοῦ 8 ΠΟΥ͂ ΘΧΔΙΠΪΏΘ Τ]ΟΓΘ ΟἸΟΒΟΙΥ δοηλθ οὗ [86 Ἰηϊδίογῖοα] δἰ] δίοπβ πο ἢ Δρροαᾶῦ οπ [6 
ἔδοθ οὗ [86 πογκ 561}, 'π [86 Πορθ (μαΐ βοπηθ οὔβ οὗ {μθ), οΥ 4}} ἱοσϑί μοῦ, ἵὩδῪ Βορ ἃς ἴο 8 
ΒΓ οἰ πον δοουγαίθ βου θυλθηῦ οὗ [86 χαρϑίίοῃ οἱ ἰΐ8 ἀ4Δῖ6. 76 βἰιυδίΐοη οὗ {πΐπρϑ, 88 ργθ- 
βοηϊρα ἴῃ 886 γΘΓῪ ορθπΐησ ομδρίεγβ, δῇ ὁποθ δίυσγαςιβ δἰϊθηϊίοθ. ΤΏΘΥ παγὰ 6υ]}] {ἰπ|68 ἀροὰ 
ὙΠΟ, [86 Δα ΠΟΥ Δα ἔ8|]6ὴ : “  ΠἸοὰϊ τοτο σμιίησα, τὶ ΐη τ τὸ ἔθαγβ.᾽"" ϑικοαρυϊοίδιαι δὰ 
ἀθνθίορθα ἰἰβο]ξ ἰπ βοπιθ ἄθστοθ σμθη ΕΟ] Θβἰαδίθϑ δηὰ ἴπ6 Βοοὶς οὗ Φοῦ σψϑγὰ πυίῦθη, Ὀυΐ ὉΥ 
ὯΟ Π168η8 [0 ἴΠ6 οχίδηϊ [δδἱ 10 τηδηϊξοδβύβ ἐϊβοὶξ ἰὴ [6 βαγὰ, σοδγβο, γρο κϑββ πιδίθυϊδ] δὰ οὗ [86 
δροβίδίθ δενβ ἰῃ ΑἸοχδηάγὶδ, γη0 8γθ δ] ονσθαὰ ἴο βρβδὶς ἰῇ οὖν Ὀοοὶς (ἰ]. 10, 12, 16)... Υ᾽ 6 84 
ὁ. βροδίδίθ 4608, ἴον 10 γγχἃ8 οὐ {ποὶγ δοσουηΐ, δρδῖπβϑὶ μοὶ δηὰ (μοὶν ἱπήμπδπορ, (μδὺ ΟἿΓ 

Ὀοοῖκ 88 ἁπάουθίθ α]γ πγιϊΐθη. Οἱ Δ ΠΥ οἴδδῦ βιρροβίτἰοι [86 ποῦκ οουὰ Βαγαϊν θ6 υηάρογ- 
βίοοί, Εἰ 6 88 ἐΐ γθβρθοῖβ ἰΐ8 οοπίθῃϊβ οὐ ἔοστη.0 ΤὮθ80 τηδίοσί  δῖ8 ἀδηΐϊθα (μ6 ἱπηηοσίδ {Υ 
οὗ {86 808] (ἰΪ. 1--ὅ), Βγδηὶς ποῖ ἔνροια 186 Ὀοϊά6ϑὺ Ὀ]αΒρμθν (ἰ. 6--11}, δουσῦ Βαρρίπθββ ἰὼ 
186 ν)]  (ἀ6βὺ 11 Ὀδγ εἰ πἴβπι (11. 6-11), δηὰ τἱἀϊουϊοὰ δῃὰ ρογβοουϊθὰ (6 αοἀ-ἔδαγίησ οὗ υοὶν οσσῃ 
οουηίγγθῃ (ἰϊ. 12--20). ΤΊΘ ἴγρ6 οὗ ἀηδο]ϊεἔ πο ἢ} μου βῆονβ 1086} ἰ8 ἔδ' τῆοτο ρχγοπουπορὰ 
8η4 ὑἱτ6 Γ᾽ νθῃ ἴδῃ [μα οὗ τ ῖς}} γα γοδά ἴῃ {16 ἔσγβί ὕνο θοοκβ οὗ Μδοοδῦθοβ (1 Μδοο. 1. 
11-1δ, 41-61; 2 Μδοο. ἰν. 10--18), 8ἃ8 Βανίηρ τηδυοα {μ6 (ἰπι6 οὗ Απιϊοσμυ8 Ερίρμδπθβθ. {Φ6ν»- 
188 ἀροβίδίββ δ.Ὸ ἴθ γθ γοργθβθηίθα 88 ρίνίησ ὑρ ἱπάθο [86 τοὶ σίου οὗ {μον ἔδυθμογβ ἔου ᾿θ8- 
ὈΒΘηἰδ ἢ σῖϊθ8 δπὰ σογοιηοηΐθϑ, Ὀαῦ ΠΘΝΟΣ, 88 ἴῃ [16 ργθβθῃῦ οᾶ86, 88 ἀθηγίηρ 41] τοὶ σίοῃ Ὀοἢ 
ῬΥΔΟ ΘΙ Υ δηὰ τμϑογουϊοα!γ. Βυῦ νγὸ ΚηΟΥ ἔγοιῃ ΟἿ ΟΡ ΒουΓΟΘΒ ὑμᾶῦ ἸΘῪ Βυ0 } ἀοσαηογαίθ 
1βγϑδο! ῦε8 ἰνοὰ ἰπ ΑἸοχαπάγία ηοῦ Ἰοῃσ Ὀθέοτθ ὑπ6 ΟἸ τ βιίδη ογα.0 Ῥμΐ]ο 88 σίνθη 8 ἀθβογὶρ- 
ὕοη οἵ ἴδοι (126 Οὐη ιδίοπο Σἱπησωμαγωπι, 860. 2, 1) Τηίδιι5 γιγιυ(διι5, 866. 2), βαγίηρ 1μδὺ ΓΠ6Ὺ 
ποῦ ΟὨΪΥ ΒΟΟΓΠΓ ΝΥ ἔογβοοκ ὑμ6 ἔδ ἢ οὗ {μοῖν ΖΔ ΊΒογβ, Ὀὰῦ Ἡθαρθοὰ οοπίθωρῦ ὕροῦ 1ϊ, δηὰ ρᾷνθ 
ἘὨθιμβο νυ 68 ὉΡ ἰο 8 ᾿ἰΐθ οὗ βθῃβδ) 80}. 

Βυΐ, ἰξ ουν ὈοΟΙΚ (μυ8 ἴῃ 118 ΘΑ 6 Υ Ομδρίουβ, ὈῪ ργοβθηϊίηρ οὔ οὗ ἴπ6 τηδυκοα ἀθυθὶ οριηθηΐβ 
οὗ δυάδίδηι 1.81 ργονίοιβ ἴο μ6 ΟἸιτἰϑύίβη γα, ρίνθϑ υ8 δὴ ἱπυϊπηϑίύζοη γοθρθοϊίηρ {86 {ἰπ|6 οὗ 108 
ΘΟ ροβι ΐοῃ, 0 1688 4068 ἰῦ (0 80 'π (ἢ ΟΒδρίθσβ ΒΘ ΓΘ {Π|ὸ οχίθυ δὶ στουηὰ δηὰ οσοδβίοῃ οἵ 
δΌΆΘΙ ον 5} ΔρΡΟΒίϑϑΥ ΓΘ ἱπηρ 16 α]γ βού ἔουυθΒ. [0 νγὰβ 186 ρἰαγίησ ἀἰβογθράπου Ὀοΐνθϑῃ (0 
εἰοσγίουβ ργοπιῖὶβα οὗ {1:6 96 188} βγβίθπι δηὰ 1ΐ8 τηϑᾶσγθ γθβ} 18, θη σοιηραγοὰ π|0} 186 8ρ- 
Ῥϑγθηῦ βυσοθββ οὗ ποδί μοηΐβῃ. ΤῊΪΒ στουηὰ 8 ἱπάθοὰ πἰηοα δὲ ἰῃ τ86 ἤγβι ραγὺ οὗ 186 Ῥοοκ 
(1. 21 δι; μὶ. 1-; ἰν. 2, 5 8.), Ὀὰϊ ποῦ ἔα] πουϊοοὰ ἔτοαι {86 ὑθπ σμαρίον οα. 10 15 βῃονγῃ 
δον 86 Ὠ᾽νίηθ Ῥγονϊάθηοο μδὰ τυ]θα ἔγομι (π6 ἰἰπ6 οὗ Αἄδπὶ 11] Μοβοβ (χ.-σὶϊ.); δὶ, οἢ 
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[86 οἴμον Ββαπά, ἰἀοἰδίτυ νγῶβ ἴῃ 118 οτἱρίη; Ὑμαὺ ἰὸ δὰ Ὀδοοιηδ ἴῃ ἰΐ8 ἰριιοϑὲ δηὰ ἰονϑϑὶ 
ξογτηβ; ΠΟῪ ἔοο ἴ8ῃ, ἤονν ἱπητηογαὶ ἴῃ ἐϊ8 ἰαπάθπου ἰδ δα ονοῦ θη, δπὰ ΠοΥ ἰὺ δα ΒΟΟΏΘΙ ΟΥ̓ 
Ἰδίου ρυηρσοὰ 4}1 [μοβ6 ἴῃ τι ΒΟΥ Ὑγθὸ μδὰ Ὀδθὴ δάάϊοθα ἴο ἰὶ (Σ ϊ].--χν.). Ἐβρθοΐδ!νγ τγᾶϑ 
811} [818 186 ο886 τ ἢ [86 ἀορστδάϊησ πογβΐρ οἵ Ὀταΐθ Ὀθαϑίθ, 88 ργδοοθα ἴῃ [πο Ἰδηα οἔὗ Εγρί 
(αἱϊ. 24; οἷ. χὶ. 1δ, δηὰ χν. 18 55.). Ετοπὶ (818 ροΐϊηῦ οὗ νἱονγ ὑμ6 ἰγϑδηδί θη γἃ8 πϑίαγδὶ (0 
[86 σοπαϊξίοη οὗ [Ξγ86] δ (μαὶ ἔπι. ὕπαον [86 γϑ]] οὗ δὴ οχαρρογαίθα ἡδγταιίνυθ, (μ6 ουθῃϊ 
ὙΒ1ΟΒ ἰοοῖς ρ͵δ66 οἢ {πε ἀο]ίνογαποθ οὗ [δγδ6] ἔγοπι Ερυρί, ἴῃ πο ἢ [86 οοπιγαϑίθα ὄχροτί- 
ΘΩ668 Οὗ [86 πὑ121 Ὴὃξρθορίθβ ἃσο νἱνα]γ ρογίγαγεα, (86 ψτῖϊοῦ αὐύοτϑ 18 γογὰβ οὗ παυηΐηρ Αἰἶκ6 
ἴο δροδβίδίβ ἴβγδϑὶ δηὰ ἈΘΡ ὀρργθββογβ, ΜὨ16 ὑο 186 ἀοά-ἔθασίηρ, πὰ ἔα [0] ΒΘ τλαῖχθβ ῥγοιηΐβθ 
οὗ βρθϑὰγ ἀθι νογᾶποθ δηὰ θη]αυροιηθηΐ. 
Νον βύο 8 βίδίβ οὗ ρο] 8] δῇἶδίγβ ἰη Εργρῇ δ [6 Ὀοοκ ἱπιρ] 168 τὰ βμουἹὰ ποῖ Ἰοοῖ ἴον 

ΘΑ] Εν {μη {86 ρογὶοὰ (Β. Ο. 284--246) σίνθη 88 {π6 ἀδῖθ οὗ (8Ὲὲ ΓΧΧ. ἐγδηβίδθοη, οἢ ΒΟ ἢ 
ΟἿΓ ὈΟΟΪΚ Βῃονγβ οἶθαν, ἰξ 1Ἰπηϊ δα, ἴγϑοοθδ οὗ ἀοροὺπάθῃοθ. Μογβουθγ, γὸ δδουϊ ἃ ποῖ ἰοοῖ ἔογ 
ποῖ ἀσγίησ [86 τοῖσῃ οὗ [Π6 Θαγον Ῥιοϊθηθβ, τῖιο, 88 ἰῦ 18 ψΜ6}} Κπονη, ἰτοδίβα (86 “608 ἴῃ 
Ἐργρὺ τῖτὰ στοδῖ ἔδυοῦ δηα ᾿Ιογα γ. Οἱ [86 ΟΥΠΟΡ μαπα, γγχὸ ΠΙΔῪ Ὡοῦ, οΥ ΤΕΔΒΟῚΒ 8ΙΓΟΔΩΥ 
εἰνόη, Θβρθοίδ!ν {1|0ὸ τοϊδιίοη ἐὺ βυβίδίπβ ἴο ῬΆΪ]ο᾽Β βγβίθιῃη, (μα 18, 8ἃ8 Βοϊαΐπο δῃ ἰηϊοτγιηθαὶ- 
ΔΙῪ Ῥοδὶϊίοη Ὀούνδϑῃ ἰῦ Δπα (86 τοοῦθ οὈ͵θοίϊνα ῥΕΣΙΟΒΟΡΆΥ οὗ [Π6 δδυ] ον Ψυάαίδηι, σῖνα Οὐ 
ὍΟΥΚ ἃ ἀδῇθ ἴοο ποᾶὺ {86 ΟΠ γι βιίίδη ογα, το 1688, ἔονυ (᾽ὴ6 588π|6 8η4 ΏΔΏΥ ΟἾΠΟΥ ΤΟΘΒΟΏΒ, ἃ 
8|}}} ἰαΐϑ οθθ.0 Ἦθῃσθ, ὅ170 8ΓΘ βῃεύ ὮΡ ἰο 1ἴπ6 οοπο]υβίοη {παῦ 1 τηδῦ μᾶνθ Ὀθθη ΘΟΙΏροΒΘα ἘΥ͂ 
δὴ ΑἸοχδαπάγίδῃ «0607 Βοῖιθ ἴλη6, Ὀαῦ ποῖ ἴοο ἰοηρ, δέϊον {π6 Ὀορίηπίηρ οὗἩ [1.6 ἰαῦον Ῥογβθου 8 
οὗ [86 δονγβ ἰη Εσγρί, (πδὺ 8, ἀυγίηρ (6 τοῖσῃ οὗ Ριοϊθιωγ Υ1]|. ῬΏγδβοου (Β. σ. 145-117). ΟΥ 
ἷ8 ποβγεβῦ βυσοθδβοσθ. ΤῸ δίϊθωρύ (ο ἢχ ἴ86 ἀδίθ πιοῦθ θχδοῖν που βϑθπὶ (0 Ὀ6 88 ἔμπι]6 
88 ἰζ 8 ἸΠΠΘΟΘΒΒΑΙΥ. ᾿ 

Ῥοοίτίπαὶ Τεαολίη. 
Α δύμθοῦ οὗ ροΐϊηβ ὈΥ πιθδῃ8 οὗ Ὑΐοῖ [86 ἀοοίτηΔ] ὑϑδομίπο οὗ ον ὈΟΟΪκ πιὶρηῦ 6 Ομ δγδο- 

τοῦ Ζοα πᾶν Ὀθθη δἰγοδάυ ποϊοθὰ ὑπάρϑν [ἢ6 ργονίουβ μ6δα, βυοῖ, ἕοῦ ἱπβίδῃςθ, 88 ἰῃδύ οὗ ἃ ρμοῖ- 
8008] ονἱ! βρί γί (Ϊ. 18 8.), σγδο ἰ8 1Δϑηι θὰ τι [Π6 τοπιρίοσ οὗ οὖν ἢγβὺ ραγϑηΐβ; ἴῃ6 ονϑὺ- 
τηδϑίθσίηρ ἰδἤσσηοο οἵ [26 ὈΟΔῪ ὕροη {86 δβουὶ (ἰχ. 1δ); [16 ρῥγοδχἰβίθης οὗ ἴδπ6 Ἰαἰΐθν (ν11}. 
40; οζ. νἱ]. 1); δηὰ [86 ογοδίίοη οὗ [86 σ;βο]θ σου] ἔγομλ ἃ ργονίουβὶυ οχ βυϊῃρ ἔου τ 6588 τη 8- 
ἰογ 4] (ἐξ ἀμόρφου ὕλης, χὶ. 17), ἴῃ 411 οὗ πιηΐϊς ἢ ραγυύϊουϊαγβ, οχοθρὶ ἴμ6 ἢγβί, [86 ΔΌΠΟΥ βίδηά 8 
ποῦ ΟὨΪΥ Ουἰδίἀθ 186 τοίην οὗ [Π6 ΒΙ 6, διιοησ [86 ΡὨΙΪΟβορθοῦβ οὗ μἷ8β πη, Ὀαΐ, δσοῃ- 
ΒοϊΟΌ ΒΥ ΟΥ̓ ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΙΒΙΥ, ἰΔ Κ68 δὴ διἐ τὰ ἴῃ 8 οογίδί πῃ ἄθστθο δηϊδροηίϑιϊο ὕο [Π6 Β΄]. 
ΤΠ ροηθγαὶ δἰτη οὗ ἢἰβ σόσκ, Βοόνέθνοῦ, ἰδ υπἀουνίοαϊν ἃ ροοὰ οπθ. [ὺ ͵β ἴο 8δον, δἰἴκθ 

ἔτοιι ΡὮΠΟΒΟΡΕΥ δηαᾶ Ὠϊδίογυ, 85 σαί ηϑὺ (86 τηδίογ δ 8ὲ8 οἵ ἷ8 ἀδΥ, τ[μδὺ [86 ῬΓΟΡΟΓ ρῸΔ] οὗ 
118 τδϑ ποὺ ποῦ ὀχίβίθησθ, ΠΟΎΤΘΥΟΣ ἰοηρ, ΟΥ ΡΙΘΑβαγο οὗ ΔΠΥ βοτῖ, Ὀπὶ βοπιοί ἱπρ ΠΟΌΪΥ ἐη6]- 
Ἰοοῖι8] δῃα πιογαὶ, δηὰ ὑπαὺ [86 ρίουδβ 1δγδ ἢ 16 γᾶ πῃ [86 δυγαβὺ ρδίδ ἴο 108 δἰζαϊπιηθηῖ. ΤῊΘ 
δΔυΓΠοΥ ἴθδο 68 σοποογηΐησ ἀοὰ μα Ηθ ἰδ 8 βρίὶτῖϊ, [μδὺ Η16 18 δ σι Υ, οπιηἰβοϊθηῦ, ΟΠ ἶ ΡΤ 5- 
οηῖ, πὰ ἰῃ ΟἾΠΟΡ γταϑρθοῖβ ἰμδῦ Ηθδ ροββϑββθβ [86 δἱγϊ υῦο 8 ψ ῃϊ ἢ ἀγΓΘ ἱπιραϊοὰ ἴο Ηΐπ ἴῃ (86 
ΟἸἹὰ Τοβίδιηθπι. ΤὍμα αἀἰνίηθ ΠΟΙ π688 18 ἱπάθοὰ Ὀυῦ 1116 Ομ ρμδδζοὰ (χὶϊ. 16), Ὀὰὺ Ε{}}} 1 18 
ἐπ ρ] 16 ἃ ἴῃ [6 γϑοοσηίοη οὗ οὐδ οΣ δβοϊυῦθ διυγθαϊαβ (χὶϊ. 8, 15; χὶν. 9; χνὶ. 24). ΤῊΘ 1ά68 
8, ἰη ἔδεῖ, ἱποϊπἀ θα ἴῃ [6 σοφία {μαΐ ἰ8 αϑογϊ δοὰ ἰο Ηΐπι, ψὩῖὶς ἢ 18. ποὶ βοπιϑίίησ τηργοὶγ ἰπ- 
(6]]δουδὶ, Ὀαΐ Β88 8180 ἃ τῃογϑὶ βἰσηϊβοδποθ (ΟἹ. υἱΐ. 22, σοφία --Ξ- εἰκὼν τῆ: ἀγαθότητος θεοῦ). 
Βοιηθί πη 8 βου ΔῈ 18 ἈΡΡΑΓΘΏΥ τηδάθ ἴο δοῖ ἔτοπῃ ἅπ Θχο υβῖνθὶυ 96 18} Ροϊπῦ οὗ νἱον (1. 
16-18; ἰν. 8-ὅ, οἱ ραδδῖηι), πιὰ ἤθησο ψ 0} ἴοο ρτοδὶ βϑυθυῖ τ, ἀπὰ ρογθΔΡ8 8 βῃδαθ οἵ ἱπ)υ8- 
τἶοο, ἰοτσαγὰβ οογίβίη οἶα88θ8. Βυῖΐ, ἰῃ ροπογαὶ, [μ6 τοργοβοῃιδιίοη οὗ εἷπὶ 18 ΒΙ ̓ ς]. ΤῺ 
αἀϊνίηθ Ῥογβου δ! ν 18 τηδάθ 1688 οὗ ἴπδὴ πουϊὰ ἤανα Ὀδθη [6 οα86 1ἰξ (π6 ὈΟΟΚ Βδὰ οτἱρίπαϊοὰ 
δὲ 8 ΘΔΥ]Π 6. ροτίοα δηᾶ ὑπάοὺ αἰ ξογθηΐ οἰγουπχδίαδπορδ, Ὀὰΐ ἴῦ 185 ποῦ ῥϑδηςμοίβιϊς ἴῃ 118. ὕ680}}- 
ἧησ. ὙΒΘΓΟ [818 ταϊσῃς βθθπὶ ἴο Ὀ6 [6 6886 (εἴ. φωτὸς ἀϊδίον, νἱΐ. 26, εἰ ραϑ5ϊπι), ἰῦ 18. ἴο ὉΘ 
δδουϊ θα ο (πΠ6 ρϑου]ίδν οοἰογίησ ρίνθη ἴο (86 ἰπουρσῦ Ὀγ {86 ΑἸεχδηάγίδη ρΠ]οβορῦγ. Οοά ἰ9 
ἃ ἴαῖμον, ἃ ἀοά οὗ ΤΩΘΓΟΥ͂, Θχθσοΐβοβ ἃ ὑγονίθησθ ονὸῦ θη (χἷν. 8), δῃἃ ΠθΔΓΒ ὑΠ6 Ὁ ῬΓΆΥΘΓΒ 
(Υἱϊ. 7; νῇϊ, 21 8.). Αοοογάϊηρ ἰο ΝῆροΙθδο (Ηγζοσ᾽ β δαἰ- Βπονδον 8. Ὁ.}, 186 1468 οὗ 186 
Τυϊδὶγ ὄνθη ἰθ οὈ͵θοιγο Υ δα απλογαϊθα ἴῃ μὴ ΟΣ ὈΟΟΚ [88 (0 Β8Υ οὗ [16 σοφία; λόγος, δηὰ 
186 πνεῦμα, ἴπο 480 Ὀοΐπο ΓΟρΡΓοβοπίθα 88 οη6 Ὑἱ σοφία ψἰιῃουΐ Ὀοΐηρ 016 βᾶπιθ 85 ἴΐ (Ἷ. 7; 
ἶχ. 17). Βαυὺ ἰ0 που] βϑϑῆλ γϑίμογ {πὶ Βυ0ἢ ἃ σοπ͵υποίίοῃ οὗ νγογὰβ νγἃ8 ἴῃ (18 ο8.56 5 ΠἸΡῚῪ 
δοοϊάθηίδὶ, ἀπά ἰὐ 8 οογίδίη, 89 ΝΆ ΒΟ α]5ὸ δῖ, {μαῦ οὐν δυΐμον Εἰ βοὶ δα πο ἴδῃ- 
εἰν] ἰάθα ἰῃ 8 πιὰ οὗ 6 ἰδίον ἀοοίγίηο οἵ 1860 ΤΙ, οὐ οὗ (86 ἱποδγηδίίου. (Οἱ. Ηδβϑο, 
Ῥ. 249, ἀπά Βγυοῖῃ, Ρ. 845 ἔ.) 
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Ιῃ ἴϊ8 δι τοροίορυ, [86 τοδοβίηρϑ οὗ {π6 Βοοῖκ οἵ Ῥ ᾿βάομι ἃγὸ θβρϑοίδ!!υ ποιΐοθδθ!α, δοὰ 
ῬΟΓΒΔΡ8 πιοϑῦ ὀρθὴ (0 οδ]θείοη. ΤΠ οἰϊοῖ θη οὗἉ τιδῃ, [86 ϑιπυππι δοποπι οὗ ἷδ βίγι νίηρϑ 
δηἃ ΠΟΡΘΒ, 8 τοργοϑδϑηϊθα ἴο 6 [88 ροββϑββίοῃ οἵ σἰβδάοῃ. [Ὁ νὰ8 (δὶ πίοι οοῃδεταἱθά (ἢ9 
ἑτηᾶρο οὗ αοὰ ἴῃ ψ Ὡς ἢ τπηδὴ νγᾶ8 δὲ ἔτϑί ογθδίϑα (1. 28), δῃᾷ 18 41} τὰ 8 ἴοβϑϑ οὗ 186 β881η6. 
ΤὮΘ δυῖμοῦ γοοορηΐζοδ (Π6 ἕδος οὗ ουν ἔ6]]}6η οοπαϊτίοη, Ὀυὺ (88 ψγ βᾶνθ 8414) 6886} {18}} 7 ΟὨΪΥ 
88 ἃ ἔ4}} ἔγοιῃ Κπονϊοᾶρο (ἰ]. 22, οὐκ ἔγνωσαν μυστήρια Θεοῦ), δῃα 80 ΓΘ6Δ]17 0 ἔ4]} αὖ 41}; βῖποθ 
ἔδὸ Ββανϊηρ οὐ Ὡοῦ δανίησ Κηπονίοαρθ ἰδ ῃοΐ 8 πηλοῦ τ μὶο ἢ 18 ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΥ ἀδροηάδηϊ Οἡ ἔτθθ 
οδμοῖίοθ.  ἰβάοιῃ ἰδ ἱπάθοὰ τοραγάθα 88 δοπιϑιίηρ (μδὺ ἱποϊαά6θ ἃ Κπον]θᾶρο οὗ αοά, ψΈΙΟΒ 
Θσο ὉΥ ἴΠ6 Μαβίον 18 πηϑδὰθ ϑΥὡπΟΩΥΤΟὰΒ ἩΪῚΝ οἴοσηδὶ [ἰἰξο ; Ῥαΐ τι ΟὟΥ Δυϊμοῦ 1Ὁ 18 186 
ἀηποιοίδασε [παῖ ἰ6 ἰηδἰϑυθὰ οἡ (ἐπίστασθαι, εἰδότες, χν. 2 1.), δῃὰ Κπον]εοάροα, ἃ8 ἰδ δῃου)ᾶ βθϑῖω, 
ἷπ αϊΐο ΔΏΟΙ ΒΟΥ δ6ῆ80 {π8ῃ 8 ἱπάϊσδίθα Υ͂ 186 τογὰ γινώσκω 88 οι ρ]ογοα δ ΦΔοϊη χυὶϊ, 8. 
Μϑδη τὺ Κηον ἀοά, πὰ βι}}} ποῖ γ]ογίγ Ηἰἶπι δ ἀοά, πιο 18 (86 ν υγ οἰοί βίη οὗ 4]} 
(Βοαι. ἱ. 21, 26). Τὸ ϑογίρίυγαὶ ογά ον 18 Β6γο ἴῃ ἔδοῦ σονοσβθᾶ, δπὰ πιδὴ 18 οχσβογίϑα ἢγβί ἰ0 
ζποιῖο, γϑῖμοῦ ἴδῃ ἰο δυιδηι. (Οἵ. δοόοδη νἱΐ. 17, δὰ 1 Οὐσ. 3. 14-16.) Αἔὄὔβίγυρσϊο οἵ [80 
ὙΓ1}}, ὁ σοηῆϊοῦ Ὀούνθθῃ [}6 “ἴδ ἰῃ [8.6 ΤΠ ΘΓ ᾽ δηὰ ἃ ΐρσμον ἰδ οὗ τἰσμῖ, ὕ0 ἢ] ἢ αββθηῖ 
τουδὶ Ὀ6 ρίνοῃ, 8 ΟὨΪΥ ἀἰταΐγ σεοοσπϊζοα (Χ ϊ!. 1 ; χνὶϊ. 10). 8ὅο Κῦρε :1 ““ [Ῥβουὰο] 80]ο- 
τοῦ ἤπάβ [Π6 δῖρμοβὶ ργοοὰ (ἴῃ [Π6 βθη86 οὗ ἃ ροοὰ δπὰ οὗ [86 Δρβοϊυΐο ροοά), ποῦ ἴῃ βίῃρὶθ 
Υἱγίυθδβ, ποῦ ἴῃ ὁ ουὐνγαΓα ποῦῖτβ οὗ (π6 [8Υ: ᾽ ΙΩΟΥΘΟΥΘΙ, 8180, ποὺ ἰὰ ἃ ὈΥΪΊΔΓῪ 8686 ἰη [86 
Φ ἰηον οἰθδπβίησ οὗ (16 Ποατῖ,᾽ Βαϊ ἰπ Ὠοϊμΐησ 6186 ἰμ8δῃ ἴπ σοφία, ν᾿ Ὠΐϊσἢ τηδῃ τῆλ 8. ἢἶ8 οῇ 
ΌΥ ΤοδβοῺ οὗ [ἰβ οοηβυϊ ἰοη (88 ἃ ψυχή, νοῦς, ἀδηζεη), ἰὼ 8 ᾿Βουσῆϊί, --- γθ8, ουθῃ ἴῃ ἢ 8 
Κυονϊοάρθ. Τρ ρετγοθριίου, Κπον]θάρο οἵ σοἀ (οὗ σοἀ δπὰ νπίβάοπι οὈ]θοίν ον σομπδι ον) 
8 [6 Ὠἰϊσμοϑὶ σοοὰ. Ἐτοῦ {ποὶν ροββοδϑίοῃ [ΟἹ ]ΟὟΤΒ ΠΘΟΘββα τὶ ν --- 8ὸ ἰδ 18. ἀφροἸΙΑΓοά --- [86 
δἰησίὶο νἱγίυθβ, ΠΟΙ 688. ὅδ ου]ὰ τὸ οπδυδοίογῖζο 186 σοφία οἡ 18 οὈ]θοϊϊνθ δπᾶ βυδήθοῦνθ 
5146 δ8 [1:6 “ὁ συ ,᾽ 8ὸ 18 [80 (τυ δοσογαϊηρ ἴ(ο [Ρϑϑἀ 0} ϑοϊοιαηοῃ ἴδ Εἰρθιθδὺ ῥγϊποῖρὶο οὗ 
ΤΔΟΓΆ ἰγ.᾽ 

Νον;, ἰῦ πιΐρῦ ἱπάοοα Ὀ6 Ῥοβδβὶ 6 ἴο ρὶνϑ ἴο ἴ8ο ἰάθ8 οὗ πνίβάοιῃ 80 πῃ ποἢ ἀθρίι δηά γα 
οὗ πιθδηΐηρ, ἴῃ ͵ϊ8 το δίϊοηδ ἴο πηδη βυ ) οἰ νον σοπδίἀοτθα, (μδὺ ἰῦ του] Ὁ6 ἃ ἔδίν γϑργθβθηΐδ- 
(ἴοι οὗ [6 ϑογίρίυται! ἀοοίγίηθ σοποογπίηρ Ὠἷπι, 18 οὐρα] θη ἀοπτηθηῦ, μἰ8 ρτοϑοηῦ ποϑα, δηθὰ 
ἷβ ἔαΐατο ἀοϑίϊηγ. Βυΐ ὑπαὶ 16 7υϑὺ γῆδὶ οὐν δῖον ἀοθϑ ηοῦ ἀο. ὟΝ ἰϑάομῃ 18 γτεργθβθηϊβα ἴῃ 
18 τοϊδύίϊζοη ἴο πιδῃ᾽8 βυγίνίησ, ἰὰ [86 πηδίη, 88 [80 οδ͵δοῦ οὗ ἷ8 ἀπἀογβιδηαίηρ, δἰ8. γθϑϑοη, 
βοηθοί ΐηρ [μδὺ Βα τηλῖίκο5 ἰδ οὐσῃ [ΠΡΟΌΡὮ [Π6 ορογδίίοῃβ οὗ 88 {πἰηκίπσ ρόνοτβ. Εἰσμίθοιιβ. 
Ὠ688 ἰίδο}ἔ (48 6 μᾶνα 8814) 158 Ὀαϊ ἃ ρτοάποῦ οὗ [6 σοφία τοσαγάἀ6α 48 ἃ Κπονίηρ, 8πα “ Ἰονθ, 
[Π6 οᾶγὸ οἵ οἀυοδίοη.᾽" (ΟἿ ἱ. δ; νἱ. 17.) ΤὍΤΏΘΓΘ ἰβ, ἰῃ βμοτγῖ, ποῖ μον ἰῃ πιδη᾽ 8 ἴ4]} ΠΟΓΡ ἰπ 
[8 ὙΘΟΟΥΘΙῪ 8 δυποϊθης Γϑοορη οι οὗὐ [86 οοττυρὶ Βυπιδῃ νν1}} 85 οδβοῖοθ, ἀϊβροβί ἰοῃ, ---- ἴῃ 
ΒΟΥ, Ομδύδοίορ, δηα 88 ὑϑίησ [86 ῥσγίποὶραὶ {ππηῷ ονοσ δραϊηδὺ {πὸ ἀϊνίηθ ομδγδοῖοῦ δπὰ 
οἰαίη8β. δίδη ἰβ8 ἱπάθοᾶα Ὀϊδιμθα ἔοῦ ποὶ ἰδκίησ {16 τὶρμῦ δια άθ ὑοναγὰβ τἰβϑάοῃ. Βυΐ [86 
δυ ποτ᾿ 8 ἔδἰβα οομοθρίίοῃ οὗ πίβαοιι ἰῃ ἰἴ8 6586 18] Θμγδοῖου 88 ἰρθοδι ροοὰ γϑη 6 Γ8 τηϑῃ᾽᾿ 8 
οδμοοδβίηρσ οὐ ποῦ οδοοβίης ἱξ, δἴῦϑν 411, τῃηοσα!!γ δροδκίησ, ἃ σομιραγαί νου ἱπά  θγθης (Ὠίην. 
Ηΐδὸ 5βἰπ ἰβ γδί μον ἃ πιϊβέογίυπο ἴμδῃ ἃ οσίῶθ. Α βίβῃι οὗ ργοἀοίογιί πδίίοι 18 (μου Όγ, ἰη ἔδοῦ, 
εἴνϑη ἴο 8411] οὔδ᾽ β τοἰδίίοῃβ ἴο αοά, δῃὰ δῖ8 οσσῃ ἀαὺν ουθη, ἰο (86 οχίθηϊ [μαὺ ἰδ ὈΘΟΟπΙ68 8 

ἔαϊλ] οὀχασμογαιίίοη οὗ [86 ΒΙΌ]1ς4] ὑρδοβίησς οοποογηίΐηρ [86 “ ἀοίογιηίπαίθ σου η86] δηὰ ἔογθ- 
Κηουνϊοάρε οἵ ἀοἀ.᾽ Ιῃ 186 Βοοῖ οὗ Ῥγοναγῦθ τυυοἢ 18 4180 πδὰθ οὗ πίβάοηι ; Ὀυΐ [18 ἰγτὰθ 
τοϊδίΐοη ἴο 186 Ὠοαγὶ, (16 ἸΏΟΓΆΪ αὐ υάθ οἵ τηδη, ἰ8 ΠΕΥῸΓ ονου]οοκοὰ οὐ οὐδουγο ἃ. ΤῊῈΘ 
“ ἔρδγ οἵ ἰδο οτὰ " 18 πιδὰθ 18 Ὀορίηίησ (ΡΓον. 1. Τ; οἷ, Ῥβ, οχὶ, 10), στ ]]6 Ποτὸ 118 θεσίη- 
πίηρ ἰ8 δε ἴο Ὀ6 ἴ86 ““ ἀθδβίγο οὗ ἱπβιγαοίίοη ᾽᾽ (υἱ. 17 : οἴ. αἰ8δο Ῥγονυ. ἱν. 28; χυ. 11; χνὶΐ. 2; 
χυϊ!, 8). [ἡ (86 ρβϑυάο-ϑοϊοπιοη, ἱπα6θὰ, ἴλ0 οοποθρίΐοη οὗ πιίβάοιῃ οοττοβροπάβ ἰῃ ἃ γϑιχδγὶς- 
ΔΌΪ6 ἀαρτθο ἴο [86 4158 πιοάσογη 1468 οὗ “( ου] τυ ΓΘ ̓᾽ 88 (86 ἰρῃμοδὶ ροοά. ὙΠΟΓΘ ΔῪ ἱπάθοα 
Ὀ6 δοῆια αἀἰδδγσθῃοθ τὴ τοϑρθοῦ (0 ψ]ιδὺ ἰδ Βυρροβθὰ ἰο δοηβι πα [Π6 Ῥτοροῦ οὐήθοίϑ οὗ 
Κηοπ]οάρσο; Ὀὰΐ ἰπ (18 ραγύϊου αν ---- [86 ῥυἱποῖρδὶ οΠ6 ---- [86 ΡΒ ΟΒΟΡΕΥ οὗ [16 Αἰαχδηάγίδη 
Ρβουΐϊο- δοϊοιαοι δῃᾶ πδὺ οὗ [86 σουἹα-Ὅ0 ϑοϊοιμοῃβ οἵ ἴο- ἀδὺ ἃγὸ ομδ δηά {6 β81η6, --- μα 
ἴο ΚΟΥ ἷἰ8 [86 δΔ.ηι6 οὗ Βυπιδη αἰδί πιηοηῖ. 
ΤῊ Γππἀδιηθηΐδὶ ΘΥΤῸΡ οὗ ΟἿΓ δυΐποῦ ὈΘΟΟτ.68 {Π6 δοῦτοῦ οὗ ΤΔῊΥ ταΐποῦ ΟΠ 68, δηἃ ρἶνθ8 8 

ἔδϊδθ δῃηὰ πιϊβοβίονουβ αἰγθοιΐοη ἴο [αἷ8 Θαςγο σοῦ. [Ὁ 8. οὐ (ΐδ στουηα, ἔον ἱπβίδησθ, (πα 
ΒΌΘΙ δὴ ΔΌΠοΡμΔ] ροβίτοη 18 αβϑίσῃηθα ὑὸ {86 [8γ86} {18} ρϑορὶθ 88 ἃ σβοῖϊθ. 0} ορ᾿μ608 88 
παῖδες θεοῦ, ὅσιος λαός, αὐτῷ λελογισμένοι, σπέρμα ἄμεμπτον, ΔΛ ἈΡΡΙΪοἃ ο [Β6π, ἀπὰ ἐμεὶν ἰδπὰ 

ἦ5 ο41164 τιμιωτάτη γῆ, ἁγία γῆ, οἰο. (866 ἶχ. 4, 7; χ. 1δ; χὶ. 1; χὶϊ. 19; χν. 2 ἔ., 14; χυ]ὶϊὶ, 1.) 
10 ἰδ αυἱϊὶθ ἃ ἀϊθεγοηῦ ἰδηρταρο πο ἰδ ἀϑοὰ ἴῃ [86 Ἔδῃοηΐοδὶ ὈοοκΒ οὗ {86 ΟΙὰ Τϑβίδιρθηξ 

1 ϑιμά, μ. Ἀγὶε., 1865, 108 Δ. 8 ΚῦθοΙ, ]άεηι, ν. 104. 



280 ΤῊ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

σοποοτηΐηρ ἴμδηὶ (οἴ. δαί. ἰχ. 4 Πἶ, 21, χχχὶ. 9; ΕΖοκ. χχ. 8 Ε΄., χχὶϊὶ. 8 ἢ. ; Ν6}). ἰχ. 16 8... 
Βαὺ {ξ {86 Ἰυϊσῃθβὲ ροοὰ 18 ἃ πιϊβάοῃι [μδῇ οδ θῈ σταβρθὰ Ὀγ ἴμ6 ἰηιο]]οοῖ, απὰ τσ θοιβη 688 ἢ 
ΘΧίοτδὶ Κηοπν]οασο οὗ ἀοα (ἐπίστασθαι Θεόν, χν. 8), [Ὡ6η (Π6 ττὶζοῦ 18 σοῃπδίβίθηϊ, βίποθ Ἦ6 
Ἰοοῖκθ ὑρὸπ 186 5ΓΔ6]1068 88 ροββθββοιϑ οὗ δυο Κηονίθᾶσο. Ι͂ῃ ἔδοῖ, 8δβδ Καδο] μ88 π}} 
Τοιηαγκοα, ἃ ἀο68 ποῦ ἈΡΡΘΆΓ, ὑπο γ {86 αἰγοιπιβίβησθβ, ΠΟῪ (ἢ6 Ιβγϑϑ 168 οουἹὰ ν6}} ἤδνθ 
βἰβηρα δ δ}} (χν. 2; χν]ϊ. 20). Τὴ βδηθ ἱῃοοηβιβύθπου πουἹὰ Ὀ6 ἰῃνοϊνθα ἴῃ βυο ἢ 8 σοῆ- 
οαρίϊοη 88 ἴῃ (δὲ οὗ [86 δυρροβοά ἔ4}} οὗ Αἀδίῃ, ψοβο οτὶσίηδὶ σἰσῃ  ΘουΒη 688 σομβἰϑιθα, ποῖ 
ἴῃ ἶονα ἃπᾶ οὐθαΐθηοθ ἴο οὐ, Ὀαὺ ἰπ δὰ ἱπθογῃ Κποπ]θσε οὗ Ὠἴηπὶ (ἐπίγνωσις Θεοῦ). 
ΤῊ ὑθδομῖηρ οὗ {16 Ὀοοῖὶς οἢ ἴπ βιυθίοοῦ οὗ Θβομβδίοϊοσυ μ88 Ὀδθη ἴο ἃ σοῃρβιἀθγαθὶο οχίθηϊς 

ἱπαἰοδίοα ἴῃ (6 Οὐ ηΐαΥΥ δ ἱ. 18. γε ν1}} ΒΘΓα. ΟὨΪγ δα ὰ, [δὺ 186 δββογίίοη οὗ Κοουϊ 
(Α4»οΐ. ἔταφε, 1852, ». 42), μεῦ ρβουάο- δοϊογγηοη ἴβδομθβ [86 ἀοείσίπο οὗ ἴῃ 6 πα] δηηι ]δἰΐοη 
οὗ 186 ν]οϊκοα, βθθὴβ ποῦ ἴο Ὀ6 Ῥογηδ ουῦ ὈγΥ ἴΠ6 ἔδείβι Τδδ νι οϊκοα, οα [86 σΟΠΙΓΑΓΥ, ΔΓΘ 
ΓΟΡΓοδβθηϊθα ἃ8 βυ οτίησ ρῥϑΐῃ αἴΐος ἀθδί (ἔσονται ἐν ὀδύνῃ, ἵν. 19), τ 116 Ὠανίησ ἃ Κπονϊθασο 
οὗ [86 ΒΔΡΡΥ οοπαϊοη οὗ [86 τἰσμίδουβ (Υ. 1 ὅ.). ὍΤ6 Ἔχ ργϑββίοῃβ υβϑᾶ ἴο ομδγδοίοσὶζθ [ῃ6 
ἢἤπ8] οοπαϊτοη οἵ {Π6 Ἰοβὺ δῦ ἱπάθοᾶὰ βιγοὴρ (ἰ. 11, 12,16; 1᾿. 94; 111. 11,18;:; ἰν. 19: ν. 14; 
χυ. 6, 10; χνὶ!. 21), θαΐ ρου ΔΡ8 ΠΟ ΒίΓΟΏρΡΟΓ (ΠΔῃ ΔΓ τιδοᾶ ἴῃ [86 σδῃοπίοδὶ βδοσρίυτοβ ἔον ἴπ6 
ΒΔΙ6 ΡΌΓΡΟΞΘ. ἴη ἔδοῖ, [Π6 ποτὰ θάνατος Β66 8 ἴ0 αν θθ6ῃ δῃρ]ογοα ἴῃ τηυοὶὶ [Π6 βδτηθ 
8686 ἰῃ ΟἿΓ ὈΟΟΪ 88 δἱ Βδν. ἰϊ. 11, χχὶ. 8, (μὲ 18, 88 τοξοιτίησ ἰὸ {π6 βασοηὰ ἄθδίῃ. [0 ἰβ πο- 
(ἸοΘὉ]6 ὑμᾶὺ ἴῃ 16 Βοοκ οὗ Υ Ἰβάοηι 8 ἔου πὰ [Β6 ἔγϑβι ἰποἰπηδίίοη, διροησ 4}} [86 ΒΙΌ]10Α] τί υ- 
ἴῃσβ, (μδὺ πϑάνϑῃ 18 [86 ἀνθ! σ- Ρ]δοο οἵ [Π6 τἱρῃύθουϑ (ἰϊ. 14 ; οἴ. 15. ᾿νὶ. 4, δ) ; οΥ, ἴῃ ΟΥ̓ ΠΟΡ 
νογάβ, πδῦ [86 οοϊηπιοῦ 8006 οἵ [86 ἀρ84, Ηδά68, 18 ἀἰϊνί 6 ἰηΐο ὕνγο ραγίβ, δϑεϊσῃϑὰ ἰὸ 16 
ΟΥΪΪ δπὰ ἴο (πΠ6 σοοα ταβροοιίνοὶυ (ἰ}. 7; ἷν. 2; ν. 1ὅ 85.). ΤῈ ραββᾶρβ δὖ Τοῦ. 111. 6, ψ ῃῖς ἢ 
Ἐτίβολι (ΕἸΘΒΒΟΥΗ 8 Αἰ. Βιδ. ἀον διδ. 1.11.. ἵν... Ρ.. θ0 7) οἰἴο8. ἂἃ8 δοῃνϑγίησ [88 βδῖγ6 1ῃουσῃΐ, μΆ8 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ ΔΠΟΙΒΘΡ τηϑϑηΐηρ. Α ἤπαὶ Ἰυάριημοηΐ, 4180, βθ6π)8 ἴ0 Ὀ6 ἀϊγ ἐογοϑμδάοπορα (1. 18, 
ἐν ἡμέρᾳ διαγνώσεως), ΔΙ μουρὶι ΟΥ 168 ἀγ ποΐ αστοοά Ὑμοῖμον ἰὰ 18 γοξογγοα ἴοὸ {18 που] ὰ οὐ ἴὸ 
186 Ὠρχῖ, ΟΥἹ ὙΠΘΙΠΟΣ 1ὺ ἸῆδΔῪ ποῦ ὄνθὴ ὉΘ υδβρα ἴῃ ἃ ρΘΠΘΓΆΙ Β6Ώ8Β6 ἔογ ΔηΥ͂ νἱἼϑἰἰδιΐοη οὗ αοὰ 
ὍΡΟΙ [}6 8108 οὗ τηϑη (εξ. 111. 7, 18; ἷν. 20). Βαυΐ {πΠ6 70 δὴ βοϑύοθὶΥ Ὀ6 8 ἀοιιθῦ {Πὺ ἶν. 
20 (“Αὐ }6 τϑοϊκοηίησ ἂρ οὗ [μοὲγν β᾽η8,᾽᾽ ἐν συλλογισμῷ ἁμαρτημάτων αὐτῶν), Δ και! ἰπ ΘΟ η66- 

τίου τὶ δῦ ἱπητηθα δύθΥ ϑυοοθθαβ, Γοίοσβ ἴο ἃ υάσηιθηὶ ΒΟ ἔο]]οὐγ8 ἀθδίδ δηα ὑγθοθὰ 88 
[6 Θηίγϑηςσθ ΠΡΟ ΟὨΘ᾽Β 8η4] ἀαβίϊηγ (οἴ. Βγοιβο μηρί ογ, ϑ'γϑίσηιαι. Παγϑίεἰϊ.. Ρ. 811). [0 18 
ἴο Ὅ6 τοπιδυκρά, Βοσανοσ, ὑπαὶ [Πθγὸ ζδῖϊα, 'ὰ ἴπ6 ἀοοίγίηθ οἵ ἱπητηογ δ} 1 88 ἰϑιισηῦ ἰπ (16 
Βοοῖὶκς οἵ ΥΥ̓Ιβάοπι, {μὲ τυ Βῖ ἢ 8 οηα οὗἨ [8 τηοβῦ ῥγοιηἰπθηῦ ομαγδοίοσίβιϊοβ ἴῃ [86 Νονν Τοβίδ- 
Τηθηΐ, --- ὨΔΙΏΘΙΥ, 8} ἀἰδιϊποῖ Δ]] υϑίοη ἴο 186 τϑϑυγγθοίίοη οὗ [86 Ὀοάγ. 

Ουν δυΐμοῦ, ππουϑουθῦ, Κπον8 ποίμίηρ οὗ τοἀδηρίίοη ὑπγουσῆ ἃ ρογβοηδὶ ΒΘ ἀθομ θ᾽ (0 ΘΟΙΠΘ. 
00} ἃ ἱπουσμῦ τγ88 ἰηἀθεα ἰογοῖσῃ ἰὸ [6 ΒΟ] ατγί[ὑ οὗ 1}}8 σοῦ. Αοοογάϊηρσ ἴο ἰδ, ἢ0 ΟἴΒῈ᾿ 
ΒΘ ΟΠΊΘΥ Μγ͵ὰ8 Οἱ ΠΤ ῬΟΒΒ10]6 οὐ ἀδϑίσαθὶα ἰδ [Π6 σοφία. ὅϑ.0}} ρϑββᾶσθϑ 848 χὶν. 18, χυΣὶιὶ. 
4, {π8ὺ Δγα ἀπαδγβϑίοοα Ὁγ ΟΥ̓ πληλ 88 ἱπιρ᾽ γίηρ ἃ ἔαϊυγα Μαεββίδηϊς σθα]ηλ, ἤν 6 ΒΡ ΙῪ ἃ σΘΠΘΓΑΙ 
Τοΐδγθηοθ Τ})6 οἰδαῦὶ)ν Ἔχργθββοα ργϑαϊουϊοηβ οὗ [16 ργορμϑῖβ ἔγοιῃ (θη θβὶβ ἴο ΜδΙδοῆϊὶ, οου- 
οοΓηΐησ ΟὯ6 ὙΠῸ Βῃου ἃ Δρρθδὺ 848 ργορβιοῦ, ργἱδϑί, δὰ Κίηρ, δῃὰ βμουϊὰ “ γεβίογα {Π6 ἰπσάοιῃ 
ἴο 18γ86],᾽᾽ ὅπᾶβ ποῖ (86 5]1ρ 680 Θοἢο ἔπ (86 σοῦκ οὗ οὔὐῦ ἱπογουργ ΗΘ] ηΪΖοα 1βγϑε] το οὗ 
ΑἸοχαπάσγία. “ὁ βαϊνδίοη 18 τ ἢ ἴτη Ὀὰΐ ἃ ῬυΓΟΙΥ δα ἠθοινθ Ῥγοσθββ, τηλὰθ ροββί 6 ἱπάθρα 
ὈΥ 8 αἰνίπα δαί, Ὀαὺῦ (818 ἀϊνὶπα δοῦ ποῦ ἃ ΠΟῪ οπθ ἴο Ὀ6 Βοροά ἴον δὲ ἃ ἰδίου ρουϊοὶ, Ὀαΐ δη οἱὰ 
οὔθ, ἴδε ἤγϑβι, [86 δοῖ οὗ οχσγοδϊΐοῃ. [Ι͂ἢ ἴὑ 86 σοφία 848 οπίοτοα ἰηΐο {86 ὅλη δπὰ ζογτιηθαὰ [6 
κόσμος. Ηδ ὍῈΟ ΤΘΟΟρὨΪΖΟΒ [118 18 βανϑα.᾽" Οἱ, ΚαῦθοΙ, ἰ. σ., Ρ. 722. 

Ἐσίογπαὶ Ηϊδίοτν. 

Νὸο ἴγβοθβ οὗ 86 Βοοϊκ οἵ ΥΥ̓ ἰβάομῃ ἢᾶνθ 88 γοῦ ὕδθη ἔοπηᾶ ἰῃ Δ ΟΥΒΟΡ οχίαπὶ στο ψ Ὡϊοἢ 
οτἱ αἰ παιθα ρῥγονίουβ ἴο {86 ΟἸ γι βιίδη οσχα. ΤΠ 86 οὗ ἰῇ Ὁ Νὸνν Τοβίδιηθης τὶ ογΒ, ΔΙ ΒΟουσἢ 
διββοσίθα ὈΥ ϑοῖῃθ οὐ οβ (Ν οδυσαὶ, Ρ. 18; δῖον, 2216 Αροζτγυρῆεη, Ὁ. 18 85.) σδῃποῦ θῈ ργονθά, 
Δ 18 ἱπιρυοῦθαϊθ. ὙΤη6 [ΠΓ66 ΟΣ ἴΟυΓ ῬΆΒΒΑρΡΒ ρίνίησ πηοϑῦ σΟ]οῦ το {Π6 ορὶπῖοιι (0Κ6 χὶ. 49 
,, οἷ, ὙΥ 84. 1... 12-20; ἘΟοΗ. ἱ. 20 δ΄, οὗ. ὙΥ 154. χιι!. 1 δ. ; οι. ἰχ. 21, οἴ. Υ. 154. χν. 7; ΕΡΆ. 
υἱ. 18 δ,, οἵ. Υ 184. ν. 17 81.), ᾿δνθ 4}} ἱπιροτίδηῖ αἰ σθηοθβ, οἰ τΠπ6 ἴῃ ἔογιη ΟΥ τηδίοῦ, δηᾶ 
ὉΠ ῖν δἰ πα] ΕΥ̓, 88 ἔᾺῚ 88 10 Οχ βίβ, ἰβ ἴο Ὀ6 δδουϊ δα ἰο ἴδ6 ἔδοῦ (μ80 ἃ Θοππηοη ἔμπα οὗ ἱπξογ- 
Τηδύϊοη γἃ8 ρθη [0 Ὀοίῃ, ἴῃ 16 ΟἹ Τοβίδηγθηῦ πὰ ἰὴ ἰγδαϊτίοη, 8116 ἴο {10 ἩΣΙΌΟΓΒ, ἃ8 
Ῥοΐϊηρ 4} ||π 9 6νν8, (Π6 τπηδίθυ8}8 88 νγθ}}] 88 πιϑίμοάβ οἵ βἀπυοδίίοη οουϊὰ πού ἤατθ Ὀθθη ἩΒΟΪΙΥ͂ 
αἰ ββί πα αν. [π᾿ ΟἸεπμθηὺ οἵ Εοπια (1 Οογ. χχνὶϊ., οἵ. Ὑ7γ.18α. χὶ. 22; χὶϊ. 12), ἴθγα 18. 8 ροββί Ὁ]6 
δ|]υβίοι ὕο ουν ὈΟΟΙ,, ΔΙ που σἢ [86 ραββασο ταϊρθῦ πᾶν Ὀ6Θὴ ἴακϑη ἴγοιι {πὸ ΕΧΧ. δἱ Φοῦ ἰχ. 
12. Αοοογαΐησ ἴο [86 ἰδβιλιηοηγ οἵ Ἐπδβουίυβ (ἢ. Ε.. ν. 26), ἰγϑῆϑὺβ σοιηροϑοα ἃ σοῦ ἰῃ 
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ΝΟ ὯΘ πη8ὰ6 186 οὗ ἰδ, 88 αἷδο οὗ ἴῃ Ερίβ8ι|16 ἰο {86 Ηδῦτονβ, δὰ τὸ 8πᾶ, ἴοο, ἱπ ιἷθ 
ἰγοδίΐβο 4. ἀν. Ηαν. (ν. 88, οὗ, ὙΥ18α. νἱ. 19), δὴ ἀπἀουδιδα τοΐογθησα ἴο [Π6 ΒοΟΟΚ οὗ ΝΥ ἰβάοτι. 
ΤΠ Βυρροβθὰ δηυπισαίίοη οὗ ἰδ δπλοὴσς ΟἹὰ Τοβίδιηθηῦ οδποηΐοαὶ θΟΟΚ8 ἴῃ ἰμ6 οδηοη οὗ 

Μο]ϊο 15 ἀἰβργονβὰ ΌΥ ἃ τηοῦα οσαγοΐα οχοζϑδὶβ, δη ἃ [86 νι8}}-κηονσῃ ραβϑθᾶσο ἴῃ {86 οβηοη οἵ 
Μαυκγαίοτὶ, ἰ σι ΐοἢ ἰ0 που]ὰ δὲ ἢγϑὺ βίσμῦ ἀρρθασ ἰμαῦ οὐῦ ὈΟΟΚ ἰ8 γοίεστοα ἰο ἱῃ δοῃηθοίίοῃ 
τὶ ἢ οὐ νυ ῖβ6 Θχοϊυδίνοὶγ ΟΠ γ βυϊδη τυ πο 8, δά πιῖ08 οὗ δῃὰ γτϑαυΐγοβ δηοῦθοῦ τοηἀοτίησ, ΤῊΘ 
ἑγδρστηθηῦ 85 ργθβεῦυθα γϑϑήβ : “' Εἰ δαρίοπίία ϑαϊοπιονιῖβ αὖ απιϊοὶα ϑαϊογπιοηῖβ ἐπ λοπογόπὶ ἐρδῖιδ 
δογίρια.᾽ Βυῖ 1π6γθ οδὴ δ {{{||6 ἀουδὺ [παῦὸ τ 0} {86 ἰδίον οὐ εἰς8 ( Ἰ6βοῖον, δέμα, ὦ. Κγὶϊ., 

1847, ἱν., Ρ. 846 ἔ.: ΟΥϑάμον, ὑ. 1868 Εἢ.; ΗἸσοηἴο]ά, 2 .ν απο ὠπὰ αἷς Κτὶπὰ 468 Ν. Τ΄, Ρ. 
40 47.), ἔογ οἰ βου! Ὀ6 τοδᾶ τί, ΌῪ ΒΟ 8 ΡΥ ἃ σοιαραγίδου ουἹὰ ΡῸ ἰμϑιϊαἰοα Ὀαύτγοθη {110 
Θρίβι]6ε8 οὗ Ῥϑὺὶ] τηθριοπθα, δηὰ {πὸ δαρίθηζία ϑαίοπιοπῖδι. Απὰ ἰξ ὀνθὴ δάμιῖβ οὗ ἀουδύ 
Ἡ ΒΟΙΠΟΡ ΟΥ̓ {Ππ6 ἰαβδύ δα ργϑββίοῃ 6 Βοοκ οἵ ΥΥ Ἰβάοπι 18 γσθδ!γυ πηϑδηΐ δ 81}, δῃά ηἠοὺ γδίμϑν [826 
ῬτονοτὉ8 οὗ ϑοϊοιποι, σοὶ ἴῃ [86 ΘΑΥΪγ οἰ ΓΟ. Τ ΓΘ 8180 βοιμθίμηθβ Βὸ ἀθδϊσηδίθα. 

Αἴον {86 τἰπια οὗ ΟἸοπιθηῦ οὗ ΑἸεχαπάγίβ, [86 Ἰοδάϊης ΟἸὨγἰβιίδη ἔδί μου τηδῪ Ὀ6 αἰν᾽ 464 ἰῃΐο 
ἔπττο οἶαββοδ ὙΠῈῺ τοβρθοῦ [ὁ {π6ὶγ βϑιϊπηϑίϊο οὗ Οὐῦ ὈοΟΚ. Τδ ἤγβί, ν βϊο ἱποϊυἀοα νι 
ΟἸομδηϊ, διιοησ οΟἴμογβ, Ηἱρροϊγίι 8, Ογρνίδη, δηὰ ΑἸῦγοβο, μοϊἀϊησ ἰδ ἔογ ἃ πουὶς οἵ ϑοῖο- 
ἸΏΟΠ, 8ηἃ Πθῃοθ, 88 ἃ τηϑίζον Οὗ ΘΟΌΓΒΘΟ, ἔργ 8 αἰνίηο]γ- βρίγοα ρῥγοάδυοιίοη. Τη8 βοοοπά, 
ὙΠ] ἢ Θπιγαοθὰ δυο ὨΔΠ168 88 Οτίσθη, ΕΒ ΐυ8, ἀπὰ Αὐυρπβιϊηθ, δἰ βουσῃ ἀδηγίησ [868 
Δ ΠουΒ ΒΡ οὗ ϑοϊοπιοῃ, 8{}}} Ἰοοκθὰ ὑροὴ ἴπ6 ὈοΟΚ 88 ἱπερίγθά, δῃπὰ ἰγοαίθα 1ξ τὶ τηυσο [86 
ΒΔΙΩΘ Ταβρθοὺ 88 ἴῃ8 σϑδῃοηΐοαὶ. [Ὁ 18, ΒΟΟνΟΣ, ἴο Ὀ6 ὈΟΓΠΘ ἰη πιηα (μδὺ στοαὶ οοπἤιβίοη 
οχἰβίθα γορδγάΐϊησ 4}} [Π6 δι ρροβθαὰ σψόσκβ οὔ ϑοϊοιηοῃ αἱ {818 {ἰπ|6, πῃ δσοηβοαυθηοθο οὗ πο ἢ 
ΟὟ Ὀοοκ, ἀουθι]688, ποὺ ἱπέγθαυθηθΥ γτοοοῖνθα γα ἷῦ ̓σοροῦὶυ Ὀοϊοηρίησ ΟὨΪΥ ἴο {8086 σὶῖτμ 
ψ ΠΟ ἢ Ὁ 88 ΟΥΪΠΑΥΪΥ δϑβοοίαιθα [10 Ὀογα, ἰῇ σοιῃτθοῃ ψῖῖ Εἰοοϊ οβἰαβιίοιιβ, ἔον ἰῃβίδποθ, ἃ 
Ο.6 οὗ 18 Πδπ168, ἦ Σοφία. ΦθΓοῖῃθ 8180 οἰΐθ8 [86 ἔογιῃοῦ Ῥοοκ (('. Ῥείασ., ἱ. 88), ἀπάϑν {86 (1016 
1δὲν δαρὶοηα. Απὐσαβίϊηο (Ἐ. οχ]. 15) οἰΐθ8 Ῥγονυ. ἱ. 26, στ [6 ποτγὰβ ἐπ φιοάαπι ἰἰδΥο 8α- 
»ιοηϊα. Ἰῃ ἴδοῖ, 1 ψγα8 0 ὑποοηηπιοι {πίηρ ἔον (86 1, δίῃ ἔδίμουβ ἴο ἱποϊαθ [η6 ἴγθο οδηοη- 
σαὶ! ὈΟΟΚΚΒ ἀϑΌ}}Υ Δβοσι θα ἴο ϑοϊοιμοη, ἰορϑίμον τὶῖῖ Εποϊοβἰδδίΐουβ δηὰ ΥΥ ἰϑάοτ, ὑπᾶθυ ομθ 
{1{||6, δηὰ οἰΐθ ἔγοτῃ δὴν οπβϑ οὗ ὑπ θὰ ᾿ηα δυο ηγ 848 αρμὰ ϑαϊοπιοποηι. (Οἵ. Ογρ., Τεϑβί., 1.11. 6, 
12): Ηϊΐογοη., ἐπ Ἐξ. χχχὶ. 1.) ΤῊΪ8 ὑβᾶρο 88, Ἰογθόνοῦ, Ὀ6οη χοϊδἰηθα ἰη οἷά Ιχοιηδη τ ΐ8- 

8818, (8680 ἔνα ὈΟΟΚΒ (“ {γὶ ϑαρὶοηίίαϊ 68 ̓)) Ὀδίησ βονθγα!γ ἀοδὶσηδίοα ἐΐδεν ϑαρὶοηπίϊα.1 
Ἡδηοο ϑοδιϊα δηὰ ΟἸΒΘΥΒ ρῸ αὐ ἴοο δ ἴπ οἰδἰπιίησ 81} [86 ἔδιηοτθ ὙΠῸ οἷΐθ οὺγ σοτκ 
ὉΏΔΟΡ [6 ἔογπηαἶα, “’ βοϊοιῃηοη 8878,᾽ 88 δοίπα ἰγ πηδἰ ηἰδἰ ηἶηρς [86 δυϊδβογβῃϊρ οὗ ϑοϊοῃιοη. 
ὙΥΠδὺ [86 τϑαὶ ορίπίοῃ οὗ Φθγοπιθ, ἴοῦ Ἐχϑπιρὶθ, γ88, ποῦ Πβίδηαΐηρ Ηἷ8 δαορίίοη οὗ [6 Ργθ- 
ν δἰ ησ Ἰοοβο μδὺϊ οὗ χαοίδίίοῃ, 18 ον  ἀθπὺ ἔγοτῃ τ μβδὺ ὸ ΒᾺγ8 ἰὴ ἷβ ργοΐδοθ ἴο ἐ8 ὈοΟΚβ οὗ 
ϑοϊοπιου, ΘτΘ Β6 Βρϑδῖκβ οἵ (86 ἰΐδεν ψευδεπέγραφος, φυιὶ ϑαρ. δαὶ. ἱπβογίδίίωγ. Απὰ Αὐρυϑιΐηα 
4150 β8γ8 (226 ΟἿυ. δεῖ, χνὶϊ. 20), αἴξονυ δηυμπιογδαιίηρ [86 ἴΠγδθο «οδποηΐοαὶ ὈΟΟΚΒ οἱ ϑοϊοπιοῃ: 
“Αἰϊὲ υετο ἄτιο, φιογπι ἀπῶδ Θαρ., αἰἰοεν Ἐσοϊὶ, αἀἰοίμιι, Ῥτορίον' οἰοφιῖὶ ποππείΐαπι βἰπιϊ μαϊπθης 
αὐ ϑαϊίοπιοηὶβ αἀϊσαπίων οδιϊπῖ! σοποιοίιαο; πο αὐΐοπι 6886 ἱρδὶμβ πο ἀμδίίιαπί ἀοοίίογεα (οἴ. 
δ᾽εο 1 )οοεί. (ἢν.. ᾿ϊ. 8). ΑὐΒαπαβίυβ, 88 α8ο Ευβῆη 8, αἰ δι] Ο}Ὺ 885 σηβ [86 σοτΚ [0 8 βθοοηάᾶ- 
ΔΙΎ τῆκ. Το Βοοῖκ οἵ ἡ βάοτη τγαβ, βονγονον, τοοοῖνϑα δ᾽οπρ ψὶῦ ἢ ΟΥΠΘΡ ΔρΡΟΟΤΥΡ δὶ του κ8 
ΔιΏΟΩσ ἴ86 σΔὨοηΐο8] δὖ (86 Οουποῖϊ οὗ Οδγίμδαρθ (ς. Α. Ρ. 8397), δῃὰ βῇδγθβ ἴῃ ρθῆθγαὶ (86 
ἰτεδιμθηὶ οὗἨ (86 ᾿διίον ζῃ [86 βιιθβθααθηῦ Πἰβύογγ. 

7λὲ Τρχί. 

Τμὸ ατϑοῖς ἰοχί, 88 γα ἤᾶνθ δἰγοδὰγν βῆονη, ἰ8β ἴπ6 οτἱρίπαὶ. Τὸ '8β ργοβθογνυθᾶ οοπιροίβ ἴῃ 
(π6 ἴἄγοο στοδὶ Μ58., αιίοδη (11.), Βἰπαῖιῖς (Χ.), δπὰ ΑἸεχαπάσγίπο (111.), δὰ ἴῃ ραγὶ ἴῃ 
1π6 Οοάοχ Ερηγδθηι (.). Ιη δααϊιίοη ἰο {π6 ναγίοιβ γθαάίησβ οο]θοιθᾷ ἰὴ {86 Ηοϊπιθβ δηά 
ῬΆγβοηΒ οδαἀϊζίοη οὗ {86 ΠΧ Χ. ἔγοα ἴ6 ΜΆ. 23. δδ. 08. 106. 1δδ. 167. 248. 268. 254. 261. 
296. -- ἴογ 8 ρδγιίίου αν ἀδβογί ριίοη οὗ νι ϊοῃ, στ ἢ Οὐ 6 ΓΒ, 866 αθηθγαὶ [ηἰτοαποίίοη -- [Π6 ΓΘ 
Ἀδνθ Ὀθθῃ 8]80 οο]ϊαίβα δὶ Ῥαγίβ ὃγ Φ. Ο. ΤὨῖϊο, (86 Το] οπίησ οοάϊοαβ οὗ οὔυρ Ὀοοῖς : Α. Αα. 
(4 ἔγαρπιθηὺ ἔουπα ἰῃ σοπηθοιίοη Ὑἱ} {86 ἢγβὺ παιηθὰ) Β. Ο. 1). Ἐ᾿. Ε. α. Η.1. Τα βδπὶθ 
οτος αἶϑο σᾶνθ ΒΡΘΟΙΠΙΘἢΒ οὗ ὕμε 88 νυ δ 08 ἱῃ 8 ΤΟΥ Κ Ρυ Ὁ] 8 η6 ἃ δ Ηδ]1]6 ἴῃ 1825ὅ (ϑρεοὶ- 
ππέη Εσετο. ΟΥ̓. ἰπ ϑαρίοηί. 8α1.) " ὙῊΘ Θοταταθη αν οὗ Οτίμητα οἡ πα Βοοκ οὗ ΥΥ ἰβάοῃι οοη- 
[Δ΄ 8 ΤΩΔΏΥ ὙΔ]Π8 016 οτἰ ἰοἶβη8 οὗ {86 ἰοχί, ἴο τοδὶ οὗ πο αἰὐθηςίοη 85 Ὀθθη οδ θὰ ἰπ 1Π6 
Ῥτοβεηΐ ὈοοΚ. Αἡ δαϊξΐοη οὗ [86 Βοοῖ οὗ ΥΥ̓ ̓Ἰβάοπι ἱπ Οσθοκ, ὈγῪ Βϑυβοὶ (Ετοίδυτσ, 1858), 
εἶνοβ [86 πδυδὶ ἰοχὺ δοοογάΐηρ το [86 δἰχιίηθ δαἀϊτίοη, νἱ τ τοδαϊ ρβ ἔγοια ΗΟ] πι68 δηὰ Ῥατβοῃβ, 
Βοπαάίβοη, ΤΉΣ]ο, δὰ Οτΐσπι, ἰοσοῖμον τὶ ραιγίϑεῖς οἰξαιίοηβ οοἸ] θοῦ ὈΥ ὐπιβ6} ἢ, δηὰ ἐμ 6 

1 ΟὗὨ, Βουβοι, Εἰνίοίες, ἐπ ἀας Α. Τ', ν. 148. 
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γδυ δ οη8 οὗ 1π6 Αὐτηθηΐδη νϑγδίοη. Ι͂ἢ 1861, δὲ {86 βδδγθ ρἶδοθ, ὑμὶ8 ογί ἧς δ'δοὸ ρα] ϑμθὰ 
Οὐεετναίίοπεδ τος ἐπ 1 ἴδγιη ϑαρίεηϊα. ΑἸ] οὗ [π686 σσοῦκβ αν Ὀθϑὴ ἀυΥ πιδάθ 86 οὗ ὈΥ͂ 
ἘΣῚΊΖΒΟΒ6 ἴῃ δἰ8 1ἰδγὶ Αροογυρλὶ Ῥείετί Τοδιαπιοτίὶ αταος (1λρ8.) 1871), δῃὰ ἱπιροτίδης οΥἰ εἴς 4] 
ΓΟΙΏΆΓΚ8 τη866 ἴῃ δα! ἰοη. Αοροογάϊηρ ἰο (μι ͵8 οΥγεἰς, (16 Ὀ6δὲ ἰοχὺ ἷβ ἰο 6 ἑουπὰ ἴῃ Π. δηὰ 
68. δῃᾷ {86 ποχί Ὀεβί ἰῃ Χ. δὰ Ὁ. Τὸ σϑιῃδίπαου δα 1688 ρυΓΘ, δῃᾶ (μἷ8 ἰ8β Θβρθοδ! (τ 
οὗ 248. νοὶ δ ἔο]]οννοα Ὁγ 86 Οοπιρ!υἱδηβίδη Ῥο]γρὶοῖ. 
ΤῊ ΒοοΚ οὗ ΥΥθάοῃι 18 Ἔχίδηϊ, 4180 ἴῃ [,διΐη, ϑιγγίδς, Αττηθηΐδη, απὰ Αὐδοὶς νογβίοηβ. Οἵ 

{8680 186 1,απ, προ οτὶρίπαιθαὰ Ὀοίογο 86 {ἰπ|6 οὗ Φογοηθ δῃὰ νγᾶβ ἰεΐξ ἔον 186 τηοβὺ 
Ῥαγὺ υπιουομοα ὈΥ͂ δἷπι, 18 Ὀγ ἴδ [86 πιοϑὺ ππροσγίδηῦ. [10 σΘΠΏΘΓΑΙΪΥ ἀρτθαβ ἢ} ἰῃ6 Υ᾽ αἰΐοϑῃ 
Οοάοχ, δηὰ γϑηάογβ {86 ατοοκ ἰοχὶ τὶ ὑπυδυδὶ ᾿ἰΓογαμθϑθ. Τθ6 αἰ ογθηοθ8 Θοῃβἰβί, πη ΒΥ 
ἴῃ βΒῃοτὺ δα ϊτῖοηβ ἰῃ {πὸ [,αἰΐῃ, τηδάθ, 85 1 του]Ἱὰ βϑϑῖῃ, Ὁ ἴΠ6 βᾶκθ οὗ οἰθδσῃθϑδ οὐ ΟἴἤΠοΡ 
ΕΚ γβββοῦβ, Ὡ0η6 οὗ [μϑυὰ Ὀδΐῃρ οὗ τυοἢ ποῖρῃῖ. ΟΥἱἩὨ [86 (δγϑο τοιηδίἷηρ νϑγδίοῃβ ἴῃ6 Αὖ΄- 
τα ὨΔἢ 18 τ 0ἢ [86 τοῦ ἐγυδυνουίῃγ. [ἱ οτἱρὶπαίθα δϑουϊ [86 το 6 οὗ (86 Αἢ0ἢ οοαίτΥ, 
ἕο! ]ονγβ (86 ατϑοὶς ζοπ ΓΑΙ ποσὰ ἴου πογὰ, θυ (0 ᾿τηἰ διϊηρ τηοεὺ ΒΚ} {Ὰ}]}γ 118. ΡΙΔΥ οα τ οσάΒ, 
8η4 ἰπ ΟΡ Γθβρϑοίθ 8 ἃ τηοδὺ ἱπηροσίδηϊ δἱὰ ἴῃ [80 οΥἱοἶο 8] βίᾳ αγ οὗ ον ὈοΟΚ. 



ΤΗΕᾺ 

ΥΙΒΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΝΟΜΟΝ. 

ΟΒΠΑΡΤΕΒ ἷ. 

1 ΤγῈ τ Βμὐθοῦδβῃθββ, γ6 ἰδαὺ Ὀ6 Ἰυᾶάρο8β οὗ ὑπὸ δίῃ ; {πῖπῖ οὗ {π6 Ἰοτὰ ἴῃ τ Χ 
2 τἱρηίπθδβ,; δῃα ἴῃ δἰ πρὶ ἰοἰ ἐν οὗ ποαγὺ 566} Ηΐηὶ ; ἴῸΓ 86 ὙΠ] 86 ἰοαπά οὗ {μδτὰ ἐμιδὲ 
8 ἰοιρὶ εἶπ ποὺ, δηἃ βθυγοί Ἀἰπη861 ἀηῦο βοἢ 48 ἀο ποῖ ἀϊδβίγυβι 5 τη. ἘῸΣ ἔτο- 

να τὰ ἱπΟΌρ 8 βδρᾶγαίθ ἔτοτα (ἀσοᾶ, ἀπᾶ ἀΐβ ρόνγθν, σμθα 10 ἴ8 ἰοιαρίοα," ΤΘΡτΤΟΥ ΘΙ ὁ 
4 16 ὑηνῖδθ. ΕὟΓ ἰῃΐο 8 τηλ]Ἰοΐουβ 800] υυϊδάομι γν}}} ἢ ποῦ δηΐου ; ΠΟΥ α0)76}} ἴῃ ἃ 
ὅ Ὀοὰγ ὅ ἐἠαέ ἐξ Βα Ὀ͵θοῦ απο βῖπ5. ΕῸΣ (ῃ6 ΠΟΙΥ βρὶγὶῦ οὗ ἀἰβοὶρ] πο Ἷ ψ1}} 866 «ἀϑοοίϊ, 
δὰ ΤΘΙΔΟΥ͂Θ ἔγοια ὑβουριὶδ ἐλαί αγὸ πὶϊπουῦ Ὁπἀογβίδπαϊηῃρ, δῃα ψν}}} Β6 ΠΡ ΜΕΝΟ 
ΔΥ͂ΤΑΥ͂ " Ὑ’ΠΘΠ ὉΗΣΙρ ἰΘουβηθ88 Δρρτοϑο 68." 

6 Ἐν νηϊβάοι ἐφ ἃ ρῃἸ]δμιγορῖο Ὁ βρίγῖς ; δηᾶ ν7}}} ποὺ δοαχαΐν ἃ ὈΪΔΒρΡΒθταθν οὗ 8 
ὙΟΓΣῸΒ ; [ἴ0Γ τς 8 ὙϊΓΏ688 οὗ ἢΐ8 Σϑὶῃβ, 8πα 8. [9 ὈΘΠΟΪΑΘΓ οἵ ἢἷ8 ἢθδγί, δη 4 ἃ. ΠΘΆΓΟΡ 

7 οἱ (δ 1 6. ΕῸΣ (Π6 ϑρίτϊ οἵ {86 Τιοτὰ ἢ]]οὺ ἢ 086 νου]ὰ ; δῃὰ {πὶ τ] ἢ 
8 ΒοΙάθιΝ μὐξεὶ 6Γ ἐδ Α]} 3 Βα Κπονθᾶρο οὗ [μ6 νοὶοθ. ΤΒΘγθίοσθ Ὧι ἐμιαῦ ΒΡΟΔ κοι ἢ 

ἀητὶ σπίοουβ ἐλέηφα σδηποῦ ὯΘ δά; ποΙΠῸ 8}8}} Ψαβίϊοο,.} 5 τ μθὴ Ὁ ΡῈ ΙΒ 6ΙἘ,.- 
9. ράᾶ88 ὈΥ̓͂ Βῖπι. ΕὟΓ ἔπ γθ 88|4}} θ6 ἱπαυϊδί οι ̓ ' ἰο [Π6 ΘΟ Π86}8 οὗ [86 ὑῃρο]Υ ; 

δπὰ {π6 Κπον]θᾶρο ᾽δ οὗ [ιῖ8 τνογὰβ 88}} οόγβθ απο {89 Τμοσὰ ἴου ὑπ ριμβατηθηὶ ᾿δ 
10 οὗ ἷ8 νὶοκοα ἀθθάβ8. ἘῸΓΣ [6 δδγ οὗ 68] οΒΥ Ἀθαγϑί 411 ἐλίηησε; δπὰ [ἢ ηοΐβθ οὗ 
11 ΤυυΓΙ ΓΙΏΡΒ 8 ποὺ Δ. ΤὨθτθίογθ θα οὗ ἈΠρΓΟβ Δ Ὀ]6 τπλυγτιυγίηρ; Ἶ δηὴ στθ- 

γαΐῃ ψοιῦ ᾿οηρσοθ ἴγομῃ ὈΒΟΚΌΪ Πρ ; [0 βθοῦθὺῦ βρϑθϑοῖὶ 81}4}} ποῖ 9Ὸ ὑθρυπίβηθδα ; ὃ 
8δηα ἃ τοῦτ 15 (Π4 Ὀ6] 160} 8] γοί (86 βου]. 

12 ϑσῖνο ποῦ δέν ἀθδίἢ ἐβγου σῇ {Π6 ἔα]βο ἀϊγθοίίοη 9 οἵ γοῦν Ἰ᾿ἰΐο;; δῃὰ ἄγεν “ ποὶ 
18 Ἄρομ ὙΟΌΓΒΟΙΥ 68 ἀθβιγαοίίοῃ ὑμγουρἢ ἤἢ (ΒΒ τ γκ8 οἵ ἔ γοῦΣ μαπάβ ; ἔοῦ οὐ τηδάθ ποῖ 
14 ἀθαία ; πϑίτμϑν πδίμ 6 ρ]δαβαγθ ἴῃ ὑπ6 ἀθβίγαοιίοι 58 οὗ (μ6 Ἰϊνίηρ. ΕῸγ Β6 ογοαίθα 

81} ἰδέτε, {μα ἐλόν ταϊριιῦ οχἰβὺ ; "6 δηὰ ὅπ ργοάἀιοίίοῃΒβ ̓5 οἱ (πὸ στοῦ] ἀγὸ ἢ θα] 0}- 
ἔυ] ; δῃηα δ6γθ 8 ἢῸ ροΐβοῃ οἵ ἀθείτυιοιίου ἴῃ {ΠΘτἢ, ΠΟΣῚ ἰβ Ἶ 1Ἀ06 Κίηρσάοιῃμ οὗ ἀρϑίῃ 

1ὅ, 16 ἀροῦ ϑασὶ. 9 ΕῸΣ τἱιηθουβηθββ 18 ἱμηπηογία] ; Ὀυΐ ἰπ͵)ιδίϊοθ 18. δὰ ΠΟΥ 8 Π66 

ΨοΣα. 1-.1. --- 1... Υ. : νἱ ἢ ἃ κοοὰ ποατὲ (αΓΣ., ἐν ἀγαθότητι ; 5... δοπέία!ε (εἰ εἰπερὶἰεἰἑαία εογ ἐδ). 3 Βοῖ μὴ ἀπισ- 
τοῦσιν 11|. .»δὸ μὴ πιστεύονσιν. ΤἘΘ ΤΟΥΤΩΟΣ τος ἰ6 βΒαρροτίθα ὮΥ εἰϊδιίοηδ οὗ ἱάγῃλιθ, Οτίζοη, Φότοσοθ, δὰ ἐῃὴθ ΑΣ. 
δηὰ Ασιθθῃ. γοξείουθ. Οὐοά. 28]. μδ6 πιστεύουσι, 85 αἷδο ἐῃο Υυ]ᾳ. δὰ ὅγνυ., Ὀπὺὲ ἰδ ΠΙΔῪ πδῦο ὉΘ6Ὼ ταθδῃΐ δἰ ΡΥ 85 δἢ 
ἰηϊεγρζοίδιίοη οὗ ἔμ δοσαπιοῦ ἰοχῖ, ἑ. 4., ηοὐ ἀἰεθο! ογίηκ ΞΞ Ὀοϊονίηκ. 8.Α. Υ͂. : ἐυἱἱοὰ (906 Οὐνι.). 4 τηρτᾷ., παὶ- 
εἰλ νἘπαπὶ ἐδὲ (6060 (Ὧπι.. δ 5 4}}. δ ἐδποὸ Ὀοάγ. 

γοτα. δ-8. ---Ἰ Α. Υ. : οτ παιδείας (ἐεχί. τεε., νι Π. 28. δηὰ οἰδοσθ) 111. 248. ΑΔ. Ο. ΕΒ. 1. πῖῖβ δ ὩΌσΩΡΟΣ οὗ {9 
αἰ οτα τοδὰ σοφίας. Βυΐ ἐδ ᾿δείον ἰδ φτοῦ, ποῖ ζουυΐηο, μαυΐηρ Ὀθθι ἰπἰσοὰ ποσὰ ἔγοτϊῃ τον. 6 δὸ 8 βἷοξε. 54Α.Υ.: 
ποὲ δοἰάο (αιδταᾳ., ἐδ γεδμκεά, οἵ δλειοσιλ ἐξεεῖ; Θν., ἐλεγχθήσεται : νεγδελομελε τοεγάεν, Θτίτηπι δῃὰ ΒυηροαΒ Βιδείιοεγκ, 
ὙῸΪΟὮ πλοδηϊᾳ Ὀθδὲ δι ΜΝ οουίοχῷ ; 806 ΟὉ»1.). 9 ροσθ ἢ ἰῃ (ΘΓ... ἐπελθούσης). 10 Ἰονίης ("" Ἰονίη ς᾽" ἴῃ ἐπ 5686 
δὲ ἰδ οδτοδ 10Σ τηθὴ : δὲ Υἱΐ. 28 ἰὴ Α. Υ. τοηάοτγοά, ἐἰπα ἐο πια). Ἐὸοσ πνεῦμα σοφία οἵ [δ Ψυ]κ. (ἰ ἢ 11.) σοάά, 111. 28. 
106. 281. 296. Β. Οἱὰ 1δὲ. ϑγυ. ΑἿσυσ. ΑΥΤΩΘΏ. ζολὰ πνεῦμα σοφίας, ἩδϊοὮ Μοῦ] ἃ πιακοὸ ἴδ πο ΝΟΣ δι θοῖ, ἰδἴομά οἵὨ ἐδ9 
Ἰδέϊοτ δῖἰοπο. Τδμαὶ σοφία ἰδ νἱπουῖ ἐμ ἀσιοἷθ πϑϑὰ ὑοὲ, ἢόνγανοσ, ἀϑοΐὰο ἴδ τηδίϊοσ. Οἵ. Υἱἱ. 24,χ.θ.0. 114... : ηἷδ 
(μο 111.)Ξ. 13 οοπίδίηοίι 81} ἐδίηρε (πιδσα., νρλοίηεια, Ὡς ἢ ἰδ πΙΟΓΘ ὩΘΑΣΪΥῪ οοστοςῖ ; β06 Οοηι.). δκ[8.. γϑωροδῃοο (Οζ., 
ἡ δίκη). Ῥτίϊαροιο, νὰ Θείτοπι, μαθ τοοοϊνοὰ οὐδὲ μή 2ος οὐδὲ μήν ἤτοτυ 111. Χ. 28. 106. 166. 243. ΑΙ. ΟἹ. ΟΧΧ. δὲ 5οῦ 
χχυί!. 18. 

οσο. 8-11. - -ἘΑΟΥ͂. : ἔος ᾿πᾳαυίαϊ οι 881} Ὁ6 πιλάο ((ἰ6 ΤοΓὺ ἰδ ὅσται ; Οὐ διαβονλόοις, ρο0 Ο».). 15 ρουπὰ (Ον., 
ἀκοή, ὨδτΟ νιάξέαζε, ἐποιοίεαχε, ἱ. ε.. (Δὲ ννἰοὶ ἰδ Βοαχά). 16 χῃηρη Ποδίδιου (πλδτρ., γεργουίμε). 17 τχυτταυσγίηκ, 
«οὐἱολ ἐξ πηρτοδίδοῖο. 18. [Πογὸ ἴα ἢὸ Μοσὰ 40 δοϑοτοῖ, ἐλαΐ β}81}} κῸὸ ζ0᾽ πουρδῃὲ (βΒ00 Οὐ»»"".). [5 ἴδο τοουΐἢ. 

οσο. 12-16. - Α, Υ. : Βοεκ οὶ (μὴ ζηλοῦτε) ἀθδίἢ ἰῃὰ [86 ΘΕΤῸΣ (ἐν πλάνῃ}. 21 ρῈ}} (ἐπισπάᾶσθε) .... Ὁὀὃ᾿ΡΟ; γοῦτξ- 
φϑοῖνοα. 41 πὶ ξἢ (ἐν) ἘΕὙ ΣΘΟΏ 6 τοοοῖγον (18 ρτοβοαι οι ἔγοιι 111. δῦ. 106. 1δὅ. 167. 4]. σο. 38 (σά. [11]. τοδὰκ ἐπ᾽ 
ἀγγελείᾳ ἴος ἐπ᾿ ἀπωλείᾳ; Α]ὰ. δὲ ἐν ἴον ἐπί. ΜΆΑΟΥ͂. : δδγε ἐμοῖς Ὀοίηξ. 38 ξομοσϑέίουδ (600 (Ὁπι.))Ι, ἢ τσένε. 
ΒΞ οχεδ9. 85 ἰμὸ φασί}. ΒῸΣ οὔτε ᾧδον 11]. δὅ. 296. 60. Βαγνο οὐδὲ ᾧ. 
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οὗ ἀθδίῃ ; δῃὰ ἷ ὑπροα]ν γερὴ Ὀγ 5 ἐλοῖτ᾽ ΟΥΚΒ ἀπᾶ τγογὰβ οδ]] θα 1ξ ἴο ἐλόηι ; ἴῃ [Πδὲὶ 
{Π6Υ 6] ἴὲ ἴου ἃ ὃ ἐγ θηά, [ΠΟῪ Θοπβυμηθα ἴ0 ποιιρἢῦ, ἀμ τηϑθ ἃ οογθηδηὺ ΜῚῸ ἰῦ, 
Ὀδοϑαδθ ὑΠΘῪ 8.6 ΜΟΣΙΒΥ ἴ0 μᾶνθ ὁ ραγί τὶ [ἴ. 

γος. 16. --- 1 ΤΏο ποχὰδ ἐη)μϑεΐοο ἱξ απ ἐπλετίίαπεοο 77. ἀεαιλ; απᾶ τὸ ΒΌΡΡΙΥ πίτ Ἐγϊἐσϑοῦο ἔγοσα ἰδ ΟἹὰ [4΄. Τὰ δόοιὼθ 
ὨΘΟΘΕΒΔΙΎ ἰ0 σοτηρίοὲθ 6 ῬΦΙΔ]]ο] δ. ΟἿ. Οτίτηπι, ἀπ Οοηι. ὈοΙον,. 
ἔο λαῦο ὦ ἰλεῖγ. 4 ἰδκο. 

3.Α.Υ͂.: πὶ. 8. , ὃν ὙΒΘᾺ ἴ86Υ ἐπουκπὶ 

ΟἸΑΡΤΕΕ ἴ. 

γεν. 1. Φυᾶχοι. ΤΠ ΌΪ]ΟΥΒ ἴῃ ρΌΠΟΓΣΑΙ τὸ τηϑδηΐ, 
ἴο ὙΠ οΠπι, δοοοτγαϊηρ ἴο () τοῖα! ἰάθδβ, τα τὶ δῦ 
οὗ ἡνάρτηθηῦ 6150 ἀρρογίαϊ θα. Οἷ. νἱ. 4: ἰχ. Τ. 
ΤΌΘΥ ἅΓ6 ΘΙ δα ἀγεββοᾶ Ὠβία Αγ ἔγοτῃ [}6 μοΐηϊ 
οὗ νιον οὗ [6 ὙτΙϊοΥ, τγΠ0 18 ΓΘργΓοδοιϊθα 88 βυςἢ 
ἢ} π|56]. 

γον. ῶ. Φοιωρῦ Ὠΐτη ποῦ. Τῇθ τηϑδηΐηρ ἰδ: 
Οοά ν}}] Ὀ6 ἔουπὰ οὗἉὨ δυςῖ ἃ. ἀο ποῖ ὈΥ ὑπερ ἢϊ- 
ΘΟ. ἀφ᾿] τρ 8δον τὺ παν ἀοιδῇ τ ΒΟΙΠΟΥ ΠΟΤῈ 
Ὅθ 4 τἱρῃτοουβ σα, δηὰ βὸ ἴῃ οἴοἼςς σἢ ΔΙ] 6 
᾿ΐπὶ ἴο ἀο ὨΪ8 Ψοχβῦ δρδὶπεῦ τῃθπὶ. Οἱ. Πδαῖ. νἱ. 
16; Αεἴϑ ν. 9, χν. 10: 1 ὍΟουν. χ. 9. --- ̓ Απιστεῖν. 
ΤῊ89 νοσὰ δ. ΟἿΪΥ ἔουμᾶὰ ἰοτα, αἱ χ. 7: χὶϊ. 17: 
ΧΥ 1, 8; δπα ὦ Μδκο, Ὑ}. 18, ἴῃ ἢΠ6 ΟἹὰ Τορῖβ- 
τπθηῦ ατεοκ. Βαϊ οὗ, Ματκ χνὶ. 16, διὰ ϑόορδο- 
ο]68᾽ 1.ε2Σ., αα νος. 

νοι. 8. Σκολιοί τθϑῃ8 ογοοζοαῖ, δοπί, ἀπ 88 
ἢθγθ Ἀρρ)οα ἴο [που 5 Γοίογβ ἴο τἰἸο86 τυ ἢ ἢ ἀο 
Ὠοὶ ἴδ [Π6 τί αἰγοουίοη, ἰ. 6., ἑοννδιγάβ Οοἀ. --- 
᾿ἘἘλέγχει, οσὐπυϊηςέϑ, σομυϊοίδ, τπτουρὶι σογγϑοιίοῃ. 
-- Δοκιμαζομένη 18 864, 88 1 ννου]ὰ Β66πὶ, ἴῃ {{π6 
ΒΒΙΏΘ β6Π86 88 πειράζουσιν ἴῃ (ἢ6 Ῥχοοθα τη νΘΓΒ6. 
ΟἿ. 11..11,.19, 1". 5 ἔ,, χὶ. 9 {. ; 2 (ον. χὶῖ!. δ᾽; Β.Ὁ. 
111. 9,--τ 6 γὸ ὕΠ086 ΟΓΒ. δΓὸ 8150 ϑιρὶογοὰ 88 
ΘΒΣΘΏΪΔΙΥ ΒΥ ΠΟΥ ΊΠΟΙΒ. 

γεν. 4. Μαϊιοίουβ, κακότεχνον. Τιλϊ., υἱδὶπο 
οὐ αγίδ. ΟἿ, χν. 4 ἴ. ; Ηοιη., 17|., χν. 14. -- Κα: 
τάχρεος, ἱιανοϊνοὰ ἐπ ἄθοῦ. ΤΠ6 ποτγὰ 8 υξοὰ Ὁ 
Ῥοϊγυΐυβ ἴο ἀδηοῖθ ψΠαΐ 5 ρανγῃθα, τηοτίραροα. 
ΟΕ αἰδο δορμοοϊεβ᾽ δες. αα τοοσ. ΤὨδ ἰάθϑ βθοῖηϑ 
ἴο θὲ τ1πὰῦ 16 ΒΟΥ ᾿δ8 σοοὴθ ὙΠΟΝΥ ἱπίο [ἢ 6 
ΟἾὟΘΓ οὗ δίῃ ; [8 “ βο]α Ὅ ΠΔΘΣ β'η, 48 πεπραμένος 

15. σοπαογρὰ οἵ ἔοι. νυἱῖ. 1.4. ῬὍΤΠθ ϑηττθ Ὀοΐπρ οὗ 
ἸΏΔῺ 18 ἀΟὐΌ]6 68 6 ῚΘ τηϑϑηῦ ἴο ὈΘ6 ἐπην τμομίοα 
ΒΟΘΟΓΟΙρ 0 ἴΠ6 πβΆρο οὗἩὨΔΠ6 ΟΙὰ Τοεϊδπηοηῖ, ἴῃ 
1Π6 ΘΧΡΓΘΒΕΪΟΏΒ “ 58011} ᾿" πὰ “ Ὀδοάν.᾽" ΟἿ Α͵80 9 
Μδςςο. νΥἱ!. 37; χὶν. 88: χν. 30. Τὶ πὶ 8668 ἴῃ 
Π6860 βδιλοΠηρ 8 ἃ ΓΟοοσπἰηἝοη οὗ οὁη6 οὗ [86 ἔπη 48- 
Ὠ16118Ὰ1 ἀορηλα8 οὐ ῬὨΐο, τπδῦ ἴπὸ Ὀοὰν ἰδ 1010 
ΒυῦΓΟΘ ἃπα δοδῦ οὗ πιο] ον], δἰ μου ρ ἢ ἰτ ἀο68 
"Οῦ 8661} ἴο ι18 ΠΟΟΘΒΒΆΓΙΠΥ ἴἷἴ0 ΖΟ]]ΟὟ ἴγτοπι {ἢ6 
ἰδηριαρα πβοὰ. Μοζζονοσ, βθς ἢ} 3ῃ ἰάθα ψοῦ]Ἱα 
ἌΡΡΘΑΓ ἴο ὈῈ ορροβοά ἴο νηδὺ ἴπὸ δῦ ΠΟΥ ἔθϑοποβ 
Ἶ.δι Ὀθ]ονν, νοσβο 14, δηὰ αἵ νυἱῇῇ. 20; χὶ. 18 2, Τὴ 
κατάχρεος ἁμαρτίας τηΐϊρ τοῖον [0 106 ὈΟΑΥ 88 ΠΟῪ 
ἔουπά, ταῦπεν ὉΠᾺΠ 88 ΟΥ̓ ΣῚ ΠΑΠΥ ογθαῖθα. 

γεσ. 5. ἍΑγιον.... πνεῦμα. ΤὨΐδ ΟΧΡτοβϑίοῃ 
ἢγβο ΟΟΟΌΣΒ δογὰ δηά αἵ ἰχ. 17 ἴῃ ὕπο στοοὶς ΒΙ0]6. 
10 οἶζοη ᾿βοκβ τΠ16 αὐοὶς]θ, 8180, ἰὰ ἴπ0 Νονν Τ οβίδ- 
Πιδηὺ, 88 ΥγὙ0}} 418 πνεῦμα Θεοῦ, [π6 ἸΔΌΪΘΙ ΙΏΟΓΘ 
Βϑ᾽ ἀυπι. --- ΟΥὗἨ ἀϊδοὶ 16. ἐ. ., οὗ οὐ πυοδιίοη. Τῆα 
Ηοὶγν ϑρίγίν ἰΒ γορτοοθηϊθα 88. 106 ϑρί τίς ὉΠ δαυ- 
οὐῦθ8 88 ἴῃ ὕπο ᾿ς Πεβῦ 50:86, Δ τπουρ ἢ [16 ἰά 68 
οὗ ομδοθβεπηθηῦ πιᾶν Ὀ6 δἷβο ἱποϊυάεὰ,. ἀτοῦϊῃιβ 
ἔΑΙΒΘΙΥ ππαθταίαηβ ὃν πνεῦμα δγΘ 106 ΠΒιηδη 
δρὶ γὶῦ : κ ἴρδα σοπειίιο απΐπιὶ, σφι δαρίοπίία αἰοεὶ- 
ἐμγ." -- ΜΙ] Ὅο Ζζεϊαἰοηοα ἀἸ ΑΥ. 15 ΤΠ68}- 
ἴῃς οὗ {Π6 νοτὰ ἐλεγχθήσεται, ἩὨΪσἢ δοσοτάϊΐηρ; ἴο 
Οτίπηπι ἰδ ἢ’ βυοτί Ά}}} ψν6}} κυ ρροτγεά, βϑϑῖηβ ἴο ὑς 
δῦ {Π||5 ΡΙλ 66 ποτα ἀρργοργίαϊο τη ὕΠ6 οπο ρίνϑη 
ἴῃ [86 Α. Υ'΄., ἱπαβιηιο ἢ 48. [6 Ῥδγα] 6} 5πὶ ΠῚ 
ὍΠ6 γυγοςοάϊηρ φεύξεται, ἀπαναστήσεται ἷἰΒ ἐΠΟΓΟῸΥ 
ἸΏΟΣΘ ΟἸΘΑΓΥ Ὀτοιηῦ ουἵ. [Ι͂ὼ [πο ῥτϑοεαΐηρ 

» [οὖὖὐν ΒΌΟΚ, ἰάἀθῃιίςα). 

ΥΘΓΒΟΒ [ἢ6 δΔυΐῃον, κὸ ῬΉϊ]ο (εἶ. Πᾶῃηο, ἱ, 42 Φ., 
868 47.), 18γ8 ἴξ ἀονῃ 85 ἃ [πα διῃθηΐδὶ ῥσίποὶρ]θ 
ὈΠΑῦ ΠΙΟΤΆΪ ῬΌΓΙΥ 18 ἃ ΠΘΟΘΒΒΩΣΥ δ δ᾽ οινο σΟη- 
αἰτίου ἴο {0 δἰιαϊθηθηῦ οὗ ἃ Καον]θάρζο οὗ [89 
ἀϊν]ηθ. 

γεν. 6. ΤΓάρ ΒοθπιΒ ἴο χοΐοσ ἴὸ ([Π6 ΘῃΓΪΓΘ Ργθ- 
σραΐϊρ δοοϊίίοη. ὍΠὴ6 ὙϑσῪ ἔβδοι ἴμαὶ τ ϊδάοπι 18 ἃ 
ΔΒΓ τορὶς βρίτῖῦ γο ]α πιδῖκο ἰδ ἐπ ροβαὶ Ὁ]6 ἴῸὺΣ 

1 το Ἰδᾶνθ βίῃ. υπηοιοα δπὰ πὨΡΌΒΒΠ6α ἴῃ [9 
ἸΏ8 [δ 566 Κ8 ἰῦ ; δηὰ Ὀθοδιθο 1ι 18 ΒΌ6ἢ ἃ δρ ΓΙ, 
Ὁπογείοσο Ὁ ου]Ἱὰ ποῖ ὑθ 80 ἀἰ συ! 85 ὁπ6 πυρὶ 
ΒΌΡΡΟΒΘ ἴο αἰτδίη ἴο ἰδ. 

ορ. 7. ἘΠ. [86 ποσὰ. ΤΠ ροτγίοοξ ἴθ 890 
(111. 157. δνο τΠ8 δουγὶβι) ἀθῆοιθα δὴ οχίβιϊην βίαϊθ 
οὗ ιΐηρ8. Οἱ. Ίμοσ, 272 ἔ. --- Οἰκουμένη. Ῥτορ- 
ΘΥΪγ, [Π6 ΠΑ ὈΣ Θὰ ὀδυῦῃ ; ἴπ6η ἴπ6 φησ ἢ ἴῃ ρθῃ- 
Θ᾽]. Ηδγο 16 ψογὰ ἰβ πβοὰ δη ΠΟ ΘΆ}}ν ἴ0 0110 
τὰ πάντα οὗ (6 ἰοἸονίηρ οἶαιιεθ. 76 βδιὴ6 ἰάθ8 
οὗ τῆς βρί εὶς οὗ ὉΠ9 υπίνογθο ἰ8 ἰουπὰ ἰη Ρ]βῖο. 
γήπηπι οἴ168 ρᾶγΆ]}0] ρϑοθΆ68, α180, ἔγοιπ Ατίϑιθαβ 
δηά [11ο. Οπευοτῖοῖ, οὐ [6 Οὔ ΟΥ δηα ((πι., αα 
ἰος.), του κα [Παὖῦ ὉΠ 6. ΟἹ ργοβοηςθ, 4}}-ρογνυδὰ- 
ἰῃν ΟἸπεκοίθποθ οὗ αοὰ 18 80 ΟἸΘΑΓΥ δεῦ ἔτσι ἴῃ 
πὸ ΟἹα 1 βέδιθοῖ (8. Ἐχχχίχ.), τπδῦ ἰδ ἰ8 δίγαηρθ 
Ππ8ὲ 50 ΠΙΔΏΥ Β66 ἴῃ [815 ὙΟΥΒ6 ὕΠ6 δίοῖὶς οὐ ἘΪΠ8- 
τοηῖς ἀοούγίηθ οἵ Π6 Βοὰ] οὗ ὕπ6 νου]. Βυΐζ [9 
τ ἢ 88 ἰδυρηῦ ἴῃ {πΠ0 ΟἹ]ά Τοβιαιηθηῦ ΠΘΥΘΣ τα κὸϑ 
ΟἹ {1||8 Ὀγθοὶδβο διὰ ἙΠδΡγαοο σι βῦῖς ἔοσπη, ὑγο ἢ 
ἈΙΔΙΏΪΥ δῆοννβ δῦ ἰδ Πα δγοδ αν ρδεβϑα οι οὗ 
[π6 ἀυπιαίη οὗ τονοϊατϊοι ἱπῦο [ἢ δῖ ο ΡΒΠΟΘΟΡΉΥ. 
ὙγΠηαῦ ἴα Ποῖρ βαὶά οὗ ἴπ6 ϑιρίγί: οὗ οὰ ἰ5 αἷξὸ 
8414 οἰβοῦνπογο (1ἰϊ. 94 ; νυἱῖῖ!. 1) οὗὐ νίβίίοπι, ἢϊο ἢ 
ΟΏ]ὰ τᾶ κα Ποῖ, δοοογαϊηρ ἴο 06 ἱοδοίηρ οὗ 

ΟΝ 4190 νοσβὸ 2 ψ τ νἱ. 12, 
16, αιιἃ Ῥγον. υἱ[. 17. - Ηοϊάθιδ τοχοῖμοσς [89 
ΑἹ], ἱ. 4., δαί ηδ ἰτ, Κοορ8 1 ἔγοτῃ χορ ἴο ρῥίοοοβ. 
Τηΐθ ἡπουρθῦ, ν᾽ οἷ 5. 6 ῬΓΙΠΊΆΓΥ οπ6 οὗ [ἢ6 
νοῦ συνέχειν, ἷΒ ποῖ ὩΠΟΟΠΊΠΏΟΩ ἰπ ἐδ ργϑβοπὲὶ 
ΔΡΡΙΪοδιΐο ἴῃ οἰαβδῖςαὶ δὰ ες] δι Ἀπ π1. 81 Ογροΐς. 
σέ. Χοι., «παὸ., νἱϊ. 2, 8; Ῥ]δΔῖο, Οογφ., 508 Α ; 
Ινθπ., ν. 2, 8. -- Ἢ δίκη. [Ιἵ ἀρδηοίθβ σης 88 
ΘΒΔὈ] Βηθα Ὁδαρθ ΟΥ συβίοπι, δῃἃ ρϑγβο! θα ὮΥ͂ 
1.6 Οτοθ δ, 8 ἀδυρῃον οὗ Ζθδ δὰ Τεπκθδ. 8.66 
Αοῖδβ χχυνῆ!. 4, γἤογο ὉΠΐ8 ρθγβοι  ἤσϑιὶο ΒΟΘΤΏΒ ἴο 
Ὅε τοίογτοα ἴο, 88 8180 ἴῃ ἴπ ῥγϑέθῦ βϑββᾶρο. 
866 Βοδιηαϊξ, ϑ'γη. α΄. Οστγίεοελ. δρναοῆῖο, ἱ. ν. 8352. 

γεν. 9. Διαβούλιον. Α ]Ἰαἴ6 ΟΥΘΟΚ ποχά, ἱπ 
1.86 ΟὨΪΥ δἷποο 6 Μβδοοάοπίδη ρεγποά. ΟἿ ΧΣ, 
αἴ Ῥβ. ἰχ. 23; Ηοεἱ. ἷν. 9; ῬοΙγ Ὁ. 11]. 26, δ, ἐἰϊ. 9. 

νεοχ. 10. Α ποίβο οὗ σρυσσουσίησο. Θροῦς 
γογγυσμῶν, ἴοτ σμός. Α οΑ86 οὗ ΟΠοπηὰ- 
τοραΐβΔ. Ομο οὗ ἔϊποθο ψογάβ σουὰ ἤδῦθ ὑὕθθῃ 
Θῃου ἢ ἴο ἜΧΡΓΘδ8 ἴμ6 ἰά68, δηὰ τ[Π6 ΦΟΣΙΟΣ τ α8 
Ργοῦδοϊν βυμροβιθὰ ὈΥ [80 Μογὰ οὖς οΟσσυτγτίης, 
7.8ῖ Ὀθϑίογο. 

γεν. 11. Καταλαλιάἀ.ψ Α ψογὰ ΟἿΪΥ ουμπά ἰη 
ΒὶΌ. αὰ ϑοςὶϊθβ. Οσοοκ. ΟἿ 3 ον. χὶϊ. 90; 1 Ῥόῖ. ἱ!. 
Ἰ ; δηά (Ἰἰοπι. οὗ Ποτηθ, ;. 30. --- Πορεύσεται. Α5 [} 16 
Ὀδίια] πιθϑηΐπρ αἰ. 06 τὸ {Π|8 νυ ογὰ τὰ {Π18 Ρ]Ά 66 
ΌὈΥ ΠΟΙΠΠΙΘὨΪΔΙΟΙΒ. 90 αἰσαν, ὁδοαρεο, ἰ5 Ὡοΐ Οὔ ΘΓιν 89 
ἴοιιηά, Οτπηπὶ νοι] τοῖον [ξ ἴο πτιογ βου, -ν ἘπΠ88 
οΘ8 ουὔϊ οὗὨ [86 τηοπτῇ. --- Κενόν, Ὁ ουϊ γϑϑυϊῦ. 
6γΘ τ ποαυΐ οΥΪ! σϑβα!, ἡ. 6., ῬΡαπίδατηεηῖ. --- 818 γ- 



ΤΗΕ ὙΊΒΌΟΜ 

οἷ [9 βοῦ]. [ΪἿῺ δὶ (Π6 δ αγίηρ οὗ 16 δοὰ] 
οομδί δῦ 8 δῆοντι ἰῃ ὙΟΥΈ66 4-6, 8, αῦοντθ. ϑεπηπια 
(ας Βιεὶ ἀ. Ἡεϊελεοὶ, ἡ. 184) πο] 8 ταῦ θτθ ἐπ 
ἴο ὕ6 ουπά ἃ ἠυδεϊβεοδίιοη (1) οὗ ἴπ6 οχργϑβδίοῃ 
“4 ΤΊΟΣΙΑ] δἷη,᾽ ““»εσοαίμηι πιοτγίαίο,᾽ ἴῃ 56 δου 
Βοτηδη (ΔιΠο] 8. Βιιῖ οὗ. Εςο]ι8. χχὶ. 2. 

γον. 18. Οτίηπὶ 849 ὑὈὉτοῦρὮῦ τοροῦΠοΥ δὲ {Π5 
ἰπῦ ΟΌΓ ΔΌΓΠΟΥΒ ἰΘδοβίηρ Οὐ ἴΠπ6 δι )θεῖ οὗ 

Θδῖ}. (1.) Οσά ἰβ8. ποῖ 18 ΔΕΓΠΟΣ, ν Γβ6Β 13, 14; 
Ἦθ τηδᾶδ πιδη ἐϊηϊηογίβϑὶ, ἰϊ. 93 : ἀσϑῦῖ στα ἰηἴο [ἢ 6 
ποῦ] ἐπγουρῖι τΠ6 ΘηΥΥ οὗ δεαΐδῃ, ἰϊ. 24; τὨγοῦρἢ 
υἱγίπο δηὰ τϊϑάομι ἀθδϑι ἢ ΤῊΔΥῪ ὈΘ0 οΒολροί, ἱ. 15; ἐ. 
22; υἱ. 18; υἱῖ!. 17; χνυν. 8; δηὰ ἃ ὑ]οδβοά 116 
ὙΠῸ Οαοά ἰπ Ὠθάνθῃ βδιίαϊηϑα, 1. 1, 14; ἵν. 2, 7, 
10: ν. 2, 1δ; νἱ. 19: ΟἿΪΥ ὕπο ροα]θβ8 816 νἱβι τὰ 
τε Γἢ 0Π9 ρα πἰΒπηθῶῖ οὗ ἀθαίῃ, ἱ. 12, 16; ἰϊ. 24 ; [6 Ὺ 
ὮανΘ ὯῸ ἢορΘ, ᾿ἰϊ. 11,18; ν.14:; χν. 6,10; τπϊὸκ 
ἀδυκηοδδ ΜἬΠ} ΟΟΥ̓́ΘΣ ἴδοιμι, χνὶϊ. 2] ; ΥεΒ, ὕὮΘΥ νν}}} 
Ὅδ αἰιοτὶν ἀοβίγογοα ὃν Οοά, ἷν. 19, δῃὰ {πον 
ΒΟῸΪ5 ΡΘΥΊΒΕ, ἱ. 11. 8:11}, [ΠΟῪ ΓΘ τοργεθοηίθα 88 
Βοοτίη ἰῃ ΔέΟΥ ἀσδίῃ (ἔσονται ἐν ὀδύνῃ, ἷν. 
19), ψν ἢ}}]6 ἢανίης 6 Κπον]οᾶρο οὗ ἴθ Ὀ]Θβδοὰ σοη- 
ἀϊείο οὗ ἴἢ6 ροοά, ν. 1 δ. ΤῊΘ δρραγοηΐ ἱποοη- 
πἰσθηοΥ οὗ γοργοθοηξίηρ ἀθϑῦῃ 88 αἰ. ἀπά γοὶ 
δρολκίηρ οὗ Ἰοβῖ ΒΟ0]8 88. Ὀϑίῃρ ἴῃ: ῬΟΓΙΉΘΗΪ, ΒΟΠῚΘ 
οΥοἶ 8. ἐΟΥΠΊΘΡΙΥ οχρίαἰηθαὰ ὈΥ δαυρροδίηρ ἴμαῦ [Π6 
ὙΓΙΓΟΥ ΠοΙὰ ἴο δὴ ἱμιθγιηθαϊαίο βιδίθ, ἰῃ ἢ ] ἢ (1 
ποῖ 411) [ῃ9 δοι]β οὗ [89 μοῦ θββ γοπηδί θὰ τ 0]]} 
ΓΠ6 ἄμν οὗ πα] ἱπαγπιθηῦ, θη (ΠΟΥ γ Γ6 8ηη]- 
Ὠδαῖθα. ΤὨῖδ νἱονν 88, ΠΟΎΘΥΟΣ, δοοογάΐηρ ἴο 
ατίπα, Ὀθθὰ ΦΘΏΘΓΑΙΥ δὐδηαοηθά ; δίμοθ ἱἐΐ ἰ8 

988 

ΒΟΆΓΟΟΘΙ 1016 ἴο 88 (δι, ἰἔ (6 ΔΈ ΠΟ 
Πο]ὰ τὸ ον ουἱά ποῦ τυϑηρο χθα ἀἴγοοῦν ἰϑυσῆῦ 
10, {πᾶῦ ἰ5, Οὔ νν86 ὑμδὲ ὈΥ 5Β᾽ ΠΡ]6 ἐπ ρ]ο αι οη. 
δθοῖ ἃ Υἱονν ὑΧ38 ΠΘΥΘΥ 6] ἃ ὈΥ ὕπο 76 γ8, δπὰ τῇ6 
δι Πον σου οὶ ἤανο Ἰοῖς ἷβ γϑϑίοτθ, ἐΠογ ίοτθ, 
ἴο ἰπέον [Ππδἴ βς ἢ τνδϑ Πΐ8. ἐοϑο ηρ ἴῃ ὕΠ6 Ῥτοβθηΐ 
ὁΆ86. 10 ἷἰβ ρῬγοῦδϊο, ὑπογοίογο, δι 6 αἰὰ ποῖ 
1.86 ἴῃ τνογὰ θάνατος 88 τηθδηΐηρ, [οὔ4] ΔηΒἰ ἢ 18 (ἰοη, 
θαυ τηυσῇ 88 ἰὰ 18 πϑϑὰ ἰὴ Α 1}. 11, χχὶ. 8, 88 
τοΐογσίης ἴο ἴΠ6 βοοοηὰ ἀόϑιῖ ; {πδι ἰδ, ὩΘ ΑΟ ΥΘΙΥ͂, 
ἴΠ0 1088 ΟὗἨ ΠΟΔΥΘΏΪΥ Ὀ]Οπβοά 688, δηά, μοδὶἰνοὶγυ, 
ὙΠ Θνθι]αδιΐηρ δηὰ ρδίηξι!] οομβοϊου Βη688 οὗ ΡΠ. 
τ 88 δὴ ϑϑδβοῃξίαἱ ἰθϑὲ οὗ ΑἸοχδηάτδη δυάἀ κα βπι, 
δοοοταΐηρ ἴο ατίπιῃ), Ὀγοῦρηϊ δρουΐ (48 ᾿'6 810- 
ῬΟΒ68) ΟΥ̓ [6 ἱμθποποο οὗ Ῥ]διοηΐβη), [δὲ ᾿πηπλ6- 
αἰδίθ!Υ αἴδογ ὕὉῃ6 ἀθαῖμ οὗ τὸ ὈΟΑΥ [Π6 808] 6ῃ- 
τόσο πρου 1018 του δυ Ποη ἴῃ ἴπ6 ξαΐοσο που] ά. 

γεσ. 14. αἱ γενέσεις, [80 Ῥτοἀπυοίίουδ. ΤῈΘ 
νγογὰ [85 Ὀθθη υδοὰ ἴῃ 018 Β686 δίῃσα ἴΠ6 τἰπλ6 οὗ 
Ρ]αῖο. ΟἿ. χνὶ. 26; χῖχ. 1] ; δῃὰ χίϊὶ. 8, ὅ, -- 
ὑὐ αὰς ἀοά δ ς8}16ὰ γενεσίαρχης δὰ γενεσιουρ- 
γός. 

γον. 16. ἘΥϊσϑοῖθ Βπ} 0108 (648 δῦονο ὙΠ ἢ 
Οτίπηπι) ἔσοπι ἴΠ6 Ψ αἰ χαῖθ ἡν Ῥϑεὶ οὔ νϑγβε 1ὅ (010 
ΒοσΟΠ ο6]4|}80) το ΠᾺ5 ἈΡΡΑΓΘΏΓΥ Ὀθόη Ἰοβῖ. 
ΤῊδῦ ΓΠ60 6 Γ80 8 ἱποοι ]οῦθ 566 Πὶ8 ἢ] αἰ η ἔγομα [ἢ}0 
σοῃϑυγιοίίοη. ΤῊ υὑδι1ι8] Ῥδγδ)}]6 1 18π| ἰβπ ΔΗ ηρ, 
διὰ {Π0Γ6 ἰδ ΟΠ ΓΙ 80 ποιπίης ἴο ν]ιοῆ αὐτόν ἴῃ 
γΟγ80 16 σου ]ὰ ῬΓΟΡΘΓΙΥ τοῖθυ. 

γος. 16. Μδὰάθ α οονϑῃδηὶ τὰ 10. ΟἿ 16. 
ΧΧΥΪΙΙ. 1δ, δηὰ Εοο] 8. χὶν. 12. 

ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 

ΟΒΑΡτεΒ Π. 

1 ἘῸΚ {Π6Υ 1 βαϊὰ διῃοηρ {Πποιηβοῖνοθ, τοϑβοπίηρ 5 ποῖ δυὶσῃί, Οὐν 1116 18 ββογὺ δηᾶ 
88(1,} δηὰ ἴῃ (Π6 ἀδϑίῃ οὗ ἃ ἤδη ἔΐοτθ 18 πὸ ἀ θ᾽ ἱνοῦδῆοθ : ὁ δηά {μθ τὸ ἢ8Δ8 ποῖ Ὀθθὴ 

ῶ Κη ὁη6 0 τΓοϊυγηθα ἔγοιη Ηδαο8.ὅ ΕἘὸν γψ͵ὸ ΘΓ δ ὈΟΓῚ Δοο ἀοη Δ]}γ ;7 δηᾷᾶ τ 
588}8}} Ὀ6 ΠΟΓΘΑΙΘΓ 848 ὑπουρἢ γὸ Πα ΠΟΥΘΣ Ὀθθη ; ἴῖογ ὑῃ6 Ὀγθδίῃ ἴῃ οὐγ ΠΟΒ(Γ118 18 ὃ 
ΒΙΉ0Κ6, 8πα ὑπὶπκίηρ 8 βραγῖς ργοαάμοεαὶ ὈΥ͂ [86 Ὀδαίίηρ οὗ ον ποαγὶ;" τ ἢ Ὀοίηρ' 

8 οχεηρσυϊθῃοά, [86 15 Ὀοάν ψ}}} 11. θὲ ἰυτηθά ἰηύο 845}|68, δῃηᾷ {86 12 βρί τὶν τ}}} 15 νδη 8 ἢ 
4 δ8 {πϊὴ 15 δἱἷγ, δῃ ἃ ΟἿΓ ἤϑιηθ Ὑ1}} 1 μ6 ἔογροίίθη ἴῃ ἰΐταθ, δῃᾷ πὸ ππαπ νὑ1}} 16 ἤδνθ ΟἿΓ 

ὝΟΓΚΒ ἴῃ ΓΘΙΠΘΙΙΌΓΔΙΟΘΘ ; 8ΔΠηα ΟἿ 116 νν}}} ἢ Ῥ888 ΑΥΤΑΥ 88 ἴΠ6 ἴγϑοθ οἵ 8 οἱουά, δηὰ 
6 5 ἀἰβρογβθα 88 ἃ πιϊβί, ἐπδΐ 15 ἀσίνθη αἰσαν ὉΥ 15 [86 Ὀδδιηβ οὗ {86 δβιιη, δῃᾶ ονϑῦ- 

ὅ οοἴμδ ὈΥ̓͂ Ὁ {16 ποδί ὑπογϑοῖ. ΕῸΓ ουν (ἴτηθ Ὦ 8 ὑπ6 ραβϑίῃρ ὉΥ͂ οὗ ἃ βῃδάονυ ; “ἢ διά 
οὐ 5. ΟΣ Θπα {Π6ΓΘ 8 πὸ σϑρουίοη ; 3 [ῸΓ 1 18 ἔαϑὲ βθα] θᾶ, δῃηὰ "ὁ πο για οοϊηθίῃ 

6 δραῖη. Οὐοιῃὴθ οη, {βϑγθίοτθ, δπᾶ “ἢ ἰοῦ 8 6ῃ])ΟΥ {Π6 ροοὰ ἐῤέπρε ἱπδῦ ἃγ6 ργαβϑηΐ ; 
1 δῃὰ Ἰοὺ τ8 αἰ ΠΡΘΏΓΥ ΘΕἾΟΥ (ἢ6 τοῦ] 7 48 ἴῃ γουίΐ. [,δὲ ὰ8 411] οὐγβοῖνθβ ἢ 
8 ΟΟΒΟΥ Μ]ὴ6 δηα οἰηἰπιθηίβ, ἈΠ θὲ πὸ ἥονγον οὗ ὑΠ6 βρτίπρ' 535 ρ888 ὈΥ 8 ; ἰθὺ 8 ΟΙΌΜΗ 
9 οὐγεϑῖνοβ τ] γοβθθυα8, μαΐοτθ ἐδον θ6 νΙΒογϑὰ ; δηα Ἰοὺ ἔπ γο Ὀ6 ΠΟ ΘΟ απίγοά 

Ψοτι. 1-8. --Ἰ Α. Υ. : ἐλεὲ μπροαϊν. 3 τραδοηΐηρ πὶ} ἐποτηϑοῖνοι, διέ ([ἢ 6 ῬΏταΒο ἐν ἑαντοῖς 5 ΟὈΥΪΟΌΕΙΥ ἴο ὮὉΘ οὶποᾶ 
ἴο εἶπον). ΤΏ ῥτοροαί(ΐοι Ἐσίἐσδο 6 Τοσοῖγο8 ἥτοτι 111. Χ. 28, δὅ. 106. σο. ΑἸά. Ο]ὰ [1κἰ. ὅτ. Ατ΄ Ατὰι. 1 ἰ8 δ]δο Τουμὰ 
μι 07, δΑΟΨ.: ἐεάϊου (λυπηρός ; ὅπη., "ποίεεία). 
γπαπ ΚΟΥ ἴἰο ὮΔΥΘ... .. [86 ΚΥΑΥΘ (806 (ΌΡ1.). 6 δγὸ. 

4 ΤΟΣΟΥ͂ (ἴασις : “η.., γογπεαϊα). δ ΒΘ ΠΟΥ ΜῺῶᾶδδ [ὮΘΤΟ ΔΩ͂ 
Τ᾽ δὶ Δ}} οδὐνοηίζιτο. 8 ἐς α2. 8 4,16 δρασὶς ἴῃ ἰὴ 9 

τηονίηβ οὗ οἷν Ποδεί (ὁ λόγος -- Ο. δορὰ (πο ατοοῖ ΒΙ[Ό]9 οἵ 1697 (ΕΣΔΏΚΙοτῦ) δα ἃ τοδάϊηκ, ὀλίγος δ Α. Υ. -- σπινθὴρ ἐν 
κινήσει καρδίας ἡμῶν ; 5606 Οὐηϊ.). 10 οἱ. 
4 ἐδο δοῖ! (χαῦνος ; “υῃ.. νιοἱ ἐς). 

Μοσα. 4-6. -ἸΔΑΟΥ. : 5081]. [186 4041].  ΟΤἿ[ὉῥῥῬ ρἢ,41}1. 

11 ρβἘ}.Δ}}. 

28. 5}}8}} Ὀ6. 

13 ον (28. 161. 243. 268. Οο. δὰ ἡμῶν). 15 2})4}1. 

1 νι. Ὁ "ἤλΔ. 511 Ρυίσεοδο, Οτίτλωι, 
Ἀδπδοῖ, δὰ οἶδοτ δἀορὲὶ καιρός ἴοΣ βίος ἤτοζῃ 11. (ὮΥ ἃ δοοοηὰ δι) 1Π|. (ὅτγοι μδηὰ) Χ. 68. 106. 261. 6ο. ΑἸὰ. ΟἹὰ Ιδὲ. 
ΤῈο ἰοέίοσ τνοσὰ ν88 Ῥσοῦ Ὁ ττί εἴδη ὉΥ τοἰοίακο (Ὡσουρὰ ἐπ ἰπἤπθηοο οὗ τοτα. 2,4. Ξ5.14 ἃ ὑέῦῃ βηδαοῦ ἰδὲ ρϑδδεί ἃ 
ΔΎΔΥ (ὑπίμος: “ὁ σϑοτο Ζοῖξ ἰδὲ, Μ]6 οἷὰ βειμιδιϊθοῃ ἀδιΐη {γι ἡ"; Ψυπ., “Ὁ Ὀπιῦτια ἐγδηδίταϑ δὲ [οαρυδ ὨοδίΣΆΏ,.᾽᾽) 
38 αίο,. Ἀ σοϊξυσηίΐης. 36 5ρὴ ἰδδί. 36 ογιίδ διὰ (Δὸ 111., Ὁγ δσεῖ μδληὰ, 166. δηά Ψ}.). ΣΙ Βροθα ἢν (πλδτα., 
4αγηεξίϊῳ) Ὧ66 (ἢ ὀγοδίισεβ Κὸ. Ιποιοδὰ οὗ κτίσει (δαρρογίοα ὮΥ 11. δηὰ πιοδὲ οἶμον ΜΗ͂Β. ν ἢ γοῖς. Ξγτ. Ατ. Ασῇ.) 
Οοάά. 111. 167. Α. σ. ἢ. ΒΕ. Ε.- 6.Η..1. νίἢ 6ο. τοδὰ κτήσει. ΤΏΘΘΟ ΟΡ δῖὸ οἵΐοῃ [θυ δηροὰ ἴπ ἔμ6 Μ55. Ἐν  σθοθ 
Σοοαΐνοῦ ὡς νεότητος ἴτουι 11. Χ. Α. Ο. Ὁ. ΕΒ. Ε΄. Η. (ἐεχε. τες. , ὡς νεότητι) ΒούδοΙ δηὰ Οτίσωσα Ὀγοῖος ὡς ἂν νεύτητι (88 
167. Ὧ.8. 268. σο. 6. ΟΙά 1ι4..). ΟΥ. Κοῃ. ΧΙ. 18. ΄ 

γαῖ. Ἶ, 8. --- ἢ Ετϊχοοο τὶ τὰ οι δοῦ τοδὰ δαρος ἴογ ἀόρος (46 111, δδ. 106. 167. 261. 2396.)0. Οοά. Χ. υἱῶϊι [29 ἐεχέ. γϑε. 
θΌΡΡοσί ἐῃο ἰδίτοσ. 
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ὉΥ ΟἿΓ Ἰαυχυτγγ,} Ἰοὺ ποπ6 οὗ υ8 ρῸ πὶ βου μανίησ ραγὺ ἴῃ 2 ογ νοϊαρίπουβηθ88 ; θὲ 
ὯΒ Ιδᾶνθ [ΚΘ ἢ8 οὗ ΟἹ ἸΟΥΓᾺ]Π688 ἴῃ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ Ρ]866 ; [07 {Π18 ἐξ ΟΌΓ ρογίΐοῃ, δῃὰ οὐν ]οὲ 

10 ἐς {Πϊ8. 
11 ΥΘΥΘΓΘΠΟΘ (ἢ ΘΠ ΘΙΆ]6 ὃ ΤΑΥ͂ Αΐγβ οὗ 
12 οἱ ἠαδίϊοθ; ἴον ἐλαὲέ ωὐὐϊ᾽ολ ἐξ [66 0]6 ῥσουθϑβ 18617 ἐοὸ Ὀ6 τοσί]6 88." 

οὐ 18 ΟΡΡΓθ88 {Π6 ῬΡΟῸΣ σὶρ θουβ πα, Ἰοὺ 18 ποῦ βρᾶῦθ (86 ψὶάονν, ΠΟΥ 
16 αρϑά. Απά ἰθὺ οΌγ βίγεηρτῃ 6 [86 ᾿ΔῸῪ 

Ι,οὲ τ 16 πῃ 
γγαὶῦ [ογ (86 τὶ ρῃύθουβ, Ὀθοδῦδβο Π6 ἷβ Δ ΔΏΠΟΥ͂ΔΠ6Θ (0 08 Δα δοίβ Ὠϊπ|86]} δραίπβὶ ΟἿΓ 
ἀοΐηρβ; δηὰ "δ πα ὈρΌΓΔΙ ἀοἢ ὰ8 τ} ΟΥδη868 ραϊπδί  ἰῃ6 ἰατῦ, δηἃ Δγ8 0 ΟἿΡ 

18 σὔαῦρθ ΟἿΣ 581η8 ἀραϊηβδὶ ἀἶβοὶρ]1π6.ἷ ΗΘ ρῥγοΐθββοι ἢ (ο μανϑ ἃ " Κπον]θᾶρο οὗ αοά, 
14 ἀῃὰ 6 οδ]] ἢ τβο] ἢ 49 οΟΠ]]ὰ οὗ (Π6 Τιοτά. Ηθδ οδπιθ (0 ὃδ ἰο ὉΒ8 ἃ τοῦυκο 
1ὅ οὗ ον Ορἰπίοῃβ. 
10 

Ηδ 18 συϊθνοῦβ ὑπίο 8 θύθῃ ἴο Ὀ6Πο]ὰ ; ἴὺΣ ἢἷ8 16 ἐξ ποῖ 111 
ΟΥΠΘΡ γη6η᾽ 8, ἮΪ8 ΆΥΒ ἈΓΘ βίσδηρο.:δ Ὅ͵6 4γῸ δϑίθοιηθα ὮὈγ τι 88 οουηίογίοϊί ; δηᾶ 13 
Β6 δοβίαι οί ἔγοτῃ ΟἿἿΪ ὙὙΑΥΒ 88 ἔγοτῃ ἢ] Π1Π688 ; πὸ ΡῬγοπουμοϑί (86 οπά οὗ {86 7υ8ὲ 

17 
18 
19 

ἴο Ὀ6 Ὀ]6Β8Β64, δηᾷ τηϑοίῃ ἢἷ8 θοδβὲ ὑπαὶ Οοἂ ἐς λὲ8 ἔδίΠοΥ. [,6ἱ τ 866 ἰἔ Ὠἰθ ττογβ 6 
σὰ ; δπὰ ]Ἰϑὺ τ ῥσονθ ψγῆδῦ 8}8}} ἤδρρϑη δἱ μἷβ οπᾶ. 5 Ἐὸγν 1 (6 Ἰυβῦ πιαπ ὈΘ 8 ᾿" 
Βοη οὗ (οά, Πα νὑ}}} μ6]ρ ᾿ἷπη, δμὰ ἀδθὶ νου Ὠΐτα ἔσο ὑπ6 Βαηᾶ οὗ δὴ ΘῃΘμ168. 1κἱ 
ὉΒ ΘΧΔΙΉΪπ6 Ὠΐτη ψ 10} ἀδβρ οἴ] Π 688 πα ἰογίαγο, ὑμαῦ τ)ἴἷὸ ἸΔΔῪ ΚΠΟῪ Ϊ8 ΘΟ ΚΠΘΒ8, 

20 
ἴο ἢϊ8 τογὰβ 16 6 Ὑ1}} Π θῈ τεβρθοιβᾶ. 

21 

ΔΠΑ ᾿ΓΟΥΘ ἢΪ8 ραύϊδθηςθ. [,ϑὐ π8 οοπάθδιηῃ ἢἰπὶ (ο.}ὅ ἃ βιδιλθίαϊ ἀθαί ; ἴο δοοογάϊηρ 

ἼΤΏ6866. Πΐπηρ8 δ ὙΠ6γ αἀἰὰ ἱτπηαρίπθ, δπὰ σόα ἀθοοϊνοᾶ; ἴοσ {πεῖ το Κοάμθ88 
22 ὈΠπΠαρα 15 (6, δηά “Ὁ 48 ἴου (π6 τηγβίθυθϑ' οἵ Οοά, (μ6 ὺ Κηϑὺν ἱμβόῖὰ ποῦ ; πο ἢ Ὁ 

Πορϑᾶ ΠΟΥ ἔοῦ (ῃΠ6 ψαζθβ οἵ ῥἱϑῦυ, ΠΟΥ αἀἰβοοσῃθᾶ 8. γϑψασα [ῸΓ Ὀ]ΔΠ.61688 ΒΟῈ]8. 
28 
24 

ΔΓΘ οἵἉ [ιῖ8 01388 Θχρϑγίθῃοθ 1.33 

Εὸν Οοᾶ ογϑαίθα σωδῃ ἔου ἱτητηουίδ] ἰν,3, 
βεΐπρ ; ἢ Ρυϊ "5 ΓΟ ΡὮἢ ΘΗΥΥ οὗ (86 ἀθν}} οαπλ6 ἀθδί ἰηΐο {μ6 που], δὰ {Π6 Υ ἐμαὶ 

Δη4 τηδᾶθ ἢΐτὰ ἐο ὅθ 8} ἱτιδρβ οἵ πἷβ οἾῃ 

εχ. 9, 10. --1 ΤῊ5 δοπιίθποθ ἀοθϑ Ὡοΐ Δρροασς ἴπ ἐπο τοῖς, θὰς 16 δἀορίοα ἔτγοια πο ΟἹὰ 14ὲ. ὉγΥ ῬἘσίίσκομο, ατίτοσω, 
διὰ οἴμοτβ. ἸΤΈΟΤΟ ἰδ ουϊἀθῆοο ἐμαὶ ἰξ οτἰ κί δ! διοοά ἴῃ ἔϊιο ἑοχί πῃ ἔδμο ἴδοι (Ὧδε ἰῃ ἃ βἸΟΘΒΑΙΥ οὗ ποζγὰδ οσουγχτίηρ ἴῃ 
δμο Βοοκ οὗ ὙΥΠΔάοτα ζουπὰ ἰπ σοαποοίοει Ἡἱ (ἢ Οοά. οἰ]. υ. 894, 0 ποτὰ λειμών ἰδ Τοιμπὰ, δηὰ ἰὲ ἀοθ5 ποὶ οοςσῦτν ἴῃ ἐδ9 
Ῥτοβοηῖ ἰοχὶ οὗ ἴπ Ὀοοκ. 
ὑμῶν) ἅμοιρος ἔστω (Χ., ἐστε ΞΞ ἔσται) τῆς ἡμετέρας ἀγερωχίακ). 

5.ΑΟΥ.: πἷη ρασὶ οἵ. (Το ατοοῖς οὗ ἐμὶ8 τπιϑίρθοσ ἰ8, μηδεὶς ἡμῶν (ΜΒΆ3. 106. 168. 281., 
δ δΔῃοίορηί. 

γοτα. 11-14. --- 4 Α. Υ. : [6 Τουπὰ ἐο δα ποιπίηρς ποσί (ἄχρηστον ἐλέγχεται). Τδβαγοΐοτε (δέ ἰ8 ομ δὰ ὉΥ ΠῚ. Χ, 106. 
168. 167. 248. 281. 296., δη ἃ δἰσγίεκοη οὔὖῦ ΌΥ ΕΥ  χϑο δ). 

9 180. 
διεπάμηι εορτίαέίονες ποείγαϑ). 

δ οχιΐίδ δΔηὰ (δο Φ08.). 
ΟἿΣ ἰΠΥΆΤΩΥ ἔΠ6 ἐγδββτολαίοηβ οὗ ΟἿΣ οὐποδιίοη (9ὑπ., ἐπ α»ηίαηι ἰγγοραί ποδίὶξ ρεοεαίογμπι οἵα ἱπδείέμία ποείνα). 

10. }ἘᾺὄΒ 849 ἴ0 ΣΟΡΣΟΥ͂Θ ΟΣ ἐπουχ 8 (ἐγένετο ἡμῖν εἰς ἔλεγχον ἐννοιῶν ἡμῶν ; ὅπη., Κ αοέμα 6δι ποδὶΣ αὐ γεάαγ- 

Τ᾿ οὈδοίοι ἢ ἰὸ 
δ (6. 

6 οἵ οἴδοηῃαϊΐηρ. 

Ψετῖα. 16-17. - ΊΤ ΑΟὙ.: αἀγε οὗ διοῖδον ἔδκιιΐοι (ἐξηλλαγμέναι, “ αμδεεγρεισοδαν ες, ϑοπάενγδαν; ἴῃ ἀΐοδος Βοάσυίσης 
βοῖὰξ Ασβίοίοϊαδ πῆρ Ὀοΐ ἀθη ΟἸδδείκοσ.)" Οτίτητῃ, Οὐ. ἱπ ἰος.). 12 οὗ... δοσπῃίοσγίοιί δ  Ὧ6. 12 ἴῃ ἔδμο οπὰ οὗ 

Ηἰα. ΤΏ γυ]ᾳ. δά: δὲ ξείενπμϑ σώ ἐογμπὲ πουϊεκίγπα ἐμ. Βαυοχτοοίσίον ἐμοῦ [ὑ δηουὰ Ὅο6 τοοοϊγοὰ ἰπίο ἐδο ἑοχὲ, 
Ὅπὶ ποῖ δοὸ Οτίμια, θυ βοῖ, ΕτίσθοῦθΦ. 16 ΑΟΥ.: [Π96. 

ψοτα. 20-Ὡ1. --ἸδΑΟΥ. : στ (7 υὩ., ἰη). 
ἴηρ ; οἰογηίδο ἐ που]ὰ ὃὉ6, αΣ ἀξ τσογα (ἀἐβεγΌ6}; οἷ. Μαίϊ. χὶ!. 87). 

2: παροῦ οἵ τἰ κῃ ἰθουδηοδα..... ἴο 6 ἰτηπιοτί8] (ἐπ᾽ ἀφθαρσίᾳ --- ἐν 
32 οἰοσηΐίγ, Ιηδέοδα οἵ ἰδιότητος οἵ ἴῃ ἐεχέ. γδο.,) δαρροτίοα ὮὉΥ 11. 1Π. 23. Α. Ο. ἢ., Ἄυ]ς., ΑΣ.., ΟἹοαλ. 

τἱοκοάμποδα δὰ Ὁ πἀοὰ (δοσί δ). 
ἀφ., δ. 264.) 

80 ογεΐζδ ἀπά. 

16 ὃγ Ηἰ8 οἾσῃ δαγίηρ (ἐκ λόγων αὐτοῦ ; τ18}6 οοπίοχῖ ἰηβυσποθὰ ΟἿΣ τοι δ" 
11 Β8]]. 18 ϑυςῖῦ ἐλέπφε (ταῦτα). 19 ἢ 

οἵ Αἴοχ., σοάά. 108. 261. ΑΔ. Β. νὰ ΟἹὰ 1δὲ. ϑυσ. τοδὰ ὁμοιότητος ; 248. 268. Ε. Ε. 6. Η., Αἰδδιδδ., Μοιμοά., δῃὰ οἱμας 
ζκίμοτβ, ἀϊδιότητος. Οτίσητω, τὶ Βτοιοπηοίάοσ, θυ δοῦ, διὰ Ευἐσβομο, ἀϑοί 68 70: ἐδο σι (900 ΟὉ»1.). 

Μ ἀο διο]ὰ οὗ [εἷ8 δἰάθ, ἀο δπηιιὰ ἰξ (506 Οὐ»:.). ἸἩογοσίμοῖοδα. 

ΞΒΑΥ.: 

ΟἜΔΡΤΕΒ [. 

οῦ 1. ΠΟ σοῦγθο οὗ ὑπουρηϊ ἴ8 οἰ οθ ὶν οοη- 
ποοίρα ΌΥ͂ γάρ ψ]τἢ δῦ ἱτη ΘΙ δίοΥ ροθδ Ὀθέοτα. 
Οη 6 ἰαΔδὶ οἴδιιβο, εἴ, χυὶΐ. 14, δὰ ἙξΊεα. ὙΠ. 8. 
7 ἰθ8 δὴ δάνδηςσθ οὔ ὕπο ἰάθ8 ὀχ ργϑββοα ἰῃ [ἢ6 Ὀγο- 
οοαἀΐηρ οἴδυθο ἰῃ ὑπ αὺ [ἢ 6 ὁη6 ἸΟ0Κ8 ἔογινασζά, νγῃὶ]θ 
[86 ΟἾΝΟΣ ἰβ τογαγάθα 85 ἃ τη δον οὗ ὀΧροσίθποθ. 
ΤῊΘ Ἰαῦῖον Ὁπουρῆϊ του] δ]βο, οἡ {πΠδῇ δοοοιηῖ, 
6 ῬΓΟΡΟΙΥ Ἔχργοϑδθαὰ ὈΥ͂ [ἢ 9 δογίϑὶ ἐγνώσθη. 

ΘΓ. ῶὥ. Αὐτοσχεδίως, ΟΣ ᾿δΙίροτο. Τῆδὶ ἰβ, 
σἰτπουῦ ῥτονίουδ ὑπουρῃῦ, απὰ 8ὸ ψιτποῖς αἰπη, 
ὉΥ ΙΏΟΓ6 δεοοίάορηί. Ὑῆθ ψογὰ ΟΟΟΠΓΒ 88 βαἀνογὺ 
ΟἿΪΥ ἴθ. Τὴ ἀοοσίτπθ δρτθοβ πῃ σ,ἜΘΠΘΤΑΙ ψἱ τῆ 
τηδὴ οὗ Γπ6 Ἐρίοιγοδηδ. Οἱ. Βομινορίογβ 7] βίοτῳ 
9ΓΓ ῬΆλίϊοδ., ν. 148. --- Καὶ ὁ λόγος. Τῇθ ἱμποῦ 
Βρί για] 19 πλδ κ 68 861} τη Δ] δ βῦ ΓὨτου ἢ ὑδουρῃῖ 
δὰ βρθοοῖβ. Π6 τηϑίου αἰ 8 οὗὐ Αἰοχϑηάτγία, 
Βονονοῦ, πο] τπδὺ ὉΠπουρῆν [8610 γα 8 ΒΙΤΡΙΥ 8 
τολύογία] ργοάαςι οὗ ἴῃς Ὀοδιΐης ποσί. Οὔτ Α.Υ͂. 
ζο] ον θά 6 τοδάϊηρ ὀλίγος, ἩΜοΝ, ΠΒΟΎΘΥΟΣ, 88 

Ψ}1 δ6 866ῃ, 845 1{||6 ΜΆ. δυυπογγ (Οοᾶ, Ο.), 
ἃπὰ μῖνθβ 8 β86η86 ὙΠ ΠΊΟΝ 4068 ποῖ δρζθο 80 Ὑ56]]} 
νὰ [π6 οοπῖοχὶ 88 [06 ΟὯΘ ὑχοροδοὰ. ΤΠ6 οοπι- 
ποῦ ΤΟϑαϊηρ, ἸΠΟΥΘΟΥΟΣ, 88 ἴ10 Βυρροτί οὗ 8 
ῬΆββαζο ἱπ ἴδ ἤείίον 97 7δ᾽άοτε οὗ Ῥεϊυβίατα (ἰν. 
146) : Οἱ γὰρ ἀσεβεῖς σπινθῆρα νομίσαντες εἶναι τὴν 

“ ΤΗΘ τοργϑεθηϊαύίοῃ οὗ ἴπθ86 ἔγθθ 
ὉΠ ΚΟΥΒ γ88 {πὶ ΓΠ6 ρσχίποΐρ]6 οὗ 116 νγῶβ δι ΡΥ, 
8Β ἴἴ ᾿πΕΓΘ, 8 γο ἴῃ 086 ποαγῦ, ἔγοτῃ ὙΠ}. ἢ} Βραγῖκ 8 
(πὶ ἰ5, ᾿Ὁῃουρῆςξ δπὰ Βρθ0.}) δπὰ βδῆοκο (οΥ [9 
Ὀτθβδί}}) αϑοοη θά. Α8 ἤθη ἴΠ6 5π|0 6 ἃπα ϑρδσὶθ 
σρΆ86 ἰδ 8 ἃ δ'χῃ πὲ τῃ6 ἢτθ 18 οὔῦ, 80, ΓΠΟΥ͂ 
Τολβοπϑά, τ αη ἴΠ6 Ὀτοδι ίηρ δια ΠῚ ΠΚΙΏρ Ο6886 
[86 τπϑὴ 8 ᾿ν ΠΟῪ ἀθδα, ὈΟΑΥ͂ δπὰ βοιὶ]. 

γογυ. 4. ἍΜ] πᾶν οὐσ ΜΟΥ ἱῃ ΣΟΙΏΘΤΩ- 
ὍΣΔΏΟΘ, μνημονεύσει τῶν ἔργων ἡμῶν. ΤὨΪΒ γε 
8130 δοπιϑίΐπηθ8 ζούοσηδ [ἢ6 δοουδβίννο, ἴῃ [80 
80286 οὗ λαυΐπο ῥγεεαπὶ ἴῃ ἰδὲ πιϊπα (Μδῖι. χνυὶ. 9 ; 



ΤῊΕ ΨΊΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 9237 

1 ΤΠ1658. ἰΪ. 9; ον. χυῆ!, 5). ΟἿ. ῖποσ, ρ. 205. 
ατοῦῦ νοσεῖ νν 88 ἰδ᾽ὰ ἴῃ [86 ἸΑΙΟΣ 96 0015 ἩΓΓΙΠ ΡΒ 
οὨ ᾿ἰνίηρ ἴῃ {9 τροιλοῦίοβ οὗ πηθη. ΟΣ. σα]. 
χχχνυῖ!. 26: χχχῖχ. 11]; χὶὶ 12; χὶΐν, 7--18. -α 
Οὐθείς. Τδ ἴοττῃ οὗ ἢ0 τογὰ, νη ϊοῖ. 15. ποῖ 
Αἰας, ἱΒ ἔουπά ΟὨΥ ἴῃ ἐἶἰἴ6 Νανν Τοβίιπησηΐξ, [6 
1,ΧΧ., δῃὰ βοπὶθ οὗ ἴ6 Εδίμοσβ. ΟἿ. Βορῆοοὶεβ᾽ 5 
1ι:., διὸ νοοςε. 
οι. 7,8. ΤῊΘ τϑίριομοθ 15 ἴ0 ἴδο ουϑβίοπι δῖ 

ἐθαβίβ οὗ δῃοϊπιϊηρ ὕ86 ὈΟράΥ, δα ΟΥΤΩΣ ΟὨΘ᾽ 8 
801[ υἱῦν χαυϊδηβ. 10 γγ88 ὑσγϑοιϊοθα αἶϑο Ἀπιοης; 
ὁ [βγβ80]106858. Οἱ, Ῥβ. χχϑ. δ; Απῃ)ο8 νἱ. 6; 
1αΐο νἱΐ. 46. 

γογ. 9. ’᾿Αγερωχία (ἔτοπι ἀγέρωχος) Δ Ὀδοὰ 
Ὁγ Ηοιηοῦ ἀπ ΕΙΠάδΡ ἴῃ ἃ ροοά Β0Ώ80 88 ὄγαυε, 
λισλ-αϊπαεα. [Ιὕ ἴοοῖ οἡ ᾿ἰδίθγ [06 ἰάθα οὗ λαμρλίϊ- 
πεδ88, ἤεγοεποθα. Οἵ. ῶ Μδος. ἰχ. 7, δὰ 8 Μϑος. ἱ. 
25. 

νοσ. 10. ϑοπὶθ Βίρροθο ἴπδὲ ὈΥ {Π0 “ῬΟΟΣ, 
ΣΙ ΘΟ 8 ΤΠ] 8} "16 96 ν8 ἰπ σΌΠΟΓΑΙ ΔτῸ πιθαῃῦ, 
16 1Π6 ἔγοθ- ΠῚ ΠΚΟΣΒ ΔΥῸ ὑΠ6ῚΣ ΒΟΔΙΉ ἢ ὈΡΡΓΘΒ- 
ΒΟΙΒ. [15 ἀουδιυι}, ποννένϑυ, [ΣΖ Γπ6 διιίῃον νου] 
Ὅὸ 80 ὑπεέοτβίοοα. Αἰηοης ἴδπ6βο ἔγϑϑι Πΐη ΚΘΙΒ 
ἘΊΟΓΟ ὙΓΟΓΘ ῬΓΟΌΒΌΪΥ ἀν θηεος 9.5 85 νν68}}. ῬΠ6 
Ἰδὲθσ δοάε οὗ Φωνὴ ὨΙ ϑίουυ ἐπ γηϊϑηθα δῷ Ἰοαβὶ 
Βοῖ ἃ ἴον Θχϑιηρ οβ οὗ {}}15 Κ᾽ πά. 

Μοσ. 12. Τινδ νϑσβθ Βοϑηϑ ἴο 8 Κὸ ἰΐ 8ι}}} 
ΟἸΘΆΓΟΥ ἰμδὺ δροβίδίθ 96 }0}18 ΔΙῸ τηθϑηϊ, δρδίηβι 
ὙΠ ΟΠὶ ΔΙΟΠ6 δύο ἢ ΔΥΌ ΘπΙ5 γΟ]ὰ ὮᾶνΘ ἈΠΥ ρδῖ- 
τίου αν ἔοτοο. 

νον. 13. Ἐπαγγέλλεται, 6 Ῥχοΐοδεοίῃ. ΤῊ 8 
Ὑοτὰ Πηθαηὶ ΟΥ̓ ΡΊΠΆΠΥ ἐο ρ»τοοίαϊπι (Ἰμαϊ., οαἰἰσοΥο), 
δηἃ γγ88 ΘΠ Ρ]ογοα ἔογ ρυὉ]Ϊς Δῃποπηοθιηθδηῖβ (Χοι., 
Ογνορ., Υἱϊ. 4,3). ἴῃ ἴῃ0 Νονν Τ οδίδιηθηι, ΒΟ ΘΥΘΥ, 
ἦς 15 δορὰ ρΘΏΘΓΔΙΥ ἰὴ (6 τη ἀ16 νοῖοθ, 18 016 
ΤΩΘΒΏΪηΣ : ἰ0Ὸ ΟΥ̓ΕΤ οπδ᾽8 δεῖ 7,) οπδ᾽ 8 βεγυΐσοδ, ΟΥ (0 
απηποιποο ΟΠ6᾽ 8 π αϑ αδοιιὲ ἰο αο δοπιοιἠΐησ, ἴἰο 
Ῥτοηιΐδε. Αἴ} "πὶ. ᾿ϊ. 10, ἴΞ πᾶ τΓἢ0 8686 οὗ 
““Ῥγοζοβϑίηρ ἴο ὃ6 βοιηθι ἰηρ,᾽ - “ ῥτοξοβδβίηῃρ γοά- 
᾿ἴποερ," -- αϊοσς. Π0 ἈΠΑΪΙΟΡΎ οὗ [Ππ6 βομ)ιίβιβ, νν}}0 
οἴἶιεγεοα το ἴθδος βοιῃθί ἷηρ. 80 8180 1 ΟἿΓ Ρι8- 
ΒΆγο. --- Κυον]οᾶμο οὗ αοα. ΤΠαὶ ἴ5, αὐἀ Β ν|}} 
σομοοσηΐης τϑ, ννΠδ᾽ Ηδ το] ΐγοβ, μδὶ Ηδ δρ- 
Ῥσοόονεβ, πὰ πᾶν Ηθδ ν}}} ρυπίεῃ. ΤὍΤῃὸ νἢο]θ 
δρί γι οὗ τῃη6 ὈοΟΚ, ΠΟΎΟΥΘΡ, 18 ἀραῖϑὺ ΟἿΓ 8ι10- 
Ῥοβίηρ, σ Οαιθουϊοῦ ((Ὁπι., αὐ ἰος.), ὑπαὶ ἰΐ 
ΠιΘ 8:5 τητιοἢ ΠΟΘ ὑπδῃ ὑμ͵Ν, δηα ΔρΡργοδοίιθβ ἴῃ 
ἰάοα [6 νοσγὰ γινώσκειν ΔἈ8 ϑ6οἃ ᾿ἰπ 0118 Οἀο8- 
ῬΡΕ], ἰΐ. 24; ν. 42; χν]ϊ. 8. --- Παῖδα κυρίου. 'ΓΠΘ 
ὙΟΓΩΒ Δ΄’Ὸ ἀουθι]655 υδοὰ βἰ ΡΥ ἴῃ ἃ φΘΏΘΣΆΙ 
ΒΘΏ89, 88 ΘΙβονἤοσο ἴῃ ἴΠ6 Ῥγθβοηῦς Ὀοοκ. Οἱ. ἰχ. 
4,7; χὶϊ. 19-21; χὶχ. 6, ΤΠ6 ϑιυτγίδς 88: “δ 
ΒΑΥΒ, “1 ὃὅπὶ βδ0 οὗ (ἐοα.᾽" 6 Αγιλθηΐδῃ : 
“ἢ ο68|}8 δΐ5 Ῥ6σϑοῃ 50ῃ οὗ [6 Ιογὰ.᾽" 

γον. 14. Α σϑῦυκο οὗ οἷκ ορίῃίοωδ. Ηθ ὕο- 
σδπι|0 ἐπδι ἰῃ 80 δι 88 τηϑη σοῃίγαδιθ [Π6 δοῃῖὶ- 
τηθηῖδ οὗ τὴ6 ὕπνο, δηὰ ὉΠΘῚΡ του] 8 ἴὸ "0 ἀΐπδά- 
νϑηΐαρα οὗ [86 ἔγϑε- ἘΠΊ ΚΟΓΒ. 

να. 16. Εἰς κίβδηλον ἐλογίσθημεν αὐτῷ, τσ 
ΔΙῸ οδίθοχηθαὰ ὮΥ Ὠἰτῃ 88 οουηϊοσίοιϊα. (ἱ, ἔυτ- 
πὸ ἢ 17, ἰχ. 6 ἢ. ; Αοἴβ χῖχ. 22. Τα ἱπιροῦ- 
ἴδ οὗ {Π}8 νου Ὁ ἰη 8 τΠπθο]ορίσαὶ 86 Π86 18 τ7ὺ9]} 
Κηοννω. “Τμδῦ 15 ἸὉσαηδβίογγοα τὸ [6 ῬΘΥΒΟΏ, δπᾶ 
ἱπεριιοὰ ἴο μἷπι, ν ἰο ἢ ἴῃ δηὰ ἔογ 56} ἀο068. ποῖ 
Ὀδϊοηρ ἴο πἶπι; [Π8 Θχργθβϑίοῃ λογίζεσθαι σί τινι 
εἰς τί ἀοῃοῦοϑ τῃΠδὲ βοϊηθι πίη ἰ8 ἱπιρυϊοὰ ἴο 186 
Ῥεῖβοῃ ρὲγ διιδειἐμείοπεπι." Οτθιηθε ΖεΖ., διὸ 
το. 

γον. 17. Ἐν ἐκβάσειι ΤῊΘ πιοδηΐπρ ονίσοΐηρ, 
ἷ. ὁ., σηα, 8. ννοτά 88 ΟΥ̓ ἴῃ [116 ᾿δου ἀτυσῖι, 
σ΄. Ηοῦ. χε. 7. 

ον. 3ῶ06. Βο σοδροοίθᾶ. ΤΠδὲὶ ἴδ, ἴγοτῃ ἰΐθ 
δἰὰάο οὗ αΟοά. ἸΘῪ τηϑϑδηῦ ἴο ρυῦ [6 πιδίϊζον ἴο 
[Π6 ἴοδὲ ὙΠοῦΠοΓ αΟοά που]ά γϑδ} }γ ἰδ Κὸ ΔῺΥ ποίϊςθ 
οὗ ἰπη ἴῃ ἢΪ8 ἀΐβέγθβδ. Ἐοιηδη (Οὐδ ο 68 ρΘΏΘΓ- 
Ω Το] νης τΠ6 Ἰοδὰ οὗ δονθσγαὶ οὗ ὑπ6 δι ΠΟ Υ5 
(ε(. Τοτῦ}}., Οὐπίτα δἥαγνε., ᾿ἰϊ, 22, Αὐραβῖ,, 
Οὐπίγα ἐαμεῖ., χὶϊ, 44; Ἰ,λοῖλμϊ., ἷν. 16), δηά ἰηῃ 
τ||8 ἀηὰ ἃ ἴον ργθνίουβ νϑῦϑθβ ἃ ῬτορἤοοΥ γε] ηρ 
ἴο 406 βυοτίηρβ οὗ ΟΠ τῖδὺ ; ἀηα 8ο, ἴοο, πη; 
Ρνοϊοβίδηϊθ, Οδονίιβ, Ἡ ἢ1|6 δϑιίοσ (Δα Αροξ., Ρῃ. 
18, 46) Πο]άβ ἴὺ ἔοῦ 8 γοργϑβϑθηϊαιτίοη τος “Ἢ Ὀοτ- 
ἀθγβ οὐ ᾿" δυο ρσορἤῆοογ. Βυῖ ἴδ 18. ον ἀοπὺ {πᾶ 
ΠΟ ΟΠ6 ῬΟΓΒΟΙ, Ὀπζ ἃ Ο᾽.88, ἰΒ πηθδηῖ ΟΥ̓ τὸν δίκαιον 
ἴῃ γΟΥδ6 12, δἷῃοθ ἰδ ἰ8 πϑοὰ δἰ ϑθνν ΠΥ 1 1Πῃ6 ρ]αγαὶ 
σι οτο ὍΠ6 ϑαῖὴηθ οἶδθθ 18 Οὔν!ουΒ}γ Γοίεγγθα ἴο. 
ΟΥ 11. Φ΄. νὶτἢ ἵν. 7 αὐ. Μογουνοῖ, ννῆδι '5. ΘΤα 
δαϊὰ οἵ [Π6 τοϊδίουβ Ὀοίνθθη [ἢ6 ρμίουδ πὰ [16 
νοῦ] ]γ-τηϊηἀοὰ ΠᾺΒ ΑἸΆΥΒ Ὀδθη ἔγιιθ, δῃὰ {6 
[ΓΑ ΠΥ ν οὗ τπ6 Ἰλησῦαδρο υποα τὸ {Παῦ δϑὲ Ὀγ [9 
6 νν8 διναίηδι ΟΠ γδὲ ΓΪΝ68. ΒΟΪΟΙ. ΖιῸϊ ἃ παῖογχαὶ 
Β᾽ ΤΠ] ΔΓ Υ οὗ εἰχοιιδθι! Ὠ668. 

γον. 92. Μκγαϊοσγίθ οὕ 6οἅ. ϑοονιοῖ σου ηβο]α, 
ἴῃ δεοοτάδησα νυ ἱΓἢ νν ΠΙοἢ ἢθ αἰδοῖ! πὸ 5. 15. ΡΘΟΡΪΘ 
ἢθγθ 1π Ῥγορδγατίοι ἔον ἃ Ὀδῦιθῦ πογθαῖνθγ ΤΊιθ80 
ΠΥ ΒυΟΥΪΘ δ ἈΓῸ ΟἾΘΑΓ ΟὨΪΥ ἴο δὶ. --- Ὁ δοθσῃ θα 8 
τοννασά, ἔκριναν γέρας. Τῃ6 Α. Υ. πα8 ἴπ 16 
τηλιρίη ὑγοεΥΥ αὐ ΟΥ̓ εϑβἰοοηηοα ἰλε τοισαγά. ἘΒῖ ἴι 
866 Π}5 ὕΘΌΘΥ [0 ΒΌΡΡΙΥ εἶναι Ὀύΐογο [ἢ ᾿ΑΓΓΟΥ νγοτὰ -: 
λὲν )μαφεαά (ποι) ἰλαὶ λεγε ιϑαϑ5 α τεισαγά. 
σε 23. πο Α. ΄. {0]ονθα ἐπ γοδάϊηρ οὗὅὨ 

βόοπι Μ585,, ἀϊδιότητος, Μὶο ἢ ν8. 4180 [6 ἔογπὶ 
ἵπ πίον 0Π6 Ῥαβδαρο Ὑὼὸ8 οἰ Ὀν κοπὶθ οὗ ἴΠ6 
σπυτ ἢ Εδιποῦβ Εν [6 τι85114] Γρλαΐηρν, Πούγον ον, 
πὸ υχχ. δὲ αδη. ἱ. 26 βθ6πὶ|8 ἀθοϊβίνθ.0 Τὴ6 
ἔοτπιου σϑδάϊησ ργοῦλοϊν ογορὲ 'π ΔΒ. ἃ ψζίοβϑ, 4]- 
τποῦρ τΠ6 Θχο δηρο οὗ ἀΐδιος ἴον ἴδιος νγου]ὰ ποῖ δ6 
αἰ οι], ἀπ 8 ποὺ νἰτοῦῖ Θχδηρὶθ ἴῃ ἴ6 Μ55. 

νον. 34. Οὐ. Βοπι. ν. 12, -- Διαβόλου ἰβ8 ὮδΓθ 
αίσποῦῖ 0Π|ὸ ΔΛ Ϊς}0, ΔΒ 8180 δὲ ἀιοῖβ χ δὶ. 10, δῃὰ 1 
Ῥεῖ. ν. 8. Οἱ. ὙἝμογ, Ρ. 124. Ασοοσάϊηρς ἴο 
Ὀάπηο, 86 Ῥϑγβοῃδὶ εν ϑρ᾿Γὶῖ, βϑαΐβδη, ἰ8 ποῖ 
τηθδηΐ, δυῦ {Π|6 Βοῦρθηῖϊ οὗ (θνιδ5ΐβ, τπδὺῦὺ νγ88 γορτο- 
βορηϊθα ὈΥ ῬΠΪῸΟ 8ἃ88 8 ἱπιᾶρ οὗ ἴΠ6 βαἀιοίησ 
Ῥίθδβαγο ν οἷ βοραγαῖθα τῆδιὶ ἔοι αοἀ. ΓΘ 
ΒΟΓρθηῖ οὗ Ῥαγ ἶϑο ἷν πὸ ἀουδῖ τοξεγτοά ἰο ; δαῖ 
ὑΠ6ΓῸ 18 Ὧ0 ον άθησο ὑμδῦ ΟΌΡ δυΐδοτ ἀἰὰ ποῖ ἰάθῃ- 
ὉΠ δἷπὶ πὶ δαΐδη, ἴῃ ἀσοογίδηοθ ἢ ἴἢ6 ρσθη- 
ΘΓΆΪ ὈοΙο οὗ ἢ8 ἀᾶν σοπεθγηΐηρ ἀθπλὺπβ ἀπὰ [Π6 
ἀδπιοηΐας ϑνοτϊὰ. ΟἿ, τῃ6 υχχ. δὲ Ναὶ. χχίὶϊ. 
82; Ἐδῖ}. νἱῖ. 4, νὴ]. }. ΖΠ|8, ἰμάοϑα, πνοιυ]ὰ 
ΤΟΡΓΘθΘηϊ ΟἿἹΓῪ δι οΥ 88 αἰ ξουίηρ ἔσομῃ ῬὮΏΪ]Ο, τ 8Ὸ 
0] ἃ τΠδᾶῦ τηδίῖοῦ δἰοηθ γ͵αὃϑ ον]. βιῦ, οὐ (ἢ6 
ΟἴἤοΡ δμά, γὸ ϑτὸ ἢοΐ ἴο ὀχροοῦ ἴῃ (110 ὑγοβθηῖ 
ὈΟΟΚ [6 νἱοννϑ οὗ ΠΟ τὸ ὕθ δἰοὔθ τγοβεοοιοα, 
ται ἢ 1085 τΤοργοϑθηϊθα ἴῃ ὑΠ6 1} σΟΙΙΡ] ἴθμθϑεθ, πἢ- 
Ι683 ΜΘ ΞΘ 0 ΒΌΡΡΟΔΘ ἤΐπὶ ἴο ἤδλνθ Ὀὕθθη (ἢ6 
δυῖθον οὗ ἴη6 νψόνκ, ψηϊοἢ ψὸ οδηποῖ ἄἀο. ΤῊ 
ΘΩΥΥ οὗ ἴπ6 ἀ6ν}} 85 ΘΩΥΥ͂ ἀσαϊηθῦ ΙΔ Οἢ ϑοσουηΐ 
οὗ δΐ8 ἱπιπηοσίδ!ῦν. ΤΠ ἰάθα τγῶθ ἃ σοι ἢ 
οπ6 8πηοπρ ὑΐπὸ Φοννβ. ΟἹ. 208., «πέϊρ., ἱ. 1, ὃὶ 4. 
- Ἐχροσγίθῃοθ (πειράζουσι) ἰδ. Τῇθ 860 οὐ 1:ῖ8 
Οτοοκ ογά ἴῃ βοὴ ἃ 8Β0Πη860, Δοςογαΐης ἴο ΟΣ Πηπὶ, 
ἷθ ποῦ ἐοπηὰ ἰη 1Π6 οἰα5β8βὶςβ. Βυΐ «οἔ. χὶΐ. 26, 
Εοϊα8. χχχίχ. 4, δηὰ 1446}} διὰ ϑοοῖν! β Ζεχ., 
ὈΠΔΟΣ πειράω. 
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Οβαάριεε ΠῚ. 

1 Βυτ [86 βοὺ]β οὗ [Π6 τσ ΘΟΙΒ αγὸ ἴῃ ὑ86 Βαπᾶ οὗ ἀοᾶ, δῃα ἔβοῦθ 5841} πὸ ἰογ- 
2 τηϑθηΐ ἰουοῖ ἵπθ. [1η [Π6 β:σῃὺ οἵ {86 ὉΠ Τ]86 (ΠΟΥ Βθοιηθᾶ ἴο 6 ἀθ8ᾷ ; ἷ ἀπὰ ὑπο ὶγ 
ὃ ἀδραγίυγθ νγἃ8 ἦ [Δ ΚΘῊ [ῸΓ ἃ τιϊδίοτίη6,} δηᾶ ἐλεῖγ ρσοϊῃρ ἔγοτῃ ὰ8 δῃηΠ]α οι ; ὁ θὰ 
4 ΤΟΥ 846 ἴῃ ρθβ0θ6. ΕῸΓΡ ὑπουρῃ {Π6Ὺ 588}}81}} αν δχρϑγϊ ποθ ρυμιβημηθηῦ 80- 
ὅ οοταϊηρ ἴο (Π6 Ἰυάρταθπὶ ἢ οὗ τηθῃ, ψοΐ ἐς [μ6]ν Βορθ ἔ8]] οὗἨ ἱταπιουίδ! γ. Απᾶ μδν- 

ἷῃρ θ6θῃ ἃ 1{{{16 οΠαβυϊβθά, [ΠΘῪ 884}1 Ὀ6 φ,ΘΔΟΥ τονδγαθᾶ ; ἴος Οοα ῥχονθᾶ ἔβθιῃ, 
6 δῃά 1ουπᾶ {ποῖὰ ψοσίμ νυ οὗ ὅ Ἀΐμη86}1: Αβ ροϊὰ ἴπ ἃ ἔχγῃδοθ μ67 γὶϑα ἐῆθπι, δῃᾶ 
7 τϑοϑῖγθα ἔπθτη 88 8 Ὀυγηῦὺ οἴἶοντίησρ. Απάᾶ ἴῃ {μ6 {πη οὗ {Π 61. νἱβϑι ἰδίου (ΠΟΥ͂ 
8 5881] ὈΪ4Ζ6 Του," δηα τῦῃ ἰο δῃηά ἔγτο 11 βρδγῖζβ διποηρ ἴπ6 βίῃ 016. ΤΉΘΥ 588}|8}} 

)υᾶρα πϑύοῃβ," ἀπα ἤλυθ ἀομηϊπΐοη οὐϑῦ ΡΘΟρΡ] 68,1 δηᾶ τ861γ Κίηρ᾽ 8|.84}1 Ὀ6 ἴ[η6 [οτά ᾿ 
9 [Ὁ οὐυθσ. ΤὍΤΏΘΥ ὑπδύ ρυΐ {6 ῖν ὑγυδί ἴῃ Ὠΐπὶ 8}4}} ἀπμαἀογβίδηα (Π6 γα ἢ ; δπα δωοὐ ας 

δ6 ἔαϊ!" 1] ἴῃ ἸονΘ 8}4]} 0146 ἢ ᾿ἶτα ; [ὉΓ Κτδοθ Δ ΙΏΘΓΟΥ 5841] Ὀ6 123 (ο Ὠΐβ βαίηΐβ, 
10 δᾶ [6 νν1}] αν 18 σᾶγϑ ἴον ἢἷβ δ]ϑοί. Βαΐ [06 ἈΠΡΌΑΙΥ 588}} Ὀ6 ριιπἰβΒοα δοοογάϊηρ 

(ο 14 μεῖν οὕσῃ ἱπηδρὶ δι οηβ, γῆο ἤᾶνθ ἀδβρίβοα δ {π6 τὶρῃίθουβ, δη ξουβάκθη [86 
Ιοτὰ. 

11 ἘΕῸΣ μα πῆοἾ ἀδδρίβοί υυ]ἱβάοτα δηὰ πυτίυγα, 18 1 τη ΐβο γα ]6, δηὰ ὑμοὶγὶ ΒΟΡρῸ ἐξ 
12 ναΐῃ, δηᾶ 15 ἐλοῖγ ἸΑΌΟΓΒ ἀπέγα 70], ἀηα {μοὶ του κ8 ἀῃργοβία}]6. ΤΟΙ πεῖν αγὸ 
18 [00]18}},}Ὁ δπὰ {ποὶγ σμ]άγθη πὶ] Κοα ; ὑμοῖγ οἴἴβρυίηρ ἐς συγβοαᾶ ; ἔον Ὁ] ββϑὰ Ὁ ἐς {Π6 

ὈΆΤΓΘῺ ἐλαΐ ἐξ ἀηα 6 ῆ]6α, το Πα ποὺ Καονῃ 8 53, 8: η1] Ὀθ6α, 586 5}4}} αν ἔτγαϊὶ 
14 ἴῃ {16 νἱβίἰαιίοη οὗ βοιϊδβ.Ό6. Απά ὀϊΐδεβοα ἐξ [ὩΏ6. δαπιοῖ, ψῦο 5 τὶ λὲς Πδηἀ8 Πα ἢ 

ΥΓΟΌΡὐ 50 πα Υ, ΠΟΙ ᾿]Δη 6 τυὺ]ὶοϊκοα {λίπε ἀραϊηβὺ ἴΠ6 ΤωοΓά;; ἴον υπίο ᾿ἷπὶ 584]}] 
Ὀ6 σίνθῃ ἃ 33 βρϑοὶὰὶ)ὶ ρὶἶῦ οὗ ξαϊἢ, δηὰ ἃ τογο 46 51Γ80]6 πῃ  ἴδῃοθ 35 ἴῃ (Π6 ἴδια ρ]θ 

1ὅ οὔ (πΠ6 1,γά.3 5 ΕῸΓ Βίοτίουβ 5 (86 ἔτι! οὗ ρσοοα ᾿ἰδΌΟΙΒ ; δῃὰ {δ} τοοὺὐ οἵ ᾿]βάουλ 
16 5}}4}} πϑύοὺ ἀϊθ ουἱ. 38 Βιῦ (6 ΟὨΙ]ἄτθη οὗ δα] τ σΒ 8}4]} 3. ποὺ σοπλθ ἴο Ροσῖθο- 
17 ἰοη,38 δῃὰ {Π6 βθϑᾶ οὗ δὴ ὑηγὶρίθουβ Ὀ6α 5}8}} ἀϊβαρρϑαγ9 ἘΕῸΣ ὑπουρῆ (ΠΘΥ 4130 

᾿ἴν Ἰοηρ, [Π6Υ 584}1 Ὀ6 Πο]ὰ ἔογ ποιμίηρ ; 5 ἀπ ὑπο ρα δὖ 1αβϑὶ 6 31 πὶ πουΐ ΠΟΠΟΓ. 
18 Οὖ, ᾿ξ ὑπ6ὺ ἀϊ6 θαυ], 52 [ΠΘῪ 888}} ἴᾶνθ ἢὸ Βορθ, πμϑίζμοι οοταΐοτὺ ἴῃ {86 ἀδγ οὗ ἀ6- 
19 οἰβίοῃ ; ὅ3 ἴ0Υ σπλΐβογδ]θ 18 ὅὉ Γη6 Θῃά οὗ {π6 υῃγὶρηύθουβ σομογαίίοῃ. 

Ψοτα. 1- 4. --1.Δ.. Ψ. : ἰο ἀΐθ (τεθνάναι, ἰο λατε αἰδά, ΟΥ ἰο δα ἀεαα). 3. 6. 8.τηΐδοχγ (κάκωσις ΞΞ σὕηρὶ ὑςοῖς. ὙΓΔὮΪ 
Οἰαεὶς, 5. Υ.). 4 ὁ δὲ αἰϊοῦ ἀοριγιςοίίου (σύντριμμα). 10 βΒοοτιοὰ Ὀδδὶ ὕο Ὧ86 ὑδ)0 ΒὙΥΠΟΏΥΙΩ “' ΔΒ ᾿ ἰδ  ! ἢ ̓" οὉ δοοουπὶ 
οὗ ἰΐδ ;ϑὸ ἰῃ τηοάοτγῃ ὑμοοϊοκίοδὶ ἀϊδβουβδίοπα. δΑ. Υ. : 6 ρυπίεμοα ἰπ [16 εἰχϊ οὗ (“" πἰομὺ δὲ ρμπίμημν ---- Ἡογ ἄσγ., 

Υ͂ΔὮῺ] --- κοῃάοτῃ βοὴ ὈΘΚδηπῖθη ἀὀθΌτΔΟΒ ἀ686 ἐάν πιὶὺ δοσίδι, ΠΏΣ, Ρ. 298 Δ΄. δἱ ρωπεὶ ἡμεγῖπε, θΩ δἷο βισαΐοῃ 
οσίδγθ ΒΘΌΘη πογάθῃ.᾽") Οτίσημ, Οὐηῖὶ. ἐπ ἰος.). 

ψοσα. ὅ-9. --- 5 ἃ. Υ. : ἴον. Τ᾿ τὩς ἔυχηδοο δαί 86. δ ἶπο (ἀναλάμψουσι ; ἰῃ 1. [με τοτὰ ΟΡ ἃ ΠΟῪ 1126). 
9 [06 πδίϊουϑβι. [ὅ (δ ΡοΟρΪο (1δῦ. λαόν). " δῃηὰ ἐποῖν Τογὰ 5118}} σοΐζῃ. ΤῈ οομῃίοχῦ, 85 Ὑ, 611 8κ' στϑιητηδῦ 08) Θ0ἢ- 
δἰἀοταιίοηδ, ἰ8 ἀρδί δὺ τη κί ρ αὐτῶν 1 πλϊὶ κύριος. 12Δ.ὉΥ.: ὦ. 15 λελαῖίλ. ΤὍπο Ἰαδὺ νζὸ ΟἸΔΌΘΟΝ Δ͵ΤῸ τοδὰ ἴπ ἃ στοαῖ 
ΥΑΣΙΘΙΥ͂ οὗ Υγ8. Οοδά, 11. (ἐεχέ. τες.) 2986. Α. Ε. α. δΔηὰ ΟἹά [,μ|. τολὰ : ὅτι χάρις καὶ ὅλεος τοὺς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. ΟΥΟΣ 
εοἀὰ. Βδγο ὅτι χάρις καὶ ὅλεος ἐν (6 Ῥτοροκί ἴοι ἴ6 οαιἰτἰδὰ πῃ Χ. 283. 268. ΑΔ.) τοῖς ὁσίοις (111. 166. 1δ7. Ο. Ὁ. ΒΕ. Η. ὅ.:. 
Ασ. δδτο ἐκλεκτοῖς) αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν (γ»τδΡ. οὐ τἰοὰ ὈΥ Ο. Ὁ. Ε΄. Η..) τοῖς ἐκλεκτοῖς (ὁσίοις ἰπ 111. 167. Ο. Ὁ. ΕΒ. Ἡ. Βγε. 
ΑΓ.) αὑτοῦ, πατποὶν : Χ, 68. 106. 248. 258. 254. 261. ΑΔ. Β. 1. ψ τ ὅσο. ΑΙά. Ἐσίίεσδομο δάορίδ ἐδ Ἰδζίϑε. Θυπηλ σοὐοοῖδ 
[9 τ οΪΘ 88 πματυτίηρ Ὀο6Π Ἰηἰτοἀισοα Πογθ ἥσοϊα ἷν. 16. Ἐουδοῦ δβάορίβ νλδῦ ἰ8 ἑουπὰ ἰῃ Οοὰ. 11. 85 χκομαίπο, δη ἃ χοὐθοίδ 

[86 τϑιιδίηαοσ. Βα 1 ἰβ ΘΑΔΥ ἴο 866, ἰζ [89 ἔννο 1πὸ6 δ ρμἰβδεοοὰ ἰοροΐίμον, μουν σοδά!]ν ἃ οοργ ἰδὲ τοὐκἢ δυο δκὶρροὰ 
ἔσοιι [} ἐν τοῖς οΥ [06 ὅτι ἐο ἐκλεκτοῖς οὗ 6 εκοοοηὰ. Τὴ οοηίοχὺ, ἴοο, δοοῖδ [0 τϑα υἱτο 86 τΟΡάΔ. 

οῖ». 10-14. -- 16. καθ᾽ ἅ ἴ5 ἴο Ὀ6 τχϊεΐθα [ῸΣ καθά οὗ ἔπ Βοιῃ. Εα., Ηο]τιοθ δλὰ ΡῬΑΓΚΟΏΒ, δυὰ λ16]. 18. Α. Υἡ΄ : πϑ]οἢ 
ὮΔΥΟ πορ]οοίοά. 16 τμοδὸο. 17 ηῆο ὦ, 15. ογιΐ ἃ. 19 γηδγρ., ἐζκήϊ, οΣ ὠπελαξίο (800 ΟὐτΆ.). 30 ἩΓΒοσοίοσο 
Ἠ]οδαθᾶ. 31 ψῃίοῃ... . ἴ6. 253 ψῃηϊος. 35 ἰτιδρίπῃοᾶ..... ἀοἀ..... ρίνοι, ἴδ6. 34 δὴ ᾿πΠὨΘΣ ΠΟΘ... . . ΣΏΟΙΘ 
δΔιοοορίδὉ]9 ἴο ἰδ πιὰ. Τὴ τογὰ θυμηρέστερος Ὀοσοπιαδ ἰῃ 28. 268. {πὴ 9 ὨΘΑΓΙΥ ΒΥΠΟΒΥΓΏΟῸΒ θυμηδέστερος (θυμός, ἦδος. 
ΤΏ ΤΌΤΣΊΩΘΓ, ἰῃ δα ά! οη ἴο τποδὶ οὗ ἐδ οοὐά. δηιὰ ἴΠ6 γογϑίοηβ, ἰ8 Βα ρῬοτγίεά ὮΥ ἃ οἰἰδιίοπ οὗ ΟἸοια. οὗ ΑἸοχ. 38 ἘῸγ “ἰπη 
ἰδο ἱοσταρὶθ ᾽") ἐμ Α. Υ. δδ8 ἰπῃ δ τηδτρΊη 88 δὴ δἰ θγιδιῖνο τοπά θείης ὁ' διηοηρδί 86 Ρδορὶο ᾽ (λαῷ Ὀεϊηρ τοδὰ ἴοσ ναῴ). 

γοετβ. 16-19. --- 5.4. Ν. : 61} αἰνδὺ ((8 6 ατοοὶς πλθ8ῃ 8, ̓ἐζοΣΔΠῪ, ποῖ Κα περ ἐπ ρίεοεα, Ὀὰϊ ἰδ όσα ᾿ἰπ ρα ὈΥ͂ ὯὨϊ9 σοπῃίεχὶ) 
1] ΑΒ ἴορ. ... 860 Β.]}}. 36 {πον Ρογίοοί οι. 39. Ὀδ6 τοοΐοα ουλὶΥ (11ἰ., Ζλαὶ δὲ τεριουοά ὕγονη δίελὲ ; οἴ. νου. 16). 
80 (90 11ν Ἰοῃᾷ, ψεέ 888}} 86 Ὅ6 ποίπίπρ τορασὰθὰ. δ1 Ἰοκὶ δρῸ δλαὲ δε. 82 αι ὉἱΟΝΙΥ (8606 Οὐηι.). 85 {γἱ] (διαγ- 
γνώσεως ; ἀναγνώσεως, δῦ. ; 508., εορκείίοη δ). δκ[  ὨΟΣΤΙΌ]6 ἐξ. 

ΟἬΔΡΙΕΕΒ [11]. 

Ψοεν. 1. Βουῖδ οὗὨ [86 γτἱσῃίθουβ.υ Θοραγίοα! γε. 3. Τῃ [89 εἰχῃῦ, (δι 18, ἰῃ [6 ορ᾿ πος, 
ΒΟ1]8Β ΔΓΘ πιοδῃΐ. --- Βάσανοςς ἴδο0ἀ 8]50 δὲ τόνε ΓΤ βωλας Οΐ. ἰχ. 9, δηὰ Εσςολιβ. νἱ!. 16. --- Τὸ 
χυΐ. 23, 28, οὗ τῃ6 ἔυζιγο ᾿ογθηΐ. 10 6888 (1) Ὀ6 ἀδ68α, ἑ. 6., αττο τὶν, 600] δηα Ὀοάγ. 
α ἰομελιδίοπε ; (33) τιρῦϑρῃοσί δ γ, α ἐτίαὶ, μοῦ μοῦ] Ὑογ. 8. ΤῈ ροδοθ 78 νογὰ τγϑϑ ἴο ἴδ 90 
ἃ ᾿ΐηρ 6 ϑηῦυΐηθ; (8) απ ἐπφωΐγν, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ὈΥ 8. ΒΥΠΟΠΥΠὶ ῸΣ ἴπ6 ἰρθοθὶ σοοᾶ, Ῥμγβὶσαὶ δὰ 
τογΐαγο (οἷ. ἴΐ. 19), σοη εβδίοη Ὡροη ἰογίωγε, δπὰ  Ββρί τυ]. [18 δίδπαβ ἤθσθ ορροδϑὰ (0 (ἢ) σῃΐδ- 
ἰογίιτο, απσιιϊδὴ, ἴῃ ΠΟΏΘΓΔΙ. 

- 
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ἰοτῖαπο βυρροδοά ὈΥ͂ Ὅ6 ὈΠΡΟΑΙΥ ἴο Ὀ6 [6 ρογο 
οἵ 106 7851. 

ψνεν.4. Ἐὲὰν κολασθῶσιν. ΤῊ Βυ ἔοΥ ρα οὗ ἴἢ6 
τ ΘΟῸΒ ΦΘΠΟΥΘΙΙΥ ἰῃ 0006 σοῦἹά, θηδίηρ ἴῃ 8 
ἀοϑί δἰ πα ας ἴο ὑμαῦ οὗ ΟἿΒΘΥ ῬΘΟΡ]Θ, ΒΟ6 ΠῚ8 ὕ0 ὉΘ 
τοδηῦ. Ουη ἴδΐο οοπδιγαοίίοι, οἷ. ΠΕΡ, ΡΡ. 291, 
298. --- Ἢ ἐλπὶς αὐτῶν. Τί ἢγβῦ Ὀσρὶ πη» 5 οὗ 
(τ βεδη ἤορθ, ψ ῃϊο ἢ 6ΓῸ ΔΙΓΟΔΑΥ ᾿μνοϊνθαὰ ἴῃ 
ὅπ ἔβοιβ δῃη!ὰ Ῥγθαϊουῦοηβ οὗ τἢ6 ΟἸἹὰ Τοβίατμηθηῦ, 
ΘΟ ΠΟΙΘ ἔαΙ ΠΟΥ ἴ0 ΒΠΟΥ ΤὨθιηβοῖνοθ. ΟἿ. 1 Ῥοῖ. 
ἷ. 8. 

νον. 5. σε, Ποαι. νΥἱϊ!. 18 ; 3 ΟοΣ. ἱν. 17. ΤΠΘΙΓ 
εὐ οσίηρ ἰβ ποῦ 8η οῃα, Ὀυῦ ἃ Πη68Πη8. --- Ὑ ΟΥΓΆΥ 
οὗ Ὠἰτοδϑὶῦ Οἱ οοπιπιυπίοη π ἢ Ἠΐ. ΟἿ Οὐ. 
1.12, ΤΏ ἔδεϊ ἀοε68 ποὺ βθ6πὶ ἴο ὃ6 ποίίοϑά τῇηδὶ 
ΟΌΓ Ηρδανθην ΕἌΓΒΟΣΡ δἷδὸ 0668 αἶδοὶ] 16 ἴογ ἃ] 
Ἀ18 ΘΑΓΓΒΙΥ ἈΠ] άγοη, ἴῃ οτάϑσ ἴο ψίῃ ἔθη ἴο ὑπαὶ 
νι ἰοὶ ἰΒ σοοὰ. Το οοπῆηϊπρ οὗ ἴ[Π6 χοοὰ ρῥγχονὶ- 
ἄεηςα οὗ ἀοἀὰ ἰἴπ ᾿ἰ8 νογκίηρ ἴο ὑόν ν {6 νγ8, 
ὙἘ116 τονσασὰβ 411 οἵπουβ Ηθ 15 γτοργοδθηϊδά 85 ἢοϑ- 
116 ἱπ Ὁποῦ ὴϊ δηὰ δοιίοῃ, ἰβ 8. ἀτοδά ἐν] ταΐαγορτο- 
βοηϊδιίίοη οὗ Εἰΐπὶ ὙΠῸ “Δ ΚΘ ῖἢΒ ἢ δὰπ ἴο0 Τῇδϑθα 
ὍΡΟη ἴδ8 Θν]] δηἀ οὐ (6 ροοί, δηἀ βοπάδίῃ γα ἢ 
ου ἴπ6 ᾿υδὲ δια οἡ [ἢ6 υη]π8ι. Οτίπητη ΡΥΟΡΘΥΙΥ 
8115 διζδητίου ἴο [ἢ6 "ογάδ κολάζεσθαι, ἐξετάζεσθαι, 
βασανίζεσθαι, μαστιγοῦσθαι, καταδικάζεσθαι, Ἡ Πίσῃ 
οὖν δυῖΐποῦ ΘΟΒ ΠΌΔΙ τι606 οὗ 1ῃ6 ροά]θ85, δπὰ 
παιδεύεσθαι, νονυτεθεῖσθαι, πειράζεσθαι, δΔῃὰ δοκι- 
μάζεσθαι οὗ τ ῥἱου (15Γ86}1065), 88 ἰοιττΐηρ δῃ 
ΠΑ] Ὁ]6 ΔΉ Π 6818, δΔη ἃ 85 ᾿ϑδοπίηρ ἃ ἀοςίγίηθ 
ν] ἢ ἀοο5 ποῖ δὶ 411 ἄρτϑοὸ υνἱτ πὸ χοργοβθηΐῖδ- 
τίου ἰπδὲ ἀοα Ἰονθ8 8]} ἢἰβ οσγοδϑίιγαβ, Οὐ ὙἹΓἢ [18 
ὙΓΙΕΥ 8 ΟὟ ΒΒΒΟΣΌΟΙΠΒ Οἰβον Π6 6. Αὖ χὶ. 24, ἴον 
Ἰπαΐλῃςθ, ἢ6 5Β8Υδ: “ΕῸΥ [σὰ Ἰογνοϑί 41} [π6 ΤΩΡ Β 
ὑῃλῖ ἀτὸ, δὰ δΌΠοιτοδῦ που πο ἢ ἴποπ ἢΠιαδί 
Ἰπῃδὰθ; [ΟΥ ὩΘΥΘΥ πουϊἀοϑὲ μου δγο τηδὰθ δῃγ- 
τηϊηρ, ἢ δου Ὠαάδὲ Παϊοὰ ἰἰ.᾿" 

γεσ. 6. Αδδ Ρυτηῦ οΠἶθσίηα. Α5 ἃ ρογίθοϊ 
Οἴδοτίπρ, βϑισυιῆςο, ὁὰ6 ψΒΟΪΥ ρσίνθη Ρ ἴο δίτῃ, 
ὁλοκάρπωμαι: Ὀεΐπρ τιδοὰ ἔογ ὁλοκαύτωμα. 

γον. 7. [π ἴδ ἰἶγοθ οὗ ὑμοὶν νἱατδίίοῦ. Τΐα 
ΒΟΘΙΏ5 ἴο ΓΟΙΘΓ ἰο ἃ ὑϊπ|6 ὙΠΘῺ ἤ6ΓΘ οὐ οδυῦ αοα 

. που]ὰ νἱδῖς 8 Ῥδορὶθ ἔοσ σοοά, δηὰά οὐ {Ππ|6]γ δο- 
οουηϊ ἡπάρχο ἴΠ|6 πϑιΐοῃβ. ΟἾΠΘΓΒ σϑῖθγ ἰδ [0 [86 
ἔαίυτο νοῦ] ; δηὰ 51}}} Οὔ 6.5 ΒΌΡΡρΟΔΟ τΠαὖῦ ἰΐ ᾿δᾺ 
ἴῃ ΥἹΘῪ ΒρΘοΙ ΠΟΛῪ 06 ἤπα] Ἰπάρσηηθοῦ αὖ 86 θηὰ 
οὗ πΠ6 ργοδεηΐ ογάου οὗ [ΐηρβ. -- Εση ἴο δῃὰ ἔγῸ 
ἯΚῸ σραυῖκβ διρομ 86 βί! 0016. Τῇῃ6 τοοδηΐϊηρ 
ἰδ {πὲ [π6 ἴχιι6 5Γ86] Ὑγ1}} ἀθδίτου ὑπϑὶῦ ΘηθηιΐθΒ 
85 ἴ[ῃ6 ἤἥρδτπηνο [Π6 δε 016. ΤῊΘ ἤστιγθο ἰδ 8. ἐβυ} ἢ] Ὰ ν 
ΟἿθ ἴῃ ἴῃ ΟΙἹὰ Τορίαιαηοῃξ, δβηἃ 8 Ὀαβοά οἱ [8 
εὐαϑίοπι οὗ Ὀυγηΐηρ ἴῃ 6 δα Ὁ0]6 ἀπα Γοίυ56 τη δῦ 
οὗ ἴδ6 ἤο] 9 ἔον τῃ6 ῬΌΓΡΟΒΟΘ οὗ ϑητοἷπσ ἔΠ6Πι. 
(Γέ [β. ν. 24, χῖνιὶ, 14; 906] 1ἴ. 5; δηὰ ϑϑρϑςοΐδ!}γ 
ΟΡδά. νυϑσϑὸ 18. 

γογρ. 8. Οἵ.  γδη. τνἱὶ. 18, 22, 27, πὰ ὅον. ἢ. 
17. -- Βασιλεύσει αὐτῶν κύριος. ΤΊ Α. Υ'. ἔο] ]οτνϑ 
186 Ψυϊσαίο ἴῃ σοπηθοίίπρ ἴΠ6 Ἰαβϑὺ ἴγὸ ψοσάβ 
ἰοροῖμον, τοῖς, ΒΟΎΘΥΘΥ, 18 ποῦ [ἢ πδῦ!Γ8] σοη- 
Βίτιιοξίοη, δηὰ ἰδ 8180 υγϑαίκοῃβ [6 ἰάθα οὗ [6 σοη- 
ΙἘχὶ. Α σϑβίογδα του οὗ [86 ΓΠΘΟΟΥΔΟΥ ἰῃ ἀἰϊδίϊπο- 
του ἔτοτα [Π6 ἀοπηἰπίοῃ οὗ βδίσαηρθ Κίῃρβ 18 τηθδηῦ. 

γεν. 9. 186 συ, ἱ. 6., τοϑρθοίίηνς Οοἀ δ ΟΝ 
τηγϑίογίουδ ἀοδληθ ὙΠ ΠγΘ., --- ΘΌΟΒ 85 ὈΘ6 
αὶ ΒΓἋ] ἴὰ ἴον (Ἰπϑυρὶῃ οὗ Α. Υ., δασὴ αϑ ὃν 
“αλλ ἐλαϊΐ τεπιαΐη εσιϊλ ἀὐα ἱπ ἰουε). Τὸ ἴ5, ἰη 
ἴαςει, ἀου Ὀεΐ} τ μοῦπου ἐν ἀγάπῃ ἰδ ἴο "6 Ἰοἰηθα νι ἢ 
πιστοί ΟΥ υὶτἰι προσμενοῦσι. --- 70 να οἵδ [6 
οἰδῦδα Ὀορίππίπρ “ΤῸΣ γτδοθ δηά ΤΉΘΥΟΥ δ ἴο ἴδ6 
Θὰ οὗ τ γϑσϑθ, 88 ἰηῃ ΕΥ ΣΟ 68 ὑδχῦ οὐ [ἢ0 

ΜΒ. δυυ)ιοσίοθ8 δῦονθ ρίνοη, δἱποῦ ἢ Οτί πα 
(Θβρϑοΐδ}]ν ο δοσοιης οὗ 8 οσσυγγίπρ αὖ ἷν. 15) 
δυΒρΟοΟίδ ἰἴ8 σΘΏΟΪΣΏΘΠΘΒΒ, δὰ ΒΆΥ8 ὑμπδαῖῦ ἢ ἰοῦ ουϊ 
ποι ΐηρς οὗ ἱπιρογίδποο γου]ὰ Ὀ6 τ 8564, 

γον. 10. ᾿Ἐπιτιμία 5 τιδοὰ 180 ἴου ρα η βητηθηΐ 
δῦ 2 Οὐον. ἰἱ. 6, απὰ οἴζδη ἴῃ δοοϊορίαδβιὶς4] ατσθοκ. 
ΤΩ νοχὰ ἰὴ οἰδδδὶςϑὶ ατϑοκ ἰβ ὀσιτίμιον. Ὁ, 
δοννόνογ, Εςο]μδ. ἰχ. δ; 2 Μᾷσου. νὶ. 18. 

γον. 12. Αφρονες. Βυεϊβοῃποίἀδν (νυ ἢ Β16]), 
οη δοοουῃῖ οὗ ψῇδῦ ἔο]ϊονβ ἴῃ (ἢ6 οοηϊοχῦ, ρίνοϑ 
[ἢἷ5 σοσὰ ἢοτγθ ὕΠ6 πιοδηΐηρ οὗ ααμΐενεβε, ὙΪτὮ [ἢ6 
ΤΟΙΏΊΆΤΚ : “ ΑΡροηιπίων, πιμέϊοντί δια σαδίϊδ, σι ποη 
σοσπονεγμηΐ κοίτην ἐν παραπτώματι.᾽" 

γεν. 13. Ἐπικατάρατος. [τ ἰδ πϑοά ΟὨΪΥ ἴῃ 
ΒΙὈ]ς4] δηᾶ θοο]οβίαϑιῖςαὶ ασεοκ. 1Κὸ ἐπάρατος, 
ἴξ ΤηΘ8Π8 ἰαϊα υἰπείϑγ᾽ α συγϑο. Ιὰ ἷβ [6 ορροκὶϊθ οὗ 
εὐλογημένος. ΟἿ. χῖν. 8; Τοῦ. χὶϊ!. 12. --᾿ Βίηα] 
Ὀθᾶ. ΤΠ πιδγγίαρζο Ὀ6ά οὗ ζο56 ψπὸ ᾿ἶνο ἴῃ 8η 
ἰ8 Σηδϑηΐ, --- 8141} μανὸ ζγυϊῃ, ἱ. 6., 8}84}} δδνθ 
ΤΟΙ ΑΣα. -- ΤᾺ Ὅ.6 νἱπὶϊαὐϊ οι οὗὨἨ δου]ϊβ. Αἱ (6 
τἴπ θη (οά 5}}4}} οἸοδαῦ ἊΡ ἴΠ6 Θηΐρηηα8 οὗ 116, 
δὰ ΒΥ ΓΠπίηρα ἰπ Π|ὁὸὉ ἔσθ σι. ΟἿ. 8 Μβϑος. 
ν. 42. ὅϑοπια Ποπιδὴ ΟΠ ΟΪ ̓ς 88 νγ6}} ἃ8 Ῥγοίθβ- 
ἰδ σοπιηδηαῖοῦα πο] {παὺ ΟἿΣ Δ ΠΟΥ ΤΠ68η8 ἴο 
ἴοας ΒΒ {π6 (ΕΒ ΓΑΙ οὗ σο] ὕδοΥ ; πϑοῆ, πον- 
ΟΥ̓́Θ, ΔΝ ἰῦ 866 ΠῚ8 ἴ0 8, ΟΠ Ὀ6 ἴο γχῖνο ἢΐθ ψογὰβ 
ἃ τηθδηΐηρ οὐδ οὗ ΠΒΙΓΙΠΟΩΥ ὙἱΓῈ (ἢ6 οοηϊοχῖ. 
Ης ἰ8. βἰπιρὶν 8 ονδίηρ 86 δνἢ] ἤεοῦϑ οὗ βίη ἅροῃ 
ΟὨΘ᾽ Β ζδιν δηᾶ ροβίογιΥ, “ ΤΠοὶγ οὔοργίηρ ἰδ 
σπχβοᾶ. Βεζίοσ [ἤδη 586 ἢ ἰΒ [ἢ σοπάϊτίοη οὗ ἢ 56 
ονθἢ ὙΠῸ ἢᾶνα 0 ΟἸἢΠἄγθη δὲ 41}, ἘΠ ἃΓὰ βίθυ]θ 
( 95, ἄγονος), 8δηἀ ὈΥ {πΠ6 νοῦ], ὉΠογοΐοσο, 
ΔΙῸ Π6]4 ἴο ὑεὲ πηξοτίαπαῖθ δ) ἈΠΏΔΡΡΥ, Ὀυῦ ψ 0 
ἈΓΘ ΓΟΑ]ΪΥ ΠΑΡΡΙΟΓ ὑπδη 6 ποκα ραγϑηΐβ οὗ 
νυ οκοὰ οἢ]άγοη. Μογθοῦύου, πο Ἰδηραδο 45 ὕἢυ8 
ἰηογργοῖθα σψουἹὰ ποὺ Ὀθ δὲ 81} 881} 8016 ἰη [Π6 
τηουϊῇ οὗ ϑοϊοπιοι, ἰδ οϑύθῃ δι ὃΪ6 δαϊΐθοῦ οὗ {6 
ΜΟΣΚ, ἢ δΪ8 βού Ὠαμαγορα νῖνοθ δηᾶ ἰῃγοθ 
παπάτγοα σοῃοι Ὁ]η68. 

γος. 14. Ναϊυγαὶ δίθυ ΠΥ οὐ 86 ραγὶ οὗ [ἢ9 
ἸΏΔΏ Β6618 ἴο ὑθ τοίοττοά ἴο, δῃὰ οὶ δῇ 811 θῃ- 
ξογοθὰ οϑ δου. ΟἿ. 18. Ἱνὶ. 83-5, ἴο τ οἢ (8 
Ραδϑαρα δου ἀθην [88 γϑέργθῃοθ. --- Τῆς πίστεως 
χάρις ἐκλεκτή. ϑοημο (εμπα) Δ Κο πίστις ΠΘ το ἴῃ 
[0)6 βρΏ86 οἱ “δι πη 685,᾿ Ὁ ἩΠΪσἢ ἃ ὈΘΥΒΟῺ 
νοῦ ἁ ὃὉ6 68 }]64 ἴο μο]ὰ ουὔϊ ἀρϑίηϑβς 41} ἰϑιχρίδ- 
υἱοη8 ἱπ Πὶ8Β ἔδα! εν ἴὸ τῖρεῦ ῥτιποῖρ]68. Οτίμηηι 
ΤΠΟΤΘ ῬΓΟΡΟΤΙΥ πηἀογϑῦδπα 5 Ὁ ἸῺ [Π6 ὈΓΟΒάΘΣ Β6η86 
οὗ ““ΓὯ6 ἤγπι δη4 Ἰουἕ} ρογδαδβίοη οὗ {86 ὕγατἢ 
οὗ πε τῃθοογϑῖῖς ἰά68. δηα ὍΠ6 ῥΓΟπιΐβ68 διιδομβοα 
ἴο ᾿Ὁ." [Ιὲ ἴβ ἴο "6 ποίϊςθα ὑπδὺ ὑ᾿ΐ5 πίστις γὰ5 ὨὩοῦ 
ἃ τουταγὰ οὗ πιοεῖῖ, θα ἃ στδοίουιιβ στ (χάρι). 
ΟΕ. ἘΡΆ. Ιἱ. 8. 

γον. 16. ᾿Ατέλεστα. Τλῖ., ἱπεοπιρίείθ. Τὺ 068 
ποῦ 5661 ἴο Γεΐδϑγ [0 [06 ΘδυΌ }γ 116 ἰἢ ῬΑΥΠ ΟΌ]ΑΓ, 
Ὀυῦ ἴο {1π6 οὐ͵οοῖ ἴο0Υ ΨΠοἢ ππϑη ΜῊὰϑ ογοϑιθα, ---- 
ΓΠΟΥ ἔδι] οὗ τῃ0 πὰ] ροῶὼ. ΟὉΐ. ἵν. δ: κλῶνες 
ἀτέλεστοι. 

νεγ. 18. ᾿Ὀξέως. Τίς, υἱοίοπεϊψ, φαϊεκῖν; πὶ 
ὮΘΥΘ ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ ἴῃ ὉΠ. 66 η586 οὗ ἐαγίψ, δοοη. ΉΘΓΘ 
18. ῬοΥΠδΡ8 βοῖια στοῦπηὰ δὖ [8 ροϊηῦ, 88 ἴῃ [16 ἔο]- 
Ἰονγῖπρ ΟΠΑΡΙΘΥ, νΟΥΒ68Β 3-ὅ, ἔοτ ὕπ6 ΟὈ]θειΐοη γαϊβοᾶ 
Ὀγ Κοοῦϊ, ἐπὰῦ Οσἀ 18 γϑργοβθηϊθα δ8 αυἱδθ ἴοο 
ΠΑσΘἢ ἰὼ ἢ18 ἀοα] ηρβ τ τἢ ὉΠ 680 ἱπηοσθηῖ ΟΠ] άΤΘ ἢ 
οὗ δἀυ]ζοσοσβ. Βυΐῦ ἰὃ σδὴ δαγὰϊν Ὀ6 ζοραγάθά δ8 
ΔΗ ρ ΤΟγῸ ὕἤδη 8 γδοίογὶ δ] Θχαρρογαίίοι οὗ 
τπὸ Ἰάδ68. ὑπα΄ [6 5Β'ῃ8 οὗ ῬΔΥΘΩΐΒ 8.6 Υἱϑίδὰ ΠρΟα 
μοῖρ οὨ]άγοα. Οἱ. Πϑαῦ. ν. 9 ἔ,, χχίν. 16; ΕζΖοίκ, 
ΧΥΪΙ., ραδεῖπι. 
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ΟἜΑΡΤΕΕ ΙΨΥ͂. 

1 ΒΕΤΤΕᾺΕ [8 ΟὨΣ]ἀ]ΘΒΒη 688 τὶ} υἱτία ; [ὉΓ ἴῃ (6 ΤΘΙΩΘΙΆΌΤΘΙΟΘ {Ποῦ ͵18 ᾿τηΊΟΙ- 
2 Δ};  Ὀδοδαβθ Ὁ 15 Κπόσσῃ ὈΟΙΒ 3 τὶ} οα, ἀπ πὶ θη. Ὑ θα ἴὑ 8 ρυθβθηΐ, 

60. Δ κ6 ΘΧΔΙΏΡ]6 ἔγοτη ὃ ἴ ; δῃὰ στ Ώθη ἰδ 18 ΡΌΠΘ, ὑΠ6 Ὺ ἀθϑῖγο ἐξ; δηᾶ ἴῃ ΘΠ Υ͂ 
8 10 τρλΙο 68 Ο ἴῃ ὑΥταρἢ, μανίησ ρσούξθη {Π6 νἱοίουυ ἴῃ {86 δοηΐθϑί 5 Τ10Γ υπάοῆ]οα 

Τονγαγὰβ. Βυΐ (δ ἔγ{8] τυ] 46 οὗ (6 σοα θββ 8}}4}} 6 861688 δῃηᾶ σϑ δἦοοίξ 
4 Τγοϊα ἱτῃρΌΓΘ 51108 8181} ηοΐ τοοί ἀΘΘΡΙΥ͂ ΠΟΙ σοὺ ἤστα ὅ Τοππἀδίΐοη. ΕΣ Ὁῃπουρἢ {ΠΟΘ ῚΡ 
ὈΓΒΏΟἾ ΘΒ ΤΩΔΥ͂ ὈΘ σ,Θθη ὃ [0Γ 8 {{π|6, γοῖ βίδῃαϊηρ ποί ἤδβί, ὑΠ6Υ 8}}.4}} Ὀ6 βῆδκϑῃ Ὀγ7 

ὅ [η6 νἱῃᾶ, δῃᾶ {μτοῦρἢ {86 ἔογοθ οἱ τυὶμβ [ΠΥ 8}8}}] Ὀ6 τοοϊϑα οὔ. Ππρογίθδοί 
6. ὈΓΔΏΘΙ6Β 888}} Ὀ6 ὈΓΟΚΘῺ ΟἹ τουπᾶ δρουΐ, δηὰ {πο ὶν ἔγυιϊο Ὀ6 ὃ πηρτοῆί8 6, ποῖ σρθ 

ἴο Θδΐ, γ88, πηϑϑὲ ἔου ποίησ. Εοτν Ομ] άσθη Ὀαροίίοη οὗἨ πη]αυγέα] ἱπύθγοουγΒθ ἢ 8ΓΘ 
ὙΥΪ[Π 65868 Οὗ νἱοθ 19 ἀσαϊπϑὺ ἐῤοὶτ' ραγθηΐβ ἴῃ {Ποῖγ ὑγ]4]. 

7,8 ΒΒυῖ {πΠουρἢ {Π6 τἰρῃίθουβ ΤΙΏΔΥ ῬΆ88 ΔΎΥΑΥ ΘΆΓΙΥ, ἢ6 88}4}1 θ6 «αἱ 11 στϑϑῖ. ΕὟΓΣ 
ὨΟΠΟΓΙΔΌ]Θ 806 18 πού ὑπδὺ τ ΒΊ6ἢ βίβηθἢ ἴῃ ἸΘηρὶ οὗ (ἰπλ6, ὩΟΥ ἐλαέ 18 τηδαβυγοα ὮΥ͂ 

9 ΠΌΠΟΙ οἵ γϑᾶτβ. Βυΐ αἰβοογητσηθπῦ ἷβ 12 στδὺ ἢαὶσ ὑηΐο "θη, δῃηα δὴ ὑμῃβροι θα 116 
10 ἐξ οΪά ἀρθὸ.0 Ηδ ρ]ϑαβϑρᾶ (οᾶ, δπᾶ νγαβ Ὀεϊονβα ; δηᾷᾶ ᾽ ᾿ἱνἱηρ' Δυηοηρδῦ ΒΙΠΏΘΥΒ Ὦ6 γγᾶ8 
11 ἐτδῃδβὶαίθα. Ηδθ νγὰϑ βῃδίοῃθα ΔΎΎΔΥ 16Θδϑύ ὑΠ6 601] 16 βῃου]ᾶ δ]. 818 ὑπάογβίϑπαϊηρ, 
12 οὗ ἀβδοοὶὶ Ὀθρῃῖ]6 ἢἷ8β δο]. ΕῸΓ (86 ζαβοϊηδίίοη οὗ νἱοθ ἀοίῃ οὔβουγα ἰμδῦ ἡ ΒΊΟΒ 18 
18 σοοᾶ; δῃηάᾶ [6 ἱπίοχϊοαἰίοη οὗ ρϑββϑίου τρβοί8 ὑπΠ6 ὑποοττυρίοα 5 τηὶπα. ΗΘ, Ὀοϊησ 
14 τηδᾶο ρογἴϑοϊ ἴῃ ἃ βῃογίὺ ἐΐγιθ, [1616 4 Ἰοῃρσ {π|6; ον ἢΪ8 808] ρ]θδβθᾶ ἴῃ 1ιογά, 
1ὅ {πογοΐογθ ἰὑὺ ἢδϑίθα ἔγοπι {Π6 τηϊάϑὺ οἵ νἱοκθάῃθϑβ!δ Βα 8116 [86 ΡΘΟΡ]Θ βαῦν, {ΠΘΥ͂ 

ἀϊά ποὺ 4180 υπαἀογβίδηα," ποῖ μον Ἰαϊὰ ὉΠΟῪ ἀρ (μΐδ ἰη ἐλδὶγ ταὶ 8, (μα΄ σταοθ δηά 
10 ΤΊΘΙΟΥ ἅτ 5 τ] Πἷβ Θμοβθη, "ἢ δηᾶ 18 νἱβι δίίοη σὰ ἢἷβ βαϊηίβ. Βυῦ “1 1ὴ0 

ΤΡΐθουβ 0 18 δγοδαν ἀθδα 5 8}4}} οοηάθιηπ {86 ὉπρῸ]Υ 0 87 8ι}}} 
Ἰνίηρ ; δῃαὰ γουνῃ ὑμδὺ 18 ΒΟοοῃ ροσγίθοίθα [Π6 ο]α ἃρ6 Οὗ ΤΔΩΥ͂ γϑϑῦβ ̓' οὗ {Π|6 ὰ.}- 

17 τἱσῃύθουβ. ΕὟΓ ὑΠ6Ὺ 8}8]] 866 ἴΠ6 δῃᾷ οὗ {Π6 γγ186, δῃα 8}8}} ποὺ ὑπάογβίδπα τ δῦ 
- ἢ6. διδι:} ἀδογθθα οοποθγηΐηρ πὶ, ἀηα ἰὼ ψῆδὶ πα (86 1,ογτὰ “ἢ βοὶ ἢΐτὰ ἴῃ βδ ἴθι. 
18 ΤΏΘΥ 588}8}} 866, πα τἱαϊοιϊα ἰὑ; 5. Ὀὰΐ (Π6 Ἰωοτα 8}}41} Ἰδιρἢ αἱ ἔπι 2 ; δὰ (Π6Υ 

8.41} Αἰνθσσαγαβ ὁ θ6 8 αἰβῃοηογθᾶ 9. ὀλγοδβθ, δηα 8. σϑρυόδοι διλοηρ ὑῃ6 ἀοϑᾶ 
19 [ΟΥΓ δυθυιηοσθ. ΕΓ 6 8}8]}} ρ]υπρσθ ὑπό ΒΡΘΘΟΙ]688 ἀόνγῃ ΠΘΔα]οηρ, δηα 88}}8]] 

Βῆ6 ΚΘ {ἢ 6πὶ ἔγοῃι {Π86 Σοπηαδίίοη ; δῃᾷ [ΠΘΥ̓ 58}8}} Ὀ6 υὐίου]ν Ἰδἰα νγαβίθ, δπα 888}} Ὀ6 
20 ἰπ δηρυίβη, ἢ Δηα ΓΠ6ῚΓ ΤΟΙ ΟΥ8] 818} ροσῖβῃ. Αὐ (Πθ τϑοκοηίηρ ἃρ οὗ {Πθὶγ 81}8 

{Π6Υ 584}} ἀρρϑαν ψ1 0 ὑγϑι Ὁ] ῃσ ; δηα ὑμοὶγ ὑγϑηβρτθδββίοἢβ 88}8}} οοηνὶοῦ 832 [ΠΏ 61} ἴο 
[ΠΘῚΡ 06. 

νοσο. 1-8. --- Α, Υ. : ὦ ἐξ ἴο ᾶτὸ πο οὨἰ] σοι, δῃὰ ἴο μδνὸ νἱχέθθ, ζὸ5 ἐϊλο ταϑπιοσὶδ] ἐποσγϑοῦ 8 ἱτητηοτίδὶ. 3 οηιΐβ 
ῬοΙᾺ. δ αἱ, Αεοοτάϊηρ ἴο (οἀά. 111. δὅ. 106. 185. 1δ1. 248. 254. 296. Α. Β. Ε. 6. Η΄., τ Μοιμοάϊυδ, τιμῶσιν ΒΒου]ὰ 
Ὀθ τοδὰ ζοσ μιμοῦνταε. Βυϊ ἰδ Ἰαίίου 15 διιρροσίθα Ὁγ 28. 68. 268. ἱπ δά! ἰοη ἴο ἐδ ἐεσέ. γεο. (νὰ 11.}, τὴ  αἱα. 8.1. 
ΑΓ. δῃὰ Αὐζω. Ὑϑιβ 8, δὰ δἀορίοα Ὁγ ατίτηπι, ουκοῖ, δὰ Βιὶ χορ. 44Α.Υ.: [{ τνυρδσοὶἢ ἃ οσσοῖνῃ, δὰ ἐσ προ ἢ 

ογϑυοῃ..... δβισί νίρ, δ τ  ρΙ γίης Ὀτοοά οὗ 6 πκοάΪγ 58}8}} ποῦ ἐπ ΥΪν9 ΠΟΥ (8 Κα ἄθεον σοοϊίῃβ ἔγοιι Ὀδείδσα 8110 86, 
ΠΟΥ ἰδ ́ ἀαην ἴλϑί. 
εχ. 4-8. --ὁ ΑΟΥ͂. : [86 Ὁ Βουτίβῃ ἰπ ὈΓΔΏΘΠΟΚ. Τ βὮρΚοη πὶ. 8 ΤΏο ἱπιρογίοος. ... ΟΠ, ἐμεὶν ἔτγυϊξ, 

9 Ῥοὰδθ (πιδγζᾷ., Θγ., δἰδόρα; οἵ. υἱΐ. 2). 10 τε κοάποδδ (πονηρίας, ΒΘ Β6Ώ56 18 τηδ6 ΟἾδδὺ ὈΥ ἐδ σοῃίοχί). 11. Ὀθ 
Ῥχογοηϊοὰ νεὶτἢ ἀοδίδ, ψοξ 888}} πο Ὀθ ἰπ. - 

γον. 9-12. -- 15... Υ. : τυϊδάοχῃ (φρόνησις) ἰδ 86. 15 Ὁ ἀὶπι κο [μ88. 14 Ὑεα, ΒρΟΟΪΥ ΜΔΝΡ 86 ἐδίῖκθῃ ΘΥΥΔΥ (860 
Οὐπι.} ἰοδῖ ἰμδὲ τυἱοκοάμοδα (Χ. 23. 1668. 167. 248. Οο. Βδνο ἰο δτέϊοϊο Ὀθίοτο κακία; δδ. ἐδ βϑδιθ, δηὰ αὐτοῦ αἴίΐζον ἰῦ. 
Ἐτὶ σοῖο γοσοΐγοβ [86 διί610). ἔἐῚὅὄδ᾿ ον ἰηρ οὗ πδυρβὸς η658 ἀοί ἢ ΟΌΒΟΌΓΟ ἐλίηρς ἑλαὶ αγὰ Ὠοποεὶ ; δηὰ [86 τδηουίῃκ 
οὗ σοῃσιρίβοοηςα ἀοίἢ ὉΠ ἀοΥτἶ 6 (ΤΏ ΓΡ., Ῥεέγυεγέ; βΒοα (ὉὈγη.} ὑπὸ δἰ πῃ ρ]θ. 
οι. 183-17. --16.Α. Υ. : (μογοίοτο μβδίοα 9 29 ἑαζε ἀΐγπι αἰσαν (566 Οοτη.; 1δδ., ἐσπούδασεν. Ναηἶσ8 Βυρροδιοα ἕσ- 

πασὲεν --- σπάω, 0 ἄταιο γοτίλ --- Ὀὰὺ Ὁ ψγδδ ταὐϑοϊοα ὈΥ̓͂ ΟΒΟΡ οὐ εἶς 8) ἔσότη διηοὴς ἰμ6 πὶοϊκοὰ. 1 ΤΑ ἰὯ6 Ῥοορὶθ 
κανν, δῃὰ υπἀοτοίοοῦ ἐξ ποῖ. Ιηπίοδά οἵ λαοί, 111. (ποτὰ ἐπο Βτοῦ Ὠδηὰ) 165. 296. τοδὰ ἄλλοι. Βαὶ οἵ. 1ϊ. 18 ; (11. 10. 
18ΑΟΥ͂.: ῥὴξ κύϑοθ δῃ ΤΏΘΤΟΥ ἐξ. 19 καἰ ηἶδ (6 ὙΟΡὰδ “' καί ηἰδ ̓ ) δηὰ ὁ" σἤοδοσι ᾽᾽ ΒΙῸ τοδὰ ἰπ δ ἰΏΥΘΙΒΘ ΟΥΔΟΣ ἰπ ΠΠ]|. 
δὅ. 68. 106. 248. 254. 261. ὅο. Α]ὰ. ΟἹὰ 1,κὐ. ὅγΓ. Ατ. Αὐτὰ. ΟἿ. ἢ. 9. 19 λα! λε λαίλ τοβροςῖ υπΐο 8 ΘΟ ΟΒΘΏ (866 ῥζθ- 
οοὐϊηᾷ Ὡοῖ0). Σῖὶ ΤῊ (δέ, οὔιἱιοα ὮΥ 248. δὰ Φυαπίαδ). ἋΣ δὲ ἰ8 ἀοδὰ (θανών, 111. 68. 1δδ. 167. 248. 254, 296. Α. σ. 
Ρ. ἘἙ. Η..1. Οο. Α]ἀ. ; θανάτῳ, 106. 261]., δηὰ ἰὰ [δ Ῥτγοίοστοὰ Ὦγ ΤῊΪΟ ; καμών, 11. --- οοττοοϊοα ἰο θανών --- 23. δ. 252. 
Αττη. δὰ, ΔΡΡδσοῃ(ν, ΒΥΣ. Ασ. 869 Οὐγ1.). 38 χῃῖς ἢ ΔΘ. 56 ΧΏΔῊΥ γ6ΔΓ8 δῃὰ οἱὰ δρὸ (πολνετὲς γῆρας). 86 ()οά 
ἴῃ ἷδ ΘΟ 86] Ὠδίῃ ἀροτοοὰ (ἐβονλεύσαντο --- ΪΌν. --- 26]. 60.) οὗ (περί) Εἶπ δὰ ἴο ταῦ ἐπα ἴμ9 ογὰ μδιδ. 

γοτα. 18-20. --- 35.Α.Υ. : λὶπι δηὰ ἀρερίκο Ὠΐπὶ (23. 268. αἀὰ αὐτόν). 321 Θοὰ 5888}} Ιδιυ ἢ ἴθ οτ ἴο ΒΟΟΓΕ. 38 ΠοΙΟ- 
εαἴϊοσ. 355 γἱῖο (ἄτιμον) δὅ0 σοῃὰ ἔπη, απὰ ἐρδὲ ἑλόπι ἀοιση Ἀθδά]ους;, ἐλαὲ ἐλεν ἐλαὶὶ δὲ Βροϑο 1668, δὰ Ὧθ 588}}. 
81 Δηᾶ Ὀ6 ἴῃ ΒΟΙΤΟΥ,. 85 Αῃὰ θη λέν οδδὲ ὮΡ ἐδ δοοουῃία (Ὠδτρ., 10 ἐλ6 οαδίίης τ ὁ ἔλα αἀεοομπ; 106. 2171.. 
ἐν λογισμῷ) οὗ τῃμοἷν εἶπθ, ΠΟΥ 5}}4}1 σομλο πίῖ 768Ὁ: διὰ ἐμοΐὶσ οὐσιὶ ἰπίᾳυ 98 (τὰ ἀνομήματα αὐτῶν) 51.811} οοχ 090 

(ἐλέγξει). 
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ΟἜΔΑΡΤΕΒ ΙΥ. 

γεσγ. 1. Ὑηΐπ νοῦ σοῃίδί δ ἃ σΟΠΠρΑτίβοι ἴῃ 
ΔΙ] βίο ἴο ννβδῦὺ ἢλ8 σόοπθ δοῖογο. [Ὁ 15 πηδϑῃηῖ, 
Ὀοῖζον 18 σϑ ῬΌΔΟΥ ηὰ ΟὨ ἢ ἀ]Θββηθθ8 ΓΠδη ἃ τηΐδι8ο 
οὗ [πΠ6 τηδτχίδρε γοϊδιίΐοη. Τὸ ρῥγαΐβο Ἵἢ 1 ἀ] οββ 688 
ΔΌΚΟΙ]υἰΘΙγ νουϊά παν ὈΘΘῺ ἔῸΣ [86 διιῦποι ἴὸ ρΡαϊ 
Β1π|861{ αἰτοῦ ἰπῃ δηϊδροηΐθπι [0 [80 βρί εἰῦ δηὰ 
ἴϑποῦ οὗ 16 δητῖγο ΟἹὰ “1 οβιδιηθηῦ. 

γεν. 2. Τὸν τῶν ἀμιάντων ἄθλων ἀγῶνα νική- 
σασα. ΟἸτἴτητα ππἀοτγαῖβηαβ ἄθλα (οΥ ἄθλοι) ἰῃ τἢ 8 
ΒΘΠ80 Οὗ δ'ρ]6 οοπιῦαῦβ, σαβ68 οὗ βυβέονυϊηρ δηὰ 
Ροσϑοου τοι ἴῃ [6 στϑαῦ ὈδΔ1016 οἵ [ἔθ (ἀγών) ; ἀπὰ 
ΤΟ ΘΓΒ : “ ΚΑ απιρ ἴῃ ἱπιδο εοζίοπι Θιτεῖίε δεδίολοηα.᾽" 
ΟΥὮΘΡ το θυ ρΒ ἅγο, Βα δοη᾿ 5 διδοίιυοτα : “ Ναοὶ- 
ἄετη δὲὲ ἱπιὶ ᾿᾿απιρε ἤεοζεηπίοδβοη ϑιτγοίίοα φοϑίεσί 
λαί. Ουϊμδηῃ: “ Δ͵αολάεπι 516 ἱπὶ Καπιρΐε 
φεδίεσὲ ὑπάὰ ἀέεπ γεῖβ ἀδθβ ὠπδοβοοκίοη 1 δεη8 
ἐγτεπσεπ ἦα." ὨὯφ Υεϊῖί6 : “ ΔΝιαολάεπι δὲ6 ἐπι 
μηδοεοξίοη Ἐλτοηκαπιρ 8 σοδίοσὶ λαϊ. ἀδδΌ: 
“ Ναελάεπι εἰε ἄεη Καπιρ οί μοκί οὐ δοείαπάεη λαΐ, 
ἥὼ α͵α μηδοβεοξίεη απιρϑείοἠπυπροη." 

Ψνογ. 8. Ἐκ νόθων τ ὃ ἐκ νόθων. ΟἿ. ΤΧΧ. 
δὶ θη. χχι!. 2. Τῇ ἤἥσιγο ἰβ ταϊχοᾶ, (6 ψογὰ 
Βοΐηρ τιηϑι{4.Ὁ]6 ἃ5 ΔΡΟΪ Θὰ ἴοὸ ΡΘΓΒΟΏϑ. 

γεγ. 6. Ὕπνος 18 υδοὰ ἴῃ (ἢΠ18 Β636 8180 δ Υἱΐ. 
8. Ε΄. Βοπιοσ, Θά., χὶ. 245. -- Πονηρίαςξ. Ηρτθ 
ριοταί ἐπιριιγὶ ψ, υἱοο. 
γε. 7. ἽὙΠθ ψυϊραίο ἰγϑῃβ]αῖοθθ ἐν ἀναπαύσει 

ὉΥ ἐπ σὕγίσετίο, 88 τἸποῦ σα τ νγατο ἐν ἀναψύξει ; ἃπὰ 
ςογδίη Βοπιδὴ (δῦ Πο]1ς σοτητθηϊδίοῦβ σϑῖου ἰδ [0 
86 ᾿ξ ἢὐοπίπρ᾽ οὗ 0})6 ραΐπβ οὐ ραγρδίογυ ἐβγουρἢ 
[Π6 ὑσᾶγ ΓΒ οὗ [86 ΠΠν]πρ, ὈῪ Ψν ΠΊΟἢ ἢορΕΒ οὗ ἑαϊΓγο 
ἀοἸ νόσαποθ Δ.Θ γαϊβοά. ϑομηϊα, ΟὨ Ὁἢ6 ΘΟΒΓΓΑΤΥ 

" [Οὐοιη., ἔπ ἰοα.), πΑνϑ, ῚΠ δοὴθ ἰδυίποϑϑ, δῦ ἴῃς 
ἀοείτίηθ σοΐοσσθα ἴο ἰβ ποῦ Ὀαβϑα οὐ {ἰ}18 ραββᾶρο, 
πὰ πὲ 15 οΥ τῃλὶ ὑποοϊορίϑη οὐ ἐπατγοὴ ἔδῦῃοῦ 
ἄοο5 ποῖ τῇδ κο [Πθ σπηγοῖ. Ηδ 64]}8 δἰδοπείοη. 
πονατον, [0 ἢ0η6 ἔδοί ἔμαὺ ΠΟΆΡΘΩ, 88 8. γΪδ66, ἰη 
ἴΠ6 Ἰδηχαδθρθ οὗ [86 δῃοίθηῦ σῃυγοὶ,, 18. ἐοσιδ τὰ- 
“ ἰσονῖὶ. --το 170 16. που ΘΔ 16 ὉΠδὺ φθάνω βιδι)8 ΠΘΓΘ 
αἰ ἢ ἀπ ἱπῆπίοινο, τυ] ἢ 18 8 γατο σοηδιγαοιίοη, ἰῦ 
Ὀεηρ᾽ σΘΏΘΥΑΠΥ [ο]]}οὐσοὰ ὈΥ̓͂ ἃ ρϑυι οὶ ρ]6. 

Νεσ. 9. τὶ τὴπὶ αποῖοϑ ἃ Θ᾽ Δ Ὶ ἰά6 8 ἔγοπι 
Ῥῃΐο, Μϑοηδηάοσγ, Οἴσογο, ὅδποοα, απὰ ΡΙυὐδτο.. 

γεν. 10. Τμ τοΐογθηοθ 15 Ὁπαἀουθῦθγ ἴο 
Ἑποοῦῆ. Τῃὸ ννοσὰ υὑϑθ, μετετέθη, ἰΒ Π6 ΟἿΘ 
δΟΠΠΠΊΟὨ]ν Θιμρ]ογοὰ ἴπὰ πὸ ΧΧ, (ἀδῃ. ν. 24), 
ὉγΥ το ΑἸοχδηάγιδη ὅοννβ, αὰ τΠ6 Θαυὶν σΠατγςοῇ, 
ἔοῦ ἀοβοῦι θὴρ ὕὉΠπ6 ἐγαπαίδιου ΟΥὁἨ {18 ῬιΣ ΓΟ. 
σῇ. Ἐςοϊαβ. τ 16; Ηεῦ. χὶ. δ; δηὰ (Ἰοιηθηΐϊ οὗ 
Ἄοπιο, 4αἱ (ον., ἰχ. : “ διωπαπιιθ Εποολιπι, φμὶ ἐπ 
οδεαϊεηπίία 7ιδίιιδ τορετίιδ, ἰταπδίαίι 5 Κι [μετετέθη], 
πέφμε ἸΝΟΥβ8 678 ἱπυοηπία ο5(. Τῆς ρΡαΒΒΑρΘ Β6Θ 18 
ἴο ὃὉ6 υϑ6ἀ ἴο ΠΠυππίταῖο ἴῃ τ ῃδὺ τπ6 ἀθαῦῃ οὗ [ἢ 6 
τσ Ὠϊοοῦβ ἢ ΘΘΠΘΓΆΙ αἰ Πἔου5. ἔγοτῃ ἴμδι οὗ οΟὔΒΘΓΒ. ἰσαγσαδε, σοΥΡ86 (18. χῖὶν. 9. Βαυῦ Οσαίδοτ]οι πιδίἢ- 
[τ 15. 1658 8 ἀεδιῃ ὕπδη ἃ ὑγϑηβαζίοη, ἴῃ τὺ ὕμδὺ ] [αἰη8 τπδῦ [Ὧ6 σοῃίοχῦ τοααΐϊγοβ ὕὉἢ6 τοηαουγίηρ' 
Ῥ818 ἱπητη ΔΤ }]νῪ ἱπῦο [Π6 ργθβθςθ οὗ αοά, καῃὰ  γεΐπ, τ ΠΙ ἢ 18. 4180 {πᾶῦ οὗ τῆ Ατδϑὶς δπὰ ϑυγίδς. 
ΘὨ)ΟΥ σοπηπληΐοη νυ ἢ ἢ πη. Υοῦ 1 ἢ ὑΠ|15 ΔΓ σοπἀοτηρ ἴΠ6 ἥρσαγο θπιρ]ονθῆ 

γεν. 11. ἫἩρπάγη. Α Ἰδαῖον ἔοτιι ἔοῦ ἡρπάσθη. ποιυ]ὰ 50}}} τοπιβίη ἃ τηϊχϑα ὁπ, δῃὰ [Π6 βῃ ρροβοά 
ΤῊΙΒ τογὰ 18 προὰ ἴῃ [6 Β8Π16 Β0η86 ἰῃ ΑΟΙΒ Υἱῖϊ. 1 ὉΠΙΓῪ οὗ Γπουηῦ ποὺ ΓΠΘγΟΌΥ αἰζαϊμοὰ, [1ἢ ἔδοῦ, 
39 : 23 ον. χὶὶ. 23, 4; 1 Τθβ5. ἰν. 17. 186 τγοτγὰ ῥήξει (γεγβ8 19) ψγου]ὰ βθθπὶ [0 ἔογπι τῇ 

γεν. 12. Ῥεμβασμός. ἘΠΒΟΉΟΤΟ, οοπῆποά ἴο] νοϊηΐ οὗ ὑγαηβίοη ἔτοιῃ ὑἷ6 ἰάθα οὗ ἃ συϊποὰ 
Θεςἰο8. ασοοκ ; ῥεμβάζειν Ὀοΐηρ τῆ ἰηϊοηβῖνα ἔοστα [οὰ ἴο ὑπδὶ οὗ ἃ τυϊηοά Ὀυϊάϊηρ. 
οἵ ῥέμβειν, ἰο ἔμγτη αδοιὶ ἴῃ α οἱγοίθ. Οἵ, Μϑτγο. οὕ. 19. Ῥήξει. ΤῊΐθ νοῦ ννὰϑ ϑιῃρ]ουϑᾶ ἴῃ 
Απίοῃ.,, ἰϊ. 7. - Μεταλλεύει. ΤῊΪΒ νγογὰ νγ88 πβοὰ [10 ἰδίοις ατγθοῖκ ἴὸ οχρῦθβθβ ἴπ6 τπονοπιθηῦ ὈΥ͂ 
Ὁγ {π6 Οτεοῖα οὗ ἀϊσρίηρ ἴῃ {Π|0 ΘασῸἢ ΤῸΓ τηθίΆ]8. νυ ἱοἢ ἃ σοτραῖδηῦ Ὠπτὶοὰ ἢ δηζαροπὶξι το ἴἢ9 
866 ϑορῇος ε8᾽ ζεζ., αὐ νοο. ΤἼΘ πιοδηΐηρ “ ππάοτ-  στοιπά. --- Ῥτοτα [86 Τουπάᾶοῦίου. ὍΠΗ ἤρατο ἰ8 
τηΐηα,᾽ ρίνϑῃ ἴο ἰδ ὈῪ ΟἿ ΕΠ] δὴ. ἐγ 88] δίΟΤΒ, Β66π|8] ὑπαῦ οὗἨ ἃ Ὀυϊ ἀΐπρ ρτοδβύσαϊοα ὈΥ͂ δΒοῖηθ ρτϑδῦ ςοῃ- 
ἴο ὑς ἀογίνοα ἔσοπι μἷ58 ἕδος. Βαϊ ἰδ οδὴ βοδοεὶυ | ν]Β: ο. 
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.ᾶνο Ὀθοη (6 ἰά68 οὗ [ἢ6 τ ΘΓ ; δὰ ατίμητω, Οτιῖ- 
θοτ]οῦ, δηὰ οἴδθγβ τ ϊπΚ ἴηδὲ ἰδ νγὰ8 πδϑὰ Ὁγ ἢἰπὶ 
88 Ὁπουρσῇ ἀεοχίνοα ἔγοπι ἄλλος, δηὰ ἴῃ π6 Βθ6η56 οὗ 
“ἤδη ζΘ,᾽ ὦ. 6., Ξἄδηρο ἔογ π0 οσθθ. Ὑπδῦ ροοὰ 
ατϑοκ νυ γΒ δΒοπιθιϊπηθ8 τηΐβύοοκ, ἰμ ὑπ 8 ΨΆΥ, 
16 τηθληΐϊηρ οὗ νογάβ, ὉῪ δϑοσὶ δίς ἴο ΤΠθ 8 
ἔαἶδο ἀογνδύοη, ατίπιπι || πϑῦγαῖθα ὈΨ ὕΠ6 σ886 οὗ 
δι, Μαγὶκ (χὶϊ. 4), γῆο 5658 ὕπο νϑυὺ κεφαλαιοῦν, 
τεσαρι(μίαία, 40 ΟὐεΥ' (ἦς δαπια ἰλίπρ, ἴῃ τὴ Βθῆβο οἵ 
ισοιπα ἴπ ἰδ ἀεαά. -- Νοῦν, πιπα. ΤῊΐδ νοτὰ 
ΟΟσΌΓΒ Ὀαῦ Βοϊάοτῃ ἱπ ὕΠ6 Αροσιγρῆδ, οὐ ἰῃ [Π6 
ΠΧΧ, ρΘΏΘΓΔΙΥ, δὰ ὙΠ ὯῸ οἰθατὶγ ἀοῆηρᾶ 
τηϑϑπίηρ. ΟἿ. Φυά. νἱϊ. 14; 2 Μδος. χν. 8; δπὰ 
Π6 ργεϑθηῦ ὈΟῸΟΚ δὲ ἰχ. 156. 8866 Οτϑιῃογβ εχ. 
αὐ νος. 

γον. 18. Βοίῃᾳ ταϑδὰθ ροσγίϑοῖ. [{ ἰβ πβοὰ ἴῃ 
ἃ Βρ γἰτπ8] Β6 186 : 8 ΠΟΥ] ὑταϊηΐπρ Ὠλνυὶηρ, Ὀ6Θἢ 
ἤκα δ βε ΤἼὴθ οὀχργοββίοῃ, δοοογάΐηρ ἴο ΚἸσαϊον 
(δαίοπιοπ᾽βεὴε 7)επεισὼ αἱσκεῖίοη, Ρ. 303), τγὰ8. 016 
τιιϑϑ4 ἰη ἴδ Μγπίθγίοβ. ΟἿ. Εοοϊαβ, χχχὶν. 10. 

γον. 14. 1116 ὑγϑηβίδιίίοη οὗ τη9 Α. Υ'. ἰ8Β θα56α 
οῃ ὕπο Ὑυϊραῖο δπὰ ρϑισίβιϊς οἰζατοπβ, δὰ ἢ88 
Π6 βΒαρροτι οὗ ατοὔϊιιθ, Γᾳ ὉΠ 6Ρ, δηὰ ΟΥ̓ΠΟΥΒ; Ὁ 18 
ποῦ ἃ οσογγοοῦ τοηδοσγίηρ οὗ 6 ΑἸπιοβὺ ἀΠΙν ΓΒΑ] ]Υ͂ 
αἰϊοβίοεὰ ἔσπευσεν. 16 ρδβδῆρθ ἸΟΓΆΠΥ ὑΓ8η8- 
Ἰαϊοὰ ἀοθ5 ποὺ ἰθδοῖ ΟΥ Θῃοοιταρθ ΟΠ6 [0 ἀ6βρ[8θ 
τΠ6 μόρῳ ἐν 16, 0 ΒΙΠΊΡΙΥ 8ῆονγβ τῃδὺ [6 808] 
οὗ (ἢθ τὶρῃὐθοῦβ ἄοθϑ Ὡοῦ βῃσίΚ ἔγοτχ 8} ΘΑΡΪΥ 
ἀθαῦῃ, Ὀυῦ 18 ργορδιϑὰ ἔογ ἰδ, 88 δι. Ῥβϑῃ] 8150 
ἰΘΒΟἾ 685 ἴῃ ΤΩΒΗΥ͂ Ραοο8. ΟἿ, 18. 1ν]}. 1, δηὰ Ηοηι., 
Οα., χν. 345, 

γεογ. 16.ὡ Καμών. ϑθοοοπά δοτγίβὺ ραῦι. ἔγοπι 
κάμνω; Ιΐι., ἐλτουισὴ ιοἰἦ δι βετίπσ, οὐ ισεανίοα, 
ἸΟΟΥῚ Ομ. [τ ἰΒ ὑπο ἔον ἴ886 ἀολά (1[μ40., ἀοζιπο- 
{8} ΨΘΡΥ͂ ΘΟΤΠΙΏΟΪΥ ἰπ ατϑοῖ, ἰπ οσάδγ ἴο βοΐ 
6 ἴῃ6 ΒαγΆ 688 οὗ ἴθ ἰάθᾳ4. Οἱ. Τπυογά,, ἰ. 
89. Ιῃ Ἠετγοά,, ἱ. 197, κάμνοντες ἸΤηΘΔῺ8Β 880 
[Π6 δίεἶ. --- 81.411 οομάθσηῃβ. Ηθ ἀο068 80 ἰη [δὲ 
6 868 8 βίαπαάδλγαὰ ἴῃ ἢἷ8 οσὴ 116 ἴο πῆ ΐςἢ τΠ6 
ὈΠΡΌΔΙ]Υ ἃτὸ ζἔδν ἴγοπι δἰδι πίησ, -- ΜΙΔΕΙΥ ὙΘΆΓΒ. 
ΤΉΘΥ ἃΓῸ ΤΏ6Γ6 γόδῖϑ, ἡ ἱ Ποῦ ΔΗΥ͂ τ08] 1106. Οἱ. 
ΥΘΥΒ6 9. 

εν. 17. ΒῸΣ (γάρ) τοίεγβ Ὀδοῖὶ ἴο κατακρινεῖ 
ἴῃ [Π6 ῬΓΘΟΥΪΟῸΒ νΟΙΒΘ, Ἀπ ρἾν68Β ἃ. Τοδβοη ἰῸΓ [ἢ6 
σοπμήθηηηϑιίοι οὗ [Π6 σοίΐοεβ. [ἴ ᾿γὰ8 ὑποὶγ Ὀ6- 
ΠΑνΟΥ ΟἹ {πὸ οοοδβίοη οὗ [Π6 Θαυὶν ἀθαίἢ οὗ ἢ6 
τὶρ ΐθουϑβ. --- 81.411 8δα6Θ. ὙΤηο ἔπΐαγα ἰβ πϑοὰ [ῸΣ 
[Π6 ρῥγθβθῃῦ, ΟΥ ρου δρ8 ἴῃ 8 βδοσὶ οἵ ρτγορ)ιϑίϊοαὶ 
Β0η806. δὅ0 Βδιιδυπιοίβίθν {(Ὅηι., αα ἰος.} : " Φοοίϊοο 
ὩΓΟΥῸ αἰιείον' σογτορίμβ υαἰἱεἰπαίμν.᾽ 

ψεασ. 18. πτῶμα. Οτίιμῃ, τὶ το ΑΟΥ͂,, 
δηἀ 'ἴπ ΒΑΓΙΠΟΩΥ υἱἢ ὑπ ἀ8υ8] δι ρ]οΥπιοπὶ οὗ 
08 ποτὰ πη ατεθκ, χίνοϑ ἴο 1 1[ἢ8 5 σηϊβοιῦίοι 



- 

942 ΤΗῊΗῈ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ΟΒΑΡΤΕΒ Υ. 

1 ὌὌΗΕΝ 888]} ἰδ τἱρθιηίθουβ παη βίδπα ἴῃ στοϑῦ ὈΟ]η688 θαΐογο {86 ἴδοθ οἵ βυσἢ 88 
2 Πᾶν δῇή)οίοα ἷπ, δηα πηδᾶθ πὸ δοοουπὶ οὗ 18 Ἰαδογβ Οἡ βϑοίηρ ἰΐ, [ΠΘΥ 8881] ὈΘ 

[Βσοόυγὴ ᾿ηΐο οοηξιδίοη 2 Ἡ}Ὸ} ἰΘΥγ  0]6 ἔθϑν, δηα 51}}41}} 06 διηδζϑᾶ δἱ [Π6 υπϑχρθοίθα- 
ὃ. π688 οὗ μἷβ ἀ6] )νθγδποθῦ θρθηϊίηρ (ΠΘΥ 81}8}} ΒΥ Δηοηρ' ὑπ ΘΠΊΒΘΙΥΘΒ, ---- γ68, 

Ὀθοδῦβο οὗ δῃρυ θη οὗ βρὶγῦ ὁ (ΠΟΥ 58141}} βἰρῇ δὰ βαυ," Τ} δὶ 6, πθοτῃ 
4 πὸ [00]8 οὔοβ μδὰ 5 ἴπ ἀδγίβίοη, δΔηἃ 887 ἃ ὑγοόυθῦὺ οὗ τοργοδοῖῦ. 6 " δοοουηῃ ρα 
ὅ Ὧ΄β 116 τηϑάηθ88, δπα ἢῖβ οῃᾶ ἰὸ δδ πὶ πουῦ ΒΟμΟσ. ΕΟΥ ἷβ 6 Πυμ θ Γᾶ ΔΙΠΟΗΚ' 
6 186 βοῃβ οὗ Οοά, δῃᾷ ΠΟῪ ͵ἰ8 ᾿ἷ8 1οῦ " διμοηρ [86 βαϊπίβ 'ὶ 805 αν γ͵ἷῥκ͵ ογγρα 

ἴτοη {Π6 γῶν οὗ γαῖ, δηα (μ6 Ἰρηῦ οὗ τ ΘΟΌΒΠΘΒΒ ΒΏΟΠ6 ποὺ ἔοσ 11 8, δπᾶ [86 
7 βὰῃ 13 γοβθ ποῦ θροῦ 8. 76 βυγίοι θα δ ΘΌΓΒΟΙν 8. ἰπ (86 νγᾶγβ οὗὨἨ ὑγδῃβστθββίοῃ ἢ 

δΔιηα ἀοβίσγιοιίοι ; γοα, γγὸ γϑηΐῦ ὑμγου σῇ ἀσβογίβ, ΏΟσΘ ἔμοσο ΔῪ πὸ ΨΔΆΥ; Ὀυΐ αξ 
8 ζῶὸῶγ 186 ψᾶγ οἵ μὸ 1,οτὰ, γγὸ Κπον ἰὑ ποῖ. ὙΥΠαὶ ΠΑ ῥγὶθ Ῥτοῆιθα 8 οὐ δὲ 
9 σοοά ΒΔΙῊ τίσ 68 τὴ οἱ συ τηρσ Ὀτουρῃ ὰ8 ἢ Α1]} δοβδ ἐλέμιφε ΓΘ ραββθα δΌΑΥ 

10 11Κθ ἃ βιδάονν, δῃά 88 ἃ ΤΌΠΟΥ {πδὺ μαβύθι 1 Ὁγ ; απά 88 ἃ Βῃ1ρ ὑπαὺ ραββοίῃ {πγου ἢ 
η6 ποανίηρ σαΐθσ, ψ ]οἢ Πανὶ σομθ᾿δ Ὁγ, [Ὧ6 ὕγαοθ {βογθοῦ οσδηποῖ Ὅ6 ἰουμπά, 

11 Ἡο ον [16 ραίμ γᾶν οὗ ΘΙ ΚΘ6Θ] ἴῃ {Π6 γᾶν 68; ΟΓ ἃ8 ἤθη ἃ Ὀϊγὰ μδῖῃ ἥονῃ ἱΒτοῸΡἢ 
(86 αἷν, [86 Γθ '8β 0 ἱοκθϑη οἱ ἃ ψγὯγ ἢ ἰο ὃ6 Τουπᾶ ; Ὀυΐ ὑπ6 ἸΙρῃϊ αἷἱῦ Ὀδὶπρ Ὀδαίθῃ ὉΥ͂ 
{86 βίτοκϑ οὗ νίηρϑ,}δ δῃηὰ ραγίοα νὴ τ ἰΖΖίηρσ ἔογοθ 18 ρᾷββϑα {Πγουρἢ τ ἢ ἩΥ]ΠρΒ ἴῃ 

12 τηοϊίοῃ, δῃὰ ἐμϑϑὶῃ αἴθ γα ΓΒ ΠΟ δίστι Πότ 10 19 γοηῦ 18 ἴο ΡῈ ἔουπα ; ΟΥ 848 ἢ τῃθη 
8. ΔΙΤΟῪ 18 8Πποῖ δὖ 8 ΤΔΓΚ, ὉΠ6 4}. Ὀδίηρ ραγίθα 18 δί ὁῃσ6 γθβοϊνϑα ἰηίο 1.86] αρϑίῃ, 

18 80 ἰῃαὺ ΟῃΘ 51 οδῃηοῦ ΠΟΥ͂ ὙΏΘΓΘ ἰδ γϑηῦ ΓΠΓΟῸΡὮ : 80 4180 ψγχα, μανίησ ὈΘΘῺ ὈΟΓΏ, 
αἰβαρρϑαγϑὰ ἔγοτῃ νἱδνυν,"" δῃὰ μδὰ πὸ βρῃ οὗ νἱγίιθ ἴο βίῆθνγ, θα ΘΟΠΒΌΠΘα ΟἿΣ 11ν68 

14 ἴῃ τΓΠ6 τηϊαϑὲ οὗ οὐν 33 νυ οκοάμθθβ. ΕῸΣ (ῃ6 Πορθ οὗ {6 ὉΠΡΌΑΙΥ ἐδ || ἀπδὺ 25. (μα 
18 ὈΪΟΤ ΔΎΔΥ ὈΥ ἢ (6 τη ; δηα “5 1|κὸ (Βΐη ἔγοί Ψ (Παῦ 18 ἀΥΊ γ ἢ ΔΥΤΑΥ͂ ὈΥ͂ {Ππ ὁ 
ΒίοστΩ ; 8ηαἃ 88 ἃ Βα αἰβρογβθα ὈΥ̓ {πΠ6 νἱηά, 3 δηὰ ρῬϑββϑίῃ δΎΑΥ 88 ἴ16 γθ- 

1ὅ τηϑιλ τᾶποθ οὗ ἃ σιοϑὺ ὑπαὺ ἰαγγϊθί θὰ ἃ ἄγ. Βαΐ (16 τἱσῃύδουβ ᾿ἷνθ ἴου δυϑῦ- 
ΤΔΟΓΙΓΘ ; ὉΠΟΙ͂Σ ΓΟ ΑΓ 4180 ἐς ἴῃ ὅθ (Π6 Ι,ογὰ ; δπὰ [6 οδῖθ οὗ ἔθ 8 τὶ (ῃ6 Μορὶ 

16 ΗἸΡἢ. ῬὙΠογοίοσθ 8}}4}} (Π6Ὺ σϑοοῖγθ ὑπ6 Κίηράομῃ οἱ ρἹΟΥΥ δηᾶα {π6 οσόσσῃ οὗ 
θΘϑΌΙΥ 51 ἔγοτὰ ὑῃ6 ΤΟΥ ̓5 Βδηάᾶ ; ἴ0Υ τ} ἷβ στῖσὶιὶ παπᾶ ν}}}} δ ἢ6. οουϑῦ {Β θη), δῃᾶ 

17 στ λὲβ ἄγη Ν1]}] ὅδ ἢ6 ετοῦθοι ἴθ. Ηθ ψ1}] ἰαΐκα 818 ᾿θδϊουβυ 88 Θαυἱριμοηΐ,δ᾽ πὰ 
18 τῃᾶκθ (μ6 ογθϑίίοῃ ἃ ἢ ΘΆΡΟΙ [ἴῸΓ [86 ρΡυπίβῃιηθηῖ ἢ οὗ λὶβ ϑῃθιηῖθβ Ηδ ν}}} 

οΟΪοίμθ Πἰπηβ6] ἢ τ τ 53 τἱρηυθουβηθθβ α8 ἃ Ὀγθαβίρὶαῦθ, δμα ρὰϊ οα 58. ἔσθ Ἰυάρτηθηΐ 
19, 20 88 ὃ ἃ Βοηθί. Ηδ ν]}} 9 ἰδκ Βοϊΐπθβ8 0. δὴ ἰῃνὶποῖ}]6 βῃ16]ἀ ; δηᾶ βθῦϑσθ 

γοτα. 1-4. --- ΟΙΒΘΙ : πιδθ Ὠ18 ἸδῦΌοσα οὗ πὸ δοσουῃηῖ. 3.4. ἵ.: ὙΏΘΩ (867 δ60 ἐΐ. ..  ἰσουδ]οὰ (6 8118] ΤΟΏ- 
ἀογίης οὗ ταράσσω ἴῃ ἔδο Αροο.. Ὀυΐ ἐπ πιοδὺ “8365 ἴοο ᾿ν 68). 8 βἰΓΘ ΚΘ 685 οὗ λὶΣ δδιγαξίοῃ, 80 ἴδτ Ὀογομὰ 411 τῃδὲ 
ἴδ. Ἰοοκοὰ ἴον. Αὐτοῦ ἰδ Τοιιπὰ δἴξοσς σωτηρίας ἰῃ Χ. δὅ. 268. 254. (106. 261. τῆς θεωρίας, ΔῈ Ὡρεείαοϊε ; οἵ. 2 Μαος. γν. 36; 
ΧΥ. 19) δῃὰ ͵8 κἀορίοαἃ ὉγΥ Ετί σισδο. 4Α.Υ.: ([ΠθΥ τοροηϊης διὰ ρβτοδοΐης 0. δηρουΐμῃ οΟὗὨἩ δρίγίξ, 88}} δυ τυ ΐη 
ἰδλοτσηδεῖγοι (Εσί σβο ηθ τοῖν ἐν ὈΘ7ΟΓΘ ἑαυτοῖς ἔτοιῃ 111. 28. δ. 106. 1δ8. 248. 268. Δ]. Οο. Α]ά. ϑὅγτ. Ασα, ΟἹ [1δὲ. ; 1 ἰδ 
δἰδοὸ ἐδ τοδάϊηρ οὗ 11.).. Τλ6 ἐδσαΐ. γέρο. τοδὰβ στενάζοντες, οὐ ἐδ9 δυσὶ οὗ 68, δὰ (πο Ο]ὰ [ἰ. Οοὰ. 11. δὲ 
Ὠοῦ {818 ΤΕδ ηρ, 88 εἰδίϑα ἰπ Εν  βο μλ6 8 ΟΣ (ἰς 8] δρραχαῖιδ, ναὶ νυ ἱτ 111. 167. Οο. ΑἸά., στενάξονται : Χ. 23. 268. 296., 
1ο] οννοὰ ΌΥ ἘΤΙ Ζ50ὴ6, στενάζουσιν ; στενάζονται, δῦ. 248. 284. δ »οπὶ Οοἀά. δβἀὰ καὶ ἐροῦσιν ; Α. Υ. ομία. 6Α.Υ͂.: 
Ὅὁ δα δοτροίίπηοα (Οοὰ, 11, πὶ ΠΠ. Χ.,, )οἶππ οἱ ἄφρονες νεῖ δὶ Ῥσϑοοάθα). .ογηΐ 5 88. 5 ὙΠ 100]5 (606 ᾿χονίου 
Υ61τΕ0). 5.ΟὨἰ]Ἰάγοη οὗ... δῃά δα ἰοῖ ἰβ (ἔμο ἴοτοο οὗ ἴμ6 Ῥτοσοάϊηρ πῶς [5 ἴο Ὀ6 ὈτοΌμΙΩΣ Δ]Ιοῃβ). 

ετα. 6.9. --ἸΘΑΟ Υ. : Ὑποτγοΐοτγο (ἄρα ; Οτίπιτα, ἀενιπαεὴ; ΒΌΒΕΘη 8 Βιδεϊισετὰ, Αἰκο; δυνῖαθ, ΡΊδη δ). 11 Ὠδίῆ οὶ 
ΒὨϊη 6 πο (ἔλαμψεν ; ἐπέλαμψεν, 28. δδ. 106. 167. ; 111. 298., ἐν Ὀοΐοτο ἡμῖν). 13 μη οἵ στἱξϊοουκηοοα (σοάὰ. 298, 248, 
258... ἢ Οο., δα τῆς δικαιοσύνης δ΄ϊζον ἥλιος ; ΟἹ]ὰ [Δἱ., Σοἱ ἐπε ρεπεῖα). 18. ννοδχίοὰ (χπδΥς., με οι ϑεῖτος ΟΥ 5ὼ7- 
7εἰιε4). 14 ΨΔΥ οὗ υἱοκοάμο88 (ἀνομίας). 15 Ὦδγο βΌΠΟ ἰΒβχουρὮ .. .. πδγο ποὶ ΚΏΟΝΝΙ ἰξ.... Ροβί (ἀγγελία, 
Οετγελε, ατίπητα ; οζΖ. ον.) ἰδῇ μδεῖθά. 
γον. 10-18. --- 16 ΑΟ Υ. : ΟΥ̓́ΟΣ ἐῃ9 νᾶνο8 οὗ ἴδο (διερχομένη κυμαινόμενον ὕδωρ). . .. ΜΆΘΩ ἴὉ 18 βΌὨ 6. 21 ὧδγ ΑΥ. 

18 ψἱἰτὰ.... λὲν πτίημβ. 19 ψ1Ὲ ἴἰ)6 νἱοϊοηῦ ἢο40 ἀπὰ τηοίζίοη οἵ ὑμθπὶ ἰβ ῬΡαβδοὰ ὑπσοῦυκῃ .... 2:6. 30 Ιἴκοὸ 88. 
21. 16 Ῥαγίθ ἢ 89 δἰσ, τὰ 161} ᾿πιπηο ἰδίθὶν σοσηθῖ ὑοοῖθμοΣ δδίη δὸ ἰμβδὶ α απ. 3238 ρύεη ΒῸ ᾿ἯΠΔΠῚ ἢ ᾿|Κ6 ΠΙΔΏΠΟΣ, 85 ΒΟΟἢ 

8Δ νν6 ἌΟΣΟ ὈΟΙτι, Ὀοκδα ἴο ἀγδ (0 ΟἿΕῈ οπᾷ (ἴον ἐξελίπομεν 11. 248. (0. Βαγο ἐξελείπομεν). 15 ἼΟΙῸ ΘΟΒΒΌΙϊΩΘα ἴπ ΟἿΣ 
οστι {νὰ ἀο ποὺ σϑ ον ἩΣΙῚ ατίτητα, ΒυΏθΟ 5 Βἰδοίισεγί, Οδἰδηάεν, Ηθγἀθηχοίοι, βοιτοὶά, συ πε : “ Ὀπΐ ὍΣ δηδιίομοα 
ΔΌΓΑΥ ,,, οἵα.). 

γος. 14-17.- ΜΆ... : ἀμπεε. Ἐχίισαοο χοοοῖτοβ χνοῦς (ἀοιση, ΟΣ ἀμεὶ 67 ελαῦ'; επί. τες, χοῦς) ἔἴγοτῃ 11. 111. Χ. 28. δῦ. 
168. Οὐ. ΑΙά. ; ΟἹὰ 1μΑ[., ἰαπρο; τολῦρς. οὗ Α. Υ., ελίδεϊς «οιση). ἃ0 χὰ. ᾽'9 ογ"ὴἷ θὰ. Ξ37 αὶ (μὴ σοὶ (ππαύζ., 
ελα). ατίπλ δηὰ ΤῊ Ϊο ὑγοΐοσ, νν ἱ 167. Ε. α., ἄχνη (ἀκίη ἰο χνόος); εζ. χτί. 39. ΤΟ ἤοστωουν 16 διιρρογίϑα ὃν 11. 11]. 
Ασ. Οοἀά. 28. 106. δτϑ ὡς ἀράχνη (εοδισεδ). ΤὨθ ΑΣ., ὡς ἀράχνη καὶ πάχνη. 2 ΑΟΥ.: τ (89. 39 |ῖκὸ δα ἰδ 
βδῖωοκο τολΐελ ὶβ ἀϊδξροχοθὰ ἤδσο δηὰ ἔποσο υνἱ Ὁ ἃ ἐδ ροδὶ. 80 Ὑ{ΠᾺ}. 31 ἃ, σἸ]οτίοιιβ κῃ χάοπι (τπλδσ., “ Οσ, ραίαεε: 
ὉΠ1665 ἐπθ τνογὰ ὈῸ (Δ ΙΚΘῺ ἘΏΡΓΤΟΡΟΣΙΥ, 88 2 γίαςο. ἰἱ. 17 :᾽" οἵ. 1.14. Το υογὰ ἰ8 ἀου 165 δοιὰ ὈΥ ΠΟΙ ΟΏΥΤΩΥ ὮΘΙΘ ΖῸΣ 
κιηράονη, δα ἴλ6 70] ον Ωρ διάδημα Βῃ 0.8), δῃηὰ ἃ Ὀθδα 1] σσοση. 853 βὴ41|}. δδ ρὴ4}1, 34 5}2]} ἰβκο ἰο Ὠἰπι.... 
νυν εοπιροθ δσιθοῦσ. δὃδ6ὅ οτρδαίυσο 8.0 86 χουύϑῆρο. 

οτα. 18-20. ---ῷ ΑΟ Υ. : δ4}1} ραϊ οὐ (ἐνδύσεται). 85 οηιίίς ρᾷῦ ὁ {(περιθήσεται).. δὅ[ὁ.ϑ ἐπκείεαά ὦ. Φ 5ἘΔ]], 
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ὙΓΑῸ γ71}}} Ὧ6 ΒΒΑΓΡΘΩ ἔῸΓ ἃ βιϑογά, δῃὰ {μ6 νου] ὅ 8841} ἤρῃηξ ἰο {86 δπὰ νεῖ ὃ 
21 Ὠἶτὰ δραϊπδῦ (86 ὑην 886. ἯΥ 6]1-δἰτηθα {Βα πο ο}]}8 8}4}} ρὸ ὁ δργοδᾶ; δια ,7οπηι 
22 (6 οἱουάβ, 48 ἴγοηχ ἃ ψ6}} ἀγάνγῃ ὈΟΥ͂,, 51}8}} {Π6Ὺ Ην ἴο 6 τλᾶῦκ. ΑἈπά ἔγομλ 

ἃ 8]ϊπην, ἠΐξ γαίῃ, 884}} Ὀ6 Ἀγ] α ἔουυ} ΒΒοῦν ΓΒ οὗ μ8]] ; σγαίθιβ ὅ οὗ {π6 888 8}}8}} 
28 ταρθ δραϊηδὲ ὑμθη), δῃα Υἰν  γβ 8}4}} βύγθαρ ργθοὶρ ΓΟ Β]Υ ΟΥ̓ΘΓ ὉΠ. Υεα, ἃ ταὶ Υ 

ὙΪΠΔ 5841} γἶβθ 7 Ἂρ δραϊηβῦ ἔμθιῃ, δῃηὰ [Κθ ἃ βίοσῃιι 888} ΥἹΏΠΟΥ ἢ ὑμθῖλ ΑΥΘΥ : 
84 80 ἢ" ᾿π] αΟΣΥ 81}8}} ΙΔ Ὺ νγαβίθ [11 τῦ 016 δασύ, ἀπὰ 11] ἀθδ]ϊηρ 81}8}} ονθγίθμγου (6 
1Βγοπ 68 οὗ [86 τηϊρηὐγ. 

Ψετο. 320-28. --Ἰ ΑΟΥ. : Ηΐ Ἦὸόνοτο Ἡταῖδ 6.41}. 
Ῥδδείο, -- ξὰε ἰλγουχῆὰ, Λρὰξ ἰο ἰλε ἐπα) πῖτὰ. 

8 γοσὶὰ (ὁ κόσμος ; 860 ὕδηι.). 
4 ΤΑδη ΔὮΔΙΕΪ [Π0 χίκῃς δἰμιίηρς [Πότ ο] 8 ρμὸ. 

ταὶ 512} ὈῸ οδδὶ ας ου οὗ ἃ δίοῃο ὈΟῪ (560 δη1.), δὰ ἴ6 ὙΔΙΟΣ (δἰηρ. ἴῃ ἴογαι, πὲ Ρ᾽ ταὶ ἰπ 6656). 

8 5,41} διχῆ! (σνυνεκπολεμήσει, 61)» 
δ Ὠδἰϊδίοποῦ {0} οἵ 

86 (80 οοὰδ 

(ποταμοί) 8181} στΌ6}} ἀγόῦγῃ ἑάεηι (συγκλύσουσιν ; 106. 1δ7. 261., σνγκλείσονσιν (ἀξνη ἰπ --- δ αἱ οὰ 8061 866 Οὐσηϊ.). 

1 μιαρά. 

οἵ. νἱὶ. 11). 
8 ον (ἐκλικμήσει ; 296.. λικμήσει). 8 ἐδ (ἰδ9 καί πδϑ αἴ ἴδο ἴογοο οὗ αΜά 20, καί εοοπξεομεέυμηι; 

ΟΉΆΡΤΕΕ Υ. 

Ψογ. 1. ᾿Αθετούντων. ΤἴΤΠο νϑγῦ τη 688 16 ΓΑ]]Ὺ 
ἰο αἰπρίαεε; ἴδῃ, ἰο δὶ αδἰάο, αἰδγεσαγα, 88 ἃ 
ἸΓΘΑΙῪ ΟΥἩ ΟὨ. [Ὁ 158 Πεγὸ ὑϑοὰ ἴῃ ὕΠ9 86 η86 οὗ 
ἀὐ ὐκ πιᾶαζε πο ασοοιπῖ οἡ. 

«Γ. 3. Οτίπηπι 6818 δἰἰοπιίου ἴο ἴἢ6 ἔδεϊ {παῖ 
ἯΛῸ δνο ἤ6τΘ [06 ΓΟργοϑοηϊβίο (δῦ ΓΟρΡΘΠ Δ πο 
ὅτοϊ Ἀρροιτίηρ αἴοΣ ἀθλῦ 8. πὸ ΟΥοοῦ [0 ΑΙΌΟΣ 
106 ἀϊντης ΡυΓΡοΟΒα γοβροοϊίης [Π6 εἴδγπαὶ ἔδιθ οὗ 
Ἰη08. 
ον. 5. Βοιμδ οὗ οὔ, ἴϑδὰ 88 δὲ ἰϊ, 18, 18. 

ΟΥ Αςι χχυὶΐ. 18. 
γεσ. 6. "Ἄρα, δο. [ΐ ἰεξ ουπά δ [6 ὑὈδρίππίιρ 

οὗ αὶ βοῃίθῃςθ, ἴον ὑπ τοδὶ ρᾶτγῦ, ΟΠ]Υ ἴῃ δοο]θβὶ 8- 
τἰ.81] ατοοκ. Οἵ, ὙΝ πθυ, Ρ. 558. 
ον. 7. Ἐνεπλήσθημεν, το δαἰεα οἱιγϑοίυεα, δὲ- 

οαπις δαίεά. Ἑὸοτ τμἷπ τηοδηΐϊηρ οὗ [6 Ὑοσα, οἵ. 
ΧΙΪΙ. 12; Εδοϊυ8. χχχίν. 8; δυδδη. νου, 82 ; ἴΠ6 
1ΧΧ. δι Εχ. χυ. 9; διὰ ἤοῃ., θά., χὶ. 452; 
Ἡοτοά., , ἱ. 212. 

Ψογ. 9. ᾿Αγγελία, πιεδδαρε, ρτοοίαπιαίίοη, δὰ 
Βοῖοὸ σισπογν. Οἱ. Ηομ., Οα. ἴϊ.80; Ἵμαυογά,, νἱ. 86; 
4150, 16 ΧΧ. δῇ 1] ὅδ. ἱν. 19, Ἐζοῖκς. υἱῖ. 26. 

ψοτ. 10. τρόπις, ΚΘΘ] οὗ ἃ Βῃίρ. [ἴπ (6 Β[ἢ- 
Ἰςδὶ ατοοῖ, ἰὉ 'ἴ8 ἔουπά ΟἿΪΥ ἤΘΓΟ ; τρόπιος 8 [6 
οἷάος Ερὶς χϑηϊίνθ, 006 Ἰαῖϑ τ ἔογπιβ Ὀοΐης τρόπιδος 
διὰ ερόνεω Τὴ πογὰ ἰδ. βοηγειίτηθ8 υδ6 4, [{Κ 
10 1,αὐἰπ οαγίπα, ἴοΥ τπ6 ψ80]6 Βῃηῖνρ. ΤΠὴ6 ἴηῆιηι- 

Ταρσῶν, νίηχα. ΤῊΘ ἤἦχϑι τηθϑδηΐπρ 
οὗ {πΠ6 υοτγὰ ἴβ α ὕγαπιο οὐ ισϊοξογεισογζ, α ογαΐο, ἴοτ 
ὙΑΥταΐπρ ΟΥ ἀτγίηρ ὑπ ΐηρθ ἀροη. ΟἿ. Ηοπι., Οα., 
ἶχ. 2319. Α Βϑοοῃάδγυ πιθα θην 18 ΔηΥ ὀγοαά, Παὶ 
διτΐαοε, α5. τῃς "αἱ ΟΥ̓ 1Δλ6 70οὶ, ἴῃ6 ὀίααἶα 77 απ θατ, 
δπὰ {Π6 ισΐπς δίγεὶ οὔ, αι μηδ! γ, [Π6 τοίη ἴῃ 
ΓΝ 

νοσ. 12. μηθεὶς ὁ ἀὴρ εὐθέως εἰς ἑαυτὸν ἀνε- 
λόθη, ἰὴ Ρασίϑθα δὶρ ἰα ἱτωσηϑαϊτδῦθι γοϑοϊνϑὰ 
ἰπῖο ἐΐϊα0}7 ἀσαῖϊῃ. Τὸ δοχίδε ἤδῦθ, δἃ5 ἰῇ [86 
Ῥγθοθαΐπρ ὑθύβεβ, ἰβ υϑθὰ, ἃ8. 8. ΠαγγαίνΘ ϑοχίϑῦ, ὑοῦ] τοπάθσ ὈΥ ὀγεαίλ οὐΚΓ' ἐλ6 Αἰιηϊφλίψ. 

γον. 14. Αἱ {6 οἷοδο οΥ̓͂ τοῦϑὸ 18, ῬτΟΌΔΟΪΥ 
ψὑγῖτἢ τοίογθησθ ἴο ὕΠ6 ὅτε ννἱτἢ νυ ἢ οἢ 0Π6 Ὀτϑβθης 
γΘΓΒ6 Ὀορσίηβ, αἷς. δ18 δα θὰ : “ Ταίϊα αἰτεγυμηὶ ἴῃ 
ἐπξτηο ἀϊ, φιὶ ροσσαυενμηί." [τ 88 πὸ ἀοαπδὺ οτὶρὶ- 
ΠΑΠΪγ ἃ »ἴοβα οπ ἴΠ6 πιασρίη οὗ βοπι ΜΆ. 

ΘΓ, 16. Ζῶσι. ρτα υδοὰ, 88 ΓΘαΌΘΠΟΙΥ ἰη 
19 Νὸνν ᾿Γοβίμμπηθηϊ, ἰῃ ὑΠ6 δεῆβο οὗ ἰδδαΐϊῃρ ἃ 
ὮΔΡΡΥ 1} ; βίποα ἴῦ ἰβ ττὰϑ οἵ 1Π6 μοά 688 8150, 89 
ΟΡ διπονῦ ψου]ὰ ἰθδοῖ, Ὁπ4ῦὺ ΠΟΥ ἢδγθ ἴῃ [Π6 
βιυζατο νου 8. σοῃμβοίοιβ οχἰβίθηςθ. ΟἿ. Φοβῃ νὶ. 
57; 1 Φοδιη ἰν. 9. Ἴ1ὸ ῥγϑβοπῦ 18. ὈΓΟΌΔΟΪ υδοὰ 
ἴο ψῖνθο ἴο ὕμο ἀθϑοϊαγαίίοη [Π6 ἔογπι οὗ ἃ ἀορτηδίίς 
{ὙΠ ; ποῖ, 88 ατίπιη ὉΠ η ΚΒ ροββί]6, ἴο ᾿πιϊπχδῦθ 
τη δῦ τι 8 οὔογηδὶ Ἰἰἔο Ὀοκίπ8. ἴῃ τΠ6 ργϑϑϑηῦ τνου]Ἱᾶ, 
τ (ἐν) [86 Ι,ογὰ, ιμδὶ ἰβ, ἰπ οοτπηπιπηΐοη ΜΠ0Ὲ 

ἰτη. 
νον. 17. Τὴν κτίσιν.αυ ΤΤῈΘ ογϑδδοῃ, ἴΠ6 τη8- 

τονδὶ ποῦ]ὰ, σὶρ 811 ἰζ8. ταϊσ ον ἔογοθϑ. Οἱ, 
δυΐρ. ν. 20. 

ΘΓ. 18. Πανοπλία, Θαυλρτηθηῦ, ἑ. 6., Ἰἷα. 2606] 
τοργυβαμῖθ ἴΠπ6 βὰπι οὗ Ὑῆδὺ 5 ἔθου γΑγὰβ ρΊν θα 
ἰῇ ἀεἰδι}: δ ιἰ6] ἃ, Ποὶπηχοῖ, Ὀγθαϑιρίδῖθ, ΖΓΘΆΥΘΒ, 
βνοτ, ἀπὰ ἰδῆοο. ΟΣ. ΕΡΉ. Υἱ. 11. 

γογ. 206. Οτίπιπι που ὰ ὑγϑηβι αἴθ ὁ κόσμος 1ΚΘ 
ἡ κτίσις ἴῃ νογβο 17. ΟἿ. ΟΥθιίηοῦ οἱ 6 γδιΐουβ 
Πιθδηΐηχβ οὗ 0}|:|8 ποτὰ, 2.ε2., διιὸ υοσε. 

νοῦ. 22. Θυμοῦ, οὗ τοὶ. [τ ψοῦ]ά θ6θιλ 
[Π80 τηἴ8 ποτὰ ᾽5 ἴο δ6 Δ ΚΘ, ποῖ ἃ5 πη Πρ πετρο- 
βόλον, Ὀϊῖ 88 ἴῃ ϑρροβίτο ψῖτἢ 10. Το ᾿δίῖος 
ποτὰ, νη ἢ ψγὸ ἤδν γοηάογθα ΟΥ̓ δἰΐπσ, ἈΡῬΘΒΓΒ 
ἴ[ο ὃὉ6 πιδοὰ ἰπ ὕπ6 δύηϑο οὗ ὕΠ6 1,αἰη δία; ἃ 
ποθ τηδοῃίηθ υϑεὰ ἴῃ ψΆγ, ἴοσ ὉΠγονν ηρ Τη8.5568 
οὗ βἴοῃθ ἃπὰ οὔμδν ὑμΐηρΒ ρα πϑὺ [ἢ ΘΗΘΠΑΥ. --- 
Συγκλύσουσιν, ΒΨΘΘΡ οὐϑΥ. ΓΒ νψογὰ νγ88 υδοά 
ἴῃ οΟἰανϑῖοα] ατοοῖκ ἴῃ 6 Ῥϑϑϑίνθ [Ὁ τηδϑῃ, 0 δὲ 
ισαδῆεα οὐεΥ ὃψ ἰδ ισαυε8 (Βο Ῥ]αἴαγοΙ, ἰϊ. 206 Ὁ, 
Δπὰ 467 1).); δηὰ σύγκλυς τὰ8 δι Μγ88 τυαϑὴθα 
ἰοφείλιογ, ἈΘΏςΘ τεΐιδε, α ποῦ. 

εχ. ῶ3. Α σαϊχηῦν πτίἰηᾶ, πνεῦμα δυνάμεως. 
Οἱ δἼοιουηῦ οὗ [6 [0] ον Ὡρ σοΟπ ρα ίβοῃ, ΘΕΙΣΣ 

θ 
τοργοθοῃτίηρ [06 ἔβεϊ δ8 δανίυρ ὕδίζοπ ὑ]Δ6Ὸ ἴῃ 8. αιιοβιίοῃ 88 ὕθθη ταυοῇ (ἰβουιϑθοα 838 ἴο ἴ}16 [[π|0 
ὝΑΥ ἴο ἰμάϊ!σδϑιθ (6 σαρίὰ δβιιςοοβείοη οὗ δϑυθηίϑ. 
Οἵ, Ὑ ίποσ, ρρ. 277, 278. --- Ὡς ἀγνοῆσαι. ΟΙ,, ἴοΥ 
8ἃ κ6 σοποϊγυοϊίοη, 8 Μϑος. '. 2; ΦὍ0οβ., Απίϊρ., 
ΧΙ. 7, ὃ 2; Αςῷᾶ χχ. 24; Ηοῦ. νἱ. 9. Οη τ 
ἄχατοαβ υδϑοῦ ἴῃ ἴπο ΤΟΣ νΘγβ98, 9--12, ΟΟΥΏΟΙΐπ ἃ 
1αρίἀθ τοπιδγκβ: “ μια ππιόγα ἱπαπῖα ἢ συα 
γτυπιοτε υαπῆιδ γῇ φυά πασὶ ξισαοῖι ἢ φιϊα αὐ νοἰαηία 
υεἰοοῖμς ἢ φιΐα δασίια γασίυ, οσγμ8 οἱ ρεγπιοίιϑ Υ " 

ψοσ. 13. Κατεδαπανήθημεν. ἴῃ ἴδο Α. Υ͂. τοη- 
ἀοτθα ισέγε σοπδιιπιοά. ΑΟΟΥΠΕΣΒ ΓΑ 5] αἴθ, ---- ΒΔΙΔΘΙΥ, 
δεμιἑά, ατίταηπι, Βυπεοη 8 δ διδείισετς, ἀυϊδη, 
-“- οὐ βοζοουηῖ οὗ ἰϊ8 Ὀοΐηρ ρίνθη 88 ὕΠ6 γθδϑοῃ 
ΨὮΥ [ΠΟῪ δα Ὀθθη 8.0]6 ἴ0Ὸ ψῖνθ “1ὸ βίρῃ οὗ Υἱΐ- 
[00 : Ἰσέτὰ δηαϊολεά αἰσαψ. 

οὗ 186 τουτὶ θυτοη Βρόκθο οὗ ἴῃ ν υβ68 17--28 ; ΒΟΙΏΘ 
Βοϊαΐηρ ταῦ τπο86 οὗ τ[ῃ6 ἔαῦαγο τνου]ὰ ἅτ ταϑϑηῦ; 
ΟἴΠΘΙθ, ὕμοβθ οὗ ὕὉ6 ὅπ8] ἡπἀρπιθηῖ, ΟΥ δ ε ἢ 88 
ΜΠ ργϑοθάο Γαΐ νοῦ. Βυΐῦ 10 ᾿νου]ὰ βθθπὶ ὕΠ δῇ 
Π6 ΔΌΓΠΟΥ ἀ068 ποῦ αὐὐθπιρὺ ἴο ἢχ τῃ6 ἔἶπιθ. Ηθ 
ΟὨΪΥ͂ ΒΠΠΟΌΠ66Β ΚΘΏΘΓΑΙ ῥσϊηοΐ Ρ]68, δ ἢ 88 ζΟΥΘΓΏ 
ἀἰϊνῖηθ Ῥγονίάθποθ δὲ 411] εἰπιθ5. Μοτγϑουοϑγ, [Π|9 
ττίτον, ολττῖθα ἀυγαν ὈΥ 1[Π6 σταάπάθυν οὗ ἴΠπ6 4688 
ὙΠ ἢ Π6 ἰδ Βοοκίῃηρ ἴο Ἔχργθϑββ, ἰο868 βίρῃϊ οὗ [ῃ9 
ἔγοο- Ὁ η ΚοΥΒ τῇ ποτὰ 6 ὑθόσϑῃ, δηὰ ᾿πο] 468 
8}1 {πὸ δῃθιῖθβ οὗ Οοά --- μδ0 ἰΒ, 811 ννῆο 8Γ6 ποξ 
ἴστιιθ 8γ8 6} 1108 --- ἴῃ [86 ΦΎΘΘΡ οὗ .ι18 φμιαδίῬχο- 
Ῥμθϑῦς ἀθμυμοϊδιίοηδ, 



944 ΤῊ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΑ. 

. ΟΒΑΡΤΕΒ ΥἹ. 

“2 1 ἨΗἔξακ {βογϑίοτο, Ο γε Κίηρβ, δῃᾶ υηάδογβίδηα ; ἰϑθάγῃ, ψ6 ἐλαέ δὲ ἡπιᾶραδ οὗ {Π6 ϑηϑ 
2 οὗ (16 φαγί. Ἕνα θᾶγ, γοὺ ἰμδῦ γὰ]6 4 μοβί,} δῃᾷ φρίοῦυ ἴῃ ἃ ὃ τυ ἰτπὰθ οὗ πδί!οη8. 
8 Εδγ (6 τυ] ευβῃΐρ ἰβ σίνϑη γοῦ ἔγοια ἐμ6 1οτὰ, απ μ6 βονδγείρπί ἢ ἔγοσα (86 ΗἸΡΕ- 
4 δβί, Ὑλυὺ 51|4]} ὑὙγ ὙΟῸΓ ΤΟΥ ΚΒ, 8Π4 Βϑασγοῖ οὐ ψοῦγ' ΘΟΌΠ586]18.{ Βθοδίβθ, θϑίηρσ' τ] ἢ- 

ἰϑύθυβ οὗ ἢ18 Κἰπρήάοτῃ, γοῦ πανα ποῖ᾽ Ἰυαάροα ΔΥΙρῦ, ΠΟΥ Καορὺ {Π|6 αν, ΠΟΥ ψα]κοᾶ 
ὅ αἴϊον (Π6 ν}}1] 4 οἱ Οοἄ, ἔδαγέιγ δῃηὰ βρϑϑα!!γ υν}}}] ἢ6 δοῦλο ὍΡΟΙ γου ; ἴοΥ ἃ Βἢδγρ 
6 Ἰυάρτηθηΐ ἰβ ἔβη οὐ ὅ {πη} ὑμαὺ 6 ἴῃ σῇ ρΙαοθβ. ΕὟὉΓ (Π6 Ἰονθδὺ 18 ῬδγἀΟΏ 8016 
7 του ποτὸν : 5 Ὀαΐ τηὶρὮ πιθὴ 58}4}} Ὀ6 τι] ρὮ ΠΥ οΠδβίϊβθαβ. ΒΕῸΓΣ ἢθ ψἼΟ 18 

Πμοσὰ οὐοσ ἃ]] νν]}}}] Τ ἔθ πῸ πεαπ᾿ 5 ῬΘΥΒΟῚ, ΠΟΙ Π6Γ Μ011] ὃ ἢ6 βίδῃα ἴῃ αν οὗ απ πιαη᾿ 8 
8 στϑδίηθββ ; [0ὉΓ 6 τῃδᾶθ 8128]} " δῃα ρστϑαῖ, δῃἃ οδγϑί ἴὺ 8}} 4116. Βυΐ ἃ ΒΒδῦρ 

ἸΠ]ΌΪΥ ᾿9 8}4}} οοῃθ ὑροὴ (π6 τηϊρηϊιγ. 
9 Ὁ πίο γου ἱδογοΐογο, Ο συ] γβ, ἢ ἀο 1 βρϑβαῖκ, [μδὺ γ86. ΤΥ ᾿ΘΆΤΏ πϊβάοτῃ, ἀμ ποῖ 

10 1411] αὐγαγ. ΕῸΣ {ποὺ {μᾶὺ Κορ ΒΟ] η688 ΠΟΙΠΥ 5841} θ6 Ἰυᾶαροά ΒοΙΪγ ; ἢ δπᾶ {ποὺ 
11 μαῦ ᾶνθ Ἰθαγηρᾶ ἴΐ δ 5ῃ8}} ἢπᾶ 4 ἀορίθηβο". ὙΥ̓ογοίοσο θ6 ἀβθβιγοῦβ οἵ 1δ ΤΥ 
12 πογὰβ ; γϑᾶσγῃ ἴοσ ἔμϑιη,}6 δῃἃ γα 81}8}} Ὀθοοῖὴθ ἰηδβίγυοίοα.} ὙΜΊβάοτῃ 8 ρ]ογίουβ, 

ΒΠα ΠΟΥΘΓΡ δά ἢ ΔΊΨΑΥ͂ ; 8πα δ 8116 18. ΘΆΒ1]Υ Τοοορηίζοα ᾿" οὗ ἔμθῖα ὑμδὺ ον Β6Γ, δυὰ 
18 οιιπὰ οὗ βιιοἢ 88 βθϑὶς ἢ6Υ. ὅθ δηιοὶρϑίαβ Ὁ ὑῃοὴὰ ἐμαὶ ἀθϑῖσθ ὧθγ, {πα΄ 8.6 ΤΑΥ͂ 
14 τηᾶῖκα 31 Πδυβ9] ἢἤσβύ Κπόοση μπίο ἔλθη. Ηδθ Ὅσο 3 βθοκοϑίδ ΠῸῚ δαυὶγ 88}4}} ἤδνθ 0 
1 στοαὺ ἰγανδὶ]; ἔο0Υ ἢθ 8}}8}} Ηἢπὰ λὲν βἰυηρ δ 19 ἄοοσβ.0 ΕῸΓ ἰο τιϑαϊίδίθ δρουΐ 33 

ΠΟΙ ἴ5 ρογίθοιοη οὗ ππάἀθγβίδπαϊηρ ; 3 πα ἢ6 γ[ο 18 τ οι] Ου ΠΘΓ δοοοπηΐ “5 5881] 
16 αὐϊοκὶγ μθ6 ψβουΐ οᾶγ6. ΕὟῸΓΣ 886 ροϑίῃι δϑουΐ βοϑκίηρ διιοἦ α8 αὐ ΜΟΥΓΏΥ οὗ ΒΘΓ, 

Ἀπὰ 25 βῃθύοίι Βογβ 1 ἕανογϑῦ]6 ἀπΐο ὑμϑῖὰ ἴῃ ὑποὶν 7 τσᾶγϑ8, ἀπά τηθοίθί 33. {Ποῖ ἴῃ 
17 ΘΥΘΡῪ ἱμουρηῦ. ΕὟΓ (ῃ6 Βιιγαοδῦ 9 Ὀορὶπηϊηρ οὗ ΘΓ ΪΒ ἃ ὅ ἀθβίσθ οὗ ἱπβύγαοίίοῃ ; δῖ 
18 δῃὰ ολγΓ6 ἴὺΣ ἰπβίγαοιίίοη ἐς ἴον γον ἤδσ ; ὃ δῃὰ ον ἐβ Κοορίηρ Π6Ὶὺ ὅδ ἰανγϑ; δπὰ 
19 σινίηρ δ΄ μοϑᾶ ὑπίο λον ᾿αῦνβ ἐθ ἈΒΒΌΓΔΠΟΘ ὅ5 οὗ ἱποουταρίίοη ; 8Π4 ᾿ποουΓΌΡ οη τδ οί ἢ 
20, 21 τι5 ΠΟᾺΡ ὑηΐο (οᾶ; 80 8 ἀδβίγο ἴον ὃ νυ ϊβάουῃ Ὀγίηροίῃ ἰὼ 84 Κίηράοια. [1 {μθὴ 

γΟῸΓ ἀα] ρἢῦ Ὀ6 ἴῃ [ΠσΟΠ 68 δπα βοθρίγθβ, Ο ψ6 το] τ Κ οὗ (Π6 ῬΘΟμ]θ, Βοποῦ νυ ἰβάομι, 
22 ῃδὺ γ6 ΤΙΔΥ Γαϊρῃ ἴ0Υ Θυθηο6. Βυΐ ὅ5. 248 [Ὁ νι βάομι, τυ μδί 806 ἰ8β, Δηῃἃ ΠΟῪ 886 

ΔΡΌΒΘ, Ὁ 1 ν01}} (611 ψοῖι, ἀπὰ νν}}} ποὺ 146 τπηγβύθγϊθβ ἔγοτα γοιι ; Ὀὰ} νν.}} βθαῖκ δ οαΐ 
ἔγομι (Π6 Ὀαρὶπηΐηρ οὗ ογθαιίοη," δα Ὀτϊησ [πΠ6 Κπον]θαρθ οὗἩ ΘΓ ἰηίο Ἰρἢ, δηὰ π}} 

28 ποῦ ρ888 ὈΥ “1 {86 ἴσα ἢ. Νον ἱπάδθϑα ν}}}] 1 ννα]κ 32 τ σοπβαμπρ᾽ ΘΏΥΥ ; [0Γ 1118 "5 
24 5}4]] ᾶνθ πὸ ζϑ ουγβρ τ ἢ} τϊβάοῃ. Βαΐ 4 τυ! υἱϊπὰθ οὗ νγ186 ΠΏ ἐξ [86 βαϊνδ- 
2ὅ (ἰοῃ οὗ [Π6 νου]ᾶ ; δῃά ἃ ἀϊβογοοί Κἰηρ ἐξ (86 γγ88] "'ὶ οὗ [ῆ6 ρθορὶθ. Ἐθοοῖνθ {ῃϑσθ- 

ἴοτϑ ἰπβίγιουύίοῃ ὑμγοῦρ ἢ ΤΥ ΜΟΓΑΒ, 8Π6 1ὑ 81}4}} ἀο γου ροοά. 
γοτα. 1-8. ---Σ Α. Υ. : 116 ρϑορὶϑ (899 Οο»1.). 3 1ὴ (6. δ ρονον (9πη., Ῥοίεπέϊα ; Β00 Οον.}) ἰ8 σῖνϑῃ γοῦ οὗ (ἢ6 

1οτὰά δηὰ κονογεϊχηίυ. 4 φουβεὶ (βουλήν. δὅὄ ΒοΙΣΌΙΥ...... 8Π4}} ΠΒ6 σοΙῃθ... .. 81}8}} Ὀ6 ἴο (800 Οὐπι.). (Οσοαά. 28. 
δδ. 166. 258. 204. δ ΡΡΙΥ ὅλεθρος δίζος ὑμῖν) ὄἔὄφὀὄΡΌΘΛΧΗΔΟΤΟΥ ὙΠ] δοοβ Ῥασάοῃ ἐδ 6 τηραπϑϑὶ (866 (Ὁγ3.). 1 ἰογιηοηῖϊοα. ΕῸΣ 
ὯθΘ τρΐο ἢ ἰδ..... 8ὴ8Δ]}. 8 μμ}]}. 9. δίῃ τυδάο [86 δ:λ}}. 10 βογὸ ἐγίδὶ (δϑο Οὐοτι.). 

γον. 9-14. --Ἱ ΑΟ Υ. : κίη χε (τύραννοι). ἸΣ (πιδτκ., μαι εα ἢ ξοο (ονι.). 12 Ὦδ το Ἰοδῃθα δυοῖ ἐῤλίηῆς (διδαχθέντες 
αὑτά). 14 υβαὺ ἴ0 ΔΏΔΥΘΡ (τδύρ., α σε πε). 16 οὶ ΥΟῸΣ δι ήροϊίοηυ ροὺ (ἐπιθυμήσατε). 16 ἀφεῖτο ἐλέει (ποθήσατε 
αὑτούς ἰδ ἴο 6 υδοταίοοά). 1 6 ἐπειτυςϊοὰα (Οτίπιη, μπᾶ 50 τσεγάεὶ ἐλγ ρεδιίαεὲ τὐεγτάεξη) ᾿δγοῶ. 9 μεθ (ἜΔὨΪ 
εἶνοβ ἴΠο τοὺ ΠΟσῸ ἴη9 πιοδηΐηρ οὗ οοπέεηιρίογ, ἷ. 6... "" εμτι αἰξεπίλοπα σε αὐἀπιϊγαδίοπε υἱάεο,,) Οἰανίς, αὐ τος. ; Ὀυΐ [Π9 
οοπίοχι ἰ8 δρείηϑι [ἐ). 20 ργογοῃίοίῃ. Ἔ ἰὴ πηρκίῃρ. 35 ἽΤῃοδο. Ιπϑίοδὰ οὗ ἐπί δίίοσ ὀρθρίσας (85 11. 28. 68. 167. 
ΟἸθ). οὗ ΑΙ6χ.) σοάά. 111. δδ. 106. 165. 248. 268. 204. 281. 296. ννϊ ἢ σο. ΒαγΟ πρός, νυνὶ ἢ 16 ἔῃ} τἸΏοΣΘ δοιιτοῃ ργοροϑίςοα 
1ουπὰ αἮτοσς τ 15 του πῃ ἐπ ΟὨΧΧ. 

γετ. 16-20. --- 3. ΑΟΥ. : Τὸ τἰηκ, Ἰδοτοίοτο (γάρ), ὩΡοΣ. 3. νεϊδάοτι (φρονήσεως)  ὙὮοδΟ ἩβίσΒοὲδ ΓῸΓ ΠῸΥ (δι; 
αὑτήν ; 500 Οὐγη.). 36 ογγιΐ5 δηὰ. 41 [9 (ταῖς, Ὀπὲὶ τὰ ἢ (Ὧο ἴοΤοσ οὗ [ἢ ῬΟΓΔΟΏΔΙ ῬΣΟΒΟΤΙΙ). 38 ἘῸΣ ὑπαντᾷ οἵ 
ἐῃο ἐεχέ. γες. Ἐτγ ΣΟ ῦθ Π 88 τοοοϊνοὶ ἀπαντᾷ ἔσοπι 111. Χ. 23. δδ. 106. ἀηὰ 00. (Βο0 Ον».). .Α. Υ͂. : γϑγγ ἴσιο (ἀλη- 
θεστάτη ; Β06 Οὐπι.). 80 ἐς [ἢ9. 81 ἀἰδεοϊρ! ὁ (ἸλδΔΡ., Ἐμγέμζα --- παιδείας ; οἵ. 1{|. 11 ; γἱ!. 1δ). 82 (ῃ6 ΟΔΙῸ οἵ 
ἀϊδεῖ 9 ἐπ ’οτθ. 53 (πὸ Κοορίπρᾷ οὗ ΟΣ. δ4 δο ρίνίηρ. 8δ {ῃ9 ΔΕΘΌΓΘΠΟΟΘ. 86 ἐποσϑίοσο ἴδ ἀεδίγο οὗ. ΕῸΡ 
ἄρα 106. 165. 1δ᾽. 268. 264. 26]. 290. τοδὰ γάρ ; 248. ὕο., γὰρ ἄρα. 

Ψψετα. 21-26. - οὐ ἔᾧἄ Υ, : Τί γοῦν ἀρ! κυ 6 ἔμθῃ .... κίῃ κε. 86 ογιίία Βαϊ. 80 816 {. 40 λὲν ὈΔΕΥΙΥ 
(γενέσεως 1 τοπᾶογ, ἢ τίσ δὰ Βυηβοῦ 8 Βιδεϊισετα, δχαίηδι ῬΓΔὮΙ πὸ κχίνοδ [80 τγοσὰ ἤότο ἐμο τηοδηΐηρ οὗ ογίξο, 
ογίμα; εἴ. Οὐ"). 41 γκδβ οὐυοῦσ. 45 ΝΟ ΠΟΥ Ἧ|111 ζο (οὔτε μὴν --- συνοδεύσω ; 106. 26]. τορὰ μή ἴοΥ μήν ; οἷ. Οὐνηι.). 
45 βυς ἢ ἃ "παῊ (οὗτος ; τοιοῦτος, 107. 268; Βο0 Οὐνι. Οοάὐά. 111. 238. δό. 167. τοδὰ κοινωνεῖ ἴ0Υ κοινωνήσει), δὋ6 (89 τηυ}- 
Εϊιάο οὗ (μι6 τῖδο ἐς (89 ν Δ 70 οὗ .. .. π||δὸ κίηρ 18 ἔμ πρδοιΐηκ (“ Ὺ οἰ δίδηὰ,᾽" 8815 ΟἷαυΐΣ, εμδ σὑοεε). 

Ομάρτεε ΥἹ. 

εν. 1. Ηθρᾶσς δπὰ υπδοτείδθἃ. Τῇ βαπιθ! ἔαγποδὶ σοπηουθᾶ. Τὶθ ΘΧΡΓθββϑίου 8 ΘΟ ΠΊΟΣ 
Οτοοὶς τνογάβ, ἀκούειν ἀπά συνιέναι τὸ σοηηροῖθα 4180 ἴῃ [6 οἰαββίςσϑ.. Οἵ. Ηοῃι., 7|., νἱϊ. 4, 7, 8; 
τοροῦμον ἴῃ ἴΠ6 ΤΟΧΧ, δἱ 18. νἱ. 9 (οὗ. Μιωῖῦ. χὶν!. ] Τπαογά,, 1, 69. 
14). -- ΤΏς “ομάς οὗ 0 οδγι ἢ ἢ το ἴ6 Ἰαηάβ'ὶ Ψοσ, 3. πλήθους, Ἠοδῖ. 850 πδιηθᾶ ἴῃ 608}- 



ΤΗΕ ΨΜΊΙΒΌΟΜ 

ἴγαϑι ἢ [86 ἔθινν σι]οτθ. 411 θαυ ]Ὺ Βονυ σοὶ ΡΒ 
Β66Π| ἴο0 ὃ6Θ πιδδῃῖ, ποῦ ὀχοορίϊην ἴποξο οὗ Εομπιο, 
προ Ὑ ΠΟΞΘ ΓᾺΪ6 Εργρῦ τηιδὲ ἰἰᾶνο ὑὈθθῃ δύ ὑ}18 
ἴπη6. 
γεγ. 8. ΤἘο γυϊραῖο 6150 ὑγαμπβὶ αἴθε κράτησις 

ὈΥ͂ Ῥοιρεῦ' (ροίἰοδία8); Ὀὰὺ ἰδ ΠηΘΔῺΒ οι ΕΥ ἴο τιμία, 
). 8., φομιυ)παπα, ἀπά 8ὸ αἰοπιϊμίοπ. [τ 18. ὨΘΆΤΙΥ 
ΒΥΠΟΠΥΙΏΟ.Β τ δυναστεία ἴῃ [Π6 Ζζ0]] ὁ ηρ 
δ8Β6. Οἔ-, ἔοῦ ἃ βἰπαϊαγ τμβουρῶϊ, τον. υἱῖ!ῖ. 15, 

16; δ8ῃ. 1ϊ. 21 ; Εοῃι. χίϊὶ. 1-; 1 Ροῦ. 1]. 18; διὰ 
ΟἿΣ ϑανοῦσ᾽ Β νογάβ ἴο Ρ[]Δῖθ, Φοδη χῖχ. 11. 

γον. 4. ΤῈΘ αν. Τθδὶ αν οὗ νῇηΐοῃ Ῥβῃ] 
ΒΡΟΔΚΒ πῃ ἔσχῃ. ἰ. 19-2]. Τα ὅτι τ ῃ]οἢ Ὀορὶπ8 
πὸ νϑγϑθ 18 οοῦγαϊπηδῖθ τὶ τ (μδ οὗ [Π0 ρῥγεοοάϊηρ 
γΟΓΞΘ. 

γος. 56. Α δῇῆδῃ ἡπάστηθπῖί ἰα ἐδῖκοα (γίνεται) 
ΟἿ. [Ὁ 5 ἃ ζ(ΕΏΘΓΑΙ βιδιίοιηθηῦ, ρίνοπ ἰπ ὕΠ|6 ἔοτ πὶ 
οὗ ἃ σΟΠΟ] 810 ἔσοπι μας ρῥγθοθάθβϑ, δηἃ ἤθηςθ 
Ὀοῦοῦ γορυιθβϑηῦθα Ὁγ ὍΠ6 ργϑϑϑθηῦ. 706 ρτγϑροβί- 
τίου ἐν πηΐσῦ 06 Γομἀογϑα 4180 “ διηοηρ," ἱ. 6., ἴῃ 
ἴθ οἶτοὶς οἵ, 

νον. 6. ΣΣυγγνωστός ἐστιν ἐλέους, ἰΒ Ῥαγάᾶου- 
8016 ἸΒΣΟΌΔᾺ τθτου. ΤΠ ]α8ὺ ννογὰ δχργθϑεθβ 
1186 δοῦγοθ ὙΠΈηΟΘ (δ6 Ῥασχάοῃ ργοσθθίβ. ΟΕ. 
ψλΊμον, Ρ. 185 δ. ΤῊς Ἡγπὰς 88 Ῥαγαρηγαξο 
ἐλάχιστος ὉΥ α 8π|αἰΐ δωὶ ιυἷδε Κίησ. ---- (λακίΐβοά, 
Ῥμπιδλεαά, ἐτασθήσονται. 18 νΟΥΓῸ ΤηΘΔΠΒ5 (0 6:- 
απιῖπε ἰλὲ ἰγμιὴ οἵ ἃ τἰϊηρ,, ἐδεί, αὐὰ 18. ποὺ τι5ϑὰ ἴῃ 
ἴηε ῥγθεθπὶ δθῆ8θ ἰηῃ πὸ οἰ ββϑῖοβ. δὺξ ὉΠΟΙΘ 8.6 
ΒΓ ΔΤ ΘΧΘΙΏΡ]68 ἴῃ τἴ6 ΤΧΧ. ΟἿ. ἄξει. χίΐ, 11; 
Ἐςσεϊι5. χχὶϊ. 10; δηὰ [Π6 ρῥγοβϑηΐ Ὀοοὶς δἱ χὶ. 10. 
Οἱ τῃ9 τπουσἢϊ, 566 Π0Κο χὶϊ. 47 ἔ, 

γον. 7. 8ο 2οῦ χχχίν. 19: “ Τμδῖ δοοθρίοιῃ 
ὉοΣ ἴ6 ῬΘΓΒΟῚ8 ΟὗὨἨ ῥγΐμΟΘβ,. ΠΟΥ τοζαγάθι! (ἢ 6 
ΤΊΟΒ τοῦ ὑμλ Π6 ΡοοΣ 1 [ὉΓ [ΠΟῪ 4]}}] αγὰ ἴΠ8 
ὍΟΥΚ οὗ ᾿εἶβ8 Βδη48.᾽" --- Μδᾶθ β)8}} δῃηὰἃ χροϑῦ. 
Τηδῦ ἴδ, 88 Ῥϑίβοῦβ, [|{ ἰ8β ποὺ βαϊὰ πα 6 ἢὰὴβ 
τΩδ 9 :0.6Π} ΒΙΩΆ1] δηἀ ρτοϑί. --- Ὁμοίως 18 86 ἴῃ ἢΠ 6 
Β6 6 Οὗ οοπεηιμηϊίετ, “ ἴῃ σΘΏΘΓΡΑ]." ΝΟΩΘ 8ΓΘ ὀυϑῦ- 
Ἰοοκρά. 

νορ. 8. Το ταϊχζῃηΐυ. [0 ἰδ υπάἀογβίοοά (παῖ 
[0 τι ΒΟΥ ἀο ποῖ 86 ΓΠοἷγ ῬΟΥΘΓ 45 ΤΏ6Υ οὐμδῖ. 
- Ἔρευνα. ἴὰ ἰ8 απ ἱπᾳιίδιίοπ, δοατοῖ, οὐ ἐγίαί ὃ 
ἑογίμγ . 

γεσ. 9. Νῆοϊ ΖᾺ]1] ἄνσσαν, μὴ παραπέσητε. ΤῊΪ 
ΟΡ δοτηθίλιπθ8 ὁσουτΒ ἴῃ 8 η ΘΙ ἢ 64] 5686 ἴῃ Ο[48- 
δίοδὶ ἀσοοκ (Ροϊν., χίΐ. 7, 2; νὴ. 18, 8; Χρη,, 
Με. 1. 6, 4); δῃὰ ἴῃ ΒΙ0 1.81] αὐθθκ σθΏ ΓΑ Υ βίρ- 
ὨΪΗ68 ἃ ἔ8}}πρ ΔΎΓΨΑΥ ἴῃ σομθοαθθηοθ οὗ ἃ δίδπιο- 
ΜΟΤΓΩΥ ΟΔΓΘίθϑδηθθθ. [Ι͂εαἡ {0 ᾿δίῦθσ ολ86 πίπτειν 
μ5 1ῃ6 ἔοτοθ οὗ (ο ἐΐγοισ οῃδ᾽β δεἰῦ ἀοισπ ὙλῦΠ ΟΣ 
{πὴ οἵ ἐο Λε. 

γον. 10. Ὁσίως τὰ ὅσια, ἈΟΙ͂Υ ἑίηχπ ΒΟΙ]ν. 
-- Ὅσιος -- ΤΠΌΓΙ, ἴῃ τἴη6 ΟἹὰ ᾿οβίδιιθαῦ δπάὰ ἴῃ 
(6 ΧΧἧ. ΟΘΏΘΓΑΙΙΥ πϑρὰ ἴο ἐγαπβὶαῖα ἰΌ. [ ἰ8 
Ὀι ΓΆΓΟΪΥ ἰουπὰ ἰῃ ἴῃ9 Νοὸν Τοβίδιηθηῦ. 8.66 
Δοῖβ ἰἰ. 27, χὶ. 85; Ηδ0. νἱΐ. 26; δῃά ἃ ἴον 
ΟΘΓ μ] 668. -- Αὐτά τοίθτβ ὈὉΔῸΚ ἴο τὰ ὅσια ἴῃ τῃ6 
Ῥιθοράϊης οἰδιεθ. 

γεγ. 11. ᾿ἘἘπιθυμήσατε.... τῶν λόγων. ΜΝ οΥὮΒ 
οὗ Ἰοηρίαν δηὰ ἀθβίσο οὔζϑῃ [Κα ἔπ6 σαηϊῖνο οὗ 
[86 [ΒΪρ Ἰοηρσοα ἔοτ. ὙΤὴθ ρσγϑϑοηῦ νοῦρ, νι ἱδἢ δεῖ 
Οη6 Θχεθρίϊοη (Μαῖιῦ. ν. 28 ; πὰ βοοογάϊΐηρ ἴο 
ΒΟΙῚΘ τοϑϊηρβ [Π}8 νγνοι]ὰ ἔογττη πὸ δχοθριϊοη), 
ΔΙ ΤΑΥ͂ π᾿ ἴ[Π6 ΝΟΥ Τεδίδιποηῦ ὕδκ685. [Ππ6 ρϑῃΐῖνθ. 
8660 αἷδο 1 Μϑοα. ἱν. 17: χὶ. 1]. ---- Βθοοζωῶθ ἰῃ- 
δισυοϊοα, ““σημϊγείϊ8 παιδείαν -- αἱδοὶ ρἰΐπαηι, ἱ. 6., 
1 ογιη, σαϑδίϊσαξίοποπη οἱ οοπιροδιἐοποηι."" --α Οὐτη. ἃ 
Ιαρ. 
ῥα. 12. Οῇ οὖν ϑεανίουγ᾽ ΒΒ τογὰβ ([μυΚα νἱΐ. 

85): “Βιυῖ τ ϑίίοτῃ 18 Ἰππκιϊβοά οὗ 4}} Πογ σ] ἄγϑῃ.᾽ 
6γδβ. 13,14. Οἱ ςοϊαβ. ἷν. 12; Φοδη νἱΐ. 38 - 

Ἐν. 111. 20. -- ἶδνθ ὯῸ αιϑαῦ ἔγϑυδὶ! (κοπιάσει). 
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1λ1ι., δλαὶΐ ποὶ σεὶ εἰγεά, εἰχαῖ 18, ἴῃ βϑθκίηρ μοῦ ἀπᾶ 
ΠΠ6Γ6. -- Τῶν πυλῶν. Τα ῥ]τΓΆ] 18. υ866, ΡΟΓΠ8 
Ὀοσδθο ὑΠ6 ριδδῦ Ο)68 ΟΥὨἨ ὉΠ6 ΘΑΥΙΝ 8τὸ Καρῖ 10 
Υἱονν. Οὐά. Σ΄. τοιαβ πλούτων. 

γον. 15. ὉὉπάοσοίδηδίης. Το ατοοῖκ ποχὰ 
ἷβ φρόνησις. Ιτ Βῃουϊά ποῦ ἴᾶνθ Ὀθθὴ ἰγαμπεϊαίθα 
“ γειβάοη,᾽" ψΏθη ὕδ6 σοπθοχὺ Ρ] 1 Π}ν τπᾶ Κα5 ἃ αἷ8- 
τἰποῖοη Ὀούνοο 6. [1 158 ἀΠΠΠσαΪς ἴἰοὸ γῖνο 108 
Θχϑοῦ γτοπάδγίηρ. [Ὁ ΠΙ68Π8 ἃ ΡῬΙΌΡΟΥ ἰμδίρ ῦ ἴμτο 
[Π6 νΑΤΪΟυΒ τοϊαυϊοηβ οὗ 16. [Ὁ 18. ἃ ργϑοίίοδὶ 
αυδιγ, ἀπά ὭΑΥ Ὅ0 τοηάογοα ϑασαοίΐψ, ἱπδισλϊ, 
Ῥγιμάρησα, ΟΥ, 8ἃ8 ἴθσθ, μηαογβίαπαίηρ. --- 6. ταῦ 
ἰδ ΒΚΟΙ͂ΣΙ (ἀγρυπνήσας) Οὐ ἈΘΥΡ δοοοιηῦ 88}8}1 
ΒΏΟΥΟΥ Ὀ6 νὶἱϊμουῦ σατο (ἀμέριμνος). 

γον. 16. Καὶ ἐν πάσῃ ἐπινοίᾳ ἀπαντᾷ αὐτοῖς. 
ΟΥΠΘΥΒ ὑγΆΠβΙαῦα: ηιθοίβ ἐλέπὶ ιοἱζλ αἰΐ αἰϊοπϊίοης 
Οἵ. Οὐμπι. οὗ Οστίπημι. 

γον. 17. ΤΠο υϊραῖθ δηα τηοϑὺ σοηπμπηοθηαῦοΓβ 
Ἰοΐη ἀληθεστάτη ννἱζῇ ἐπιθυμία, αι ἃ ὑγΔὨΒ] αἴθ 10 ἰπ 
τ 6 Βθη88 Οὗ πιοδὲ δίπσοτα; Ὀπὺ {118 ἀ068 ποῖ ργθθ 
80 Ὑ6]} τὶ ἢ [Πη6 σοηϊοχὶ 88 [ἢ6 Σομάογίηρ ΜΘ6 ΠΥ 
νη, τ Π]Οἢ 8. 4180 Παὺ οὗ 1)6 ΝΥ οιῖο, (πιϊπιδηη, 
ἀπο Βιδεοίισοτίς, ἀνὰ τὶ πη). 
γοσ. 18.Ὀ Οἵ. οὖυὖὐ Πογὰ ΒΒ νογάϑ, Φοῆη χὶν. 2], 

24. -ἜἼΔσΒ, νόμοι. ἴδ} γ ἐντολαί 186. πξρὰ ἰῃ 
18. Βδοηδὸ πὰ ὕπο ΟἹΪἀὰ Τοβιδιηθηῦ ατοοῖκ. ὍΟ,, 
Βονανον, 6 ΧΧ. δὲ Ἅογ. χχχὶ. 383; Εχζαοϊς. νι 6; 
2 Μδοα. ἱν. 17, νῖ!. 9: βδηὰ δ]8ὸ Ηθῦ. χ. 16, ν ῃθῖθ 
[86 ΟἹὰ Τεοϊαιηθηῦ ἰς οἰϊθά. 

Ἄογβ. 19, 20. ῬΠΪο (δεοοτάϊηρ ἴο Ὠᾶπηο, ἱ. 
833] 6.) Πα8 [Π6 ΒΆΠ16 σΘΏΘΓΔΙ ἰδ ΨΊῸ γοϑροοῦ ἴοὸ 
8 ὈΪοΒδρ ἱπητου ΠΥ, --- Ὁ Ὁ 16. τ6. ἔγυϊς οὗ 
νἱσυθ δηα ἴΠ6 ἔθαγ οἱ Οἀοὰ. --- ΤΙ ΘΑΡ ἴο αοά, ἱ. 6. 
Ὀτῖησβ υ8 ἰηἴο δρίγιῦ 8} Εἰ κοη 688 ἀη ἃ σοι ηΐ 0} 
μι ἰτἢ ΗἸηι. -- ̓Αφθαρσία, ἱποοστυρίίοι, 88 ἀῦ 1 ΟὐΥ, 
Χχν. 42. 10 ννἃ5 υϑρα ΌὉγΥ ῬΏΠΟ ὕο ΘΧργθεβ ὑΠ6 ἰάθ8 
οὗ ἱππιλοῦία! γ. Ηρῖθ, 88 Ὑ611 88 αὖ 1], 28, 4 
Μᾷδος, χνὶϊ. 12, Βοηι. ᾿ΐ. 7, 2 ΤΊπ}. ἱ. 10, 10 Ἰπο]α ἀ685 
ἴΠ6 Γπουρῦ οὗ δῇ ἰπητηοσία! γ ὑπαῦ 18. Ὀ]ΘΕθοά. --Ὁ 
Α, κίπράοσχω. Ἰοπηϊηΐου ἴῃ {Π|6 {αὔαγο ου]ὰ 18 
πηρδηῦ, 848 ἴπ6 σοῃηθδοίίοη βονδ 8πἃ [6 Ὁ οὗ 
ΟἸἰπιᾶχ ἀοιδηάβ. ΟἹ. οι. νυ. 17; 1 Ὅν. ἵν. 8; 
2 πὶ. ἰἱ. 12. 

νον. 22. Μγείογίοδ. Τἢθ ΑἸοχδηάγδη «ονγ8 
νοῦ] ποῖ ἤδνθ ποι ρἢῦ ἰδ ΠΘΟΘΒΒΑΡΥ ΟΥ̓ Τίσῃς ἴο 
ΘΟπςθ8], δἔζου {Π|ὸ τιλμηοῦ οὗ ὕἴΠ6 (ἀτθοκ ρμ ]ο850- 
ΡΠΘΥΒ, δηγ τ πΐηρ ἔγοτῃ ὑποῖν [6110 γ- ΟἸ ΠΕΓΥ ΠιΘ ἢ 88 
[που ἢ ἰδ 6 ΓΘ ἴ00 βδογθά οὐ ὕοο ἀθδρ ἔογ μετ [0 
πησοτθίδπα. Τὸ ὕποπὶ ἴΠ6 ΓΘ ΓΘ η0 ἰμἰἰαιῖοα ΟΣ 
αὐ ηἰτἰαῖθί, τα ποῖῃιρ δῦ 88 8.Π}ΡῚῪ ΘΒΟΙΘΓΙΟ, 
ατίηλπι ααοῦοϑ ΡΏΙ]Ο, αἰδο, ἃ5 βαυηρ;, 'ὰ ἰἰβρϑγαρο- 
τηθηῦ Οὗ ὅπῃ ἃ ΘΟ Γ86 ΟἹ [0 ρϑᾶγῦ οὗ [ἢ ἢ 1108- 
ΟΡΠΘΙΒ: φθόνος γὰρ ἀρετῆς διῴκισται. --- Γενέσεως. 
Τ6 Α. Ν. νου] βαρ) Υ αὐτῆς. Βαῖ ἢ [Π6 τοῖθυ- 
Θπς6 84] Ὀ66 ἴο [Π6 ὑθρῖπηϊηρ, οτἱσίη οὗ νυϊβάοπι, 
1115 Ῥνοσὰ νοῦἹὰ ποῦ ἤν Ὀδθη Οἰηϊτίθα. Ογθᾶ- 
Ό]0η ἴῃ βΈΠΟΓΔΙ 18 ΟἸΘΑΙΥ πιθαηῖ. ΟΥ. Ματκ χ. 6, 
ΧΙ. 19; 2 Ροῖ. 1]. 4, δηἀ σἤδρ. Χ. οὗ τ{Ἰὸ μγδϑθηῦ 
ὑὕουκ. --- ξιχνιάζειν ἰ8. υϑοὰ ΟὨΪΥ͂ ἰπ ΘΟΟἢ ΘΕΊΑ ΒΌϊ 08] 
Οτοοκ ἴον τὴ6 οἰ β8ςα] ἐξιχνεύειν. 

γον. 23. Συνοδείσω, τσαΐς υὐἱἱά, λαῦυα ἰο αο τιοϊϊ. 
ΡῬγΤΟΌΔΟΌΙΥ ομόοϑθη οἢ βοοουηῦ οὗ ἰἴβ 5.1} Ὁ} οὗ 
Βοια το παροδεύσω ἴῃ [ἢ ργοοθάϊηρ ᾿ἶμὸ. ΟΣ, 
να 5 ρἰοῦαγθ οὗ θυ (Ἰείαπι., ἰϊ. 775 [[.}: τ 

ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 

“4 Ῥαΐίον πὶ ογοὸ βεεῖ, ππαςὶε8 ἵπι σογρογα ἐοίο ; 
Νιλημαπι τέεία αοἰδ8 ; ἐϊθεπὶ γμδίσιπε ἀεπίες ; 
εείοτα χεέἰ6 υἱγεπὲ; ἱέπιρια εδι κι μα τέπέπο,"" οἴο. 

- Σοφίᾳ ἰπ {πὸ ἀαὔῖνθ ΔΆ ροσβοηϊ ῆϑα δέϊος κοινωνή- 
σει (εἴ. 1 ΤΊπι. ν. 22), οὐ, 85 ὙΥ η ον (Ρ. 300) ψουὰ 
οχρ δίῃ ἔἴ, οὐ ἀσοοιιηῦ οὗ [Π6 ποιίοῃ οὗ σοι πλΥ͂ 
᾿πΡ}16ἀ ἴῃ ἴΠ6 νοῦ. βθσι ἃ σοῃϑίτιποιίοη, 4180, 
ΟΟΟΌΒ ποῦ ἰῃ ΓΘ ΠΥ ἴῃ οἰαβϑίοαὶ τγθοκ. ΟἿ. 
[λάκ6}} ἀῃὰ ὅϑ'οοιν᾽ 8 ατϑοκ ζΖεζ., διὸ υοσα. --α Οὗτος 
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ΤΟΐουβ [0 ὀπνὶ ΤΩ Μυϊρδῖο, {0]ονοὰ Ὀγ [86] ἔΠ6 οὔοσς παμῃὰ, ἐπαὲ {πθ86 ὑχοάϊου!οη8 6 ΓΘ αὐ] 
Α. Ν΄, Βα ἑαΐϊε λοπιο. ἴ00 ροκπίεἶνο ἴο δάπιῖξ οὗ βαοἢ ἃ βυιρροβίτίοη, 8111, 
ΤῊ δαπιοιϊτἶοπβ οὗ [18 Ομαρῦοῦ ᾿ου]ἀ βθοῖ ἴο  τῃ6 Ο]ὰ Τοβίαπιθας ϑογρίαγθδθ ἔπτη ΐβῃ τι8 8 6Χ- 

Ὀ6 ουῦ οὗ ΠΔΙΤΏΟΩΥ ἩΠ ΟΌΤ ΔΌΙΠΟΙ᾿ 5 ἰάθα8 88] διρῖθ, ἰπ [6 ῥσθδοῃΐηρ οὗ ϑοπδὴ αὖ Νίμθυθῃ, 
ΘΧΡΓΟεΒοα δῦ ν. 17 ΕἾ. δῃηὰ νὶ. ὅ, ὑῆογθ 6 8η-} ψῃθιθ 6 δηῃουποριηθηΐῦ οὗ αἰἱνίηθ ἰυαρτηθηῖδ 
πουποοΒ Οοα᾽ 8 ἡπἀρηηθηῖβ ὉΡΟῚ [Π6 ΠΘΑΙ θη οπι-  Ἰγἃ8. ΠῸ 1688 ροδίζνο ; δῃὰ γοῦ ὑΠ6Ὺ ἜΓΘ οΟμαϊ- 
Ῥίγεϑ οὗ τΠ6 νοῦ], ὉΠΙ688 ΜΘ ΠσΟμδίἀοσ ὑμδῦ 6] [ἱομθά, 88 ἴθ ὀυθῃΐ ργονϑάὰ, οὐ [ἢ}6 τη Ὑ8] δι 
ὍΒΟΣΘ ῥὈχϑάϊοῖβ παῖ Ψ}}} ἴΔκ ρίδοθ ἐπ οαδὲ (πεν ] οὗ (86 Νί πον ϊῦθ8, 88 ΟΥ̓ΣΣ δωδί δῦ ΒΌΓ ἢ 8. ῥσοοίδιια- 
δἦοιῦ πὸ γερεηίαποε. τίτοσῃ ἴ8 οὗ [86 ορίπίοι, οἱ | (ἰοῃ. 

ΟΒΑΡΤΕΒ ὙΠ]. 

1 11 ΜΥΒΕΙ,Ὲ 8180 τω 8 πῃ ΤΑ] ΤΏΔΠ, 88 811] Οἴογβ,} δηᾶ οἶβρυίησ " οὗ δΐτη ὑμαὺ νγ8ϑ 
2 ἢγδὺ τηδᾶθ οὗ {μ9 ϑαγίδ, ἀμ ἴῃ τὴν τοῦ γ᾿ Β οσ Ὁ 7188 ΤΑΒΗΪ]ΟηΘα 88 ὃ ἤδβἢ ἴῃ (86 

ὑἶμηθ οὗἩ ἴθ τοί 8, Ὀοΐπρ οσοτηρδοίθα ἰῃ Ὀ]οοά, οὗ (86 8βθϑὰ οὗ τηϑῃ, ἀπά ρ] ΘαϑΏΓΘ ὅ 
8 ὑδαῦ σϑὴθ ὴ 8166ρ. Απά οἡ Ὀδίηρ θόσγι, 1 ἄγον ἴῃ (86 Θομοῃ 8ἷγ, δπα ξ6]] 

ὌΡΟΣ {86 Θϑγίἢ, ψ ΠΙΟἢ 8 οὗ Κ παίαγο εσὲέὴ αἰ, ἀπὰ {π6 ἢγβὲ βουμπᾶ δ ψ ῖο 1 
4 υἱἱογρα νγα8 ΟΥγΪηρ, 88 8 σὰ οὗ 41}. 1 νγᾶϑ πυγβϑα ἰῃ βυδαα]ηρ οἸ]οἴ 68, δὰ 
ὅ, ὁ οαγθβ.5 ΕῸΣ ἐλέγο ἐδ ἢο Κὶπρ' ἐλαέ δᾶ ΔΗΥ͂ Οὐμοῦ Ὀδρὶππίπρ οὐ ὑδίησ. Βαϊ" 84}} 

πῖ6 ὮΔΥΘ ΟὯΘ Θηΐγϑη66 ἰπίο 1176, δπα (Π6 [ΚΘ ροίῃρ οαΐ. 
7 ὙΥ̓Βογθίογτθ 1 ρῥγαγϑά, δῃαὰ Ὁπαθυβίδπαϊηρ γ8 ρίνθῃ τὴ; 1 041164 ἀροὴ ΟὉά, δπὰ 
8 {16 Βρ͵ ΓΙ οὗ τ βαάοιῃ οϑῖὴθ ἰοὺ 8. [δ ργϑίθγγθα Π6Ὶ ὈθΙΟσΘ Βοθρῖγαβ δπᾶ {ΓΟ Π 68, 8πά 
9. δβίεειηβα τ 68 88 “Ὁ ποιυπίηρ' ἴῃ ΘΟΠιρατίβου 1} 12 που. ΝΘΙΌΒΘΙ ΘομμραΓϑα 1 απΐο 
ΘΓ ἃ ΡΓΙΟ6]688 βύοπθ,"; Ὀθοδιβθ 41] ρο] ἃ ἐπ γεβρθοὶ ἰο Π6Ὺ 18 ἃ [1{0]60 βαπά, δῃηα βῖϊγ 8 

Ὁ 5141} 6 οουπίοα 848 ΟἸαΥ Ὀδβίάο 15 ἤθσ. 1]ογθά ἤν δρθονϑθ 68} } δῃᾶ Ὀϑδαυίυ, ἀπά 
1 ομοβθ ὁ βανθ Ποὺ ᾿πβίθϑα οἱ Ἰσβῃὺῦ ; ἴοῦ (86 ᾿ἰσῃὺ ἐμαὶ οοπιοίἑ ἴϑοτη ΘΓ ΠΟΥ ΘΓ ροΘίΒ 

οὔ. Βυΐ 8]} ροοᾶ ἐλέπισε οατηθ (ο τὴ ἱοροῖμοσ τὶ ΘΓ, πα Σππυμη ΓΔ Ὁ]6 ΥἹΟ 68 
12 τἘπγουρ ᾽ 6 ΠΟ μαπάβ. Αμπᾶ ] γο]οϊοθα ἰῃ 411,1} θθοδιβο τυϊβάομι ρσοθίῃ Ῥοίογθ ἔβα ; 
18 διὰ 1 Κηθν ποὺ {πΠδὺ 886 τγγχὰβ ἴΠ6 τηοΐδμϑγ οὗ ἰβϑιη. 1 οίμ Ἰοαγμθὰ τὶμουὶ ρ0}}6,.5 
14 Δληα οοτηπιιηϊσαίθ που ΘΗΥΥ ; 1 ὧο ποὺ μἰ46 ΠΟΙ τίομθβ. ΕὟΓΣ βἰ16 ἷβ ἃ 

ὈΓΘΑΘΌΓΘ Ὁπίο τηθῃ ὑμαὺ ΠΕΥΘΡ ἔθ ]6 ἢ; ἩΠΙΟΝ ΟΠΘΥ (μᾶὺ 86 πάνθ ργον] θα ἔογῦ 
ὑΠδιηβ ον 8 15 ἃ ἔγθμἀβῃῖρ τ 15 αοά, Ὀοίπρ σοιηπηθπάθα οα δοοουῃΐ οὗ ρσἹΒ Ὁ {πδὲ 

156 οονιθ ἴτοτα Ἰθαγῃΐηρ. θα 16 ἸηΔΥ σα ρσγϑηί 31 [0 Βρϑδκ 88 1 πψου]ᾶ, δῃὰ ἰο ὑμῖηΚ 
ὙΟΥΒΥ οἵ 55 186 ἐλίπσε μαὉ ΔΓ ρίνϑῃ ηι6; 5 Ὀδοδιβθ 6 18 βοίῃ {π6 συΐα6 οὗ νϊβάοιῃ 

10 διὰ {Π6 ἀΐγθοίθν. οὗ [Π6 ννῦῖβο. ΕῸΓΣ ἴῃ μἷ8β πδῃᾶ αγὸ ὈΟΪῈ νγγὸ δπά οὰν ψοσαβ ; 4]} 
17 5Κ1}} 5 4]5ο, ἀπ Κηονίοᾶσα οὐ πουκιλδηβηὶρΌ. ΕῸΣ 6 ρᾶνθ τὴη9 ὑγιβίνογίγ ὃ 

ὁ Κυον]θᾶρα οὗ Π6 ἐλίησε {πᾶὺ ἀγθ, παπιοίῳ : ἰο Κηονν μον 86 ψου]ὰ νγ8 δϑιϊοπθα, 
18 δῃὰ {86 ἴογοθ ὁ οὐ 0}:ὸ δ]θιηθηῦβ ; Ὀθριπηΐηρσ, ἀπ οπαϊπρ, ἀπᾶ τηϊάβί οἱὐὨἨ {{π|68 : 
19 δ᾽ υογηδύίοηβ οὗ 80]βίϊοθθ, δπὰ Ἵοὔδηρθθ οὗ βΒθΆβοῃβ; ἢ οἰγουϊί8 οὗὐ γϑαγβ, ἢ δηὰ 

ει. 1-Ἴ.-τ- 1.4. ν.ὕ: πιδῃ, κο ἰο 811. (Αοοογάϊης ἴο Βουκοῖ, Οοά. Χ. ἰδ ΔΙὀ;θ ἐπ οτηἰ εὐἰηρ ἄνθρωπος, Ὀυὲ ἐμἰ6 ἰ6 δἰ50 
ἔσυο οὗ 11. ἰῃ ᾿ὼῶ οσίκίῃδὶ ζοσῖω. Α δούζϑοῖοσ [δὰ τυτί εἴθ ἰΐ ἰῃ ἃ οοπίτδοῖθα ΖΌΓΠ ΟΥ̓ΘΣ ἴσος .) 5. [ῃ ΟΥ̓ Βρτίπα. 8 (ὁ 
δε. 4 [δ9 ΡΙοδβῦσθ. 1πβίοθὰ οὗ ὕπνῳ οὗ ἴδ εχ. γές. (8811. 111.), Οοἀὰ. Χ, 28. 106. 268. 261. “ΠΝ οὶς. Ατ. Αστὴ. 
χεδὰ ὕπνον. Τΐδ ποτὰ σοϊχῦ Ὀ0 γϑον στοηἀοτοα “' σοποορίοὩ."" δΑΟΥ.: ΘῺ 1 88 ὈΟΓΏ ... «. Ἰσλέοὐ ἐς οὗ Χὺ 
Ὡδίττο (666 Οοηι.). 9 γοίοθ. 1 8}} οἱδετξ ἄἂο. ἘῸΣ πᾶσιν ἴσα (848 1]. 111. 28.) Χ. 106. 258. 261. τοδλὰ ἅπασιν. Βυὶ 
Οΐδ σὨδ ΚΘ ΡΓΟΌΔΌΙΥ δοδβοὸ ἔσομαι ἔμ οὐ͵οοϊίοι 161} ἴο Βαυΐηρς ἴσα ΖοἸ] ον ὁμοίαν. ΕῸΓΣ ἴδ βδιὴθ σΌδδο ΟΥΔΌΘ, ΑΥ̓ΤΙ8](, 
ΒΟΒΙΘΌΒΠΟΣ, δηὰ Θδδῦ, που]ὰ δυδειυἴο ἧκα (τὶ (ο. ; 248., ἦσα -Ξ- ἴσα, οτ ἴσα) ἴοΣ ἴσα, νν 8110 (οἀά. Κ΄. Ὁ. εξ οὔυὲ δ6 
Ἰαϊνον νογά. Οσίμτα, ουβοι, δηὰ Ετ  ζβομο 271011οὁνν (ἢ9 ἐεχέ. γες. 860 Οὐγη. δΑΟΥ.: τλαὲ τὶς σαγοθ (ἘΥ ΣΕ  ἢ9 ΤΣ. 

θεοί ἐν (δι ρροτίϑά Ὀγ 11. 23. ἐεζέ. το.) Ὁ ποῖ θοΐης Τουπὰ ἰῃ 111. Χ. δδ. 106. 268. 264. 296.). 9 οἰγθ (γενέσεως ; οἵ. 
Υἱ. 22. δηὰ Οὐπι.). ἔοσ. ᾿ 
γε 8-12. --ἸΘ ΆςΌ Υ. : οπιδς 88. 11 οἵ. 12 αἮν Ῥτοοϊουβ δίοθθ. ΒῸΣ ἀτίμητον (ἐεχί. τεε., ΑἸὰ., τοδτᾷ. οἵ Α.Υ͂.), 

248. 268. Οο. Υυς. τοδὰ τίμιον. ΑΟΩ͂Ψ : οἵὨ δον ἱβΞ αΣ (σοὰὰ 28. 248. 296. δΟΡΡΙΥ ὡς Ὀοΐοτε ψάμμος.) ..... Ὀεΐοχθ 

(ἐναντίον, ουεῦ αναϊπδί; Ὀὺὲ (δ 6 τηιϑαῃΐ πρὶ ἔοτο [8, ἐπ ἐοτη ρατίσοη τοί λ). 14. Α1} κοοὰ ἐΛέηεα ἰοβ ΒΟΥ σδῖμα ἴο πι6 ΣᾺ 

...«ἰη. 15 τλέπὶ 811. ἘΠ τοδάϊῃρ οἵ ἔπ ἐεχέ χες. ἰ6 γενέτιν (δο ΠΙ. δδ. γαἱχ. Αττὰ.); 11. Χ. 28. 268. Ε. Η. }. ΑΣ., 

γένεσιν; 26]. Β., γενέτην. ῬΓΤΟΌΔΌΙΪΥ [ἢ ὙΑΙδιί δ δΙῸδΘ ὕγοπι ἴ8ς ζδοῖ ἔπδὲ [πὸ ψογὰ ννδὲ πον. 
γοτβ. 18-20, -- ἸΘΑΟΥ͂, : 1 Ἰοασηϑά ἀΠ ΟΠ ΓΥ (πιατ., τσίελομῆ ρμιἰε). 11 ἀο δοιαπιθμηίοδῖο ἀδγ ΠἰΌΟταΙΥ (τρδτα., τοί ἐλ» 

ομΐ ἐπον). 18 πῃϊοῦ (ᾧ ἴον ὅν, 28. 268. Η.} ὑλο0 [δὲ δ (κτησάμενοι, 1Π. δῦ. 106. 161. 264. 261. 296. Α. Β. Ο. Ρ. Ε. α.) 

ὈΘΟΟΣΩΘ. 19. ἐμ ζΖτοπὰδ οἵ. Ὁ ἴογ (6 (διά) αἰ 76. 21 Θοἀ δ χτδηῦθα σὰϑ (δέδωκεν, Οο. ΑἸὰ. αἷς. ΑΥῸ; τος. 
οΟΥΑΟΥ., Οοὰ ρφταπὲ; βοο (οηι.). 35 ΘΟΠΟΟΙΥΘ δὲ 8 τηθοῖ (ἄξιον, 26].) ἴον. 38 το κί νο 776 (ΠΙΔΥΒ., αγὲ ἴο Ὀ6 τροῖεη 
4; Ἐσὶικβοῆθ γϑοοῖγοβ λεγομένων (ἐεχί. γες., 11. 68. 167. 248. 258. νυ]ς., δεδομένων, τ Βΐ ἢ ἰδ ργείοττοά Ὁν Οσίτηπι δηὰ 

Βδυλολ) ἔγοιῃ [11]. Χ. 28. δδ. 106. 254. 281. 298. Α. Β. ἢ. Ε. ΗΠ. βγγ. Αγ. Ασηι. ΜΑΟΎΥ.: ἰοδάοί πο τυ ϊβάοι διὰ 

ἀϊτοοιθεἢ (π00 οι} ἔκ[5[δ νίδάοπι (φρόνησις ; δροοΐδὶ τποαπίηρ ἀοϊοσιοϊποὰ ὈΥ ἴπο οοπῖοχὶ). ἔΓζἔζ. βδῖῃ κίγεῃ πιο οοσίδίῃ 
(ἀψενδη, ἰγμαιιοοτέλῳ). 51 τῃβὰο ( Βδιιμοιίδομβο Ογζαπίσαίίοη ἄον Ὑο1:,᾽" ατίταμα  ἐοπείγμοΐο,  ΔὨ]). 38 ρροτδίίου 

(ἐνέργειαν). 89 [ῃ9 Ὀοχίπαΐης (8666 Οο75.), ὁπ ΐπς δῃά σηΐάδε οἵ ἐμ ἔσηθα : [89 δ᾽ ὑϑσγδείουδ οὗ ὑπο ὑπστΐπς ο7 ἐὴα δμκ, 
δα (ἰδ ΟὨδηβο οὗ βοβδοῃϑδ (106. 261. οαὐὶὶ καιρῶν : 8600 Οὐηϊ.}. 80 [0 οἰχουίω οὗ γοιῖα. Ετίίσδολο σοοοῖγοσ ἐνιαυτοῦ 
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20 ροβί[ἰοπ8͵} οὗὨ δβέβγβ ; Ὠδίμγαὶ αῸΔ}1|605 οὗὁἨ δῃΐσηδὶβ, δῃὰ ἔυΥ ἡ οἵ νὰ Ὀθαδβίβ ; 
ΡΟΘΓΒ οὗ βρίτἶϊ8,} δῃηἃ τϑδβοηΐηρβ ὁ οὗ τηϑῃ ; αἰνγβὶ (98 ὅ οὗ ρ]δῃίβ, δῃᾷ νυἱγίμθϑ ὅ 

21 οὗ τοοίβ; δῃᾷ 4811 βυοι ἐλίηφε 88 δγθ οἰΐζλοὺ βϑογθῦ ΟἹ τηδηϊζοβδί, 1 Κπϑν ; Ἷ [ῸΓ 
22 ψίβάοιῃ, τολίοὐ ἐξ [86 γι ῆσοσ ὃ οὗ 411 ἐλέπισα, ἐδαρσῃῦ 6. ΕῸΣ ἴῃ") ΠΘΡ 18 8η υἢ- 

ἀογβίαπαϊηρ βρὶσῖδ, ΒΟ], Οη6. ΟἾΪΥ, τιδη 014, Βα 0116, 86116,}9 οἾ6αγ, υπα 6616, ρ]Αἷπ, 
ποὺ βυδ᾽θοῦ ἰο Βατί, Ἰονίησ {μ6 ἐλίπο ἰδαὲ ἐξ σοοά, ΒῃΑγρ, πῃγθϑίγαϊ θᾶ, 2 ΓΘΘΩῪ [0 

28 ἀο ροοά, Κὶπᾶ ἰο τηδῃ, βἰθδα[αβί, ἰγιιβύνγογίμυ,"2 ἔσθ ἴτοῖῃ οϑγθ, μανΐηρ 411 ῬΟΥ͂ΣΟΥ, 
οὐϑγβθοίπρ 411 {πΐηρβ, δηἃ ρῥϑεταθαίϊπρ 411 ἱπίθ]]]ραπὶ, ρυγθ, δῃᾶ πιοϑὺ βι 116 8ρὶτ- 

94. 16.182 ΕῸΓ τ ϊβάοτῃ ἐδ ΤΏΟΤΘ τη 00 116 {Π8} ΔΗΥ͂ τηΟἰοῃ ; Δηαἃ Β86 4180 Ῥϑββϑίῃ ᾽ὅ διηᾶ 
25 φορᾷ {πγουρὴ 411 ἐλίπισβ ὈΥ Τϑαβοὴ οὗ Ὺδ᾽' ρῬύγθηθθβ. ΕῸΣ 886 18 ἃ Ὀγϑδίῃ δ οὗ 186 

ρονον οὗ αοά, δπὰ 8 ρυγα βυθηοθ 16 ἤτοι ὑπὸ ρΊΟΓΥ οὗ [π6 ΑἸτΑΙρ Υ ; ἐμ υθίοσθ ὯἢῸ 
260 αἀεἢ]οα ἐλέπρ [4118 1 ἰηῦο ἢ6γ. ΕὟΤΓΣ 86 ἰβ ἃ τϑῆθβοιϊίοῃ 18 οὗ ὑμ6 ϑυθυϊαβυίηρ Πρ, δηὰ 

Δ 15 πβροίϊ6α ΓΛΪΤΤῸΡ οὗ {ῃ6 οἰοίθηοΥ οὗ Οοά, δπᾶ ἵπηα 69 Ὁ οἱ ἢἰβ ροοάῃβθββ. 
27 Απᾶ ἐδβουρῇ δι 3 ὁμθ, 586 οδῃ ἀο 411] ἐλίηισξ; δῃᾷ ὑπουρῃ ἢ τϑιηδίπηρ ἴῃ ΒΟΓΒΟΙΣ, 

886 τηϑ κοί 411 ἐλίπσϑ ὩΘΥ ; δὰ ἔγοιῃ σοπογϑίίοῃ ἴο σϑπδγαίίοη 5 θηύθγίηρ' ἢ 0 ΒΟΪΥ͂ 
28. βου]8, Β86 Θαυΐρρϑίὶ 3. ἔτη β οἱ αοᾶ, δῃὰ ρσχορβοίβιυ ΕῸΣ Οοᾶ Ἰογϑίῃ. ποπθ ὑυΐ 
29 Ὠΐ (δὲ ἀν 6 ]]16 ἢ τ ἢ τϊβάοιη. ἘῸΓΣ 886 δ τόσο ὈΘϑυ Ὁ] (8Δη [Π6 ϑυη, δΔηα ΔΌΟΥΘ 

ΘΥΘΓΥ Ροβίϊίοῃ “δ οἵἨ δβίβυβ ; Ὀοίῃρ σοιηραγθα νυ (86 Ἰίσῃῦ, 886 18 ἑουπῃᾶ βυρογίον. 
80 ΕῸΓ δἰΐον {818 δοσγθίμ ηἰρβῦ; θα Υἱοθ 888}} ποὺ ργϑνδὶὶ δσαϊηϑὺ τ βάοσα. 
ἥτοσα 111. Χ. δῦ. 167. 248. 268. 264. 298. σο. ΟἹ]ὰ δὲ. Ευπο0. ὙΤῈ6 ἐεχξ. γές. Ὧ8Δ5 ἐνιαυτῶν (τ|ῖξ 11. 28. 68, 106. 261, 
Οτίζει, ὅγσ. ἀστῶ.} [Ιὲ ἰβ ποὺ οδδὺ [0 ἀδοίάθ Ὀοξνθοι ἰμθτῃ, δῃὰ 1 Ὦδγο τοίδ  ηϑὰ (ἢ Ἰδέξοσ. 1Α. . : [186 γνοκϊείομδ. 
3 [η0 πδίυτοι οὗ ΠνΐὩρ οτοαίτσοθ, δπὰ {89 ζασχίθα. 8 [ἢ Υἱο!θο6 οὗ νἱπὰδ (600 Οὐηι.). 4 [80 ΣΤΟΛδΟΏ 5. δ [ὴ9 

ἀἰτοτείϊἰοδ. Φ6 {89 Υἱτίτι68. 
οτε. 221-24. -- ΤΑ  Ὗ. : τσγε 1 ΚΟΥ (50 Θδδὺ δὰ ΔΕ! : Ὀθὲ ἔπ οοπίοχὲ ΤΟ] ἾΤΟΒ ἰὴ6 ραδῖ, διὰ 1 ΣΟΏΔΟΣ ΒΟΟΟΡΪΏΡΙΥ 

πὶ Βυηδοπ᾿ 5 δέδείισετὶ (δέοαπις ἀαεφμαϊπεεα ἐοἰ ἐλ) δυιὰ Οατίτητα (ἐγζαηπέ). ὃ πΌΣΚΟΥΓ (τεχνῖτις). 9 Τὴ9 ἐν Ὀοΐοτο αὐτῇ 
ἐμ οὐρὰ ἴῃ 111. δδ. 106. 167. 264. 261. 296. Α. Β. Ε. 6.1. Βυδον. 10 ἰδ δυρροτίδβα οὐ [δ Ὀδαῖθ οὗ ἐδ οἶμοσ 8. δυ ϊμοῦ- 
[168 Ὁ ατίγατη δῃά ΒοΌβος, δῃὰ σοϊδϊποὰ ὈῪ Εσὶ σοῦ. 10 Α.Υ͂. : διε, νοὶ γ. 11 αὐἱοῖκ, νϊο ἢ ὁδηποῦ ὃ6 Ἰοιοά. 
28 δι το. 12 κοίηρ ἑπτουσῇ (5600 Οη1.) 4}} υπάοχοιδιάϊηςς, ρΡυτο, αφια τπλοσὺ δι 8}} δρί σία. 14. χηοὐ]Ἱὴς (κινητικώτερον) 

. μο Ϊοἢ ; δὲ16 Ρϑδδοίδ. 
γοτα. 2δ-90. --16. ἃ. γ.: τῦο ὈὉσθοῖδ. ὃ Ἰδηοηοο ον] ηκ (ἸλΔΣ., 9ἐγα}}),. Τ1ἔοδΔη. . .. 14}]} (παρεμπίπτει ; ἸΩΟΓΘ 

ἈΠ ατα υ, Με 8 πὶ ὃν ἰλ6 τοαᾶν, κίσαὶς ἐπ, ἑ. ε.,) (οἵδ ἰῃ νιἱέμουὶ Ὀοΐμς ποιἰοοά). 18 [ηο ὈγχζΏ668 (860 (Ὁ᾽7.). 19 [9 
(ονπίς θὰ. ΞΚζ9 ΡΟΝΟΣ (ἐνεργείας). . . . ἴθ πᾶσ. 531. οίηχ ὁμε (11}., δα ηοΐ 61681). 3 οηιία ἰπουρὰ (Ὠ6οο6- 
ΒΌΤΥ ΟΣ ΟἸΘΔΣΏΘΑΔ). 38 ἴῃ 81} αρο6 (κατὰ γενεάς). “4. χῃοκοίὰ ἰλφηι (κατασκενάζει ; ταὶκῦ Ὀ6 τομἀοτοά, ργέραγε8). 
38. 8}} ἰ6 οτάοῦ (θέσιν ΞΞ δέεωπρ, ΟδδΌ, δ}, ασίμητα δὰ Βυιηδοο Ὁ Βιἰδείισενῖ ; ἰὲ ταϊχ δ, ΒΟΤΤΟΥΟΣ, ΣΟΙῸΡ οδροοίδὶ ]γ ἴο 
8.ο αἴταπζεπιεπὶ οὗ [9 ὈΘΔΥΘΩΪΥ ὈοαΪ685. ΓΚ Ὀοζοῖο ἐξ (προτέρα ; 106. 281. Β., λαμπροτέρα, ΔῊ ΟὈΥΟΌδ κ1068}. 

ΟἬΔΡΊΡΕ ΥΙΪ. 

ον. 1. Πρωτοπλάστου, γαῖ τηδϑᾶθΘ. Οἵ. χ.].] ον. 8ι1ι. ὙΥΒΙΟΣ ἰδ οὗ Ηἶκο πιδίῃσο, ὁμοιοπαθῇ, 
Οτίσηπι ΠΏ ΚΘ ὑμαὺ 0Π6 ΨΨΤΙΓΘΤ ΠΠ 561} ΤΩΔΥ ΠΥ [{. 6. ἰο 86 δ, ΤῊ 8 8 δἷδο [πὸ τοηδοσίηρ οὗ 
οοἰποά (ῃΐ8 ψογὰ, [{ σϑῖὴηθ ἰμῦο 186 ΟὨΪΥ ἱπ ρ8- } ὕΠ6 Νυϊρσαῖο (ἐν εν Καοίανα ἰεγτταπι), ΘΟ ]ΘΌΒΏΘΥ, 
{τϊϑοὶς αχθοῖς, πα ΑἸ ΤΑΥΒ Δ8. τοίογγίηρ 0 οὖσ ἤσεῦ ] διὰ ἴδ ΥεῖίΘ. ΟΥποτῦβ (Οπτηδηη, Ὠθ 6967) γθη- 
Ρϑγοηΐβ. Οἱ. ϑορβοοῖοθ᾽ 7,ες., αα νοῦ. ἄδγ: τολςὶ ὑγίπσα δἰηιϊΐατ δι )εγῖπα. Λοςοτάϊηρ ἴο 

γον. 2. ᾿Εγλύφην, ἴαδῃῃίοαθᾶ. ΤΤηθ0 ποτὰ] ἀτίπημ, ΒυπβοηΒ δίδοίιο., στ θϑυ]οῖ, δηἃ οΟἴΠΘΥΒ, 
ΤῊΘΔῺΒ ἢγϑι ἰὸ ὀοίΐοισ οι, 88 ἃ ΒὨΪ0, [6 ὰ 10 6η- [86 ἰάθα 8, γαῦμοσ, [δῦ ἢ6 Πο]ὰ Π6 ϑ8πὶ0 το]διΐοη 
σταῦε ΟΥἩ σατῦε ἴῃ ΜΟΟὰ ΟΥΓ βίοῃμε: Ἠετοά,, υἱῖ. [τὸ ἴΠ6 ϑαστῃ δηὰ [Π0 δἷν (δῦ οἵδῦβ αἰά : ὁτρε- 
689. --- Σάρξ, ΒΘΒὮ, ἱ. 6.. 1868. δὲπιρ]θ τηδίοτίαι. 1{|τίρποθβ ἰδ6 δαπιῈ βοπι αἰϊ; ἱ. 6., ἰδ ὑγοάάθῃ ὑροα, 
[16 ΟΥαΠΐϑτη μ8ἃ ὈΘΘη Τοξογγοα το, σῶμα ΜΟΙ] υδοὰ ὈΥ 4}} 416. --- Πρώτην φωνὴν τὴν ὁμοίαν 
Ὦδνθ Ὀδοὴ ἀοι 01.688 πβθὰ. Οη ἴδ 6 ἰάθμβ οὗ ἤδθϑῇ πᾶσιν ἴσα κλαίων. ΙΔϊ., ἐλὲ γδὲ δοιπα ἰδ6 δαπια 
διὰ δρί τὶ 88 ἰουμὰ πη 6 (]ὰ Τοβιδιθηῖ, 866 τυὐζλ αἰ, ἴα {6 πιαπηϑυ, ισδορὶπῷ τῷ. σιν οὐδ [0 
Ἰγομάϊ, Λοίίοποβ (ἰατηΐδ εἰ ϑρέγίίι5, οἷο. (οὐη ρα.  ἢσδῦ ϑουῃὰ 88 4}1 ἀο, ἱῃ ᾿νδερίηρ. : 
1877). ΟἿ. δἰϑὸ Ογθιηογβ ζεΖ., αὐ νος. -- Τ8}}] ον. ὅ. Γενέσεως. ΟΥ̓ οτισίη, δεσοπιΐησ; Ὁαυϊ 
τοολῦμΒ. ΟΣ ΌΪν ᾿ΌΠΆΓ ΠΠΟΏΓΏΒ οὗ ὑυνθηϊγ-οἶ σαι [6 ΓΘ ἴῃ τἢ6 Βεμθ6 οὗ ἐϊϊ8, δοῖπσ. τίταπη τ ΐ ΚΒ ἐξ 
ἀδλΥβ Ἀ1Θ πιοϑδηῃΐ ; ΟΥ̓, ὕΠ6 ΤΟ ΒΒ Οὗ [Π6 οἷν} γὙΘΔΓ[8ῃοι]ὰ ἤν 1} βᾷπι|6 πιθδηΐηρ δὺ 78 Π168 ἐ1]. 6. 
διηοῦς ἴΠ6 ἀτοοκϑ, Βοπδηδβ, δηά ΕργΥρύίϑη8, θ6-,] Μων. 7. ΟἿ. 1 Κίηρ ἢ. 5 ΕΞ; ἱν. 29. 1ὲ ἰφ ἴο 
ἧπς ΟὯΘ ΑΔΥ ΒΠΟΥΙΘΥ ΤΠ8Π ΟἾΓΒ Ἂρ ἴο {9 Ὁἰπη6 οὗ ᾿δ6 πούϊςθά {Ππὺ Βρθοΐϑ] ῬΟΥΤΟΣ 8 μθτθ δβογί θ64 ἴο 
δ υ} 15 Οἰβαβδυ, ὕθϑιν τ) 8. ΔΓΘ ΊΝΘΩ 858 ἃ ΓΟ ργάγοσ. ΟἿ. υἱῖϊ, 21 ; 648. ἱ. 5. 
ΠΏΠΙΌΘΣ ἔοΓ ηἶπθ δῃὰ οὔθ- 4} τηομῦ8. [{ 48, δὖ ΘΓ. 8. Ἐν συγκρίσει, ἴῃ σοχαρασίβοιυ, ἴη ἐδ ῖ8 
Ἰεββϑὺ ἴῃ [0 ϑιιοίδπῖ Οἰπ)08, ἃ ΘΟΟΙΏΙΏΟΏ ὙΦΥ͂ [Γ᾽ 80η86 ἰῃ 86 ΟΠ]Υ δἰηῃοθ τὴ6 {πλ6 οὗ ΑἸΟΧαΠάΘΥ [116 
ἀθεὶσιδιΐηρ τ[η6 ροτχὶοὰ οὗ ργθρῶϑηου. ὅ00 ]ΡμῚ] Οτθαῦ. [ζ 18. πβθὰ ἃ8. τηϑϑῃΐης “ ἔοστῃ," “ τηοάθ,᾿ 
(Κοίου... ἰν. 61): “}ίαιίτι ἰοηφσα ἄδοεπὶ ἰωΐοτιιπίὶ ἴῃ ἴη0 ΠΧ Χ, αἱ ΝΌΠΙΡ. ἰχ. 8. 
“ιειϊάϊα πιοη 465. ΟἿ, αἸεο Ονἱὰ (δ αδί., ἱ. 883).] Μόν. 9. ᾿Ατίμητον, Ῥτοοίουβ. 1|,10., ὠπλοποτεά, 
16 ράϑϑαρθὸ 'ῃ 2 Μδος. Υἱὶ. 27 18, πο νυ Ρ, δὴ [μηρτίζεα, Ὀνῦ ΠΟσΘ ἰῃ [6 Βοδὸ ἐῃαὺ τ 8 ΔΌΟΥΘ 4}] 
Θχεθριίοῃ. -- Παγείς, οοτηρδοῖθα. ΤἈΐβ νγογὰ [8 ργῖοθ, ἐπεϑδίϊπμαδίθ. Οἱ, 8 Μδβοο. ἐἰϊΐ. 28. ---- ΟἹΑΥ, 
υδοὰ οὗ Ὀϊοοά ἴῃ [Π| οἰαββίοϑ ἴῃ 9 δθΏ86 οὗ οο- πηλός. ῬΟΥΠΔΡρ8 ἤοτὸ σιμά, ἔογ νυ ΐο τὴ 6 νογὰ 
ασιίαιεά, διὰ οὗὨ παι] κ δ5. συγαίεα. ---- ὙΣΊΌΏ. δ1θορ,} γὰβ ποῖ ἰηξγθα θην ὑβοὰ. Ηροτοά., ἰΐ. 5; ἦν. 
ἴ. ε., ὙΠ σοποορίίοη, ΟἿ, ἱν. 6. Αἱ ῥβ. ὀχχχίχ. 38. 
13--1ὅ ; Ερο]68. χὶ. δ; 2 Μδος. υἱΐ. 22, [6 τηδίζουΪ Ὑγ. 10. Αονϑ (ὑπέρ) θα. ΤῊΐβ ργοροϑβὶ- 
ἱδ οἴ βουυνὶβθ τορχοϑοιιθα. οι τὶ [6 δοουβδίῖυθ βἰηῆθδ δεψοπα, αισαῦ 
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ουεν. 860 ὙΜΊΏΟΣ, ἢ. 408 ; Βαυϊπηδῃῃ, Ρ. 3385. --- 
Νονον χοροί ουὖ, ἀκοίμητον. [ιἰῦ., παυεν δἰεορίηρσ, 
μητοείϊπσ. [Ι᾿ ἰἴ8 υδοὰ ἴῃ [1{|6 οἰαββίοβ οὗ 189 οδθϑῃ. 
Βγϑιβο πη ον που] ρχἶνα ἰδ ἤθτγθ τὸ [468 491εα- 
εἷς πυπφιαηὶ ἱηίονγ πιϊοπἰϊ8. 7.2 Σ., ϑιὃ υοοε. ΟἿ. 
Υ. 6. 

γεν. 11. ΤΈΣουΣΒ ὨΟΣ Βδηᾶβ, ὈΥ Τη68}8 οὗ 
ΠΘΓ. --- Πλοῦτος ἰδ χοηἀοχοά ἰη ἴΠ6 ψυΐζαιῖα ἰῃ Ὁ} 18 
ῬΆΒΒΒΔΡΌ, 88 οἴΐθῃ, ΟΥ̓ λοπεπίαδ. 

γεν. 12. τον ποῦ ὑμδὺ 586 γγ88 ἴ.:  ΣΩΟΥΒΘΡ 
οὗ ἴβοσα. Ηδ ἢιδὰ ργαυθα ἔοσ νἱβδάοπι), νἱῦῃουϊ 
Κπονίηρ ὑπαῦ, ἢ ἢΘ ἐν [δῇ ΟἾΠΘΥ ρσοοᾶ {πὶ ρ8 
800 ἢ 88 ΓΘ ΠΟΙ Σηοῃτ πο ψΟΪα 4180 ὃ ρσίνϑῃ. 
-- ἔΓενέτις ἴογ γενέτειραα ΤΠ ΤΟΥΠΙΘΙ Β60ΠῚ8 ἴοὸ 
ΟΟΟῸΓΣ ΟΠΪΥ͂ ΠΟΘ. ἀτίπιπὶ 68]8 αἰ οη ἴο {ἢ 6 
ἱπηροτίοου ἠγνόουν 848 Βιονίηρ ὑἐπαῦ, Ἰοηρ αἴζου [πὸ 

ΤΒΟὴ Τηθῃτοποα ἢδὰ οὈδιηθα Θαγ ἢν τὶς θ8, Π6 
18 Σοργθϑθηϊοα ἃ8 Ὀδθίηρ Ἀπάνγασο οὗ [ἢ6 ἔδει {ΠἸ8ι 
ὍΠΟΥ ὝΟΙΘ ΤΟΔῚΪΥ ἀυθ ἴο ᾿νυϊβάοιη. ΤὨϊδ5, ΠΟΊΝΟΥΘΓ, 
ΪἿ8 8Π ΟΧΑΡ ΟΓΑΌΟΏ Οὗ ΟὟΓ ὙΓΙΓΘΓ, Τηδὰθ ἔῸΥ (6 
ΉΤΟ οὗ ἀοἷηρ ψγϑαῦοσ ΠΟΙῸΣ ἴο πἷβ θγσο. ὍὍαυΐῖ- 

τ]θῖ, οὔ [Π6 ἙΠΟὨΓΓΑΓΥ͂, ὑπ Κ5 [86 ᾿Τηρουίδοϊ ΤΠΔΥ 
Ὀ6 υϑεὰ ἔοτ {Π|᾿ ρ]ρογίοθοῦ ; δῃὰ νυ γεΐθγθμοθ ἴὸ 
ἴῃς τοιηδῦῖκ οὐ ον, [Πδὺ Οὴ6 παϑὰ ἤϑυϑσ (ΑΚ 
ἴΠ6 Ἰαύίον [ῸΓ ὉΠ ἔογΊΟΡ, βαγ8 ὑπᾶῦ ἰδ του] ὃ6 
ὈΥ͂ 811 πιθᾶῃ8 ὈσδίίοΣ δὸ ἴο 086 ἰὉ ὑπ δηῃ ἴ0 Ἀ88511Π1|6 
ἢ Οτίπημχ ὅπλ [Π6 ΔΌΓΟΣ 8.88 δα] τοῦθ [δὴ 
ἢο οὔρλ! ! 

γεν. 138. ᾿Αδόλως. Νοὺ αἰσεπιΐν (Α. ΜΡ), πὶ 
τοϊίλοιι φαϊΐίο, εἰχαῦ ἰδ, ἃ8 ποῦ πανὶπς ἃ 5618} 1π|6Γ- 
εϑῖ ὑποσοίῃ. --- θὸ ποῦ δὰο (ἀποκρύπτομαι). ΤῈ6 
Ῥγοβοηῦ ἰ8 πϑοὰ 88 βῃονίηρ ὑμδῦ ἐὺ νγ88 Βοτηθιηρ 
τ δι ἢ6 νν88 ποῖ δοοσυβίοτησά ἴο ἀο, ἴο οοποραὶ]. 

γεν. 15. Ἐμοὶ δέ. ΤῊΘ ῥΡτγομῃου 138 ρμἰδορά δἱ 
0Π6 Ὀορ᾽ ηΐπρ᾽ ἔΟΥ ΘΙ ΡἢΔ518. --- Τῆς σοφίας ὁδηγός. 
Νοὺ ἰδαάεν ἰο ισΐδάοπι (Α. Μ.), ὕὈαὶ ἰσραάεν 977 υυἷ8- 
ἄοηι, βίῃιοθ 6 καὶ. . . - καί βίον ἴπδ0 ἴΠ6 ἵν Ὸ 
οἸἰδιιβ68, 0{|8 δὰ 0Π6 201] ον ρ; ΟἾ6, ἈΓΘ ΡΑΓΆ116]. 

Ψογ. 18. Βοκχίπηΐης.. .. ΟΥ̓ χθ8.. Τῇο 
ΤΟίδυθῃοθ ἰδ ΔρΡρΡΆσΘ ΠΥ ὕο Δϑίγοποιηῖοα! σἤτΟΙ- 
οἷοσγ. ἄαἀτοίίυθ, δῦ, δὰ οὔποτ ποῦ] ρὰγᾶ- 
Ῥῆγαβο: “ὙΠδὲῖ 1 τὴν ΚΠΟῪ Ὑ]δη ἴῃς [4}} [0 6- 
εἰαπίηρ οὗ [86 γ6Ά], ἴπ βαθὺ [06 θη], πὰ 
106 ΊΠΓΟΣ ἀπῇ ΒΡΙΪ ΠΩ τὰν τὴ 416] χοροῦ 
οοπης. ΟἸΠΟΥΒ γοέοσ 1 το 1Π6 [ἢ τοθ ἀἷν 8,08 οὗ [6 
Οτσοθκ πιομῖι. --- Τροπῶν ἀλλαγάς. ἼΠο86 νγοτα 8 
ἢαΥθ ὈΘΘᾺ ὙΔΓΙΟΌΒΙΥ Τοπαάογρὰ : ολαηφοβ ὁ77 οἰι8- 

«ἵοπιδ; ολαπφεδ ἐπ (λ6 τοτοίμεοηα [οἵ [ἢ σοπβίθ] α- 
υ]ο}5]} ; ολαπφοβ Ῥτοαιοοαά ὃν ἰλὲ τουοίμἑοη8, Ἰ. 6. ἴΏ 
ὨδΐΌΣΟ 8ἃ8 ἰδ γοβρϑοίϑ οἰϊπιαῖθ, οἷο. ολαπσοβ ἵπ 
παίιγα ργοαμοεα ὀψ ἰδ βοἰβέϊσεβ; διὰ εὐαηφεδβ, αἰζεν- 
παίίοηδ ΟΥΓ ἰδ εοἰδιϊςεδ. Οὐσϊμητη, νν ἢ Υ̓́ΔῺΪ δὰ 
ΤΑΆΏΥ ΟἴΠΟΓΒ, ἀθοἐ8 ἕογ ἴΠ6 Ἰαϑὺ 88 δργθϑίηρ θεβῖ 
ψ 8} 0.6 εοηῖοχί. ΟἿ ΤΧΧ- δἱ Ἰ)ϑυῦ. χχχῆι. 14; 
ὅκ48. 1. 175. ὙἼΠ6 Ἰδαῖον ψογὰ ἰ8 υδοὰ ὉΥ Ψψιδῦῃ 
(4οἱὶ., '. 28) ἴο ἀοῃοίθ “ στϑροπογαίίος ; "ἢ ἴῃ [Π|6 
ΔΡΟΟΓΥΡἢΔ1] Αοἰβ 838 βυποηγ ποι ΜΠ σταθμός, 
“ βίαροα," ἃ. γἷδοθ ΏΘΤΟ ΤΟΙ οὗ ΠΟΙΒΟΒ ΘΓΘ 
ἴδκοη. ΟἿ. δορδῃοςοὶας᾽ 1ρ2., αα νοῦ. --- ΘΘΟΆΒΟΣΙΒ, 
καιρῶν. ῬτΟΌΔΌΙΥ α͵8ὸ [6 σἤδηρο οὗ ᾿ποΓ8, δπὰ 
οὗ ἀδν πὰ ηἱμμηῖ, 15 ἱπο αἀ δά. 

εγ. 206. Μίοϊθοθ οὗ ψἱὶηδδ (πνευμάτων βίας). 
ΤῊηΐδβ ἰδ [Π6 τοηάἀθσίηρ οὗ ἴῃ ψυϊχζαῖθ (υὐπι τοηίο- 
τιιηι), Ἀηἃ οὗ ΤΏΔΏΥ ΠΟΠΊΤΘηἴϑΙΟΥΒ. [{ οου]ὰ τηθιῃ, 
ΒΟΎΘΥΘΓ, ῬοισεΥϑ 07 δρίτίϊδ, ἱ. ς., νοοά δηὰ "δα δηγοΐϑ, 
δΔη4 (ἢ ἸΑΓΓΘΣ ΤοΒ ΠΣ ἰδ ἴ0 ὈΘ ΡΓΘΙΟΙΓΘα 85 Ὀθδῖ 
Βιι εἰ ρ ὉΠ6 σοπποϑοϊΐοη. [11 ψγ88 ποῖ ἴο Ὀ6 Θχρϑοιϑὰ 
ἴμδὺ ἴἪ:6 τη 48 νοῦ] ἃ 00 Βροίθῃ οὗ Ὀούνεοῃ δηΐ- 

Τὴ 8]58 δηἃ τηοη. ΟἿ. δἷβο ἷν. 4, βίας ἀνέμων 15. πδοὰ 
ἴογ 000 9ΌΥΤΙΩΘΓ ἰάθβ. [0 νὰβ 06 ἰθδοῃίηρ οὗ. 
δόβορθδ (44η{ΐφ., Υἱϊ]}. 2, ὃ 5), δηὰ οὗ {Π| ΓΒ)» Ὁ] 8, 
188ῦ ΘοΟ]οπιοπ Πϑα ΡΟΥΘΥ ΟΥοσ [86 δρίτίϊ Ὑγου]ὰ. ---- 
Ψισύαθ, ἱ. 6., πηοα]οΐη 4) νἱσἕι 68. 

νεῦ. 21. ΤΠδ βδββογιίΐίοῃη Βοῦθ τηδᾶθ τηυϑὲ ὃ6 
(Δ Κοὴ ἴῃ δ Σῃϑίου σαὶ 8686, δίηςσα ΟΥΠαΥ 60. ΟἿΣ 
ΔΌΓΠΟΥ νου] ὰ τηᾶκο [η6 δαρροδβοα ϑοϊοπιοῃ 8οπ|θ- 
{πῖηρ’ ᾿ΠΟΥ6 {μ84η Βα ΔΗ. 

Μοτα. 22, ῶ3. ΤἼΠογα ἀγὸ, δοοογάϊηρ ἰὸ ἔἢ6 
Οτεοκ ἰοχῦ, Ὀνθ Ὑ Ὅη6 ΓὨΐπρΒ βου οὶ Ὀγ [9 
ἈΌΪΠΟΥ ἴο νν 8Β4οπι, --- δΔηὰ ργοῦδὈϊγ ᾧ Ὁ} ἀοδίρη, 
8 ὑνδηςγτΟηθ 8 1η6 φρτγοάιποὶ οὗὨ [6 ἔνγο εβογϑὰ 
ὨΌΤΉΌΘΙΒ 7 8δη 8. Μυο νγνἃ8 πιλο οὗ [16 ἢγϑι οὗ 
[Π656 ΠΌΤ ΟΣΒ ἰὴ ΑἸΟΧΑΠα γί Βροουϊαίίοηθ. ΤῊΘ 
αἰ δγοηῦ 4υ}} {168 οὗἨ τυϊβάουῃ ἃ8 τ π|8 ἀσβοῦ θα ἀο 
ποῦ β66πὶ ἴο δά πηὶϊδ οὗ ἃ ρῬαγ]Ά Ὁ οἰ ἈΒϑ Πσδιίοη, 
ΔΙΌΠουρῚ, τὸ αἰϊθιρῦ δ88 οζοῃΒ. ὕδθθῃ τηδάδ. 
Οτίπιπη 6041185. διϊοιθΐοη ἰο πὸ ἔδοῦ (ἢδὶ αὶ ἴβ 
ἤστο βαϊ οὗ σοφία ἰΒ ποῖ ἴο ὕῦ6 σοπίουπαοα ὙΠῈ 
δῦ ΡΠ]Ὸ (6 Οὐη δ. Ζίπσ., Ββες. 28), οὐ ἀ θη] Ὁ 
ἔο]] ον ἴπ6 Ἔχϑπιρίθ οὗ ὕὉΠ6 ϑίοίςβ, ββυ8 οὗ τὴ 
αἀἰνίῃθ λόγος, 18 ἄγγελος πολυώνυμος ; Δηα 4830 
ΓΟΙΘΓΒ ἴο ἃ ρϑεβᾶρθ ἴῃ ΟἸοιηοηῦ οὗ ΑἸοχδηάγία 
(Ρχγοῖ., νὶ. 72) οἰϊοὰ ὃν Νιῦζβοῦ, τ ἢἰς ἢ 18. 8  ΠῊ]Δ Ὁ 
ἴο Οὔγϑ ἴῃ ἱπιρυϊίηρ ἃ Ἰοηρ δῦ οὗὐἠἨ ποῦ] ατ8}}{168 
ἴο “ὍΠο ἀοοά." ΗΘ κ]80 ἄστϑεβ ν᾽} {᾿ρδῖυδ (.2)}8 
ΟἸεπιεπ δ ἔδοπι. Ερ. αὐ (ογιπιὴ. ἐιφωίδίίιο, Ρ. 102) 
ἴὰ ὉΠ Κίπρ' [Π8ὺ, οα. [Π16 θα818 οὗ [6 ργοβθηΐ ρ88- 
ΒΔ, ἴἢ}6 ὅτοοκ ἘΔ ΠΟΤΕ, ἔγοῃ ΟἸθιηδηῖ οὗ Τ᾿ οπιο 
ο"), παπηϑᾶ Ῥσονογῦβ, Εοοϊβί αβιῖσαβ, απ α [6 ΡΓθδ- 
δηῦ ὈΟΟΚ πανάρετος σοφία. 

γεν. 24. ΒΥ σϑϑδοῦ οὔ. ῬΌΣΘΩΘΒΒ, ἴ. 6., Βρ᾿ τὶ ῦ- 
4} γ, ἔγθοάοπι ἔσοπη νυ δῦ 18 πιβίθγία]. ΤῊ ἰὰ 68 
ΔΡΡΙἰοα ἰο Οοά, 8458 δΒοι] οὗ [π6 νου], ννα8 ἃ ἔδυοτυ- 
ἴἴ6 οὴθ ὙῊ τἢ6 ϑοϊςΒ, γγῆο, δοσοτγάϊηρ ἴο ΟΥ̓ πλτὰ 
(εἴ. εἰξαλίοπα ἰῃ Ὠἷ5. (Ὀπι., αὐ ἰος.) οἔίαῃ πι8ϑιὶ {ἢ.686 
Υθγν ὕνγο γοσὺϑ, διήκειν Δη χωρεῖν, ἴῃ σοπηθοίίοῃ, 
ἴο ΘΧΡΥΘΒ58 Πα βδῖηθ τΠοι ἢ. 
γγ. 25. 5118 ἑπίο ΒΘ. (εἰς αὐτὴν παρεμπίπτει). 

0 8 οὔὲ οὗ ἴπ6 Ὀθαιίξι] ργοροσιῖθβ οὗ ᾿ΐρῖιτ, (Πα 
ἰδ 681} ΘΟοπ|6 ἴῃ οομζεαςῖ νὶτἢ δ ἰθ ῃο]οδη, τὶ ἢ- 
ουῦ 1561} Ὀοοοπκίηρ οσοηταιηϊηδῖοα,. Οἱ. Φοδη ἱ. 8. 

νον. 26. ᾿Απαύγασμα, Ὀτὶᾳ Ἀΐπ685 (Α. Υ.). Τάϊ., 
τασ᾽αϊίοη, τοβοοίίοη, ἔτοτη ἀπανγάζω, ἐο τααϊαίε, ἰο 
ἐπ: τ ἰϑ. Τουπὰ οπὶν ἰῃ 86 δῖα ασθοὸῖκ. ΟΣ, 
6, 1.8. ἜΠΘ ἀϑαρθ οὗ ΡΠ ρίνϑϑ ἴῃ θθηΒ6 γελίεσ, 

8Δἃ 4180 τασίαϊίοη, ἴο ἴη6 νοιὰ, (Ο,, ἔοσ. οἵ δῦ 
ΘΧΘΙΏ}]68 οὗ ἴΠπ6 τ86 οὗἩ [Π0 ννογὰ, ϑορποοῖοβ᾽ ζεΖ., 
αὦ νος. Οπ ἴΠ6 Ὀαβὶ8 οὗ ἴθ ρυθβοηῦ ῥδῖθαρο, 8 
ΤΑΪΓΤΟΣ (δροομΐα εἰπε Ἰπασια) 18 Βοτηθτίτηοα ἐπ ηἀ ἴῃ 
ςοπθοιοη. ὙΠ ἸΔΙΘΓ ῥἱςίΓΘ8. ΤΟργοβοηϊίηρ [ἢ 6 
ἱπιπιδοι]αῦα σοποθριίοῃ. 

εν. 272. Βοσλαι τίν ἴὰ ΒΟΣβΟΙῖ, ἱ. 6., γοπγϑὶη- 
πε Πογθ 6] ἢ, ππάογροίπρ' πο οἴϑηρο. -- ΑὩᾶ Ῥσορῃ- 
οἴδ. Τἷ8 18 ηοῦ [Π6 8118] “ΨΦΘυν δ νυἱονν οὗ [ἢ6 
ἀγίηρ ουὖὐ οὗ [6 8ρ᾽τὶϊ οὗ ΡῬγορῃΘοΥ, Ὀαῖ 18 ὑῃδὲ οὗ 
)οβοραδ πὰ ἢ] ἶο. ΟΕ. Βεὶ,, 7μἀ,, 1. 8, ὃ 5; [ἱ, 
8, 8 12; ἢ]. 8, δὲ 8,9. 

ΟΓ. 28. τ θ!]οί τυ (συνοικοῦντα). ΤῊΘ 
[.}} πιοδῃΐηρ νου ]α Ὀ6 : ἐδ πιαγτιεα ἰο απα τπαζεβ ἀϊξ 
ἄοηις ισἰ. 

γον. 29. Ῥοαϊζίοι οὗ δβίδσβ. ὅ)6 ἴβ αῦονϑ τἢαλξ 
ΔΙΌ ΨΉΪοΪ ἰΒ 80 δι πη! γΆ Ὁ] 6 πῃ [6 Ῥοβίϊτοα 
δα πιονοιηθηῦ οὗ 6 ὨΘΑνΘΏΪΥ ὈΟΑ]68. 

ναν. 80. 8556 ᾿Ξ ΒΌΡΘΥΙΟΣ ἴο ᾿ρ ῦ, ἴθ ὑπδὺ Ἰίρηξ 
δῖνοϑ ρἷδοθ ἴο ἀμυκπ 88 ἰῃ [ἢ6 ΟΥοΓ οὗ ἀδΥ δηὰ 
πἷρσιῦ; θυῦ ψϊδάοιῃ ἀο68 Ὠοΐ 80 γ]ἱθ]ὰ ἴο οΥἹ]]. 



ΤῊΕ ὙΨΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 9490 

ΟΒΑρτεε Υ1Π1Π. 

ΑΝ 886 ἦ το ο 6 ἢ ΓΟ 06 6πα ἴἰο {86 οἴδον 5 τοὶ ]γ ; δα γγ6]} ὃ ἀοίἢ 886 
ΟΥΤΩΣ 41] ἐλέπσα. 1]ονϑα ΠΘΓ, δηα βουρδὺ ἀδν ουῦ ΤΌΤ ΤΩΥ γουΐῃ, δηᾶ 1 Βουρβϊ (0 τη Κ6 
ἡδὺ ΤᾺ Υ βροῦβθ, δηα ὈΘΟΔΠ1Θ ὁ 8 ἰἬὐϑν οὗ δθὺ θϑδυΐγ. [πὶ (δῦ 886 ᾿γϑίῃ ἱοροίμοῦ ὅ ἢ 
αοά, 586 τηϑρη ῆθι ἢ ΠῸΓ ΠΟΌΪΘ οτὶρὶπ δηᾶ δ {86 1,ογὰ οὗ 4]] ἐλίπε ἠΐηιβοί  Ἰονθὰ Β6Υ. 
ΕῸΓ 886 18 ἰηϊ αἰ θα ἰηΐο ἴ {π6 τηγεύθσθβ οὗ ὑπ6 Κπον]θᾶρο οὗ αοά, δηὰ ἰβ ἃ Ἅσβοοβϑσ ὃ 
οὗ Ὠἷ8 ψοῦκβ. Απάὰ 119 τίομθβ 6 ἃ ροββϑββίοῃ ἴο Ὁθ ἀδβίγρα ἴῃ ἐδ 1116, αὶ ἐξ 
γἰομ6 {Β8η τϊβάοηι, ὑπαὶ του κοί 41} ἐῤίπσεΞ Απαὰ 1 ἰπίθ!]Πἔσοποθ Ὁ σοσκ, 80 οὗ 
αἰ ὑμπαῦ Δ΄Θ 18 ἸηοΓ6 οὗ 8ῃ δι ἔσαν ὑμλῃ 886 Απα 1 ἃ σηϑῃ Ἰονυβ σὶρηθουβῃθββ, ὮΘΣ 
Ργοάυοίθ 11 Δγθ υἱγίιβ; ἔογῦ δὲ ἰθδοβθὺ ὑμογουρὮ]ν 55 ὑθιαροσαηοθ δηα ργιάθῃοοϑ, 
τὶρ ΘΟΌΒΠ6ΒΒ 18 ἃπα ογτυᾶο, (ΒΔὴ τ ἈΙΟἢ ποι ΐῃρ᾽ 18 ΤΏΟΓΘ ργΟΠ 8}0]6 ἴο τηθῃ ἴῃ 1176.}Ὁ 

8 Απὰ 4180 5 1 ἃ ἤδη ἄθβῖγθ τυ ϑχρουίθποθ, δὴ6 Κηουθίῃ (86 (Βΐηρβ οὗ ο]4, δηᾶ 
αἰνίηϑί 15 νυ μδὲ 1β ὕο ΘΟΙῺΘ ; 886 Κπονθίῃ [ἢ 80 01}}0165 οὗὨ Βρϑϑοῖθϑ, δπὰ {Π6 βο] υὐϊοὴ8 
οὗ γ᾽ α]68 ; 17 Βῃ6 ζογθβϑϑίῃ βὶρῃηβ δῃα ὑγοῃθυβ, Δηα ἰββιιθβ 5 οἵ βθϑβοὴ8 δηα {Ππ|68. 

9 Τμογοίοσο 1 γθβοϊνϑα ἰο Ἰθδᾶ πϑὺ λοηιδ 88 ἃ 11 6- οοτηρδηΐοῃ, Κηονίηρ (μαὺ 8.6 ψου]ὰ 
10 δ6 ἰο τη6 ᾿᾽ ἃ σουῃβθ]]οῦ οὗ ροοά ἐλέηρϑδβ, δῃὰ ἃ οομίογῦ ἰῃ ΘΆΓ68 δῃᾶ ρτὶοῖ. Βδοδαβθ 

οὗ Ποὺ 1 5}}81} αν σ]ΟΓΥ ἰῃ ΡΟΡΌΪΑΓ 8886: 168,3 δηα ΠομοΣ τὶ ἐπ 6] άθσβ, ἐλομσὴ 
11 δὲ γουηρ. 168}}811] Ὀ6 Τουηᾶ βαρδοίουβ “3, ἴῃ Ἰιάρτησπί, Δηαἃ 8141} 06 δαἀιηϊγϑα ἴῃ ἐμ 
12 εἰρῃν οὗ στθαῦ θη. ὙΒΘΩ 1 81 811Θηὺ (ΠΟΥ͂ 8.14}} Ὀ᾽ὰθ ΤΩΥ ἸΘἰβαγο, δὰ σῃθη 

ΒρΘδΚκ, (Π6 ὺ 8}}8]} σῖίνϑ δἰὐθῃιοη ; δῃὰ 17 1 βρϑθδκ ἸΟΏρΡΘΥ 33 (ΠΟῪ 58}}8}} Ἰὰν ἐλεὶγ Βαπὰβ 
18 ρου {ποὶρ του. Βθοϑ86 “ὃ οἵ ΠΘΣ 1 588}8]1 οὐΐαίῃ ἱτωμηοσίδ  γ, δηᾶ ἰοανο ὈΘ μά 
14 ηι6ὸ δι ΟΥ̓ υ βίην τιθιλοσῖδὶ (0 ὑμοῖὰ ὑπμδὺ σοηι6 αἴϊθυ τΏ6. 1 8}}8}} ρΌνΘΥ ΡΘΟρ 68, 
1ὅ δῃὰ πδίϊοῃβ “5 884}} Ὀ6 βΒι0]6οὐ πηΐο τη8. Τογτὶ]6 ὑγγϑηΐδ 8.4} Ὀ6 δίγαϊ ου Ἀδαυηρ ̓ 
16 οἔτηθ; 1 5841} δρρϑαγ ὄαρϑῦ]6 ἰῃ οομηΒ86],57 δηὰ νϑ]ϊδηῦ ἰπ τγὰγ. Ηδυϊηρ 35. ΘΟ. 

ἰηΐο ταὶμθ Βουβ6, 1 ΜΨ11 τ ίγ ἢ 9. τηγβοϑ]ῇ ] ἢ} ΠΟΙ ; ἴοὸσ σομητημηΐοη τ ἢ ἤθν Ὁ ΒΔ 
ὯΟ ὈΙΟΘΓΠΘΒΒ ; 8πα (0 ᾿ἵΐνϑ ΜΠ ΠΟΥ λαίἦ ΠΟ ΒΟΙΤΟΥ͂Σ, Ὀαὺ τα ἢ δηᾶ ἸΟΥ͂. 

17 Ἡανίηρ ὅϊ φοπδβίθγοα ἴπ688 ἐλέποϑ ἢ 83 τη γ56}7, δηα ροπάογοα ἔῤοηι Ἰη ταΐπθ Βοϑσί, 
18 {πᾶι ὃ53 [οὸ 06 41}110 απίο ψυϊβάοσῃ 18 ἰῃτη ον ] ν ; δηα ὑπαὺ ἰὉ 1Β ἃ Ῥᾷγο ἀδ] ριῦ “' το 

ἢν ΒΟΥ [γα 8}10 ; δηὰ ἰῃδὺ ἴπ 86 γγοῦκβ οὗ Β6Ρ δ η48 αγό Ἰη Πη106 ΓἹΟΙΘΒ ; 84 ἴῃ 
[86 ϑαγηϑϑῦ ργδούϊοθ οὗ οοϊημηαπίοη δ᾽ τ ἱὰ ΠΟΙ, ργαάθηοο;; δηᾶ ἴῃ ραγιϊοἰραίίομ ἴῃ 

19 ΠΟΙ ἀἰϊβοουγβοβ, ἔλῃ : δ 1 πη ἀρθουῦ βθοκίηρσ ΠΟΥ (0 δ κθ Β6Γ ἰ0 τη γ86}1.8 Β.ΠῚ 
20 νγὰβ ἃ οἰθυϑὺ 5. 0}}}14, πᾶ γσϑοθὶνϑθαᾶ ἃ σοοᾶ 800}. Ὑδ8 σγϑύθογ, θοΐῃρ ροοᾶ, 1 σΆπλθ 
21 ἰηπίο ἃ Ὀοάγ υπαθῆ]θα. ὅδίῖηοθ, βοσονον," 1 ροτγοοϊνϑα [μδὺ 1 οου]ά ποῖ οἰμβουνίβο οὔ- 

ἰαἰη “' ἀθόγ, Θχοθρί (ἀοὰ σᾷνθ ἀθὺ' [ῺΘ -- ἃπα {}|18 8180 γγὲ8 ἃ τηδίῦθυ οὗ ἱμβίσῃϊ,"5 ἰο 
ΚΩΟΥ ψΠ086 ρἹ δ΄ὴ6 ν788 ---- [ ργαγθὰ υὑπίο (86 [οσὰ, δηα Ὀϑβουρῦ ἷπι, αῃᾶ πὶ ἢ 
ΤΩΥ͂ 016 Ποαρί 1 8814, 

νει. 1-4. --1Ὰ.Υ.: ίοηι. 3 ΔηΟΙΟΣ (866 Οὐ»1.). 8 σε ΟΕ γ (διζ., Ὡγοαδίψ). 4 γουίῃ : 1 ἀοαίτοά 
ον. δὰ] τῶ8. δ[6 σοηγοσδοῦ. 8 .ἀσγ ΒΟΥ (εὐγένειαν) : γοθ. Ἴ »εῖνυ ἰοὸ (τρδτρ., ἐέαολεν; μύστις ; Βο6 Οὐ᾽η.). 
δ δηὰ δ ΙΟΥΟΡ (Ὠιδῖᾷ., ἐλοοδεῦ; αἱρέτις : εὑρέτις, δὅ. 106. Α. ; εὑρέτης, 25]. Ο. Ὁ. Η. ; ΟΙά Ικἱ.. εἰφείγί 2). 

ὧϑ τῷ μι 

“Ὁ σὺ Θι ». 

εν. δ-8.- 9. ΑΟὉΥ γν.: 11. 10 ῥχγυάσῃςο (φρόνησις). 11 ἃ τπροτο οὐ πεἰης τοσκδη (μᾶλλόν ἐστι τεχνίτης) . . .. 1Δ- 
ὉοῦΣΟ (πόνοι, πὶ ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ ὑοὸ Ὀ6 ἰΔΚΘῺ ὈΥ ΣΠΟΙΟΝΥΤΩΥ͂ ΖῸΣ [89 {τ} {8 Οὗ Ἰδοῦ ; οἵ. χ' 10). 15 ογιῖδ ἱποσουὮν (1 ἢ 
[2 [09 ἴοτοο οὗ [86 ρῥχαοροαίἰο ἐκ (ΑἸἀὰ. ἐν, ἰὴ ἐκδιδάσκει). 12 Ἰμίίοο (δικαιοσύνην). 1. γθμιίοἢ τὸ βύοἢ ἐλίηρε, 88 
ΣΩΘἢ (Δ 876 ὨΟΓΉΪΏΒ᾽ ΠΠΟΣΘ ΡΤΟδΙδΔΌ]6 ἰὴ ἐλεὶγ 16. 16 ογιΐ Αὐτὰ Δ]Ίδὸ. 16 ἐλίπρε.. . .. οοῃ͵οοςΌ τοι ἀγέσλί (τ  χϑοο, 
αἰ Οτίτοτι δὰ Βοϑυβοῦ, γοοοῖνοα εἰκάζει ἔτοτα 111. Χ. 28. 167. 248. 261., Α. Β. σ. ἢ. ΒΕ. ΡΒ. α. 1. 6ο., ΟἸεπι. οἵ Αἰοχ. 
ΟΙὰ δὲ. βγυ. Ασγ. ἱπείοδὰ οἵ εἰκάζειν οὗ ἔδδ ἐεχί. χε... βιαρροτίϑαὰ ὈγΥ 11. Ο. δδ. Αττη.). 11 ὁδϑὴ ὀχρουῃὰ ἀδεὶς βοηίθῃοοθϑ 
(λύσεις αἰνιγμάτων), ἔἑδὃΡ ἐμο ΘΥΘΏΪΑ. 

γον. 9-16. --Ἰϑ ας ΨΊ : Ῥυγροβοά ἴ0 ἔδκο ὯδΥ ἴο τὴ9 ἴο {{ΠτὸΥ τε ἢ τὴο (Ὁοὰὰ. 106. 24,3. ὅο. δάὰ ἐμαυτῷ -- οἵ. τος. 2 --- ἰὸ 
ἀγαγέσθαι ; Ο. οτηϊέα ἀγαγέσθαι, ἀπὰ ΟτἼπηι 8885 ἐπδὺ [τ [8 8 Ρἰ{γ ἰῃδὲ ΟὨΪΥ Ο. ἀοθδ 1)... . γου]ὰ ὃ9. 30 ἘΟΥ ὨΘΣ δδκα 
νον. οδἰἸ ιδιϊίοη δοὺς ἰδ συ] το (Δ ἢ] ΓΘΏΔΟΣΒ ἐπ οοποίομίδμδ ὩΔΙΣΟΠΌΣΩ --- δεί,, ἐθνῶν , ατἰηγηι, ἐπ Ῥοίκαυεγεαηιηι» 
ἱμπφοπ οἵ, Χοη., Ἡεὶ. 11. 2. 21. ίογη., 1}. 7, δ). 21: οὗ ἃ αυΐοἰκς οοποοίξ. 35 Ἠρ]ὰ ΤῺγ ἴοῃᾷυθ. . .. Κξοοὰ 6ΆΓΣ ὑπο 
τε; ἰ6 1 ιΔ}ἷῊἢῪ αῦοἷ (λαλοῦντος ἐπὶ πλεῖον ; οἵ. 2 Μδοο. χί!. 36). 389 ἸΜΟγεοῦοΥ ὉΥ ἴῃ Ἰη68}8. “4. (πιλτρ.. ζουδγη}) βοῖ 
6 ΡΘορ᾿9 ἴῃ ογάϑσ. Ὁ ἔῃ πδίϊοῃδ. 36 Ἠογτεῖδ]ο. .. πο ΠΟΥ ἀο ὃμὲ ὨΘΆΓ. 2] Ὅ9 ἰουῃὰ μκοοὰ (860 (Ὀ».) 
διροῦρ ἴδ 6 Σου] ἰἰυ9 (ἐν πλήθει δε6ΠῚ8 [0 τοῖου 0 {89 ΡΟΡΌΪΔΡ ΔΑΘΟΙΩΌΪΥ : 80 Β.Π56η}6 Βίδεϊισοτα: ἐπι Καίλ ισοογάς ἰεὴ 
ἐὐελεὶς ἐγεολείπεη) ἔΚἜἔκδΑΙΙΟΓΙ δ. 39 σχοροδθ. 80 ΠῸΥ σοῃυογβδιίοῃ, 

Ψετβ. 117-21]. --Ἐ Α. ν.: Νοιο ἩὨΦῺ 1. 82 ἰῃ, 88 ον [ἢδΔὲ. 8. χτοδὺ ὈῬἸ]ΘαϑΌΓ͵Ο ἐδ ἑῷ (μ60 Οὐηι.). 86 οχογοΐδο 
οὗ ΘΟΏΖΟΤο;09 (560 Οὐηι.} Ὁ. 167. τοδὰ γνμνασίᾳ)η. 85 ἐλ] κίης ν ἢ ΒΟῸΣ (ἐν κοινωνίᾳ λογῶν αὐτῆς), α Κοοὰ ΤΟρΟΣῦ (ΠΏΔΙΧΖ.) 
[πηιὲ). 81 ἰρχο ΠΟΡ ἴ0 π|6 (ἸδΙζ., πιάγγν ΛΕ). δὲ᾽ ῬΟΣ 1 ταδὰ νἱιγ. 80 ἢβᾷ ἃ χοοὰ ερίνὶ!. 40 Νογογίμοοδα, 
ὙΓ9Ώ (δὲ ὅτι). 4ι 860 ὥγ. 42 ΨΨ.: διὰ πδὺ ν δ (καὶ τοῦτο δ᾽ ἦν ; Ο. Χ, αγο δή ἴοσ δ᾽ ἦν ; Ὀπὲ [ἴ ἐοοσαδ ἐο Δ γὸ 
ὈΘΘΏ δ ΡῚΥ ἃ πιϊδίδικο οὗ ἰγσϑηδοσί ρέοη) α ροΐὶμὲ οἱ τί ϑάοτα (φρονήσεως) αἰδο. 

σβάρτεε ΥΠ|Ι. 

ον. 1. Τὴθ ρῥγοδθῃξ υϑῦϑθθ ῬΣΟΡΟΣΪΥ Ὀθίοη χ᾽ Υἱτἢ [06 βασοπὰ γ6189. --- ΒΘΔΟΒΘΙΒ (πῃ ΠΟΥ δοῖν- 
ἴο [86 δογϑη ἢ Ομαρίοσ.Ό ἋΑ ὨΘῪ δθοϊΐοῃ θοχὶμ8 0) ἔσο ομθ δῃά, ἐ. 6. οὗ ἔδ0 ποεϊ]ά. --- Διοικεῦ, 
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ογσᾶου. Τρ νου γοίθγβ ὈΓΙ πιυ ]ν ἴο [Ὧ6 τᾶ δρθ- 
τηθῦ οὗ 4 Πουβο!ο]ά, 48 [ἢ6 σοτηροβι τίου οὗὨ [6 
ψογὰ ψουἹὰ ἱηάϊςδῖθ, δηὰ ὕἤθη ἰ8 πϑοὰ ἴῃ 8 ρζϑῃ- 
ΘΙΆΪ 5686 οὗ τηδηδρίηρ, ἀἰγοοιηρ ἃ δίδῦδ. 

ον. 2. Ἐφίλησα. Οπ ἴθ αἰ ογοηςσθ Ὀθίνγθθη 
{Π18 νογὰ δπὰ ἀγαπᾷν, οἷ. Ττοηςῖ, ὅψη. οὗ ἐλὲ 
Τ',, ν. 65 Η,, θὰ Οτοπιογβ Ζεζ., αα τος. ΤῈ 
ἈΓΘ υϑοὰ ἰπ ΙΏΔΩΥ ΟΆΒ68 ΒΥΠΟΠΥΓΙΠΟΊΒΙΥ, ΔΙ ΓΠΟῸρ; 
{Ἰ|0 ἔουτηοθῦ ἀθποῖθδ ῬΙΟΡΟΙΥ ἴον 88 8 Ὠδὔιγα] 
1πο] πίοι (απατα), ΜΝ 16 ἴἢ6 Ἰαοῦ ἀθμῃοῦθβ ἰΐ 
ΤΩΟΥΘ 88 8 Ἰηλί(ογ οὗ ἴῃ νν}}} (“ἡ ἰσογο). ---- Νύμφην 
ἀγαγέσθαι ἐμαντῷ. ἴο Ἰοδὰ ΒΟΥ ἴο ΤΣ ΒΘΙΥ͂ 88 ὈΣΙᾶ6. 
Ου {Π6 οοπδίγπειίζοη οὗ τῆ τη 44]6 τι ἢ ἃ τοβοχὶνα 
Ῥτοποῦῃ, οὗ. ΝΥ ΊΠΕΥ, Ρ. 257. 

εν. 4. Μύστις. [Ι᾿ ἰδ ἴΠ6 δηηΐηἷπθ οὗ μύστης, 
Δηὰ ΠΊΟΔΠ8Β ὁπ6 ἐπί αίεα.. ---- Αἱρέτις (αἱρέτης), ΟἿΘ 
ὍΟ οἤοοβδοβ. [Ὁ ἴ8 εαϊὰ ποῦ ἴο 6 ἐοππά εοἶξθ- 
ὙΠογΘ. ΓὮΘ Β6η86 18 ὕει νϊβάοπι οἤοΟδοδ ΔΙ ΟΏΡ' 
ΟοὐβΒ νοσκβ Ὑῃδὺ 58}}}} Ὀ6 οαγτγὶθα ἰπῖο ὀχϑουϊίοῃ. 

γεν. ὅ. Ἐργαζομένη, ψοτκοεῖθΒ. Δ} δηὰ 
οὔοτβ νου] ἰΓαπδίαῦθ ΟΥ̓ ἀορμίτοβ, σοία; Ὀύὺΐ [ἴ 18 
ἀου 1685 ἴο Ὁ6 δ Κθὴ ἤοσὸ ἴῃ ἴΠ 6 ΒΒ81η6 5656 88 ἴῃ 
[9 ἔο]] ον ρ δοηΐθηςοθ, ὙΠ ΘΣΘ 10 8 ΟὈΥ]ΟΌΒΙΥ πϑδοὰ 
88 ΔΠΔΙΟΖΟΙΒ ἴο τεχνίτης. 

νοσ. 7. Τα αὶ ΟΑΓΩΠΔ] υἱγίαθβ Δ. τη6ῃ- 
εἰοηθα : ̓ορογδῶςθ, ῥτιάσηοο, τὴρ Ὠθοι 9688, δῃᾶ 
Τογυϊτυἀθ ΟΥ σουγαρο. ὙΠ686 6 γ μο]ὰ ὉΥ ΕΙβΐἴο, 
4180, ἔου οασαϊηαὶ υἱγίμοβ ; Ὀαὺ Ὀγ Ὠΐπὶ γεγο συπάοα 
ΟἹ ἴπ6 τ{πγοοζοϊὰ παίθγα οὗ τηδη, οὗ ν ἢ ἢ ΟἿΓ 
ΔΌΓΠΟΙ 9808 ποίἷηρ. Τδθ Ἰδίῦθσ ῬγΟΌΔΌΙΥ 6Π)- 
ΙΟΤΑ ὉΠ 6πὶ ΒΙ ΠΡῚΥ ἷ ἃ ῬΟΡΌΪΔΓΡ 86 ῃ56. 

ΘΓ. 8. Στροφὰς λόγων -- [Δτι] 81] ὑΌστ οὗὮἁ 
ΒΡΘΘΟΏ, ὦ. 6., ῬΡΑτΑ ΌΪο8 πὰ {06} Κ6. Οὗ, 1ἘΠ0Ὸ ΤΧΧ, 
αἱ Ρχον. ἷ. ὃ, ἀιὰ οο]υ8. Χχχῖχ. 3. [Ι}ἢ Ἰδοῦ 
{{πη|65 [Π6 ΟΓΩΒ ΘΆΠῚΘ ἴο τηθϑῃ α ἐγιοζ. 8.0 Ψυδἴη, 
Αροί., ἃ. 14. 8.66 ϑοφδοοῖθδ᾽ Ζεζ., αα τος. -- 
Σημεῖα καὶ τέρατα ἅττα οἴϊοηῃ! ἔουπα τΟρχΟῦΠΟΡ, ΑΪ80. 
πη τ Νὸν ᾿Γαβϑίδμηθπῦ ; ἤΘΥΘ ῬγΟΌΔΟΪΥ ὈΥ δοη- 
ἀἰδάνβ, ἔοῦ οπθ δῃὰ [ἢ β8π|6 ΒΌΡΟΥΏΑΙ ΓΑ] ον θηΐ. 
Οὗ, Ὑτϑηςῖ, ϑ'γη. 97 Ἰλε Ν. Τ., Ῥι. 2, ᾿ 198. -- 
Βαοδδοῦδ (καιρῶν) δηῃἃ ὑὐπι68 (χρόνων). 'ΓΒΟ ᾿Δτο Ὁ 
ποτὰ ἰ6. πποὰ ἰῇ ἴΠ60 δ6η86 οὗ ἀδβηϊία ρεσίοαβ ; 
6} ΘΟπ) ποι 68, οἰτοιπιδίαποοδ. ΟἿ, 1 Ἴ688. 
νυ. ]. 

εν. 10. ἴὸ ἰδ ἐπηρ!]6 ἃ δαὶ Π6 ὈΟΟΚ 88 
τῇ τίθη ἀυσίηρ ὑπ6 ΘαΥΪν 116 οὗ ϑοϊοτηοῃ. 

νου. 12. Ἡδμῃᾶβ (χεῖρα; Χ,. 55. 157. 258., 
χεῖρας) ὍΡΟΣ μον σου, ἑ, 6., 88 ἃ β'ρῃ Πϑι 
ἴΠθγΘ γνὰ8 ἴο 6 πο ἱπίογσυρίίοη. (ΟΥ, Φοῦ χχίὶ. ὅ; 
χχὶχ. 9; Χχὶ. 4. ᾿ 

γεσ. 18. ᾿Αθανασία. Τηΐα Οατοοκ ψορά, 88 8 
8ιι Ὀθίδηςῖνο, ΟΟςΓΒ χοῦ ἰηῃ Ρ]αῖο. Αἱ ἢγδβι τ γ88 
ΔΡΡ θά ἴο {π6 ροᾶδ ΟὨ]ν ; πὰ, ΔἵΘΥ ἰδ σδπηθ ἴο ὉΘ 
ΔΡΡΙΘἃ ἴο τηθῃ, ἰῦ 88 δ ρ] ον θα ἴ 8. νοῦν ᾿ϊ πιο α 
ΒΘΏΒΘ 848 ΤῊΘΆΠΙΠΡ ΒΙΠΊΡΙΥ 4 ςοητ πυρὰ Θχίβίοῃςοθ. 
1π τὴ6 ργοδθηῦ ῬΑΒΒΑρΡΘ ἰὕ ΒΘΘΙῚΒ ἴ0 ὉΘ6 υυβ6αἀ Εγ- 
ΟΠΥΙΟΙΒΙΥ ἩΠῺ μνήμη αἰώνιος. Βαυΐ οὐ ὈΟΟΚ 
8180 ΤΟΟΟΡΪ2Ζ68 8 ἀθαροῦ τηθλῃΐηρ. 8.606 Υογ. 17, 
δηὰ χν. 38. 561} τῆ6 ἴϑσῖ ἢΔ5 πὸ βιιὁ ἢ Ὰ]] 685 οὗ 
ΙηΘδηΐηρ 88 ζωή ἴῃ ἴΠ6 Νὸν Ταδιδπηθηῦ. 
ον. 14. Διοικήσω. ὅδὲθ ΓΟΙΏΔΓΡΚΒ δ ΥΟΓ80 1. 
γον. 15. ᾿Αγαθός. ἴῃ ἴΠ6 Βεη86 οὗ οαραδίε, Ὀαὶ 

ἱποϊηϊηρ; αἷδο τη6 ἰάοβ οὗ πιάπεβα, κιἰπαπεδ8. 
Ψεγ. 16. Οοσὴθ ἰδΐο σχαΐῃθ ὨΟΊΒΘ, ἱ. 6., ἔγοσηῃ 

ὉΌ]1Ο ἰδ 'ἴπ ὉΠ) ΔΒΒΘΠΙΌΪΥ 88 πάρ, ΟΣ ἴῃ [86 
1018 858. ὙΔΥΤΙΟΥ. 
γεν. 18. Τέρψις ἀγαθή, ποδία, Ριιγε ἀοἰἰσἦΙ. ΤῊΘ 

Βροοΐα] βδ4θ οὗ τηϑαπίηρ οὗ [Π18 δά]δθεοιίνο τηιϑὶ 
οὔϊθῃ Ὀ6 ἀοίθυτηὶ πο ὃν [6 σομηθοϊΐοη. Α πο 
Ἰἴζοταὶ τοπάοσίηρ σου] ποτα ἤανθ ΕΘ ΠΟΤῈ ἔοτ- 
ΟἾΌ]6 : κὙΠδῦ ᾿πητηογίδ! ν 18 ἰπ οοπηθοίΐοη 1] ἢ 
ΟΣ ἃἀπὰ ἰπ δὸς ἔτϊοπάβῃΐρ 8 ΡῬαγο ἀεἸ Πρ." -- 
Σνγγυμνασίᾳᾳ. Αςοογάϊηρ ἴο ατιπιπι, [ἢ 6 Ῥτοροαὶ- 
θη ἱπ Π1|8 6886 068 ποῖ ψίνε ἴο (Π6 πογὰ [Π6 

ἰάδα οὗ ΘΟ ΠΟ Οχογοΐθο, 88 8. 884]; δὲ ἴδ ἴῃ- 
ἰοηβῖνθ, δηα ΠΊΘΔΏΒ οοηιρίεῖο. ὙΠαὺ ἰδ 18 οἔζθηῃ 80 
υυϑοὰ Β᾽ ΠΙΡῚΥ ἴο βίγθηρύῃθη [6 ἔοτοθ οὗ ἴῃ 6 ννοτὰ 
αν πο ἢ ἰδ 18 ἀδϑοοίδιθα, 8 νν6}1 Κῆονῃ. 8.66 
Τοεχί. Νοίεε. 
εν. 206. ὙῈδ ΔΌΠΟΥ σϑοορηΐζοβ ἴΠ6 ϑουὺϊΐ 88 

ὈΘΙΠΡ' ΓΘΆΪΥ {Π6 πιϑῃ; ΜΏἷ6 ὅΠ6 Ὀοάγ, ὉΠπουρΡἢ 
ἱτπηρογχίδηϊ, 18 ἃ ΒΟΟΟΠΟΔΆΓΥ δαῖτ. ΟἿ ἰχ. 156. Ηθ 
δα πού Τϑοεῖνθα ἃ ὈΟΘΥ νοι, [0 δος δῇ 6χ- 
ἰθὴῦ ἃ8 88 8041], ψγὰδβ σΟΥΓαρῦ δηἃ ΟΟΥΓΌΡΙΪρ ; 
ἈΠ ἤθηοθ Ὧ6 οοὐ]ὰ ϑιοσοββέι ]γ βοοκ νη βάοπι. 
866 1 4, ΠΟΤΕ [ἢ6 586 ἰάθβ ἰβ βδἀνδηπορὰ, δηὰ 
ῬΠΟΓΘ (48 Π676) ΟἿἿΓ ΔΌΪΠΟΣ 506 Π|8 ἴο Ὀ6 ἱηδαοησορά 
ἴο ἃ φΥΘΑΙΟΣ ΟΥ̓]688 ἄστοο Ὀγ [ἢ συστοηῖ ΡΠ ΐ]οκο- 
ΡὮΥ, ΜΒ ΙΟἢ ὕδαρῆῦ ὑπδὺ [Π6 ὈΟΔΥ 88 γΘΆ]]Ὺ ἐΐθ 
δοδῦ δηἀ βοῦγοθ οὗ 6Υ1] ἴο τηϑῃ. [Ὁ ψου] ἃ ἈΡΡΘΆΣ, 
ἴοο, ἔπΠαῦὸ Π6 Ὀο] αν πὶ Ρ]αῖο ἀπ ῬΠΐὸο τὲ. τὴ6 
Ῥτοδχίβίθησθ οὗ [η6 δοὰ]. Βαΐ ἴπ πιδίοτβ οὗ ἀθ- 
τα] Πῖ8 νἱεῖνθ ὧἀο ἢοΐ Ἄρσϑα {}}}γῪγ τυ {Πο80 οὗ 
ΘἰῦΠοΓ οὗ [Π6886 ττίῦοτβ. Ηἰἷΐἱΐ νοσὰβ δὶ ᾿ἰϑαϑὲὶ δΔῖΘ 
ποῦ ΟΡΘῊ ἴο ἴΠ6 οἰλγρο δος Ὀγ Κοοεὶ (1) 6 Αροξ. 
68 4. Τ'΄, ν. 39, δὰ δ) [6 Αροξτγρλεηΐαφε, Ρ. 192), 
{πᾶῦ ὉΠΟῪ ὑδϑοὴ ἰμαὶ Οοα πιαάα βοι]8 σοοὰ δηὰ 
ΕΥ]. 10 ἰδ. ΟἸΘΆΣ, ταῦθον, δὲ ἢ6 τοραγάθα βοὴ 
500}}8 38 δ π|6 ἰμΐο τὴ6 ψουῦ]ὰ ονΐϊ, ᾿ἦ ὉΠὉΓΘ ἼΤΟσΘ 
δ ςἢ, 48. ὕΠο86 ὑῃδὺ Πδα ὈδοΟΙη6 Β0, ἰῃ 8 ῥσονίουβ 
σου οη, τγουρὴ ἔγοθ οοῖΐςο, Μοβϑὺ Ἐοϊηϑῃ 
ΟΛΠ0]1ς σοπη πη  ΔΙΌΥΒ, πὰ 8180 β0 ἢ Ῥχοϊοβίδηϊ 
88 δἀνοοσδία ἴπὸ γσαοϊθηϊίοη οὗ [6 ρῥγοϑθηῦ ψοῦκ 
ἈΠΊΟΏΡ᾽ Π6 ὈΟΟΪΒ 8614 (ο ὃ6 ἀἰδεέϊῃειςίνοὶγ ΒΙΌ]1οΔ], 
ἢν Ξουρ ἢ ἴῃ νϑγὶουβ ΨΔΥΒ ἴο ονδάδ ἴῃ ἔοτοθ οὗ 
ὙὙΠαῦ 8 δ81ἃ ἴῃ νϑῦθθ 90: βἴησο, ἰξ ἰτ 18 ἐγδηδὶαιθα 
δοςογάϊηρ ἴο [6 Οτθοκ ἰοχὶ, δηὰ [ἢ 6 Ἰδῃρσθδρο ὃθ 
ἴᾶκϑη ἴῃ 118 πᾶτυγα] βθηβ6, ὕπο ἀοςίσί πα οὗ [6 ῬΓΘ- 
οχἰβίθμοθ οὐ 106 δοὺ] 18 ἴδιιρῃῦ, ν᾿ εἰς ἢ ἰὴ ἰΐ86}} 
νου ἃ Ὁ6 δὴ ᾿πβυΓΠΠ Οππ 8016 ΟὈ]οοϊίου ἴὸ [ἢ τὸ- 
Ἑοροι οὗ [Π6 ὈΟΟΙΚς διημοηρ ὑπ 6 σαῃΟὨἶο8] ϑοσῖρ- 
ἴπτεβ. ὙΠῸ Ψυ]ραῖθ, ποῖ [δ κὶπρ' ΔΠΥ πος οὗ {0 
δέ αἴϊον μᾶλλον, ΠΔ5 Τοαπἀοτθα : “ σεπὶ πιαφὶβ δοπιιδ 
ὁ886πὶ ; " ἷ. Θ., Ὁ Π48 Ἰοϊπρᾶ μᾶλλον ἴο ἀγαθός, κπὰ 
[6 δορὰ ἔοι ἴῃ ἴΠ6 86η86 οὗ βελτίων. ϑομιηϊᾷ 
νου ]ὰ σοπμάοῦ: ΚΙ ν͵ΞῈῚ 8. οἷον Οἢἶ]α, δηά τὸ- 
ςοἰνοα ἃ ροοά βου] ; γ68, δ6.}}} ΤΌ ΣΊ ΠΟΥ, Ὀεΐηρ σοοὰ 
[ὑ. δ., ΒΙΠ6Θ ΟΥ̓ ἰη [δῦ 1 νψγ͵8 γοοά], 1 πᾶν δοῃγθ ἴο 
8ἃη πηἀοήῆ]οα θοάγ." Ηδθ τηβῖκ88 1ῃ6 ῬΟΓΘΟΏΑΙ ῥτο- 
οι “1 τοίου, οῦ ἴο [Π6 βοι]ὶ δίοῃο, Ὀὰῖ ἴο 
παῖς, 88 Τη86 ὋΡ οὗ 800] ἀπά Ὀοάγ. ΤῊΘ “ γοδ, 
81}}} {ὈΣΊ ΠΟΥ "ἢ 6 ΤΏΔΚΘΒ 85 ΟΥ̓ΟΥ͂ ἀραϊηϑί ψυχῆς. ... 
ἀγαθῆς τοῖογ ἴο σῶμα ἀμίαντον, [αὶ 18, 6 84 ποῖ 
ΟἾΪΥ τϑοοϊνρὰ 8 ἘῸΝ Βο], δύ}, 8:}}} {υτῦ!οσ, 88 
Ἐπ4.Π]οα Ὀοάγ. Ηδ δά 8. ὑῃδῖ, 1 {πΠ6 δυῖπον δὰ 
Ιβηῃοὰ ἴο ἰθαςῇ ἴΠ6 ῥτγουδχίβίθησς οὗ 186 βου], ἃ 
ὈΘΙΘΥ ΟΡΡΟΥΓΙ ΠΥ νὰ ΟἿ οΤοὰ αὖ υἱΐ. 1-). ὙΠ} 
Γοβρϑεῦ ἴο (Π6 ᾿αδὴ μοίϊῃηϊ, 1 ΤΑΥ͂ Ὀδ6 Βα1:4 τπδὲ ἴὸ 
ΜΓ Ὰ8 ποῖ ὁΠ6 οὗ [ἢ οὔ͵δοεῖβ οὗ ἴῃ δατῃον ἴο Ὀτίης 
οὔἵ [6 ἀοοίιϊηο 85 ἃ γα τη ἴο ὉὈ6 Ὀο]ανοὰ ; δυΐ 1 
'8 ΤΆΓΠΟΣ ἀΕΒαΠηοἱ 88 8η ΔΙ το ἔδοι, π ἰσἢ ἴῃ 
ΑἸοχδηάσγία δὲ {Πἰ8 ὉἿπ76, πὰ ἀπποῃρ Ἰοδαΐπῃρ ρΡ}}]- 
ΟΕΟΡ 04] ὉΒΙΏΚΟΓΗ, Ὁ γ885. Ηδθποο δ᾽ ν]ῖ!. 1--, 
Μ ΠΘΓΟ [Π6 Βα ρροβοα δοϊοπιοὴ δρθακβ οὗ Εἰτη56}} 88 
ὑυδῖηρ πΠΚ6 οὔ 6.8 ἰὴ Ὀϊτίἢ, οίσ., ὕΠ6ΓΘ ΨᾺΒ ΠΟ Βρ6θ- 
Οοἷ4] οσσαδίοη ἴο Ὁ τηθῃ οηΐηρ [Π6 οἰγουπιβίδηοσο οὗ 
Ὠ18 μγοδχίβίθηςθ 88 80}. ἀραΐη: ὉΠ6 ἈΒΒΟΓΠΟῺ 
οὗ δομιγία, τμδὺ μᾶλλον δέ 5 πέλεν [Π16 ἴογορ οὗ 
σΟΥΓΘΟῦ Ως Βοπηοιίηρ τΠαὖῦ 88 ὈΘΘῚ ῬΓΘΟΥΪΟΠΒΙΥ͂ 
βαϊὰ ἱπ ἴΠ0 86η80 οὗ ογ γαίλοτν, ἰ8 οὈνίουβ! ν ἔβ᾽δ86. 
Τηδῦ Ὁ π85 ποῖ αὐισαψα {Πἰ8 ἔογοθ 8 ἔσθ; τῇ δῇ ἱδ 
Πδ8 1Ὁ σΘΠΘΓΔΙΠΥ, Πούγου ῦ, οϑπηοῦ νγ76}} θ6 ἀἰδραϊθά. 
ΗΪΐβ αυοίαιίοη οὗ ΕΡἢ. ἱν. 38: “1,οὐ ἷπὶ τὉπδὺ 
8016 Βἴ64} ΠΟ ΤΟΙΘ, Ὀπῖ ΓΑΙΠΟΥ (μᾶλλον δέ) Ἰοὺ Ὠἶτὰ 
ἸΔΌΟΥ,"" οἴο., 88 ϑιρρογιΐηρ ἢΪ5 νθνν, Τηϑὺ ὈΘ ΓΘ» 
ξγάοα 88 ΒρΘΟΪΆΠΥ ππίοσϊπμδίο ; 88. 8180 οὗ (4]. 
ἵν.9. Κυῦρου σϑιγασκδ (Οτίοολίδολε ϑρνυαολίελτα, 
Ρ. 332) : “μᾶλλον δέ επίαργίολί ὠπδέτεπι οὐἷεν υἱεῖ» 
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πιετ. 80 1΄1Δ6}}] ἀιὰ β'οοιτβ ζ6:., αα υοα., ΒΑΥΒ 
ιδὺ [6 ἜΧΡΥΘΑδίοἢ ΤΏΘΔΠΒ : “πμοὴ πιοτα, οΥ ταίλεγ, 
ἴο οογγεοοῖ ἃ δβίδιοπιθηΐ δἰγοδαγ τηδᾶά6.᾽ Οτπηπι, 
ὯΟ ΠΊΘΒῺ 88 ΠΟΥ ἰἱῃ πηδίοχϑ το] διϊηρς ἴο ατοθκ 
Φ.τΔΙΏΔΥ, ἈΠΊΓΙῚ8. {π8ὺ “ ΤΔΟΥ̓Θ ΘΟΙΩΙΊΟΙΥ ἱΐ 88 8 
ἐογγοοῖϊνο ἔογοβ. 

Ὑγμδί δομηγί ἃ ἔξ ΠΟΥ 88 γ8 σΟποογαΐηρ ἴπ6 “1,᾿ 
88 τοίουτίηρ ἴο παῖς δῃαὰ ποὺ ἴο ψυχῆς, ἰΒ ΤΏΟΤΘ 
ΟΤΓΏΥ οὗ διϊρηϊτίοη, Βαΐ, δυρροβίηρ ὑπδὺ ψ δῦ [ἰδ σοοά ἢ6 ψγου]ὰ ἤᾶνθ σῃΟβθῺ βοσῶθ Οὔ Υ ψΟΡὰδβ 
Βδ8 [80 Ὀδοη τϑιηδεκοᾶ ἴδ ὕσιθ, ἰδ ςου]ὰ ΟἩ]Υ Τοῦϑν ᾿ὑμδπ ἦλθον εἰς, οὔς., [0 ΘΧΡΥΤΘΒΒ 80 ἱπιροτίδηῦ 8 

Ξ Ὁαϊ ἐμαὶ {Π6 βου τὸ ἱπηηοτῖδὶ δηᾶ 

ἴο ὕπο Ἰφιῦογ, 1ἔ τ(ἢ6 ᾿δϑὲ ρατγὶ οὗ [Π6 Υ ΓΒΘ 18 ἀὉ}γ που. 

οοῃίίηπια ἔογονοσ, δὰ ἢΠδῦ ΠΟΥ οοπιθ ουΐ οὗ 189 
τοὺ β 0 011]60 αἷνρ, δηὰ τὸ πηϊτοᾶ ἴο ὑποὶγ Ὀοάϊΐθ8, 
Δ8 ἴ0 ὈΓΪΒΟῺΒ ἰζο ΠΟ ἢ ὉΠΟΥ͂ ἃτθ ἀγα ὈΥ͂ ἃ σ6Γ- 
τα παῖθ γα] οηοοιηθηῖ." Απὰ ἤμην, ἰἦ ΟἿΣ 
ΔΌΓΠΟΣΙ τηρϑηΐ ἴ0 ὕθϑοῖ, δῦ Βοητηϊὰ ἢ} Ηδπρ- 
Βίθηοτ; δηἃ ΟΥΠΘΓΒ αϑῆττω, (Πδῦ 1Π|6 8οῖ}} δ᾽ ΠΡ 
νοῦ κοὰ ὩρΡΟῺ ἴΠ6 ὈΟΔΥ ἔτοτμῃ ἰΠ ΔΉΠΟΥ οὨ, ἴο πι8 Κθ 

σοπϑίἀοτοὰ. “ Οοοά,᾽ ΤΟ ΘΟΥΘΓ, ἰβ ποῦ ργθαϊοαίθα}] Ὑγ. 2]. ᾿Εγκρατής. ατίπηπι, τ ἢ ΤΏΔΏΥ ΟὔΠΘΓΒ 
ἱη {Π6 ἢτγεῦ ρϑγὶ οὗ [Π6 σϑῦβθ οὗ πὸ ὈΟΥ, --- ἴΠ6 | (1πο]υα ΐἷηρ; Εἰκίβογη δηὰ ΥΥΔ}}}), τυουὰ γϑηάογ ὉΥ͂ 
ἀρέσαι (8 ἃ. ὙὙΠ0]6, πιδὰβ ὉΡ οὗ 801] δπὰ Ὀοάΐγ, --- 
αὖ ΟἿΪΥ Οὗ [9 δου], Ηδ νν88 ἃ οἴδνδσ Ἵν], τυ τῇ 

ἃ βοοὰ εουῦ]. Απά [8 ββπὶ6 αἀἰδιίποιίο 8. δ͵80 
τηδὰθ, υἱσίθα ]ν, δῷ ἱ. 4, ἢ ἐν 18. δ κθ ἴῃ σομηθοϊ οι 
ἩΪΌ Γη6 Κπονγῃ ὕοδο ἢ ηρ8 οὗ ὕπΠ6 ΑἸοχαπαγίδῃ ρἢ ἷ- 
ἸΟΔΟΡΗΥ͂ ἀπτίπρ [ἢ6 Ηγβ ἀπ βοοομὰ σϑῃτιγὶθ8 ὃὉ6- 
ἔοτθ ΟἸτῖβθ, Φοβθρῆυδ δρεδκίῃρ οὗ ὕΠ6 Ἐ3Β6ῃ68, 
ἴον ἱπείδῃηςθ (εἰ. «“7ιυά,, χ. 8, 8. 11), ΒΔΥ8: “ ΕῸΓ 
ΦΠοἷγ ἀοσίγίπηθ ἰδ παῖ Ὀοάΐο8 ἃτα ΘΟΥΤΌΡ ΪΌΪ6, δηά 
Γδδὺ [6 ΤηΔΌΘΣ ΓΏΘΥ ΔΓΘ ΠηΔ 0 ὑρ οὗ 18 ποῦ ΡῪῈῚ- 

επίλαίίδαπι, “σου ποπὶ,᾽"᾽ 848 δ Εσοϊυβ. χχνὶ, 15. 
ΟΥ αἷεο Τίϊ. ἱ. 8, δὰ Χοϑη., δδιι., ἵν. 8, 1]. 
ΟΥδοτβ (ΒΟ ἢ ]θβηον, Πόγεβοσν, Βα μβθη᾿8 ΜΒιδεἰισατξ, 
Ουϊπιαηη, Εν] ἃ, ἀπά ἸΏΔΩΥ͂ ΠηογῸ) ρῖνο ἰδ (ἢΘ 
88 Π1|6 Ἰηθϑηΐηρ᾽ 88 ΟἿΥἿ Α. Υ., σοφίας Ὀοΐηρ ππάθΓ- 
βἰοοα. [Ιπ ἔδνοσ οὗ [6 ἔυστηοΣ σοποτίηρ 18. ἴῃ0 
σοπποοίΐοη, 8δηὰ ἴπ6 ρτϑυδι]ηρν νον Β δῦ (δύ {π|θ0 
τεβρθϑοῦϊηρ [ἢι8 ὨΘΟΘΒΒΑΤΎ οΟπἀϊἰοη8 (0 186 δἰίδ!ἢ- 
τιθηΐ οὗ γιστῖὰθ δὰ τικί ναι. ' 

ΟἬΑΡΤΕΕΚ [Χ. 

1 Ο ὅον οἵῳ ἴδίβοσβ, δῃᾶ Τοσὰ οὗ τρθγου,͵ το αἰᾶϑὲ τιλκθ 411 ἐλίπσε Ὀγ 2 (ὨΥ͂ 
2 πογά, δηα δπάονοα ὃ τῇδ ὑὨτΟῸρΡἢ ΠΥ τ ίϊβάομι, ἰμαὺ ἢθ Βῃου]α ἴδανθ ἀογαϊ πο ΟΥ̓ΘΕ 
8. 186 ογδαίυγθϑ Ὑ ίοἢ οδηθ ἰηΐο Ὀθίηρ ὑΒΓΟῸΡὮ (π66, ἀῃᾶ τυϊθ ὁ [Π6 νου] ἴῃ ΒΟ] 1688 ὅ 
4 854 σὶρηθοιβηθ88, δηὰ Θχϑουΐθ Ἰυαρτηθηΐ ἢ δὴ ἀρτρῃῦ ποτ: ρσῖνθ τὴ0 Ὑ]Βάοσα, 

ἐπδὺ 5᾽ 6 0ἢ ΟΥ̓ {166 οἱ {μγ 5 ὮΓΟΠΘ ; δπα γο͵θοῦ τὴϑ ποὺ ἔγοιῃη διμοηρ (ΠΥ ΟΠ άγθῃ ; 
ὃ οΟΥ1 (ὨῪ βοσνδηΐῦ δηᾶ βοὴ οὗ {πἴηϑθ μαπαπηδία πὶ ἃ [66}]6 τηδπ,7 δπα οὗ βῃοτσί 116,5 
6 δῃηά ἴοο τγϑὰῖκ " ἴον {86 υπάογβίδηαϊηρ οὗ Ἰυαρτηθηΐ δηα ᾿ανγϑ. ΕὌΓΣ ὑβΟῸΡὮἢ ἃ πηᾶπ Ὁθ 

δύθῃ 1 ρογίθος διποπρ ἴἢ6 ΟΠ] άγθη οἵ πάθῃ, γοϑὺ ἰἔ τ ἱβάοπι ἔγομι 8:66 15 υϑηθηρ ὮΘ 
7 5411} 6 μ6]4 ἴον ποιῃίηρ 2 ὙΒουὺ παδῦ σἤοβθη τὴθ ουὐ θαΐογθῃαπᾶ ἰο ὃθ ᾿ἢ Κίηρ οὗ 
8 ΠΥ Ρθορΐθ, δῃά δ ἰυάρα οὗ [Πγ δοὴβ δηᾶ ἀδυρῇῦοτβ; πο πιϑϑὺ οοτητηδηαθα η16 ἴο 

Ὀυϊ]ὰ ἃ ἐθρ]6 ἀροη [ΠΥ ΒΟΙΥ πιοιηῖ, δηα 8ῃ 4118 ἴῃ (86 ΟἰΥ τ ογθῖη ἰοὺ ἀνγθ}16βί, 
ἃ ΘΟΡῪ ᾿5 οὗ [πΠ6 ΒΟΙ͂Υ ἐδΌσγηδο]6, γῇ οἢ ὑμοὰ ἀἰάθὺ ὈΘίογθ ργθρϑγθ "6 ἔγοιῃ ἴΠ6 Ὀϑρίη- 

9 πἴησ. Απᾶ νίβάοιῃ ἰβ.δ σὶρ {μ66, το Κηονϑίδ (ἢγ ψοσΚβ, δα γγὰ8 ργθβθηῦ 
ψ θη μοῦ τηδαοβὺ [86 του], ἀπᾶ Κπουγοῖὶ 15 τ μδὺ 15 ΤΠ ΔοσΘρίΔ 16 ἴῃ (ΠΥ βιρἢϊ, δπάᾶ 

10 γἱψῖνο δοοογάϊηρ ἰο 156 [ΠΥ Θοπηηδηἠπηθπίβ.Ό. Ο βοῃά μδγ ουΐ οὗ ἐἦψ ΒΟΙΥ͂ ἤδᾶνθηβ, θυθῃ 
ἔγνοια [86 ὑΒγοὴΘ οὗ {8γ ρίοσυυ βοῃα μϑγ, (μδὺ 886 τῇδ ἰδ θῸΓ ΒΘΙΡΓΠΥ τ ]0ἢ τη6, δηᾶ ᾿ἢ 

11 1 ἸηΔῪ ΚηοΥν τγμδὺ ἰ8 ρ]ϑαβϑίηρ ἀπίο (᾿66. ΕῸΓ 8π6 Κπουγϑῖῃ δηα ὑπάογβίβπαθε 41] 
λέμε, δηὰ 886 ψ}}} Ὁ Ἰεδὰ τὴϑ ψΊβ6 }γ 3 ἴῃ πῦ ἀοίϊηρθ, ἀπά στιαγα 52 τὴθ ἱπ Π6Ρ σΊοΥΥ. 5 

12 Απά 80 ΔΥ ΨΟΓΚΒ Μ01}1 33 Ὅ6 ΔΟΟΘΡΙΔΌ]6, ἀπά [5}|8}} ὁ Ἰυαᾶσα (ἢν ρϑορὶθ τ σμύθουβ νυ, δῃα 
18 Ὀ6 πΟΓΙΔΥ οὗ ΤΥ ἔαύμογ Β (Ὠσοπο ἢ ΕῸΣ ψηδῦ τλϑη γ71}} αἰβοθῦῃ Ἶ (86 οουη86] οὗ 
14 Θοαϑ ον ψο Ὑ1}1 ΙᾺΥ ὑο μοαγὺ 3 σμδῦ 1Π6 ν7}}} οὗ {π6 Τωοτιὶ 8 ὃ ΕῸΓ {86 ΓΘΒΟ] α ]0η8 
15 οἵ ταογί8]8 ἃγθ νδοὶ διϊησ, Ὁ πὰ οὐὖῦ ὑπουρμ θ᾽ ἀποργίαϊῃ. ΕὟΓΣ {86 Θοσγαρ!}]9 

ΨοΙ. 1-8. ---1.. Υ.. : Ῥεϊσδοῃο τε ἐπ Οτίπιμι δηὰ Ἐδουδοῖ δἰγίκο οἂξ σὸν δἴϊος ἐλέους (ἰὲ ἰΒ παπιίης ἴὰ Ο. 106. 248. 254. 
201. Β. 6. Ε΄ α.1. σο. ΟΙά [Δὲ. 5γτ.).,. δΞμδειτδάο... ἱτι (606 051... δ οτἀδίηρα (κατασκενάσας, δἀορίοα ὈΥ ἐδ9 
βάτο ογὶ οἷς --- ἔσοτα 111. Χ. δδ. 108. 167. 243. 253. 254. 261. 296. σο. ΑΙά. -- ἴος κατεσκεύασας ; ϑοουπ,) ἀκδἔ{(ᾳδοὺ δΒδεὲ 
ταδὰο δηὰ οσγάου. δ δοοοχάϊης ἰο θα Ϊ Υ (800 ΟὈ».). 8 ὈΚ (ὮΥ (6609 Οὐγι.. ἴἔὠροτγϑου (ἄνθρωπος). 8 οὗ ἃ ββοσῖ 
ἐἴτοο (ὀλιγοχρόνιος ; ἴῃ9 τοπάοτίημς ἰδ Ποταὶ, Ὀπὲ ἰὲ ἰδ Ἀσπτηδα 1179 ἰμδὲ '5 τοζογτοά [0]. 9 γουτκὶ (ἐλάσσων ; 806 (Ὁ»1.1. 
10 πεῦεν 30 (ἴλ6 ἔογχοο οὗ ἔδο καί ἰπῃ κἄν ἰδ ογοσϊ οοϊκϑὰ ; ἰ{ β οὐχί ἐθὰ ΟὨΪΥ ἴῃ ὅδ. 161.),. ΨἈ1 ἐδγ τυϊδάοπι ὈΘ Ὡοῖ τοίά ἀεε, 
80 6}8}} Ὀ0 ποίῃῖηρς σοραγάϑά. 

ΨαΣα. 1-14. --οἴόΕο Α. Υ. : ΘὨΟΦΘΏ πι0 (0 δὲ ἃ (500 Οὐγ».).  [([Ἷὅ Σοδοι ]Δῆσο (μέμημα ; Νιαελῥηϊά, ͵ΔῺ], ατίτητι : 5900 (Ὁ᾽".). 
34 δεῖ ρχυορασζοά. 1δ12Σ7΄ῖαϑ ([Ἐ6 σομίοχὲ ΒΟΟΣ, ἴ0 ΓΘ ἾΣζο ὑδθ Ὀχοβθηί). 16 Ἰηον (ἃ ΚΘΏΘΣΔΙ ὑΣῈ ). 11 τρας. 1 ἰὴ 
(ἐν, Ῥπὶ δο σοηἀοσοὰ ἐπβσουρὰ ἔμ ἰπδαδηοο οὗ Π6 οὗτοι, διά ψἱἢ ἴπ6 τιθρβηίΐπς ἀῦοτο μβίτου. ἘπῸὸ οἴμον τοπάοσίης 
ῬΟΙΪα [ΤΩΡῚῪ ἰμδὺ ἐοτο τγοσο ἑἰηζα ἴῃ ἐμο ἀϊτὶηθ αν Ὑ ὨΪΘὮ 879 πού εἰχἂι). 19 δΔῃά ἔτοιη (ὮΥ. . ... ΚΊΟΣΥ, ἰμαῖ Ὀεΐης 
Ῥιοδομῦ δ.) ΓΙΔῪ ἰδύοιν τ ἢ {νι ἰαδογαπίενι πιὰ αα)ευεί, Υ̓ΔΕΪ : 8560 ὕδηι.} το, ἰμΔι. Ὁ 58},4]]. 31 Ἰρβὰ πιὸ ΒΟΌΘΕΪΥ 

(σωφρόνως). 35 ῬΙΟΘΟΙΎΟ, 38. γοῖνοῦ (ἐπἰ5 τομάοτίης οὗ (μο Α. Υ. βϑοπιδ ἰο ἰδῦς σοτηθ ἔτοιῃ ἴῃ ὙὉΚαῖο ᾿του ἢ 
Οογνοτάα]ο δὰ ἐδ ΒΙ5πορ᾽ς ΒίΌΪ6: ἐπο υδγρίη οὗἩ ἐμὸ γοσείου οὗ 1611, Βονίϑνοσ, ποϊΐοϑα ἐμ9 οἵμορ, δῃὰ Ὀδίϊοῦ κυ ρροτίοά, 
Σοδάϊης, δόξῃ ; 600 Οοηι.). Μ. 80 58}}} (καί οοπδεοεμεθιγ1} ΤῊ ὝΟΥΚΕ. 35 ἰλόῃ ΒΔ} Γ[1. 35 ἴο δίῃ ἰῷ Ὧν ἔδίμο 
Βοδ. ΕἹὺς Λε ἐλαὲ ἐδ Κπον (γνώσεται) Ἀ5 σδῃ ὑπίηκ (ἐνθυμηθήσεται) ὅΓ9 ἰδουρδία οὗ τηοτίδὶ "36 ἀγέ ταὶ θα Ὁ}0 
(πρδτς., ἡμαγε ; 1Ε βϑοῖωδ Ὀοίίοσς ἰ0 ἰακο ἰδ Ἰγοσὰ δειλοί ἰῃ ἃ δυ Ὀ᾽θοςνο ϑοδοὸ). δὅ0 ἀονίοοα γε ὁμέ. 
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Ὀοαγ 18 ἃ Ὀυγάθη ο΄ [Π6 βου], δῃᾶ {86 ϑαῦίῃυ ὑδῦθγηδοὶθ ποῖ ἄονγῃ (Ὧ6 τηϊηᾶ 
16 (δ΄ ροπάδγϑίῃ πιποἢ.3 Απα ΒΑΓ] ἢᾶνθ ΜΘ ἃ ρΡΓΘΒΘη ἰτηοπί οὗ τ δύ 18 Οἢ ΘΑ ΓΙ, δπα 

{πᾶὺ ΒΟ 18 δὺ ἢαπα ᾿γὸ ἀἰβοοόνθὺ ἢ ΑἸ ΒΟ] ; ὃ θα [Π6 ἐλέησε ἰΠαῦ ΓΘ ἰῃ Βϑδυθῃ 
17 σο αίἢ βοδιομοᾶ οαἱ ὃ Απα ΠΥ ΘΟΌΠΒ6] ὴο Πα Κπόνῃ, οχοθρί 88 ὑδοὺ ρανϑδὺ 
18 νιϊβάοτω, δῃὰ ἀϊαβί βεπὰ ὅ (ἢν Ἡοὶγ ϑϑρίσι ἴσομῦχ ἀῦονθ  Απά δ 8βο {86 ψγβ οὗ ἱμϑῖὰ 

ὙΠΟ ὍΟΙΘ ΟἹ ὅ Θαυίἢ Χ6ΓΘ τοϊοστηθά, ἀπά τλθη ΓΘ ἰδυρῃὶ [89 ἐλίησε ἐλαΐ ατὸ Ὁ]688- 
ἱηρ' απίο {ἢ 66, ἃηα 6ΙΘ Ββαυθα ὑΒγουρἢ ὙΒ6ΟΠ). 

Ψε;. 16-.18. -- 1.4. Υ. : Ῥγοβδοί ἄόονγῃ (βαρύνει). 3 χη βοίῃ ὉΡΟῺ ΣΩΔΏΥ ἐπίῃ χα (πολυφροντίδα). 8 Ὠργὰϊγ (ἐδ 
Ῥοβί.-Ηοχηογὶος ψοσὰ μόλις ἰ8 Ομδηκοα ἰο μόγις ἴῃ 111. Χ. 261. Οτρο) ἀο νἯἯὸ χζιιθεβ αγίσλέ (εἰκάζειν ΞΞ εοηγεείαπαίο οορ- 
ποδοεγε, ΥΔῺΪ δῃὰ ατίτοτη ; αληπθη τοῖν, Βυμαθη δ Βιδείισεγκ) αἱ ἐλίπρε ἰδὲ δσὸ Ὄροῃ οατίδ, δὰ τὶ ἸΔΌΟΟΣ ἀο πὸ δηὰ 
ἴδο ἐλίπρε (δὲ δσὸ ὈΘίΟσΟ ὯΔ (πασχα... “ Οσ,, αὐ λαπὰ ""). 4 δουὺ μἷγνο..... βΒοπά. ὃ Βο:. 86 μοὶ ἑέσοα οὐ 6. 

ΟμΑΡΊΕκ ΙΣ. 

γεσ. 1. ὅδ66, ἴῃ οοππϑοιϊΐοῃ Ἡ ΓῺ {118 ὈΓΑΥΘΥ, 
1 Εἰηρβ Πἰ. 6-10, διὰ 23 ΟὨγτοη. 1. 9, 10, πόσο {Π6 
Ἠβίοσῖο αὶ ἔδοϊβ ἀτὸ σγϑοοσαρᾶ [ῃδὶ Δ16 τηδᾶθ 118 
Ὀκ518. --- Θεέ. ΤῊ ἔοτπῃ οὗ (Π6 νοζδίϊνα 8. υῃ- 
Κβοῦνη ἴῃ οἰ ββῖ. 8] ασθοκ, δῃὰ διθοηρ ἴμ6 Ηδ6]]6}- 
ἰδίβ ΟἹἹΥ βοϊάοτῃ ἔουπά. ΟΣ. ΠΧΧ. δὲ δι, ἱ. 
24; Δυΐρ. χχὶ. 8; Εςο]υβ. χχὶ. 4. 4 Μϑεοι. νἱ. 
27; 8180 Μαίϊ. χχυΐ. 46. Αὐ 1 Τί. ἱ. 18, νΥἱ. 90, 
"Ὁ ἤμα κ]80 Τιμύθεε. --- ΒΥ ΤῺγ τνοτά, ἐν λόγῳ 
σον. (Οἵ ἀδη.]. 8: Ῥ8. χχχὶϊ. 6; Ἐδφοϊαδβ. χ]!. 
15. ΤΏΘΥΘ ἰ8. πὸ ον θηοθ {Ππαὺ λόγος ἰθ υδαὰ ΠΟΤ 
ἴῃ 8 ΤοΟ ἢ ΠΪ0Δ] ΤΠοΟ]ορίοἉ] βθηξθ, 88 γοΐοιτίηρ ἴο [ἢ 6 
Βοοοπα ρβϑύβοῃ ἴῃ πῃ6 Τυιίηϊγ. ὙὉὙΠθ σομιοχῦ 18 
ἀρδίηϑι ἴδ, ΔΒ 8180 ΟΥἾΘΓ Ῥϑσὶβ οἵ 6 ὕοοκΚ. 866 
ΧΥυΙ, 12.; χυὶ. 15. ὙΠῸ διυῖθῃου, ἴοο, ου]ὰ πδῦι- 
ΓΆΠῪ Ραῖ ἱπίο [Π6 τηοῦτἢ οὗ ἴπ6 δαρροβοᾶ δοῖο- 
ΟΠ ΜΟΣα5 οὗ ἃ ΡιΓΟΙΥ ΟἹα Τοβιαπιθηΐ σο]οσίηρ, 
δΔηά ποῦ βυςἢ 88 Όσα ΚΠΟΥΥἢ ἴο ἢᾶνο 81) ΘΒ 4 0]15ἰϊοὰ 
ῬΒΙΠ]ΟΞοΡ ἢ ἷςσΑ] δίδιρ. Μογθϑονθυ, [6 Ῥσεροβι(οῃ 
ἐν, ὁπ ὙΠ ἢ ΒΟ τα) α ἴα Υ8 τη πο ἢ ΒΊΧΘΒΒ, 18. ποῦ ἴἢ8 
ΟΠ6 {δὶ ὁ βιοιὰ ὀχροοῦ ἢ (6 Δ ΠΟΥ τν88 
οπἀθανουίηρ ἴο Ββαθίαϊη ἴἢ6 ἀορτηδ βυρροδβοα, διΐ 
διά. Οἱ. Φομη 1. 8,10; ΗϑΌὍ. ἱ. 2; ὙΝίΊηοτν, Ρ. 389 ; 
διὰ Μογογ᾿β Οὐπι., οα Οοἷοβ. ἱ. 15,16. [Ὁ 15. ἴσα 
ταῦ 0656 ῬΓΘΡΟΒΙ ΠΟΠΒ ΔΓῸ Βοιῃθῦϊ ηθβ 86 ἰῃΐογ- 
σΠΔΏΡΘΘΡΟΪΥ ; ἵ. 6., ἐν ΒΟΙη ΘΑ 165 Βίϑη 48 [0Γ διά, Ὀαϊ 
ΔΙ ΔΥΒ ῚΌΠ ΒΡΟΟΪΆ] γθδβοη, Ηθγο ὕπο γα 'ἰβ ΠΟΙΘ ; 
Δηά, 18 10 Ὁ6 80 ιι86(, τ 18 [6 ΟἾΪῪ ἰῃβίϑῃοθ οὗ [Π6 
Κἰπὰ ἴῃ τη ὈΟΟΙ. 

γεσ. 2. Κατασκευάσας, Θσπμαονσγοᾶ, Τῇ ἴνο 
ἰάθ88 οὗ “᾿τηδάθ᾽ δῃὰ “οπάον οα ̓᾿ βϑοη ἴο ὃ6 
ἐποϊάοᾶ. [18 υδοά ἴῃ [86 1ΧΧ. τὸ ἐγαῃβ]αῖθ, ἴῃ 
αἰ ογθης μ]δοθβ, ἴγοο αἰθσοης ἩθΌτγονν ψΌΓΩΒ. 
Οἱ. νἱῖ. 27. 8.666, ΙΟΥ ἃ. δἰπηΐαν Ὁπουρῖ, 8. ν]]]. 
6 ἴ. --- Κτισμάτων, ογϑαῖυσοδ. Κτίσμα ἷἰΒ α ρίαρσε 
"ρυπαρά, δευϊι, σοἰοηϊζεά ; Ὀνῦ, ἴπ ἴπ6 Αροσγυρῆδ, 
ἐλαὶ ιυλϊ εἶ ἐδ ογεαίεα, ΟἿ. χΙ!. δ, χῖν. 11; 8 Μδος. 
γυ. 11; Ερσοϊυϑ. χχχυῆ, 84... αἷ8ο, 1 Τίπι. ἰν. 4. 

ψοσ. 8. Ἐν ὁσιότητι. ΤῊ νογὰ 18 τομάογοὰ 
ὈῪ Λοίϊηιε88 αἴ ΤὯΚΘ 1. 75, ἴῃ 8. βίη δῦ σΟΠ ὨΘΟΙΪΟΙ, 
ὙΠ δικαιοσύνη. 1 Β6ΘΠ8 [0 Γαΐ ἴο ὁπ θ᾽ Β ἀπο 
ΤΟΎΑΓαΒ (οά, νν}}]6 1[Π6 Ἰαἴίοῦ σοίουβ ἴο Ομ θ᾽ Β ἀπ|168 
ΤΟΥΑΙΣΑΒ Π8 9}6]]ΟΥν ΤΏ8Π. 

γεγ. 4. Βιϊίο ὉΡ ὑμ66 οὐ ΨῺΥ ὑὩτΟΏΘ. 
δίτδν ἴο του. Υἱ}. 28 55. Οἱ. ΓΧΧ. δὲ Ῥσον. 
Ὑ}1}}. 80, ἀπῃᾶὰ Ἐςο]ιΒ. ἴ, 1. [ἢ οἸαβδίοαὶ Ῥγόβα {86 
πάρεδρος ΔΒ ἴΠ6 σοδα͵αΐοῦ οὗ [μ6 τηδοϊοίγαῖθ. 
866 Ηεοτγοά,, νἱ}}. 138. [Ιῃ ραιτγίβιϊς ασθοὶ 10 τηθδηϊ 
8 “δια αν. ΟἿ, ϑορμοοὶεβ᾽ 2ες., αα τος. --- 
Θρόνων. ῬΊυ18] οὗ αἰκηΐϊγ. ΟἿ νοσβο 12, δηὰ 
ΧΥΠΙ. 16.Ὀ. ΤὙΠθ8θ ρᾶββαρθθ δ.ὺθ Ῥϑοῦ ἷδὺ ἴῃ (ἢ 8 
τοβροοῦ; Ῥοΐῃρ βεοογύϊηρ ἴο ατπηπι, ἴΠ6. ΟἿΪΥ͂ 
ΟΠ65 ΜΠΘΙΤΟ [Π0 Ρ]αγΑὶ οὗ (018 τογὰ 8 υϑοὰ ἔον (6 
Βἰπραϊασ. ὙΤὴθ ΤὨτοποβ οὗ Οτίθη τα] ῬΥΪΏΠΘ8 ΟΓΘ 
τηϑς ἴῃ [6 ἔογῃῃ οὗ ἃ 8418 εἶγοῖθ, δμὰ ργουϊἀθὰ 

ὙΠ Ὀγοδὰ βίθρβ. Ὄροῃ ἔδθ8θ βδίϑρβ 8δΐ [ἢ9 
ΠΟΌΪε8, δοσουἶπηρ ἴ0 ΤΆΣ, [Πο86 οὗ Πρ οβῦ σϑηῖς 
δε ρ ἢθαγοϑῦ {{ΠπΠ|6 Π]ΟΠΆΤΟΝ. 

Ψψεν. 5. ᾿Ἑλάσσων, 5πιαίίεγ, πιοῦε ᾿πδισηυϊοαηπέ; 
νἷχ., 18 ἐηο86 δηάἀονγρα τ ]Εἢ τε βάοτῃ, 

ον, 7. Προείλω (προείλον ἴῃ Χ. 28. δδ. 106. 
157. 248. (ο.). Πα γγοροβίτοι ἰβ ποῦ ἴο Ὀ6 ΟΥϑ- 
Ἰοοκοά, δὰ ἰβ ποῖ ἴο Ὀὸ ἴδκϑὴ (ἢ αδδὺ δηὰ 
ΟΥΠ6ΓΒ) ΒΙΠΊΡΙΥ ἴῃ 0Π|6 5686 οὗ ἰβκΚίηρ ϑοιῃθ πίη; 
Ὀοέοτο δηοίδουν τίη, ἔ. 6., σμοοδίηρ, (ΟἿ. ογ 189 
του ἢν 2 ὅδ:η. Υἱῖ. 12 Ε΄, -- Απὰ ἀδυςῃῦοσα (οὐ 
σοα)ὴ. Απ υποοιϊῃηοῃ δχργοβδίο, θα ἔουῃὰ 
880 δὲ 18. χ] τ. 6; 2 Οου, νἱ. 18. 

Μοῦ. 8. Α οοῦρνυ. ΟΕἼί. ἔχ. χχν. 9, 40: Ασοἰβ 
Υἱὶ. 44; ΗΘΌὉ. νἱ]}. 56. Ασοογάϊηρ ἴο αυϊπιδηπ, κ᾽ 9 
Ὦανο ἤΘΥΘ 8ὴ δ᾽ βίο ἴο 16 ἰοδομβίηρθ οὗ [80 
ΓΑ 5 ὉΠπαὺ [16 16 Π}016 δ ΨΦογ.Β4]6 Π) νγ88 θ}}Ὁ 
ΘΧΘΟΙΪΥ αὔῦον [ῃ6 τηοᾶθ] οὗ [Π68 ἴοπι}}]6 ἴῃ ἤθδυθη, 
ν᾽ ἰοἢ (οὐ Παὰ Ὀυῦ δὲ [η6 Ὀορίμηϊηρ οὗ πυπδῃ 
Ηἰϑύουγ. Βυΐ 10 ψου]ὰ ἈΡΡΘΆΓ, σῦμοσ, ὑμαὶ ΟἿ 
ΔΌΓΠΟΥ 8 Εἰ ΙΡΙΥ 8]}ἀΐην ἴο 84 τὸ} }-Κῆόνγῃ ἢΐδ- 
τοτίςΆ] ἔδεϊ τϑθοογάθα ἰῃ (ἢΘ ρϑββαρθ8 781 εἰτοά. 

γερ. 9. νδε Ῥγϑδβδϑῃῦ, ἱ. 6., ἰο ἠοίρ, {|Κκ 188 
Τιατίη αὐο886. ΤῊΪΒ Ὀ8ᾶρῈ 18 οἰαβϑῖς. ΟΥὮὨ 7,., χυ 
472; Οἀ., χὶϊῖ. 393. - Εὐθές. 10 ἰΒ υδβοὰ ἴῃ [ἢ6 
ΤΩ ΧΧ.-. ἴοσ εὐθύ, ἔτοπι εὐθύς, τίσλί. 

Μεγ. 10. Ἵνα συμπαροῦσά μοι κοπιάσῃεςᾳ ΤῈΘ 
ΟἸΔῸδ6 18 ὙΔ.ΪΟΌΒΙΥ τγαῃβἰ ιθᾶ, δας 0}16 ἀροιο ἢ 8 
σἰθαῦ: ἐλαὲ δὅ6 πιαψ αϑϑὶδί ἢι6 ἴῃ τὴῦ τοογ. 'ῊΘ 
Α. Υ. ἰ8 ᾿ἰζοσαὶ, πὶ 818. Βιυηδθηβ δ ιδείισετὶ 
ΥΟΠΘΓ: “ αἀαηιΐ δ᾽ πεῖν ὑεϊδίολοπαὶ τυΐγκο.᾽" 

γουύ. 11. Ἐν τῇ δόξῃ. Μυϊραῖο: “ἐπι δια Γ᾿ 
ἱοπίϊα." Βαῖ 16 [πουρῦ Βοοσὴδ ΣαῦοΥ ἴο 6, [πῇ 
νΑἸΚίηρ ἡη ἰλε ἰἰρλϊ ἵδη. 26) οὗ νίϑάομι, ἴπ6Γ0 
σου] ὈΘ 0 ΟΟσ 5: οὴ ἔογῦ βία] ρ;. 

γεγ. 12. πΠροσδεκτός (1,Ἀϊ., ασοερίι8), ἀςξρορί- 
αὐίο. Ατᾶγθο ποτγά, οσουγτίηρ οἰβονν 6 ΤῸ 48 δ 706- 
εἶνα ΟὨΪΥ ἴῃ ΟἸαπιοηῖ οὗ ΑἸοχαπάσγία, τς ]ατγίψτν. 
ΟΓ Ῥοί., αμὰ ἴῃ τ06 ΠΧΧ. αἱ Ῥσου. χὶ. 30, χνί. 
15. 

γον. 15,16. ΤΠ Ῥ]διοηὶς δηᾶ Ἰδοῦ ϑ'τοἱθα] ρἢ}]- 
Ἰοβομῆν πο] [Π6 ΒΆπι|6 ψίονν8 ΓΟΒΡΘΟΌρ [Π6 ὈΟΙΥ͂ ; 
θὰ Ῥοῖῃ τὉπουρὶδ δπα ἰδυσιαρο ἃγὸ οΟυϊδιἀς τἢ6 
ΓΔΏΡΟ οὗ δοιρίιτχο. -- Αὐ Βαηά, ἑ. 6., ΘΑΒΘΥ ἴο ὕ6 
Ὀπάογϑίοοα. 

γον. 170. Οοὕπδοὶ, ἃ8 ἴῃ συοσβο 18, βουλήν. 
ΤῊ ΘΟΌΠΒΘΪ, Μ0}}} οὗ αοα ἢ} τοαρθοῦ ἴο νν δῦ 
ΤΏ 8}8]] ἀο, 18 πηρϑῃῇ. -- ΤΠΘ ῬΓΔΥΟΥ ΒΘΘΙΒ ἴο 
ϑηὰ ψῖτ [ἢϊ8 ΟΠδρῖθυ, βίος ἐῃ ἢ 6 0] ον ἱὩρ' ΟΠΘ 
(νογβο 5) αοά ἰ8 βροκθϑῃ οἵ ἰῃ (Π6 ὑπ γὰ ρῬϑυύβοῃ. 

ις ὙᾳΩ;.18. ϑενοὰ [χοῦ δῃ τνἱδάοσῃ. ΠΘ Πη68}- 
ἵηρ ἷἰδ, [Πδὺ ὈΓ ΓΠ6 ΘΧοτοθ οὗ νίβαοπι ΤΠΘΥ͂ ῬῸΤΘ 
ῬΓοδασνθὰ ἔτομη ΟΥΓΟΥΒ 8πἃ β'πβ. ΓῺΘ ῬΘΙΒΟῺΒ 
ΤΟΙογγτοὰ ἴ9ὸ δῇ {Πποβ6 Πο ᾿ἰνϑᾶ ἴῃ [Π6 ΘΑΓΙΟΥ 
Ῥοτγοάβ οὗ Φονν 8} Ὠἰβίοσυ, 88 ὑ86 σοῃΐοχῦ ΒΟ. 
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ΟΒΠΑΡΊΤΕΒ Χ. 

1 ΒΞ: ργϑβοιυϑᾶ {86 ἢσϑβι ζοστηθα ἔδίμον οὗ ἴἢΠ6 σοῦ], ἐμαὶ γγᾶβ ογϑαίθα δΙοὁῃθ, δπᾶ 
2, 8 Ὀγουρβί πη ουὐ ' οὗ μἰΒ [4}1, Δπα σαγθ Ὠΐτη ΡΟΥΤΘΙ (0 στι]6 811 ἐλέπφε. Βαυΐ δὴ υῃ- 

τὶρδίθουβ ὁπθ δανὶπρ ἴδ] 6 ΘΥΤΑΥῪ ἢ το ΘΓ ἴῃ 8 ΔηρΘΓ, 86 ρϑυβηθα ἴῃ (ὴ6 ΖΌΓΥ 
4 πΠΟΓΟ 6 Τηυγαογρα Πἷβ ὈΓΟΙΠΘΓ. ΕὟὌΣ ὑγῇοΒ6 βαῖκ6 ἢ [Π6 ϑαυίῃ Ὀοΐησ βοοάδα ὈΥ 

8 ἀο]υρσο," νυ ϊβάομλ ἀραὶη βανϑα ἐξ, ἰῃ {πδΐ 8ὴ6 ἀϊγϑοῖθα {86 δοῦγεο οὗ ὑπὸ στἱρῃύθουβ 
ὅ τηδὴ ὈΥ̓͂ ΙΏΘΆΠΒ Οὗ 8 ΜΟΓΓΒ]688 ρἶθοθ οὗ ψοοά. ὅδ'.::6 4180, (Π6 πϑίϊοπβ ἴῃ ἐλοὶν 

ὙΠ] Κοα ΘΟΠΒΡΙΓΔΟΥ͂ Ὀοΐηρ ταϊχϑα ἐορθίμοσ,ἷ Κπον ὅ (6 τἱσῃύδουδ, ἀηἃ ργοβοχυθα Ὠἷπὰ 
Ὁ]ΔΠ161688 πηΐο αοά, δπὰ Καρί λέγη βίσοηρ ποὺ βίβηαϊηρ ἢ" ἀὲβ θη. σοστωρβββίοῃ 

6 ἰοτχαγὰϑ ἀΐβ βδοὺῦ. ὙΒΘη (6 ὉΠΡΌΟΪΥ ρου βῃ6α, 8η6 ΔΘ] νογθᾶ ἃ τἱρῃύθουβ ππαπ, ΒΟ 
1 Βεοὰ ἴτοια {Π6 ἔγθ ὑὩ 1 ἢ 1611] ἀοτσῃ ὑροη ἐπα ἢνθ οἱϊ68. ΟΥὨ ψῃοδ86 ψ]ΟΚΘά 688 τγαϑίθ 

Ἰαπὰ {μδ βιμοκοίῃ ἷ8 5{}}} ἃ ᾽5 ὑθβυϊ το πΥ, δ μα Ρ]δηΐβ ὈΘΑΓΪΠρ πη γον ἔγυΐίβ ; 11 ἀπά 
8 {8676 βίδῃϑι ἃ ρ1}]ν οὗ 841} 88 2 ἃ τῃηοπυτηθηῦ οὗ 8ῃ ὉΠὈ6]ουΐπρ Βοὰ]. ΕὉΓ γοραγα- 

ἰηρ' ποὺ τϊβάοχῃ, ΠΟῪ μοῦ 5 ποῦ ΟὨ]Ὺ {18 δυγί, ὑπΠδὺ ἐλόν Καθ ποὺ {86 {λίπε ισλιολ 
10εγ6 σοοᾶ, θα 6]80 ]οἵν ὈΘ πα ἐλοηι ἴο ἐμδὺ σοπογαιίίου ᾽δ ἃ τηθηλοσίαὶ οὗ ἐῤϑὲν ἴοο]- 
ἸΒΉ 688 ; 80 ἐπαΐύ ἰῃ δά ἰλέπισε πὨθτοίη ὙΠ6Ὺ οθπαθα (Π6Ὺ σου] ποὺ ονθὴ 16 Ὀ6 Β]ά. 

9,10 Βυΐϊ νίβαοιῃ ἀρ] νογθαὰ ἔγοτῃ αἰ ΠΟ. ] 0108 ΠΟΥ βογνδηϊβ. 56 Α τὶσμίθουβ ὁπ ἥθϑίηρ' 
ἴγοσα ἷ8 Ὀγού ΒΟ Β τί, ΒΠ6 συ !αθα ἴῃ βίγαιρῃιὶ ΠΤ ρδίῃ 8, βῃθυγθα Ηἷτη {π6 Κίησάοιῃ 
οὗ αοά, απὰ ρσᾷγθ ἷπι Κπον]θαρα οὗ ΒΟΙΥ ἐλέησε; τοδάθ Εἷπὰ τἱοἢ δα μαγάβ} 108,18 

11 πὰ του εἰρ] 164 ἷ8 ροββθββίοῃβ. ἢ 1η {Π6 οσογθίουβηθββ οὗ β ἢἢ 88 Ορργθββϑᾶ Ὠΐγτη 886 
12 βἰοοὰ Ὀγζ λέπι, δηὰ τηδάθ Ηἷτα το. 58:6 ργϑβογσυϑα 9 ἢΐτη ἔγουῃ λύδ δπθιηΐθβ, δηᾶ Κορ 

λὲπι βαῖθ ἔγοιῃ ὑῃοβθ ὑπδὺ Ἰδὺ ἴῃ σαὶ ; δηά ἴῃ ἃ 8006 οοπῆϊου 8β8ὴ6 ρᾷγθ ἢϊπὶ {86 Υἱο- 
18 ἰοσγ, ἰμδὲ Β6 ταϊσῃὺ Κπονν (μδί Εὐτ πες 8 ΒίχοῃρῸ ὑμδῃ 411. Α Υἱρῃίθουβ ΟΠΘ 

πανίηρ ὈΘΘῺ 80], 8ὴ6 ἔογβοοῖ ἠἔἔρε ποῖ, Ὀὰΐὺ ργββθγυϑα 3 ἢϊπὶ ἔσο βίῃ ; 8ῃὴ6 υυθῃῖΐ 
14 ἄοτη πὶτῃ Πίτη ἰηΐο [}6 Ρο1ῦ, δΔῃαὰ Ἰοῖλ τη ποί ἴῃ Ὀοπάᾶθβ, [1] βὴ0 Ὀγουρῃὶ ἶσα (86 

βοδθρίγθ οὗ {π6 Κίηράοχῃ, δπα ΡΟΥΘ ΟΥ̓ΘΡ ὮΪ8 ΓΆΪΘΙΒ ; “ἢ Ἀπὰ 23 88 ἴον (τὴ μαὺ μδα δ0- 
15 ουβοα δἷπι, 586 βιιοτγθα (μθπὶ ἴο Ὀ6 1188, Θηα σαᾷνα Πἴπη ρογρϑίιαὶ σίοσυ. 886 ἀο] νογθᾶ 
16 ἃ Βοῖγ 3 ρϑόορὶθ δηὰ Ὀ]απμθ] 688 βαϑα ἔτοιη (86 παίϊοῃ ὑμδὺ ορργϑββϑᾶ ἐΐεηρι. 8890 

ΘμπίοΓρα ἱπίο (ἢ 80] οὗ ἃ ὁ βευνδηύ οἵ {μ6 Τιοσᾶ, δηᾶὰ τίιὶμβίοοά ἀγθδάξα] Κίηρϑ 
17 πγουρὴ 35 τοηάθγβ δῃμὰ βῖρηβ. 8516  γϑηδθγϑᾶ ἰο {Π6 ΠΟΙΪΥ 33 ἃ γοψαγὰ οἵ ἐποὶγ ἸαθουΒ, 

Ἰαϑα {ποῖ ΟἹ 3 8 ΤΔΥΎΘΙΟῚ8 ὙΔΥ ; 8Π4 ὈΘΟϑΙ.Θ ἀπύο [Πθιη 8 Ὁ σΟΥΟΣ ὈΥ̓͂ (ΔΥ, δηὰ ἃ 
18 Ἰσῃυ οὗ βίδτβ ἀπτίηρ [Π6 πὶση 8 586 ὅ3 Ὀγουρσῃῦ ὑμθπὶ Ἱμγουσα (6 Β6ά 868, δηὰ Ἰϑὰ 
19 (διὰ {ΠΓΟΌΡὮ τυοἢ νγαῦθσ. Βαΐ 886 ἀγτονγῃθα ὑπο ὶγ ΘΏΘΠ}168, Δηα σαβὺ ἰῃθιῃ ἀρ ὅδ ουὐ 
20 οὗ (μ6 Ὀοίίομλ οἵ [86 ἀθθρ. ὙΤΒδγθίογο σὶρ ύθουβ Ομ θ8 8ρο0 164 [ῃ6 ἀῃροάϊν, δπὰ 

ΡΓαΐβθα {ΠΥ ΒΟΙΥ παῖμθ, Ὁ 1ωογὰ, πα τηδριϊῆθα τ] ἢ Οθ δοοογὰ ὑμῖπθ διδπῃάᾶ, {μὲ 
21 ἴουρπιί ἴον ἑήόπι. ἘῸΣ νίβάοσα ορθῃθὰ ὑπ6 τηοῦ!ὶ οὗ (6 ἀσπι, δῃᾶ τηδάθ (86 ἰοηριιθδ 

οὗ Ὀ8068 δ᾽ Θ]Ἰοαᾳιθῃηῦ. 

Ψοτα. 1-δ. ---Ἰ ῬῸΙ ἐξείλατο (ἐξειλάμην, ἰδίοΣ ΑἸοχ. ἔοττῃ 70Σ ἐξειλόμην) 68. ΑἸὰ. τοορὰ ἐξέτεινεν, τ Β]ΟὮ ΒΟΒΙΘΌδΟΟΣ δη ἃ 
Βουασγιποίδίον δάορί : ὃπὲ ἰξ [8 γοϊοοϊεὰ Ὀγ [9 ἰδίας οττίσ. 3.Α.Υ.: σθαι Π6 υὐγίκίοου υϑηὶ ΔΊΥΔΥ (ἀποστάς). 
8 μοτίδιοὰ 4180... . σδΌ66 ([0Γ δι᾽ ὃν σοἀὰ. Χ. Ο. 106. 261]. Β. τοδὰ διο, ἑ. 4., δι᾽ ὃ (Η., δι᾽ ὧν), ὙΒίοΙ νγᾶδ δἷδο ἀοίϑῃ θὰ ὈῪ 
Θτοέΐυσ ; Ὀπὲ ἴἐ [6 τοὐϊροίθά ὈΥ ἐμθ Ὀσσὺ οΥ (1086). 4 ἀεροπνηρὰ νυ͵ἱἐἢ ἐμ6 Βοοά. δ φγοθοσυοὰ ἐξ. ΒῸΣ διέσωσε οὗ {1 ἐεΖ2ὲ. 
γες. Ἐτιτεϑοῦο τοοοῖγοα ἔσωσεν ἴτοτη 111. Χ. Ο. 28. δδ. 106. 167. Α. Β. σ. Ε. ΒΕ. 6. Η. 6ο. 65 Α. Υ.: διὰ ἀϊγοοϊδα ἐδ 
ΘΟΌΣΕΘ οὗ ἔδο τ μύθου ἰΏ ἃ Ρίοοο οὗ τνοοὰ οὗὨ 5Β118}} γα υθ. Μογϑουοσ. Τ᾿ ρουζουπηάοά. 8 βο ἰουπάουξ. ὅὄγνω (οὲ 
εὗρε οἵ Π. 68.), πίοι Π688 [89 βυρροχὶ οὗ ἔΠ6 κτοδῦ τπδ οσί ἐγ οὗ ἐμο θεὲ Μ53., δηὰ 16 ἀοζομϑὰ Ὀγ Οτίπιμι, ΒΘΌΒΟΣ, δηὰ 
Ἐτιϊποδο. 9Α.ΨΓ.: δροϊπδ (πιδσκζ.) ἰῃ. Το ῥσϑροαϊ οι ἰδ ἐπί, Ὀὰ: ἰὑ ἀοοβ ποὺ ψ6}} δά πιἰξ οὗ 8Δῃ θχδοὺ σοπάθχγίῃζ. 

γα. θ6-10. ---ἸΘΆῸΥ. : 186 τἰκϊδουϑ δ... .. Οὐδ ἴο (δ 8 ἀδγΥ (Π0 τυλδίο δπὰ ἐμαὶ βιηοκοί ἰδ 8. (ΕὙῚ ΒΟ 6 τυ ἢ 
ΒουδΟὮ --- αὶ ποὶ ατίτηπι --- τοὶ ἧς ἔτι, τὶ 11. 111. Χ. δῦ. 68. 106. 167. 248. 268. 264. 261. 296. σο. ΑἸά., δι ἃ ΔΡΔΙΘΏΕΙΥ 
Βγσ. διὰ Ασ. ; ἧς ἐστιν, 28; ἣ ἐστι, Ο. ; ὧν ὅτι, Οτίζοῃ ; ἐεχέ. γες., οἷς ἐπί, τ ΙΟΏ δάτοοδ Ἰ ἢ δοῖιο σοὰὰ. οὗ πο ΟἹὰ [κ1. 
(φεῖδι ἐπ} τ} 16 οἔλοσα ὮδΥο ομ7μ5 15). 1. ἔγυΐϊῦ ἐμδῦ ὩΘΥ͂ΘΡ οδῖῃϑ ἴο σίρϑῃ ϑεβ. 15 δηῃᾷ ἃ διδπάϊηρ Ρἰ} δῦ οὗ βαὶὺ ἐξ 
(106. 281. νας. ϑγν. Αγ. Βατὸ καί. 18 χαῖ. 14 (δὸ νοσϊὰ (τῷ βίῳ; οἵ. ἡγ8}}᾽ 5 Οασί). 1δ [Ποΐγ (80 167. 248. 6ο.) 
10 δὨτοδα.. .. . οΐ 80 Τ.ὉΘἢ 88 (μηδέ). 16 ναΐῃ (πόνων. Τδο σοῃίοχὶ ἀοίθυτ 68 118 βροοίδὶ τηϑϑηϊηρσ) ἔμοθο ἐμαὶ 

δἰϊεπάοὰά (ἔμο Ῥτοβεης ραγίοὶ 19 8 ἴο Ὀ0 τοσεἰϊγοᾶ ἔτοτῃ 111. Χ. Ο. δὅ. 106. 167. 2418. 268. 261. 296. 6ο. ΟἹ]ὰ 1. ἔον θερα- 
πεύσαντες, διὰ ΤΏΔῪ Ὅθὸ Τοη στοὰ δ ὈΒΙΔΏ ΘΙ) ΠΡΟΣ ΒΟΥ. 11 ὙΨΏθη ἴδο σἰκηίοουθ Βοὰ...... λέρι ἰὰ τἱκχῃῦ, 16 'ῃὴ Αἱ 
ἔδυ] (ἐν μόχθοις). [198 ἐλε γγμὶ 7 ἰδ ἸΔΌΟΣΕ (τοὺς πόνους ; κόπονς,͵ ΠΙ. Χ. 23. 268., θππὲ ποὶ Ο΄., ὧ5 εἰδίδὰ ὈΥ Θτίπιπι). 

ὕοτα. 12-16. --- ΑΥ̓͂. : ἀοϊοη θὰ (διεφύλαξεν : Χ. 28. 248., ἐφύλαξεν). 21 ΤΏ δὴ ἔδο τἰκ θοῦ 88... ἀο!γοτοα 
(διεφύλαξεν). 5 ασεῖΐηοιὶ ἴποδ60 ἐδπδὺ ορρτοαδοὰ Βΐτῃ (τυραννούντων αὐτοῦ ; αὐτόν͵ 28. 106. 167. 264. 261. : τοῦτα. οὗ Α.Υ.: 
ἐλε Ῥοισεν οὔ λεῖη ἐλαὲ τιΐεα οὐυεν Αἴνα ; οἷ. Μεδῖιὶ. Χ. 1). 5. οηιὶίδ διὰ (τε; δά͵ 248. Οο.). Ψ τἱαθουϑ (τααγρ., λοῖν). 
8 16. ἽΦ .η.. 
Ψοῖ. 17-1. -- ΤΑΥ͂. : οι ὅΠ0οθ. ἔ5 16 χἱρἢ 6008 (ὁσίοις ; οὗ. ῬΓΟΥΪΟΊΒ γοσβο, ὅσιον. ᾿Φίη. ϑῦρ..... . ἴοσ δ 

(ἐγένετο... .. εἰς). 81 ἴῃ ἐὴθ ἱροῦ δοαδοῦ (τὴν νύκτα). 83 ογιΐέε ἢ. 858 ἀνέβρασεν (106., ἀνέβρνσεν ; Ὁ. διεβί- 
βασεν. οἷ. 2 Μδοα. 1. 12, ἐξέβρασε ; 560 Οὐη1.). δὲ [0 τἰκ θοῦ ὡροϊϊοὰ . .. . ἑβδσα ἐμδὲ ὁδηποὶ βροὰῖκ (669 Οὔγι.). 
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ΟΗΑΡΊΤΕΕ Χ. 

Ὑοσ. Ἰ. ΤΒδὶ δὲ οσϑδαίθα 8]0}6, μόνον κτισ- 
θένται Τθεδθ ΟΣὰΒ ΒᾶνΘ ὈΘΘῺ ΥΑΓΙΟΌΒΙΥ ἰηῦοσ- 
τοῖρα ; (1) ἐλδ οπα αἰοπα ογραίεα ὧψ Οοά, ὶ. 9.» 

ἘΠ ΠΟ ΔΙῚ Υ ὈΥ ἢΐπὶ; (2) αβ ἰοπο α ὧς δαα δέξῃ 
αἰοπε ογεαίοα, Υἱῦ., Ὀοΐογο Εν Ἴσδῆιθ ἴοὸ ὃ [5 
ἱοτηρίοῦ ; (8) τοὐϊίε ἦς τρα8 αἷοηε ογεαϊεα, Ὀοὶπς; 
πνὶσπουῦς Ῥτοϊθοϊίοη, αοὰ ρῥγοβεγνθάὰ πίω. Τῆς 
Ἰαβὶ ορί βίου, δἀορίθα ΟΥ̓ αγίπηπι, νου] βθοπὶ ἴο 
ΡΥ ὑπᾶὺ αἰὐογδγάβ, θη ἢΘ6 ΔΒ ΠΟ ἸΟΠΡῸΡ 
ΑΙοπθ, ἰπ [16 νυἱϑὺν οὗ [6 δῖον ἢθ ποϑάθα πο 
τοϊδοϊίομ, ΟΥἹ ποοἀρὰ [Ὁ 1655, νν σῇ σου] βοδσςοοὶ 
ἱπιριιο ἴο τη. Ογόσγοσ ( υχολγίδιεπίλωπι, ἴ. 

242) τηλ᾽ 818 ἰΠδὺ [ἢ 6 ῬΆΒΑΔΡΘ Γοίογβ ἴο [6 ἰάθα 
οὗ 16 411 88 6] ὰ ὉγΥ ῬὨΐ]ο, δοοοτάϊΐηρ ἴο νος ἢ 
ἴΠ6 παράπτωμα ἴδιον οὗ Αὐξη 88 [δὲ ἢΘ6 Βπηκ 
οὔΐ οὗ [6 δἴδίθ οὗ ἃ Ρῦγο δρίτὶϊ ἰηΐο παῖ οὗ ἃ 
ΤηΔΙΘΥ8] οχ᾽βίθηοθ, ὈΘοΔπι6 Αἀϑιη, --- ἃ 8. Βαΐξ 
1Πἷ8. 8 ἴο ἔογοθ 86 6 ἴο αν ἃ πηϑδῃηΐηρ 
Ὑ ἢΐοἢ ἀοεδ ποῦ 16 ἀροη ἰζ8 Βυγέαοθ, δὰ 8 ποῖ ἴῃ 
ΒΔΤΊΠΟΙΥ ὙΪὮ (6 οοπΐοχῦ. [{ Β60πὶ8 ἴὸ 8 ὑπαὶ 
Π6 Ὁποῦ ῦ 18 δἰ ΠΡΙΥ, ὑμδΐ, νυ ἤθη ὉΠΘΓΘ 88 ὑυϊ 
ΟὯΘ ΤῊΒῺ 8ΙΟΏΘ ΟἿ ἢ Θϑτγίϊ, ψν ἱβάοτῃ τνᾶβ Ορεσϑ- 
ἀνο. [0 Ὀαρϑὴ ὙΠῸ [6 Ῥορίπηΐηρ οὗ ὨυμΔῈ 
ἘΙΒΌΟΣΥ [8 ΠΟΙ ΡίῸ] πηϊβείοθ. 26 Ὁ] ον ἱπρ νΘ 86 
ἔλνοσβ (Π|8 υἱὸν. ὙΥ̓Ϊβάοπ Κορὶ Αάδπι, οἿἵγ δ0- 
ΠΟΥ ΜΟΙ]α 5ΔΥ, ποῦ ἔτοπι βίῃ, Ὀαὺ ἔγοπι π 6 σπΐπ, 
δἴζος ἢἷ8. 18]], ἴῃ ὑῃδι 86 Ὑτουρῦ ἴῃ Ὠΐτη τορθηῦ- 
8Π00 ἰοναγὰ Οαοὰ δπᾶ βιιθπηββίοη ἴὸ ἢΐ8δ ν}]}]. 
ΤΟ ὑγδαϊτίοῃ οὗ Αἀἀδπιβ ὈΪΓΘΥ τοροπίδμοο οὗ ἢΪ8 
δ} 88 ἃ ΙΟΥΔΙΘ ΟὯΘ ἰπ ἴΠ6 ἔδει. ΟἿ. δἷβο 
6 η. []. 7. 

ΨΜογ. 8. Ῥοσίεῃβοᾶ. Τηΐθ ἰ8 ἐπ δοοογάβῃοθ 
ΜΠ Ἰδοῦ 965} ὑτραϊἰοηϑ, Ὀπὲ οὶ τὶϊῃ (ἢ 6 
δουρίαγοβ. Οἱ. Οδη. ἱν. 15. Μαγ ἰδ ποὺ Ὀ6 τπδῦ 
ΒΡῚΓΙΓ81] ταῦθοῦ [ἤδη ΎΣΕΙΟΝΙ ἀθδίῃ ͵8 τηθϑῃΐ ἢ 

οΟ ἡπάροβ ατίμηπι, δπὰ 1 ψου]ὰ ποῖ ὃὈ6 ουΐξ οὗ 
ΒΑΓΤΩΟΠΥ͂ ἩΠῸ8 [00 σΘΏΘΓΑΙ ἰοδοπίην οὗ τπ6 ὈοΟΚ. 
“Ξ ΙΗ ᾽809 ΖΌΣΥ ΒΟΓΟΎΣ, ἱ. 6., ἴῃ ὈΠΏΒΔΓΌΓΑΙ 
ἀοδϑῦῃ. θΘυμός ἰ8 πιδὰθ Ἀ]ΌΓΑΆΙ [ῸΓ ἴ|6 ΒΚ οὗ 
ἘΠΡΊΑΘΣ, 

οὕ. 4. ΒΥ τοϑϑιδ οὗ 84 ΨψΟΥΓὮ]1688 ΐθοο οὗὨ 
ψοοᾶ. 81:6 αἰχοοῖθα {Ππ6 οοῦσβα οὗ {Π6 δυῖκ, νυ ἢ] ἢ 
ἴῃ Π6 πίῖάθ νυδβὺθ ββοιηδὰ 1119 ἃ "γοσ ἢ] 688 ρΐθοθ 
οὗ ἀτι ϊ- ττοοά. 

γον. 6. ΤῊΘ ΘΟΠΒΡΊΓΔΟΥ͂ οὗ {πΠ6 ΡΘΟρ]6 δὲ Βδθο] 
ἷβδ υπᾶάου θα ]γ τηοϑηΐ ; θυ ποῖ ἀςἤη το! Υ [Π6 σΟ- 
ζυδίου οὗ Τοηρτθ8, 885 ψου ἃ δβοοῖὰ ἴο ὃὉθ ἱπιρ]1οὰ 
ὈΥ [Π6 Α. . ΑὈτϑμδτα ἰβ δρόκοη οὗ 885 ὑδβοῦρῃ 
ἢθ Ὑ6ΓΘ ΘΟΠΤΘΙΠΡΟΓΔΏΘΟῺΒ ΜΠ] (ἢ 8 ἢδίοτσίς ϑνθηΐ. 
Ιὴ ὁτάου ἴο δνοιὰ (πΐ8 δηδο  Γοπίϑιη, δοῖὴθ Εοιηδῃ 
Οβυμοὶῖς σου θηΐδίοσβ ΒΌΡροΟΚΘ {Ππ͵ῶ8΄Ὃ ὕνγο αἰ ουοπῦ 
ῬΘΙΕΟΠΒ τα τοξογγοα ἴο ἴπ (8 υϑγδβα, [6 τσ ηΐθοι8 
ΟΠ, ὝΒΟΘΥΘΓ ἢ ΤΩΔῪ ἴἰᾶνθ Ὀθθῃ (δ 1), δῃὰ 
Αὐγαῆδα ἢ Οὐθοσὶοῦ ἘΠῚ ΠΚΒ τπδῇ [ἢ 6 ὕννο Ροσῖοαβ 
ὝΕΟΙΘ ποῦ 80 ἔξδΓ ἀραὶ ({ῦὸ Ππυπάγοα γ6 88) (δὶ, 
ΟἿΣ δυῖπον, ὙΠῸ ψγ88 ὉΠ ηΚίηρ 1668 οὗ Ὠϊδβίοσίςλὶ, 
ΒΟΟΌΓΒΟΥ ΓΠΔη ΟὗὨ ΤΏΟΓᾺ] οδοςῖ, την ποὺ ἴῃ ροοῦ- 
168] ᾿ίσθῃδα αν γοχαγάθα {Π6 1 88 ΠΟΘΆΓ [ΟρΘ ΘΓ. 

γεσ. 6. Τῆθτθ ΨΘΓΘ ΤΟΔΙΥ Ὀιῦ ΤΟῸΣ οὐτθ8. ἀθ- 
δἰγογοᾶ, Ζοδὺ μανίην Ὀθθη ἘΡΤ5 αὐ ἴΠπὸ ἀθδίσο οὗ 
1.ο᾽. Βαι οἷ. Φοβορίιαβ (26εἰ. “Ψιυά., ἵν. 8, ὶ 4), 
ΒΟ τοᾶκεθ [ἢ βδϑπηθ διδίοηθηῦ, δ᾽ Ποῦ ἢ ἢθ 
“ΒΟΘΙῚΒ ἴ0 ἢδνθ Κηον δοϊζος (Ἁἀπέΐᾳ., ἰ. 11, ὃ 4). 

ἈΒΠ6Β ΤΟῪΣ ἴπ {6 ἔγυἑι5, “ὙΔὶςἢ ἔγα 8 ἤᾶγθ 8 
ΟΟΪΟΥ 88 ἰξ ὑῃον ΘΓΘ ἢξ ἴο Ὀ6 εαΐβϑῃ ; ὑαΐ, 'ξ γου 
Ῥίυοκ πο) ἢ ὙΟΌΥ δηάβ, ΓΠ6} ἀἴββοϊνθ 1.10 
ΒΙΏΟΚΘ δηἃ 85}108. Αὐἱβοτιτΐοβ αἰ Υ οἢ 106 
αιιϑδιϊοη ἩΠΔὺ 18 τηϑϑμΐ ὈΥ 8 ἔγυϊξ. -- ΠΏΣ οὗ 
Β81}0. Οπ ἴΠ0 Πιἰδύοτί δ] ἔβος σοοογάθα ἴὰ αἴθ}. 
χίχ. 26 Ὁ δῃὰ ἴΠπὸ νδυϊουδβ ὄχ] δηδίίοηβ, 566 [ἢ0 
ΠΟΙ ὨΤὶοΒ, αὐ ἰοο. 

γεν. 10. Ειίμράοτα οὗὁ Θοᾶ. Οτσίτηπλ που]ὰ 
ΤΟΠΘΓ βασιλείαν Θεοῦ ὈΥ Ζιεσίπιεπί Οοίίεα, γαῖ (ἱ. 6. 
ΤΏΔΏΠΘΣ ΟὗἨ τι] ΐημ) οΥ αοά. (Οἱ. θη. χχνυῖ, 12 ἢ. 
Οτοον ({ες:., διὸ υος6), οἡ ἴδ οἴου παηᾶ, πο] 8 
[Πδὺ [06 ῬΏΓΤΑΒΘ 8 πϑῦα υβϑὰ ὑδοθη  Α]} 0, ΣΟΥ [86 
ἢτεῦ {ἰπι6 (οἷ. θη, χχν!. 12; ϑοηρ οὗ [Π0 ΤὭΏΣοΘ 
Ομ άγθη, 82) δ Ὀϑὶπο ἃ ἙΟΙΏΡΓΘΘΗδἶνΘ ΘΧΡΓΘ8- 
δἴοη ἕο [6 οὐ͵οοῖ Ῥγοιηϊβθα δηὰ οχρϑοϊθα ἵπ [89 
ἘΝ οὗ βαϊνδιίΐοι, Δῃὰ ροβδὶ ὈΪν ἢγεῦ βυρ ρεδίθα ὮΥ͂ 
8. ἰΐ. 14. -- Ἐν μόχθοις, δταϊὰἃ Αγ Ὠ ΡΒ, ἱ. ἐ., 

οὗ ᾿ἷ8 βαευυίοθ'. Πόνος τθϑὴδ ΟΥ̓ ΊΠΆΪΙΥ ΒΙΣΏΡΙΥ 
ἰοσογς (1,Δἱ., ἰαδοτ), νὨΪ 6 μόχθος (ἔτοιῃ ͵ 
μόγοΞ) ΤαΑΘϑὴ8 ῬΓΟΡΘΙΥ͂ Λαγάδηιρ, αἰδίγεββ. "ῊΘ 
Ἰατίοῦ ἷἰβ ἱουμά «6 Η͂Υ ἴῃ Ροθῦσγ. [Ι͂ἢ τΠ6 [0]]ον- 
ἱπρ' οἶδα πόνος ἰδ ιιδθὰ ἴῃ [8 8680 οὗ ννδὺ ΙΔΌΟΓ 
ὈΣΊΏμ8, τοσαἰἦ : ὀπλήθυνε τοὺς πόνους αὐτοῦ, ἴπ- 
ογεαδεά ἦϊς μοδδεδείοπδ. ΟἿ. Ἐρεϊαδ. χὶν. 15; 
ΧΧΥΪΙ. 15, 

γεν. 12. ΟἱὗὨ δῃὴγυ οὔμϑ᾽᾿Β 'γἱῃρ ἴῃ νγαὶϊ ἔοσ δοοῦ, 
ΒΟΙΠπρ 8 δαὶ ἃ ἴῃ ΘΠ 6818. 

ψειβ. 18, 14. ΣΤηΐο [896 γν»ἱδ. ... ἐᾷ Ὀομάδ. 
Βοιῖἢ ουθηΐβ 8ΣῸ τηθηςἸοῃθα ἰοχούδογ, ουΐ οὗ σΠχου- 
ΟΙΟΡΊΒΙ ΟΓΥΟΣ, ΡΓΟΌΔΌΪΥ οἡ δοοουμπί οὗ ὑδμοῖγ βί π}- 
ΔΥΙΥ. 
ψὰν. 14. Σκῆπτ ΤῊΪ8 νοχὰ 18 ἑουηὰ 8180 

ἴῃ [Π6 οἰδββίεβ ἰῃ ἐμ γϊδιαὶ, Ὑ ΠΘη πδροὰ ἰῃ ἃ τησῖδ- 
ΒΟΥ͂ΟΔΙ 5680, δῃὰ ρῥθῃΘΙΆΙΥ 80 ἰῃ [0 ]δἴῸΣ 

Ὅροι, Οἵ. Ηετγοά., νἱἱ. δ2. ΝΟΙΠΟΡ (δῖ5. πογὰ 
ΠΟΣ βασιλείας ἢδ5 [Π6 Δτί!ςΉ]6; Ὀπΐ 1ῃ6 δΒορρίγθ οὗ 
[6 Εργρθδη Κἰπράοχῃ 18 ΟἸΘΑΣΙΥ͂ ΠΙΘ ΔΗ Ι. 

Ψαν. 15. ΑΑἍἕ ΒΟΙΥ ῬΘΟρὶθ διὰ Ὁ] σλθ1θ5η8 βοϑά. 
ΤῊΪΒ ἀο68 ποῖ βουπὰ ᾿κὸ 180 γοργοβθηΐδίϊοηβ οὗ 
σΒΠΟΏΐοΆ1] ὈοοΐΒ, νν ἰς ἢ ΠΟΥΘΡ σοι πη ἴδτϑαὶ ἴῃ 
Βιιοῦ ἃ βιυυθορίηρ, ἱπαϊβογ αιϊπαῖθ ψαΥ. Οπίθοσ]οῖ 
((ὑοπι., αα ἰος.) ουϊὰ πηἀογβίδηδ [18 85 Χϑίδσ ἢ ρ 
ΟἿΪΥ ἰο 106 ὈΘΟΟΣ ο885 οὗ ὉΠ6 ἴϑγδ 6 68 ] 
ὑὸν 17. ΑἍἔἰ στονδγὰ οὗ ἱμοὶν Ἰδαροσβ.0 ΤΠθ 

Ὀπΐηρδ ν᾿ ΠΙΟἢ ΠΟΥ Ὀοττονγοὰ ἔγοτῃ {πὸ ΕΠ ΥΡ δ: 
ΔΤΘ πϑιηθὰ τῃ6 ψᾶροδ Οὗ (Π6ἷ, δοῦνυΐοθ ἰῃ [ἢ8 ἰδπὰ 
οὗ Ὀοπάδσθ. ΟΥ̓ 15 ἴδ6 ᾿δαδύ ρᾶσὶ οὗ [8 Υ6ῖβθ ἴὸ 
Ὀ6 σοπαδίἀογοὰ 88 δχρίδηδίουυ οὗ ἴθ ἢσγβ ἢ [ἢ 
π8ὲ0ι ο886, τ[Π6 ταναταὰ 88 ὑΠ6 συϊάδηςσο δπα ῥ͵ΤῸ- 
ἰθοϊίοι τουπομβαζοα ἱπ [Π6 ὙΠ] ΘΓΠΕΒ8. 

γεν. 19. Οδεῦ ὕθσω ὍΡ, ἱ. Ἃ., [μεἷγ Ὀοά68 ΠΡΟῺ 
ἴΠ0 Ἰαπὰ. ϑοιιθ οὐ ςδ ποιὰ τη8Κο (ἰΐ8 ΤΘἕϑυ ἴο 
[Π6 Ιεγϑο] 168, Ὀθΐ ἰδ ἰ8 ζ),ΓϑιΩδι168}}}7 ἱηδατηΐθ- 
εἰν]6; ΜΠ|Ὸ τὉ06 ψοτὰ 864. ἀνέβρασεν, ἰδ υϊῖθ 
ἴοο βύγοῃρ ἴο ΘΧΡσΘΒΒ διιο ἢ 8. (ὨΟΌρ]} δ. ΙΕ 18 4180 

ἰροαΐϊ οὗ ΠΑΥΙΊΟΩΥ͂ ἩΪ (6 σοππθοϊίοη, οβρεοΐ Ὁ 
[26 ζο]]οννίηρ, εἰ ειοίατο, διὰ τοῦτο. 

γεσ. 231]. Κωφῶν .. .. νηπίων. ΤῊΘ ΨΌΪρΔι6 
888 πιιιίογιπι εἰ ἱπ)απίιπι. Ὅ͵ 6 τὸ ἠοῖ, ΠΟΎΤΘΥΟΡ, 
ἴο τη οὗ ἃ τη ῖσϑοὶθ, 88 ϑομηπιὰ δηὰ οὔποσβ ἀο. 
ΤῊ ποχὰβ ΓΘ ΓΑΙΠΟΣ ἴο ὍΘ [Δ ΚΘΠ ΤΠΘΙΒΡΒΟΥΙΟΒΙ]Υ͂ 
ἴον ἴ6 δεν, το Δα Ὀδοοσηθ ἀμ} δᾶ βιαρία 

ΤΠ ψοτὰ πενταπόλεως, ΒΟΝΘΥΘΓ, ΤΥ ὉΘ υϑεὰ ἱπ [ἴῃ τ{Ποἷγ Ἰοηρ Ὀοπάδρθ, δα Τοου]ὰ ΒΟΆΤΟΘΙΥ ὉΘ 6Χ- 
εἷἴ8 ςΟἸ]οοὐδνθ δβϑῆϑθ, στ πουῦ Θχοϊπάϊηρ [06 ἴδε 
88ι Ὀθϊ ΤΟῸΓ οἰ. 5 δοί!}}}7 Ῥουβῃθα, 

γον. 7. ὕπῦσοο!υ ἔτυϊΐα. οβδβὶθὶ 
'.08116α “ΔΡ0}]68 οὗ ϑοάοπι ᾽᾽ δΓΘ τηδϑϑῃϊ, --- 
ἴῃ δὃἢΡ 
Φοθορθῦθ βαγ8 (εἰ. ἁ“μά,, ἷἱν. 8, ὶ 4), δὲ 186 

[Π6 580- ἰἸη8κο 10 ΤΟΙΣ ἴο ΜοΟΒθ8, Ὑῆ0 88 βίον οὗ βρ68 
αὐ} Βαῦ ἴῃ ὑπαῦ οα86 τὸ Βῃοι α ποὺ ἴδνα, δχρεδοϊαά ἐἰ9 

τϑηοθ, Ὀπὺ Γπτηΐπρ' ἴ0 ΔΔἢ68 ἰπ [6 Πδπά. } ὑ] γα], ΔῸΣ δυο ἃ ποτὰ 88 νήπιος. 

Ῥοοϊοά ἴο οι ἱπι6 Πρ θυ, ἔοσ ᾿πδίδηςθ, ἱπ βοῇ 
ἃ ΒΟῺΡ 885 Μιτγίδιη᾿β, Ουΐθον]οῖ, ΠΟΘ, ἜθΕ 

ς 



ΤῊΕ ΨΙΒΞΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. οδ8 

ΟΒΑΡΤΈΕ ΧΙ. 

1.2 ΒῃηΕΞ ρῥτγοβρογρᾶ {π6]γ πουκβ ὈΥ ὦ (89 Βεαῃᾷ οὗ 8." ΒΟΙΥ ργοόορμοί. ΤΈΘΥ σψϑηΐ 
8 {πγουρἢ δὴ πη ΒΔ 64 τ] ἀΓπ β8,} δπα ρἰ οῃ θα ἐδηΐβ ἴῃ ὑγοκ] 688 νγαβϑίθβ. ὙΤΠΘΥ͂ 
4 βἰοοα ἀραϊηβὶ {Π6ΙΡ δμθιηθ8, Δπα ψαγάθα οὔ" {Π6ὶν δάγθγβαυῖθβ. ΏΘη (ΠΟΥ 6 ΓΘ 

(ἰγβίγ, ἐμ  Ὺ 681164Ἁ ροη {Π66, ἀπὰ νγαίεν ννῶβ σίνϑθη ἴποῖὰ ουὐ οὗ 8 ὅ ΠΪπΙΥ τόοκ, δπὰ 
ὑμοὴν {Πἰγβῦ γγὰβ ἀυθησ θα οι οὗ ἃ Ἷ πατὰ βίοῃβ. 

ὅ Ἐὸτ ὈΥ δὲ ἐλέησε {ΠΟ ΘΠθαΐθ8 6Γ6 ΡΌΠΙΒΠΘα, ὈΥ͂ {Π686 ὙΠ6Ὺ ἦπ {πον πορᾶ 
6 τόσο Ὀοποῆϊθα. [ηβίοδα " οὗ ἃ ἔουηίδίῃ οὗ δῃ δνυθγῆονπρ τίνοσ, (γα τὶ ρΌΓΘ, 
7 ἴου 8 σϑῦυκο οὗ [ῃ6 δοπηηβηαιηθηΐ (0 8] Υ {Π6 ἰηξαηύβ,} δου σαναϑὲ αηΐο ἰΠθηὶ 
8 δϑυπάδηῃοθ οὗ ταίδϑυ ὈΠΟΧΡρΘΟίΘαΪΥ ; βδονίηρ ὑπϑῖὰ ὈΥ {πον {Πἰγϑῦ δ {παᾶὺ ὄτηθ ΠΟῪ 
9 {δου ἀϊάδί ρυπίβὶν {πα ῖν δάνθγβαγθβ.θ ΕῸΓΡ ἤθη ὙΠ6Υ  Γο ὑτἰθᾶ, ΑἸ θ6 1. διέ ᾿ῃ τητος 

ομιαβεϊβοά, (μον Ιϑατηθα 1} Βονν [86 ἀπροάϊγ, θοΐηρ Ἰυἀσοα ἰπ ταῦ, τυ γ ὑοστηθηιθα. ἢ 
10 ΕΓ {π686 βου αἰϊάβὲ δαμῃπηοηΐβῃ δηα {ΓΥ̓́,) 88 8 ἔδίῃμοσ  Ὀὰὺ [Ὦο86, 88 ἃ βϑθύϑῖο Κίηρ, 
11 {δου ἀϊάϑέ οοπάθπιη δηᾶ ρυηΐβη. Απᾶ νπϑίμον ΠΟῪ 6 τ δοβθηῦ ΟΣ Ὀγθβθηΐ, ὑΠ6Ὺ 
12 νψοτγο δῆϊοιοα 411κ6.}8 ΕῸΓ ἃ ἀου}]6 στίοἔ σὴ Ἰροη ἔμοτῃ, δη4 8 στοδῃΐηρ ὁ. δοσοὰηΐ 
18 οἵ" {86 τϑιμθιργϑηοα οὗ ἐῤλέπρε ραϑι.}δὃ ΕῸΣ στ ῃθὴ πο δοασγὰ ἰμαὺ (Βγουρ 5 {ΠΕῚ. 

ΟΥ̓́Τ Ρυηἰβῃμηθηΐβ {8686 μα Ὀθθὴ Ὀοποβίθα," μον Πδα δβοιηθ ἴθϑὶϊηρ οὗ [86 Τωοτά. 
14 Ἐὸοτν Πἰπιὶ δ ττοπι ΤΠ6Υ το]θοίθα πεῖ Βοοσπ, οἢ Ηἷβ Ὀοΐηρ 15 Ἰοὴσ ὈΘΙΌΓΘ οϑβὺ δΌΑΥ Οἢ 

ἴΠ6 οσοξϑίοη οὗ {Π6 Θχροβϑυγο, ἴῃ {π6 ἰββὰθ οἵ ϑυβθῃηΐβ, [ΠΟῪ δάιηϊγοα, Ὁ Πανΐῃν 
1δ εμἱγοίοα αυΐϊῦθ οὐ σνγῖβο ἐμδη {86 τἱρμύθουβ. 3 Απᾶ οἡ δοοουῃὺ οὗ 2 16 100] 18} ἀ6- 

γὶοθβ οὗ {μ6ὶγ το κΚοάηθϑθ, ΏΘΓΘΌΥ 2 Ὀοΐπρ ἀδοοϊνθα ΤΠΘΥ Ὑτουβρρθα ογθορίηρ 
(ΐηρβ 25 νοϊὰ οὗ γσθάβοῃ, δπα ν]]6 ογθαίιγθβ,᾿ (που αἰ 8. βθηἀ ἃ τη] ἰζια6 οὗ ἰσταί[ 04] 

16 Ἰἰνίην (ἴπρβ 35 ροη ΓΠπθηλ ἔῸΓ ῥα βτηθηΐ ἢ Ἶ (μαὺ (ΠΘῪ ταϊρῦ Κπονν, ὑμαὺ γγῃθγθ- 
17 τὶῖν}8] ἃ τηλ βἰππϑίῃ, ὈῪ [μ686 {πη ρΒ 18 ἢ6 ρα βηθα.9. ἘῸΓΣ (ΠΥ ΑἸπλσ Υ Βδηά, {παὺ 

Τ846 4150 3 (ῃ6 που] οὐ οὗ τηδίθν ψιμουῦὶ ἔογια, αῃίθα ποῦ τλ68ῃ8 0 Β6η4 ὩΡΟῺ 
18 (ποπὶ 85. ἃ τυ] δ οὗ ὈΘΆΓΒ, ΟΥ ἤθδτοθ 1Ϊοῃβ, ΟΥ ἀπο Ἡ11Δ Ὀοδβίβ, [}} οὗἨ γᾶσθϑ, 

ΠΟΎ]Υ ογθδίθα, οἰὑμο. Ὀγθδίμῖηρ ουὐ 8 ΒΕΙΥ Ὀγθδίῃ, Οὗ βϑῃάϊησ Τογἢ ἃ ἔο.] 8π}6]]}1η ν΄ 
19 γϑροσῦ, 5: Οἵ βῃοοίϊηρ᾽ ἰΘΥΥ 016 Βραυκβ ἴτοπηι ὅ' ἐλοῖγ ΘΥ68; οὗ πῆ ο ποῦ ΟὨΪΥ [ἢ6 δια 
20 τηϊρῦ οοτηρίοίοὶν 58. αἰδραίο (Πθτ, Ὀὰῦ 4180 {Π|6 ὑθυυῖ}]6 βῖ σῦς αὐ ΥῪ ἀΘβίγου ἐλθηι. 

Υ88, δὰ νι πουῦ [Π686 ταῖρῃΐ [ΠΥ μᾶνθ 141|16η ἀοτγῃ τ] ἢ οπθ ὈΪαδβί, θοὶηρ Ρυγβιθα ὈΥ͂ 
“υδβιῖϊοο,5 δηᾶ Ὑπό ΔΥΆΥ δ᾽ ΓὨΤΟΌΡὮ {π6 Ὀγθδίῃ οὗ {ΠΥ ρόνοῦ ; Ὀαὺ ἔδου [88 

21 οτἀεγθα 411 ἑλέπρε δοοογαϊηρ ἰο ὅδ᾽ Τηθαβυγο 8παὰ ΠΌΡΘΙΡ δπαὰ τνγοϊρηῖ. ΕῸΣ ἴΐ [8 
ΔΙΑΥΒ δύ [ΠΥ ΘοΟταδΠά ἴο βῆθνν (ΠΥ στϑδύ βγθηρ ἢ ; δηα 0 888]] ὅ7 τ Πϑίδπα {μ6 

22 ρόνοῦ οὗ [Πΐπθ δίτὴ ἢ ΕὟὉΣ {Π6 ψγῆο16 σοῦ ]α Ὀδίουθ {Π66 18 88 ἃ ἀ δὲ ΒΡΘΟΚ ὅ8 οὗ ἐμ 
28 ὈΔ]ΔΠη06, γθ8, 88 ἃ ἀΤῸΡ οὗ τιοτηΐηρ ἢ ἀον ὑμαὺ [4116 0} ἄονγῃ ρου [μ6 θατῖῃμ. Βιυΐ 

Μοαι. 1-4.---1 ΑὉ0.: ἰπ. 3 (89. 8 [0 ὙΠ ΟΤΏοδΕκ8 ἔλα τσας Ὠοὺ πανὶ οἃ (ἔρημον ἀοίκητον). 4 φῬ᾽δοϑθα τ ΟΣΟ 
πιοτο ἸΔῪ ἨῸ ὙΔΥ (ἐν ἀβάτοις). δ ψ616 δυοιμοὰ (ἐχθροὺς ἡμύναντο. ὙΥ͂ΔὨ] κἰγεα ἴο 89 γο σὺ Βοχο ( Ο᾽ασία, αὐ πος.) ἴ89 
τορθιϊηᾷ α πῖς Ῥγορμίδο ; 80 8180 Βυῦδοι δ Βιδείισεγκ) οἱ. 5 16. 7 [δ9. 

νοοῖ. δ-8.---5.. Ψο: ὉΥ (δ0 βαιηθ. .. . ΕῸΣ ἰμδίοδα (ἀντὶ μέν). 5. δ ΡΟΤΡΟΓΌΔΙ γυποίης τἶγοῦ ἰτου δ] (ταραχθέντος 
χἱϊἢ 1711. Χ. 167. 258. Α. ΕΒ. α. ον ταραχθέντες οὗ 8} ἐεχέ. τες. 11. Ο. 28. δὅ. 41.) νυ ὶτ 20} Ὀ]οοά (660 Οὐ»ι.), ἴοσ ἃ πιδῃΐ- 
ἔοοϊ τορτοοί (ἔέλογχον ; 106. 261., ἔπαινον) οὗ ἐλαξ οοτηγηδηάτϊησεὶ (η0 τις ὶθ, Ὀὰϊ ἃ νν61}- πον δοϊηπιδηἀτησπὲ ἰδ Γαΐοττοα 
0), ὙΒΟΣΘῸΥ ἔπο ἰπΐδι ἐδ Ἰν 610 δ δίῃ. 10 Ὦγ 8 πη6828 ἩΒΙΪΟὮ ΠΟΥ ποροὰ Ὡοΐ [0Σ (ἀνελπίστως) : ἀοφοϊασίηρ ΌΥ ἐλαξ (ἰχεὶ 
ἐσ ΒΟῊῪ ἴδοι πδὐδὶ ρυπίπηοά (866 Οὐηι.} ὑμοὶν διἀγοσβασίϑ. 

γοτα. 9-16δ. -ἸἸΑΟΥ. : Κοον (ἐμ 16 ἱα ποῦ ΠοτΘ (6 ἴοσοϑ οἱ ὄγνωσαν, Ὀπί γαίμοτ, αν 0 κποισ, ἰεαγπεὰ). 12. ἼΤΟΣΘ 
υάκοά ἰὰ τῬταὶδ (Ἐτίϊποοθο δορίβ μετ᾽ ὀργῆς, ἩΪ Χ, Ο. 23. 1086. 268. 261., ἴογτ ἐν ὀργῇ οὗ [80 ἐεχέ. τες.) διὰ ἰοτταθηϊοά. 
ΑΟΥ͂. διὰ“ ἐιἱγειίης ἰῃ δηοίμοσ ΣΏΔΏΠΟΣ ἰὮΔη ἐδ ἐιδὲ ᾽᾽ οτἰ ἰηςς [6 8816 δὲ τὸ σ. 14, τι Βοτο ἰδ ῬΣΟΡΘΣΙΣ Ὀοϊοηρβθ. (1 ἀο 
μοὶ ΚΗΟῪ Ὑδδύ δυ ΒΟΥ  τδὸ γο θὰ οἱ ἰοῦ (18 οὔδηκο. Οουθγάδ!ο δὰ ἔπ Βίβπορ᾽ε ΒίΌΙὁ --- 1 Θχδυνηϑὰ ἰπ6 βδοοοηὰ 
οὐἀϊείου --- ζΟ]1ονν 6 ΘΟχΟὉ ἰοχῖ.) 12 Ὅὺ: (Ὧ6 οἶμον... ἩΒΟΙ͂ΒΟΣ ΠΟΥ ᾿ατὸ.. .. γοχοϑά δἷἷκο. 14 ον. 15 ἀππιρ 8 
Ραδὲ (ασίπισω, 20] οτσϑὰ Ὀγ Εσίίσασ μα, ψοι]Ἱὰ τοβὰ παρελθόντων, Ὑἱζὰ 111. Χ. 23. 106, 167. 248. 261. 296. 0ο. Β. 6. Ὁ. Ἑ. 6. 
Ἠ.. 1. ἴοΣ παρελθουσῶν οἵ ἔδιο ἐεχέ. τές. ; παρεληλνθότων, ὕδ. 2δέ.). 16 Ὦγ. 117 [Π6 οΥδοῦ (αὑτούς) ἰο Ὀ6 νεησδίρα 
(Ετ ἐσϑοο τθοοῖγοβ εὐεργετημένους --- ἴοΣ εὐεργετουμένονς οὗ [Π6 ἐεχέ. γεε. 11. 68. Δ]. -- ἴσοι 11. Χ. Ο. δδ6.(ἁ Βυὲ ατίπηπι 
δοὰ πευδεὺ τοϊοοί ἰΐ 86 ἃ οοσγϑοίϊου). 18 ογκὶίβ ἶὰ. (Το τὸν γάρ, ἰου πὰ ἰῃ 11. Ο. Χ. 238. ἀπὰ οἰποῖβ, δῃουὰ Ὁθ 

σμδηκοὰ δοοοσαάΐης ἰο Αττιδ! ἃ, αδδνῦ, δπὰ ΕΣ Σβομο, ἰο ὃν γάρ; πὲ Θτίπηπι οΟὈοοῖδ, δηὰ ἰδῖκοβ τόν ἴὼΣ ἐμ σοϊδίϊνο δὰ 
Ὡοῦ {Π9 δείἰο10. 19 ΒΘ 88. Ὁ ἐβτοόνῃ ουὔΐ δὲ ἴπὸ οαδιίηρ ζοτί οὐ έλε ἱπαπία, Ὠΐτὰ ἰῃ ἐμ9 ὁπ, θη ΤΌΘΥ ΒΑ 
Ὑ2ὲ σΔ1ὴ6 ἴ0 Ρ868 (ἐπὶ τέλει τῶν ἐκβάσεων) ἘΠΟΥ διπιίχοὰ. 31 για [86 ΘΕἾΤΘ βορέθποο, ἱηδοσείης ἰὲ δὲ τόσο 9 (106. 

251. τεδά ψηφίσαντες --- ψηφίζω ΞΞ ἰο τοῖς ισἱτὰ Ῥεδδίος, 0 σπυοία --- ἴον διψήσαντες). 8. Βαὲ οτ (ἀντὶ δ. 53 ὙΒΟΣΟν (Ὦ. 
Ἅ ρβογροηίδ (566 (ὐηι.) 328 Βορδία. 35. ὈΠΙΡΘΔΟΙΔΌ]6 Ὀοδδίδ. 21 γρῃρόδῆοθ. 

Μοκα. 106-22. --- 5.ΑΟΨ. : 189 56:10 αἴδο (καί ἰ6 ἑουὰ Ὀσΐοτο κολάζεται ἰῃ Χ, 28. 258. ΑἸΒδ.ΔΑ.}) 5881} Βο 6 ρυπίδῃοά. 
Ὁ οηιΐίε αἰδο. δὺ ποτὰ οἵ... διηιοηρ ἐμβο. δ1 Ὀσεδιίηρ ουϊ οἰ Π6Υ 8 βουγ ταρυῦσ, οΣ ΔΙ Υ δοθπίδ ({π9 Ὀοδί οσίεἶοα 
δάορὲ βρόμον ἴον πο Ρἱπν., νἱἐἢ 1Π. Χ. Ο. 23. δδ. 6].) οὗ ϑοδλείογοα δεηροῖκο (σ06. Ο0᾽1.). 33 ΠΟΥ 019 δρασίκὶϑα ουἂϊ οἵ. 
8ὲ ἩὨοτοοΐ. ... ἀϊδραιὶοἢ ἰμότα δ οη090 (ἐκτρῖψαι, ὙΒοΒ ΕΛ Σοοἢθ δἀορίδ ἔσοιῃ Χ. (ΌΥ ἃ οογρϑοῖοσ) 111. Ὁ. δδ. 167. 248. 
204. 296. ἰῃ Ρ'δοο οὗ συνεκτρῖψαι οὗ {δὸ ἐεζχέ. γές. ; οἵ. χἰ!. 9). 8ι μοχοοου θὰ οὐ ὕϑθηκοδηοὁ. δ ροαϊιοτοῦ δὈτοδά. 
86 ἴῃ 1 τδοὺ οδηδὲ..... δέ δ]} τηθα θη ἐμοῦ ὙΠῚἠ . . . . ΔΥ. 8 2 868 ᾿ἰϊὲ]9 ατοαίῃ. δφδ Γη6 τηοτγηΐης. 



250 ΤῊΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

(ποὺ Βαϑὺ ΤΠΘΓΟΥ͂ ὍΡΟΙ 81} ; ἔογ ἴποὰ σϑηδβὺ ἀ0 8}] ἐλύπρε, δια οὐθυ]οοκαβί ἢ {Π6 5β[η8 οὗ 
24 ταθῃ, (δύ {ΠΟΥ ΤΩΔΥ τορϑηί.5 ΕῸΓ (ποὺ Ἰοναδβί 41 (86 ἐλέησε [μδὺ 8Γθ, δῃα δΌΠοντθϑὺ 

ποίπΐπρ τ ἰοἢ (Ποὺ αἰάθὺ τηλκθ ; ἔογ 1 ἴμοὰ δαάδὶ μαίθα δηγίμίηρ ποὺ που]άοθβὲ 
δ ποὺ πᾶνα τηδὴβ 11.282 Απα “ μον οουϊὰ Δὴγ ἐλίπο ἢανθ σγοιηδί θα," 1 ἰῦ δὰ πού Ῥδ6θῃ 

(ἢν ψ1}}} 2 οὐ θ6θὴ ργδβογναα, 1ἢ ποῦ δ᾽] θᾶ ὑπίο δα ϊδίδποθ ὃ ὉΥ (ἰῃΏ66. Βαῦ (Βμοὺ βραγθβὺ 
26 41]1, Ὀδοδιβθ ἴ ἰΠ6Ὺ γα (ϊη6, Ο [νογὰ, ἑλοῦ ΙΟΥ̓ῸΡ οὗ βουΪϑ. 

ψόοτχε. 258-25. ---1.κ. Υ. : υἱηΐκοδὶ δὺ (6θ Οὐν.). 

ἐπίο ἐπϊςίεπεε. 

3 Ὀροδίιδο λέν δου] δεροπὰ (εἰς μοτάνοια»). 
ὭΘΥΟΣ πουϊάοεῖ ἔποι ὯΔ γΥ6 τηδὰθ δΔῺῪ τὐὲπρ, [909 τὰλοτὶ Ὠδάκὶ μδίοὰ ἰϊ. 

1 [0 (189 δίσου ΧΟΣ “΄ ὈΘΟΔΌΒΟ ᾽᾿ βεδιηθὰ ΣΟΥ δΒῸ {8 06). 

8 Ὠδεῦ ἸυΔ9 : 701 

4 Αμπά(δέ; Ο., γάρ). δ ρῃηυτοά. 6 οζηΐ 

ΟΗΑΡΤΈΕΒ ΧΙ. 

εν. 1. ΤῊ ΐδ γ γ80 ῬΥΟΡΟΥΪΥ ὈΘΙοη 8 ἴο ἴἢ6 
Ῥτγοοθαϊηρ σΠαρΡῖΟΣ, [08 βεοοῃὰ ὈορΙὨΠἰ Πρ ἃ ΠΟῪ 
Βοοιϊΐοι ἰῃ ἷς ἢ νυ ἰβάου 18 ΠῸ ἸΟΠΡῸΣ [86 8ιι]6εῦ. 
-- Α ΒΟΙ͂Κ Ῥσορῃρβοῦ, ἱ. ο., Μοβεβ. --- Ἐν χειρί, ὑν οΥ 
ἰλτοιισὴ (ἦς δλαπά. 

νεΣ.Ὡ. ΤΠ ἔδοῦ ὑπδὺ ὈοΓ(ἢ [π6 ἥτεῦ δῃᾶ βοοοπὰ 
ὙΟΥΒΟΒ Ὀδρὶη τ ἱτἢ 1 ΚΟ-δουμαϊηρ ΟΤὰΒ 18 ΟΣΓΓΠΥ 
οὗ ποίϊςθ : εὐωδώσε.. . . . διώδευσαν. ἼΤΠ6 ὙΤΙΪΟΙ 
τηθϑηῖ ὈΠΟΓΘῸΥ ἴο ρῖνο διη ρ ἢ 8518 ὕο ὕΠ9 ἐΠουρ ἢ. 

γον. 8. Αἀνεγβασίθα. Ἀπ] κἰῖοδ, Αι οΥ 98, 
Μοαδρθίιθβ, δὰ Μιίά Ἰδηἶ68. ΟἿ. Νυιῦ. χνὶϊ. -ΧΧχὶ. 

ον. 4. ΑΒ 8 τηϑίίοῦ οὗ ἔδεϊ, {Π6 ρϑορὶθ αἰὰ 
ποῦ (8}} οἢ ἴΠ6 [μοτὰ : ὑΠ6Υ σΟΙΡ]αἰ θα ΤΑΙΠΟΣ ἴο 
Μοβεδβ δῃὰ ἄδγοῦ. Οἱ. ἔχ. χν] 1 Δ, αὰ ἈΝ ῸΠι. 
ΧΧ. 2 ΠῚ --- ̓ Ακροτόμου, Βἰηίνγ. Τῃ6 νογὰ 88 “Ὁ 

ἸΙϑοὰ ἴο ἃ βοῃθ τηθ8ῃ8 ομέ 77 δῆατρ, δρμαγεά. ἷὶ 
18 υδεα Ὀγ ῬοΙΥΡ᾽ὰ8 οὗ ἃ 
ὈΘΙο ΡΒ ἴο ὕἢ6 ἰᾶίοσ ασϑε 
8, ὃ 2. 

γον. ὅδ. Τ ΐβθ νου οοηϊδὶη8 ἴπ6 ἴποῖηα οὗ {16 
ΤΟΙΤΏ ΔΙ Πρ Ομαρίθγβ οὗ τπ6 ὈοΟΚ ; πϑιποὶν, [ἢδὺ [ῃ9 
Ιβγδοϊλιοθ ἴῃ ᾿ποὶσ ποοὰ ψοσο θοηθῆϊοθα ὈΥ {Πδῖ 
ψ ΠΙΟἢ Μ͵88 ἃ ΡΕ}ΒηΠπηθηῦ ἴο ΠΟΘΙ Θμθἶθ8. ΑἸΟΥ 
ἐχθροὶ αὐτῶν τῇ6 Ν υἱμαῖδ ΠῺ8 : “α αργροίοη6 μοΐιι8 
δεὶ, οἱ ἴπ εἶ5, σιπι αδιιπαά ατοηΐ Πἰϊ ]εγαεί,᾽" οἴς. 1 
ἯΔ5 ἀΟἸ 1688 ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΥ ἃ. »]088. 

Ψασ. 6. ᾿Αεννάου. ἦγε ἔοττω, ὙΠΊΟἢ ἰΒ 8 οου- 
βἰϑῃῦ υαγῖα ἰεοίο ἴογυ ἀενάου, ἰβ ΟΝ σΚ,ΘΠΘΥΔΙΪΥ 
Εν τῇ ὉΡ ἴῃ οἰδβϑίο8] ρόδο. Τῆς νογὰ 16 ἀθγίνοὰ 
ΤΟΠῚ ἀεὶ νάω, εοὐεγ- Ποιυΐπο. --- Δυθρώδει (λύθρον, 
εἶδος). ΤΉ ΖΌΓΙΏΟΣ οὗ {Π| Ὑνογβ ἴῃ 1186 οοτηρουπά, 
ΜΏΠΘ6Ὲ ἰδ 18 αϑοὶ δ'οπθ ὈὉγῚ ΗΟΠΊΟΥ, ΔἸ]ν ΝΒ Τ6Ά1}8 
[86 Ὀϊοοα κἰχοαπιίης ἔγοπι ῬνΟΌΏΔΑ ; ἀπ ἃ ΠΏ Θη τιβοὰ 
ὙΠ αἷμα, 838 ἤοχα, ἰδ τπϑϑῃϊ ὕπο δίοοα Δῃὶ αἰιδὶ 
ἔγοπι Ὀαῖ1]6θ.0 Μραΐοα] τγίϊεσβ δορὰ ἴΠ6 δαἀ]δοῖνο 
ἔοτ ᾿ραυζο Ὀ]οοά. 

Ὑργ. 7. Νηπιοκτόνου, ἴο 516 ν 180 ἰηΐδηῖθ. ἘΠ 

[᾿ ἴθ (χ. 27, 4). [τ 
᾿ ὄς ὅο8., Απίΐφ., νἱ}]. 

ποτὰ ἢ88 θθθὴ ἔοι πᾶ ΟἿΪΥ ἤθτο δὰ ἴῃ Ῥβοπάᾶο- 277 επιϊίμδ. 
Ιχζυϑ8. ΟΣ. Βορῃοο]θβ᾽ ζεχ., αὐ τος. 

γεσ. 8. ὕπεχρθοίθαινυ. ΤΠΟΥ σογο 1π [6 
τη δῦ οὗ 8 ὙΠ] ΟΣ 688... ΤΠ6 σοίθγομπος 8 ἴο τῇς 
]βγδθ] 08, πα ποῖ ἴο ἴ6 ΕργΡιϊ8Π8, 848 {16 σοΏ- 
ἰοχῦ μ]δί}ν ΒΏΟΥΒ. 
ον. 1]. Αδδουῦ. ... ὑχγοβοηῦ, ἱ. 6., ποῦ. Γ 

{ΠΟΥ 6ΓΘ δὖ ποῖ 'ἴπ Ἐρυγρῦ, οὐ Ρυγβυΐηρ [86 18- 
ΤΆΘ 68 τγοῦρ ἢ 6 Τ᾿ οα 868. 
δ, 138. ΤῺ τοδάϊηρ νν ἰο ἢ} ΕὙΌΖΘΟἢ6 δαἀορίβ, 

εὐεργετημένους ἴογ εὐεργετουμένους, ἰὰῺ ΟΤΠΏΤΩ᾿ 5 
ΟΡίπΙοπ 8 ἃ ΘΟΥΣΘΟΙΟῺ ΔΣ δίην ἔγοπὶ 8. τη Βα πάθγ- 
εἰδιναϊηρν οὗ {Π6 ρτοβθηῖ, νι Ὠίο ἢ νου] ὰ πλθϑῃ ὑῃ δῇ 
{πὸ ἸΕγδ 188 ἰη τποὶγ δ ἀ ΟΣ Ὧρ 8 6 Γ6 ΘΟὨΠΠΈΑΙΪΥ 
[π8 ὈΘηΘΗ͂ϊοα. ---Ἤσθοντο τοῦ κυρίου, ἰσεγα οθη- 
βείοιιδ οὐ, γοοοσηϊζεα ἰδ6 7Ζοτά, βὰν ἔπαῦ ἴπ6 ὑμίης; 
Ψ88 οὗ ἴΠ6 Ι,ογὰ, 

γον. 14. Ἐπὶ τέλει τῶν ἐκβάσεων, αὖ ἴδ 6 ἰδαιι6 
οὗ ουϑθῃΐβ, ΠΑ ΠΊΘΪΥ, [Π086 τοοοχάθα ἰῃ Εχ. ἰ.-χυῖ!. 
ὟΝ ε ἀο ποῦ Ἰράτῃ ἔγοτη ἴΠ6 δοσίρίῃυσοβ ὑπδῖ {Π 6 
ἘΈΣΡΠΕτΕ ΘΓ ΑΎΆΤΘ οὗ ταῦ Ὠαρροποὰ ἴῃ ὉΠ|6 
ὙΠ]ΟΘΤΏΘ58, ΟΥὨ ἴπαΐ (ΠΟΥ͂ ΘΥΟΣ μα δὴν δαἀπλ γα 
ἴοσυ Μοβϑβ δὲ ἰοδάθσ οὗ ἴῃ 5.8 6}1065. 

γεν. 156. Ἕρπετά. ῬΙΟΌΔΌΪΥ ποῦ “ τὰν μνλῃ ̓ 
(Δ. Μ.) δἴοπθ, Ὀπὺ 8180 οχσοσοά 68, 88. ἴπ6 ΠἰΒΙΟΥΥ 
ἰοδεΐ68. 

γεσ. 16. Τὴ [Π6 Ῥσγοϑοηΐ 886, ΒΟΥΓΟΥ ΘΓ, ἰῦ ΓΔ 8 
ποῦ [6 8Π1118]8 ὑπΠδὺ ΨΕΙΘ ΟΓΒΏΪΡΡΟα ὈΥ {Π8 
Ἐργρείδηβ {πῇ ὑνγ Ἀἤοσναγὰ 5. βδηΐ ὌΡΟμ ἢ θη 
88 ΡυΠἰΒητηθηῦ. ΟἿ. Εχ. υἱϊ!. 2, 16, 21; χ. 4. 

ΟΣ. 17. ἩΜαιῖοσς τἱίμουν ἔοστΩο. Το ποτὰ 
ὕλη ἰδ δρᾶ, πη οὶ τηθϑηῦ ΟΣ ΡΙΠΔΠΥ τοοοα, Ὀυΐ 
ψ᾽ Ι ἢ δἴζου τΠ6 Ππι6 οὗ Ασίδθοῖ]θ νγ88 πξθὰ ἔοῦ [86 
τηϑῦουϊα] οὐ οὗὐ ὙΒΙΟἢ {Π6 Ῥνο τ]ὰ τγδ8 δι! ρροβθα ἴο 
υθ πιδάο, δ θοαὶ; σοηῃδί οΓδα 8ἃ8 ἃ ἀνν ]]ρ, ΤΠθ 
ορίτμδῖ γογηιίοββ (ἄμορφος) ΟἈΠ ΒΟΆΓΟΘΙΥ͂ ΓΟΙΘΓ ἴο 
6σφη. ἱ. 3, 88 δοβιηϊά, αυϊθουγϊοῖ, δὰ οὔδοτβ 5ὰΡ- 

860, 61 1 8 δαὶ ἃ τὺ [6 “ Θργ ἢ τγδδ νἱπουῦῖ 
οττὴ 8ηὰ νοϊὰ,᾽ δῃὰ Πογο {πΠ0 ΓΧΧ΄. 848 ἀόρατος 
καὶ ἀκατασκεύαστος. Το ἰάφα ΒΒ Ρ]αϊοπὶς, δηὰ 
{π6 χα χοδβίουῃ ὕλη ἄμορφος ἴδ νΥ6}}- ΚΟ ΟἿΘ 
ὉγΥ ψΠ ἢ ὉΠ6 ΡΠΠ]ΟΒΟΡΏΘσΘ οὗ ὉΠδ΄ ρμογίοα ἀἡδβὶρ- 
πεῖρα ὕΠ6 Βρροθθα δὔδγπα υ οχ ϑυ ηρ τηδίο τ 4] οὐ 
οὗ ν]ΐοἢ 086 νου] τγ88 ζοστηθὰ, “6 βυ ρροβίτοιι, 
τπούθονοσ, ἴπδῦ ΟἿΣ ΔΌΪΠΟΥ ΒρΡΟΒ ΚΒ ποῦ οὗ (6 
ΟΥ̓ ἶηΔ] σγθαύϊου, θὰ ΟΥὨἨ ἃ ΒΘΟΟΠΟΆΓΣΥ δαἀδρίδιου 
οὗ 118 ΑἸΣΟΔΑΥ͂ οΥθδι θα πηλίῖθυ, 18. ΟΡ ἴο [18 
βρί τὶς οὐ {π6 ραββϑεζο, νη] σἢ νου] ἃ ΘΙ ρἢ8812Ζ6 Ὁἢ6 
πιΐχ!λ οὗ Φοίονδῃ. Ηθηρθθ, 8 τηπβῦ οοποϊμαθ 
ὑπαῖ Πα δοοορίβα {Ππ6 πῃ Ὁ] ὉΓΠ104] ΡὮΠΟΒΟΡῺΝ ΟΥὨ ιἷ8 
(ἴπ|6ὸ ἴῃ [8 τοδοπίηρ {πὰ τηδῖῦοῦ 88 δἴΘΓΠΑ]. 
Οἵ, ον ιανοῦ, Κὐθ6}, ἱπ διμα. ὦ. γί, 1865, ἷν., 
Ῥν. 698, ΨοΟ ϑδανοσδῖθβ (Ππ6 υἱεῖ {δαὶ ρεθιάο- 
δΟΪοσλοη ἰδ Βροακίης ΠΟΙα βίη ρὶν οὗ ἃ τηο]άϊηρ, 
οῦ ἃ ογραιίοη, οὐ πηδίζον, 8η ΤΣ οβ (0 ἰχ. 1] Ἐ 
ΧΙ. 9) 85 σΟπΗΣΤΉ Ως; ὕΠ)6 νἱ ον. 

Ἄγ. 18. Βρόμον λικμωμένους καπνοῦ. ΟΠ 
Ἐπ Κ8 [Π6 τηρϑηΐηρ ζουΐ δπιείΐ, σῖνθῃ ἴο [6 βδιβὲ 
ποσὰ, δόζο ἔσοτῃ ἌἿοπίοπηαϊηρ ἰδ ἢ βρῶμος, 
εἶμοθ [8 τηθϑηΐῃρ 8 ΟὐΠαιἶ8ο ἰομα ποΐδο ; [,8ϊ., 

ΟΥ αδἰδο Χ. δὲ Μοῦ νἱ. 7; 06] 1ἷ. 90. 
ΘΟΡΠΟΟΪ6Β (6π., αα νος.), ὨΟΎΘΥΘΙ, ΤῊ ΔΙ 81:8 
(πὰ 0 18 θὰ 8. 1658 σογτϑοῖ ἔόσιῃ οὗ φλαύγην Ουι- 
ὑθτὶοῦ ἈΡΤΘΟΘΒ ΠῚ Οτπητω, δηὰ σοίογβ ἰῦ ἴο (ἢ 
ΒΠΟΥΠ Πρ οὗ [ἢ δ 818, 88 ἴῃ 00 χ])ὶ. 9-12. ΤῊ 
Βοοομα ΟΟασμδθκ πογιὶ ἰβ Ὡοΐ ἴο ὃθ ἱἈΚΘῺ Ῥδδδίνο]ν, 
ΔΒ ὃν Οὔ Α. '΄., Ραΐ ἃ8 ἸἸτπϊ της “ὙΠ δῃΐπ)818 "ἢ 
ἴῃ [06 φῬτονίουβ οἰδαβα ἢ [ἢ6 561}80 Δ ον6 ρίνθῃ. 
ον. 19. ΤΠ σύν ἴῃ ΠσΟΠΙρΟΒΙ ΠΟ ἤθτα, 1 ποῖ 

Βίσγίοκοη οὐδ ὙΠ ΕΥ̓ ΖΒΟΠ6, ἢὰ8. 8ὴ ἰπύρΒ] 9 
ἔοτοορ, αἰϊοσοίπον. Τὺ ἴδ ΠΠΚΟΙγ παν {π0 Δ]. Ὀαδὶ- 
16 κ 15 τηθδηΐ, ὑσοάυςεα ὈΥ͂ 8 οΘος κ᾿ 8 ερρ ὑτουαρά 
ὈΥ 8 Βογρθηῖ. [{ σὴ δῇεροὰ {πὲ [18 εἰδείην 
ψου]ὰ ἀτῖνθ ΑΥΑΥ 81} ΟἾΒΘΙ ΒΟΙΡΘΩΪΒ, δὰ ἰῃδῖ 
ΘΥ̓́ΘῺ ἰΐδ8 Ἰοοὶκς νν88 ἀθϑίῃ. 

γοσ. 206. Αοοογάϊης ἴο τῃϑᾶδῦσο. (Οἱ. δοῦ 
ΧΧΥΣ. 25; 18. χί. 12. Ηδμῃοθ ἢθ ψουϊὰ μοί, ὈΥ͂ 
ΒΌΓὮ ΘΧΟΓΔΟΓΑΪΠΆΓΣΥ ΡῈ ἰΒητηθηΐβ, ἀθρασὶ ἔσοση [ἢ6 
Ὁ80.8] ογάοσ, ν᾽ ἱοδ, δέου 41}, τμ6 Βὶρἤθϑι νυυϊθάοιι 
νου ]ὰ ἀϊοϊδίο. 

γεσ. 92. Ῥοπὴ ἐκ πλαστίγγων. ΤὮΘ ἤχει σοσὰ 
τηθϑηδ ἱποίϊηαϊίου αοισπηισατα, ἴῃ ΘΟ Σδα ἰΞτἰπο. ἢ 
ἔτουῃῃι σοῦ, ἱποἰἱπαίίοπ μριυατα, ἀτιὰ ἰδ ῬαΥ ΓΟ. ΔΙΙΥ 
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υδοὰ οὗ [86 δἰηκίηρ οὗ ἔθ ὑαίϑοθ. Α δϑοοηάδγγῃ  ἴοΥ ΓορηΊΆΠΟ6. --- Παρορᾶν. Το ἢτγδιὶ τηδϑηΐηρ ἰδ 
τηδληΐησ ἰ8 ἐλαί τολίοὐ πιαΐξο8 ἰδὲ δοαΐδίωγη; ἤοΓΘ, [0 ἰοοῖς αἱ ὃν (λα ταν, 1ο ποίΐοο, τεπιατᾷ ; τῃθῃ, ἰὸ 
ῬΟΓΠΔΡ8 το τϑζοσϑαοα ἴο [8. χ]. 1δ, [Π6 ἀπδὺ {Ππ8ἰ [ἰοοῖ ρμαδὶ α (λέμψ, οὐετίοοἶ, πιαζε ἰἰσὰξ οὗ, δὲ ἱπαεΐ- 
οἸΐηρβ ἴο ἴῃ θ64108, πιακίην [πὶ ποίζμοσ ᾿ἰσ μεῖον  σεπὶ ἰοισαγάβΒ. Ἡδθτθ ἰδ ἰδ ΟὐνίΟυΒ}} ποῖ ἴο ὃ6 ιιϑοᾶ 
ὍὯΟΓ ΠΟΔΥΪΘΓ. ἴῃ 8 δδοϊαΐο, "υπΐ ἴῃ ἃ τοϊδιϊνο 5686, Δ! 68ρ6- 

νον. 28. ἀοά ἄοσα ποῖ, ἔγοτη ρσγυάθηςαὶ σϑϑ-  οἶδ}γ 88 1 πηϊιθὰ ὈΥ 106 οοπίοχί. ΟἿ, Ἐεϊα. 
ΒΟΙΒ, πὨροὰ ἴο μῥαηῃΐβῃ οἴἶοπάθια δὲ οὔποθ (κα) χχνὶϊὶ. 7. 
ΘΆΣΓΒΙΥ κἰ 98) ; ἤθΏΟΘ ἮΘ ΒΒΟΥ͂Β ΙΏΘΙΌΥ, διὰ Ὑγ8 118 

ΟΡ ΧΙ]. 

1 ἘῸΕ {μΐπο ἱποουτιρί᾽ο  ϑρ τὺ ἴ6 ἴῃ 411] ἐλίπσε. 
2 Ὑπιοτγοίογο τοργογοϑὲ βου ἰμϑη ὈΥ {1{|10 πὰ 11{{16 {πὲ 14}} ἰμΐο 58ἴη,52 δα νγασηθβὺ 

ἐλεηι ὉΥ Ρυζίϊηρ ἐόηι ἵῃ σϑιῃθι γα πο ΒΘγοΐῃ (Π6Ὺ πδᾶνο οοπαθα, ἐπαὖ Ἰοανίηρ ἐλεὶν 
8 τ] οϑάπθβϑϑ Π6Ὺ ΤΩΔΥ 6] ονθ οα ἰμθ6, Ὁ Τοστὰ. ΕῸΣ {Βουρἢ ἰὺ νγαϑ (ῃγ ν1}} ἴο ἀ6- 
4 βίτου ὈΥ͂ {Π6 Παῃάβ οὗ οὖσ ζϑίϊιθγβ {Π6 ὃ ο]4 ἱπμδὈϊ δ ηΐβ οὗ ΓΠγ ΒΟΙΥ Ἰαπά, τἸσλονι ποὺ 

Βαίοαβί ὁ ου δοοουηΐ οὗ οἀϊουθ ψουκβ οὗ ἩΪΟΒογϑεν τ ῖο ἢ (ΠΘῪ ργδοιοθα δηα ἈΠΟῪ 
ὅ τίϊθϑ ; Ὀϑίηρ ΒΟ. τθγο 1688 ΤΩ ΓΘ ΓΟυΒ οὐ οὨ]ἀγθ δῃα βυο ἢ ἃ8 ραγίοοϊκ οὗ βδογι οὶ 
6 ἔδαβίβ οοχιροβοᾶ οὗ δυϊηδη Ηθβἢ δηὰ Ὀ]οοά, ἰηἰἰαίθβ οὗ δῇ Δθοσλη8 016 ἔθ] ον ἷρ ; ὅ 
7 δᾶ 485 ρᾶγοπίϑ ὑμαὺ Κι ]οὰ τὶ 6 1 οὐγπ Βαπαβ 86] 01688 800]8,Ϊ {πδὺ {86 Ἰἰαπᾶ 

ΜἘΙΘΙ ποὺ οϑίθετηθαβέ ΘθΟΥΘ 4}1 οὐμοσβ Τ᾿ τηῖρῃῦ γϑοθῖνθ 8. τΟΥΙΕΥ σον οὗ Οοα᾽β 
8 ΟὨ]άγθη; πουθυίμ6]θ58Β ουθὴ ἴποβθ ὑμοὺ βραγθβύ 88 θη, δη4 αἰ δύ βοηὰ νγϑβρ8, 
9. ξογθγ μου οὗ {Π]Ππ6 Διτηγ " 0 ἀδβίσου ἔθθιῃ ὮὈΥ 1100}]86 δῃᾶ 1116. Νοὺ {παὺ (μου 

γγαδί ΠΏ8016 (0 Ὀτίπρ [16 ὉΠΡΌΑΙΥ ὑηά6Γ ἴΠ6 παπᾶ οἵ {μ6 τἱρμίθουβ ἴῃ Ὀαι16, ΟΣ ἰὸ 
10 ἀδβίγου τῃθαὶ δὲ ὁὔοθ ὉΥ͂ ὑθστὶ 06" Ὀθαδίβ, ΟΥ ὙΠ} οπ6 τοὰρἢ ποτὰ ; θυῦ Θχθουην, 

(Ὦγ Ἰυασταθηίβ ὠροη ἐλδηι ὈΥ 11{016 δηὰ 1116, (μου σανοϑὺ ἐλδηι ρ]δοδ ἴον 15 γαρθηΐϑηοο, 
ποὶ δοίην Ἰρπογδαπί {πᾶὺ {Ποὲγ οὐ ρίμ γγ1ὰ8 δν]]}, πα ὑπ8ὺ {πΠοὲν τ ἸοΚΘά 688 γγ88 1} Ὀγοᾶ 

11 ἴῃ (δ, δῃᾶ ὑμαὺ {πϑὶν ἀἰβροβι ΐοη ομδηρσθα ποὺ ἔογονυοσ ; 15 ἔογ Ὁ τνα8 ἃ ουγβϑᾶ βϑϑᾶ 
ἔτοτα 86 Ὀορίπηῖησ, ΝΟΌΣ αἰάδύ (Ποὺ ῸΓ ἴθαν οὗ ΔῊῪ πιαπ ρῖνθ ὑθθηλ διηηθϑίῃ 5 

12 ἴον ἐλοβα ἰλίποε  Ὠθγοῖὶη ὉΠΟῪ βἰπηθᾶ. ΕῸΓΡ ὙὙο 88}8}} βᾶγ, ΥΥ̓ παῖ μδϑὲ (ῃοὰ ἀοηθ ὃ 
ΟΥ ἯἘΟ 8}8}} νυ ϑίαηα (ΠΥ Ἰυσρταθπί ἢ ΟΥΓ γὼ 5118] δοουβθ {πΠ66 στϑβρϑοίϊηρ {π6 ἀθ- 
βίστυοσϊίοπ οὗ μοϑδίμοη,,} ποτὰ ποὺ πηϑᾶοϑί Κ ̓δ Οὐ ΠΟ 81}8}} σοὰθ ἴο βίϑῃᾶ υρ 5 

18 αραϊηβί (Π66, ἴο Ὀ6 ἀνϑηρθὰ οὐ δοοουηὺ οὗ 7 ὑηγὶρῃίθουβ θη ΕὟὉΓ {Π6Γ6 ἷβ πὸ ᾽δ 
Οοά θὰ ποὺ {πδὺ σανοί ἴο 41], ἴο νου ἴδου ἀπ υμος Βῆθνν ὑπδὺ (ΠΥ Ἰυαρστηθηὶ 18 

14 ποὶ πη͵π5ι.5 ΝΟΓΙ 18 ἔπ το 9 Κίπρ' ΟΥ ὑγγαπῦ γνῃ0 ἰ8 3 8016 ἴο βοὺ ἢἷβ ἔδοθ αρϑὶῃβί [Π66 
15 ἴον ἔβοβθ σβοιὰ 5 ἴδοι ᾿δβί ραᾳπιβηθᾶ. Βυὺ Ὀοΐησ τἱρμίθουβ ἐῤψεοῦ, ἰμοὰ ογάσγοϑί 41} 

ἐλίπσεα τὶ σὨ θοῦ ; {Β᾽ κίησ ἐξέ ποὺ οοπββϑίθηῦ 3. τὰ (ΠΥ ρον Σ ἴο οομάθμιη θυθῃ 3" 
16 δίτω (μὰΐ Ὠδίἢ ποῦ ἀθβθγνυϑα ἴο 6 ρῃῃβῃθα. ΕὟὌτσ [ΠΥ ρόονγογῦ ἰβ [Π6 στουπᾶ οὗ [ῃγ ὅ τὶρῃι- 

Θουβη 658. 84 ὈΘΟΔΌ86 ἴποὺ τὶ [86 Τωοτὰ οὗ 4]], 18 τρακϑίῃβ ῃ66 στδοϊουβ ἰοτγαγαβ 35 
17 4}1. Εοτν ψὮθῃ πηθπ 60 πο θα] ον ἐμαΐ μου ἀτί ρογίϑοῦ ἴῃ 5 ρόνγοσ, [μου βῃῃδυγθδί 
18 ἐν εσϑηρσίῃ ; δηᾶ ἴῃ ὑμοπὶ ὑμαὺ ΚΠΟΥ τέ ἔμοι ἀοϑὺ Θχροβθ ὑποὶγ ργοβυιηρίου.9 Βιυϊ 

Ψοτ. 1-6. ---Ἰ Α. Υ΄. : ὉΟΘΟΣΤΌΡΕΌ]6. 3 οἰεκίοῃοδξ.... οὔσῃ (παραπίπτοντας). 8 ἙοΡ᾽ὺ. ... δοιὰ ἐλοδε. 
4 (μισήσας ἰδ ἸοἸηοὰ ἴο ἴῃ ζ0]]οΥνὩ ΤἸΩΘΙΙΌΟΥ ἴῺ 11., 86 Ὑ|6}} δ ἰῃ πὸ δυϊ ον εἶοδ τηϑηὐοηθὰ ὉΥ Ετίίσθοδο, 111. Χ. 6.). 
ὃ ἴον ἀοίηρ τοοοὶ οἀΐουά.... νἱ᾽ϊοδλοσαῖιδ διὰ τ οϊκοὰ βδοσίβοοθδα; δηὰ αὐδο ἐλοϑὲ Ἰλοσο ] ]οδα..... δὰ ἀονοῦγεσδ οὗ ΤΏ ΔῊ 8 
βωοὶ (ἔος σπλαγχνοφάγων ---οὗ 11. 1Π1. Ὁ. δπὰ πιοδὶ Οοσά. --- Οτπιπὶ τ]ὰ Βαυοστοοίδίος δὰ ΑΡ6] νου ]Ἱὰ τοδὰ σπλαγχνο- 
φάγονς, πὶ! Οο. δηά “12 Οοἀὰ. βοτχίϊ ""; οἵ. Οὐνι.), αμὰ ἴδο ζοδδίβ οἵ Ὀ]Ἱοοά ; τοίδὰ ἐμοῖσ ῥσίοοίβ ουΐ οὗ 6 τηΐἀκὲ οὗ 
ἐδείνς ἰἀοἸ]δίτους ὄγοῖ (ἐσέ. τές. ἐκ μέσον μνσταθείας σον. Οἰά 1κἱ. α τπεαΐο δαογαπιεηῖίο ἵμοὸ; Οοά. [Π.. ἔγοπι (δ ἤγαεῦ 
Βδληά, ἐκμεσουμνσταθειασον ; δηὰ ἴτοιυι ἃ δοοοηᾶ Πδῃά --- ΜὨσὮ ἰ6 ποὺ ΔῈ ΒΥ ΣΟ Θ᾽ 6 ΔΡΡΑΓΔίΌΔΘ ΤΟΡΓΟΒΘΏΪΑ --- κμυσον- 
μυσταθειασου, ἰκῸ8 ἀρτοείηςζ, Ὁ (Π6 τα μαπὰ, υἱἱὰ Χ. σοάά. 111. δὅ. 106. 2083. 264. 296. Β. α. τοαὰ, εκμεσονμνστασθια- 
σον. Ῥτίίσεοο δάορίδ ἐκ μέσον μύστας θιάσον : Οτίτα Δοὰ Πουδοῖ,, ἐκ μύσους μύστας θιάσον ; οἷ. Ο(Ὀνη.). 6 {δ6. 
Τ 20010 ἀοδεϊίαίο οὗ Ὠ6]Ρ. ͵ 

οτα. 7-11. --Τ Α. Υ. : οἵλεν (τοὐ ἴῃ ἐδο ατοοῖς, Ὀὰὲ ποσάζα] ἴο οοπιρίοίο ὑπ δοπεο). 8 Ἠοϑῦ (τοῦ στρατοπέδον σον, 
Οοά, 11., τοὺς στρατοπέδονς, οἵο., 860 τιδικίηρ ἰδ ἰπ δρροδίἐΐοι νυ ἢ προδρόμους). 5. Ὑἱ ασῦο]. [10 οἱ. 11 (ΠΟΥ͂ τόεγὰ 
8 ὨΔΌΚΒΓΥ κεποσαξίοη (πονηρὰ ἡ γένεσις αὐτῶν) διὰ ἐλαὲ ἐμοΐΓ; 1581166 τοῦ. 12 οοκλιδείου του ἃ ὩΘΤΟΣ Ὀ6 ὁ ὨΔηροὰ (566 
Ορηι.). 418 γρασάου (β60 Οὐνι.). 
γα. 12.16. --- 19. Α. Υ΄ : ἴοσ ἰδο παδιίουιο ἔδδὲ ροσίδι (1 ἢδτο του ἀογοὰ ἔσϑοὶυ ; 1}... ου δοοοῦης οὗ Βοδίξοη [πδιϊοῃβ) ἕμδι 

Βδγὸ ὈοαΏ ἀοαίσογο). [ἔ1[ὅδμδεί δ. [16οπήξυΡ. 17 τουϑημϑὰ ἔοσ ἔ!:9Θ. [ὅἔδκδὉΟ ὩΘ πον 8 [Ώθτο αν. (ἅὃ υηγίροί. 
Ὁ ΧΟΙΈΠΟΥ 884]]. 51: ἐγγδηΐ (ἀσΌδι}}ν “' ΤΌ]οτ,᾽" Ὀσἱ ὮΘΤΘ Δ)1ονΝνοὰ ἰο δίδῃὰ δ πδοὰ ἴῃ ἀϊδιϊποϊξίου ἔσομι "" Κίηρς ᾽)) "6, 
Ῥ ἀπ᾿ ἩὮὨοΙα (ὧν). τ ἐξοοῖο δὰορίδ ἐκόλασας (ἐεχέ. γες.,͵ ἀπώλεσας) ἴτοτι 111. Χ. 28. δδ. αἱ. Οο. ΑἸὰ. Ατ. Ασαι. ; ἴὁ 16 8150 
Σ6 τοοδϊηᾳ οὗ 11. 38.Α. Ψ. : Ῥοσδαιυυ οι ἔπθῃ δ ἔθου; δτὲ... . . ΔΤ ΟΔΌ]ο (ὀφείλοντα). Ψ. οί ΘΥΘῺ (αὐτὸν τόν : 
800 (Ὀπι.). 326 ᾧρ [Ὡ6 Ὀοχίπηϊηρ οὗ (ἀρχή, Ὀαὺ νὰ ἐδ [Π6 τηϑδηῖις οὗ ϑγομμα ΟΥ εαμβ8α ; ΔΗ], ὁπ ἴδ οὐδοῦ δηὰ, που]Ἱὰ 
ΤοποΣ ὉΥ ἡπρετίμη, δὰ 86 γ6 ἔπδί 9 Οτθοκ [6 ϑαυ ϊγαϊδθεῖ ἰοὸ : ἡ γὰρ ἀρχὴ τῆς ἰσχύος σὸν ἀρχὴ δικαιοσύνης ; 506 Οὐ.) 
6 [Πο0 ἴ0 δὸ χταείουϑ πηίο (σε ἰδ κὐἀοὰ δἴτον φείδεσθαι ἰῃ ΠΙ. δδ. 106. 167. 248. 264. 261. 296. 60. α!]κᾳ. Ατ. Αττι.) 
γα. 171-21... -Ἐ.Ὰ.0Ὲ.: Ὑάμω 39 οὗ ἃ 71}} (πδσᾷ., Ρεγοι). ἜΘ φιοοηρ ἴδθῖ ἐδδὲ κυονν ἰὁ (ἐν τοῖς εἰδόσι; 111. Ο]ά 
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ἴ8οὰ, Βανίηρ ΡΟΥ͂ΘΡ αὖ δοιητηδηᾶ,} Ἰυάσαβί ὙΠ} ΟἸΘΙΏΘΠΟΥ, ἢ. δηᾶ συ]οϑὺ ὃ τ ΜῈ} 
στοδῖ ἔδυου ; ἴου ἔμοιι οδῃβῦ ὁ 156 ΡΟΥΘ ΠΘΏΘΥΟΣ ὅ (Βοὺ ψ110. 

Απᾶ δ ὈΥ βοῇ νου ἀϊαβὺ ἴσου δας (ΠΥ ΡΘ6ορ]6 (μαὺ 16 1υ8ὺ παρ βῃου]ᾶ Ὁθ 
δυχηδη6, δηὰ αἀἸἀβὺ στρ κα Πγ 8Β0η8 ἰο Ὀ6 οὗ" σοοᾶ ΠΟΡΘ ἰμαῦ μου ρὶνοβί " γϑρϑηΐ- 

20 866 ἴῸΣ 8:η8. ΕῸΓ ἰδ μου αἰάβὺ ραμὶβὰ 15 (86 Θηθιηΐθβ οὗ ὑμγ οὨ]άγθη, δηα {Π080 
ΜΟΣΙΠΥ οὗ ἀθδί, τυ 500}. ᾿πἀυ]ρόποθ ̓ πα ζουρδάσϑηςο,}2 ρσίνίηρ ἐλόηι τὴ6 πὰ 

21 Ρ]δδὺ, ΠΟΘ ΟΥ ΓΠΘῪ τηϊρηῦ ΤΓΠ ἴσοι 6Υ]] : 5 1 πονν στοδὺ οἰγουταβρθοίίοι ἀϊάβι" 
(Ποὺ Ἰυᾶρα [ΠΥ βδοῃβ, υπίο οβα [14 θγβ ἑμοὰ ρανθδί Ῥγοχηΐβθβ οὗ ροοα ὑπίπρθ τ] 

22 οδίδϑ δῃὰ οονθηδηίΐβ᾽ '͵ ὙΒΟΥΘίογο, ψἢ}]6 ὁ του ἀοβῦ ομαβίθῃ 8, (μου δοουγραβί 
ΟἿΓ ΘΙΘΙΏΪ68 ἃ ὑπουδβδηᾷ {1Π|68 ΠΊΟΓΘ, ἴο {86 ἱπύθπὐ {πΠδῖ. ἴῃ Ἰυαρίπρ, ψγὸ βῃου]α οασο- 

28 {0]1γ ὑπ|}Κ οὗ [ΠΥ ροοάπαδβ, δῃα οἢ Ὀοΐῃρ Ἰυᾶροά, γγα βῃουα ἸΟΟΚ 0 ταθγου. ΤὮθσθ- 
ἴογϑ 4180, {86 ππήαϑῦ θη ἘῸ ἰ᾿ἰνθά ἃ 100]18}} 116,15 Ποὺ ἀϊάδβὺ ἰοτταθηὶ ὑπσουρὰ Τἴ 

24 {Π6 1] οὐσῃ δϑοχηϊπαίΐομβ. Απαᾶ ᾿ἰηάθϑα,}8 (Π6Υ τγθηῦ ΔΒΙΓΑΥ 80 ἢ ἴᾺγ ἴῃ (Π6 γγαγβ οὗ 
ΘΙΓΟΓ, 858 (0 Βο]α [δῖ ἴοσ ροάβ, γῃο ἢ ονθὴ διποηρβὺ (Π6 Δ 1818 Ὁ ΟΥὨ ἐλοὶγ ΘὨ ΘΙ. Ϊ68 

2ὅ ψογῸ ἀπβρίβοα, δοίην ἀδοοϊνθα, 88 Ομ] στο οὗ 80 ππαθγβίδηαϊησ. ὙΒΘΓΘίοσα τρΐο 
ἐλεηι, 88. ἴο οὐ] στο ὙΠ Ποὺ (Π6 86 οὗ τϑᾶβοι, ποὺ ἀϊαδὺ βοπὰ {π6  Ἰυσρτησπί 

26 ἰο πιοοῖκ ἕλεπι; Ὀὰῦ {6 ὑπαῦῷ ἢδγνθ ποῖ θθθῃ σϑίογιηθα ὈΥ͂ βρογίάνθ ρῃπβητηθηίβ ἢ 
27 588}}8}} 166] 8 Ἰυᾶρπῃηοηΐ ΟΣΏΥ οὗ Οοα. ΕῸΓΡ ψῃγουρ ἴμοβθ ἐπὶ ηρδ ΠΟῪ γ γθ ἀἷδ8- 

19 

Ὀ]Θαβθα δρουῦ βοϊῃρ β ἴογοσβ ἡγοῖῃ {μθτὰ,5 ἐλαὶ ἐδ, {Πγουρἢ ἰμοβθ ὑῇ] ἢ 35. ὙΠ6Υ 
που σὺ ἰο δὲ σοάβ, ποῖ ὈΘίηρ Ρυπίβηθα ἴῃ ἴδθηι, [ΠΟΥ 858} Πἰπι, δηα δοκπουν]οᾶροά 
᾿ΐτη 88 “5 ἰχρ (οά, νοι Ὀοΐογο ὑπο  ἀθηϊθα ὑπαὺ (Π6γ Κπονν ; 35 ὉΠΘΓΟΙΌΓΘ 4130 στὴ θ 
[06 Ἔχ ΤΟΙ Υ οἱ οομαἀοθιηηδίίοι “ προπ μοι. 

1Δδι. Αὐτω., οὐκ εἰδόσι : Χ., σε εἰδόσιν ; δδ. 254., εἰδόσι σου) πιδκοδὶ ἐλεὶγ ὈΟΪ άπ 688 τηΔΐοδὲ. 
Τεοηάδοχίηρ νου] ὰ ΟΔΥΡΥῪ (86 1άδ6α ἐμδὺ οἴδοτῖ ἰο γοχυϊσοά, τ ἰσ ἢ ἰἀ68 ἐδ ποῖ οοῃ αἰ θὰ ἰὰ δεσπόζων). 

δ ψὯδ6η (ὅτε, 26].). 
9 (οὐ. 11., τί ΠΙ. 68. ΑΙὰ., δε [86 ΤΑΣΘ Ἴοστο διδοῖς --- οτος, Ηοτοὰ., Ηἰρροῖς. 

10 ἘῸΣ ἐτιμώρησας, 111. ὅδ. 106. Δ]. τοδὰ ἐτιμωρήσω, ἩΔΙσΘὮ [8 Δἀοριίεα ΌΥ ΕΥ ἐΣοἢθ ὶ 
1Α.Υ͂.: [89 οσοῃάοτηποά ἴο. .. 

8 ογάδογοδὶ (οἴ. (ον. δἰ Υἱϊ!. 1). 
8. πδδὶ τηϑδάο ΤΥ οἰ] άσϑι ἴο Ὀ0 οὗ ἃ. 
-- ἰηδἰοδὰ οἵ δίδως οὗ [Ὧθ6 ἐδαέ. γές. 
οἵ. χνυὶἱἱ. 8, το. 81} [9 538, Ὠδγο {ἰ5 τοδάϊηρ. 

4 τηλγοδῖ. 

Ὁ γηρδίθυϊης ἐἦψ μόνο ([ΐ8 
3 φαυλὶγ (κο0 Οοηι.). 

ΦΒυί. Τ Βαδὲ ἴδοι ἱδυσῃῦ.. .. πιογοΐϊζα], 

. ἀοϊ ὈοσχϑιτοὩ. ΣΣ ογηα 

δηὰ οοῃοδβοθηδίου (ΕὙ Ἐβο 9 δορί ἔτοπι Χ. διέσεως ἴογ δεήσεως Τΐδ νὙογὰ, 86 γι 6}} 88 [᾽9 ὈσοἌοθάϊωρ καί, ἰ6 νδηϊίης 
ἴῃ 111. 106. 161. 268. 254. 261. Α. Β. Ο. Ε. 6.1. 6ο. ΟἸἹὰ [μαἱ.; οἵ. Ορηι.). 

16 (πὸ ΟὟ... . μαδὺ ΒΨΨΟΣΕ, δηὰ πιδὰο σουθηδηίδ οὗ βοοᾶ ῥγοδιἶδο8 (ἢ 9 ῬαδΑδ 9 ὨΔΙΑΙῪ δάπλί οἵ ἃ 1} - τῆς κακίας). 
15 θὈ ἀο]  γοτοὰ ἔγοτη ἐλδὶγ σοδὶίοο (ἀπαλλαγῶσι 

618] ἰγαπαίδιϊος ; δεῖ, “σάεγα ει Ῥγογπίδϑιοπίδμα ἐαὶηιὶϊς γωποεια). 
Ψοτα. 22.-2]. .-- ΑΟ΄.: ὙΒοσοδα. 16 ψν θη γὸ πάσο... ὙΠ Θὴ Μδ ομγρεῖτεβ ΔΤΟ.... ῬΠογοίοσο Δ ΘΓΟΔΔ ΤΏ ΘῈ 

ΒδΥθ ᾿ἰνοὰ ἀἰββο! αἰ θ Υ δηὰ τισὶ Ἀὐδοῦ 817. (Εοσ ἀδίκους, 111. 23. 106. 157. 248. 2598. 254. 261. 294. Οο. ΟἹὰ [μιἱ. βγΣ. ΑΥπι. 
Α.Υ͂. τοδὰ ἀδίκως, ψΐοΝ 18 Δ]40 ῥσεΐογσοα ὈῪ ασίπτα δὰ Βοϑιιδοἢ.) 
(καὶ γάρ͵ κἔᾧὃ5 γαῖγ. 
ἐἴοη, ν Βογθὶ μὸ ἀδ)]οὰ τὶ ἰοπὶ. 

Ὁ βδηὰ Πο]ὰ ἐλδηη 707... .. Ὀοαδίδ. 

τ ποῖ (ἴοῦ οὖς Χ. τοδὰ οὖν ; οἷς, 248. 26].) (ἐδόκουν θεοῖς, 106. 261.). 

11: πο δδὲῖ ἰοστηοηὐοα ἐλεγὶ τὶν. 186 ἘῸΣ 
31. ἃ. 35 Βα [67 δὲ που]ὰ ποὺ Ὁ... ἐδιδὺ σουσθο- 

5. ἰοοῖ ἴου δὲ λίπε... .. κτυάκοῦ ὙΠΘῊ ΠΟΥ ΟΣ Ῥαπὶδηοὰ. 36. [0 (61 
36 ψὮΘῺ (80Ὺ δαῖο ἐξ, ἴΠῸΥ δεκιον)οάμκοα ἀἰπι (0 

ὃς 86. 36 ἴ0 ΚΠΟΥ. 21 κηὰ ΓΠΟΣΟΖΟΣΟ οδῖηο οχίσοιο ἀδιηηδίϊου. 

ΟΒΠΑΡΤΕΒ ΧΙ]. 

ΨοΡ. 1. Ἰωσογχρὶ Ὁ] 6. [Ιἢ {6 βθηβ οὗ ἐπι- 
»ενίδλαδίε, εἰεγπαὶ. ΤῊθΘ ὙΠ ΈΒ5 [138 ΠΘΙΘ, Δ8 δἱ 
{πὸ ὑὈσρὶπηΐηρ οὗ [Π6 ἔοπτγίἢ επαρῖογ, {πῸ Δα τοι : 
“Ὁ φιαπὶι δοημδ εἰ διιαυὶδ 6δὲ, 7Ζ)οπιῖπε, δρίγείιιδ ἰμιι8 
ἔπ οἰππίδιυδ ! 

Ψογ. 3. Τή16 δὰ 16. ΤΪ8 18 βαία ἴῃ 4}8- 
τἰποιίο ἔγοτῃ ἱπητηθαϊδία δηὰ τοί] ἀσκιγυςτίοι, 
Β ἢ 88 18 ΒΡΟΚΘΙ ΟΥὨ ἴῃ ὙΟΣΒ6 19 οὗ {116 ρσϑυΐοιιβ 
σμδρίου. 

ΥὙγ86γ.8. Ἡκδίθαδι. ΟἿ. νϑγβὸ 34 οὗ [6 δ] νη 
ΟΠαρίοῦ, δπἃὰ γϑῦθθ 8 ἴῃ πὸ Ῥγεβθὴῦ ὍΘ, ὙΠΘΤΘ 
[6 ἴον οὗ Οσά ἔογ 811 δἷ8 σσθαίγοα 8 βοὺ ΤΟΣ. 
Ἡρδτο {πὸ δὶ οὗ [686 τῇϑῃ 'βΒ ρὰϊ ἴἢ [6 ἴοτο- 
Βτουμὰ ; δηά τπδὺ ΡΟΓΠΔΡΒ, ΓΑΙΠΘΥ ἴδῃ ὑῃ6 Ροῖ- 
ΒΟΠΒ {μοιηβαῖνοβ, 8 ὑπουσῦ οὐ. 85.111, τ 8 ποῖ 
ΘΆΒΥ ἴο ΤΟΟΟΏΟΪ6 86 4688 οὗ ΥΘΟΥΒ6Β 2 δηὰ 8, ἴἴ 
{πὸ Δα ΠΟΥ 18. Οὐ κΚίης ἱὰ ὈΟΓῺ οὗ 186 ΒΆπι6 ο͵888 
οὗ ῬΘΥΒΟΏΒ. ᾿ 

Ε΄. ὅ. Συλαγχνοφάγων ἀνθρωπίνων σαρκῶν 
θοῖναν, ΒΒΟΥΊΒο181 ἔραδὺ οΥ̓ [ῃοδθ ἀσονυουσίης Ὦυ- 
[8 Β66ὮῈ, θοῖναν Ὀδΐπρ {Π||8 χτηδὰθ ἴῃ6 οὐ]οςΐ οὗ 

Βαϊὰ ἴο Ὅ6 ἰουπὰ ΠΟΥ ΟΣΟ 6Ἶ886β.ὈΌ 1 που]ᾶ αἾϑο, 
νι ἢ ατίγημη, οομηθοῦ αἵματος Μὶζῃ θοῖναν. ΟΣ, 
ΥΆΔΏΉΒ. 

ον. 6. Ἐκ μέσου μυσταθείας σου. ΤΠ 8 '8 [9 
τοδαϊηρ οὗ {Π6 ἐεχί. τοο., ϑηἃ 18. ὕΠ6 ΟὯ6 Βυρροτίοα 
ΟΥ̓ {Π|0 ΤηΔΊΟΥΙΥ οὗ ΜΆ55.; νυὺῦ ὑΠ6 ὑεχῦ 18 πἢ- 
ἀοιυ θυ ύογ σονγαρίῖ, πὸ δυο ἢ} ψογὰ 88 μυσταθεία 
συ ρ Οἰβονν 6 ΥΘ, Μν Ὦ116 Ὁ ρῖνο 8 ὙΠ ΔΗΥ ΤΘᾺ- 
ΒΟΠΔῸΪΘ Οἰν ΠΠΟΪΟΡῪ πὸ μοοὰ 86η86. ΓΘ ρᾶββαρθ 
τηυδί ὈΠΟΓΟΙΌΓΘ ὉΘ τοσομδίγιοῖοα 10} ἴἢο «αἰὰ οὗ 
ἴ86 ναγϊδιυίομπα οὗ ἴῃ6 σοἀϊοοβ. ΟἿ. 7 επί. Νιοίο8. 

γοσ. 7. ᾿Αποικίαν. ἯΥ6 τπαυὶσῦ πᾶν δχροεοιθα, 
ΥΆΌΒΟΥ, ἐποικίαν, εἰποθ ῬδΙοδίϊηθ δου ΑὈΣΔ ἢ ΔπιΒ 
{{π|Ὸ ΜῸΠ8 ἰοοκθὰ ροῖ 88 ἴΠ6 ἔδιβουδιὰ οὗὁἨ 189 
1βγϑθ] 168. 

Ψεσ. 8. Α8 σζωϑθηζχι. Τηΐβ τοῦ] βοο ἴο 60Π- 
ἔστη {πῸ ἰάθα οχ ργϑεβοὰ δῦονθ (υϑῦβθβ 8 δηὰ 4), 
τΠδῖ 8 αἰδιϊπούίοη 18. ὉΠΟΓΘ δοῖεν τηδὰθ ὑυεύπϑοῃ 
ΤΏΘ 88 506} Δηα {Πα6ῖγ Βἴ}8. ---- ν δὲρβ. ὉΤδ6 κβῃ)θ 
ΜΟΙ τοηἀογοὰ πὰ πὸ ΤΧΧ. Ὁγ σφήξ, λοτπεί, 15 
ουμὰ αἱ ἔχ. χχ δὶ. 238; ουῖῦ. Υἱῖ. 20; “οβῇ. 

μισῆσας ἴῃ ὙΟ1Θ6 8. ΟΥΐπηπη, οὐ 1ῃ6 ΟἾΝΟΣ Παπὰ, χχῖν. 12. 
που] τοϑδα σπλαγχνοφάγους, Ἀυιὰ οοππμοοῦ ἰΐ ἩΠᾺ! 
θοῖναν ἴῃ [6 δβ6η8θ οὗ οεἰοὐταίϊπο α βαογὶ Πείαὶ  ὈΣπΚίην πὸλε ννενονν 

τοπὶ ἀυπιαπ Ποδὴ, π ον ρῖνεβ ἃ τοῦθ ροβίϊίοπ, ἀεατί. ΟἿ. Μαεὶ 

εγ. 10. Ὁ λογισμὸς αὐτῶν. ὙΠοῖΓ νΔΥ οὗ 
ἷδ τηοδηΐ, δῃὰ 80 ὑποὶγ αἱ8- 

Ἐσςο] 8. χχυϊ!. 7; 2 Μᾷᾶος. νὶ. 
Βιμοοίδος βοηΐθθοθ ΤῺ νοσὰ σπλαγχνοφάγος ἰδ, 28, Υἱὶ. 21]; 4 Μδοο. ἰχ. 80, Ιὲ ἰδ υϑεὰ ὈΥ Οπ6 οὗ 
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ἐπ ἰαῖοσ ΕδΙΏΘΥΒ ἴῃ ἴθ 8686 οὗ ἐπέδηζξίοη. Οἱ. 
Βορδοοὶεθ᾽ Ζ2., αα του. 

Μοῦ, 11]. Α ουγποὰ δοθ6άᾷ, ἱ. 6., ουτδοα ἰῃ Οδ- 
ὩΆΔΏ. ---Αδειαν» ([,4ϊ., δεσιγία5), “’οεάδοπι γοπι 
δαν, δεσαγιίψ, απιπεδῖψν. (Οἱ, Ἡοτγοά,, ἰϊ. 121, 6; 
Βηςγά., ΣἰΣ. ὅ8 ; αῃὰ ῸΣ 8 δβἰπιΐϊαῦ ποι, χὶ. 

23. τϑιβο πο ΟΣ, Βονονογ, τόουὰ ρὶνο ἴο πὲ 
ὙοΓὰ Ποῖα [ἢ6 86η860 οὗ ἐΐσεπδο, ἐπαἰμίφεποε (υδπῖα 
Ῥεοσαπάϊ), ατιὰ ποιυ]ὰ ὑγαμπβίαϊο : “ Δ ἰμ, πεικίνοπι 
ἐϊνπιέπε, ρο(εείαίενα 7εοἰδίϊ ἐ{18 δογμπι, ἐπ σιίδιια Ρεσοα- 
γυηί." ΒΒαῖ ἰξ ἰδ ρμοδαίϊα ἐπαὺ ὮΘΙΟ [ἢ 6 πιδδπίης 
οὗ ““ορρονγίπῃϊίγ "ἢ ψουἹὰ Ὀ6 ΤΟΣ δι} 180]6 ΤΠ 8 
ΒΩΥ οὗ {ΠἸοδα ὨΪΠΘτΟ ϑιρσροϑίθα. Τῆδιὺ 18, ἰῦ γγ88 
ποῦ ἔγοπι ἔοδγ τῃδὺ Οοα ρανο {Ππὺπὸ ΟρΡροσ ΠΥ ἴῸὸ 
δἷη. Τηΐδ πιρδπΐηρ οὗ ἴπΠ6 πνογὰ ἷβ. 8180 ἰδίοτὶ- 
ΘΔ γ}} βυρρογίϑά ἴῃ {Π6 ᾿αῦθγ δςοϊϑδί βίο) 
αγοεκ. Οἱ. ϑόρδοου]οθβ, αὐ τοῦ. 

Ψεν. 15. Αὐτὸν τόν, ονϑὰ Ἠΐτη. Α58 ὑοδκ, 
ΒυΤΩΔη ΓΌΪ]ΘΤΒ οὔΐθη ἀο, 8πὰ τηποἢ 1658 ἴΟ ἀ0 Δηγ- 
Κΐηρς νόοῦβα ΓΠδῃ [Π]8. 

γεν. 16. ἫἪ γὰρ ἰσχύς σον δικαιοσύνης ἀρχή. Τι 
δ ὯΟΐ ΠΘΟΘΒΒΑΡΥ [ἴῸ ΒΌΡΡΟΘΘ, ὙΠ} Κοοῦ! δηᾶ 
οἴδοῦβ, ὑπδὺ (6 δυῖποῦ σψουῦ]Ἱὰ θιμρηβίζο ὑἢ9 
ῬΟΥΘΣ οὗ αοὰ δ {πὸ Θχρθηβο οὗ ιΐ8 μοϊΐηθϑδθ. [{ 
ΤΑΥ͂ ἸΏ6 80 ἔπε Οαοὰ ἰδ 50 ριοδῦ ἴδ Ηθ ἢδ8 πο 
(Δρραῦθῃμῦ) Ὡθοθβοῖ ον ἴ0 ὧἀο ΨὙΓΟΩΣ ; Οὗ ἰδ τίσις 
ΤΟΙ ἴ0 ἴΠ0 αἰνίηθ ΡῬΡΟΥΘΥ 88 δὴ 8.050] 6 αὐ] γ 
ὙΒίοΝ ἴῃ [861 Ῥσοδαρροβθθ [06 ργϑϑθῃοθ οὗ οἵου 
Δὺδο] αὐ 40 Δ] 1165, ἢΟΪ᾽ ἢ. 658 ἱπο] ἀφὰ. 
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ψεῦ. 175. ΤῈ (ἐν) ἵδοσὰ ὕμαῦ ΚυΟ ἰΐ, ἰ. ε., 
Κρον ὑπαὺ Οαοἀ ἰβΒ ΑἸτιϊ ΐγ, Ὀυδ ἀο ποῦ δεὺ 80- 
οΟΥ ΪὨρῚΥ. -- Ἐξελέγχειν ΤῊΘΒἢ8Β ἰ0 δεαγοὶ οι, ἰδδὲ ; 
[ΠΘὴ ἐο οὐπυῖοί, ἐχροδε. 
ον. 18. Σὺ δέ. Οὐοάά. 33. 106. 254. 26]. 296. 

οπιὶϊ δέ, αηὰ ργΟ ΔΌΪΥ οὨ δοοοῦης οὗ ἴπ9 αἰ ΠΥ 
οὗ [6 Ἄδοπβίγιςιίοη, [680 ψΟΓὰ8. ἐπ ρἰ γί ἴπδὲ 
ΒΟΠῚΘ ΟἾΠΘΥ ῬΘΙΒΟΩ ᾿δὰ Ὀθθμ Βροκθὴ οὗὐὕὨ.ἁ ΤΠθ 
τΥΓ 6 Γ ἰῃ ἔδοῦ ργοῦΔΟΪΥ δὰ (16 οἰ688 οὗ τυ πότ ἢθ 
δὰ }8ὲ Βροίκθῃ (ν γα 17) ἰῃ Υυἱϑιν. --- ὙΝΊ οἱοσα- 
ΘΏΟΥ͂, ἐν ἐπιεικείᾳ, ἰπῃ αἰ ποίου ἔγοιῃ βίσιοῖ ᾿ανν. 

γεν. 19θ. Ἐδρϑηΐδῃοθ ΤῸΣ δἰῃ8, ἑ. 6., ΟρΡΟΥ- 
ΓΠΠΙΥ ΤῸΓ ΓΟΡΟπίΆΠΟΘ. 

νον. 30. [ἴῃ ἴθ Α. Υ. ἴ86 νογὰβ καὶ δεήσεως 
ΑἴΟΙ προσοχῆς ἃτθΘ. ἰοἔτ υπποίίορα ; ἴος νη ΐο ἢ 
ΘΟΌΓΑΘ, 85 ἰδ ν1}} 06 566}, [6 γ6 ἰ8 σοπϑί ἀογΆ Ὁ] 
ΤΑ ΔΙ δογρὺ δος οΥγ. 811}, ἰὉ 8. ἢοῦ ὉΠ] 1ΚΟΙΥ͂ 
τπαῦ ὉΠ6 ΣΘΔΒΟῚ ὙἘΥ ἰδ 8 Ὑϑηϊΐης 'ἱπ 80 ΠΊΔΏΥ͂ 
ΜΗ. ἰδ δῦ ὃ 88 ποὺ τιῃἀθγβίοοά. Τῆδ τηδ- 
Ἰοτιῦν οὗ οὐ ἶοβ νου]Ἱὰ σῖνα ὕπ6 ψοτγὰ [Π6 τηθϑηΐ 
οὗ ρίϊψ, οοπιραδξείοπ, ἴοἸ]ονσίπς ἴΠ6 ΘΔΙΟΡῪ οὗ [Π6 

Ηδῦσγον ποσὰ ΓΙΊΣΓΓῚ αὐ δοθῆ. χὶ. 20; ἘΣ. Ἰχ. 
ὅ. Οτγίπηῃ, δούνουϑῃ, νοῦ ]Ἱά γϑπάθσ ὈΥ οοπάεθοεη- 
δίοπ, ἔτοτη ἴῃ6 ἰάθα οὗ Οὐ Β βιγοίομιηρ οὔὐ ἢὶ8 
ΠδηἋβ 88 8. ρου οποῦ. Οἱ. Βοπὶ. χ. 21. 1 σεοδὰ 
διέσεως, Τγδεαγαποα, «ἰτῃ Χ. 

γεν. 34. Οτοςοάϊ!οδ, ἔγομβ, δηὰ βουρϑῃΐβ δῖθ 
τοδηῖ. ΟὉΐ. χὶ. 15, δὰ 4180 116 δοοουηῦ ἰῃ Εχ. 
οἶδ ρΡ6. ν.-Χὶ. 

ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙ]. 

1 ἘΟΟΙΙΒῊ Ὅ6ΓῸ Ἶ 41] τη6ῃ ὈΥ̓͂ ἡδίϊιΓο, γὴ0 ὍΘΙ 5 ἱρπογδηΐ οἵ Οαοά, δῃὰ οου]ὰ ποῖ 
ουαἱ οὗ {Π6 σοοῦ ἐλέησε ὑπαὶ ΔΓΘ Β6θ ἢ Κπονν ἶπὶ ὑπδὺ 18 ; ΠΟΙ ΟἹ ΘΟΠΒί ἀθυίησ (ἢ 6 ΤΟΥ ΚΒ 

2 δοκπον)οαροα ὃ [ῃΠ6 τΟΥπδβίοσ ἢ Ὀαὺ ἀθθιηθα αἰ 6 ΗΤΘ, ΟΥ Μ]Πηα, ΟΥ ΒΎΠ|η ΑΓ, ΟΥ 
αἰγουϊῦ οὗὨ βίδυβ, Οὗ Ὑ]]θηο6 οὗ νγαίθυ," ΟΣ Ἰρῆεβ οὗ ἤθᾶνϑῃ, 9 δὲ σοᾶβ γοἢ ρΡΌνΘΡΏ 

8 116 που]. [1 πον, {Π6 ὺ ΓπγουρὮ ἀο] σι ἴῃ (Ποῦ θοδυΐν ὅ ὑοοῖκ ἐδοτα ἰο δε σοῦ, [ΠΟΥ͂ 
ουρῆΐ ἰο μανὸ Κποόοσῃ δ πον πο ὈοίοΓ {μ6 1,οτὰ οὗ ὑμθῖῃ 18 ; 70 [16 βγϑὶ ΑαιΠΟΣ 

4 οἱ Ὀδϑυΐυ οτοαίθα Ἷ μοι. Βυῦ 1ἔ {ΠΟῪ σγοτΘ δϑίοη Βῃθα δἱ ἑλεῖν ΡΟΥΘ Γ δηα πουκίηρ, 
ὙΠ6Ὺ ΒΒου ]ὰ αν υηάογβίοοα " ΌὉΥ (Π6πὶ, ΒΟ πιο ἢ τσ 6 ΒΘ 18 ὑμδὺ τιδαθ ὑπ 61). 

ὅ ΕῸΣ ὈΥ [86 στοδίῃθββ δῃὰ ὑϑδυίυ οὗ ἐμ ῃρβ ογθαύθα π6 ΜδΚοΡ οὗ (μθιῃ 18 το δά νοὶυ 
ὁ βϑϑη.9 Βυΐ γοί ἴοῦ (]8 ἐδλδν ἃγθ 11.116 ἕο "6 Ὀ]ατωθᾶ ; 19. ἴοῦ θυϑὴ {ΠΘΥ̓ ΘΆΞ1Υ στ, ἢ 
7 ὙΟ βθοκ 13 (ὐοά, δηὰ δτὸ 152 ἀθβίσουβ ἰὸ ἢμά λέγι. ΕῸΣΓ ἰπ {παὶ ΓΠ6Υ ἃζτθ θησασθα 

ν ἢ 16. Ὠἷ8 τοῦ Κα ΠΟῪ ΒΘΆΓΟᾺ αἰ Πρ Εἶν 16 δηά ὑγυδὺ ὑπ 6 ΔρΡρΘΆΓΘΠΟΘ ; 15 Ὀθοδυβα [86 
8 ἐλέπσε αγὰ Ὀθδυ Ὁ] ὑπαὺ 8.6 866}. Βυΐῖ, οἢ {86 ΟΥΒΕΙ απά, (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 4180 ποὺ ἢ (ὸ 
9 Ὀ6 ραγάοηθά. ΕῸΣ [ἢ ὑΠΘῪ 6ΓΘ 80]6 [0 ἰζῃοῦν 80 τοὶ, ὑπαὺ ΓΠ6ΥῪ οου]ὰ Θχρίοτο ᾽5 (ἢθ 

10 νοῦϊὰ, νθγθέοσο ἀϊὰ ὑμ6 Ὺ ποῦ βοοόπορ βπᾶ ουῦ {π6 Τωογὰ ὑπογοοῦ ἢ 3 Βαϊ τλΐβογ} Ὁ }9 
αΥὸ ὮΘΥ, δῃη ἴῃ ἀθδα {πἰπρθ ἃγ6 (ἢ 6] ἤορθβ, 0 (8116 ἃ ἐΐόηε σοαβ τολίοῆ αγὸ ΤΟΥ ΚΒ 
οὗ πη6Π᾿8 ἢ 8, ογθϑίίοῃβ οὗ δι 'η ροϊὰ δηα β||γ6Γ, δπα γοργθβθῃηϊδίοῃβ οὗ θθϑβίβ, Οὗ ἃ 

11 86]688 βίοῃϑ, 8 ΟΡΚ Ὁ οὗ δὴ δῃοϊθηῦ απ, Απά του ὉΘ, 8180, ἃ ΟΑΓΡΘΏΪΘΡ Βᾶ 78 ἀονΤῃ 

Ῥοτα. 1-8.---1 Ὰ. Υ.: Βυτοὶν τναϊῃ ἀγε (γάρ 5 ὀροχοκοίϊολ), δηὰ μέν οὶ ἴο Ὀ6 γοηδοτοᾶ, δὶ ἰοδδῖ, ποὺὶ ὮΥ “Ἅ θυ γο νυ ; "" 
δείζοσ, 8120, ἐδὸ ἰτωροσί., οὔ δοοσουμί οὗ ἐδ Το] ον πα παρῆν, ἴσχυσαν, οἴς.). 3 8το. 8 ποῖον ὉΥ...... ἀϊὰ ὑἐηο 7 
δοκηονϊοάκο. (τὶ ἴΣϑοθ!ο δάορίβ προσέχοντες ἴτοτῃι 1171. Χ. 28. 106. 167. 248. 264. 281. 296. 6ο. -- ἰεχέ. τες., προσχόντες, 
ἃ, ἐ.,) προισχόντες Ὁ! οἵ. χίν. 30). 4 ἐ8ὸ νι, 
Ἐδο νἱοίομε νγσϑίοσ (966 Οὐ πι.). δ (μΒο] κα... .. (9 

.... 8 οἶτο]6 (κύκλος ΞΞ εἰτουϊὲ ; οἵ. νἱϊ. 18, 19). ..... δο δίδίϑ, οὗ 
. 6. ΕΠ ὙΒοδο ὈοδιΥ [0 πὸ Ὀαΐῃρ ἀο! κῆρα. Βο- κΚοὰδ 

ἕοτο θεούς, ταῦτα ἰδ ἰποοτίοα ὉΥ 11]. 28. 106. 167. 248. 268. 264. 261, 290. Οο. ϑγτ. ΑΓ. Ατπι., δὰ 18 ἱβ δἀορίδα ὈΥ Ενὶἐσδοιο. 
5. Ῥ.: οὐ ἔβοῖα ΠΟῪ (γνώτωσαν ΞΞ 814 ἀδιίεπ εἴπ δελον εοἰΐεη, ὙΥΔᾺ]; δοὸ Οογοσάλδ)ο, "" γοῖ Βῃ 0149 ἔπ6Υ ἤδιὰθ ΚΠΟΥΤΏΦ ; ̓) οὗ, 
ῬΠδεσ, ὑ. 810 2.). Τ Βοδίη οζοαϊδά. 

νοτε. 4-10. --- δ.Α. Υ΄. : νἰσέμϑ (ἐνέργειαν) θὲ ἔποτα υάοζείδπα (νοησάτωσαν ; δ00 ργοοσάϊΐηςς Υ6 56), 9 (ὴο ὁζοδίυσχοδ 
Ῥτιοροει ΟΏΔΌΪΥ .... [8 δοσιι. τὶ Σϑο 9 τϑοοῖγοα καί Ὀοίοσθ καλλονῆς ἕτοιμα δδ. 248. 208. 264. 296. 296. Οο. Βυδοὺ. Αἰλδιδ2. 
ΟἾσχα. Ουσί!}]. Τοοά. Αστὴ. 1 ἰ6 οπιϊἐξοὰ ἴῃ ἐΐο δΘοϊῃτηοιῦ ἰθχέ, Ὀπὶ 11. ὯΔ ἰξ δίίογ καλλ. 

12 βροκίηχ. 
Ἡ Ἠονδοῖὲ (δέ ἰδ οπιϊ εἰ Ὦγ 106, 261.} πο ἐμ οΣ ἀγα ἔμογ. 

Ὀϊοπιοά (μέμψεις ὀλίγη. ΤἔἔἑΈΏΘΥ ροτδανθηίΐητο οσΥ. ἡ 
ἀΠΠ|ξορ]γ, [ὅδ Ὀοϊίογο ἐλείν δοἰχὺ (660 Οσηι.). 

10 Α. Ὕ. : 89 1688 ἐο Ὀ6 

16 λἰσι 

18. οου!ὰ 

15 ογκίξ ᾶτοὌ.Ό 14 Βαΐης οοηγοσαδηΐ ἴῃ. 

αἷτο δὲ (δύνωνται στοχάσασθαι " αἷγι αὐ ἰδ (πο 0918] πιοδηΐης οὗ πο Ἰδείοῦ τοσὰ, Ὀπὲ ἰξ ἀοθδ ποῦ Βοσθ δὶς ἐδ οοηίοχε). 
Β ΒΟΉ... . πο ωογκὰ ἐποτοοί (τούτων͵ ἑ. 4., ἐδο Ὑγοσϊὰ ἰπ ἐξα ἀϊδογοωὶ μασί ; τούτον, 106. 261.). 30 ἀοδὰ ἐλέη: ἐς (Βοὶς 
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ἃ ΒΪ40]6 ἰγ66, (868 ΟΥ̓᾽ 5Κ1}} Ὁ}}γ 118 Θμ τ θάσῖκ, δπα ἐδβῃϊοηίηρ ὁ ὈΘΔΌΓ ΠΥ τη ῖκο8 
12 οἵ ᾿ὺ 8 ν6586] ἀβθῖι] ἔοσυ {Π6 Βοσύνοθ οἵ 11{6 ; δηᾶ υδίηρ [86 τϑίυβο οἵ 818 σγοῦὶκ ἴον (6 
18 ργθραγϑίΐοῃ οὗ ἰοοὰ ἢ6 βαύββ Ἀϊμμβϑὶῖ; Ὀπὺ τ ῃδῦ 18 Ἰϑῖξ ονϑὺ ἔγοτῃ ὑπ θι, {Παὺ 8 σοοὰ 

ἴογῦ ποίησ, ἃ ὁγοοϊιΘα ρίθο6 οὗ ψοοά δηά ἀοἔοττηθα νυ Κηοίβ, μ6 ἐδ κθ8 δηα σᾶγνθ8 
88 ΟΟΟΌΡΔίΙΟΙ [ῸΓ 18 4] 658 δηα ἔοστηβ 10 ὑυ1Ὁ}} 8ὴ Θχρϑῦίθποθ σαϊηθα ὈΥ ᾿οϑίϑυγο δπὰ 

14 [Ἀ8}}10η8 1ύ ὑο ὑμ6 ᾿πηδρθ Οὗ ἃ Ἰηϑῃ ; ΟΥ ἢ6 τΏ8 68 ἰΐ 11 ΒΟΤῺΘ ἱπέθυϊοῦ δηϊμηαΐ, ἰαγίηρ 
ΟΠ ΟΟἾγΘ, 8πα ΜΠ] ραὶηῦ σο]ογίηρ 118 βκίη γᾶ δῃηὰ ρϑῃ ] ηρ᾽ ΟΥ̓́Θ ΘΥΘΥῪ ἤδοϊς ἴῃ ἰῦ; 

15 δηᾶ Βδνὶῃρ' τἸη846 8 Β1{8}]6 ΠΙΘΙΘ ἴον ἰδ, ἢ6 βοὺβ Ὁ ἴῃ ἃ γ77χ8}} δῃ τῇδ κοβ ἰξ ἴδϑὲ ἱτἢ 
16 ἴτοῆ. Ι͂Ὼἢ οὐὔάδυ {μαὺ ἰξ τῇδ ποὲ ζ4]], ὑἐμπογυϑίοσγθ ἰὑ 'β ἐμδὺ Β6 ργουϊ δα ἴον 1, ἴο᾽ ἢ 

Κηονγβ ὑμαῦ 10 15 ἈΠ80]6 ὕο μ6]ρ 1861, θνϑὴ Ὀθοδιβθ ἰὕ 18 δὴ ἰτηλρθ δηα. 88 ηθϑᾶ οὗ 
17 με6]ρ.: Βιυΐ οὨ ῥγαγίπ ἴον ἀξξ ροοάβ, δῃὰ 2 ἢἷ8 τῖϊθ απᾶ οἰ] άγθῃ, Πμ6 ͵β ᾽ ποῖ 
18 Δϑηδιηθα ἴο ΔΡ068] [0 " ἐλαξ τολτοῖ λαίΐ το 118; ἀπ ἴον ἢ Βθδ! ἢ ἢθ ΘΔ ]16 8 ἀροι 

ἐλαὶ ιολίολ ἐδ ΘΔΚ; δᾶ ἴον 116 ρσαγυϑίῃ ἴὸ {π6 ἀθβϑᾶ; δῃηὰἿΌΊΟΣ δὰ Πυμ Ὁ] 06- 
Βθθοθϑ ἢ {παᾶΐ τ ΒΊΟΝ ἰβ Ἰθαδῦ θχρϑγὶθῃηοθᾶ ; ὃ δῃᾶ [ὉῸΓ ἃ ἸΟΌΓΠΘΥ " δ αδζοίς ὁ ὑμπαΐ 

19 πίοι σδῃποὶ βού ἃ ἔοοὐ ἔογχαγὰ ; δηὰ σθβρϑοίϊηρ σαὶπβ ἀπ Ὀυβίηθ88, ΔπΠα ρσοοά 8ι10- 
6688 ΜΠ] (Π6 ᾽᾽ Πδηά8, 48 κϑίἢ δ0}}}γ ὑο ἀο οὗὨ (μαὶ τ ΐοῖ 18 υγϑαῖκοϑί 88 ἰο 118 Ββαηᾷᾶβ. 

ἘΟΡΘ. . - « τολέελ ἀγ6 [6 τοσῖκ οὗ τϑῃ 5 δηάβ, οὶ] ἃ διὰ δἰϊυοσ, ἰο βου δι ἴῃ, δι! Τοδοι} ὈΪΔΏ οδ οὗ δοαδβίβ, ΟΣ 8 δίοῃϑ, 
κοοὰ ἴοῦ ποι(πΐηᾳ, [869 ποσῖκ. 

ὕοτα. 11-16. ---ἴ. Υ. : Νονν 8 σδυρϑηΐος ἔδπαὶ 201]9 1} ΕΠ πηθον, δἴθοσ Β9 μδίμ βδύσῃε ἄονγῃ ἃ ἔσεϑ τηϑϑὲ 0. ἐπ 9 ῬΌΓΡΟΒΟ, 
δηὰ ἰδκοὶ ΟΠ 4)1 ἐμ Ὀδεῖκς ας 1 }} Ὁ τουπὰ δοουξ, δὰ δίῃ Ἡτουζῶς ἐξ μη ἀδοπλοὶγ, δηὰ τηδὰθ 8 γϑϑδοὶ ἑλδγόο δὲ ἴον ἐὴ 
δοσυΐοθ οὗ γπαη} [178 δῃὰ δίϊοσ βρϑῃαϊης ἴμο τοζυδο οὗ Λύς ννοτὶς ἴο ἀσεβα ἀΐξ πιοαὲ, δὶ δ116ὰ Ὠἰτηδο!ἔ : δὰ ἰδκίης ἐδ9 
εγν τοΐαδο διρολμᾷ ἔποδο, Ὑ ]οἢ βοσυϑὰ ἴ0 ΠΟ ὯΔ6, ὀείῃᾷ' ἃ οσοοϊκϑὰ ρμίθοϑ οὗ ποοὰ, δπὰ ζ1}} οὐ Κηοίδ, μαίῃ οαστοὰ ἡ ἀἰ1}- 
ΚΘΏΓΥ, ΒΘ α Β9 δὰ ποίδίπα αἷβ6 ἰο ἀο, δῃὰ ζοστηϑὰ ἰδ ὉΥ [πὸ 5.κ1}} οὗὨἨ ἀΐδ απὰἀοτείδη ἀϊης, δηὰ ἐδϑἰοπϑα ἐξ ἐο ἐπα ᾿πγδκθ 
οὗ ἃ τῶδσι ; ΟἹ τωϑὲϑ ἱΐ {1 βοσηδ Ὑἱἱθ Ὀοδεῖ, ἰδ υἱηρ ἠξ ΟΣ ΓῺ υοστη οι, διὰ τι μαίηξ οοἱουτίης ἰἐ τεὰ, πὰ οογοτίπᾷ 
ΟΥ̓́ΟΣΥ βροὺ ἐποσοΐῃ ; δὰ θη 6 ἢδὰ πιδὰθ ἃ σοῃυθηΐθης σοοτι Το. ἰΐ, δοῖ ἰΐ ἷπ ἃ ψ8]}, δηὰ τηδᾶθ ἐξ ἔδϑδέ τῖἢ ΣΌΣ : 0 Σ 
0 »τονυί ἀϑὰ ἴοσ ἰδ ἐμπδὶ 10 τωϊῃῦ ποῦ ΖΝ}}, Κπονίηρ ὑμδὲ ὃ νγῶδ Ὁ 080]6 ὕο ΒΕ6ῚΡ ἐϊ8617 ; ζ0 ἴδ ἰδ δὴ ἰπιδρβθ, δῃὰ παῖ θοὰ 
οὗ μοῖρ. ἔοσ ἰοχίιλ) το 8 ΟἹ ΥΟΥΒΟΑ 111-16, κοο Οὐηι. 

ψοσα. 171-19. --λ: τα. Υ. : Τ θη (δέ ψ ἢ μέν ἔπ (Π6 ῥτοοοάϊῃρ γ6180) πιΔΘ ἢ ὯΘ ῬΓΆΥΟΥ ἴογ Λΐ5 ζοοὰβ, 207. 
4 ρβρεδὶς ἰο (προσλαλῶν, δρεαΐε 0 ἴπ ῬΤΆΥΟΙ, 88 ἴῃ σοηίοχὲ δῆονδ: ὮθηοΘ, ἀρργαὶξ [0]. δ Ἐοτ. 

8 κῃὰ ἰδ. 

6 ογπὲία διὰ. 
1 για δὰ. 8 (λαὶ τολήίελ ἱξ ἀεδὰ (111. 167, 248. 6ο., τὸ νεκρόν). .. Βδίἢ Ἰοδαὶ τρσδὴβ ἐοὸ μοῖρ (τὸ ἀπειρότατον). 
9 ζοοὰ ἡΟΥΣΏΘΥ. [ὅζ[ {20 γδίῃΐπε δηὰ μοι, δια )0γ ξοοὰ διροοδα οὗ 8. 11 ἐλαΐ ἐξ τηοδὺ ὍΠΔΌ]6 ἰὸ ἀο δ γείης. 

ΟἸΑΡΤΕΒ ΧΊΠ. 

Ὑογ. 3, Μιοϊθαῦ ψϑῖοσς (Α. Υ.). Ὑγμαῦ ἰδ] κίνητον.Ό Βυ 8019, θοσββθ δαϑὶϊν τοονξεα. ΟἹ, 
τοϑδηῦ 8 αίδσ δοίη ὙΠῚ ρστοδὺ ἴογοθ, δὰ γγχ8] νἱΐ. 29. --- Χρήσιμον... εἰς. [Ιῃ {δὸ ἸΙαῖον Οτγϑοκ 
Ἦδνθ 80 σϑηθογρά. 

εν. 8. Γενεσιάρχης ΞΞ- ὈΘρσΙ τς οὗὁἨ ογίβίῃ. 
ΤΙ ψογὰ ἰ8 οαπὰ ΟὨΪΥ Παγὸ ἴῃ 188 ΑΡΟΟΓΥΡἢΔ. 
Οτπηπὶ Βυρσροδὶθ θῃδι ΓΠΘ ἩΓΤΙΟΙ ΤΔΥ ἢδΥνθ οοἰποὰ 
ἧι. 0 ἰ5 πϑοᾶὰ, ΠΟΥΘΥΘΙ, ὈΥ̓͂ Βοη6 οὗ 86 οἰιγοὶ 
Ἑδίμογθ. ΟἿ. Βορμοοῖοβ᾽ 1οζ., αα τος. 

γε. 6. ἘἙἘΌΣ δυϑὴ ὑΠΘΥ͂, καὶ γὰρ αὐτοί, ἱ. 6., 
πόδ διηοηρ [0.6 Βγ 6108 0 ΔΓΘ γ6 8] ΒΘ ΚΟΓΒ 
ΔΊΟΥ τυϊϑάοθ. ὅ0 Οσίμη. Ουὐθουϊοῖ ΥΘΏά6ΓΒ: 
“ἘῸΣ [8ϑν Ῥδυῆδρ8 οὐσ ὙΠῚ10 ΠΟΥ δϑοὶς αοὰ δὰ 
ἢδνθ ἴθ νὶβὴ (0 πα δὲπι.᾽ἢ ᾿ 
εν. 7. Ἐπτρν οί ϑηβδαθᾶ. Νοῦ τῆ 1Ξγ86]- 

ϊζο8. υδὺ τοΐοτγοα το, θὰῖ 1Π086 πιρηιοποὰ ἴῃ τΠ6 
ἢγοι ρατὶ οὗ νοῦγβδ 6. --- 7 γεδί (λδ ἀρρεαγάποε, ΟΥ 
ατὰ Ρεγβιιαάεαά ὃν ἰδλε υἱεισ. δοοτηοιίηρ 1 “Θὰ 
ΓΠΘΥ Βῃου]α ποῖ ᾿᾿ 18 ἴο ὑθ πηάδοτβιοοά. 
Ψέ. 9. Το νοχ]ᾶ, τὸν αἰῶνα. ΟἿ. χὶν. 6: 

ΧΥΪ, 4. Οἱ ἴδ τ80 οὗ [ΐΐ Οτθοκ ψογζὰ 88 8 

τοπάοσυϊηρ ἔοῦ ἴ.6 ΗΘΌΓΟΝ ὈΣἧν, αἴ. Οἰγαϊθδβίοῃο, 
Ῥ. 504 ἢ 

γοσ. 10. Τὸ βου δασύ ἰὴ (Α. .), ἐμμελέτημα. 
Τάϊ,, τλαὶ ἴῃ ιυλίον οπε ἐς οχεγοῖνοα, α ρταοίϊοε. ---- 
Ὅνοσκ οὗ δῷ δῃοίθηῦ δᾶ. [118 δρθ, 8πὰ Ροβ- 
ΒΊΌΙΥ ὑπ0 ἔδεῦ Ὁπδὺ 118 οτγἱρίη τν8ἃ8 ὈΠΚΏΟΥΏ, ΜΔ3 
[Π6 στομηὰ ου Δ ΐςἢ ἰδ νγ88 ρὑτὶζοα. 

γοσρ. 11. δανγα ἄοτῃ, ἐκπρίσας. 1ιἰϊ., βαιυβ 
οαΐ, ἷ. 6.,), ΥΟΙΩ 8 ΤΟΥ οὗ ἴσϑεβ ἰὴ ἃ ζογοϑϑί. -- Εὐ- 

[86 δοοιιβδίϊνο νυ} ὉΠ 8 Ῥγοροβι τς 18 οὔΐζθῃ ὑξϑὰ 
8ἃ8 8. Οἰγου ΟΠ Οἢ) ἔογ ὑ86 ἀδῦϊινα; Ὀυΐ 'π [16 
ὈΓΘΑΘΩΣ ἰΏΒΙΒΠΟΘ ἦν ΆΘ ὨΔΙΌΓΘΙΥ [0 ἢν Ὀ6ΘῺ 
ΘΧ ΟΣ, αἷβο 1Κ9 χὶν. 85;.} Τί. ἱν. 8; 
2 Τί). 111. 16. 

ον. 12. Βδίθ. Ὠἰσγωβοῖῦ, ἐνεπλήσθη. Νοῖ 88 
Ὁππ͵ τὰ ρογιδηΐ ρδτί οὗ ὕ[Π6 ἀοϑενγριίοη. Ὑὴ6 Δυῦ ΟΣ 
νοῦ α δαν ὈΥ̓ [Ὁ ὉΠδῦ [Π6 1Δ0]-ἸΠΔ ΚΟΥ ἢχες διΐθηαβ 
ἴο ἷ8 ὈΟ]γ τυϑηΐβ, πὰ τεσατὰβ ἢἷ8 ἴ40] ΟὨΪΥ 48 8 
ΒΘΟΟΒΟΒΙΣΥ πηϑίϊου. 66 [6 10] ον μ᾽ ΝΟΓΘΘ. 

γοσ. 13. "οὐὧις συμπεφυκός. [Δτ., τσ δναποΐδδ 
οἰρη ἰοφείλεγ. --- Ἐν ἐπιμελείᾳ ἀργίας (ἐρασίας, 
᾿,, οἱ αἱ) αὐτοῦ. 1 λϊ., ἴῃ [8 ΟΔ͵Θ (ἑ. 6., ΘΙ ΡΪοΥ- 

Ἰη6η0) οὗ ΐδ Ἰοΐβυσο. -- Ἐμπειρίᾳ ἀνέσεως (συνέσ- 
εως, ἰεχί, τεσ. ἀπὰ Α. Ψ.)}; θαῦ 1Π8 ΦΟΥΠΙΘΙ 8. ΒῈ- 
Ῥοσίοα Ὁγ 11. 111. ΣΧ. 28. 68. 106. 157. 253. 296. 
ΑἸὰ., διά δἀοριοα Ὀγ ΕὙΪΖΘΟΠΘ. 
ον. 14. Μίλτος, τεα οατίλ, τοῦ ολαϊξ, ΟΥ οοὐγα. 

- φύκει, ΝΣ νοΐ. ὙΠ6 φύκος (1ῳαῦ., Δισι) 
ΨῸλ8 ἃ δθ6-τνϑοὰ, ἔγοϊῃ οὔ Κἰηὰ οὗ νι ο ἢ ἃ. χοά 
ΟΟΙΟΥΙ ᾺΒ ρῬγοραγϑθα, ψ πο ἢ 88 ὑϑοὰ ὃν ατθοκ 
ὙΟΠΊΘΏ 88 ἃ ΘΟΒΙΏΘΙΪΟ ἴ0 γίνε ἃ Πογία σοι ρ]οχίοη. 

γον. 17. Γάμων. Τηθ6 Ρ]υΓγΆ] ἀοοθδθ ποῖ Ὡθοθδ- 
ΒΆΓΙΪΥ Ῥτονα ἴπδὲ ΠΘ ἰ8 ΒΕ ΡρΟΒΘα ἴο αν μά ΤΟ ΓῸ 
ὑΠ8 ΟΠΘ ὙὙἱ6, θὰ ἸΠΔῪ τοῖθι ἴο ὉΠ6 ν ἴθ᾽ 5 ταΐϊν, 
ΟΥ̓ ἴο 186 ΤῊΒΓΓΙΆΡῈ ΤΟ] ΟΠΒ ἷπ σόποσαὶ. ΟἿ. αἶθοὸ 
χὶν. 260; Χοη., (γν., Υἱδϊ, 4. 19. 



ΤῊΞ ὙΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 961 

Ομάρῖξε ΣΙΝ. 

1 ΑΘΑΙ͂Ν, 006 ὉΠαοΡίΔΚΙηρ' ἃ 868 γογαρο,ἷ δηᾶ ἀθοπί ἴο Ῥ888 ὑπγοῸ ἢ Ταρὶπρ ΑΥΘΒ, 
2 οἈ]16 ἢ} ΠΡΟΙ 8 ρῥΐθοθ οὗ τγοοά ΤΏΟΓΘ γούίθῃ ὑμ8η [Π|6 γ6886] 2 (Πδὺ σΑΥτΊ ἢ εἶπ. ΕῸΣ 
8 πὶ ἀδβῖγο οὗ σαΐη ἀονυϊβοᾶ,} δῃηᾶ ἃ του ΚΙλλ ὈΓΘΡΑΓΘα ὁ ἐξ ὈΥ ἀΐδ 81}. Βαϊ [ἢγ 

ΡῬγονίάθηοθ, Ὁ Εδίμου, βύθουβ 10 {Ὠχοῦ ; δ ἕο δου Παβὺ νουο ιβαΐθα ἃ ὙΔΥ 4180 ἴῃ ὅ 
4 τ[ῃ6 568. Δπα 8. βαΐθ βίῃ διρϊαβί ὑγαυθ8; βῃθυσίπρ ὑπαΐ που οϑηδὺ Βα 06 ἔγοτῃ ΘΥΌΥΥ- 
ὅ τῃΐηρ, ἴῃ ογάϑγ ὑμδὺ ἃ τζϑῃ Τ,ΔῪ 8180 θα θατκ  ψ]πουῦ ατί. Βαΐ μοι ἀοβίγθϑὺ " ποῖ 

{πὲ π6 σου οὗ (ἢν νϊβάοτα βῃου]α 6 Ὁποιρ]ονθᾶ," δηα (Πογοίοσθ 40 ταθὴ δοϊητηδ 
ἐλοῖγ Ἰῖνοβ ο ἃ τηοβὲ ἱπβὶ βρη βοδηΐ ρίθοθ οὗ ποοά, δπὰ ραββίπρ' ἱμγουρὶι Ὁ ὈΙΠΠΟΥΒ ΔΓΘ 

θ ρῥγοβοσνϑᾶ ἈὈΥῪ τβθϑῃβ οὗ ἃ σϑΐν. ΕῸΥ ἴῃ [Π6 ο]α {τὴ6 4180, θη (ἢ6 Ῥτουά σἰαηίϑ 
Ῥϑγβῃθα, {πΠ6 Βορβϑ οὗ {πμ6 ψου]ὰ ἀϊγϑοῦβα Ὁ ὑμν πδηᾶ θβοβρβᾶ οι 8 σγϑΐί,᾽2 δῃᾶ ἰοῦ ἰὸ 

7 τ.6 αὔεν που]ὰ 18 ἃ, βορρᾶ οὗ ροβίοσιγ. ΕῸΓ Ὀ]ΘΒΒΘα ͵8 [16 ψοοα ῬΥΒΘΓΘΟΥ τὶρ θοῦ Β- 
8 π688 οοῃμῃϑίῃ ἰο Ὁ6. Βυΐ (μδὺ ἩΊΘῺ 18 τη866 τι ἢ Πδη48 ἐξ συγβοα, 88 γ76]} 10, 48. ἢΘ 

(δὲ ταδάθ 1ξ : 6, Ὀϑοδα8θ ἢ6 τηϑδᾶθ ἐξ; δηα ἴὑ, δφσαιιδθ6, δοίπῳ ΘΟΥΤΌΡ 1016, ἐξ νγᾶ8 
9 οΔ]]1οἃ σοά. Ἐὸγ {πὸ ὑπροαν δηᾶ ἴθ ἀηρΌ] ἢ π688 ἀτθ ὈΟΐἢ ἴῃ ΠΠ πὸ τπβῆπον ᾽Ὁ Βαίοα] 

10 υπίο αοα; δπᾶ ᾿ἱπάοοα δ ἐπδὺ νυ] ἢ 18. τηδ 6 888} Ὀ6 ρα πἰ 864 ἰοσοίμ ον ἢ Πἰτα ὑπδΐ 
11 πιδᾶθ ἐ. ὙΒογοίογθ 8180 ᾿ἴ ὑροὴ {86 140]8 οὗ {π6 (ὑθη01168 5114}1 ὑπ γ6 ὈΘ ἃ υ]Ἱβ᾽ (Δ Ὲ]0ἢ ; 

Ὀδοδιι86 88 ἃ ογϑαίίοη οὗ (ἀοά {6 Ὺ Ὀθοδσηθ 5 δὴ δοοιαϊηδίϊομ, δηα βία ] ἢ σ- Ὀ]ΟΟ ΚΒ 
12 τὸ ὑπὸ βου]β οὗ τβϑῃ, δῃᾶ ἃ βῃδιθ (0 {16 ἔθοὶ οὗ 0018. ΕῸν (Π6 ἀδυϊβίηρ οὗ 140]8 σας 

[86 Ὀορίηηΐηρ οἵ ορίγίζιμαὶ ἰοτυπϊοαίίοη, πὰ {π6 ἱηνθηθίοπ οἵ ὕπθτὰ [86 οοτταρίίοη οὗ 
18 116. ΕῸΓ ΠΟΙῸΣ ΘΓ [ΒΟΥ ἔγοτα (ἢ θορί πηΐηρ, ΠΟΥ Ῥ 5Π.8}} (Π6Ὺ ὈΘ ῸΓ ΘΥΘΓγ. 
14 ἘῸγ Ὀγ (6 νϑΐῃ ἔδπου 2 οἵ τὭϑῃ {μ6 0 ϑηΐογθα ᾿ἰηίο ὑΠ6 νοῦ], δπα ὑἐβογθίουθ γγἃ8 
16 {πεῖν βροοᾶν οηὰ ἀθοσθθα.3 ἘΕῸΣ ἃ ἔδίμον δῇ)οίθα τὴ ὉπΟΏΘΙΥ τηουγπίην, 

ὙΠΘῺ ἢ6 Πα τηϑΔ4θ 8Πη ᾿τηδρθὸ οὗ ἃ οἰ] ΘΑΥΪΥ Ὁ (ΚΘ ΑΥΑΥ, ΠΟΥ͂ Βοπογϑᾶ λὲγι 88 ἃ 
δοά, γῆ τ788 ΔΙγθδ αν ἃ ἀϑδὰ ρϑῦβοῃ," ἀπά ἀ6] νογθὰ ἕο ὑμοβθ {πὶ σγοῦθ ὑπᾶον λὲπι 

16 οογθπιοηΐθβ δηα βϑογιῆοθθ. ὙΥ̓ΒΘΥΘΌροΟΙ ᾽5 ἴῃ ργοοθδβ οὗ {{π|60 ἐπθ 35 ὉΠρΌΑΙ]Υ ουδίοτα 
ὙῺ ΒΤΟΩρ᾽ 17Ὑὰλ8 Κορῦ 848 ἃ ἰ4}07, Δα ζ,άυθη ἰπηθρθ8 γ6 ΓΘ δοοιδίοιηθα ἰο ὯΘ γγὸοΓ- 

17 βῃϊρρϑά ὈΚ ογάοϑσ οὗ συ ϊθσβ. ΟἷὨ ἐῃοβθ 5 ποτὰ τηθη οΟυ]α ποὺ ΠΟΠΟΥ ἴῃ ΡΓΘΒΘΏΟΘ, 
Ὀϑόδιβθ ἐλὸν ἄνα ἔὰν οὔδ, (Πὸ} ῬΓθραγϑᾶ δὴ ἱπιϊδίϊοη οὗ [86 ἔοστη 5 ἔγοιῃ ἔδν, δῃᾶ 
ΙΔ 6 8. ΟἸΘΆΓ ὅ9 ̓τηᾶσθ οὗ {ῃ6 5 Κἰπρ βοτὰ ἐσ Βοπογϑά, ο [86 δηᾶ ὑπ ὈΥ Π6]Ρ 

18 :ϑαὶ 53 (Π6Ὺ πιϊρὺ Παίύοσ ἢἷπὶ {μαὺ γγὰ8 δὐυβθηΐ, 88 1ξ ἢ 6ΓΘ ργϑβθηῦ. Απᾶ (0 8ῃ 1ῃ- 
Οὕθα86 οὗ ἑαοίαίγοιβ Βουνΐοθ, 4180, ἀἰά [6 διηθι του οἵ [Π6 ΔΡΕΗΟΘΓ ᾿Ρ6] (ἢ Ἰρστιο- 

19 τϑαηΐ. 3 ἘῸΓ ἢ6, ἔου ἀδβίγοιυβ ᾽ ἴο Ρ]68856 οὴ6 ἴῃ δ ΠΟΥ, ἔογοϑα αὐ 18. 51Κ}}} 
90 ἴο τρϑκθ (86 ΠΠΚοη688 88 δας ἔα] 88 ῬΟβ81 016. Βιυὶ ὅ56 (Π6 του] 46, οΑττῖθα ἀνναν ἦ 

ὉΥ 16 σμδγηι ἢ οὗ (86 πόσκ, μ614 Ὠΐτη ποὺ ἴοῦ δὴ οδήθοῦ οὗ ποσβῃΐρ, 0 ἢ 8 110110 
21 Ὀοίοτθ τννᾶ8 Βοποιθα 88" ἃ τϑη. Απὰ {ῖ8 ὈΘΟΔΙῺΘ ὁ Δ ΟΟΟΑβίοῃ (0 ἀθοθῖνθ 189 

γοτα. 1-ὅ. -- 1. ΥΨ΄ : Ῥτορασίηρ Εἰπιδο} ἰο 5811} ((λο τοσὰβ, στέλλειν πλοῦν, ογ9 Ὁδοὰ ὑδομβη 6 8}}γ ἴὸΣ ππἀοτίακίηᾷ 8 

868. Τογαίο δὖ ἰδ {ἶπὴθ ΟΣ ὈΟΟΙς νῶϑ τ 68). 3 ΤῺο τοδλάϊηρ οἵ 111. 167. Ο]Ἱὰ Δὲ. (σογογάδιο, “"" βίοοκ ᾽᾽) Ασ. ξύλον, 

ἴον πλοίον ἈκΚτοθβ ν06}} τί τὰ ὕπο οομίοχὲ, Ὀπὲ ἰὑ ΘΔ ΒΟΔΙΟΘΙΥ Ὀθ οΥἰκίηβὶ ; οἷ. νον. δ. 5Α.Υ. : ὑδο ταρίηβ, ἸΔΥΘΒ...... 

γεσὶ!]) (μέν) ἀφεῖγο..... ἀονίβοὰ ἐπδὺ. 4 ἔδο τγοσϊκιοδη Βὺ}1. ΕῸΣ τεχνίτης 11. 1Π|. 68. 167. 6ο. Οἴθπι. οἵὗὁἨ ΑἸοχ. τοδὰ 
φεκνῖτις. ΤΏ ΖΟΥΊΠΘΡ ἰ8 ὑχοΐζοστεὰ ὈΥ Οτίχησα, Ἐθυδος, δὰ Ἐσἰ κα ἢ 88 ΣΟΤΘ δ 8 Ὁ]0 (0 πο οσοηΐοχῦ. Το ἵνῸ ΓΘ 

οἵξου οοπουπάοσα ἱπ ἴδ οά 458. δ Α. Υ. : κογοσγῃοίὶ ἰὺ (διακυβέρνᾷ ; διακυβερνᾶται, 106. 28].). δ τιδο ἃ ὝΑΥ ἴῃ 

(ἔδωκας καὶ ἐν). 1 δι ἴῃ ἴδ0..... 8}} ἀαπρετ: (ἴον ἐκ παντός --- εἴ. χ. 12 --- ΤΠ]. ΟἹά 148. οὔον [20 Ρ᾽ ΤΑ] οὗἁ [Π9 Ἰδέῦου ἃ 

Οογογάδιο, " ἰπ 811 ἐμβίηιχοδ ᾽γ) γχϑὰ ἐβουχὰ (ἵνα κἂν ; 109 ὅχϑι [6 οτοϊ θὰ ὈῪ 28. 253. ; [ὴ0 κοοοῃά ἱδ τοδὰ 88 καί ἰῃ 111. δὅ. 

106. 2418. 261. 296. ΤῸ γνατγίδεϊομβ ὑσοῦδ Ὁ δῖοδϑ ἔγοτωῃ [μ6 βυρροδοὰ ἀἰ δου! οὗἨ ἐμο σοῃαίχτιουίοι ; ΟΟΥ̓ΘΡάΔ]9, “" γ8 

Ἐπουχἢ ἃ τθδη το θ ἕο ἐδ δο0ὸ Ψ|ἰου ΒΒ ΓΡΡΘ ᾽}) ἃ σβϑῃ τυϑῃΐ ἰο κοα. 8 Νουοσίμοϊοθ μοῦ τνου]άοδξ. 9Ί1ἀ]ὸ (ποῖ 

βυ διοίϊομ }ν οἶ68 1). 10 μαδαίηρ [8 (διελθόντες). 11 γουχὴ κα ἴῃ ἃ τεθκ γϑθαβοὶ (σχεδίᾳ, ΠΟΤ ἃ γα} οὐ ἥοαξ) το, βαυϑά. 

Ψοχα. 6-18. ---ἸΣ Α.Υ. : χονογηοά (κυβερνηθεῖσα) .. .. ἰπ ἃ νγολὶ γοδβοὶ (ἐπὶ σχεδίας). 12 αἰ ακοι (αἰῶνι ; 1]. - Ὁ 

δτδὲ βδηὰ --- Χ. ἤκνο (86 αγίϊοῖθ Ὀοΐοσα ἐμΐδ νοσὰ; οἵ, τον, 18; τὶ. 26; χ. 1. Δ[4 ρϑῃοσδίίου (800 ὑὐηι.). “15 ἩΒΟΣΘΟΥ͂ 

τἰκϊθοῦδηθαθ οοϊηοῃ {γίνεται) . . . . αγε ὈοΐῈ ΑἸΚοὸ (ἐν ἴσφ). 16 γον. 11 φγρῶ. 18 ἰπ ἐδθ ογεδίασθ .... 810 Ὧθ0- 

δοθ. [9 (6 ππνεϊθθ. 30 τοὶ ποτ. 
Ψοῖ. 14-19. -- ἘΠΑΟΥ.: ταΐπ ΚΊΟΡΥ (666 ΟΌρι.). ἋΣ 6}}4}} ἐΏΘΥ ΘΟΙῺΘ ΒΒΟΧΕΪΥ ἰ0 δὴ οτι (τέλος δΔ8 80 δεέϊοϊο ἰῃ ΠῚ. 

δδ. 167. 248. 254. 261. Οο.; ας ἰδ [6 Ὀοεύον οπιἰἐὐοὰ πὶ ἐμ οἶος δι ςποσίεϊοο ; οἵ. ἩΥΪΠοσ, ν. 168 Δ.). 35. Ἡδίῆ τηδὲϑ 

κοι νν ἀλδἕἐς μὰ κοῦ. ἅΆ πεϊοὴ νῶϑ (ποθ (ΠΙ. 296. τοαὰ τὸν πότε) ἃ ἀοδὰ ἴδηι. ἔκ[ἔδὅὃῥ ΤΏ (εἶτα. ζδη. 51 γγοῖθ 

τοτεδῖρροα ὉΥ ἴπ 9 οοματηδηἀτηθη οὗ Κρ (τΔΣρ., ἐψταη2.). 39 οὔ δ Οὐ λοϑα. 29 τ00Κ 80 σοῃῃἰοτζοί! οὗ Λΐ8 

: 80 Δ ΘΣΡΤΙΌΑΒ. δια, ἊΣ (Λἱδ ἰλεὶγ ζοσισασάμϑβδ (σπουδῆς πα5 ὉΠ6 ἀτείοϊο οχοορί ἰὰ 111. δό. 106. 161. 264. 

261. ; οἷ. χῖχ. 2). 88 ΑἸθ0 [86 ΒἰφὍΪΑΣ αἰ ζοποα οὗὨ [89 δγίίβοον ἀἰὰ ΒοῚρ ἴο κοὺ ἰοστυδσὰ ἴμ6 ἱψποσδηῦ ἴ0 ΤΏΟΓΘ δι ροτ- 

ΒιϊοὩ. 8ὲ μοταγοῃίθσο (ὅυι., ζυγία24ε) πὶ} Πης (τάχα --- βονλόμενος). ΕὙΪ(ΕΕΟΏ6 βέτίκοα οὐὔἵ {π6 ΔΙ᾿]0]90 ὈΘίοτΘ κρα- 

φοῦντι, οὐ ἐδο διυϊδποτίγ οὗ 111. Χ. Ο. 268. 264. 261. ΑἸά. 1 ἰ6 Ὑδῃθηρ δἷβὸ ἴπ 11. 8δ ΑΟ Υ, : Τοτοοὰ οἱ ἰδ (τῇ, δρᾷ 

ΒδοΘ " δἷμ,) δοοοσάϊῃρφ ἰὸ ἴπ9 ρῥυίμοί !θα 20] οννοὰ ὉΥ ἴδο Α. Υ., ΔΒῃου]ὰ Ὅ6 ἰὼ [{8}168}). . . . ΣΟΘΘΠΙΌΙΔπο9 οὗ ἴλ6 Ὀαθὶ 

Τδεϊιίου (τὴν ὁμοιότητα ἐπὶ τὸ κάλλιον). 
ει. 20- 25. --δ ΑΟΥ.: Απὰ 20. 81 ΔἸ]υγοῖ (ἐφελκόμονον). 88 στο, (18 τοδάϊηρ εὐχαρές (ΠῚ. Ο.) ἴον εὔχαρι 

ἣσ τοὐοοϊοά ὉΥ ἐμ Ὀοδὲ οὐ ο8, Αοοοτάϊης ἰο ἘδΌβοι, ἰὴ6 ψοτὰ εὐχαρής ἀο65 ποὲ οχίδὲ : Ὀπὲ ἰτ [6 Του ἰπ ἐμ9 Πλείονὶς οὗ 

ἹΜοροσιάον, 214, δ. 896 Βορὶιοοῖοα, αὐ υο6.). 89 ἰοοἷς ἀἐγἔειε ΟἿ 1ῸΣ ἃ χκοὰ, νΒίοδ. Φ ὃπὲ Ὠοῃποχοὰ α:. 41 γγλδ. 
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ΜΟΙ : [μαὺ  τηθη, βουυὶηρ Οἰ ΠΟΥ ΟΑΙ ΔΙΑ ΟΥ̓ ΕΥΤΔΏΠΥ, αἰ Δϑοσῖθθ ὑηΐο βίοῃθϑθ δηᾶ 
Βύοοϑ [Π6 ἱποομητη 108 010 ΠΒΠΉΘ. 

ΑΠἰοστναγᾶβ 1 3 γγ88 ποῦ ΘηΟΌΡὮ ἔοσ Ποῖ, ἐπαὺ ἐΐεν ΘΓτθα γοβρϑοίίηρ ὃ (16 Κπον]οᾶρθ 
οὗ σοάἂ; πὶ ουθὰ 116 ΠΟῪ Ἰ᾿ἰνϑᾶ ἴῃ ἃ ρστθδαί " ὙᾺΓ οὗ ἱφῆογθαηοθ, ἔλοδα 80 στϑδί 

28 6118 ὅ “4116 {Π6 ὺ ρϑϑθθ.0. ΕῸΣ ψἘ1]δὲ {ΠΟῪ 816 7 {πο} ΟΠ] ΓΘ ἴῃ βου ἤσθθ8, Οὐ ἀβοᾶ 
24 βθογϑὶ δϑγθιθοῃΐθϑ, ΟΥ τηϑα σου] ηρδ δοοογαΐϊηρ ἰο οἴ δ σἱΐθβ, ὑπο γ Κορ ποῖ 6 Ὁ 

᾿ῖνθϑ ΠΟΙ τ ΔΥΥΪδρο Ὀ6α Ἶ ΔῺΥ ἸΟΠΡῈΣ ὑπαθῇ]θα ; Ὀαΐ Οἱ ΠΟΥ ΟἿ6 ΒΘ δηοίθ ̓  ΓΘ Οἢ- 
25 ΘΙΟΌΒΙΥ, οΥ οἴαπαρα ὃ λίηι ὈῪ δ οῦγ. Απὰ ὑΠ6Γ6 γϑὶρῃθα ὉμΊν Βα] πὶ πουΐ ἀ18- 
ΓΙ δ οη Ὀ]οοαθ θα δηά τηυγᾶογ," {ποῖϊ δα αἰ ββ᾽ λυ] ίΐοη, οοσταρίίοη, ἀπ ἴα! 0} {ὑ]- 

20 (ἴοπ,, ἰυτη} 8, ΡΟΓΪΌΓΥ, αἰδαυϊούϊρ οὗ ρσοοῦ πιῆ, ξογρϑιζ] 688 οὗ σοοά ἔυγηβ, 46 ΕΒ] ηρ 
27 οὗ 501}18, ΔΌι.86 οὗ 8β6χ,}9 ἀἰβογάδσ 1 τηδλυσίαρθβ,;Σ ΔαΌ]ΘΥΥ, πα ᾿αϑοὶνουΒη 688. ΕῸΓ 
28 {86 πογβῃϊρρίηρ οὗ γαΐῃ 1015 ᾽δ 15 Ὀορίὶπηΐηρ, δηα ολι86, δῃμα 64,15 οὗἩ 811 6υ11, ἘΕῸΓ 

ΘΙΌΠΟΣ ΓΠΘΥ ΔΓΘ τηϑα ἴῃ ἐποὶν ἔοβελνυ 165,16 ΟΥ ῬΓΟΡΏΘΒΥ 1168, ΟΣ 1ἴνθ ἀπ᾽ ΒΌ]Υ, ΟΥ οἶδα 
29 ἸΙρΉΟΪΥ ΓΟΥΒυσ ΘΓ ὑμθίηβοῖγθθ. ΕΓ ἱπβοιηυοἢ 88 ὑποὶγ ὑστιϑὺ 18 ἴῃ 1Δ40]8, γγ ἢ ἤΔΥΘ ΠῸ 
80 11ἴ6, Γπουρἢ {ΠΟῪ ΒΊΤΘΑΣ [8] 86 }γ, ψϑί [ΠΥ ἸΟΟΚ ποὺ ἰο Ὀ6 υγί. Βαΐ 01 ὈΟΓᾺ 8}}8]} 

{Π6Ὺ 6 8} } 7 Ῥυπηὶβηθα : Ὀοοδῦβθ (Π6Ὺ Ὁπουρμὺ 6ν]} " οὗ Οοά, σὶνίηρ μοϑᾶ τὑηΐο 
81 4018, δὰ αἶδο ἈΠ͵ 80} ΒΊΤΟΓΘ ἴη ἀθοοὶί, ἀαβρίβίηρ ΠΟ] Π688. ΕῸΣ ἐξ ἐδ ποῦ [86 ΡΟΥ͂ΤΘΡ 

οὗ [δθπλ ὈΥ Ὑγβοῖὰ {ΠΟΥ βύγοσγο," Ὀυὺ Ψυδίϊοθ ἔογυ ΒΘ ΓΒ, ὑμδὺ Ὑ7111 δἰ να 8 ΘοσΘ ὉΡΟῊ 
[86 ὑσδηβρτθββίοη οὗ [6 υη]αδί.} 5 

Σ οσ. 3. Μίοσθογυου (λέ (εἶτα ; εἴ. νον. 16). δ ἴῃ (περῶ. 4 ΜΏΘΙΟΘΔΔ. ... ἐδ στοδί. 5 ρἴαρυοα. δ γηδᾶο 
(ΡΤΟΌΔΌΪΥ ἃ τοϊαρτί πη; ΟΥ., ἐμμανεῖς) . .. οὗ είτδηρο (Νδηηϊ δ, Βδιιοσυροίδίος, ΤΊ Ομ ϑηἀοσ, δὰ συ θοσὶοῖ πνουϊὰ Ἡσὶ 9 
ἀξάλλων) ΤτηδλΙτίδρο (666 (ὐ’.). 8 ἐγα  [ΟΓΟΌΑΙΥ, οὗ κτίονοὰ. 8. 8ο ἰδδὲ ἔδοτο τοϊχηϑὰ ἴῃ 4}1 πη τίου οχοορ- 
τοι (πιατξ., εοη ιδεάϊν. Ἐτὶ σϑοῆο 1πδὲ}]γ γϑοοῖνοθ πάντα (ἴογ πάντας, τὶ ἢ 18 ἔοο δίσου Κ) ἴσο 11. ΠΙ. Χ. Ο. δὅ. 68. 

ΤῊΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 
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106. 161. 248. 26. 261. 296. σο. ΟἹ] 1,Δ1. ὅγτ. Ατ. Αττὰ.) Ὀ]οοά, ἡιαπεδυρ ον (506 ΟὐΡ.) 
ΨοΣΆ. 26-9]. -- 10.Α. Υ. : ομδηρίης οὗ κΚίπὰ {(πιλσα., 5:12). 
ια). 415 ἰἀο]5 οὐ ἴο ὈΘ Ὡδιηθᾶ (860 Οὐ»1.). 

26 Ἠον οἷυ γογ ὈοΓΏ εαμϑεδ. .. . δοιὰ Ὀδοδαθθ. ... ὑπβουκδῦ ποῖ ἶνο]]. 
1Π. Χ. δδ. 106. 167. 261. ΑΙά. Σὲ ἰκ 8160 ἐπο σοδϊηρ οὗ 11.; ἐεχέ. γες., δμννομένων). 
Ὠοζδ, ἐλαὲ ΡΟ ΒΙΔΠΘΙἢ δ᾿ιν δ ἔθ ο οἶἶθηο6 οὗὨ ἔμ Ὁροῦ]γ. 

11 (866 Οὐ». δὲ γον. 24). 
14. 17Ὅ09 Ὀοσίπηΐηκ, ἴλ6 οδ86, δηὰ ἐδ6 δηὰ. 

12 βῃδτοοῖθδθ ὉΠΟΙΘΔΏΘδΆ (ἀσέλ- 
16 ΏΘῺ [ΠΟΥ ὈΘ ΤΟΤΕ. 

Ἱ ρυρῶν (ἔτι σδοῦο σοοοῖγοα ὀμνυμένων ἔγοχα 
18 ἐὶ ἱξ ἰ890 7μ2ὲ τοι ζοδῦοο οὗ δἰ» 

ΟΒΑΡΊΕΕ ΧΙΥ. 

ΨεΣ. 2. ΒΚΙ11, σοφίᾷφ. ΤΙ ατθοῖκ πογὰ 18 Β6 ΓΘ 
ΘΙΩΡΙοΟγΥΘά, ἀοιὈ01658 ἴοΥ 8 ψοοὰ γϑᾶϑοι, 848 αΪ8- 
οἰμρο δι πρ [6 οσκ οὗ {Π|6 ΒΡ ΟΣ ΘΓ ἔγοιῃ ὑμαῖ 
οἔ ἔμ Ἰάο]-πιακοσ, ὙΠ ἢ ΑΒ ΠΟΤ ἐμπειρία. 

ον. 8. Ογίπηπ 08}18 δἰτϑητίο ἴοὸ ἢ ἔδοῦ {πδὺ 
Ἡοτοάοῖιυβ 8 ἴΠ ἢτεῦ ἴο υβ6 πρόνοια οὗ ἢ) ῥτονΐ- 
ἄθῃοο οὗ ἀοά (ἰϊ}. 108); δῃά, διχοὴρ [86 ΡΠ ]]ο8ο- 
ῬΏοΓΒ, Ρ]δῖο. 

Ψεν. 4. “ἵνα κἂν ἄνευ τέχνης τις ἐπιβῇ, ἴῃ οὐ Ὁ 
ἐμαῦ οὔθ ΣΏΔΥ οι ρανῖς τ μουῦ αζ : ἱ. «., ὑπεῖ 
ἮΘ ΤΩΑῪ ἰγιβῖ, ἰηϑίθϑα οὗ [ἷβ αγῦ, ὑπ ἀἰνίο συϊά- 
8.Π06 δηᾶ ψτοίοοϊίοη. ΤῊ 8 γ͵88 ἴγαὸ οὗ ΝΌΔΗ, 88 
ἷβ αἰτουσαγὰβ ϑῆονῃ. 

γον. 5. ΨΜοΣΚΒ οὗἩ [Ὡγ σἱβάοσΩ. ΤῈΘ δ[8 168 
οὗ σΟΙΏΠΙΘΙΟΘ ΔΓΘ πηοδηῦ. ΤΠθ Ρ]ΔΥ͂ Οὐ ποῦὰβ ἤΘ ΓΘ 
ἴο ΜῈ ΟΝ ΟὟ Δι ΠΟΥ 88 τ οἢ) δαἀϊοϊοὰ 8 ΟΓΌΠΥ 
οὗ ποῖϊοθ : μὴ ἀργὰ εἶναι... .. ἔργα. ---- :Σχεδία τη Δῃ5, 
Βτβῖ, αὶ ἐἰσὰὶ δοαὶ, ταῦ, οαὶ ; πὰ [6 ῃ, ΔῺΥ δὴῪΐρ. 

γεν. 6. Βοϑὰ οὗ κεμθσαίζοῃ, σπέρμα γενέσεως. 
Ταῦ ἰδ, βοοὰ ὈΥ ψν Π]ο ἢ [06 ΖΟΠΘΥΔΌΟΙΒ οὗ Τη6 ἢ 
ὍΘΙΘ ριοϑουυθα. ΟἾΠΘΙΒ ππαἀογδίδηα ἰὑ ἰῃ ἴἢ6 
8656 Οὗ β8επιθη φεηϊίαία. 

γον. 7. ἘρΡῚ ὈἸοαθβοᾶ ἰβ [89 σοοᾶ. ΤΉ ἰβ 
ΒΟ ουϊάθῃςθ Πδὺ Ὁ}}18 8 ἃ ρῇοβϑ ἔγοιῃ 8 ἢ σίβιϊλη 
Βαπά, οὐ ἔμδῦ ἰδ ΠὴΒ ΔΠΥῪ αἶγθοῦ τοίθσθημοθ ἴο ὑῃ6 
ογοβα οὗ (Ἰγίβυ. ὙΠῸ ποοὰ ΠΙΔΥ ὉΘ πιθδπῦ τ ]ΟὮ 
ἴῃ βΌΠΟΓΑΙ 8. υϑοὰ [0Γ 8 ροΟὐ δηὰ χἰρῃίθοιιδ ρμρῃτ- 
ῬΟΒΘ, ΟΥ ῬΑ Ό] εν ὑπαῦ οὗ ΝΟΔἢ ΒΒ ἃγκ. [10 15 

1 0]6, Οἡ [Π6 οἴδον πϑῃά, ὑηδιὶ ὕΠ6 ΔΓ ΠΟΥ ΤΩΔΥῪ 
γα δὰ ἴῃ νἱοὴγ {86 βοθρίγο οὗ ἃ Κἰηρ, ΟΥὁ 18}6 

Βι8.} οἱ Μοσεθϑβ. 
γεῦ. 9. Τῇ βϑηιπιοπῦ Θχργοβϑοὰ ο81 ΒΟΆΓΟΘΙΥ͂ 

Ὅ6 ΠΑγΠΟμἶζοὰ ὙΠ} 86 Δα ΠοΥ ΒΒ ΥἹΟΥ͂ δὖὸ ΧΙ. 
24 Π., πιὰ 8 ἴπ ἰἴ56}8 πηβοσίρίαγαὶ. ““ ΟΘΏΘΓΑΙΥ 

64] Οτθοκ, τὸ τοῦ ὙΠῈ ἴῃ ογριίυτο ΓᾺΓ ΤΟΤΘ 
ΤΆΤΟΙΥ ὕΠ8ῃ ἁμαρτάνειν (ἴο ν ἰοἢ ἀσεβεῖν 8 ῬΆΓΑΙ- 
191 ἴῃ ΥΥ̓ ἰβϑά. χὶν. 9; Εοοϊιιβ. χν. 30), τ ΒΊ ἢ ἴῃ 10 
οἰ βϑίοθ 88 ζὰ 1688 ὨἰὮΪΥ τη κοά ἰῃ ἰῦδ ΠΊΟΓΆ] 
δηά χο]σίουβ 86186. ογοΐη ἰ8. τπιδηϊξοϑίθα, οἱ 
[06 οὔδ πδῃά, [ῃ6 δ. ἀδϑροὺ σοὶ] ρίουδβ νἱϑινβ οὗ 
Βεγρῦυχθ νυ ΠΟ ἢ οβυϊμηδῦθβ “ ζ ] ΓΟ," ΟΥ βἷη οἵ 
ΟΠ ἴ85101), 80 ΒΟΓΙΟΌΒΙΥ ; δὰ, οὨ ἴθ ΟἿΟΣ Ὠδηά, (8 
θοροῦ ὨΠΙΔΗΪΝΥ, ΜΠὶοἢ 0608 ποῖ σϑβϑοῦῦ ἴο [ἢθ 
βιγοηροδβῦ [ΘΓΙῺΒ ἴο ἀθεισηδίθ Ὑπδῦ 8 δίῃ}. Τὴθ 
ψογὰβ ἰη δὰ. χὶν. 9, σϑρύθβθηῦ δοοου πρὶν Δ 
ἘΠΒΟΥΙρύυΓΑΙ υἱὸν. ὅεθ ΟΥΘΠΙ ΘΒ ζΖεχ., ὍΠΟΥ 
ἀσεβέω. 

ψεσ. 11. Ἐν κτίσματι Θεοῦ, ἴῃ 8 οτοϑϊίοῃ οὗ 
Θοᾶ. Αβ Οοά᾽Β εγοαϊίοῃ, ὕΠῈΥ ᾶνθ ὈΘΘῺ ΡῈΣ- 
γοτῖοα ἴο νη δι 18 Δ ΒΟΟΣ 8.10}. 

γεν. 12. Πορνεία 18 ὮΘΓῈ ξογ δ οι ἴῃ ἃ Βρί σὶῦ- 
18] Β6Π86, δοοογάϊΐηρ ἴο Ο]ά Τοδίαπηθηῦ ἰἰ5Ά06. -- 
φθορὰ (ζωῆς. Τῆι ἤτβι ποτά, ν ῃοἢ τγὙ85 8ΟΠΊ6- 
ιἰπ|65 υϑοὰ ἴον δεαμοίίοη (οὗ ἃ πι816}}, 866 }8 ἴο 
ἤδγτθ Ὀ66 ΟΠΟΞΘῺ ΜΠ ΓΟζογοηοο ἴο ἴΠ6 Ἄσοπίοχῦ. 
70 18 α'8δο υϑοὰ ἴπ ἴα ΕΔΓΠΘΓΒ (εἶ. Βορδιοο οθ’ ἴ,.ς:., 
αὐ φος.} ἴῃ ἴΠ6 Β6η86 οὗ “Δὐογῦοη,," ν᾽ Βἰοἢ 11Κο- 
τῖρο νου]ὰ μγίνα ἃ ροοὰ Βθῃ86: “8 δθοσιίοη οὗ 
|16. ὍΠ|ιὸ Ἰδεῖοσ ποσὰ πιδὺ ὈῈ ὕαἶκοι ἴῃ 108 ΠΟὈ]6βὲ 
8686 88 ἴΠ6 [176 ἴ0Γ δπὰ νι οὐ. 

ψοσ. 14. Κενοδοξίᾳ, υαπὶΐψ, εοπισεῖ!. ἩοΥΘ πϑϑὰ, 
88 ἴῃ 0] ον γΟΓΒΘ ΒΏΟΥΒ, ἱῃ ὕΠ6 Β6ὴ80 οὗ ναϊπ 
ἐϊιδίοη, άπεψῳ. Τὴθ ποσὰ ἰβ γσομάθσοά ὈΥ [89 
Α. Υ.. αὐ Ρμῇ. ἰϊ. 8, 86. ἰῃὰ [π9 ργϑϑϑηΐ βϑββαρο, ὈΥ͂ 
““ὙΔ1Ὲ ΊΟΥΥ.᾿" 

γογ. 15. Μυστήρια καὶ τελετάς -Ξ βοοτοῦ δου νίοθδ 
διηὰἃ 1ϑεῦνα]β (10Υ [86 ἀ68 4). ΤῊΘ τηγϑίθυῖθδ, 85 
͵β γγ 6 }} Κποῦνῃ, 6 6 σοσζιδίη σοὶ ρίουβ ΒΟ] Ή 10168, 

δρθακίησ, ἴπ6 ροβὶ εἶν πα δβύγομρ, ὕϑσπιβ ἀδικεῖν, [16 πηοβὺ οοἰΘὈγαῖθα οὗ ΜΒ ἢ ἡ Τὸ ὕΠ059 οὗ Οθγὸϑ 
ἀσεβεῖν, ἀνόσια ποιεῖν, ἩΓΪΟΙ ΟΟΟῸΣ οὔθ ἴῃ ο]485ϊ- } δ ΕΘ 518. 1 ἰἴ8 βυρροβοὰ ἴδπδὶ 1Π6Υ οοηδὶβιοὰ 



ΤῊΝ ΜΨΙΒΌΟΜ 

ΤΩΟΘΌΪΥ οὗ 5οθηΐς, τυ ΐο 8] ἊΝ Αβια 366 
δὶ. “ Μγειοτίθη," ἰῃ ΗδγζορἘ  ἰεαί- πουκ., χ. 145- 
150. --- Τελοτή, α πηϊδἠϊησ, πιακίηη ρετγεοὶ. Ἰτ ὙΆΒ 
πδοα οὗ ᾿ηἰοἰδιίου ἱπῖο 6 Μγείθγίθβ, οσ, ἴῃ ρϑηθγαί, 
οὗ τ00 οοἰεὐυταίίοη οὗ [Ὧ9 βΒδ6. ΟἿ. Ηδτγοά., ἱἱϊ. 
171. Ιὺ σδιηὸ δἰϊογσναγάβ ἴο ὈΘ δρρ᾽ θα ἴὸ (ἢ 
οΟἸοὈγβοο οὗ ΒΏΥ ΓΕ] σου σἰΐθ ΟΡ ἔθβϑιϊναὶ. Τὰ 
τελεστής ΜΆ8 ἴῃ ἰηἰτἰδῦον. 
ον. 16. Το ᾿μουρ ν ἰδ, ὑμαὺ ἩΠδὺ 88 ἢχϑὺ 8 

δὶ τὴ 01]6 ἔδυ ΟὈΒΟΓνΒΠΟΘ ὈΘΟΆΠΊΘ, ἰῃ ῬΓΟΟΘΘΒ8 οὗ 
πιηο, 8. Ὀἱπαΐηρ οσυδίοτα οὗ [6 ϑ18ῖἴθ. 

γεν. 18. Ἰχηογϑηῦ. ὙΒοδο 80 αἰὰ ποῖ ΚΏΟΥ, 
ῬεΓο δησθ, ὙΠῸ ὙΓΒ88 τηθϑπῦ ἴ0 ὈΘ τοργοβοηϊθα ὉΥ 
[πο ἰτηδρα, ΟΥ ἐπθ εἰγουπιείθῃοοβ ὑπο ὙΠΟ ἢ 
ἤχει σαπλα ἴ0 Ὁ6 ὨΒΟΠΟΙΘά. 

γον. 19. Ὁμοιότητα, γεδεπιδίαῃοο, ἰἰοηοδ8. Τὰ κα 
ἃ Βίαξιο οὗ ΙῃΠΔΓΌΪ]Θ, ΟΥ̓ ἃ ραϊηϊοα μἱείαΓο. --- Ἐπὶ 
τὸ κάλλιον, αδ δεαιίζμΐ αδ Ροεοϊδίο. ἼΤὨΘ οὐ͵οοῖ νγδδ 
ἴο βατον [86 ρϑύβϑοι γοργοβοηῖθα. 

Ψον. 21. ᾿Εγένετο τῷ βίῳ εἰς ἔνεδρον -:ΞΞ δεσαπιε α 
δπαγε ἴο ἐλε ἰΐϊ8. Βίος ἈΔ8 ἴ0Υ βθοοπάδσυ τηϑϑηΐηρ: 
ἸΠΑΉΠΕΥ οΓ ἰνγό, οσσμραζίοη, πὰ σοπιπποη ἰϊ8 (ΟΥ, 
ἐλε τοονϊα τοε ἐΐνε 'π), 83 8180 α ρίαοε οΓ αδοάε. Ἠδτο 
ἔΠ6 πηϑϑδηΐῃρ δθεῖ8 [0 ὃὉθ0 [δὶ πο δοῦ τηοηἰϊϊοηρα 
3 8 ΒΟΌΣΟΘ Οὗ ἀδῆρθι ἴοὸ τηθῃ. --- ΤΠποοσωτηυσι- 
σΔΌΪο πᾶτθ. (Οἵ. Πουΐ, νἱ. 4 ; 16. ΧΙ. 8. “7.- 
τηδη ποη οοπιπιιπιοαπάμηι ἰαοί 5 ποη ἰγιδιοπάμπι." 
Βτοίβομηποίάθσ. 

ον. 38. Κῶμος. ΤῈ νοχὰ τλ08}8 ἃ Ἰογἕῃ] 

ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 9268 

οβεϊνιῖν, ἢ τηυδίς πᾶ ἀλποίηρ; 8. ΠἈΓΟΙΒΑΪ ; 
ΘΒρθοίδγ, 8 [6808] ργοσοβδίοῃ ἴῃ ὨΟΠΟΥ οὗ ΒδοσῃΒ, 
ΟΥ̓ οὗ 8 ΥἹοῖοῦ δὖ [06 σδιηββ. 

ναῦ. 3234. Τάμους. .ΤῊΘ Ρ]ΌΣΆΙ 8. πΟΙΪΟΘΒΌ]6. 
Οἱ. χὶϊ. 17. Ηδθτο, πούγουοσ, 1Ὁ 18 ΘΥΙΔΘΏΓΙΥ ἴἰο ὉΘ 
γοηἀογθα ΌΥ πιαγγίαρε-δεά. 

νεγ. 25. ΤῺΘ ᾿μον ῦ80]6 οΥἹΣ] οὔξοοῖδβ οὗ 8 στοὺς 
Ὀ6]16 8 ἃτὰ ὑππ8 νἱνια]γ ροτίσαν θα, δϑρθοῖα! Πῦ ΔῊΥ 
ὈΘ]16Σ ὑπδῦ ἰβ ΘΟΏΓΤΑΓΥ ἴο [6 ρυτο ΒΙΌ]108] ἴϑβοὴ- 
ἱπρ σοποργίηρ (μὸ6 ἀϊνίπο Βοίῃν. Οἱ. Ἐοιη. ἱ. 
28 ΕἾ. --- Αἷμα καὶ φόνος. ἴπ [Π)0 ΓΟΥΙΏΘΣ 6886 ΤΠ} Γ- 
ΔῸΣ ὉΥ ἔπθ βῃθαάϊης οὗ Ὀϊ]οοὰ ἷβ τηρϑηΐ ; ἴῃ [86 
Ἰαύθογ, Δεν Κίηα οὗ πιυγάθγ. - ταραχή. Τὸ ποτὰ 
γγ 88 υδοὰ οὗ ροὐξέσαί οοηιδίοηδ, ἐιπιιί8, Ὁ Χομο- 
ΡῬδοη 8150. 

νοσγ. 26. Θόρυβος ἀγαθῶν. ΤῊΘ ]Ἰαἰίογ πογὰ 
τηἰσηῦ ὃὉ6 804 845 πρυϊοῦ. [ἢ [8 οΆ56 [Π6 ἸΠΟΘΥ- 
ταί Υ οὗ ὑ86 ὕθηθχο οὗ μγοροσῦν ᾿ψοι]ά Ὀ6 πιθϑηῦ. 

Ψεγ. 37. ᾿Ανωνύμων, Ἀοῦ ἰο Ὀ6 πδιηθᾶ (Α. Υ᾽.). 
ΤΏΘΥ δγθ οδϑ θὰ “ πϑιῃθίθββ᾽᾿᾿ ἴῃ ὕΠ6 Β6η860 ὑδμδὲ 
ΓΠΘΥ͂ δῖ Ὡοϊῃηΐηρ ((]. ἷν. 8; 1 ΟὐονΥ. Υἱῖϊ. 4), ΟΣ 
{πὲ ΠΟΥ τὸ ψὶτῃοιῦ ΖΊΟΣΥ, ἀθϑρίοδϊθ. ΤῈθ ἔοτ- 
ΤΊΘΥ ΔΡΊΘΘΒ ὈΘΟΟΘΥ νΥ]Ὁ} δου ρῦαΓΑΙ βαρ. 

γον. 238. Μαᾶ [ἢ ὑδοὶρ ὕοδιϊνιΐθθ. ΤΊΘΥ 
σαντα {οἷν ΟΥ̓ ΠΔΓΥ ΘΔΓΟΌΒ818 (0 [86 ροϊηΐ οὗ 
ἀε! τὶ ατὰ. 

γον. 81. Παράβασιν, ἰχαμπχτοπαίοη. Ηδγο βἷη 
18 τηδλυκΚοὰ 88 ἃ ἀδυϊδίΐοῃ ἔγοιῃ ἴμδὺ ἡ ΒΙΟἢ ἴΠ6 ΔῪ 
δὰ ρμγοϑοσίυθά. Οἱ. Βομι, ἱν. 15 ; ν. 18. 

ΟΒΆρτεε ΧΥ͂. 

1 Βυτ (δου, ουν αοᾶ, αγί σταοίουβ δπᾶ ἰγὰθ, Ἰοηρ- 8 ἤοσίηρ, δηα ἴῃ ΤΊΘΓΟΥ τυ ]οϑί 1 41] 
2 ἐλίησε. ον 1 4180 ὅ 6 8}, 16 ἅΓ6 {πῖπο, Κηουηρ (ΠΥ ΡΟΥ͂ΤΘΡ ; Ὀὰΐ γγῦ ΜΥ11] ηοὺ βίῃ, 
8 Κυονίηρ ὑμαὺ γὁὸ ἃγθ δοπηϊθα {π|η6. Εὸγ ἰο Κηοῦ [866 ἐξ ρογίθοί τὶ ρηὐθουβῃθ8Β ; 
4 διὰ ἴὸ ΚΩΟῪ [ΠΥ ΡΟΥΘῚ ἃ ὃ τοοῦ οὗἩ ἱτηπλογίϑ! γ. ΕῸΓ πο ΠΡ α]α 6 τὶ κρα ἰηνθηϊίοι 

οὗ Βυμαϑη τὶ ὁ ἀθοθῖνθ 8, ΠΟΣ 80 ἰτῶδρο ραϊπίϑα ὅ ῖτ αἀἴνϑυϑ ΘΟ] ΟΣ8, ρϑὶηὐουβ᾽ ἔγαϊῦ- 
ὅ 1688 ἰΔΡΟΥ; (Π6 βῖρῃν γβογθοῦ ϑηθοθί ἢ ἃ 100] ἰο ]αδί,5 δηὰ 6 ἀθβϑίγθβ 4 116]688 
Ὁ ἔοττα οἱ ἃ ἀθδὰ ᾿πηᾶρσθ Βοίῃ (ΠΘΥῪ δύ τηλκο ἐΐδηι δηαᾶ " (ΠΟΥ ὑπαὶ ἀ6581γ6, δπὰ πδὺ 
1 σπουβῖρ ὑμθι, ΔγΘ Ὁ Ἰονϑῦβ οἵ 601] ἐλύηιφβ, ἀμ αγὸ ΤΟΥ ΕΥ οὗ βυοῖ μΒοροβ.} ἘΕῸΣ ἃ 12 

Ροϊίοσ, Κποδάϊηρ 5 βοίξ θαι τ ἢ τη οἢ ΙΆΡΟΓ, ΓΑΒ ἢ] ἢ Θδ ἢ ΟΠΘ ὁ ἴῸΓ ΟἿΓ ΒΘΓΥΪΟΘ ; 
γοδ,᾽δ οἵ [Π6 Βδη6 ΟΙΔΥ ἢ ζἈβῃϊοη8 1δ ὈΟΓΠ [19 γ6886]8 {πδὺ ΒΕΓΥΘ ἴ0Γ οἰθδῃ 868, δπὰ 
ΒΊΟΝ 88 ΒΟΙῪΘ [0 [Π6 ΘΟὨΕΓΆΓΥ, 81 ἴῃ [16 ΒΆ 126 ΤΔ ΘΓ ; Εἰ θὰ τ δῦ 18 {Π6 86 οὗ 6Δ0 ἢ 

8 ομ6 οὗ (8686 ἵνο,}5 (6 ροΓΕΓ 8 Ἰυάρο.} Αμπά διρ]ογίηρ δἰτηβ6}} 111,9. ἢ6. τρα οί 
ἃ νϑίῃ ροᾶ οὗ [86 Βᾶτὴ6 οΪαΥ, 6 0 “' ἃ 11{{16 Ὀθἴογθ νγ88 τηδᾶθ οὗ ϑαγίῃ,22 δῃὰ σι ΐη 
8 1116 τυ ]6 αὐΐοσ σοί αγηθίῃ ἰὸ ἐμπδί, οαὖ οὗ τ] ἢ 33 ἢ6 νγ88 ἰδίζθη, {Π6 Ἰοδῃ οὗ ὨΪ8 

9 8οὰὺ] Ῥοίῃν, ἀδιμδπαάθα ὑθδοῖς. Νοινιβίαηπαϊηρ Πἷβ ΟΑΓΘ ͵8, ποῦ ὑπᾶὺ Π6 ἴ8β δϑουϊ ἰὸ 
εἶνϑ οαἵ, ΠΟΓΡ {πδι 116 “5 15 βΒῃοτὺ ; Ὀαὺ Βα “5 βιγίνθι ἢ! [ο ΘΧοβ] φρο] ἀβιι 8 δηα [1 ν 6 γ- 
βιηλίβ, δηᾶ ᾿πηϊίαίθβ ΤΟ  Κ 8 ἦ ἴῃ ὈΓΆ88, 8πα οοπηΐθί ᾿ὑ ἃ “ὃ ΟἸΟΓΥ ὕο τη8κὸ τ μδὺ 18 

Ψεσα. 1-δ. ---1 Α. Υ.: ΟΘ6θοά. ... οτἀοτίης. 3 ογπῖέε 41δοὸ (καί). 8 γοῦ, ἴο ποῦ. . .. ἐξ 0. 4 ἐδ σοΐθ- 
οδογοῦ ἱπγοηϊίοῃ οὗ τοϑῃ (ἀνθρώπων κακότεχνος ἐπίνοια : “ ἀογ ΜΘΏδΟΒοΚυπδὲ δὺο Εσβηάσης," ΒυμδοΏ 5 Βιδείιυεγ ; 
“ἰ ἈΥΡῸΣ ΜΘ ΦΟΘηκι δὲ ΒΥβηάαῃρ,᾽᾽ ΟΥ̓ Π11}). δ μβροϊοὰα. 6 ἐῃο μαϊῃίοσ Ὲ... .. ζ0016 (ΒΡ  ἔζβομ!ο σϑοϑΐῖγοθ ἄφρονε 
ἔτοιῃ 1]. --- ΔΡΡαιθῃ εἶν ἤσοί Ὠδηά --- Χ. δῦ. 108. 254. 261. Ο]ὰ [Δὐ. ΑΥ. ; 11. 6. 23. ϑγγ. Αστὰ., ἄφροσιν) ἴο ἰδὲ αέγν ἰὲ (εἰς 
ὄρεξιν, δΔἀορίοὰ ὈΥ Ἐτ᾽ΊΣΔοΠο ἕτοσι 1Π|. Χ. 6. 28. δδ. 106. 167. 248. 268. 264. 296. Οο. ΟἹ] δι. βυτ. ΑΓ. Αττα. ; ἐέχεέ. γες., 
ὄνειδος : τοδῖκ. οἵ Α. Υ.., ἐγ είλ α γεργοαελ ἰο ἐλε 70ο 4). ἵἴἷ20 ἰὮΟΥ ἀοδίσχο. 5 ἰδμὸ ἴοστη οὗ ἃ ἀοδὰ ἰγλδρο, ἔμ8᾽ δὲ 
ὯΟ Ὀτοδίδ. 

Ψψοσβ. 6-9. ---9....: οπειῖζξ διὰ. 1ὅὺ ἐλόηῖ δ (ΠΟΥ ἰπδὺ ΤΟΣΕΠΙΡ ἐλεῖη γε. 11 ἴο δύο βιιοἢ ἑίη κε ἰο ὑτδὶ ΡΟ. 
Ὦ Ἐν (καὶ γάρ ΞΞ εἐεπίηι) ἴδι0. 15 ἑοχηροτίης (θλίβων). 16 ροῖϊ οατγίιι, δδηϊ μοὶ ΟΥ̓ΟΣῪ σοϑκοὶ τυ ἢ 0 ἢ. ἸΔΌΟΙΩΣ (ἐεχ. 
φεξ. ΟἿΑ 6 ἦν Ὀοΐοτο ὅκαστον, Ὀυὲ 1ἐ ἰ6 Ζουπὰ ἴῃ ΠῚ. Χ. 6. 106. 167. 248. 268. 264. 261. 296. σο. ΟἹὰ [καἰ., δὰ ἰβ «φἀορίοα 
ὉΥ Οείπιαι, ΒΘΌδοΝ, δὰ Ἐσὶ ἴσϑο βθ).  ἐὼὄδγρα (ἀλλ᾽, Ὀυΐ τι δὴ ἰπέθῃείνο ἤοσοθ, 86 ἰη Α. .).. 16 χιλικοίῃ (ἀνεπλάσατο), 
11 Ἠκονσίδο αἷξο 8}} ΒΌΘΙ 88 ΒΕΣΎΘ (“’ 848 δΟΣΎΘ " ἰδ πού ἰπ [9 6,661) ἰο ὑπ6 σΟΠΈΓΔΣΥ. 18 οἶζος βοχς (Οοἀ. 11., ὶτ 23. 
ΑἸά., δ ἕτερου --- εχξ. τέο., ἑκατέρου ; --- ἑκατέρων, 208., ΕΪΘῺ ἰ8 δἀορίεὰ ΌὉΥ ΕΥ ΣΟ 6 δηὰ στίγμα : ἐδ6 ατοοῖς οὐ (δ9 
φοῃὐίτο Τρ ΠΣ ΕΣ ΣᾺ: τούτων δὲ ἑκατέρων τίς ἑκάστον ἐστὶν ἡ χρῆσις). 19. [Ὧο νΡοϊΐξοσ ἀέγιδος ἐς ἐὴ9 ἡπάρο. 30 ηἷδ 
Ἰδθουγε ἰἸοσϊγ. 52 φύον ἠδ ἩΏ1Θθ. 533 δασί λέριδεζ,, 325 ἐ0 λε ξαγ6 (εἰς ταύτην --- ἴ. 4... θα τὶ --- 18 ἴο Ὀ6 δυρρ! ἰοἃ 
Ῥοΐοτο ἐξ ἦε) ουέ οὗὨ ἴπο πῆϊο. ἍΜ τἩΠδὰ Ηἰδ 116 τ ΒΙοἢ 88 Ἰοὺ Ὠΐπὶ 88}} Ὀ6 ἀοτηδηἀοὰ (οἷ. τον. 16 δηὰ Οὐπὶ. δἱ ἐμαὶ 
Ηὶδοθ)... . .« 8}8}} Βδ Υο στο ἸΔΡΟΌΣ (ἐδ9 οοηίοχὶ τϑαυΐτοδ ἰΠ6 δοῦλο κίνθη δῦουο ἴο κάμνειν ; εἷ. Οὐπι. αἱ ἰγ. 1θ, δπᾷἃ 
ιδεᾳ. οἵ Α. Υ.). 856 Ἧἰα .ἴ9ὁ. 35 ογιεῖς "6. 21 φῃάἀοδνυουτγοὶ [0 ἀο Πἰκο (889 ΟΣΚΟΓΒ. 48. ἀΐ. 



9θ64 ΤῊΞ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ. 

10 βρυγίουβ.: ΗΠβΒ Βοαγί ὧδ 880,68, δηα ἢ]8 ἢΟρ6 ΙΏΟΓΘ Ῥδ]υτῪ ὅ (ΠδΔη ϑαγίν, δηά Ὠἷ8 118 
11 τηοῦθ ἀθβρίοδ!]ο ὃ {π8ῃ οΪδῪ ; [0Γ 86 ΚηΘῪ ποὺ Ὠΐτη παὺ ἔβη] οπθα Ὠΐπι," δηα Εἷπὶ 
12 δαὶ Ὀγοαι μὰ ὃ ἱπίο Ὠΐτη δὴ δοῖνϑ βοὰ], δῃᾶ ἱπρ]δηὐϊθα δ ἃ ᾿ἰνίηρ βρὶγ. Βυΐὺ ΓΠ6γ 

οουῃίθα ΟΡ Οχἰϑύθηοθ 8 ρϑϑβίϊπηθ, δηά 1116 " ἃ οοτηΐηρ ἰορϑίμον ὃ ἔογν σϑὶῃ ; ἴῸΓ, 
ΒΆΥῪ [Π6Υχ 106 τηυδὺ Ὀ6 ρσοίτηρ ἔτγοιη ὙὙΠΘΏΘΘΒΟΘΥΘΥ ῬἯ͵ἃὶ σΔη, γ68, ὑπουρἢ ἰὑ 15. 6 

18 ΌΥ 601] γιδαη8.0 ἘῸΣ {μῖ8 πδη, (μα οὗὐἠἨ ΘΑΣΙΒΙΥ τηδίζου τη ἢ ὈγΙ 616 11 γ6586}8 δὰ 
14 σγλνθη ἱπηλρθ8, Κπουθίς ὑπᾶὺ Π6 β'πῃβ δῦονθ 811 οἱλδεγζβ.0 θυὺ 411 ΓΘ Θχοθθαϊ ΡΥ 

ΤΟΟ] ΙΒ δηα ΤΏΟΓΘ ΤΪΒΟΡΆ 16 80 ἃ 6118 ΒΟ], ΘΘΙΏ168 οὗ ἐγ ρϑορὶθ, τγῆῇο δο]ὰ 
1ὅ (δοῖὰλ ἴῃ βυ)]θοϊοη.2 ΕῸΓ (Π6Υ 4180 15 οουπηΐθα 411 [16 4018 οὗἩ [88 μοδίμϑῃ ἐο δδ 

δοάβ; πθὶο ἢ ΠΟΘΙ ΒΟΥ πᾶν υ86 οὗ ΘΥ68 [0 566, ΠΟΥ ὨΟΒ68 ἴ0 ΟΥ̓Δ ὈΓΘΑΙἢ, ΠΟΙ ΘΆΓ5 ἴο 
16 ΘΆ,, ΠΟΡ ἥηροιβ οὗ μδπα8 ἴο μαηᾶ]θ ; δπὰ {Π6]ν ἔδθϑὺ ἈΓΘ 561688 ἴ0. νναϊκΚίημρ. ΕῸΣ 

8 ᾿δ τη8ῃ τη8646 ἤθη), δηα 6 ἐμδὺ Ὀοττονοα δὲδ οἱοῆ Βρ!γῖῦ ᾿δβῃϊοπθα ὑἤθιη ; ἴῸΓ 0 
17 τὴ οδϑῃ ζαβῃΐοη ἃ ροα 6δαυ8] ἰο Ὠΐτα561}..5 Βαϊ Τἴ Ὀαΐηρ' τρογίϑ], ἢ6 ῥγοάποοι ̓ ἃ 

ἀοδα ἐλίπσ πὶϊῃ το κοὰ μαπάϑ ; ἔον μ6 λίηιδοί ἴΒ ὈδΘίΐου ἤδη (86 (μϊηρβ ΒΟ ἢΘ 
ἩΟΓΒΕΙ ΡΟ ; ἰπ σοταραγίβοη υτυἱλἢ τ] οἢ μα, ᾿ἰη4 664,1 ᾿νοα οποο, Ραὺ ΓΠΘΥ ΠΘΥΘΣ. 

18 Απὰ (ΠΟΥ τ ΥΒἢρ (86 δηΐτη8]8 5 4180 ἐλαΐ αγὸ τηοδὺ Ὠδίδἔῃ! ; ἴοσγ Ὀθὶηρ ΘΟ0πι- 
19 ρϑγϑᾶ ἰορϑίῃον 88 1ὑ τϑϑρϑοῖβ βίιρι ἰΥ,Ὁ3 βοῖλθ ΔΘ ΟΓΒ6 μδῃ οἴπθσβ.Ό ΝΟΙΓΠΘΡ ΔΘ 

ὙΠῸ Ὀοδυ 1], 88 8 88 ἤπάϊησ ρΡ] ΑΒ ἴῃ {Π6 ν᾽ 6 οὗ (Π6η 88 ΔΏΪΠ)818 8 60ῃ- ᾿ 
σΟγΘα ; δᾶ (μον ζΑ]]6α ἰβὸ 5 οὗ ὑμ6 ρῥτγδΐββ οὗ ἀὐσοᾶ δηὰ [18 Ὀ]θβδβίηρ. 

Ψον. 9. ---Ἰ Α. Υ. : οοπηίοζζοϊέ ἐλέπρε (κίβδηλα). 
οι. 10-14. -- 5 ΑΟΥ. : τὶ]. 8 οἵ 1688 γβ]υο. 4 ΖΟΥΑΒΙΙΌΟὮ 88 ὮΘ ΚΩΘΝ,. ... δ15 ΜΑΚΟΣ ιτὸν πλάσαντα αὐτόν; 

ΠῚ. 6. δδ. 1681. 264. Ατ. τοδὰ ποιήσαντα ἴοτΣ (π6 ραγίοἰρῖὶο ; Ὀυΐ 1ὑ ἰ8 τοὐοοιθὰ ὃ. ατίπηι, ουδοῖι, δὰ Ετίσαομο. 1 ψουἹὰ 
ΒοΟΥΪΟΌΔΙΥ ΔΙ 8.9 ΘΟΙΩΡΔΑΙΣΙ ΒΟΏ). , δ᾽ ἰπερίγοὰ (ἐμπνεύσαντα). 6 Ὀγχοδίμοα ἴῃ (ἐμφνυσήσαντα). 1 Χ{{6. 8 ἢ 
εἶχαο ἀέγε (πιατα.  Ον., 7). θ ατολτκοῖ (βοο (Ὁ7971.). 10 ΘΥΟΣῪ ΒΥ (ὅθεν δή) που 1 (κἄν ; ΠΠ, δδ. 248. 2δέ. ὁ. 
τοδὰ καί; τὰ 16 Ο. ομίίεα ὑμ9 'τνοτὰ). 1. (ὲν τῶδὴ (δἰ ΤΩ ΡῚῪ οὗτος, πὰ τνϑ εις μδνὸ οχροοϊθα, ἐπογοΐοσο, ἰο διὰ ἰπ 
Εο Α. Υ. [0 ἰαιίοσ ννονὰ ἰῃ ἰ8]168: ποῖ ἃ ζονν ἰπβίδηοοδ οἵὗἁἩ ὑδ18 Κἰπὰ οὗ ἱποοπδίδεθῃ ον οὐσυσ. [ἐ ἰδ ἰπαοοὰ ροκβί Ὁ]9 
ἴδδὲ [86 Δ. Υ. πδὰ βκοπιϑ εἰπὰ οὗ δι βου [0 Σ 1:8 σοΌτδο ἰπ {μ680 οδποδ, Ὀυὺ ἰδ 18 ποὺ δαϑὺ ἰὸ ἀΐκοουος ἰξ. ΟἿ. γὸσ. 9, "" δἷδ 

116 .3})...«.... Ὀχίακ]θ. 12 Ὠἰπιδοι ἰο οὔομπά .. .. Απά 8]} (πάντες ; πάντων, 111. Ο. 264. 296.) (Π6 Θῃοιΐοι οὗ [ὨΥ ῬΘΟΡ]θ, 
ἐπδῖ (ἐπ σεῖο] Ὀοΐοσγο καταδυναστεύσαντες ἰδ Βα ρρογίοα ὈΥ 11. --- ὌΥ ὅτεϊ ὨΔηά --- 8ὲ γ)0}} 88 Ὦγ 28. 106. 268. 261. 296. (ο., 
οἰϊοὰ ὈὉγ Βτ [Σθς 6) Βοϊὰ ἔμοπὶ ἰῃ δου θοςἸΌ ἀγε τηοαὲ ζοο  ἐδἢ (Ετ  ἔσκομο δάορίδ ἐμ: ΘΟΠι Δ Στ --- ἴον [6 καρεγίδίνο οὗ 
ἑεχί. γες. -- ἴτογα Χ. Ο.. 106. 268. 261. ΟἹὰ [1[Δ1.}, ἀηἃ ἀγέ τη χῸ σαἰθοσϑὺο (06 (οη1.} (ἢ 8ῃ ΤΟΥ ὕὈδῦθδ ((οἀά. 111. Ο. 248. 
296. τἶτὰ ὅο. τοδὰ ψυχὰς νηπίων, δηὰ δῦ. 264. δρτοῦ Βα ἰΐ τοκροοῖδ ἐμὸ ἰδί ἴον ποσᾷ). 

Ψοτδ. 1δ-19. --- 15.Α. Υ͂. : ογπὶ 5 αἷἴκο (Π1. 6. δδ. 157. 248. σο. ΟΙά 14. ϑγγν. ΑΤ. Αστὴ. οὔίί καί δΔέίος ὅτι). 24 [86 186 
οὗ ογοϑα (11τ.. ἐο τ Βότη ἰδ πο  ΠῸΥ τ186 οὗ ΟΥ68 ἴοσ δοοίῃ) .. .. 48 ,0γ (ποῖν θεοί, ἐλὲν αγό βῖονν ἴο βὸ (ἀργοὶ πρὸς ἐπίβασιν). 
16 οι ἃ. 18 Ὀυΐ (γάρ). .". . τῆ Κθ ἃ ροὰ ᾿ἶκο υἱπέο ἰμπιδοὶ (αὐτῷ ὅμοιον ; 88 μ6 σοπίοχὺ ἀδιηδῃμ δ, [89 ΡΙΌΠΟΙ ἀοο8 
ποῦ τοῖος ἴο Θοὰ, Ὀὰ ἴο ἴδο Βυυθΐοοὶ οὗ ἐΠ6 δοηΐθῃοθ; ἄθῃοθ Ἐτίζεοα, ἴῸΣ οἸθαστϑαβ, ουἹὰ σμδηρο 1 ἰο αὑτῷ ; 28.. 
ἑαντῷ : δδ. 248. 258. 254.. αὐτῶν). 11 Ἐργχ (δέ, οὐνεϊοα Ὀγ 26].). 186. τφοσκοίῃ. 19 Πογοαδ 0 (01 αὐτοῦ ὧν, 
Ἐσχί σοῖο σοοεΐτοδ ἴγσοτι Χ., ἀνθ᾽ ὧν ; 168, 257. οὐιίί ὧν. ΞὉγοὍὰᾺ. ἔἔῚ ᾿νοσβῃ!ρροᾶ ἐλοδο Ὀθααῖθ.Ό. 333 οι δ 1 σοδρδοὶδ 
βιυρίαἰν (ἄνοια, ἐεΖέ. γϑε. ; δδ., ἀγνοία ; Οτίτηπι νου]Ἱὰ ῥσοῖον ἀνίᾳ -- δαπα, ἰγομὸϊε; ἈΘΌθΟ. δὰ Ἐσ σβομθ, (0 ον] Ὡς 
ἘΠδοΒοπάοχξ, δἀορὲ ἀνοίᾳ). 33 βΒὸ τωυοἢ 88 [0 Ὀ6 ἀοδίτοὰ ἰτ τοαρϑοῖ οὗὨ Ὀδαδίδ : δὲ (Β6Υ ψοιῦ τ] ουὲ (ἐκπέφευγε). 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΧΥ͂. 

Ψογ. 1. Σὺ δέ ἰδ οαρμαῖίς. ΟἿ, ἔου ἃ βἰταῖ]αῦ]) ὑοσαῤιι 8 8ἰσηϊ οαπίι απὶπιΐ 8ϑέπδα εἰ ἐϊαία 
τπουρὰι Εχ. χχχίν. 6. ῃ; 

- Ποοὶ οὗ ἰτωσοοσίδιν, ἱ. 6. ἴῃ 105. Ῥσθυ θη ΓΥΘ 
ἰηβπυθηςθ. 

γεγ. 56. Το Α. Υ. τοδάβ εἰς ὄρεξιν, νοι ἰδ 
Αἰδὸ δι ορίθα ὃν Ετυζϑοῆθ, ασίπηπι, ἀπὰ ΟἸΠΘΣΒ, ἰῃ 
δοσογάδηοο Ὑῖτὰ Π6 ΘοΥΘ- πηουοηραὰ ἰοχίαδὶ 80- 
ὉΠογ 168. --- Ἔρχεσθαι εἷς τι ΞΞ εἶναι εἴς τι, ο ΒοΥν9 
ἴον βοχῃϑύιης. 

γοσ. 9. Βραχυτελῇ. Ιὑ 1ἴ8 ἔοπηᾶ πον ΠΟΣΘ 6159 
ἴη 186 ΒΙθΙ9, Ὀπξ ΟΟΟΏΓΒ ἱῃ ΘΟΟ] ΘΑ Α5:164] ατροκ. 
ΟΕ ϑορμοοὶοβ᾽ εχ, 8ιυ. ΙῸ ἰβ Τογηθὰ [|1Κὸ εὖ- 
τελής (εὖ, τέλος), εαϑὶΐῳψ »αϊαὶ 70γ, σἧεαρ; (θη 
ηιραη, μαΐίγψ, ιυογίλιί688. ἐμ ΘΣΘ δορὰ ἴῃ [89 
Β6η80 οὗ Μεείίησ. 

γεν. 11]. Το ΔΌΛΙΟΣ δὶ ὑ}18 ροϊπῦ 1868 ψυχή 
Δηά πνεῦμα ἴῃ δΔρραγομὺ ἀϊδιϊβοϊίοι ; Ὀὰΐ ἰῦ 18, 88 ἴῦ 
8Βιου ἃ ἐθα πὶ, ΟΠΪΥ͂ δ ΔρΡργθηῦ οὔθ ἰδθ δοσθηξ 
Ὀϑίηνμ Ἰαά οὐ ἴμ6 δά γθοίλνοβ Ὑ ἢ] ἢ αυλ]} ἶγ 1.9 ἔνο 
ννοῦπ, ταῦῃοσ ὉὩΔῃὴ Οἡ ὑῃ6 ψΟχὰδβ πο πηβοῖνθθ. Οἱ. 
'. 4; γῇ). 19; ἰχ. 1δ᾽; χνὶ. 14; δηὰ νϑίβοβ ὃ διὰ 16 
οὗ [ῃ6 ργϑδϑηΐ ομδρῖοσ. 

ον. 12. Ῥαδίσωθ, παίγνιον. Τιϊ,, α ἰον, ἴτοπι 
παίζω. --- Ἰανηγυρισμὸν ἐπικερδῃῆ. Α πανήγυρις (πᾶς, 
ἀγορά) ΜΥὙᾺΒ δ} ἈΒΒΘΙΔΌΪΥ οὗ [6 Ὑγῆ0]6 πδίϊομ, θ8ρ0- 
οἶδ! ἔοσ ἃ ΡΟ ἐθβεῖνδὶ ΚΘ ἐμ ΟἸ γπιρὶο σϑπη68 ; 

ψεον. 2. ἙἘῸΣ ἱΥ δἷδο ψὸ εἰ. Τῇθ τηϑαπΐηρ 
ΒΟΘΙΩΒ ἴο Ὀ6 ὑπδῖ, ἐολνν ΠΟΥ ταϊρτῦ 141} ἰηἴο 8[}, 
ὍΠΟΥ ἀϊά ποῦ υὐϑονὶν ἔ8}} ἀνσαὺ ἔγοτῃη (οα πὰ ἀΘμΥ 
Ηΐῃ : [ΠΟῪ σοί παθὰ ἴο ΓΘΟΟρτΖ0 ΒΒ ΡΟΥΘΓ. --- 
Βυῦ ψ͵ὸ ὙΨΠ1 ποὺ βἷῃ. “ϑοίπιιιβ πο αὐ ἐπαπὶ 
συγαπιὶ ρεοιίίαγοπι Ρογίϊποτο, ἑαάδοφια πὸ8 πια)ούοπι 
ἄεδεγα σταίίαηι.᾽)" --- Οτοῦυδ. ΤΠΘ δυῦΠοΥ  Β Υἱ θυ Β 
ςομοοτηΐηρ ΜΏδὺ σοηϑιϊζυΐοβ δ'η Βθοὴ ἴ0 ἤἢδνθ 
Ὀδοη ἔατ ἔγοπι οἰθαγ, δηά [118 ορί πίοῃ οὗ {π6 15Γδ6]- 
ἐϊ658 ααἷτο ἴοο βαϊίογίηρ. ὙΠ18 ἈΤΟ86 ἔτοπι ἢ18 ἔϊ- 
ἀδιηθηῦα) ρυϊηεῖρ]θ, ὑμαῦ ὕὉ86 Ῥοββϑβϑίοῃ οὗ [Π6 σο- 
φία ---- ὙΨΐΟἢ παϊΌΓΑΙΙΥ [86 ἴβγϑ 6} 168. ἱῃ ζθηΟΓΆ], 
88. ΒΊΟΝ, ρῬοΒββοδεθὰ --- δὲ [6 ῥγποῖραὶ ὑπίηρ ἴῃ 
ΤΟ ΟΥΆΪγ. 8.66 [ηττοά., ὩπᾶοΣ “ Θοςοῦσ δ] ΘΔ 0 ἢ- 
ἱῃν." 
ΕἸ 8. ΟΣ, οὖν ϑανίοιγ᾽β ψογάβ δ Φόοῦῃ χυ]!. 

8. Τηΐκ οουἹὰ ΟὨΪΥ ὃὉθ ἔχαθ οὗ ἃ Κπονίθάρο οὗ 
αοά ν ΗΟ ἷἰ8 ποὺ ΒΤῊΡΙῪ ἐπ θ]]θοῦα8], ὈὰΣ 4. Κηον]- 
δἄρα τπδῦ ἱπῆπθποθβ [6 ἤοᾶτὶ δηά τῃ6 ἔθϑ  ὩρΒ. 
-- Ροσίϑουῦ (ὁλόκληρος) τα ὐθουδαθαβ. ΤῊ δά- 
᾿θοιῖῖνθ ἰΒβ 8180 864 δ 1 Μδϑος. ἱν. 47, τσλοῖίδ (βίοπε5). 
ΟΣ. Καϊΐποοὶ 4180, δὲ 1 Τθ58. ν. 28 (Οδ8., ῥ. 147): 
“Ναπι δβεπδιι οδὶ : τὸς 7)ει8 τεααἰαὶ βαποίἰεδίπιοα. 
ῬΡοριίαγίϊεν σοπ)μπσυπίωγῦ πνεῦμα εἰ ψυχή, φυΐδϑιιδ 

πιθη}8, απῦπι8 ἴρδα, δἰσιιὶ! ΡΕΥ σῶμα οογρογὶ ὕαεία. 



ΤῊΒ ὝΨΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΙΟΜΟΝ. οβθδ 

ΕΠΘΏ, ΔΩΥ͂ ἔοθιϊνα!; διὰ, 88 δ βῃοὶ ὑἰπιθθ ὑδοτθ [ ἱππεῖς ΜΆ. μ88 ἴῃ {8 οαδθ ρχϑδβδοσυϑὰ (6 ὑσὰθ 
ἯΔ8 ΤΟΙ Ὀσνπρ Δηἀ 5011}, ὉΠ6 τηθδηΐηρς πιαγ-  γοδάϊηρ, δἰ ΠΟΌ ἢ βιαμαΐηρ ἀ]οηθ. 
Κεῖ αἰϑο οἂπιθ ἴο Ὀ6 διϊβοποα ἴο ἴδ. ΝΟ. 18. ανοια γὰρ συγκρινόμενα τῶν ἄλλων 

γοσ. 14. ἘΟΟ ΘῈ δρᾶ ΤΩΟΣΘ ΤΩΪΒΟΣΘΌΪΘ, ἱ. 6.,] ἐστὶ χείρονα, ἴογΥ Ὀθίης οοτωραγϑᾶ ἐοχϑίμοσς 88 
πὶ. τοβροοὶ ἴ0 ἱρῃογδμοθ 8η6ὶ βυ ρογβυϊἰοη. ἀῦ γϑδρϑοῖβ βύυριἰϊν [ὁ λιγὺ 9] βοῖϑ [απ ς- 

γεσ. 16. Βοστονϑὰ (8 οὐ) αρὶγὶϊ, τὸ πνεῦμα ] πιαἰ8] ΔΘ σοτδθ ἐμδῃ ΟΥΒΘΓΆ. πιοϑὺ οοη- 
δεδανεισμένος. 860 ΥΘΓγ86 8: τὸ τῆς ψυχῆς ἀπαιτηθεὶς [τηϑῃϊαῖοῖΒ. Οτοῦδαβ δά Ἂἷβ [η6 γϑιηδσκ: “Μυωυο 

ἔος, (ἠδ ἰοαπ 97 ἀϊΐβ δοιΐ δοίη ἀεπιαπάφι δαςξ. ] εηΐπι ρίιια ἱπιοϊἰσί οἰδρῆαδ, δοίἰογεϊον ὁδὶ νεΐρεε αἰ 
, 7) εχί, ΪΝοίεοα ἀπὰ [κὰ χὶϊ. 20. δίπιὶσ; ἰ ἴον ῥδίἰασιι5.᾽ Ατίτητα, Βουγου θυ, Βα - 
ΨοΣ. 17. ᾿Ανθ᾽ ὧν αὐτός, ἴῃ οοταρατίδου τὶ ροβίηρ ὑπδὺ πὸ βυ ΠΥ οὗ ὕπ0 δογρθηῦ 85 ἀ6- 

ψἘΙΘἢ (πὸ 140]8 ἀπά ΓΠΘΙΡ ΤΏΔΚΘΟΙΒ) ὨΘ. ὙΠ βου δθα πῃ Οὀηοεῖβ (11. 1) 18 τοΐοσγθα ἴο, σοῦ] 
[86 σΟΙ ΠΟ ᾿εχῦ, αὐτοῦ ὧν αὐτός, ΓΠΘΙ6 ψουἹἱὰ 6 τοϑά. ΔΒ ἈρρῬοασβ ἃῦονο, ἔοῦ ἄνοια (ἀνοίᾳ, ΕὙ [ΖΒ 6 
ἃ ΡΘΟυΪ ΑΓ 86 οὗ 1ῃ6 σοηϊίνο οὗ ὑΠ6 τγοϊαυνο ἰῃ ἃ, δηὰ Ἐδυθοἢ) ἀνίᾳ, ῥαπε, ἰγοιιδίο, τι αἷς ἃ σοΥϑ Ὠ]Υ 
ῬΑγυ ον βρη βοδιίου, δὰ δὲ [6 βϑιπιθ {Ππτὴ6 ἰη- 8 ΠπΊοῦΘ πῃ ΠΆΓΠΊΟΩΥ ΜΠ ὕΠ0 οοηϊοχῦ, ΘΒΡΘΟΙΑΙ]Υ͂ 
Οααΐηρ τὶς πη ἰδεθ }  ἐῃ0 ὕνο ζο] ον ΟἸδυδ68 : 6 ἔχθιστα οὗ [Π6 ρῥγχογίουβ οἴδπκα, ἰξ ἰδ 06 ΓΔΚ68 
“οὗ ψ οπι ἢ ἱπάρρὰ Ἰνοὰ ; {Π6γ, Οἡ [ἢ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, | ̓π ἰδ ἡδύ! ΓΔ] 8686. 
ΠΕΥΘΙ." ὙὯΠὸ Νιυ]ραῖο τεδὰβ ὡς ἴον ὧν (φμΐα ρ86).} ον. 19. Β'α]ϑἃ 8150 οὗ [86 υγδίδο οὗ αοά. 
Βυΐ ἰδ 18 ποῦ ἘΠΙΓΘΆΒΟΏΔΌ1Θ ἴο ΒΌΡρΟΒΘΘ ὕ8δὺ [868] Οἷ. ἔογ ἔπ6 ἔδει θῃ. 1. 2] --25; {1}. 14, 

ΟΕΗΑΡΤΕΕ ΧΥ͂]. 

1 ὙἘΒΕΒΈΡΟΒΕ ὃὉγ ἰμ6 {31 γγ8γθ [Π6Ὺ ρυπθηοα ἀοβογυθαϊγ,, δηα ὮὉΥ τπθϑηβ οὗ 43 
2 ταυ]οϊπα6 οὗ τηοηδβίριβ, ἰογπιθηΐθα. Ἰπδίθϑα οὗ ψ οὶ ρα Πἰβηγηθηΐ, ἀ68]1ρ᾽ στδοϊουβ] 

πὶ} (ΠΥ ὅ ΡΘΟρΙ]6, ἴβοὰ ῥγοραγθᾶβί ἴογ ἔπθὰ ϑβϑίγϑησθ ἰοοὰ ἴοσ {πθ]ν Βδηκογίηρ 
8 ἀεβῖγθ, 4ι81}8 88 ΠΟῸΣ ΒὨτηθηΐ : ὁ (0 {π6 6δηα {π8ΐ {ποβ86, 8116 ὅ ἀδδί τίηρ Ἰοοὰ, παϊρηῦ 
{πγου σῇ 086 ὉΡῚΥ ΔΡΡΘΆγαμοο 5 οὗ [Π6 (πίη ρβ ἴ βϑηῦ δηηοηρ ἐΐόηι Ὀ6 αἰ νου θα ονϑῃ ἔγοτῃ 
{Π6ῖγ πδίυγαὶ ἀρροίϊίο; ὃ θαῦ ὑπαὺ {Π666, Βιιδογηρ τγαηὺ ἢ ἴῸΓ ἃ Βῃοσί βΒρ806, ταῖρι 

4 4180 15 6 πηδθ ραυίβΚουβ οὗ ἃ βίγσγδηρθ ἴοοα. 1 ΕῸΓ 1Ὁ γγὰβ σϑαυΐβιύθ (μδὺ ἀροη ἐμ θιῃ, 
ΘΧθγοἰβπρ' ΟΥ̓ΤΔΏΠΥ, ΒΠου]α οοῖμθ ἀπδνοϊ ἀ80]6 νγαῃῦ ; “25 θαΐ ἴο (Π686 10 Βῃουα ΟΠ]ΥῪ ὍΘ 

ὃ βμόνγῃ 18 ΠΟῪ {π6ὶν ϑῃθιἶθβ ΟΓΘ ἰουιηθηίθα. Απᾶ {γὰ]ν Δ θη [Π6 ἰδγυῖθ]9 δ 
βογόθη 688 οἱ σϑρί]]68 15 σϑῖὴθ Ὁροὴ ἰμθῖῃ, δηα {ΠΥ ρϑυ βῃθα [πτουρῇ Τ [Π6 δβἰΐηρβ οὗ 

6 ογτοοκοὰ βογρϑηΐβ, [ΠΥ ταί Θπαυγοα πού ἴῸΓ ΘνΘΡ ; δαΐ (ΠΟΥ 6ΓΘ (ΓΟ ]Θα ἴὸΣ 8 
Βῃῃοτί δ βϑρδβοῃ, ἴοσ δαταοηι οι, [Πα Ὠανυΐηρ᾽ ἃ βῖρτι οὗ βδ᾽ ναίοη, ΓΘ Ὺ ταϊσαΐ Ὀ6 ρῥαΐ ᾽ 

7 ἴῃ ΤΘΙ ΘΙ ΌΥΔΠΟΘ Οὗ {Π6 δοπηδπαιϊηθηΐ οὗ (ΠΥ ἰᾶασ0 ΕῸΣ ἢθ {ὑπδαὺ [ὈγηΘα ΠἰμμΒ6] 7 
ἰονατὰβ ἐξέ γγὰ8 ποὺ βαυϑα ὮὈΥ {πΠ6 ἐλίπο μαὺ ἢ6 84ν7ὺ,) θυ ὈΥ (δ θ6, ἐδαξ αγέ [6 ϑΘαν!οὺΣ 

8 οὗ 8]. Απά ἰἴη ἐμ8 αἷδο ποι ἀϊάϑὺ ρογβαδάθ ΟἿΣ ϑηθιΐθβ, 9 ὑΠαὺ 1Ὁ 18 ἑῇοὰ 80 
9 ἀο]ϊνογοδί ἔγοιῃ 411 δν]] : ἴοὸ" τΤπθι ὑπὸ Ὀϊΐ6 οὗ Ἰοουϑῖ8 3 δηὰ ἢϊθ8 Κ11]1]6, ποῖ ΠΣ τγᾶ8 

{ποτὰ ἔουπά ἃ 33 τοιηθαν ἴον ὑποὶν 116 ; ἴον [ΠΟΥ ἀοβογνθα 3 ἴο Ρ6 ρυμπίβῃθα ὈΥ β06} ; 
10 Ὀυΐ ΤΥ 8οῃβ ποῖ ϑύϑὴ “ἢ ὑθϑίἢῃ οὗ νϑῃποπλοιβ ἀγα Ὅἢ8 ΟΥ̓ΘΓΟΔΙΩΘ ; ἴ0. ὉΠῪ ΠΊΘΓΟΥ ΟΔΠ1Θ 
11 ἰο {πο ὶγ δἱα,25 δηὰ ποα]οὰ ἐμθῖω. ΕῸγ (ΠΘΥῪ ΓΘ δίπηρ, ἢ (μᾶὺ Π6Υ ταῖρῃὶ 5 γοπλθηι- 

ΘΓ [ΠΥ τογὰβ ; δηὰ ὝΤΟΥΘ ἀΪ ΟΚΙΥ βανϑά, 1ϑϑὺ 9 [4]]1Ὡρ’ ἰηὐο ἄθδρ ἑογρθϑίζυ!πθϑβ, ὑΠΘΥ͂ 
12 βῃου]ὰ Ὀδοοῖὴθ Βηβαβοθρ]ο ἴον 9 τῃγ σοοάπθββυ Αμπᾶ {γΌ]Υ, ἵέ τσαϑ ὨΘΙΓΠῸΡ ΠαΡΌ, 

ἨΟΓ ρἰ βίον, Ὁ ἐπαὲ τϑβίογοα ὑμθηλ (0 Ἀθϑ] ; θαὺ (ἢν ποσὰ, Ὁ 1ωοσὰ, νοῦ ΘΑ] Θ(ἢ 
18 411 ἐλίποοϊ Ἐὸν ὑμοὰ Παϑὶ ρόνγοῦ οἵ 1118 δῃὰ ἀβθϑίῃ ; ποὺ Ὀοΐὴ ὅ5 Ἰϑδθϑὺ ἀόντῃ 

ίο {πΠ6 ραίε8 οὗ Ηδάθβ, 5 δῃὰ Ὀσϊηροϑὺ ἃρ ασαϊῃ. 
14 Αἰ πἴδη, ΟἹ [Π6 Οἴβαοσ δδηά, ἱπάθϑα Κι ]Π6 0 ἴῃ ἢἷβ ψ]ΟΚΘάηθ88, Ὀὰὺ [86 Βρὶ γῖ τ θη 10 

Βδἢ ροηθ Του ἢ6 ὈτΙΏσ ἢ ποῦ ὈΔΟΚ ; ΠΟΡ τϑ] θαβϑίἢ ἃ 800] (ῃΠδὺ δῦ θΘθῃ τϑοϑῖνϑα. δ" 
1ὅ, 16 Βυὲὺ 10 18 ποῦ ροδβῖ]6 ἴο ϑβοᾶρθ ὑμίηθ μδῃᾷ. ΕὟΓΣ ὉΠΡΌΑΙΥ ππθὴ ΨἼΟ ἀθηϊθα 

ΨεῖΣ. 1-3. ---1Α..: ψοσίμιϊγ. 5 ὈγΥ ἴὴ6. 8. Ὀοδείδ..... (πο οὐ. ἀἔ τηοδί οὐδ δίσϑημο ἰδδίθ, ευέη αὐδ᾽15 ἔο 
δὲ ὉΡ ἐπ 6 1 δρρεξίο (Ὀεΐοτο εἰς ἐπιθυμίαν 1Π1. δῦ. 248. 0ο. ΟἹ 1Δὲ. ἱπδοτί οἷς, τ» Ιοἢ νου] τοαυΐγο ὑπὸ 24 Ρ6Γ. εἴπρ., 
εὐεργέτησας, ἰπδίδοὰ οὗ ἐμ μαχι[οἱρὶο εὐεργετήσας). δ [Π6Υ (ἐκεῖνοι μέν). 6 ἴον [δ υδὶν αἰχῶῆϊν (εἰδέχθειαν ; δειχ- 
θεῖσαν, 11. 11. 68. 108. 258. Οο. ΑΙά. ΟἹὰ [,Δὐ. ὅγτ. Ατ΄. Αττη. ; Ὀὰὺ ἴἰὸ [8 τοὐοοϊθἃ ὉΥ ατίητα, Βϑυδοῖ, δὰ ἘΕσὶ 28. 6). 
Ἰ δραςίξ. 8 Ἰοῖμο οὐϑαὴ (πδί, Ἡ ΒΙΟὮ ΠΟΥ τηῦδὶ ποοὰβ ἀθαῖσο. 9 Ὀμσὲ 1.680 ΒΕ ΘΓ ΡΘΏΌΣΥ.  [ κῪ ογμῆϑ 8180 (καί). 
11. Ἰδρίο (γεύσεως ; Ὀθῦ ὈΥ͂ ΤΩ ΓΟΏΥΤΩΥ δοὰ ἴον (πο ἰμίηρ ἰΔδἰθά). 

Ψετα. 4-8. --- 12 Α. Υ.: ΡΟΒΌΓΥ, ῬὨϊο ἐλεν σου] ποῖ ἀγοίά. 15 βῃηῃοτγοά. 14 ῬἈὸογ. 15 ὨοΟΥΥΙΌ]6. 16 Ὀοδδὲβ 

(ϑηρίων ; ἰμ6 οοπίοχὺ ΘΕΟΥ͂ ἔδδὺ τορ 65 ΔΙῸ πιϑδῃὶ). 1 (Βοε9... .. ΨΙᾺ. 18 5γηΔ]}, 19. (δδὺ ἐλόν πιΐσῃς ὈΘ 
δἀιηουίκποά, μανίπρ.. .. ἴο Ρπξ ἐάσει. 59 ἐμΐδ ἰδοα τοδάθβὺ (πη 6 ΘΏΘΠπι165 ΘΟὨ Ζ648. 

Ψοτε. 9-14. --- 5. Α. Υ. : ὈΙθηγε οὗ ΚΥΔΑΘΏΟΡΡΟΙΒ. 35 ἀπνὺ. 3 ἸΟΓΟ ὙΟΣΓὮΥ, ἍΜ (8 ΥΟΤῪ (οὐδέ). 35. ΓΒΔ δΌΕΥ 

ὃγΥ ἐλέηι (ἀντιπαρῆλθε). 29 γγἱοκοά (τρατκ., δέμη 5). 2] ἰὴεν ΔὨοιυ]ά. 6 [δὲ ποὶ. 39 χης 6 σΟὨ Δ} 

τοϊυάίη] οὗ -- πλᾶῖκ., πεν ἀγαιοη ἤοσι --- [ἀξπερίσπαστοι τηθΔΏ 8, Εἰ ΟΣΆΙΥ, ποὲ ἀγαιση ἀἰίλαγ απὰ ἰλιέλεν, ποῖ αἰειγαοξοά ̓  

28. 268. τοεὰ ἀπερίστατοι, ἀεἐπδείεες, ᾿οὶρίοης ; 866 (ὐ».). 85 ἘῸΡ ἐξ Ἰοαϑ. . . . ΤΟ]  γίης Ρἰδίμιοσ. δι ἐλίπρε (111. 

δὅ. 106. 157. 248. 254. 281. 296. τοοὰ πάντας ἴο0Υ πάντα). ὅκ5353 ον ὈοΐΏ ἀπα ἄονσι. 88 ἢ9]]. 84 Α τῶδὴ (δέ τ τ [89 

ἔοτοο οἱ ὁπ ἐλε οἱλον ἀαπα) ἰπἀοοὰ Κἰ1Ἰο ἰὨτουρα 818 τα] οο (μὲν τῇ κακίᾳ αὑτοῦ) : διὰ (δέ) {μο δρ τὶ Ὑγιοαι [Ὁ 8 (00 ΖΟΣΤΏ 
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ἐπαὺ (πον Κπονν ἦ {Π 66») ΟΙΟ βΒοουγροα ΟΥ̓ [Π6 βίγϑηρτῃ οὗ [ΐπ6 ϑυτὰ ; τ ἢ ὑπϑοοαδ- 
ἰοπηθα 3 ταΐηβ, δηὰ ὃ ἢα1]8, ἀμ! ἀπά ν ο  ἀ400]6 ΒΟ Θσβ, γγΧ6 Γ6 {ΠΟῪ ρυτβασὰ ; δηᾶ {πγουρἢ 
ἤγθ σψ γθ {Π6Ὺ οοπδβαυπιθα. Υ̓μδί, Βούναυοσ, γγχὰβ ὅ τηοϑὺ ο ὉΘ ψοηάογοα δ : [89 
ἤγο 8 Τηογθ ἔόσοθ ἴῃ {π6 τυϑίδσ, ὑμαὺ ψιθηοῃοίῃ 411 ἐλέπσε; ἴον {π6 νου] δ βρηύίοιὰ 
ἴοῦ [Π6 τἱρβίθουβυ ΕΓ βοιμθίϊμθβ ἃ ἤδιηθ γγῶβ τηϊσαίθα, ὑπαὺ Ὁ τηϊσηλ ποῖ 
ὈΌΓΝ ὌΡ {16 ογρδίυσοθ [παῤ ὍγῸγῸ βϑηΐ δραϊηδῦ ἴπΠ6 ὑηροαᾶΐγ, Ὀαΐ {πθιηβοῖνθθ 
τσ 866 δηα ρογοθῖνο (μδὺ {ΠΟῪ ΓΘ Ρυγβυθα ὈΥ ἢ ὑπ6 Ἰπαρτηθηΐ οὗ αοα. Απηά 
δῇ ΔΠΟΙΠΘΓ {ἴπ26 ἰὑ Ὀαγποίῃ ουϑη ἴῃ {Π6 τιϊἀϑὺ οὗ ψγαίοσ ἀθονο {Π6 ροῦοῚ οὗ Ηγθ, ἐπδὺ 
ἦν τηϊρηῦ ἀδβίγου {πὸ ἔγαϊϊβ οὗ δὴ υπ͵υδέ Ἰαηὰ. Τπδίθδα στ πογοοῦ μου ἔδἀάοβϑὺ (ἢγ 
ΡΘΟΡΙΘ τὴ Δηρ6]8᾽ Τοοἅ, πα αἰάδϑὲ βοηά {π6πὶ ἀπ ἰσ  ΡῚΥ ἔγουτα μθανθη Ὀγθϑα ργθραγοί, 
ΒύΓΟΠΡ' ἴῃ ΘΥΘΡῪ ΚΙηα οὗ ρ]Θαβδηὶ στ} 5} ᾿᾽ δηά ἀρτϑϑῖπρ' [0 ΘΥ̓ΘΓΣΥῪ ἰδδβίθ. 

ΕῸΣ [ΠΥ βυθδεδίδῃοο 11 ἀθοϊαγθα (ΠΥ δινθοίηθϑβ πηίο ἐν ομ!Π] άγθη, δῃᾶ βουνίηρ [ἢ 
δρροῖζὑα οἵ [86 Θβϑίϑ, ὑγδῃβέοσιηθα 1861} δοοοσάϊησ (ο ἐπαὺ τί ἢ ΘΟ ἢ οπ6 ἀδβίγϑα. 5 
Βιυιῦ ΒΩΟΥ͂ δηὰ ἰοθ υἱ]ιμϑίοοα ᾿δ ἤγθ, δῃηαᾶ τηϑ] θα ηοΐ, {μᾶὺ {ΠΟΥ ταὶρς Κηον ὑπαὶ 
Παπαΐηρ ἢτο βαβΐησ ὑμγουρὴ [411 δπᾶ σαΐη, ἀδβδίγογϑα 15 (η6 ἔγυϊ8 οἵ π6 Θῃμθιηγ. δ 
Βαυὺ ἐ18 ἀρσαΐῃ αἸά ονθῃ ζοσρϑὺ (8 ᾽5 οσσῃ βιγθηρί, [μδῦ τσ ύθοῦβ 0Π68 τπἰρεῦ Ὀ6 ποὺ- 
ἰβῃθα. ἘΕῸΓ [ἴΠ6 ογθαίίοῃ βϑυνίηρ  (Π66, ὯΟ αγὶ [85 Μδίϑγ, ραΐβ ἔοτί ἢ [8 ᾿ἢ 
Βίσθηρ δ δραϊηδβὲ (ῃ6 ὑητὶρ ίθουβ ἴον ἐλεεῖν ρα βῃμηθηΐ, ἀπα ἀραύθίμ ᾿ὑ 9 ἔοσ [16 ὈΘη- 
Θὲ οἱ βυςἢ 88 ραΐ {ποὶν ὑσυβῦ 'η 866. ὙΘγθίοσγο αἷδὸ 33. ὑΠπθὴ τγ88 1ὑ δἰ θγθα ἰηΐο 41] 
Κἰπαβ,53 δῃηα νγὰβ οὐδάϊδθηϊ ἰο ἐγ σταοθ, {παὺ που Βῃ ίἢ 4]] {πῖηρσβ, δοοογάϊηρ ἰο ὑῃ9 

20 ἀδβῖγ οἵ ἔδϑῖλ ἰμδὺ μδὰ παρᾶ, ὑμαὺ ἐγ βοηϑ, Ο 1οσὰ, σβοιι ὑΒοὰ Ἰονοβῦ, πιὶρῃϊ 
Ἰθδγῃ, (μδὺ ἐξ ἐδ ποῦ {Π6 γσίουβ Κ᾽ πᾶ 33 οὗ ἔγυϊίβ ἐλαέ που ἢ 3" τηϑῇ ; Ὀαϊ ἐλαΐ ἐξ ἐ6 (ὮΥ 

217 ποτὰ, τσλίοὐ ργδβοσνϑί (Πϑῖ ἰπδΐ ραΐ {π6ὶγ ὑσπιδύ ἴῃ ὑπΠ606. ΕῸΣ ὑμαὺ τ ῖο ἢ νγὰ8 ποὺ 
ἀοϑίγογοᾶ Ὀγ “5 ἔσο, θοΐϊπρ' ψδυιηθα ὈΥ ἃ ϑιογὶ ᾿ἱνρα 35 βυπὈθϑιῃ, ΒΟ τηθ] θα ΔΊΥΔΥ, 

28 ὑμαὺ ἰύ ταὶρηῦ Ὀ6 Κπονσιι, ὑπαὺ εσ6 πηυϑύ τῖβ θϑίοσο 7 [ῃ6 βυῃ ἴο σὶνϑ ἴΠ66 ὑβδη 8, δηά 
29 Ὀδίοσγθ (86 Ὀγθακ οὗ ἀΔΥ̓ 55. ἈΓΔΥ υπίο ἴΠ606. ΕῸΓΡ (6 ἢορθ οὗ δῇ ὑπύμδηκίι] τδῃ 9 

8[}4}} τη 6 }0 ΔΎΤΑΥ 88 [Π6 τὶ πίθσυ Β ΒΟΔΣ ἔγοϑβί, πα 8}}8]}] ΤΠ ΔΎΒΥ 88 τ186]688 δ᾽ γγαίϑυ. 

τοϊυσωθίῃ ποῖ (ἀναστρέφει) ; δὲ 6 Ὁ [89 501} τοοοϊ γοὰ ὉΡ δοιηϑίῃ δραίπ (παραληφθεῖσαν ἰ6 τοηδοχοὰ ΌΥ Βυπροι 5 Βίδε!» 
τσεχὰ, ἐεεϑδείεε, δοιμά, {, «., ἰῃ ἴ86 υπάογπονϊά ; Ὀυ ἰδ τηοτο ᾿ἐἴθσϑὶ τθδη!ηρ 8660 118 ὈΓΟζοΣΔΌ]0, εἰς δον είς ἀπάοζο 
βίοοὰ. 

ψοσβ. 16-20. --- 14. Υ. : 0 τῃροάν ἐμδὺ... .. ἴο ΚΟΥ (οζ, ἴοΣ ἃ οἰπιῖ ας ἐπουρμξ, χὶ!. 27). δκ5. δίγδβημρο (ξένοις, Ὀπὶ τ ἢ 
ἐδ δρΩ86 σίνγϑῃ δΌΟΥΟΘ). δ ογιῖία διὰ, 4 δῃ ἃ ΒῃΟΎΘΥΒ Ὑ6ΓῸ ΠΟΥ ῬοΣβοουϊοά, ἰδδὺ ἐλεν σου] ποῖ δνοίά. δ ἔον 
ΨὨΪΟΣ ἰδ (τὸ γάρ; " Ἦ͵αΞ αδὲν... .τσαγν. τίμα δὰ Βα Βοη 6 Βιδείιοεγτα. ΟἹ. Κύπον, ᾧ δθῦ, 2). 8 ψοτῖὰ (ὁ κόσμος 
ΞΞ ἴδο πικίοτίδὶ νοσϊὰ) . Τιὴ0 ἥδτηο. ... Ὀοδδίδ. 8 νογεοουϊορὰ ψΠὩ. 9 ἰὴ ΟὟ (σου). 10 ἔπ οῖι ἔσουη ΒΟ ΥΟῚ 

τ Ὀγοδὰ ργορασϑὰ (10 ἄρτον αὐτοῖς ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἔπεμψας, τὸ δγα ἄρτον ἀπ᾽ (ἐξ, 28. 166.) οὐρανοῦ (ὅδ. δΔαἀδ καί) παρέσχες 
(ἔπεμψας, 248. 60.) αὑτοῖς ἰῃ 111. Χ. 23. δὅ. 106. 166. 248. 268. 2δι. 261. 298. Α. Β. ΒΕ. Η. σο. ΟἹὰ [Δὺ. ἄγετ. Ατηι., δηὰ 1 [6 
δαορίοα ὉΥ Βτὶ σας μβο) υἱοῦ ἐλεὺ ἸΔΌΟΌ (ἀκοπιάτως ; δο ἸΥ͂Δϊ, φίπε ἰαδοτε ; Ὁ. [ὃ βοϑιὴδ Ὀθυοσ ἴο ἰδῖκο ἰ8ο ποτὰ, τὶν 
ατπιηι δηὰ ΒΌΏ ΔΘ Β Βιδείισεγα, ἴῃ Π6 δοῃκο οἵ το λοιΐ ἐφ5εαίίοκ; ᾿ἰϊ., τοϊλομὲ σεις εἰγεαᾶ ; δοὸ Οὐηι.), ΔῸ]6 ἴο οοῃ θοξ 
(ἰσχύοντα ; αἀτδῦο που]ὰ τοδὰ ἴσχοντα, [0] οτος ἐμ ΟἹ 1,81. --- ἱπ 2ε λαδεπίενη --- Ὀπὲ [Ὁ ἰ6 τοϊοοῖθὰ ὈΥ Οτίτηπι, Βουδοῖι, 
δηὰ Ετίίχβοδο ; οἷ. Οὐγη.) ΘΥΘΥΥ »ια"᾽5 ἀο! ἰδ. 

Ψοτβ. 21-29. - ΑΨ. : δαυξοηδηοο (10. ὑπόστασις, Ναπηΐπ8 δυσχοδίοα [26 ἱπιροαείδ᾽ο τοδάϊΐηρ, ὑπόσταξις ; ΟταΌο, 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 
24 

28 

ἀπόσταξις ; εἶ. ΒΙ]οοΙ ὁ Οὐνπ. δὲ Η65. ἰ. 8, δὰ ον ποῖ Ὀ6]ΟΥ). 
1 ἢγοὸ Ὀυγηΐηᾷ ἢ ἴΠ0 μ6|} δὰ δρασ) ως ἰῃ ἔδ9 γαίῃ, ἀἰὰ ἀοδίσου. Σ8ὴ Ἑ ̓ἰ κί. 12 ορηἀδυγοὰ (Ἰἰξ., Ὀπὶ ποῦ ς168}) 6. 

18 σῃοταΐοα (ΡΊΌΓ., δ το Ρο ἰαϊοπιδίῖςδ}}ν σοπἀογοὰ Υ {80 δἰπκ.). 
18. [πὸ ([Ὧ6 ἀτίίο]6 ἰ6 Του πά, Ὀυΐ πὶ ἐπ ζοτοο οὗὨ [6 ροοδδδαβίυγθ ὑτΟΠΟΙ ἢ). 

32 7πδλίοπΣ (πάντα, πὶ (Πο ἰάσα, οὗ θείης ἐλαηφεαά Ἰη10 --- αἱϊ --- Κκίκαάς ἰδ σου δἰ θα ἴῃ ἐδ )6 γοχὺ). 
Βοτυοί ἢ. 
δἰτοηκίδ. 31 ργρῃ. 
35. ΠΠΠΙάτθη.... .ταἰρξ Κηονν. ... τον πᾷ (αἱ γενέσεις). 
γοηί. 

80 ὨΡχοδίδ]ο. 
39 δ ἐδ ἀδγερσίηρ (πρὸς ἀνατολὴν φωτός ; 860 ΟὈν".). 

12 μογυίηρ ἴο ὑπο Δρροιίίο. ... ἐἰδπιρογοὰ ἰἰϑοὶΐ ὃ0 ΘΥΟΥΥ͂ 

16 Ἠἰδ. 17 (6 τἰχῃίδουβ τϊκῦ . . . . σγοδίῃσζο [μδὲ 
19 ᾿πογοδδοίῃ Ηἷδβ. 380 ἢἰ6 

4 πουτχίδῃοίῃ. ἔὅ[ὅ᾽ οὔ ἐδο. 36 «ἃ }1{{}6. 21 Ῥχο- 
3090 τ1η9 υπίμδηκίῃ (1δδ. ἢδ86 το ΡΙυΣ. ; οἷ. Οὐπι.} 

Οβάρτεε ΧΥ͂Ι. 

γεν. 1. ὕοσθ 867 (ἱ. 4.,ὄ [6 Ἐχνρυϊδη5) Ῥυμ- 
ἰομῃοᾶ. ὙΠ δυΐπον ἴδ Κ68 ὋΡ ἀρδίῃ ἴΠ6 ὈΠτεδὰ οὗ 
τηουρὶ ἀτορροὰ «αἵ χὶ. 16. 

γον. 2. ΤΠΐ8. Παηκογίηρ ἀρβῖτο, ΒΟΎΘΥΟΓ, ὙγΔΒ 
Ἰοοκοᾶ ὈΡΟῺ 88 βἰηὉ} Ὀγ ΨΦοπονδ, δηα βου σον 
Ρυμβηθα. (Οἱ. Νυτμῦ. χὶ. 81 ΕΣ. 

γον. 8. ΤῊΘ ΓΘΆΒΟΣ ἰβ χίνϑη ἔοὸσ σῃϑὶ 18 δαϊὰ ἴο 
μᾶνθ Ὀ6θὴ ἀ0Π0 ἰὴ γ67861. [Ὁ ̓ ͵δλΣϑ [6 ἘρΥρυϊΒῺ5 
ἯΠΟ Ἰοβῦ Ὁποῖν παύυγαὶ Δρροῦϊξο, οἡ δοοοῦηῦ οὗ ὉΠ 6 
ΨΑΓΪΟῸΒ ἢὨδίο .}] δηΐπ)41}8 ἴπδῦ ἱπίγαἀοα Πα πιβοῖνοβ 
ἰηῖο ΓΠοῚ᾽ ἀν] ρα δηὰ ὑπεὶν ἐοοά. -- Βυὺῦ ὑμδὲ 
[ἴ.689, ὃ. 6. [Π0 ᾿ϑγΔ 6] 65, ΓΘ τλδ6 Ῥαγῦδ ΚΟΥ οὗ 
ἃ πὸ ἴοοὰ. Το ατι81}8 Ὀοΐοτο σοίοιγοὰ ἴὸ ἃ 
τηθϑῃῖ. 

γεν. 5. ὕροιυ ἴδοσω, ὑπο [πγϑο]ϊθ8. 866 Νυπῦ. 
χχὶ 6 ἢ, 

γον. 6. ΗἩανίηᾳ ἃ είατι οὔ βαϊναίυ, μϑτηθυ, [ἢ9 
ὈΓΆΖΘΗ ΒΟΡΡΘΗΪ. - ΜΙΝ ὍΘ Ωυΐῦ ἐπ ΣΘΣΩΘΙΩΌΣΒΏΟΘ. 
Νοῖ τπ6 ὈγΆΖθη βογρθηῦ δΙοῃθ, Ὀπῦ ἴἢ6 ὑγοῦ Ὁ]θ δηά 
[Π0 ῬΨΆΓΏΣΠΣ 4150, ΟΓΟ Ἑσδ]ου]αίοα ἴο ἀο {Π|8. 

γεν. 9. Βιῖθα οὐ Ἱοσυδίβ.... κὶ]]οὰ. ΤῊ 5 ἔδοϊ, 
ἱξ 10 Ὀ6 ομο, ἰ8 ποῖ ἀοτγίνοα ἔγοτῃη τἴῃ6 Ῥοηϊδίθεςῃ, 
ΤΠδῦ σογίδίη ἐροοΐοδ οὗ Ἰοσυ 858 Μ}}} Ὀἱΐ6, 18 πηοϊοδιθά, 
'8 ὩῸ ἸΟΏΡῸΥ ἀἰδρυϊοα ; δα ὑΠ6 βίαιοπηθηῦ ἤθσΘ τηϑὰθ 
σδῃ ΟἿΪν γοδῦ οἢ [8 Βα ρροδίτίοι τ[Πδὺ ἴῃ ὉΠἰ8 6880 
8. ΤῊΪΓΒΟΌΪΟΙΒ ΡΟΥΘΡ 88 αῖνϑι το τ 6}. 
ογ. 10. ᾿Αντιπαρέρχομαι ( ΞΞΞ ἀντιπάρειμι), ἴἰο 

πιαγεἦ οὐότ' ἀφαϊηδί, ΟΥ αἰοηφδίάε οὐ, Ἦτο, νῖτ (86 
δαάρὰ ἰάθα οὗ Ὀδοΐηρ ργοβθηξ ἴο διὰ. 

γογ. 11. Δόγιον. ΤΠ6 αἰϊπιϊπυϊἧνο οὗ λόγος, ἴῃ 
1ὉΠπ6 Βοδο οὗ οοπιπαπα. ---- ἘΔ κα ἰπίο ἄθονρ ἴζος.- 
κοιδαϊηοθδα. Τ δ βου ον δὴ ρΘΟΌΪΔΣ ἔοται οὗ ΟΣ» 
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ἴο τ ἰάθε οὗ ἰογροῖζι] 688 οηζογίδἰ θὰ Ὀγ [06 δοΐυ δὶ ὑσαηβοδίδη Δ Ό]ΙΟῺ το Κ Ρ]6ς6, δπὰ μδ΄ ἴῃ 0 
Οὕϑοκβ 88 οοπποοῖοα ὙΠῸ [ἢ6 ΥΪνΘΡ 1οἴ8θ6. --- [ΤὩἸΔῺΠΔ 88 σπδηρσοαὰ ἰηΐο ἴΠ6 γιοῦ Β ΟΥΒΘΙ ΚΙΠΩΒ 
᾿Απερίσκαστο. Α ποτὰ ὈοΙ]οπρίηρ ἴο ἴ{πθ Ἰδίθγ οὗ νυ ἰβῃοα- ον ζοοά. 
ατοοκ. Ηθγο ἈΡΡΔΥΘΠΟΥ ἴῃ ὕΠ6 ΒοΏ80 ρίνϑῃ δῦονθ͵ Ὅεσ. 3]. Ἡ μὲν γὰρ ὑπόστασίς σον. ϑοῃμηνα, 

Μασ. 12. ΤῺΥ νυοχά, ὦ. 6., [ὩγΥ ΘΧΡΓΘΒθΘΘα νν1}}.  Ουτθουῖοῖ, διὰ οὔἢθῦ5 τοῖον “(ΠΥ Βυ Ὀδίβῃοθ᾽᾽ ἴο 
ΟΕ. Ῥκα. ον). 20. . [86 τ πη8. τϊπητὴ θΑΥ8 ἰἔ τ ὨδΔὰ γοΐοιτθα ἴο 189 

εν. 18. Οη ἴϊΐθ οχργοβδίομ πύλαι ἅδου, οἷ. [ τηλππδ, αὐτοῦ ἰῃμδίοαα οὗ σου ψου]ὰ ἢν Ὀδθὴ αδοά, 
Φοῦ χχχνι δ. 17; Ῥβ. ἰχ. 18, ονὐ]ῖῦ. 18; 18. χχχυὶ. [πὰ ὕπδι ὍΓΠ6 βυυδίδησο, Ὀοΐηρ οὗ Οαοά 18 τηρϑῃῦ. 
10. Ηδάϑθε, δοοογάϊηρ ἴο ὕ9 βἜΠΘΓΆΙ Σορσθβθῃῖδ-  Βαῦ ΤΩΔΥ ποὺ σον ὨΘΥΘ ὍΘ ῬΥΟΡΕΣΙ. πηἀεογϑίοοά ἰῃ 
ἐἴοῃ οὗ ϑδοιίρίαγο, 18 ἴη6 Κίηράομῃη οὗὐ ἴπ6 ἀθδά, 1 
ῬΟΔῚ οὗ ἴἢὉΠ6 γσοοὰ δηὰ οὗ ἴΐπθ ονἷ, δὰ} ΘΒρθοΐδ! 
πο ρΡἴδοθ ὮΘΣΘ ἴθ ΓΒ τοοεῖγθ ἴΠ6 ΡαΠἰΒῃπθηῦ οὗ 
[μι ἷγ οΥἹ]]} ἀθοὰβ. ΟΣ. Νοῦοβ δὖ Αἀά. τὸ ἔδϑιῃ. 1]. 7. 

ψεν. 17. Τὸ το τἢδι [611 Σὰ 106 τίη διὰ 
81] 7δὲ Θροκθῃ οἵ, ἱπβίθδά οἵ 3: ΡΝ οαῦ 

. 8ἃι: ΕΣ. 

[110 Β0η86 οὗ “ ἔτοτῃ ὕΠ66᾽ 
γεσ. 832. Το ἰάθ8 ἰ8 ὑπ Ἐ}16 [6 ἘΕΥΡΗΔΩΣ 

ψγοτῸ ρῥἱαριθᾶ ὑπτγοιρὴ ἴθ δηὰ βῆοῦν, Ὑ ἢἰο ἢ τἢ0 
το βδβθηρ Γπγουρῖ ὉΠ6πλ οου]Ἱὰ ποῖ πηοὶῦ, 1818 
ἴσο. Κα βυ Ὀβίδῃοθ, ἢ 8 Πη8, Ὑὰ8 Ὡοΐ τηο]ϊ6α ὈΥ͂ 
[6 ΒΑπ0 δρϑῃςίοβ, θα Ὀδοδῖηθ ἔοοὰ ἴοσ [Π6 [8- 
γβ] Ϊ10ο8β. ΟἿ. Εχ. χνὶ. 23. Νυῦ. χὶ. 8. ΤΠ 
ΠΙΒΏΠ8, (88 ἰτ 18 ΘΙΘ 1Π|}0}164} τνὰβ θνθιὶ οοοκοᾶ 
(νοῦ. 20), δῃὰ τῃδὰθ σεϑαυν ἴο ὑθ θδΐϑθῃ, ὈΥ̓ [πδῇ 
ΨΠΙΟΝ ννογκοα βοῇ ΘΥ]] ἴο ΤΠ ΟΙ͂Σ ΘΠΘΙΠΊ16Β. 

Ὕεγ. 26. Οὐ, οαῦῖῦ. Υἱῖ, 8, Δ ὰ οὖσ ϑιανίοι τ 
ὙΟΤΒ αὖ Μαῖι. ἷν. 4. 
ψσ. 37. Το πἰβιθωθηὺ ἰπδὺῦ πιδᾶάθ 18. ΠΟῪ 

ΠΠποιταῖθα ὈΥ [Π6 6456 οὗ [80 τηϑηηᾶ. ἘΕῸΣ ἰδδῦ 
ΒΟ δα τοῦ ἀδϑδίσουοα ὉΥ Ὥχο, ἱ. 6. ἰὼ [10 
φοοκίηρ, Ὀοΐζοτο Ὁ γγα8 βοηῦ ἀόνγῃ ἴο [ἢ οδυίῃ, 

εν. 28. Πρὸς ἀνατολὴν φωτός, ὈθίοτΘ ἀδγ- 
ὈΥΘδΙς. ϑϑοπιθ Τοπλ)ηθηΐδίοτθ, υυἱτποιῦ Βυῆοϊθης 
ΓΟΆΒΟΙ, [8 Κα [Π6 ρῥσγϑροβίουῃ ἱπ 116 8686 οὗ αἶτθο- 
ὑοῦ, δῃὰ δρροβο ὑπδῦ οὐγ δυΐμπον, τῖῦῃ ὉΠ0 Επ- 
60:68, ψΟυ]ὰ τοϑο ἢ [Πδὺ οὯ6 Βῃου] ἃ ΡΓΑΔΥῪ νἱΓἢ [ἢ 6 
ἔδοθ αἀϊγοοῖθά τονατάβ [86 τβίῃρ δι}. ὅ60 420- 
ΒΟΡΉῸΒ (Δεἰί. «Πιιά..γ ἰϊ. 8, 8 5). ., Βονονον, ῬΒ. 
ν. 8; ἵν]. 8; ᾿Ιχχχνῆϊ. 183. ὙΤὙἢθ Μίβῃηδ (Β6.α- 
σποιῃ, 1. 2) αἷβο, δοοογάϊηρ ἴο αυϊπιδηπ, ἢ85 8 
Βἴτα αν ἐποῦρας: “Οὐδ δῃου]ὰ Ὀθρίῃ ἐΐ [ργϑυθ1] 
88 ΒΟΟῺ 88 ἢ6 ὁΔῃ (ἰθύϊηρ δ Πρ Ὁ Ὁ᾽ 16 ἀπ ὰ νν δἰτθ 
(ὦ. 6., δῦ ΘΆΓΪΥ ἀδχ), δα θη ἢ 0116 Βῃϊηΐηρ οὐ 
οὗ [86 δπῃ." 

γον. 29. ᾿Αχάριστος. Ὗ76 ἢδνο ἰΓΔηβΙδιθα ὉΥ͂ 
“ΠΗ ΠΔΏΚΙᾺ] ; ἢ Ὀαῦ (ἢ18 ΘΘΟΙῺΒ ΠΑΡΟΪΥ ἴΠ6 τὶρῃς 
ψογὰ τὸ 8} ὑν ΡΒΘΤΕ Αἰ  ΎδΗὶ 6Γ τ π γα 
ου 1}6 Θ ,. ααἱ τυος.} : ̓ Αχάριστος εἰσηκ}- 
τοὶ τε τες (6. φ. ἄδικος, υ. ἘΝῚ υεἱ ἜΗΝ α 

ο, αἰΐόπιπι α σταΐϊα, δεηᾳηοεῖϊδ 7)εὶ, ψυμαίοα “σ 
ἐἰὶ ταοἰαίτία αἀεαϊι, ἴδ ἀδβοτιδιιπίυτ.᾽} ἐ 

ἘΒΟΓΘΌΥ, ΟὨΪΥ͂ ταροὰ [0 ἤοργοοσ. Οἱ. 
χ. 24. 

νεσ. 18. ΤῸ ἵνοὸ ρῥ]αρτοθ ἀοβοσ! 64 Δ΄ ἤΘΓΘ 
τηϊχοὰ τοροῖθοῦ 848 ὑπουρὴ (ΠΟΥ δὰ οσουγγοά δὲ 
[ὸ βδῖὴθ ἴτη6. ϑοδηγὰ που]ὰ ΘΟΧΡΙΔῖμ τ{}0 ΤΕΡΓΘ- 
βϑηἐδιίοι ὈΥ̓͂ δι ρροδίης ἴἰδδι [Π6 Εἰ ρυ8η8 Βουρηῦ 
10 οχίογιηϊδίθ τῃ6 ἰηβεοῖβ [πτουρ ἢγο. [Ὁ ἰ8 8 
Ῥυζα ἱηνυθῃϊίομ, ΠΟΥΤΘΥΘΓ. 

ες. 20. Τροφὴν ἐψώμισας τὸν λαόν σον. ΤἈὨΪΒ 
ἱδ οὔα οὗ [6 νου ὺδ Ἡ ΒΙΟὮ 18 ΘΟΤΩΙΊΟΣΙΥ͂ οἰ] ονγθα ὈΥῪ 
ἔτο δοσῃδβαῦννθθ: ΟὯ6 Οὗ 8 Ρουβοῦ, δπὰ ἴπ6 οἴ Υ 
οὗ {πὸ μην. ΟἿ ΤΙΧΧ, δὲ Ναυιιῦ. χὶ. 4; Ὀοαῖ. 
χχχὶΐ. 13. ΔῈ] ὍΟονΥ. χἱϊὶ. 8, ἰδ ἴθ. τπιδοᾶ ἴῃ Δπού ἢ  Υ 
50η86: “Εορὰ ου 41} ΤΩΥ ροοάβ.᾽ --- ̓Ακοπιάτως 
ἴον ἀκοπιάστως, υἱπιγίποῖν, ἴα ἴο Ὁ6 οοῃποοῖθα τ ἢ 
ἔπεμψας (ΟΥ παρέσχε:). --- Πᾶσαν ἡδονὴν ἰσχύοντα, 
εἴσοχις ἰπ (τ ἢ τοβροοῖ ἴ0) ΘΥΟΣΥ κί ἃ οὗἨὨ Ὁ]685- 
δης τοι δ, ΟΥ, νἰβμν [Π0 Ῥδγοϊοΐρ]9 ὑγδΏ ΒΥ ΘΪΎ, 
ργουϊα προ (Ἰ1ξ., δἰγεησιλεπῖπο) ουοτῳ ἐπ͵ουπιεπί. ΤὮῊΘ 
ἴοττηοσ ἱβ 106 γϑῃηάθτίηρ ῥσγοζοιτοα ὈΥ Οασίπιπ. 
Οὐδοῖβ ἴακο [88 ρασεςὶρ]8 ἰπ [6 50η890 οὗ ἐχοεί πο, 
Εκὸ [80 νϑυὺ Ὧ9» ἴῃ Ηοῦγον. Ιὲ νγα8 ἰδυρδῦ ἴῃ 
[6 Ταϊπιυά, [παὲ 845 τἴΐ6 οἰ] Πη48 ἰη [86 τοῦ 6 ΓΒ 
ΤῊΣ νασίουβ κἰπάβ οἵ το] ἢ Δ Ὁ]9 ὑμίησβ Ὑ Ὠοἢ 0Ὲ6 
ἸΩΟΙΠΟΣ Π88 Θαΐθῃ, 80 ὑῃ6 ΒΓΔ6} 1068 ἴῃ ΓΠ6 ΤΏΔηΠ8. 
ΤῊῈΘ 88Π|0 ἐὐΒ ΠΟ ἢ Β6Θη8 ἤθίο ἴ0 ὃθ τηρῦ ἡ] ἢ. 
ΤΠΘ ΤΠ ᾿δϑιοὰ 0 Ὠΐπὶ Ὑπὸ δἱθ ἱζ ᾿υϑὺ 48. ἴ}}8 
Ἰοοὰ τηΐϊοῖ 6 δὲ Σῃ6 τἰτὴ9 τηοδὶ ἀοδίτοὰ πουϊὰ πᾶνθ 

ὕπο ὑπὶ εἰς βαθεῖαν ἐμπεσόντες λήθην, ἰ8 ὈΔΌΪγ  ὑγδὰ 88 ἰκμοὶ, 8ο 80 ἴδν δἃ8 10 ᾿ιοϊὰ ἴπδὶ δῃ 
τθ 

ϑοῖηὴθ Βοιβδη δυο] 8, τοραγάϊης : 

ΟΗΆρτεε ΧΥΠ͵Ι. 

1 ἘῸκ ρτοδῦ αγὸ [ὮΥ Ἰυδρτηδηΐδ, δῃα Βαγὰ ἴο βϑαγοῖ ουῦ ; ἢ (μογϑίοτθ πη] βοἱρ] θᾶ 
2 8008 [611 ἱπίο ϑύτογσ.52 ΕῸΣ ἀμτ]ρίθουβ πιθη ὑμλπ κῖπρ ὃ 0 ΟΡΡΓΘΒ8 8 ἢ ΠΟΥ πδίϊοῃ, 

Βοΐπρ βαῦ ἋΡ ἴῃ ἐλεύγ Πουβοβ,δ ΡΥ βοηοῦβ οὗ ἀδυκηθββ, δῃα [οὐίογθα ὈΥ ὁ 6 Ἰἰοῃν 
8 πἰριί, ΙΔΥ ὈΔηΙΒηῃ6α Ἷ ἔγομῃ [Π6 δίϑγῃδὶ ργουϊάθῃοθ. ΕὟὉΣ ψ 8116 (Π6Ὺ βυρροβοᾶ ἔμθῃ- 

Βοῖγοϑ ἴο 6" μὰ ἴῃ ἐλδὶτ' βθοσϑῦ β'ῃβ, ὑΠ6Ὺ ὑγϑῦθ ἴῃ ἀδυκηθδδ ὑἐμγουρ ἃ ὑμ 10 ἢ γϑὶ] 
οὗ Σουροίζυ!πθββ, δοίηρ θαι] 19. δϑίοπίβηθα, δπα ὑμγονσι ἰπύο σοπζαβίοι Ὀγ 1 8Ρ- 

4 γμαγοπβ.2 ΕῸΓΣ ποί ϑυθὰ ἰπθ ποοῖς ἐῃδί μ6]ἃ {μϑηὶ Κορὶ ̓5 ἐλοπι πὶ μουΐ ἔθαγ : ἢ 
Ὀαὲ πΟΐ868 ᾽δ Βουπα θα δροαυΐ 15 ἐῃθτὰ δηᾷ [ἄγον (Πθπὶ ᾿ἰπίο οομἔαβίοι,, αηα 884 Βρϑοίγββ 18 

ετε. 1- 4. --ἴ ΑΟΥ. : ὁδοὶ Ὀ6 ὀχρτοδδοὰ (δυσδιήγητοι, 560 Οδηι.). 3 άγο οὐχϑά. δ 60 τισὶ ΧὨ ΘΟΌδ Ὠ1ΘῈ 
[Ὠουκθι. 4μΠ6. δέου Ὀοΐης.. .. ἴῃ ἐλεῖγ Βουδοδ, ἴλ9 (τλϑτρ., μπᾶ εν ἐμ οὶσ τοο ἢ). 56 τὶ ὑπο Ὀοπὰκ οὐ. ΤΊΔΥ 
λεγε οχίοὰ (τλδτρ., ζπχίἰγ66). 8 βαρροϑοὰ το ]19. 9 ψοτο δοδιίοσοὰ (ἴοΣ ἐσκορπίσθησαν 1. Ο. δῦ. 106. 167. 284. Β. 
σ. Η, τοδὰ ἐσκοτίσθησαν, ΜὨϊοὮ ΕγϊΣκοο δἀορὶα τίει τίσιν, Αροὶ, Βαυοσπιοίδίαν, θὰ οὐ ΒΟΙΒΟὨ) μπεγ ἃ ἀδικ (666 
Οὐσηι.). 10 ΒΟΣΤΙΌΪΥ. 11. ἰγου]οὰ τὴ (ἴ00 τϑακ [ῸΣ ἐκταρασσόμενοι). 15 φίγαμσο ἀρρασὶ τΐοτδ (ταλτᾷ., σἐρλι5). 
12 Ἡοίεθ ον σαῖς (ἢ6 ΘΟΤΏΟΣ (μυχός ; Χ.., μοιχός ; 1Π11., μῦθος)... .«ΚοοΡ. [4 ἔχοτηῃ ζοδ (τί ἔσϑομο σοοοΐνϑθ ἀφόβους (ἐεχέ. 
γεε. ΤΠ. Χ, 68., ἀφόβως) ἴτοτῃ 71. Ο. 23. δδ. 106. 166. 167. 248. 268. 254. 261. 6ο.). 15 τοῖθοδ αἱ 07 ισαίεγα ΔἸιϊς ἀονσα. 
38 (περικομπέω ; δ 2 ζουπὰ ΟὨ]Υ ΒοτΘ ἰῃ ἐδθ Αροο. ; οἵ. Τμπογὰ. τἱ. 17.) ΕΠ ογιίεα Ἰαδὺ οἴδιιδο (ἐκταράσσοντες, ἱεχί. τες.) 
καταράσσοντες ; Χ. 106. 286]., ταράσσοντες : Π. ᾿85 ποὲ ἔτοτι [ἢ Βοοομὰ πδηά, 88 Ετίἔχδομο δίδιθϑ, δεκταράσσοντες, ἴ. 6.) 
δ᾽ ἀκταράσ. Ἰμδὶ ἰα ἔδ0 τοδάϊης οὗ 11. ἔτοτῃ ἐμο ἤχεὶ Ββαπᾶἃ. ΒΥ ἃ βοοοῃ πδηὰ γγχ88 τσ θη δ α ΒΌΟΥΘ, Ὀοίννεθῃ ἴΠ9 κ δπά 
φ, ἐ, 4.) δὲ καταράσ. οποο ἴδμο οτίᾳί 6] τοδάϊης οὗ 1. ἰδ ἐμὲ τ δίοῖι Εσὶ ἔσϑοῖιο, ζ0)]ουγίης ατίτατι, δάοριθά). 18 νἱδίοῃϑβ. 



968 ΤΗΕ ΑΡΟΟΘΕΥΡΗΑ. 

ὅ Δρρθαγϑά υπίο ἐδέηι τ ἔγουγῃϊηρ ᾿ σοπῃίθηϑηοθθ. Απᾶ2 ηῸ ρον οὗ ἢγθ οου]ὰ ὅ 
δῖνο ἐΐδηι Ἰρῦ ; ποιῦ μ᾽ οου]ὰ (86 ὈγΙΡ ς δ ῃἰπίηρ οὗ {π6 βίαγβ δνβὶ] ὁ ἰο Ἰἱσῃύθη {Πδὲ 

6 Βογτῖθ]6 ηἰρην. Βαυῦ (π6γ6 Καρῦ ἀρρϑαγίηρ ὑπίο {θὰ ΟὨΪΥ 8 ἢγθ Κἰα]θα οἵ 186], 
ὙΟΡΥ ἀγοδαΐῃ] ; δηᾶ δ θβῖηρ ΘΧΟΘΘΟΙΠΡῚΥ ἰθγῆθα δἱ ἐμαὶ δἰσῦ τ μ] ἢ τγὰβ ποὺ 86θῃ, 

7 {μὸν {πουρῦ τὲ νγα8 βθθὴ ἰο Ὀ6 γοῦβθ. 186 ὑγ10Κ8 οὗ τηϑρΊο ατί [81164, τλοῦθονθῦ, 
8 τῃπὰ 18 ναυηξπρ Οὗ τϊβάοσῃ νγ88 ὑββύθα (ο 18 ἀΐβρταοθ5 ἘΕῸΣ {Π6γ ὑπδαὺ ργοπιῖβϑα ἴὸ 

αγῖνθ ΔΙΎΔΥ ὑθιτόῦβ Δπα χοῦ Ὁ]68 ἔγότη 8 βἷοκ βοΐ, ΘΓ6 βίοῖς {πϑιλβα  νθβ νυ τ ἃ θα. 
9 ποῦ γ ἴὸ 06 ἰδυρῃρᾶ αἱ. ΕῸΣ ἐποῦυρἢ πὸ γτθ8] ορ͵θοί οὗ ἔϑῦσοῦ τηϑᾶθ {πθι αἰτγδὶα, 

ψοί Ὀοΐηρ βοαγοὰ ἔογίῃ βοΐ ὈΥ 186 σοταΐπρ' Ρ οὗ ποχίουβ ἰπβθοίβ, δῃὰ {πὸ ὅ ᾿ἱββίηρ' 
10 οὗ βευρϑηΐβ, ἴΠ6 ὺ αἰβα ἴον ἴθδν, θυθῇ γοπιβὶῃρ ἰο 866 {Π6 αἷγ," νι ῃῖοῃ σδ οἡ Ὁ ΠΟ βἰ46 "ὁ 
11 δυνυοιϊάθᾷ. ΕῸΣ τ] ΚΘάΠ 688, Θοηἀοιηηθα ὈΥ̓͂ ΠΘΓ Οὐ δαί οηγ,1} 18 13 όσοῦξ, δηᾶ 
12 Ῥαϊηρ ργθββθα ὈΥ͂ 2 Θοῃβοίθῃςθ, ΔΙ νγαυβ ξογθοδϑύθι ἢ στίθνουβ ἐλίπισβ. ΕῸΥ ἴθδσ 18 ποίἢ- 
18 ἱὴρ οἶδε Ὀὰΐ ἃ ρσίνίησ ἋΡ οἵ {16 πηθϑη8 οὗ βυσοογ Ὁ τ ΙΘἢ σϑαβοὴ οὔθ. Βαὶΐ 

[16 Θχρθϑοίΐβδέϊοῃ οὗἨ ἁ βύσοοῦ, ΟὐθΓ ρου θα ἔτοσῃ τὶ  ἶη, οΘουηύδίβ 1.8 ἸρΠΟΥΘΠΟΘ. ΤΏΟΤΘ 
14 ὑμδὴ πθ οδιϑα ὑπαὺ Ὀυπροίμ [86 ἰοττηθηί, Ἀπ (Π6Υ, βἰθθρίηρ [Π6 βδῖηβ 8166Ρ ἱπ 

[π6 πίρῃῦ τ] Οἢ ννὰ8 ΓΘΔΙΪΥ͂ ΡΟΥΘ .]688 δηα σϑπλθ ἔγοτη {ἢ 8 ΓΘ 8868 οἵ [86 ρου 688 
16 Ὁπάθη- νου], ῬΑΓΟΥ ὑσοσο Πδυτὶθα ὈΥ ρογίθηϊουβ δρρδγιἴοηβ, απ ΑΓΕ ΘΓ Ρ8Γ- 

Αἰγζρα ὈΥ {πον ποαγί δ] πρ' (θὰ ; ἔοῦ ἃ βυάάθῃ δῃὰ ῃ]οο κοα-ἴοσ θϑν Ἴϑμθ ἅροη 
16 ὑμοπι.} ῖποθ 10 νγᾶϑ 80, ἩΒΟΒΟΘΥΘΣ γγα8 ὑθϑῦθ, Ἰοβίπρ' 411 οοῦγασθ, γγἃ8 Καορί }5 
17 βῃυύ Ρ ἴπ 8 ρῥγίβοῃ τὶν μουῦ ἴσοη ὈΔτ8. ΕὟῸΣ βίο ΒΘ ΘΓ ΒυΒΌΔΠΙηΔη, ΟΥ ΒΠ|6ρ- 

ΠΟΙᾺ, ΟΥ 0Π6 οὗ (86 ἸΔΌΟΓΘΓΙΒ Θιρ]ογοα ἴῃ {86 νγαβίθ, ἢ 6 τᾶ ουθγίδ θη, δη4 οπἀυγοᾶ 
[86 15. πρϑοθββιζυ, υῖο σου]ὰ ποὺ 86 δγυοίαθα ; ἔοσ {6 Ὺ 6 411 βουπᾶ υ 10 Οη9 

18 οῃαΐῃ οὗ ἀγκηθθθ. ὙΒΘΙΒΟΡ ἐξ Ἰσογθ ἃ. τ ΠΙΒΕΠ]ηρ τη, ΟΥ 8 πῃϑ]οαϊουβ βοηρ 1 οὗ 
Ὀἰγὰβ διηοηρ π6 ὑοκΚ Ὁ ὈΣΆΠΟΊ ΘΒ, ΟΓ ἃ ᾿ηΘαϑυγοα τἶβα δηα 51 [4]] οὗ τγδῦδὺ ΓΗ Ων 

19. νἱο ΠΥ, ΟΥ ἃ ὑθυσὶ Ὁ ]8 ΟΥΆΒΏ 33 οὗ βύοπϑβ οαβὺ ἀοῦσῃ, ΟΣ 8 τυπηΐηρ ὑμΠαὺ σου] πο 06 
ΒΘΘἢ ΟὗἨ ἔγβκίηρ' ΔΗ Ϊ118]8,:5 ΟΥ ἃ ΤΟΔΙΪΏΡ᾽ νοΐοθ οὗ τηοβὺ ὕβυυὶ}]6 36 τ]ὰ Ὀθαϑίβ, ΟΓ 8 

20 γϑθουπάϊηρ Θαδο ἔγομῃ ἃ πλουπηίδίη ΒΟ] ον 35 : 16 τηϑᾶθ ὑπθπὶ 5 ΒΊΤΟΟΙ [ῸΓ ἴθασ.0 ΕῸΓ 
[86 σψμοΐθ που] βοηθ 7 στ ἢ οἸθασ Πσμί, δμα 88 δηρσαροα ἴῃ ὉΠΗΪηἀογρα Ἰάθοσ; 3 

21 ΟΥ̓́ΘΡ {Π91Π| ΟὨΪῪ γγ8 Βρυϑδα 3 8. ΠΘΑΥΥ ὨΡἢϊ, ΔΠ ᾿τηλρῸ οὗἉ ἐλαΐ ἀΔυΪζη 688 τυ] ἢ ΒΠου 
ΔΙΓΟΥ ΑΓΒ γΓϑοοὶνθ ἴμθπὶ ; Ὀαὺ ΠΟΥ 6ΓΘ Ὁ ἀπίο {μΘΠ56 1068 ΤΠΟΤΘ τὶ ΘυουΒ [μδῃ (δ9 
ἀΑΓΚΏΉΘΒΒ. 

γον. 4.--1 Α. Υ.ὔ : Ββοανῦ (ἀμειδήτοις, ποῖ ἐηιϊέες, ἀαγκὴ. 
ψεΣα. δ-10. --- 5.4. Υ. : οπιξί Απὰ. δ (η0 ὅτο πεϊρῃι. 4 βδιρϑδ οὗἁ ἴδ βίδτδ θη ΌΧ9. δ ΟἾΪγΥ ἔδοῖθ δρροαχοᾶ 

Ὀδίο ἴδοι ἃ... .. 70. 6 ἐπ6γΥ ἐβουκῃςλ [86 ἐλίπρς ἩΒΙΘΝ ἐλὲν δ ἴοὸ Ὀ0 ὍΟΓΙΕΘ ἰδ (Π6 εἰσ ̓ς ἐλέν δανν ποὶ (106. 
ομἱίδ μή Ὀοΐοτο θεωρουμένης, Δ ἃ ΒΌΡΡ] 66 ἰξ θοΐοτο βλεπόμενα). ΑΒ ἴον ἴ89 1] δίοῃδ οὗ αχὲ τοδρίοϊκ, ἔμπον τοσο μυὶ ἀοτῃ, 
δηὰ τἘΒοἷν τυ ἰῃ νυ βάομι τσαΣ Τορτουϑᾶ {{} ἀΐθσταοο. 1 οὔἕδαῦ. . . . ἡπουσὴ 0 ουτίῦ!ο ἐλὶπρ ἀἰὰ ζθασ [6 πὶ. 
ὃ φοαγοὶ (ἐκσεσοβημένοι ; ἐκπεφοβημένοι, 111. 108. ; ἐκπεφοβουμένων, 261.) τῖ τῖ]ά Ὀοαδὺβ ἰλδΐ μαδδοὰ Ὁγ (κνωδάλων 
παρόδοις) ἃ. 59. ἀδηγίηρ μδὲ ἐλὲν βδὺν πη δἱσ. 10 ρου!]ὰ οἵ. 

Ὕοσβ. 11-1δ. --ἸΠ Ὰ. Ὑ. : νι ἱξηοδδ (ἐεχέ. γες., μαρτυρεῖ; ἘτὶίΣδοϊιο, τὶ ἢ Θτίτητα διὰ Ἀουβοῖ, δβάορὲ μάρτυρι ἔτοτα [1]. Χ. 
δῦ. 248. 264. 296. σο. ; Ο., μαρτυρίᾳ). 15 ἐφ σέγῳ. 12 φυγοξεϑὰ τὶ (οἷ. γοσ. 20). 14 μοϊταγίηρ οὗ ἐδ δυοοοῦχα͵ 
156 Απὰ ἴδ οχροϑοϊδιίίου ὕγσοτα ν λίη, Ὀοΐπρ 1666, Θοπ οί ἐδ 6 ἱκηογαηοθ ΤΏΟΤΟ ὑπ ἐδθ οδδο ΐϊοἢ Ὀνίη σοί ἐἢ 6 01» 
πιθηῦ. (Α. Υ. 885 ἃ ΡΥ: 6518 ἰ πο] ας Ὑ6Σ8. 11}-18.) Βυΐ ΠΟῪ 2᾽ϑορίπα [89 Βδ 6 5166} ἐλαῤ πἰχἢϊξ, νος ἢ τνδδ Ἰηδοοὰ 
Ἰπο]θσ Ὁ 19, δὰ τυ ὶς ἢ οδπλθ προρ ἑλεηι οὐ οὗὨ ἐπο Ὀούϊομιδ οὗ που 8 Ὁ]0 8611 (10Σ ἀδυνάτον ἔδον μνχῶν 108. 26]. 
τοδὰ ἀδυνάτων μ.), ΕΙΘ ῬΑΥΟΥ τοχοὰ τυ δ πποπδίσοιιβ Δρραγίοἢβ, διὰ ρασὶὶν ζαϊηϊοὰ, ἐμ οἷν Ὠολσὶ ἐδ "ἶς ἐθοχα : ζο 
8 υάδη ζἴοθδσ, δῃὰ Ὠοΐ Ἰοοϊοὰ ἴος, 8:9 ὩΡΟῺ ἔδποπι (ΕὙ σδοθ τϑοοῖγοα ἐπεχύθη ἴτουι Χ. 28. 106. 166. 258. ἰεχέ. τες.. 
ἐπῆλθεν). 

ψογα. 16-21. -- -Ἰ α. Υ.: 80 ἔοι (10 ἄοοθβ ποῦ Ὀτίης οὧδ ἴμ6 τχαπείἐΐου ζοτοῖ ὉΪΥ ΘῃουκὮ : Θζ., εἶθ᾽ οὕτως) ἨἩΒΟΒΟΘΥ͂ΟΣ 
ἐθ6.Ὸ 7611 ἀόνῃ (ὃς δήποτ᾽ οὖν ἦν ἐκεῖ, καταπίπτων ; ἴθ ἰααὲ 'ΨνοΟΥΤά δοδιβ [0 ΠαΥΘ ἐΠ6 τησδηΐης 10 ἐθ66 ἐογαρε) Ὑγ88 δὲ σαὶ τ} 
Κορὲ. 174 ἸαΌουτοΥ (τῶν... ἐργάτης μόχθων) ἴῃ ἐπο δ6]ὰ (τααγα., ἀεδεγ). [δ ρῃἀυγοα ἐλαί (μένω δοοσλδ ἴο δ Υο ΠΟΣῸ 
[89 ΡΘου δὲ πιοδηΐηρ κἰνθῃ ἐξ ' ἰδ Α, Υ. ; δο ατίσωσα διὰ ΔΗ]; Βυπδοη 8 Βιἰδείισετα ΤΟΏ ἀ01Ὲ : ἐνίας, ἐγ Ξ- βαῦε ὩΡ (0, 
4τσαϑ ἐμγεείεὰ 0). 19 ποῖΐθθι 8380 κρτοδ ἰηρ (ἀμφιλαφής -- ἐαλίπρ ἐπ ὁπ αἱ οἰάες, ἀπὰ 80, ἐλίελὶν στοισλ). ψ α ρἱολοίης 
(ῤνθμός 33 βουῃὰ (κτύπος οὔΐδη Τοΐοσα ἰο ἐμ ἑγακὴ οὗ ἐυπάθγ οὐ ἐλ εἰαδὴ ΟΥὨ ΔΓΙΩΒ ; ἰΐ οοτηθα ἤσοτῃ τύπτω). Ὁ εκὶρ- 
Ῥίης Ὀοδδίδ. 3. φαγδβο (ἀπηνής --- ΒΟΙΘ ἴῃ ἐδ δι ρον] δεῖν --- ἰα ἔπ 9 Βδπ)6 ποτὰ (μδὺ [8 τοπἀ στοὰ “ὁ ἑοιτὶ ὉΪ ,᾽" -- τυδῖζ., 
“ πιάθου " --α 1011 Ἰἶποα θοΐοσθ. [1 τλθδὴβ "' ΓΟ ἢ ,)) δᾶ ἐμ θὴ “' ἔϑαγίμ],᾽" “’ Βουτ Ὁ]6.᾽" ἘΣ (86 βοῃ. Ρ]υσ., 111. δδ8 
6 Ὡοιη. β'ῃρ.). ζ5. τὸ πιουμίδίῃ ΒΟΙΪΟΝΒ. ἘΣ ΣΒΟὮΘ τϑοοΐνϑ κοιλότητος ἔγοτῃ 11. 1Π1. Χ. 28. δ. 68. 106. 165. 248. 268. 
264. 296. 6(ο. ΑΙά. ; ἐεχέ. γες., κοιλοτάτων. 6. ΑΟΥ͂.: ἐλεξε ἰλίηρε ταλὰθ ἔβϑῖ ἴο. 51] βηϊηοὰ. 38. ΟῚ ὙΓ6ΓΘ 
Βἰπάἀοτοὰ ἐπ (μεῖς ἰδοῦ ({π6 δυι Ὀ͵οοὶ οἵ συνείχετο --- εἴ. Αςἴδ ΧΙ. δ πὶ ἔπο ασϑοκ, ἐπ 9 Α. Υ. ποὲ τοηδοσίηρ [Ὁ ΘΟΥΤΘΟΓΥ 
-- ’9. ΟἸΘΑΥΙΥ ὃ κόσμος οὗ 89 ῥτδοοάϊηρς π6)ὲ.. 59 δρτεδὰ ((οὰ. 11., νυ ἰδὰ 111. 68. 106. ΑἸἀ., τοδὰ ἐπέτατο --- πετάννυμε --- 
γ] 6.) ἐπετέτατο, νἱυροτῖ. μαδ6. οὗ ἐπιτείνω). 80 ψεῖ ὝΟΙΟ 867. 

Οβάρτεε ΧΥ͂Π͵Ι. 

όοτ. 1. Δυσδιήγητοι, αἰ βήοιε ἰο πιαΐζε οι, ἀπ.) Μόν. 8. ΑἸΙΒουρὮ τοὶ ἴῃ ΠΆΓΗΌΕΥ ψῖ 186 
δεατοϊαδίε. ΤῊΘ ποχά ἰβ ποὺ βἰβοίνῃθσο Ἰοὰπηὰ, Ῥοϊπεϊηρ οὗἨ [868 ἐεχί. γεο., ἴἃ Βθϑῖηβ τη θοῦ ὈΘΕΟΣ ἴ0 

γεν. 2. Ἐὸν [Π6 Πἰδβιοτίςϑὶ ἔδοῖ, οἴ. Εχ. χ. 28. οοῃπϑοῖ ἴΠπῸ τογά8, “ πάθον ἃ (δίοκ νοὶ] οὗ ἔογχοῖ- 
-- Βαιηϊβῃϑα ἔγοχῃ [86 βἴϑσῃι δὶ σον  ἄθῃοθϑ, ἑ. Ἃ., [ {1} 658," τὴ “το Ὀ6 Ὠἰά,᾽ δηὰ [86 νϑσβοὸ που]ὰ 
δχουάθά ἔτοιῃ [πο ὈΘ;ΘΗ͂ϊΒ τί βίηρ ἔγομι 1. (6 τοδὰ : “ἘῸΣ Ὑ 110 ΓΔΘῪ ἱσπιδρσίηθὰ Ὀμδὺ ΠΟΥ 



ΤΗΕ ΨΙΒΌΟΜ 

Μογο ΠΙᾺ ἴῃ ὑπ6ὶν βϑοσθὺ δ η8 ὉΠΔῸΘΣ ἃ ἀδτκ νοὶ] οὗ 
ἔοτρεῖξι ποϑ8, ΠΟΥ τὸ [θδν ΠΥ δϑιοηϊθῃοα δηὰ 
ἔσχον ἰηῖο στϑαῦ σοη βίο ὈῪ ῬΡῃδηζΟπι8.᾽" 

γεν. 4. Μυχός, Ὡοοῖκς ([,8Δζ., δἰπιι8, τεσο881:.8, ΒΟ 
Ῥεπείγαίε). ἴι τοίθτβ ἴο ἴθ τοιύὶγθὰ ρατὶ οὗ (Π6 
ἀνο! πη Ὁ ΒΟ ἢ ΠΟΥ στὸ ὈδΔηΐϊδηθα ὈγῪ [ἢθ 
ἀδυύκηοθθ. ΥὙΠαῦ 8 Ποῖθ δηὰ ἴῃ ὕπο [ο] ον ηρ 
ΨΟΓΒΟ αν ἢ 8458 ἰδίους ἴβοῦ 18 ΒΠΡῚῪ 8 ἔδηϊαβιοδὶ 
Θβἰαγροπιοπῦ οὗ ψιϑὺ ἰα δε: οὗ ὕἤθ ΕἸΡΥΡΟΪΔῺΒ δ 
Ἐχ. χ. 21 δὲ 

γοσ. 56. Ὑπέμενον, ναὶ], Τῇθ νϑῦῦ τΏΘΔἢ8Β 
ο τεπιαὶπ δολίπα ; 4180, ἰο υεμίαγε, ἀπαοτίαζκε, πὰ ἰο 
δὲ αδίε. 

αν. 6. Τὸ 185 δ ΡΥ πιθϑηῦ (παὶ ἐμοῖΡ ΓΘΥΓΙῸΓ 
πἰδοὰ [6 6ν]} ποῦ 8 1||16.Ύ. ΤΠ ΠΟΥ ΒΑΓ 8 το, 

αἰσπουΐ Δηντ προ 10 οαιθὲ 10; δηὰ η6]Ὁ ἔϑαγ Ὀθ- 
σϑι89 οὗ [δ΄ ΠΟ ἢ ψγ68 πΙἀ 6 τηϑάδ [818 ἤτα δηά 
ρῶν τοσβο ἤἤ8η [6 ἀΆΡΙ ΠΏ 6858. 

γεσθ. 7,8. Τμδῦ [86 πιαρὶοΐλη5 δου ρὴϊ {ΠγοΌρὶ 
ΤΩΔΟΪΘΆ] ατῦϑ [ὁ (0 ΔΙΨΑΥ͂ ὙΠὮῺῸ (0 ΖΟΔΥΒ οὗ (ἢὸ 
Ἐμγρ δη5 οδυβοαὰ ὈΥ (ἢ ἀΔΥΚη 658, 15. ποῦ δβαι ἡ ἴῃ 
[Π6 Ῥοηίΐδῦθαςῃ. Βαὶ οἵ. ἔχ, ἰχ. 1], [σοι νυ εἰ ἢ 
16 ἰά68 τᾶν δδνθ Ὀθθὴ ἀογνϑα. 

γον. 9. Ἐκσεσοβημένοι (ἐκ σοβέω), κοδτοὰ ΤΟΣΊΝ, 
ἧ. ὁ., ἔτοσαι [6 ποοῖβ ᾿ἰπῖο τ Πίοἢ τΠον πὰ ὈδΘη ᾿γὸ- 
Υἱουθὶγ ἀσίνθηῃ ὈΥ 06 ἀδγΚΠΕΒ8. --- Βοίμλαΐπς ἴῸ 
866 [86 αἷν. Τῇον βῃι ΓΠ6]Γ 6γ69, ἃπ ννου]ὰ ποὺ 
Ἰοοκ δὴ [0 γϑϑ]ν, πὰ 8β0 αἰδὰ οὗ ἴθσσοσ οδυβοά 
ὈΥ̓͂ ἱπιαρίποα ΒΟΥΤΌΓΙΒ. 

γογ. 11. Τῇ σννειδήσε. ΤᾺΪ8 6. ἴ1Π6 ἔχοις ἃρ- 
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ἈΤΔΗΘΟ οὗ {Π||8 ἰπιογθδιίϊηρ σψογὰ ἴῃ ΒΟ 1ς8] 
το ῖκ ἴῃ [6 ῥῬγθβοηῦ Β0η)86. [{ τηθδῃβ ΠΠΌΘΙΣΆΪΥ α 

κηοιοίηρ ιοϊ οπ δ᾽ 5 δος ἷ. 6., ΟὨ6᾽ Β ΟὟ ΠΟ; ΞΟ ΟΥΒΏΘΑΒ 
ΘΟμοΒ ἔουναγὰ 845 ἩΠΏΘΒ8θ. “10 ΘΧΡΓΟΒ568 ἴΠ0 
ΟΠ ΒΟ ΟΙΒΏΘ88 τη ΠᾺ5 Οὗ ἢἷβ Ὀομανίοσ (μνήμη), 
ΔΠα ἢἷ8 ἱπβίρἢῦ ἰηῖο ἰ[8 το δι ο ἴο ΠΟΤ] ΟὈΠΡἋ- 
το (σύνεσις) ἴῃ ὕπο ἔογπι ἴπ ἡ οἢ ἷτ τηδη 6808 
1186],-- 85 Π6 18. ἃ τὶ τ 088 ἀραίηδῦ ἈΪπ|861} (μάρτυς, 
κατήγορος, ξύμμαχοΣ). ᾿Ἤ πῃιδὺ τῃῆ6 πϑίῃγα οὗὨ {18 
ΘΟὨΒΟΙΟΌΒΙ1688 18 -- [6 ἔπεῦ ὕπαῦ 10 8 τἸηοῦο ἤδη ἃ 
616 ἔπηοῦου οὗὨ {Ππ6 ἰπΐθ] θοῦ ΟΥ̓ Ἀ ΤΠΘΙΠΟΓΥ͂ --- Ὀ6- 
ΠΟΙ.68 Οἷα Ὑθτο ὅἰ6 σγοτὰ 18 ἀθοὰ ἴῃ (5 ἔμ8]} 
ἔογοθ ; ἴο Ὑ0, 838 δἀορῖοα ἴῃ [86 Νανν Τ οοϊαιμθηΐ.} 
6 ΟΥοιθγΒ 7.6., διὺ υοῦο. 

νον. 12. ΟΥ̓ [89 τρϑδῃδ οὗ βύσοοῦ. Ογθ οὗ 
{Π686 8 [ῃ6 πδθϊϊ οὗ ᾿παυΐγυ, ὈΥ̓ ὕΠ6 ΘΧΘΙΟΙΒ6 οὗ 
Μ ΠΪσἢ ἃ ρόσβοῦ νου]ὰ ποῦ ὑ6 ἔτ ριθηθὰ ἴο ἀεδῦδ 
ὈΥ ᾿Πδῦ 8 ΠΊΕΓΘΙΥ ΡΠ ΘΠ  ἈΒΠΙΑΡΌΓΤΊΔΙ. 

Ψο 8. 183-15. Το ἰάθα ἰ8 δῦ ἀοδβρϑδῖν οὗ ἢ6ΙΡ 
Ιοδὰβ ἴο ἀοργοοίϊδιϊπο ἴΠ6 Πι08Π8 οὗ μοῖρ δηὰ ἴὸ 
[6 οοῃοδηϊΓαϊίοη οὗ πὸ τῃουρῶς οὐ [Π6 οδ]οοῦ 
ταῦ σλι808 τθιτοῦ.  Απα ΠΟΙ ἀοδραίσγίηρ Ρ6Γ- 
ὈΙοχίτν, τη σϑουοῦ, Ὀθοοιη65 0 ὕπδπὶ ἃ ᾿,͵ΤΘαῦΘΥ 6]} 
[Π8η ἴδ) Υ6Δ] νὴ] 0π80 σΑΌΒΟΒ 10. 

γοσ. 18. Ῥυϑμός βΒ6οη8 ἴο Ὀ6 ϑεα οὗ {Π6 ψΑΙΘΟΣ, 
ου δοοοπηΐ οὗ [ἢ6 γτίβίηρς δηὰ ζδ]]} [περ οὗ ΓΠ6 βοιηά 
δεοοτάϊηρ ἴο ἴπ αἱτεοοίίοη δηὰ ἔοτοθ οὗ [6 νὶπὰ. 

ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 

ἥ 

Ψαν. 9]. ΤΥ πογα ἃ “ Ὀυστάσῃ ἴο ἐΠπθγηβοῖνοβ ᾽ἢ 
ΟἹ ϑοοουπῃΐ οὗ [86 διΐῃρβ οὐ ὑπεὶγ υἱοϊαιθὰ οοῃ», 
Ββοϊθῃςθϑ. 

Ομαρτεξκ ΧΥΠΙ. 

1 Βυτὶ {ῃγ βαϊῃίβ μδᾶ οἰδαγθδί " Ἰρῃύ, ἤο86 γοΐοθ [ΠΘΥῪ ἱπᾶθϑα μϑαγά, Ὀαὺ βαὺ πο 
{ποῖν ὃ 5Πδρθ; Ὀϑοδιβθ {86} 4180 μαᾶ ποῖ" βυβογοα ἐΐδθ φαπιὸ ἐδίηφε, [Π6 0 οοπηϊρᾶ 

2 τλόπι ὰρρνυ. Απὰ 5 {δΠδὺ (Π6Ὺ αἸα ποὺ παγί ἐλθηι ποι, οἵ ἡ ἤοπὰ ΠΟΘ Ὺ πδαὰ Ὀθθὴ σγοηροὰ 
8 Ὀαοΐογθ, {Π6Ὺ ὑπδηκοὰ ἐΐθηι, δπα Ὀθβουρηῦ ραγάοη (δαὶ Τ ἐΐον δα ὈθΘα Θηθιμ 68. {9}. 

[86 Οὐοὺ παπᾶ ἴδοὺ αἀἰάϑι ἔα ηἰβἢ ὃ ἐΐόπι ἃ ὈυΓπίηρ ΡἾ]ΔΡ αὐ ἤγθ, 88 ναὶ ἃ συ ϊᾶθ ομ 
4 δὲ ὈΠΚΉΟΥΤΩ ἸΟΌΓΠΘΥ, 88" 8. ΠΑΓΤΏΪ]688 ΒᾺΠ ἴῸΓ ἃ σ]οΓΪουβ Θχρϑα! ]οη.᾿ ΤΠοΒβθ ἔσυ]Υ 

ἀοβοσνϑα 1 τὸ Ὀ6 ἀδρτγὶνϑα οὗ 1Ἰρ}ι, δῃα ἱπηρτϊβομθα ἴῃ ἀδυηθ88, 0 δα Κορ ἐμ 7 
80η8 Βδαΐ ὑρ, ὈΥ͂ σδοπι [Π6 ἱποογγαρῦ 016 15 ΠΙρὴς οὗ [μ6 αν ψὰϑ ἴὸ 6 αἴνσϑῃ ππΐο 
[86 τοῦ ]α. 

δ Αμπὰ δανΐπρ ἀοίθστηϊηϑα ᾿5 0 5] ὺ {Π6 Ὀ8ΔΌΘ8 οὗὨ (86 βαϊηΐβ, δηᾶ 15 ὁμθ οἢ"]ᾶ δανίησ 
Ὀδθθῃ δχροβϑα,} δ δηὰ βανϑα ἔογ ρα ϑηταθηί,.6 (Ποὰ ἰοοϊκοϑί ἀνα ὑΠ6 πηυ]υἀ6 οὗ 

6 ἐλσὲν οὨ]]γοπ, δηὰ ἀθϑίγογϑαμβ ἐλδηι ΔΙ ΟρΘ ΘΓ ἴῃ ἃ ταὶ ρὮΥ Ὁ τγαίου. Οἱ ἐμεῦ πἰρδὶ 
ὝΘΓΘ ΟἿΣ [ΔΘ ΓΒ ἰηξοσιηθα θέον απα,} 5 ἐπαῦ Κποπίηρ 3. ἀπο δύ οδίἢ5 {867 δά 

1 σίνθῃ ογϑάθῃοθ, [Π6Ὺ πιϊρὶινῦ βαΐθιυ Ὁ Ὀ6 οἱ σοοά οἤθθγ. 
ἢγβι βαϊ ναοη ἴον 33 [6 γἱρῃίθουβ, ἔθη 35 ἀδϑιγαοιοη ἴον {πον ἢ Θη ΘΙ ηΪ68. ΘΟχ 

δῸ ὈΥ “᾽ (ΠΥ ρΡ6ο0ρ]6 νγ88 

8 Εὸ2ν τ βογον ἢ 25. τηοὰ αἰά δι ρυη15}} οἱ Δαν υΒΑυθ8, ὈῪ [18 Ὁ τοὺ ἀἰαδὺ σἹΟΥῪ ἃ8, 
9 σοῦ μου πιδαϑὺ 68110Δ. ΕΓ (86 ΒΟΙΥ 7 οἰἱ]άγθη οἱ σνοοᾶ σπι6π 335 αἰα βδοῦιῆςοο β6- 

γε. 1-ῦ. --1..ΥΥ: Νογονίμο]οδα. 3. δ γ ΥῪ στοθί (μέγιστον, Ὀυΐ 86 ἐδ σοπίοχὶ ἀθιηδηδα τυ ἐΠ6 5686 ραἼ Υ ΘῈ). 
8 Ἰπιροτίῃα, δηὰ ἠοὲ δβοοίηρ ἐλείγ. 4 (Βος οὖν, 111. 252. 6ο. ΟἸὰ 1Δὲ. τοδὰ οὐ.) δ (βρ0 Οὐν) 5 Βυΐ ἴοΣ. 7.Πθῖὰ 
Ῥασάοῃ ἴον (δαὶ (ατίιατι δηὰ Βουδοῦ τϑοοιημηθηά ἐπ τοδαάϊηρς ηὐχαρίστουν, νοΐ 16 Βιρροσίοα, ὈΥ 411 (μ6 Οοἀᾷᾶ. οχοορὲ 
ΤΠ. Χ. 68., πεῖς δαρροτί (δ6 ἐεχέ. γέο., εὐχαριστοῦσιν»). 8 Τπεϊρο ἩΒοτοοῖ ἔπου ρανοκί. 9. ὈοΙᾺ [0 δέ ἃ υϊὰθ οὗ 
μι... δὰ (μὲν --- δέ). 10. ἴο επἰονίδίη ἐλεῦλ ὨΟΠΟΌΣΔΌΙΥ (ἀβλαβῆ φιλοτίμον ξενιτείας ταῖσι δ᾽εο Ὀ6 τοηδοτοά, σι τ 
Θεΐσαπι, “ Βαστη 1 ο88 ἩΪΓΗ τοδροςί [0 ἃ σἰοτίουβ ὀχροαϊ(ίοι ; "ἢ Βα δϑη 5 Βὶδείισεγί, "'  ΐσἢ ἀἰά ποὺ ᾿η͵υτο ἐδ αἰοσίουα 
εχρεαϊείου ; ̓" εοο σπι.). 11 Εν ἰΠ6Υ (μὲν γὰρ ἐκεῖνοι) 1τσεγ6 ὙΤΟΣΓΏΥ. 13 Ὁποοῖγυρὲ (πιθτκ., ἱπεογγμρεῖδία). 12: ΏΘη 
ἴλοΥ δὰ ἀσξοττηϊηθϑά. 16. ογιῖῖς πιά. 156 Ἠοΐηρ οδϑὲ ἤοσί (8566 (Ὁ».). 16 ἐρ ΣΘΡΙΤΟΥ͂Θ ἴδοτ (866 (ὔ»1.). 11 τοῖν 
(σφοδρῷ, ἴμο ἰάοα οἵὗἁ "΄ ἑπππα] ποι," “΄ δοϊίίης νυ ἢ υἱοϊϑηοθ,᾽" ἰ8 8160 ἱπυοϊνϑα). 

Ψοτο. 6-11. --1ΔΑΟΥ͂ : οοσεβοα αἴογο. 10 ϑρδΌΤΘα (ἀσφαλὼς ᾿ αὶ ἰξ Βῃου)]ὰ ὃο οἰ ποᾶ ἐο ἐπενθυμήσωσι ; Χ. 108. 
248. 2588. 2δ4. 261., ἐπιθυμήσωσιν) Κπονίηᾷ. 30 ΔΙΓΟΥΔΙὰΕ (666 ὈΤΟΥΪΟΙΙδ ποίθ). 21 οἵὗὁ, ῳ 3 δοοσοορίοα Ὀοίϊὰ [ἢ 
(προσυδέχθη . . .. μέν) δαϊ γατίοη ο. Δ ἯἮῃἘἐ οὗ [πη (189 Ρτγοποῦη ἰδ οὐ ζουπὰ ἰπ (ἢ Οτϑοκ, Βα ἰα ἱηνοϊνοὰ ἔῃ [9 
οοπίοχι). 35 ὙΒεΡο (ᾧ γάρ --- ὡς γάρ, 11. (ἴτοῦι ἢτϑί δ) ΠΙ. Χ. 296. σο. ΟἹά 1Δδὲ. Αὔ. ; αὶ ἴδο ἔτιιο τοδαϊως ἰφ 
Ἀχοὰ ὃγ ἔμο ζο!]οτνί:ς τούτῳ). 35. ἴΠ0 ΦΕΣΩΘ, 31 γἱ ἢ ἔδοῖιδ (ὅσιοι ; ἰὑ ἱξ οτηἰ ἐθὰ Ὀγ 111.). 5 μοοὰ ν»ιεπ (ἀγαθῶν ; 
[)9 ποοὟξο οὗ ἐμοὸ πὶδος 15 δραϊῃσὶ σϑῃ θείη 88 ταϑδοῦ 9, ἱ. 4.. {18 '6 ποῦ ἐδ ἴδει ἢ ἐδ ττοπὲ ἰ0 ΔΡΡῚΥ ἰο ἐδ ΙΕγδοὶἐξϑα ; 



970 ΤῊΗΕ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΑ. 

ΟΥΘΕΪγ, ἀπᾶ πὶ οὴθ οοηδθηῦ Ὀουπᾶ {ΠΘηγβοῖνοδ ὕο (Π6 ὃ ΠΒΟΙῪ ἰατν, {μα ἐῃ86 βαϊπίβ 
ΒΒου]α 6 ἴῃ ΚΘ ἸΏΆΠΠΘΓ ἦ ρΑΓΓΆΚΘΓΒ ἴῃ (Π6 βδῖὴθ ροοᾶβ δῃὰ ἀδηρογβ, μβανΐηρ αΑ]- 

10 τοδάν Ὀϑίογβδηα Ἰοϊῃηθα ἴῃ {ἢ βδογθα ΒΟῃρἘ οὗὨἨ ργαΐβο οἵ ὑμ6 ἔδαίμῃουβ Βαΐ οἡ [6 
ΟΥΒΘΣ 8146 {Π6 γ6 βουῃαθα δὴ 11]-ϑοοοσγαϊηρ ΟΥ̓ οὗ [Π6 ΘΏΘΙΩΥ ; ὁ δπἀ ἃ γοΐςθ οἵ Ἰδιηθη- 

11 ἰδ οη ὅ νγγὰβ οδυτῖθὰ δυγοδα ἴ0 σὲ] άγθη (παὺ 6 ΓΘ θονγα1]]οα. Μαβίου δηὰ βευνϑδηΐ 
ΟΓΘ ΡΌΠΙΒΗΘα ἰοροίῃον τι 116 ρυπὶβτηθηΐ; δ δηα [ΓΠ6 σομληοη ρογβοη βυβογϑα 

12. {Π6 8β81)6 {πίπρϑ 85 (π6 Κίηρ. 7 Απμὰ 81] ὑοροίδον δα ἀθδά ἴῃ οουῃί]688 πα γ8 ἘῈῸ 
Πα αὐδα ταὶλ ἢ Ομ 6 Κὶπὰ οἵ ἀδϑδίδ ; δῃᾷ ᾿ἱπαθϑα (6 ᾿ἰνίηρ γογθ ποῦ βυβιοϊθηι ὃ (ο ὈΌΓΥ 

18 ἐδδηι; ἴοτ'ὶ ἴῃ ὁπ τηοτχθηΐ {Π6ῖν ποῦ]θϑὶ οἴβρυίϊηρ τ γο ὃ ἀδϑίσογοα. ΕὉΓΣ ὙΠ ΠΘΓΘδ8 
[Π6Υ νου ]ᾶ ποὺ Ὀδ]ΐονθ ΔΩΥ λίπ ὈΥ τϑαβοη οὗ (16 ϑῃομβδηίθηίβ, ἀροι (6 ἀδβίγυο- 

14 τἴοη οὗ [86 ἢγβίθογῃ, (ΠΘΥῪ δοκπον]οαρρα ἐλέβ ρ6ορ]6 ἴο θ6 οὐ Β βοῃ. ΕῸΣ ψ 8116 
8411 ἐλίπισε ΟΥΘ ἷπ ἀ66ρ 1} 5116 ποθ, δῃᾶ Ὡρ ὺ 13 τγὰβ ἱπ {Π6 τοϊάβὲ οὐ ΒῈὺ βν οουτβα,} 8 

16 τμΐπ6 δἰ πῖρθεν γογτὰ Ἰθαροα ᾿ ἀοιση ἔτοτα μϑᾶνθη ἔγοιῃ ἐἦν 15 ΤΟΥ͂Δ] {ΠΓΟΠ6, ας ἃ ἤδγοθ 
16 πιδῃ οὗ γὰγ ἰηΐο {86 τοϊάβί οὗ [89 Ἰαπᾶ ἀδνοίοα ἰο 15 ἀδδβίγιυοιίοι, Ὀοαγὶπρ  (ΐη6 ἀη- 

ξεϊστιιθα οοτητηδπατηθηΐ ὧδ ἃ ΒΠΔΙΡ ΒΎΟΓ ; δηᾶ βίδπαϊηρ ἰὑὺ Π]]6ὰ 15 411 ἐλίπφε ἢ 
17 ἀθδίῃ ; δῃὰ τ 116 ἰδ ἰουο θα Πϑάνθῃ, ἰὑ βίοοά προὰ θαυ. ΤΒθη βυδήθη]υ ἐω- 

8.568 “ οὗ ἔδαγίυ] 33: ἀσϑδῖὰβ ὑγου Ὁ]6α (Π 61 ΒΟΓΘ, δῃᾶ ὑποχρθοίθα 33 [ΟυΓΟσΒ σαηθ ὈΡΟῊ 
18 {πε.3 Απὰ ομϑ ἱβγονγῃ ἢΘΓΘ, δηοίπον ὑπ Γθ, 417 ἀ6δα, βῃονϑα (ἢ6 σϑιδθ οὗ ΐ8 
19 ἀθαίβ. ἘῸΓ [Π6 ἀγϑϑμηβ ὑμαὺ ἱγου ]6α {θαι ἀἸὰ ξογθβθνν (118, 1θδὲ ὑΠ6Υ ββου]ὰ ρδγ- 

15, δα ποὺ Κηον ΨΠΥ (Π6Υ βυβογοα 11].3. 
20 ὙΥδδ, {6 {γ18] ὅ οἵ ἀδδίῃ ἱοπομϑᾶ {Π6 τἱρμίθΟυΒ 4180, δηα ὑπ γθ ἰοοῖκ ρ]466 ἃ 46- 

δύγυοίΐοῃ οὗ ἃ “ἢ τυ] ϊυάθ ἴῃ [ῃ6 ἩΠΌΘΓΙΏΘ6ΒΒ; Ὀαΐ [η6 ΤΑΙ  δηδυγοα ποῦ Ἰοηρ, 
21 Ιἴογ ἃ “ὃ Ὀ]ΔΠ61688 τηδπ τηδαθ Παβίθ ἴο οοπίθηα ἕο ἔθ. Βγίηρίηρ (μ6 σσϑᾶροι 3 οὗ 

8 ῬΓΟΡΘΥ Τρ ἰβίγΥ, δυο ὈΓΆΥΘΙ, 84 ρῥΙΟρ᾿ ἰαύϊοη ΟὗἨ ἱπόθῆβθ, ἢ6 85 βοὺ ἢΣη86} 
δραϊπϑὺ [π6 ττϑίῃ, δπα δοὸ Ὀσουρῦ (ἢ. ΘΔ] ΔΙ ὕο0 8ῃ Θηα, τηακίηρ ἰὲ ουϊάθηῦ 5: ἐπΠδὺ 

22 Ὧ6 γγὰϑ (ΠΥ βοσνδηῖ. Βυὶΐ 6" ονθγοϑὴθ [Π6 δῆρσθσγ, 5 ποὺ (Πγουρἢ δ᾽ βγη οὗ 
ὈΟΑΥ, ΠΟΙ ἔοσοϑ οὗ δυτηβ8, ραὺ (ὨτοῸρἢ ὅδ ἃ ποτὰ βυθάμιθα ἢ6 Ὠϊπὶ ἐμαί ρα ]ΒΠη6α, τοπιὶηα- 

28 ἱπρ οἵ ὅδ οΔίἢβ δηὰ σονθηδηίβ οἱ 5 1Ἀη6 [14ἰ}|6 15. ΕῸΣ {86 ἀοδα πανϊηρ ΔΙΓΟΔ αν 14]16ὴ 
ἄονῃ ἴῃ ὅ8. Πδᾶρ8Β 56. ΡΟῚ δῃοίθον, βδίδῃαϊηρ Ὀοίνγθθη, ῃ6 βίαγθα {86 πγδίῃ, δηά 

24 ουὐ ΟΥ̓ (Π6 γΑῪ ἴο {πΠ6 ᾿ἰνίηρν. ΕΓ ἀροῃ “ {Π6 Ἰοηρ ρτιπθηΐ μγὰ8 (Π6 ὙΠ0]6 
ΜΟΥ], δηά ἀροη “' {Π6 ΤοῸΓ τοῦγβ οὗ δπρταυθα βίοῃθ “3 τσαδ ([Π6 ρΊΟΓΥ οὗ {π6 ἔα εγ8,"5 

2 δηα ἰδ Π]Δ] ΒΟΥ ἀροπ [ῃ6 ἀϊδάθηι οἱ ιἷ8 Ποϑδᾶ, ἴ]ηἰο ὑπθ86 {Π6 ἀθβίγουδσ σᾷτϑ 
Ρΐδοθ, δῃὰ {4686 θυ ζβαγϑᾶ ; ""' οὶ 10 γγ8 θῃουρὰ ὑμαὺ ἐδλέν δα (Π6 ὈάΓθ {γἷ8] οὗ "' 
186 ττϑῖἢ. 

860 ΟὐΉ1.). 1 γχρράο ἃ, οἱ. (πιδῦα., α εουεπαπὲ ΟΥ Οοά, οἵ ἱεαχιιε; τ., τὸν... . νόμον... διέθεντο ; ἴοΥΣ θειότησος, 
Ἰἰπι είς νόμον, Χ. 106. 1δδ. 268. 261. ανο [πὸ ΠΟΕΣῚΥ ΕΥ̓ΠΟΙΥΠΙΟΙ ὁσιότητος). 3 Δ'Ι'κο (ὁμοίως). 8 οὗ [9 Ββπιθ 
κΚοοὰ διὰ ουἹὶ, [πὸ ΖΔΓ ΠΟΤΕ ΠΟῪ δἰηκχίπα οἂὐ ἐλα ΒοῺρΒ οὗ ῥγδίδο (ἘΣ ἐσβομο δἀορίδ, τ ῖ ατίμηστη δὰ ἘδΌδΟΝ, προαναμέλ- 
πόντος ἴτοπι 111, δῦ. 106. 166. 1δ7. 248. 258. 264. 296. Οο. Οἷὰ 1,Δἱ.; ἐεχέ. τες... προαναμελπόντων, 85 8150 11. 68. 26]. Ατ., 
δηὰ δρραζϑῃ ΑΤΊΩ. ; 600 (Ὁ;7.). 4 φῃοιιίοβ (Ρ] Σ., ὈὰΣ υδοὰ οΟἸ] οἴ Υγ͵61}). δ Ἰδατηομ δ ]9 ποΐκο (φωνή ἰδ 
ποῖ Τουπὰ ἴῃ ἴδο ἐεχί. γες., Ὀὰὶ ἰ6 Δἀορίοα ὈΥ Ἐτ ἐξεο!ο ἔσομαι 111. Χ. 28. δδ. 106. 16. 167. 248, 2δέ. 296. Οο. ΟἹὰ 1,64. Αν. 
Ατῖ.) 5. ΤῺΘ Τηδδίοσ δηὰ δ βοσυδηξ 1σέ7γε Ριιἰδῃθὰ (ἅμα ἰδ οπιϊ θὰ Ὀγ 23. 268. στη.) εἴτοσς οὔθ τδῆμοσῦ. . ἴ ᾿ἷκΚὸ δὸ 
186 κίηρ 50 διιδοτοι [8.9 σοΟΙΏΙΏΟΏ ῬΘΓΒΟΏ. 

γοΒ. 12-19. ---5.α  Υ. : δο [800 δἰἰοζοίδον (ὁμοθυμαδόν) δὰ ᾿π ΠΠπΙΘΤΔ 6 ἀοδὰ ν᾿ ομο κίπὰ οὗ ἀοαὶδ ; ἩαΠ6Ρ ὙΓ67Ὸ 
186 Ηἱνίης δυδιοίσην. 9 (Πὸ πουϊοϑὲ. ... οὗ ἔμ γγ͵ἀδϑ (δἰπρ., ναὶ ποὰ 6Ο]] ΘΟ 70]}}. 10 [)9 ΒΟ. οἱ Θοἱ (θεοῦ νἱὸν 
λαόν). 11 υἱοῦ (11. [0 τ᾿ 8119 ἀθϑρ δ δῃςο ἰπγοδιθά --- περιεχούσης --- [᾿ὸ Α1}}. ΊΣ ἐλαὲ πἰκδί. 15 11,, θ᾽ ΟὟΏ 
ΒΥ Ϊ 066. 16 ΑΟὟ, ; Ἰοδρί, 16 ουὺ οὗἨ ἐάν. 26 4. Ἰδηὰ οἵ. 1 δηὰ ὈὉτγουρδέ. 18 βίλπΐηρ υΡ δ]]οά. 19 δηὰἰἝὲ 
ἰουςποὰ ἔμ Ὠοδύθῃ... . ὑπ ἰὲ.... [86 δδγῇῃ. 30 γὶδί ΟοὨ (ταλς., ἱιακίπαξίοπΣ; Οζ., φαντασίαι). 31 ΠΟΣΡΙ]9 
(δεινῶν ἰ6 δἀοριοἀ ὈΥ Ἐτ ίΣαο 6 ἔγτοσα 111. Χ. δὅ. 106. 4]. 6ο. ΟΙἀά 14. ὅγτ. ; ἐεχὲ. γες., δεινῶς). 22 ογηΐίς Ἰποχροοῦρά, 
5. ἐλέγι ππ]οοκοὰ ζοςσ. ΜΝ τ ΟΓῸ ΟΠ ἰοεϊοά, 

γότβ. 20-2Ὁ. --- 125. Υ. : δοίης (πεῖρα). 36 γρδ 8. ἀοδέτιιοίίου .. .. ἐδ6 51 (σον 186 δὐ ἀοὰ αὖδοσ ὀργή Ὁγ 23. δ. 
1681. 2δ4. ΟΙὰ Δὲ.) 5. ἰλεπ ἴῃο. 39 δῃᾷ δἰοοὰ ἔοΣγίι ἰο ἀοίοηά λει; δηὰ Ὀσϊησίηρς (}9 ΒὨ [6]. 80 (86 Ῥτορίἐἰα- 
τίοῃ . ... ογπίέβ ἢΘ.ἁ. Δ81᾽ ἀροϊδυίηςῦ. 3 ΒΟ ἴθ. δδ ἀοπίχουον (τὸν ὀλοθρεύοντα͵ 167. 248. Ο0ο. ; ὅπῃ... ναξέαέογενηι ; τἢΘ 
τεβαΐηρ οὗ [80 ἐεχέ. γε. ἰ8 ὄχλον ---δὲ 11. Χ. 28. γυ]κ. ϑγσ. Ασ. Αστω.  ἴοσς [18 Βδυοσιηοίβίοσ οοῃ ϑοϊατοα μδὲὶ χόλον 
ΒὨ οι] Ὀθ εχ ἐύδϑει, δηὰ ἰδ ορίῃἰοι νῶδ δάοριϑᾶ ὉΥ ατίπηπι, Βουδοὶ, δὰ Ἐτὶ ἔχβομβθ). δέ ἢ. ἔδἔδ ψῖ. ὅζκ54)1ἐκ- 
ἰὴ ἴδ (ὑπομνήσας). 81 γχχμὰθο πί(ἢ. 88 ψὮΘ: ἴῃ9 ἀοδιὶ ΤΟΓΟ ΠΟῪ [Δ]|16 0 ἀοτσει ὉΥ. 89 μασγίθα (ππλσρ., ἐμὲ 97). 

40 ἰῃ (ἐπί). 41 [η (ἐπύ). 43 [Π6 βἔίοηρα (ἴδ Ρ]ΏΓ. οὗ λίθον ἰα Τουπά ἴῃ 111. Ὁ. 28. δὅ. 248. 284. Οο.). 42 {61} 678 
ἄταυθῃ. 44 ντῶβ δἰταϊά οὗ ἔθ : 70 (ἐφοβήθησαν οὗὁἨ ἐδ εχ. γες., Ἐν᾿ σασῦθ, τ Οσίτατα δὰ Βϑυδοῦ, δἀορὶ ἐφοβύθη 

το 111. 28. δδ. 106. 166. 248. 268. 296. Οο. ; Οοά. Χ, δ ἐδ βαπια ὉΥ ἃ βοεοῃὰ παπὰ ; δ00 ὑδη1.). 46 ἰδείοὰ οὗ (εἴ. 
γος. 29). 

Οβαάρῖεξεβ ΧΥΙΠ]. 

ψογ. 1. ὙΜοδο νοΐοϑ ἴδον ἰμᾶθοάᾶ Ὠθασά.]) νὰ8 Ὀδβθὰ οἡ ἴθ τοϑδαϊηρ οὐ ἴοτ οὖν, ἩΠΙΟἢ 480 
ΤῊ Εφυρυίδηβ τὸ σοργειοηϊθα δ5. ἤϑατγίηρ ἴἢ 6] Οτππὶ δάορίβι. Τ δ οὐ οἰς, Τηοσθονϑῦ, 0] 8068 οὐ 
γοΐοθβ οἱ 16 [δ5γη6]168ὅ.0 ΟΥἨ ΕΧ. χ. ῶ38. Το γϑη- [δέον ἐπεπόνθεισαν. --- ΤΏΘΥ οουηϊοα ᾿Πϑχὰ ὨΔΡΡΥ͂. 
ἀοτίηρ οὗ ἢ. Ἰαϑὺ ρᾶγῦ οὗ (ῃ9 νϑσῦβὸ ἴῃ [89 Α. Υ͂. (ὦ. 6ὁ.,), [86 18γ86}1168) ὑμδὺ ὕΏΘΥ δ᾽δὸ δὰ τοῦ βυΐ- 
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οσοᾶ. ὙΠ Ὴ {88 οοτητηοη τόδ [ἢ 6 Το ἀοτίηρ 
ψου]ὰ θῸ6: 7΄λον Λαία ἐξ αἀσοοταϊποὶψ ΜὺΥ α σοοά 70τ- 
μπὲ [ἰ. 6., ἴον ὑπο πιβοῖνθδ] ἐλαΐ ἐλον [πὸ 151 8611068] 
αἰεο λααὶ δι )εγεά. Το ΟἹ 1,ϑεἰ ἤδ8: “ ΕἸ φμῖα 
ποη εἰ ἱρεὶ εαάεπι ραδεὶ εταπὶ πιασπἰ Πεαδαπὲ ἰ6." 

γον. 8. ΞἘενιτεία. Τιτ,, α ἰϊυϊπᾳ αὐτοαα. Τὸ 
Ὑ48 Θβρϑοίδ ἢν υπθα οὗὨ ὑπ 116 οὗ 8 βο]ἀΐθτ ἰῃ ἴου- 
οἷση βούνῖοθ Ηθῦθ δ ὀχρϑαϊτίοι οὗ [Π6 [8786]}168 
ἴ0 [86 Ῥτοτηἶθοὰ Ἰαῃὰ 18 τηθαηῦ, -- [πο]. πδηάονίηρ 
ἐπ 1Π6 ἩΠᾺΈΣΤΙ688. 

γον. ὅ. Ἐκτεθέντος, Οχροδοᾶ, ΤῊ δ 106 
ἙΟΤ ΠΟ ΜΟγα 806 70 [᾽9 ΘΧΡΟΒΏΓΘ οὗ οἰ] άγϑη 
ἴον ἴ86 ΡΈΓΡΟΒΘ οὗ ἀθδιγογίηρ ἴπθπι. (Οἵ, Ηογοά., 
1. 112. - ἘῸΣ Ῥυπίβητηθαῦ (εἰς ἔλεγχον) ἰδ Ἰοἰ "6 
ΌΥ βοῖῃθ ἴο κι: ργθοθάθϑ, δῃὰ ΌΥ οὔποιβ ἴὸ τ ῃδῦ 
ζοἸ]ονγϑ. [Ι͂π δἰ ΤΠ ΟΆ86 ἰὉ ΙΔ Κ68 ζοοὰ 8θη86. [π 
[06 ΖΟΥΤΏΘΥ 6886, ὙΠ ΙΟἢ 500 Π}8 ὕο 8 1688 ΠδίιΓΑ), 
1 τοῦ] τοῖος ἴο ψμαῦ Μοβοδ δἰθοσιναγὰβ Ὀθοδη6 
88 ὕΠΠ6 ΔΥΘΏΡῸΡ οὗ [8 ῬΘΟΡΙΪΘθ, --- ιοσαϑ εαυεα ιυἱίλ 
τΤεϊέγεποθ ἰο ρωπιξηπιεπέ ; ἴῃ ἴΠ6 Ἰδίΐονγ, το ἴδ ἀ6- 
δύγυοι οι οὗ Π6 ἤτδι- θοτ οὗ τῃ6 Ἐμγυριίδηβ. Τἢ6 
ΔΉ: Ποδὶ8. Ὀοῦσθο [Π6 ΟἿ6 ΟὨϊ ἃ δηά [ἢ6 τη] ἰπὰ6 
οὗ εἰ]άγθη, τὴ6 γοϑιῦς οὗ πα οὴθ ἔγοπι ἴθ ῬγδΙοΥ 
διὰ τΠ6 αθπιγιοίίοη οὗ [88 ΤΏΔΗΥ ἰὼ [6 ὙΔΌΘΣ, ἰβ 
ὙΟΣΓΠΥ οὗ ποῖζϊοο. 

γεσ. 6 Οἔιυδδὲ πἰσμύ, ἱ. 6., [6 εἰσηῦ ὁ πο ἢ 
ἢΠ0 ἤγβυ- Ὀοσπὶ οὗ [6 πεν ρυϊδῃ 8 Ψγ6 6 β]δίῃ. 

γογ. 9. ᾿Αγαθῶν ΤΩΔΥ ὉθΘ ἴδκθη 85 ἴΠ6 ροηἑίνα 
Ῥίαγαὶ πϑαῖθγ, ἰη [86 Β6η56 977 φοοά ἰλίηρε, 977 δαἰυα- 
ἐἴοη, ἰμηδίοδα οὗ οΥ φοοά πιῆ. ΤΠ ἸδτΘΥ 868 
δον δι δισαϊπθα, δὰ ἰβ ΘΟΠΙΓΑΣΥ 0 Π6 πϑᾶρθ 
οὗὐ 0Π0 ὙΓΣΙΘΙ, ΠΟ ΠΕΥΘΥ ΘΙΒΘΎ ΠΟΘ ΔΡΡ] 658 (18 
ορ τοῦ ἴο ὕΠ6 Ι8Γ86]}1165. ΟἿ, ἔου Π6 βίον 4) 
δτουηάνογκ, Εχ. χὶϊ. 18, 46. --- ΤῸ ἐμ ΒΟΙ͂Υ (τὸν [ΤΥ 
τῆς θειότητος νόμον) Ια. Θειότης --Ξ τὸ εἶναι τι, 
τινὰ θεῖον. --- Νόμον... διέθεντο. Οτοπιονῦ (.41., 
αὐ νος.) ψχῖνοθ Δ ΒΙΤΑΙΑΡ ἰηϊογργοίδιοη ὅο ὑπ 680 
ὙΟΤὰΒβ ἴὸ 6 ΟἠΘ6 ψίνϑῃ ἴθ ἴ[Π6 ὑγβηβὶδιΐοη Δθονσ. 
Ἠδθ δΑγ8: “τ 8 οἶθαὺ ταῦ ὉΠ͵ΐ8 ἀο68 Ὡοΐ 5᾽ Πρ] 
ΘΟΙΤΟΒΡΟὨα ἴο νόμον τιθέναι, " ἴο ἐπϑυϊταἴ9 ΔῊ 8,᾿ ΟΥ 
ἴο νόμον τιθέσθαι, “ἴο χῖνθ ΔὉΡΒ ΖῸΥ ΟἸ Θ᾽ Β 86}},᾽ ΟΥ 
“ἴον τῃ6 δϑιαῖο᾽ ἰῃ οἰαβδῖσαὶ ατοοῖς ; δπὰ ἰδ ἐδημος 
Τπογοίοσθ ὃὉθ Ἔχ ρὶδίηθαὰ βοσοσγαϊης ἴο Ψυάϊτῃ ν. 18, 
ΏΟΤΘ ἰὉ 8 ἔο δεηα, ἰοὸ ἀρροὶπί. ὝὍπο δοοαβαῖίνθ 
αὶ ([ἢ6 ᾿ηδηΐτῖνο, τ ἢ! σἢ ἐοί]ονα, δον ἐπδὺ ἴἢ 
τησδὲ ὃ6, 0 σοπια ἴο ἰεΥ̓ πι8 ΟΥ ἀαἡ ἀστγϑοτπεηὶ τσὶ. Τὶ 
ΟΑΠΠΟῦ ΤΊΘΒΏ “ἴο ΟΑΥΤῪ Οὔὔ,᾿ “ἴο Θχϑοαῦῖίθ, οὁ5 80- 
ὁοιπὲὶ οὗ (6 ἐπβηΐεῖγο ζυϊυγο." -- Βοζοσϑμδηᾷ, 

ὦ. 6., Ὀεΐοτο [ἢ6 ῬϑβΟ ΑΙ] ΒΌΡΡΕΟΣ γγὰβ σα] υταῖοά. --Ὁ 
ΟΥ̓ το ζδίμοσα. 1116 {δῦ Πογ πιοδοῦ ἅγὸ ἴδ6 ραὐγὶ- 
ΡΟΝ δ, δηἃ ὑΠΕΥ͂ ὙΘΤὸ δἰ ὕΠ6Γ ΤΠΟΠΊΒΕΪν 685. ρυαῖβθα, ΟΥ 
ΒΟΉ 8 ὑΓδηδι ἃ ἔγοπι [Π 6 (π|6 Θ΄ΓΘ τηθϑηΐ. 
ΤῊΘ Ἰαΐτον 18 [Π6 τηοῦθ ρτΟῦΔΌΪ6. 

Ψοσ. 18... ΤΠ υδο οὗ {π0 Ββἰῃρταν, “ 50η,᾽ 88 
ΔΡΡΙγίπρ' ἴο 1786 νι ο]8. οὗ ἰβγϑ9], ἰΒ ἐοιῃα δ͵8δὸ δῇ 
ἔχ. ἵν. 22; Ηοϑ. χὶ. 1. 

νῶγ. 16. Τὴν ἀνυπόκριτον ἐπιταγήν σου, ᾿ΪῺΘ 
ὉΣζοϊασϑὰ οοτασοδηδτηθηξ. ΤῸ ᾿ἰᾶθα 18 ὑπδῦ 
ἦτ δῦ 0 Β᾽ἡ]α Θὰ τηδίϊογ, ἰῃ το ἢ; δ ἰῃγοδῖ- 
ϑηδὰ ϑοιῃοῖ της [δδι Ὧ6 τουἹὰ ποὲ ΓΟΘΙΥ ἀο. Οἵ. 
γν. 18: δηὰ 00γ [πὸ ἰδέογί 8] αἰ] αδίοη, 1 Οἤγσοη. 
χχὶ. 16. ΤΠο σψογὰ (ἐ. 6. ψν}}}} ΟΣ Ααοἀ 8 ῬΘΓΙΘΟΏ]- 
ἢρά, 88 δὲ Ηοϑ. νἱ. ὅ. 

νογ. 18. Βμονοθὰ ἴ8ο οδὺδο οὗ μ΄5 ἀϑαίδ. 
ΑΒ δύῖὴθ ϑύρροβο, ἰδ νγγῶϑ [06 ΤΏΔΠΠΟΣ ἴῃ ὙΠΟ ὉΠΟΥ͂ 
ΙΔῪ δῃὰ μοὶ βρϑπογαὶ ἀρροδίδησοο ὙὨΐοἢ βῃονοά 
ὑπαῦ ὉΓΠοὲγ ἀθδῦ) δὰ Ὀθοιι ἀπηδῦιγΆ)]ὶ δπὰ ἔδαγέῃ]. 
Βυὺ Ὁ ἰβ τοῦθ ᾿ΙΚΘΙῪ Ὁπαὺ ἃ [ἴπ6 Ὀεΐοσο ὉΠ 6} 
ἀόδιῃ 15 τοΐοσγϑα ἴο, δὰ ὑμοὶρ ονῃ ἰδπχυδρο σΣΘ- 
βρϑοῦϊίηρς ὕΠ6 ῥγϑθπιοηΐ! υθ το ΠΟΥ δαὰ σὸ- 
οοἰνοα. ΤνΐΒ βοϑὴβ ον  ἀθηΐ, ἱπάοθϑοάὰ, ἔτοπι ὑῆδὺ 
ἱπητη 6 αἰ ύοὶν ζοΠ]οννδ. 

γον. 23]. Α ὈΙΔΙΏΘΙ688 τῆ. ΑΔΓΟΩ ἰβ 08]168 
ὈΪΔΠΠ61688, ΟὨΪΥ͂ 88 ανίηρ δὰ πὸ ρματῦ ἴῃ (ἢθ 
ἸΔΟῪ οὗ {Π106 ΡΘΟρΪθ. -- Τ)6 γα, τῷ θυμῷ. 
Ζπι γοῦβα 30 1Π60 βϑιὴηθ σοηἀοσίηρ ἰβ8 ρΊνΥΘη ἴο ἡ ὀργή. 
ἴη Αὐοῖς ασορὶς [ῃ6 ἔογπιοῦ ψοσζὰ πηθϑηῦ ὕἢ6 ἔθος 
οὗ ψταῖλ, τ 1190 {86 Ἰαιου 459 118 δοίνθ ὌΧ Ὀγϑδ- 
5ἷοη. ΟΥ. Τμυσνά,, ἰϊ. 11, δηὰ ΓΟΙΛΔΣ ΚΕ δὶ 1 Μδοο. 
ἷν. 49, ἀπά Ῥτ. οὗ Μδη., νϑὺ. 10. 

ον. 22. Διαθήκας, οονομδῦβ. [ἢ (Π6 ΑΡοο- 
ἢ (εἴ. 1 Μδος. ἱΐ. 54; 2 Μδος. νἱϊϊ. 15; Ἐοο] 8. 

χὶϊν. 11, 20) ἐμ8 ποτὰ τηθϑηβ οουεπαπί, ἀπ ποῖ 
ἰ6δἰαπιεπί, ΔΒ ἰῇ αἰλουνναὰβ σδο ἴ0 τηθδὴ ἴῃ ἴδ 
Νοὸν Τοβιδιημθηῦ, δΔηἃ 48 ἰδ νγὰ8 τιϑϑἀ 4180 ὈΥ ΡΆΪ]Ο, 
Ὑ0Ο ρᾷνθ ἱϊ, ἴῃ ἔδοῦ, ἢ0 οἴἑ6Γ βὶψῃβοβίϊοι. 

νοι. 934. Ὅῶβ ἴμο 8 0196 ψοσ]ᾶ., 7. 6. ΤΘΡΊΘ- 
βοιϊθα,. Οὗ. Φοβορῆυβ (“4πέϊφ., [1]. 7, 8. 7): “Απὰ 
ΔΒ ἴον ἴδο ορ]ιοῦ, ἰδ βιονοὰ ἐμαὶ αοα Παά πιδὴθ 
186 υπΐνοιβο οὗ ἔουγ ᾿ἢ ἐρντρι; οἴα. 

γεν. 25. ΤΠ6 ἀΉΘΙΗ ἐφοβήθησαν νου] Τ6- 
4αΐτο ὑπδῦὺ ὕπο 18Γ86}1068 ὍΘ Γαργοβθηῦθα 88 ἔραυίπς 
Ὀοίοτθ 6 ἀοβίγουθυβ, ὙΔοῆ 88 ἴῃ δος ἴγθο; 
Ὁ ΤΟ Βδν ἰδ δὖ (δ ροϊηῦ ποιὰ ἰἰᾶνο Ὀθθη ουΐ οὗ 
Ρίδοθ. ὁῃὴς66 ἐφοβήθη 5, ἰἢ [6 ΟΥς 8] 8δὺ- 
ΔΠουγ 1958 αῦονο τηϑηἰϊοηθά, ἴο Ὀ6 δΔἀορίρᾶ. 

ΟΒΑΡτεκ ΧΙΧ. 

1 Βυτὶ 88 ἴοὸσ {Π6 ὉΠρΌΑΙΥ, ταῦ οδῖὰθ ἀροὴ ἐπ θτὰ υγὶποαΐ ΙΏΔΘΤΟΥ ππίο (Π6 Θη ;" 
2 ἴογ 6 ΚΩΘῊῪ 68]803 Ὀϑίουθῃδηᾶ ὃ ταῦ ὑΠῸῪ σπου]ὰ ἀο : ὑμαὺ δου ὁ ἤανίηρ σίνθῃ 

ἐλόηὰ Ἰθανθ ὃ ἴο ἀδραγί, διὰ βϑηΐ βϑῖὰ τυ ἢ Ζ68] ὁ ΑἸΤΑΥ, 
8 βὺ6 ἐλοηπι. ΕῸΣ Ὠ1]8ὺ (ΠΟΥ σγοσα 8.11} δὴ 

νοῦ ]α σορϑπὺ 8πα ρυ- λ.1. 
Ϊ ἸΩΟΌΓΗΪΏΡ δηα πηλκίηρ δαροα σί {Π6ῚΡ 

Ἰατηθηίδίϊοη δὖ [86 στάνϑϑ οὗ {πΠ6 ἀθδ4, ὑΠ6 Ὺ ΤΙοστηθα δ ῦΠΟΣ [οο]18}} γθϑοϊαοη," ἀπὰ 
4 ρυγθυθά ἰῃθῖὰ 88 ζυρτῖνοθ, σσοπι ὑΠ6Ὺ δα αἀτγίνθῃ ουὖῦ τ] θη Γθαίϊθβ. ΕῸΓ {Π6ῚΡ 

ἀδβογνϑᾶ ἔαία ᾿᾽ ἄγον ὑμϑῖὰ ἀπο ([18 Θπα, δηα πιδαθ ἐΐεηι ἰογροὺ [Π6 ἐλέποε ἰμαὶ πδὰ 
αἰγοεααψ Ὠαρροηθα,1: ὑ(μαὺ {6 Υ ταϊρὮὺ Η]] ὰρ 15 086 ρα ῃἸβηπηθηῦ ἡγΒ]οἢ τγὰ8 δη ηρ ἴῃ 

ὅ (86 ρ]αριθθ ; 5 δηὰ ἐλαΐξ τν}}}}6 (ΠΥ ῬΘΟΡΙΘ οαγτίθαὰ ουὖἱ ἃ ψοπάογἔια! ὀχρϑαϊθϊοη ὑΘΥ͂ 
ὁ βῃου]ὰ ἢπα 15 ἃ βίστδηρθ ἀθαίβ. ΕΣ (Π6 Ὑ016 οτθαίίοῃ ἴῃ ἰΐ8 ὑσορονῦ δ Κὶπά νγὰϑ 

γατε. 1-Ἴ. -τῦ ΑΨ. Ἵπεῖες Βαϊ (δέ). 
δ (βεο Οὐνι.) 5 Βδβεῖ!γ. 
(ο ὉΘ ξ0Π6 (τλδ τᾷ... εαϑέὲ οἱὲ ὃν ἱπέγεαίν ; ἰϊ.. τολοτη ἐπιγεαεΐπα ἰλέν εαδι φωϊ). 
1[Δ1ϊ., ἑλγειῖο ἴῃ --- ἱησποεὰ --- α ζογρεείησδε 07 ἐλ ἰλίπρε ἰδ λαα ἑαζεν ρίαεα. 
Ἡ δυὰ ἐλαὲ [ὮΥ Ῥϑορ]ο ποϊχῦ Ραϑὲ ἃ νομἀοΣ 7} ὙΔῪΥ : Ὀυὲ (07 πιίκῦδ ὅπά. 

8 ογηίίβ αἷδο (καὶ , ἴξ [6 οταϊἰοα Ὦγ 106. 26].). δ Ὀοΐογό. 4 μονν (ἢδί. 
Ἴ ποτ τοϊ(ὅτι.... ἐν χερσὶν ἔχοντες τόά)ῦ. δ5 δὐάδοὰ Δῃοίδον Ζοο] δἰ ἀϑυΐοθ. 5 ἰηἰτοδιίοά 

10 ἐμο ἀδείζηγ, τσλάγεο ἰλάν ἰσέτὸ ΟΤΙΏΥ. 
ἸΣ ΑΨ, : 18]. 128 (ο ἐῤδὶγ ἱοξιϑηίϑ. ᾿ 

16 ἀχοδίυχο ἴῃ 819 ὈΓΌΡΟΣ (ἰηδίοδὰ οὗ ἰδίας 



οἴ ΤῊΞ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ΤἈΒΒ]ΟΠΘα ἀραὶπ Δηθνν, βουνίηρ (Π|688 ἦ ᾿ΡΘΟΌΪΔΙ δοπητηδητηδηΐδ,2 ὑπαὶ (Πγ ΟΒΙ]άγθα 
7 τοῖρῃς Ὀ6 Καρὶ πιποῦΐ στ. Οπθ βὰν {86 ὅ οἱουά βηδαονίηρ (ἢ6 ὑγδίῃ; ὁ ἀηὰ 
ΠΟΓΘ γαίοῦ βίοοα Ὀδίοσθ, ἀτγ ἰδηᾶ ; δ ουΐ οὗ (86 Εαοὰ 868, 8 ΨΑΥ ὑμαὺ σου] ποὺ ὈΘ 

8 βῃαῦ υρ ; 5 δπὰ ουΐ οἵ 47 νἱο]οπὶ βίγθδι), ἃ στθθῃ ἢ6]4, ὐνὸς ἐν ὮΝ 4 ἡ οἷ π8-» 
ἔοι " γϑηῦ ὉπαὉῷ Βαα Ῥδθὴ ργοίθοιθᾷ ὃν ἢ 1}γ παπᾶ, Ὀθδβοϊάλιρ 95. τπαρνϑ]ουβ 1 τσ υ- 

9 ἄθγβ. ΕῸΓΡ [Π6Ὲ} πϑηΐ αὖ Ἰατρθ 5 11Κ6 Ποσβεθ, δῃὰ Ἰοαρϑᾶ 116 ᾿δταθδ, ργαϊβίηρ' [Π66, 
10 Ο Τροζγὰ, σπῖρο μαᾶϑὲ ἀδ]γογθᾶ ἔθη. ΕῸΓ (μον ΘΟ χη] οὗ {86 ἐλίπσε {πα 

λαά δεοη ἄοπθ ΜἈ116 ΠΟΥ ὙγΘΓΘ γϑῦ ΒΟ)ΟΌΓΩΘΙΒ : 15 Βο ὑπ6 στουπᾶ Ὀτοιρηΐ ἔογιὰ Η168 
ἰῃϑίθδα οὗ οὐλεγ ᾿ἰνίησ {πἰηρβ,. "6 ἀπά ΠΟΥ (86 Γῖνο σαβὺ ὉΡ 8 υυυ] υάθ οὗ ἔγορβ ἴπ- 

11 βἰθδα οὗ 8568. Βπὶ δ ον Αυ 8 ΠΟῪ ΒΑ 8180 6 ἃ ΠΟῪ Βρθοΐθβ 1 οὗ ἔον]β, ἤθη Ὁ 
12 Ὀεΐηρ 16 Ὀγ 15 ἀρροίϊιθ, {Π6Ὺ Δα ἀβ]]οδοΐθβ 88 Ζοοῦ. Ὁ ἘῸΓ αὐ81}8 οϑτη8 ἊΡ υπίο 
18 (μϑῖὰ ἔτοιῃ {86 568 ἴ0Γ {ποὶγ βαιϊβέδοιϊοπ. ἢ Απά ρυῃἰβητηθηΐβ οϑῖὴθ ὌΡΟΙ {ἢ 6 ΒΙΠΏΘΓΒ 

ποῦ πὶ πουΐ βίσπιβ τυ ἰο ἢ δα ἀρροαγθᾶ Ὀθίοσθῃαπα ἴπ {6 ρονογα] Πρ Πΐῃρ ; 5 [ῸΓ 
ὕμ6Υ βυογθα 105} }7 οα. δοοοὰηὶ οἵ {6 τ]ὶοκοᾶποϑβ ρου αν 35. ἰοὸ ΤΠ οτὰ ; ῸΥ ἔμ  ν Βδᾷ 

14 βῃονη [86 τηοδβῦ νἱο]θηΐ μαἰσγοα 3" (ονγαγβ βίγδηροῦβ. ΕὌΓ (Π6Υ, ὁ [η6 ὁπ6 μαπα," ἀϊὰ 
ποὺ τϑοθῖνο {086 ῃοτα (86 Υ Κη ποί,᾽ οἡ {πὶ ΔΥΓΙ͂νΆ] ; 53 ἢ 116 (8686, οη (86 οἰ ΘΓ 

1ὅ Παπάα,"5 Ὀγουρῃῦ ἐγ πᾶβ ἰηΐο θοπάδμο, ὑπαὺ μα νγγ6}} ἀθβογγϑα οὗ ἐῃθι. ΑἈπᾶ τοὶ ΟἿἱ]Υ 
80, Ὀυϊ --- ἴ[ογῦ Π]Οἢ (ΠΟῪ 50.811 6 Ραπίβῃρα ὅ ---- θθοδῦβθ [ΠΥ τϑοοὶ γϑα 890 5 ΓΆΠΡΘΓΙΒ 

16 Ποβέι]6 }γ ; δ᾽ θαΐ {ΠπΠ656 ὙΘΡΥ͂ στ] ΟΙΒΙΥ ΔΒ] οἰοα ἐμθῖα, τ βοὴ ὑμ6  μαᾷ τϑοοῖνϑα Ψ 1 
117 ἐθϑβίῦηρ8, ΔΠ ΨΟΓΘ ΔΙΓΟΔΟῪ τηδ4θ ῬΑΓΙΆΚΟΙΒ οὗὐ {Π6 βϑῖηθ χρη β. 5 Απαὰ ὅ5. σὴ} 

ὈΠΠάΠΘ858 ΘΓΘ ἐλδδ6 8]80 δ΄ βίγίο κοι, 88 ὑΠ086 σεῦ δὖ {ῃ6 ἀοοΙ8 οἵ [86 τἱρ,ΐθοι8 
γιαπ; ὙὮΏΘΏ, Ὀδίηρ' ΘΟΙΏΡΑΒΒ6α δρουΐ 18 ἄθορ ὅ5 ἀλυ Κη 588, θϑο ἢ ὅδ ὁπ6 βουρῃῦ {86 

18 ῥββϑβδρθ ἰο δἴ ἢ18 Οὗ ἄοοτβ.0 ΕῸΓΣ 8] Πουρἢ {Π6 6] θιμθη β ἃΓ6 ομδηρθαᾶ διμοηρ ὑΒοτη- 
Β6ΙΥ68 ---- Ἰυϑὺ 88 πΠούδ68. Οἢ) ἃ ὈΒΔ]ΓΟΥῪ σἤλῃρθ 0Π6 Ὡϑηὴ6 οὗ {Π6 (1}6 ---- [Π6Ὺ ΤΘΙΔ81} ἰὴ 
αυδ} }ν ΔΙνγα 8 ἴΠ6 88Π16 ; ὙΠ]1Οἢ ἸΠἀΘΘα ΤΠΆῪ ΟἸΘΑΣΥ 6 ρογοοϊγοα ἔτοῃ (ἢ 6 β'ρῃῦ οὗ 

19 {16 ἐλίπρε {μαὺ ἢανθ ἰδκθῃ ρ]αςο. δ ΒῸΓ ᾿ἰαπᾶ δῃϊτηδ]β8 σοῦ Ομδηροα ἰηΐο ὑγϑίοῦ 
20 δῃΐτδ]5, πα (μϊπρ8 ΘΑΡΔΌΪΘ οὗἨ δ᾽ ΩΠ ἱπρ πη οἢ ἰαπᾶ. ΕἾγθ δχοθθαθα ἴῃ τνϑίοῦ 
21 118 πίῃ] βϑίγθηρθῃ, ἈπΠα τγδίθσ ἔογροῦ 1ΐ8 ρονγοσ ἰο φιαθηοῦ. Οἱ (Π6 οὐοὺ Βῃά, 

Πδυηηθθ νναβῖθα ἢοῦ ἴΠ6 ἢθβῃ οἵ ἀδβίγυοι 016 ᾿ἰνίηρ ὑπΐπρβ, {ΠοΟῸΡἢ ὑΠ6Υ ταϊΚοα 
ὑμϑγθΐῃ ; ΘΙ 6 Ὁ τι ] 64 {6 γ Ὁ {Π6 166-11 Κἰπὰ 5. οὗ Ὠδϑαυθη]γ ἔοοά,"' {Παὲ γγα8 οὗ 
ὨϑίΌΓΘ δρύ 0 τη6]0. 

22 ΒἘῊῸΥ ἴῃ ΘΥΘΥῪ ΨΥ, Ο [ωογὰ, ποὺ ἀϊάδὲ τηλσιὙ (ΠΥ ΡΘορ]6, δῃᾷ ρον ἐλθηι 
8η4 ἀἰάδβι ποῦ ονϑγοοῖς {μ6πὰ,45 αὶ ἀἰάδὺ βίαπα ὈΥ͂ {μϑῖὰ 4’ 'ἢ ΘΥΘΓῪ ὑΐη6 δῃὰ ρ]δοθ. ὃ ̓ 

Π|Ι. Χ. 106. 166. 167. 261. ΟἸὰ 1.0. ϑγτ. Ατη. τοδὰ σαῖς, Ὀπὺ ἰξ 8 γτοϑοϊδαὰ ὉΥ ἐμο Ὀδει τϑοσῃξ οτ ἐς 8). 1. (80 (ἔθ 
ατιὶς)ο 5 ἐουηὰ, Ὀθὲ ἩΠ ἴ86 1016 οὗὨ ἃ ἀοιηοπδίζα ἰν9 ΡΓΟΠΟΌἢ). 3 δοπιηδηἀηηδηία ἐλαΐ τσέγὸ βέυεη ἀπο λέγη ([ὨΦ 
Ὁ ΌΓῸΒ ἴῃ {8169 δ΄Ὸ Γοπάογοα τ ΘΟΘΑΒΘΥΥῪ ὈΥ 86 1Δ8ὲ ΘῃΔΏβΘ). 8 κε πατεῖν ἃ ((Ὧ0 τγοτὰ ἐθεωρήθη, πῃ ἔμο Ὠοχἧ ᾿ΐπο, 

ἴ5 τὴ6 ρτοάϊΐοδῖθ, τυ ἢ βὲ}}} οὐδοῦ βιι Ὀ7θοἴδ). 4 ΠΡ (παρεμβολήν, ἈΘΡΟ ΔΡΡΩΓΘΠΏΣΙΥ ὑδϑοὰ 705 ἴ.6 Ῥ;8Ο]6 Ῥχοσθβδβίοι, ΟΣ 
ἔτϑἷ ἢ). δ ἀτγ Ἰαπὰ δρρϑασοὰ (ἐθεωρήθη, 860 ποὺθ ὑυεῦ ΔΌοτΘΩ), απα (6 καί ἰδ ἰουπὰ ἴῃ 248. Οο. δηὰ ΟἹὰ 14ῖἴ.). ὃ πὶ» 
οὔἱ ἱπιροαϊτηθηῦ (ἀνεμπόδιστος ; ΒιΙ 501} Βιδείισεγάς, πιίοίέ χὰ Ὀεγερεγυεη ἘΠ]. 1 [86. 

γεσ. 8-18. --8 Α. Υ. : πΒρΓΘΙΒΤΟΌΡΉ 8}} [86 Ρ6Ο0ρ]6 (πᾶν ἔθνος ; Ἐτὶ ἰχϑοῖο δάορίδ (ἷα γτοδάϊης ἤγουν 11. --- Ὁ ἃ βοοοῃᾷ 
Βδῃά --- 11, Χ, Ο. δδ. 68. 1δδ. 167. 248. 254. 296. Οο. ΑἸὰ. ΟΙὰ [Δἱ. ϑγτΥ. ΑΣ. ; ἐεσι. τες., πανεθνί). 9 ψογο ἀοῖοπ θὰ 
ψ 1. 10 ρβροίηρ ἕν. 11. Το ΡΥ Ιου δύγϑηκο. 12 (θ60 (Ὁπι.) 18 γροῖ χηϊηάζι!] (860 Οὐη1ι.) οὗὁἨ ἰδ9 ἐλ᾽ηρ9 ἰδὲ ᾿ οΤΘ 
ἄοηπε 116 ὑΠΟΥ βολουτηοᾶ ἐπ ἐλ δίγσγαηρε ἰατ (β60 Οὐ... 4 οδίε]ο (ζῴων). ἔἑΐἐδὼδηθ65 (ἐνύδρων, ἱ. ε. ἐλὶπρ58 ἰϊοίπρ ἱπ 
τοα!εν)] Φ[18 ογιΐίβ αἷδο (καί). 11 κοποτδίϊοηῃ. ({δ (ΕἸ σποῦθ δάορίβ ὅτε --- ἰηϑίοδὰ οὗ ὅτι οὗἨ ἰδ ἐεΖι. τές. --- ἴτοῖὰ 1]. 
11. Χ. 6. 28. δδ. 106. 166. 248. 268. 204. 296. Οο. ΟΙά 1Δὲ. ὅγτ. ΑΣ. Αὐτ.). 19 ψἱτἢ ἐλεῖγ. 819 ἀο)ίοδίδ τηοδίδ (Ἰἰξ., 
ζοοά 88 ἀδ) ἰσδοὶθε). 11 ΤΑεῖν σοπ θη θη (ΔΙ .,) οογ 707]. 83 ΤΟΥΤΩΘΡ δἰ βτι (ἰπεϊοδὰ οὗ γεγονότων οὗ {πὸ εχ. γες., 
προγεγονότων 18 τὸ Ὀ6 δΔἀορίοα, π τ Βοικο ἢ ἀπὰ ΕΥ ΣΒΟΒ6, ἔγοτα 111. Χ. Ο.. δᾶ. 106. 1δδ. 167. 248. 268. 254. 261. ὁο. ΟἹά 
1δΔῖ. ϑ.01.. ΑἿΣ. Ασῆν.) ὉΥ ἴδ ογοθ οὗ ἰδυπάοχΒ. 5335 δοοογχαϊηρ ἴο ὑποὶρ οσῃ πἰοκοάῃοδδ. 34. ἰπδοια οἷ 88 (πὸ γάρ οὗ 
(μ6 ἐεχί. χες. ἴα οὐἱτἰοὰ ὉΥ Χ. 261.} [ΔῸῪ υϑοὰ ἃ πιοσὸ πασὰ δπὰ μαίοξα! ὈΘμδυ οΣ. 

γοτε. 146-18. ---- Ὁ.Α. Υ. : ἐλε δοαονπῖξες (Β66 Οοτι.). ὅδ (ατοιξίυϑ οοπ)οοξυγοὰ ἰδὲ ἀγνῶτας ΒΟ] ἃ Ὀ0 τοδὰ 10. ἀγνοοὺν- 
τας ; Ο]ὰ Δι. ἱρποῖοΣ.) 3417 ΏΘῊ ΠΟῪ οδαιθ (Οοὐά. 106, 26]., ὡς παριόντας [0Γ παρόντας). 38 Ὀπϊ [ἢ680. 29 μογοά- 
ὙΟηΓΌΣΟ ΒΟΙΘ Σοερθοῦ 818]} Ὀ6 Ὠδά οὗ [ἢ)086. 80 υκ66. 81 ηροῦ ἔτ οαϊγ. ὃΣ 1ενγ (δικαίων) τισί ἐλενγὶ (Β66. (Ό)ν1.)- 
85. Τοσοΐοτο ούϑη (δὲ καί ; ἐπ6 καί Δρροδσα ἰῃ ΟἿΣ ἰσδηβιδίΐοῃ 8.8 “" 8]. 0," δὺὕϊζοσ ἐλεδε). 84 ογηῖξ 81Δο. 86 ὮΟΥΓΙΌ]Θ 
ἔτοδῖ. 86 ΘΟΥΟΥΥ. 81 οὗ. 88 ΕῸΡ τὴ οἸοτηθηῖθ ἰσέγό ομδη κοὰ ἴῃ (ὨΘΙΏΔΘΙΥΘΒ ὈΥ ἃ ἰπὰ οὗ ΠΑΙΤΏΟΏΥ, Π᾿ἰκὸ δα 'π ἃ 
ῬΕΔΙΓΟΣΥ ποῖθα σδηρο Εἶ 0 ΠΔΠΘ οὗ 89 ἔμηθ, δηὰ ψεέ ἃ΄Θ ΔΙΎΤΔΥΒ δου 8; Ἡ ΐΟὮ ΣΙΔΥ͂ ἯΘ6]1] Ὀ6 Ροτγοοί τὰ ὈΥ ἴμ6 βἰᾳὺ οὗ 

(Π)6 ἐλίπρα ἴδ δυο ὈΘΘΏ ἀΟΏ8. 
Ἄοτα. 19- 22. -- 89 Α΄ Ψ, : δαδγιμν ἐλίπσα Ὅτ ἐυγηθὰ ἰηξο ἩΔΙΘΙΥ, δὰ ἐδ ἐλίηρε [δὲ δεΐοτε βυϑῖι ἐπὶ ἰδλε τοαῖετν, ποῖῦ 

τοῦ ὍΡΟΣ ἔπ ατουμῃὰ. ΤΏ ὅτο δὰ ρονος (τί θοηθ δἀορία ἴσχνεν --- 7οΣ ἴσχυσεν --- ἴτοτῃ 111. Χ. Ο. δδ. 16δ. 161. 25δ4.; 
δὶ ἐῦ ἰδ ροβεὶ Ὁ19 ἔμδὺ ᾽ξ ἀτοόκο ἔσομι ἃ ἀθείσο ἴο Ὀσίμρς ἰξ, ἰὰ ἔθηδθ, ἱπέο ἀπ οσσοι τυ πὶ 16 ζ01]1ονΐης το) ἐπ [06 τγαίοσ, 

Δοσχοι ες ἰδ ον υἱτίαθ (δυνάμεως ; αἴϊος ἐπἰα νογτὰ 1Π. 6. δὅ. 166. 167. 248. 208. 254. 296. Οο. πατὸ δά ἀϑὰ ἐπιλελησ- 
μένον  Ἐστὶἐχϑοῖο δβάορίβ ἴον 2ὰ δυνάμεως, φίσεως, ἴτοτα 111. Χ. Ο. 23. δδ. 166. 248. 264. 296. 0ο. ΟἹὰ Αἱ. ΑΓ. Αχια.) : δηὰ [86 
πϑῖοσ ογχαὶ λῖΣ οἱὐση ἀποποδίης πδίωσο. Ομ ἐμ Οἴδοσ εἰᾶθ, ἴπο ἥδιωοβ.. .. ἴδιο οουσαρ! !]9 .. . . ΠΟΘΙ ΠΟΙ ταο! θὰ ἐμ 6 
(Ναμπηΐυβ οοῃεοίυτοα (μδὺ οὐδ᾽ ἔτηκον --- Ο]Ἱά 1αΐἱ., πες αἰετοίυσδαπηί --- Βῃου]ὰ Ὀθ τυσϊἐἴθη ἴον οὐδὲ τηκτόν, τ ἘΪΟ ἢ Θτίμηπι 
68}16 2εὴγ απεργεςλοπα). 40 ἰογ Κἱὶπά. 41 γηοδῖ. 45 41} ἰλὶπεΞ (κατὰ πάντα). 45 ηοΐϊξπος ἀἰᾶπε ἔμου ᾿ξ ΒΕ τοχαρά 
ἐλέει. 44 φπαρϊβὺ (λέηι. 46 (σά. Ὁ. 8859 τὸ πρωΐ ἴον τόπῳ. ΟΥ. ΒΟ] δηὰ γα. τον. 16; 1 Μδοο. ἴν. δ2; γτἱ. 88 ; χί. 67; 
Στὶ. ὕ. 
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ΟΒαΑρΊεε ΧΙΣ. 

ψοσ. 3. Οτίπιπι νου]Ἱὰ χεοϊαίϊη 6 γοδϊηρ ἐπι- 
στρέψαντες (ΕὙΪΣΒΟΒΟ δήορίβ ἐπιτρέψαντες ἔτγοΟΙλ 
111. 55. 157. 948. (ο. ΟἹ 1,Δἴ.}) ου πα ψστγουπὰ τἢδὲ 
ἦϊ νᾶϑ ῬΓΟΌΔΌΪΥ σμδηχοὰ ου δοοοιηῦ οὗ 16 αἰβῇ- 
Οὐ] οὗ οσοπεϊτυϊρ 1. Ηδ ἴδκΚοβ ἰΐ 88 τοβοχίνο, 
τ ΟΝ δι φαερ λαυνου ίο ἊΨ οπ6᾽8 αἰϊοπίϊοη ἰο βοπι6- 

ἴησ, (λίπ οὐ, οΥ ὑγουΐάε γ. ἘΒετο, λανίπο Ῥτο- 
υἱάεα 7ὸν ἡθὴ ἀεραγίιγε. Οοιαρ. Ὑ Δ}. ἡ 

ον. 838. ἘἘπεσπάσαντο λογισμόν. ΤὮ 8 νοΣὉ 
ΤΩΘΔῊΒ (0 ἄγαιο, ἄτας αὐἶᾶνγ οπα; δηά, ἴῃ τ86 πιο, 
ἴο ἀἄγαῖς ἰο οπε᾿ 8 ἐπι . [ὁ ισὶπη. Ἦριθ ὑπ Ὁπουρῆς 
ΒΟΟΙΙΒ ἴο ὕὉ6 (δῇ, ἰῃ δάαϊτίοη ἴο ὑμεῖὶγ ργθνί ον 
Εοῦ, τον δὰ Ὀτουρλῖ, ἐαϑίθηθᾶ ὑροι ὈΠΘΠΣΒ6}ν 68 
815 δααλείομδὶ οὐπηθ. [0 σδ 6 γϑῃάογθα, ἢονν- 
ΕΥΟΓ, ΟἿ]Υ ψἱ0ἢ ὅη6 υἱπιοβῖ ἔγεθάομῃ ὈΥ̓ Βοπ)6 βιι ἢ 
ποτὰ 88 “1ογηιοᾶ," ΟΥ “δαοριθα," “4 [δῃόοῖ Ποῦ 
ξοο! }8}}} τϑβοϊυζίου." - Ἐπιίχϑαίθα ἴο Ὀ6 βο;θ. 
7άι., σαϑδὶ γοτίλ, εηἰγεαζίπο (ἸὨΘτὰ ὕο 6 ΖΟ08}6), ἱκετευ- 
οντες ἐξέβαλον. 

γεσ. 4. ΞἘῸΣ ΦΠΟΙΡ ἀοδοσνοὰ 21.15ὁ.ὈὡὨ 80 ἱΐ 
ἐβ ποῦ β' ΠΡΙῪ ργϑαθβιϊ ηϑιΐοι ἴὸ ἀδδγιοίίοη νν Ὠἰς ἢ 
18 ἢθγὸ ἴδυρίῦ, Βαϊ 4 ἀῤδιγυοσίίοη τυ] οἢ ἴΠ6 Εμγρ- 
τ4 5 Πλὰ Ὀγοιυρὶῦ ὉΡΟῚ ΤΠ ΘΙΏΆΒΘΙγ 98. ὈΥ ἐμ ῖγ Παγά- 
Ὧ6Α͂5 οὗ ποϑαῦί, δηὰ ν᾿ ϊσ ἢ, ἸΠΏΟΥΘΟΥΘΡ (Υ6γη0 5), Ὑ͵ὃ8 
ογοσγυ θὰ (0 ἔδο τηβρογὶηρ οὗ ἴΠ6 ἀϊνίπο ΡΟΥΤΘΣ 
δια τῆοσον ἰὼ [βγβθὶ. Οἱ. ἔχ. νι}. 15, 82; Ζδοςοδ. 
Υἱϊ. 11 ; ἔπι. ἱ. 24; Ερῇ, ἰν. 19. 
εν. 6. Ἐν ἰδίῳ γένει, ἴηι 18 εΥ͂ κὶπαὶ, σεπμα, ἷ.6.., 

ἴῃ 18. πδίυγϑὶ ρῥθει]ϊαγιεῖοθ. ΤΠ6 στουηά ἰδ ρίνθῃ 
ξον Π6 πιΐγβοὶο [Πδΐ Πδά ͵π8ὺ ὈΘοὴ τηθητἰοπθα. 

ψόογ, 7. Ουἱ οὔ νἱοϊοιῃῦ δίγϑαα. Τῇ ΓΠποπρὶῦ 
ἷθ ἀου Ὀ11068 Ὀαδοιὶ οἢ ἰδίϑυ ὑγδα ΠΟ 8 δηἃ θηϊδεμο- 
Ταθπίῶ οὗ ὕΠπ6 Ὠἰδίοτν οὗ [86 Τεηϊαίθυςἢ. 

νοσ. 9. ᾿Ἐνεμήθησαν. Α ΒοΟΟΠΟΑΤΥ͂ τηοϑπίηρ οὗ 
Ὁ818 νϑτῦ, Θβρθο Δ }}γ ἴῃ ὕπο τηΐά 16 ἔοτπι, ἰδ (6 ἡξεὰ, 
Ὁ ἴο ραϑίιιγε, ΤῊΘ δθη3θ 8 ἤδῖῦο τῃηοῦῆοά 

[Π6 ἔο! ον; οἶδυδο, δηὰ 18. μη ΠΟΙ ΘΏΓΥ ννο ]] 
δισθὴ ἴῃ [9 Α.. . Το βυρροβθίοη (Ναδμῃηὶμ8) 
ἴηδι ἐχρεμέτισαν, ἰδεν πεϊσλεά, Βῃου]ὰ 6 γοϑά ἴῃ 
Ϊασο οἵ [Π6 ργϑβϑηὶ ψοσά, ἀθθβ ποῖ δθϑῃ) ἴο 8 Κ6 

Ἱπῖο δεοουηῦ ἴἢ6 ἸοῦΤη 668 οὗ [Π6 σοπηρατίφοη. Τἢθ 
Βοσβϑὸ οὔσῆῦ ποῖ ἴο Ὁ6 πιϑιῖθ [6 ργηςοῖρ4] ἔοϑισο 
ἴῃ ἴδε ἄριιτο. ΟΣ Ῥβ. οχὶν. 6.ἁ. ΕὙ Ζβοῦθ που]ὰ 
Ῥὶδοθ ἃ ἔμ}} δῖον δίϊοσς διεσκίρτησαν. 
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γον. 10. βοϊουσῃοσα. Ἐν τῇ παροικίᾳ. ΤλΔι., 
τη (λα Ρίαοε οὔ δο)οιιτπέπο.--- Σκνίψ ΞΞ- κνίψ. 1Ὁ τλθϑ 8, 
ἔγϑῖ, ἃ διλδ}} Κἰηα οὗ Θιμπιοὺ [δῇ ρσηαν8 ἢρδβ; [ΠπΠ6 
(κνῖπεΞ5), ΒΟΥΘΓΑΪ Κι ἀβ οὗἩ ᾿ηδϑοῖβ, Θβρθοία }]}ν βιιοῖι ἃ8 
Ἰῖνα ἰῃ ννοοά. ἴῃ (6 Τὺ Χ Χ. 10 18 υϑοὰ ἴο γδηβ8)αῦθ 

ὯὩ9, σπαῖδ, ἃ ΠΟἸΙΘοῖνο ζοστι ἔγοπι ἢ6 Β πρΌϊδΓ, 

Ὶ3. 
ον. 18. Χαλεπωτέραν μισοξενίαν, ἵ. 6., ἃ ΤᾺΟΥΘ 

τἱο]θηῦ ἤδίγϑιὶ αρδίηβὶ δίγΑσ ΓΒ [ἤδη ὕΠ6Υ οὐρὨϊ 
ἴο ἴδύῦϑ, οὐ ὑπδῃὴ ΨΑᾺΒ ΟΥΟΣ Βονῃ Ὀδίογο, πὰ 80 
006 πιοϑῦ ν]ο]οπῦ. 

γοῦ. 14. Α οοπιρασίβου ἰβ τηϑάθ Ὀονγθθη [ἢΘ 
Ἐρνρῦδηβ δηά βοπθ ΟΥΠΟΥ ρβορὶθ δηὰ (88 πιχοβῖ 
ΒΏΡΡΟΒα) ἴδ δοάἀοιηΐϊοδ, 885 8ὴ ἱπύτοἀποιίο ἴο 
Ἡἰιαὺ [0] δ. 

ψοτβ. 15,16. ἘῸΣ ὙΒΙΟΒ ΠΘΥ 881} Ὀ6 Ρυτ- 
ἰομϑὰ. Τ ΐθ 18. ρδγθῃι οι αὶ, δὰ σοΐοτβ ἴο ὑπ 
Βϑοάοπιῖῖθ5. ΤῸ Ὁποιρῆῦ 18 {παι ἴῃ ΕρΥΡ δ η8 
ὙΟΙΘ ὝΟΥΒΘ ὑπδη ἴΠπ6 δοἀοτῃ οδβ, ὈθολΌ86 ὉΠΟΥ͂ μδὰ 
τοοθίνοα ἴΠ ἰβγμϑ] 88 ἩΠῺ ἔοδβεϊν τθ8. δηα [ἢ 6 
κἰένι οὗ ἔμ}} οἰοἰζθηβῃρ, Ὑν 110 δἰζογνγασβ ΠΟΥ 
τυγηρα δϑουῦ, δηα ΟΠ ΓΘΥΥ ΟρΡργθβϑθα πθ. Τδθ 
ΟΔογηΐαθ, οὐ ὕδα οὔπονυ δι, 6 Γ6 σοηβίϑιυθηῦ 
ἔτοιαῃ ἴπ6 ἢγθι. Τῇ ὕνο Ὑϑύβοδ τηϊρῦ Ὀ6 τϑη- 
ἀογοά 88 ἔο]]ονθ: 15, “ Απά ποὺ ΟἿΪΥῪ 80, δι ἴ0Ρ 
{Π|18 5081] 8} 1810 ρα πἰβητηοπῦ ὕθ Ἰαἰα ἀροπ [0 
ἔΟΥΠΊΘΓ ἴῃ ὑδπαῦ ὉΠΟΥ͂ τϑοοϊν θα βύσϑησοΥβ ἱπ Δη πῃ- 
ἐγ ψΑῪ ; 16, θυὲ (ἢ 6 ἰδιζον αβ]ιοῦθα τ ἢ ἔδατ- 
7.1 ὑδϑ 5 τἤοθο ῃοια ΠΟῪ Ὠδϑα σϑοοϊνοὰ ἢ 
ἐϑαδίϊηρβ, δηὰ δ᾽γοδὰγ τηδάθ,᾽" εἴς. 

γεσ. 18. Φυδὺ 8δ5 πούθϑβ ΟἹ 8 Ῥβδιίοσυ. Τῇθ 
ὑπουρῶῆς ἰδ: 7181 88. ΓΠ6 αἰ ογθηῦ ποῖθβ ΟἿ 8 ρ88]- 
[ΘΣῪ --- ἃ8. ἢἰσ ἢ ΟΥ̓ Ἰονν, βοῖϊ οσ ἰουὰ, --- χῖνθ οἴ ΓΆΟ- 
[ΘΓ δηιὶ πϑπιθ8 0 αἰ ογθηῦ ἴμμ68 ὙΠ1}6 ΔΙ  ΑΥΒ 
ΤΟΙ ΑΙΏΣ ΠΩ; ΠῚ810Ά] ΤΟΙ 68, 80 [Π9 ΘΙ ΘὨΓ8, ΔΙ ΠΟΌΡἢ 
δουηρ᾽ ἴῃ 80 ἈΡΡΑΓΘΏΠΥ ρδιΔαΟΧΙσΆ] ὙΓΑΥ, ΓΟΤΏΔΙΏ 
6ϑδϑη τ} γ (ἤχφ, ἐπ ἰλοὶγ δουπα, ἱ. 6., ὨδΡΌΓ6) [0 
ΒΒΤΏΘ. 

γογ. 19θ. Οἱ. Ἐχ. νἱνδ. 1, 46. ϑοτηθ βᾳρροϑα 
ὑπαὶ (6 7ϑγαοί (68 τὸ τορσϑβθηϊθα ὈΥ ΟἿΓ Δι ΠΟΥ 
8. Ὠδνίηρ ὈΘΟΟΙΠΘ ὙΥΔΙΘΓ 8ηΠ18]8, Ὀθοδιι80 [ΠΘΥ͂ 
Ῥδδϑϑὰ ὑπγοῦσ [Π6 Βρὰ 64! 
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ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΊΟΝ. 

ΤῊΕΞ πϑπιο Ἐοοϊβἰαϑίΐοαβ, Ὀογὴθ ἐπ {86 Τ,δἰὐΐη Ψαυϊσαῖθ ὈΥ ἴπ6 Ἰαγραδὺ θοοκ οὗ ἴπμ6 ΟἹὰ Τ685- 
ἰδοῦ ΑΡοοσΥρμδ, ἤγβυὺ δηλ ἰηῦο 186 δδουϊ {πὸ τυϊὰἶθ οἵ [86 ἔραγ) οσθηίυτγ. {Κα [86 
ὈοΟΚΒ τὶτῃ ποι ἰὺ 18. ἀββοοίϊδίθα, 10 τγὰϑ ρϑπογα! ν τορζαγά θα 88 “" Θοο]  ϑἰαϑιῖ 8] " ταῦθ γ ὉΠ Δη 
ες ρβῃοηΐοϑὶ," δηα οὐ δοοουηῖ οὗ 8 81Ζ6 δῃηὰ {πμ6 Εἴσίι ἀρρτγϑοίϊδιίοῃ ἴῃ ΠΟ Ὰ 10 τγ88 Πο]α 1 [89 
ΟΒΟΓΟὮ 88 ἃ ὈΟΟΚ ἔοὺ σαπογαὶ τοδαϊηρ 8πὰ 1Ἰηβίσυοίοη, ἐδ τοοοϊνοα ἱπαϊν! ἀυ} }Υ ὑπ {116 τ ἢ 
8 ῬΓΟΡΘΟΙΪΥ ΔΡΡ] ΘΔ ΌΪ6 ἴο ὅδ δηιγο οΪα88. [ἴῃ [186 ατθοκ Μ95. δηὰ Ἐδύμοῦβ 1 18. ΘΟΠΙΠΊΟΠΪΥ͂ 
βίγ]βα Σοφία Ἰησοῦ τοῦ Σειράχ, Δηα βοιηοί πη68, ΔΡΡΆΓΘΠΟΥ ἔον [6 88Κ6 οὗ Ὀγθυν, βὲια ον Σοφία 
Σειράχ, ἣ σοφία, οΥ, ὈΥ ΆΥ οὗ ΒοπογΆῦ]ο ἀἰδυϊηοίίοη, ἡ παγάρετος σοφία; ἃ! ΘΥΘῺ πανάρετος δηᾶ 
παιδαγωγός Ἀ]ΟΏΘ., 

ΤΏ αββουίΐίοη οὗ ϑογοιιοῖ ἐμδὺ ἱπ (8ὲὸ Ηροῦτον (86 ὈΟΟΚ δὰ {πΠ6 {{|6 4“ Ῥτονθγθ8 ᾽᾽ 

ΘΟ Ὁ) 18 Ορϑἢ ἴο βουΐουβ χαθβίίοη, δἰ μοῦσα ἰ0 μ89 [86 βυρροτὶ οὗ ἴ86 Τποδυπιδ, 8 οογίδίη 

σΟΙΙΘηΔΡῪ ἰο (86 ΜΙβμπα.52 Ὑμδῦ 1η6 οΥἱοσἶπα] Ηδθῦτον ποῦῖς οοητϊπυθα ἴῃ αἱγουϊαἰοη ἴοὺγ 
ΒΟΠῚ6 ΟαῃἰυΣίοΒ 18 ἰηἠοοα ροββίθ 6, δηὰ ὀνθη μοὶ πῃ ργ 4016, σοηδίἀοσίησ [0 Ὡυμηθγοι γοΐον- 
ΘΏΘΘ68Β ἴο 1ῦ ἰη ἐπ ΤΑ ἰπῖοα] δηὰ Ταϊπηυάϊο πυτὶ ἷπσβ. 8.11}, 10 18 τόσα ΠἰΚοὶγ ὑμδὺ Φογοπιθ ΒΑ 
ΒΟΠ16 Αγδπι)ϑίς οοἱ δοϊοη μανίησ [Ππ6 Ὡδηη6 Ὧθ πηθηιοηϑ, ὑμδὴ ἰμαῖ, ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴ0 [86 υηδηϊπιουϑ 
ὑοδυπιοην οὗ 8}} οἴοΥ τη 8865, (818 ΒΟ ΑΓ “76 νν:5}} 986 δίοηο δχοθρίθα, 1 γ88 Ὀογὴθ ὈΥ (86 
Ργδβθηῦ σόοσκ. Μογϑονογ, (Β6 οοπηροίίΐοι ἴῃ τ ΒΙΟΒ ΟΓΌπῚ8 δρθα ΚΒ οὗ ον Ὀοοὶς 8 αυϊία Τὸ- 
ΤῊ ΓΚ 406, πού ἴο ΒΑ βυβρ᾽ οἴοαβΒβ. Ηδ βδγ8 οἵ ἰῦ : “ Ομπογίηι μγίογοηι Ποὺγαΐσυγι τορεγὶ, ποη Εδο- 
οἰοβἰαβίίοιηι οἱ αρυὰ 7, αἰΐποϑ5, 5οα Ῥαταδοίαϑ ργαποίαίνηι, οἱ ἡωποιὶ ἐταπὶ Ἐσοϊοοϊαδί65 οἱ Οανϊσωπι 
Οαπίϊσογιση οἱ εἰπιϊ υαίποτι ϑαϊοπιοηῖδ ποη βοίμηι ἰἰδγογίηι πυηῖεγο, 866 οἰΐαπι πιαιοΥαγιη σόπότγα 
οοσηματεὶ.᾽"" Ἡον ἀϊὰ ᾿ῦ Βαρρβϑὴ τμδὲ ἴῃ ἴμ6 Μ8. πιο ΦοτόπΘ ργοΐθββοβ ἴο ἢανθ βθθὴ Εἰθο]ϑϑὶ- 
δϑίΐουθ μ84 μ6 ρἷασα σον Ῥτοροῦὶν Ὀο]οηρσοὰ τὸ [16 Βοοῖκ οὗ Ῥγονθῖθβ, τ ]6, δὖὺ [86 Β8110 
{ἰπι6, Ὀϑασίηρ [86 {116 Ὀγ ΘΒ [816 ἰαῦϊθν τὰ 8 ΘΟ Ὠ]Υ ἀθδ σπίθα 

7Ὺο Αιτλον. 

Νοῖ ἃ 1116 μὲ 888 Ὀθϑὴ βαϊὰ Ὀγ αἰ ογθηΐ τσὶ ἴθ γδ σοπσογηΐηρ [86 δυῖμοῦ οὗ Εἰοϊ δἰ αβιϊς 8 
δ Ῥυγθ βρϑουϊαϊΐοη. ϑόοιιθ,8 ἴ0Σ ἐηβίδηςσθ, ου δοσουηῦ οὗ ΐ8 βρθακίηρ δὺ δοῃβι θυ Ὁ]6 ᾿θηρτἢ 
δηὰ ἴῃ ἰδυάαίουυ [οι οὗ ἴμ6 ρυϊθϑδιοοα, πηδϊηϊδίη ὑμαῦὺ 6 ἰπι861 Ῥγἃ8 ἃ ῥγίοδῦ. Οἰδογβ, 
ἀρδίη, 866 ἴῃ ᾿ἰπὶ [πὸ ΕἰσὮ ρτίοϑῦ Φάβοη (Β. ο. 17ὅ-172), ἃ ὉΠ ΟΣΥ οὈνίουΒ)Υ ἱμοοηβίϑίθηϊ τ ἢ 
[{π16 ξυπάδηηοη 8] οἰδυδοῖου οὗ (6 Ὀοοῖ. Οὗ. 2 Μϑοο. ἱν. 7-26 ; 4 Μδοα. ἱν. 1δὅ-17; 608., 
Απηἰιὶᾳ.,) χὶϊ. δ, 1. Απάὰ 81}}} οἴμιοτβ (τοι), βοϊθὶγ οὴ 186 στουηα ἰῃαῦὺ [86 τηϑαΐο8] ῥσγοΐθβ- 
βίοη ἰ8β οοπητηθηαρα (χχχυ δ. 1--16) μο]ὰ (μαῦ 86 Ὑτὶῦοῦ ταυϑῦ ᾶνθ ὈΘοὴ 8. ΡΒ γβὶοἰδη. ΤῊΘ 
ΔΌΪ ΠΟΥ πϑιηθ8 Ὠἰπιβοὶξ (1. 27) εἰ ρΙν “' Φθβιβ, ὅοη οὗ βίγαοιν οὗ Φογαβδ]θπι,᾽, δὰ ἢΐ8 σταπα- 
8Β0ῃ, ἴῃ ἢἰβ ῥσγοίοσαθ, 8878 οὗ ἰπὶ [Ὡδὺ Β6 νᾶβ ἃ Ζθαίουϑ βδιυάθης οἵ ἴπΠ6 [δνν, Ῥγορβμοῖβ, δηά 
Οὗοσ Βοοῖβ οὗ (86 ἔδίμογβ, δὰ ἔδυ ᾿παρϑ]θα ἴῃ σοηβοαῦθηοθ ἰο ψγϊ8 84 ψοτὶς Ἀἰπιβοϊξ, 
ὙὯ086 οδ͵δος ΒβΒῃοι]ὰ Ὀ6 ἴ0 Θῃησουγδρα 8 ἰδ δοοογάϊησ ἴο [πὸ [δν., ΤῊ δῆ, ϑίγδοῦ, 18 ηοῦ 
ἴουπὰ ἴῃ ΗοΌγον,, δηὰ [Π6 “ἐν 8 γ᾽ η8, ἰ βρϑακίηρ οὗ [86 δυίμοῦ, ἤϑλθ Εἷπὶ “" ἴ6 ὅοη οὗ 
διγδ.᾽ [Ι««ἡ [86 ϑγγίας νογβίοῃ ἰι6 18 οδὶ]ϑά, ἴῃ 16 {1:16 τ ΠΙΘὮ 18 σίνθη ἴο [86 ῥγθβϑηῦ πσοῦϊζ, ἴ.6 
“βόῃ οὗ δίπιθοῃ Αβίγο,᾽᾽ δῃᾷά, αὖ (ῃ6 δῃᾶ, βιπιρὶν ““ ϑοη οὗ Αϑῖγο."" ἌΒθησο (ἷ8 {1116 
οτἱσίηδιθα 1Ὁ 18. ποῦ ΠΟΥ ροβϑβί 0]96 τὴ} οογιδίηϊυ [0 88Υγ. ῬΧΟΌΔΟΌΪ, Βογαυθῦ, 1ὺ 18 Ὀδβθα οἱ 

1 Ῥηαῦ. ἴθ 1ἴὺν. δαὶ., ἐπ ἰοε. 4 Βοϊ. θϑα. 
8 1πάᾶο6, Οἰαμδεν9- μπὰ διίεπίελτε, οἴο., ἘΔ Π]οΙς., Ῥ. ἴζ. ; ϑὸ δ1]δὺ, Ζπ:πε διὰ βοιοἱβ. 
4 Αοοτέ. Βγηοο! δ, Ολγοηος. (οὰ. Ὀϊηάοτγῶ, ἰ., Ρ. δ26 
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δῖον ἰγδαάξιοπβ. ΤῊΘ ϑ'πηθοπ τηθϑηΐ βθθπι8 ἰ0 6 {π6 ΒὶρὮ ῥγίθδὺ οὗ ἐμαὺ παῖηβ, ἔογ Ὑβοπὶ [86 
ἩΐΟΡ Βῃονθα βρϑοΐδὶ ργϑαϊθοιϊΐοπβ.; Αοοοτάϊΐηρ ἴο οδρ. χχχίν. 11, 12, ον δυΐμον ἀϊὰ ποῖ 
τοιηδίη ἢἷ8 δηιγα ᾿Πἴ8 ἴῃ Φογαβαίθιι, Ὀυΐ ἔγανο θα ἴο βοῖμο οχίθηὐ ἱπ ἔογοίσῃ ἴδῃ 8. Ηθ βθϑι}β 
850 ἰο αν Ὀθθῃ ἃ Ῥθῦβοῃ οὗ οδοῃβίθγϑΌ] ἱπιρογίδηςθ. Ηθ σϑργθβθηίβ ἴῃ οπ6 ρ͵δ66 (Ἰ]. 1--12) 

ἐδδὲ Ηΐβ ᾿1θ γδ8 Ὀγουσμὶ ἰηΐο στοδὺ ἀδηρθὺ ὑμγουρὶι τα βυοργθβθηιδιϊοηβ ὑπδὺ δα Ὀ6Θη τηϑθ 
οοποογηΐηρ ἷπὶ (0 κοῦιθ Κίησ. Ηδ νγἃ8 νγυϑ}} σοσβϑὰ ἴῃ [86 ϑουϊρίυγοθ, δηα 8 ἀϊ]σοπὺ βία θηῦ 
οὗ οἵδμον Ἰεαγηΐησ, 88 ἴδ 88 1ῦὺ ργονβ]ϑδὰ ἴῃ Ῥαίθδβίϊπο (11. 18 ἔ., 28 1). Ηἰἴβ8 διἀϊαάθ ἑοναγαὰβ 
{πὸ 1ᾶνν, 88 ψ6]}} 88 Ηἷ8 ἔγίθπα!Υ γᾶν οὗ βρϑακίησ οὗ 0π6 δοῦῖθθβ (χ. ὅ; χχχυ!. 24 ἔ.; χ]ῖν. 4), 
Εἶνο 8 οο]ογ οὗ ργοθδὈ τ Ὑ ἴο [μ6 βαρροβίοη οἵ ΕὙϊύΖβομο τμδὺ μ6 Εἰπιβϑὶῇ Ῥϑοηρβα ἴο {18 
οἾα88. Ηἰβ νίονϑ, δὖ Ἰοδβῦ, ἀγ ἴοο Ὀγοϑά, δῃὰ μἷβ ρθὴὰ ἰοο Ὀοϊὰ δηὰ ἔγθθ, ἴο βδύβ ἔδι ἔα ΠΥ 
Τοργοβοηίθα [86 δἰγεδαγν δι θπὶην Βανί βαίβαι οὗ μὶ8 ἀΔΥ. 

" ΤᾺ6 Τγαηπϑίαίον. 

Οὗ 186 ἐγδηβίαῖον οὗ Εὐοοϊβϑιδβιίουβ 5.}}} 1688. 18. οόυγῃ (μδὴ οὗ ἴπ6 δυῦμου. Ηθ βρϑβκβ οὗ 
Ἀἰπι56 1 ἰπ πὸ ργοΐδεθ ἃ8 σταπάβοῃ οἵ {86 ἰδιῦθυ, Ὀαὺ ἀο685 ποῖ ρῖνθ ἷβ πα. ἀοοογάϊηρ ἴοὸ 

ψον ἰδ ἰτδαϊοη, μΒ6 τγ88 σα} 161 «“οδβαρὮ, δηὰ ιἷβ ἔβδίμον [816]ὕ. Α δβομιθυμαῦ ἰαΐον Ὁ γ  ϑιϊδο 
(ὐλάϊοη, οα 186 οἶμον μδηάᾶ, υιϊο ἢ αηΔ}}γ δϑϑυτηθα ἴῃ (86 [4136 ργθΐδοθ ἴο ΟὐἿν σποῦὶς ἃ ϑϑῃῖ- 
᾿οβδιοῖα! ΟΠαγαοίθυ, Ὠδιη68 Ἀἶπὶ ᾿ἰκὸ ἷβ στη ξαιμον, 688 ἴὍπΠ6 ὅοὴ οὗ ϑῖγδοι,". Βιυΐ ]}}}}6 1ξ 
Ἧ58 ὉΠαΟυΌΙΘαΪΥ ἔγαθ (μα ἰῃ “Ὁ 88} υβᾶρσθ ἃ στδηάβου οἴη γθοοϊνθα [86 ἤδπῖθ οὗ {86 ρταῃηά- 
δίμου, ἰὰ [16 ῥγθβθηΐ ο886 1ἰ 18 τηοϑῦ {ἰκ  ]Ὺ ὑπαὺ [86 ορίαἴοη (Πα ΟἿΌΣ ἰΓΔΏΒ᾽ΔΙΟΥ γ͵1ἃ8 80 ἢδιηθα 
18 Ὀαϑθα οὔ 8 πιϊδαπαογβίδη ΐησ. [ἢ ἶβ ργοϊοσιθ ἢ6 68}}8 8 στη δ 6. δἰ ΡῚῪ “6808; Ὀυῦ 
δῦ ομρ. 1. 27, ἴν 18 βαῖα {πᾶῦ ΟὯ6 “" ΨΦ6818 [1186 βοὴ οὗ δίγαςιι οἵ Φϑγυβαίθιῃ ᾽᾽ μδὰ πυὶ θη ἰὼ [86 
Ὀοοῖκς “186 ἱπβίγασιίοη οὗ υπάογβίδπαϊης,᾽᾽ οἰς. Ηθηοθ 1Ὁ βθθηβ ἴο ἢδνθ 60 βυρροβοᾶ μδ 
ἵνο αἰ ογθηξ ρθυβοηϑ Ὑ6ΓῸ τοΐουτοα ἴο, δηὰ {πᾶῦὺ [Π6 Ἰδοῦ 8 [86 πϑιιδὸ οὗ [86 ὑγϑῃβίδίου, 

δηὰ τ8ὲ Βα δὰ ποῦ ΟὨΪΥ τιδᾶς ἴ6 Οσθοκ νουβίου, θαῦ 88 βῃιδιθα ]80 ἱῃ {86 οοτηροδβίϊίοῃ οὗ 
[86 ψοχκ. 

80 τοῦς ͵8 δἰ Ἰοϑβύ οἶθᾶγ ἔγοπι (86 ὑγδ 8] δου ̓ 8 οὐ ὑθβύϊηοηγ, ἰμδὺ 6 σϑηῦ ἰο Εσγρί, δηὰ 
(ποτα ρογίοσιηθα [Π6 τοῦὶς τίσι ἰηἰγοάασρα {86 οοιμροβί(ΐοι οὗ [8 σγυδηάίδίμονυ ὑο ἐπὸ που] ὰ 
οἵ ἀτθοκ ᾿ἰϑαγηΐησ. Ταῦ Ὠ6 γγᾶβ οδρδῦϊα οὗ υυϊτηρ ἰαἀϊοτηδιὶς ἀτϑεκ, 18 ργοϊοσιθ βυ βο θα 

Ῥτονθ8. Απὰ ἰῦ ἰ8 ἐβαγδθίογα πολ ὕο .ιΪ8 ογθαϊῦ [πδὺ Ἀ6 ὑΓηβἰαθα 8ὸ ἔδιἈ .}}γ δηα [ἰΈᾺΘΓΑΙΪΥ, 
δηὰ τδδὺ Ἀ6 τοιϑδίηθα ο δυο 8η δχίθηῦ ἴῃ ἷ8 ττοσκ (Π6 Ηρορτγαϊβιϊο βύγ]θ δηα οοἰογίηρ οὗ [86 

οτ σίμαὶ. ΗΪ8 τπιοάδβίυ, α]8βο, ἴῃ δβκίησ ὑπ ἱπάυϊσεηθθ οὗ ιἷ8 τβδάθυβ ἔοῦ δὴγ ἀβἔϑοίβ οὗ ἴδ6 
νογβίοη οὐ {886 στοιηὰ [πὲ "" [886 δαιηθ ἱμίησβ υἱἱογο ἰῃ ΗΘΌΓΘΥ πὰ ἰγδηβϑ θα ἰηΐο δηοίμοῦ 

Ἰδησυᾶσα Βᾶγθ ποῖ ἴ.18 5816 ἔογοθ ἴῃ {6 ηι,᾽" οδηποῦ Ὀαῦ πϑῖκα ἃ πιοδβ ἔδψοσδθ!]θ ἱπαρυθββίοη 88 
ἰῦ τοβρθοῖβ [.18 γ68] ΔΌ ΠΟΥ Δηα ΒομΘβίγ. 

(ὐπίεηι5 απὰ ἰλεῖν. Ατταπρσοηιθηί. 

0 τπῆᾶγ 6 5814 {παὺ (86 αἰπι οὗ [86 ὈοοΪκ, ἴῃ σθῆθγαὶ, 18 ἴο γεργθβθηῦ τ ἰβάοι 88 (6 βοῦυγοθ οὗ 
4}} νἱγία α δὰ ὈΪθϑβθάηθαβ, δηἀ ὈῪ νταγπίησϑ, Δ πη η 108, 8πὰ Ρτοπλῖ568 [0 ΘησοῦΓΑσΘ ἴ.6 ρῸΓ- 
βαΐϊ οἵ {πὸ βαᾶπιθ. ὙΤΏΘΓα 5, ΒΟ υ ον, 80 110}6 ᾿ἱησαγὰ οοπμηθοϊίοη οὗ πουσῆς (μ8ὺ ὑπ6 στοαῖθβι 
ἀϊνογβὶγ οὗ ορ᾿ πίοη ργϑνδι]β γθβρϑοϊίηρ [86 πιβῆπδν ἱῃ ΜΟΙ 118 πιδίθυ 8 }8 ἈΓΘ δυτδησθα, ΒΟΠ1Θ 

οὐ σβ ἄνθη ἀθοϊαγίησ ὑμδὺ ἴΠ6γΓὰ ἷἰβ πὸ ἰοσίςδὶ ογοὺ ορϑοσνθὰ ψῃδίθνοσ, Βυῦ (18 18. δῃ 6ὁΧ- 

ἰγθπιο ορίπίοη, δα ποῦ ᾿υϑι1ῆ ἃ ὈΥ τ86 ἔδοίθ. ϊ 
ΤΙ νἱον οὗ ΕἰσθΒογη 3 [πδ0 [80 σοῦ 18 ἈΔΙΌΓΔΙΥ αἰν ρα ἰηἴο ἰμγθ6 ραγίβ (1.-- αὶ; χχὶν.-- 

ΧΙ, 14; χ . 156-]. 24), πιδρκίησ ἴἈγθθ αἰβϑιϊμοῦ οἰ ]θοοπ8, μ88 Ὁ βαρ βἔδοιου:! Υ ἀἰβργονθὰ 
Ὀγ Βτιοιβομηοίἀοσ.δ Εϑ]α 4 ἀθἔθηβ (πε ορἰηΐοη {μδὲ 186 ἰαϑὲ δαῖμον οὗ [86 θοΟΚ πιδάβ 186 οὗ 
ἵνο θαυ] ον σόσκβ, [86 ἢγϑὶ (1.--χυῖ. 21) Ὀοίορ ἰοῦ ἀποϊιδησθοά, [Π6 βοοοπὰ (χνὶ. 22-χχχυὶ. 22) 
Δρρθδιΐησ ΟὨΪγ ἴῃ ἔσγαστηθηῖδβ, σγῃ1]6 8. ονῃ Οοπιροβίϊίοη (χχχνὶ. 28--1|1.) ΤΆ Κ68 ὉὃΡ [86 Τα- 
τηδηδεσ, Βυῦ 6 στουπαβ οὐ νὩ] ἢ [16 ὉΠΘΟΓΥ͂ 18 βδυρροτγδα ργονθ οἡ οἴοβϑεῦ θχϑιῃϊηδύϊοη ἴο 
6 ὙΔΟΙΥ ἀπ γυβυσονίῃγ, δπα [86 [ΘοΥγ 1[56][ 18 γθοπάθγθαὰ αὐλῦθ ἀρίθηδθὶα ΟΥ̓ [26 ἴδοι (μδὶ 
οη8 8πα [86 88Π16 Βρ:γῖῦ γὰ]68 ἴῃ {ῃ6 σπογὶς ἔγοι) Ὀδσίπηΐπσ ἴο θηὰ, 8ηὰ μα, 8 βρὶτγὶῦ οὗ [16 
πιοϑὺ τπδυκοὰ δηὰ ἱπαϊνί δὶ ομγδοίοσ. ἘΕὙῚΊΖΒΟ δ ἢ0148 τμαὺ ὑμῃ6 ὈοΟΚ 8 ηδὰθ ὑρ ἴον [80 
τηοϑὺ ρατύ οὗ ἀϊδιϊηοὶ στοὰρβ οὗ ργονυθγὺβ δηὰ σϑήθοιοη8 οοπροβίπσ βθοίοη8 οὗ σγθδῖθυ οὐ 1658 
ἀἰϊπιοπμδίομβ. Ηδ αἱνίάἀ68 ἐΐ, ΘΟΕ ΘΒΟΥ, ομλυιησ (86 οσοποϊαβίοη (]. 27--29) δὰ [86 δρρϑθῃ- 
ἀἰχ (11.}.,. Ἰηῦο βϑύϑῃ βϑοίίοηβ, 88 ἔο᾽]ονΒ : ἷ. -χυΐ. 21; χνὶ. 22--χχὶδ]. 217, χχὶν. 1-χχχ. 24, χχχ. 

1 ΟΓὨἨἁ οδδρ. 1. 3 Εἰπιεῖι., ν. δ0 Β., 
8 [4δὲγ γε. διγαείάα Οτάοε, Ῥτοΐοροπι., 20 Ω. 
4 Β,δ. «Ϊαλνὸ., ἱ, 126 Δ. ; χ, 21 (1, ἀπὰ Οεεολίολία α. γοίκεε 14.. ἰν. 842. ὅ Εἰπίοϊ!., Ὁ. τχχὶὶ. 
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2ὅ--27} χχχ. 28-χχΧΧί!. 11: χχχ δ. 12-χαχχανϊ. 1θα.: χχχνὶ. 10ὺ--22; χχχυὶ. 23-χχχῖχ. 11: 

χχχίχ. 12--Χ]}1. 14: χΧ]. 15ὅ--1. 26. ὙΠῸ βυοῖὶ ὀχδιιϊπαύάοη 88 1 ἤν ὈΘΘῺ 8Δ0]6 (0 σίνϑ [86 
ΤΠΘΟΓΥ ἢ τὴν βίυαγ οἱ (μὸ σψοῦΐ --- τηδικίηρ ἀπο Δἰονγδηςθ [οὉΓ ΤΠ ΠΟΥ ἰγγορ! γι 168 πίον ὕ0 
6 ὀχροοίθα ἰῃ 80 ἰᾶγζα ἃ ὈοΟΚ, δηά οὔδ γΓϑαυΐγίηρ, 80 τ} (6 ἴῃ ἐδ ὁοοτϊηροαιιίοη, δηὰ ἔοτ 
ἀοίδομοα ρογιΐοηβ ἤθγα δηὰ ἴμθτα το ΔΡρδγΘΏΟΪγ δάμη οὗ πο Ἰἰοχίοδὶ δδβοοϊδίδοι πῖῖὰ (λ6 
ΤΟΙΏΆΪΠΟΘΥ --- ἶϊ ΒΘθλ8 ἴ0 16 ἴ0 ΒΗΒΊΨΘΥ ΓΘΑΒΟΏΔΌΪ γγ6}} ἴο [6 ἔδοίδ. 

Οτγισίπαὶ ᾿αησιυαρε. 

ΤΟ ἰοβύϊπηοον οὗ {Π6 ἰγδυϑ᾽δίον, ἴῃ δἰ8 ργοΐδοθ, (πδῦὺ οὔὺν ὈοΟΪΚς γγδϑ τυ τη ἴῃ τπ6ὸ ἩΘΌΓΟΥΥ 
(Ἑ βραϊστί) Ἰαπσυδσο ᾽8 δἰπχοδῦ ἀν γα ἢν διοοορίθα 848 1π6 τ. Ιπάροά, ἰῦ νψγ88 ἰο αν ὕοθῃ 
εἐχρθοῖϊθὰ. ΕΌΥ δἰ βουρ δὖ (λ6 {ἰπ|6 στ βθη {116 ϑοὴ οἵ δίγδοι ᾿ἱνοὰ, Ηθοτονν δὰ οϑαβϑα ἴο Ὁ6 
ΟΓΒΆΟΌΪΑΡ ἰὼ Ῥαϊθδιΐηθ, [86 Αγαιηδὶς πανίηρ εὐρρ͵δηϊοα 1 88 βίος, 80}}} 10 νγ88 ἴδῃ, δηὰ ἔοτ 
ὃ ΘΟΠΒΙΔΘΓΔΌΪΟ ρουϊοα δέουσαν 8 γοιηδὶηθα, {πὸ ἰλησυδσο ἰῃ νηϊο ἢ 4}} Ἰοαγηθὰ τοῦ ΘΓ 
Υτϊτθη. Βοδῖ 685, [Π6 ῥγοΐδθββοὰά οὐήθοι οὗ ἴπ6 τυῖθοῦ Ὀοΐησ δ᾽ πιὰ Ρ ἴο ἐμδὺ αἰιηθὰ δὶ ἴῃ [86 
βδοσϑα ὈοΟΪΚ8 οὗ ᾿ἷβ ρϑορίθ, δπὰ [18 σόσῖκ Ὀεΐησ' δοηδίγυοίοα οὐ [6 βδῖ6 ροπογαὶ ρυϊμοῖρ] 68 88 
ΒΟΙ16 Οὗ [δ π), 48 »6]}} 88 βίβερϑα ἴῃ [Π6 δβρὶγὶιῦ οὗ ὑπ6 ψΒοΐθ, ἰδ ψγὰ8 θα πδίυγαὶ {μδῦὺ Π6 δου ὰ 
6ΒοΟ586, 1ξ [1Π6γὸ δὰ Ὀθθῃ ΓΘ 8}}ν Δ ΠΥ οσσδβίοη ἔον ομοῖςθ, ἴο οἰοίμια 118 που ρμῖθ ἰπ (0 58:20 
διἰϑίοτνίς, νϑπογδίθα ἰδησιδρο ἴῃ Μ ὨΐοΘἢ ΠΠῸΥ ποτ τυ τθη. Ὑμδ Ταϊμυ, πιογθονθῦ, οὔοβ ἐπ)- 
Ῥογίδηϊ ἰΘΒΕἸ ΠἸΟΩΥ ἴῃ σοηβτγιλοη οὗ ἴπΠ6 βδ6 δβυρροθί(ζοη. [Ιὲ δοηίαϊηβ ἴῃ 08 ὕνχο ἔοσιηΒ, 
Ψογυϑαίοιῃ δῃη ἃ Βδογ]οπίδη, ποῖ ἃ ἔδυν οἰ  {10Π8 ἔγοιῃ Εὐοε]οδἰαβίίουϑ, ἰη ἕδοῖ, ἱποϊαάίησ [Βοδ86 οὗ 
[86 νᾶγίουβ Μ|ΙΑγδϑηΐπι, ποῦ 1658 1:8ὴ ἔοτίγν,} 41} οὗ ᾿ς ἢ, οχοθρῦ ροβδί!]γΥ ἴὮτθθ, ἃγὸ ττιτῖθα 
ἴη Ηρῦγον. Απὰ δἰυμουρῇ [Π686 οἰϊδιΙοη5 Αγ ΟΥ̓ ΠῸ Π|68Π8 ᾿ΠΓΟΓΔΙΥ τη8416, 8.}}} 10 που α Ὀ6 
ἱπηροδαῖθ]6 ἴο ἀθὴγ [πδῦ τΠ6 οτσίηαὶ ΗθΌγον ἰογ οὗ δχργθββίοῃ 888 Ὀθθὴ ἰὸ ἃ σοοὰ ἀδρτθθ 
τοίδἰηθα, αἱ Ἰοδδῖ 80 ἔδυ 88 [0 ἢχ {π6 ροϊηϊ {μδὺ ἴὶ γδβ Ηθῦγεν, δπὰ ποῦ Ατδμῃηδῖο, Οὐ ὅζγτο- 

ΟΒα] εὶς. Βαΐ ὄνϑηὴ υἱμπουΐ ἀρροδιΐηρ ἴο δὴν οὗ {π686 ΓΘΆΒΟΠΒ 88 ν8]1ἀ, ἑουομίησ ἴμ6 ρμοὶπὶ 
δ ἰβδι6, ἴπΠ6 ΟΠΔΥΔΟΙΟΥ οὗ (ἢ ἰγδηβίδιοη ἰἴ561}} πουἹὰ Ὀ6 ἃ ειξηοΐοηῦ Ἰυδιϊδεδίίου οὗ [86 
δϑβουιίου {μδὺ 1Π6 οΥἱσίπαὶ οουὰ ποῖ αν θθθὴ ατθοῖκ. Τῇ Ηρθγον ἰαΐοπι ἰ8 ἰῃ δοπιθ ἰῃ- 
δίδῃοοβ 80 ΟἸΟΒΘΙΥ ἔο! ον ἰμαῦὺ ἴπ6 ατοεκ οὗ (Π6 ὑγαηβίδίου 18 δἰπιοϑὺ Ὑ80]]γῪ ἀϊνθδίθα οὗἨ 108 
ἙΠδγδοιου βιὶς 08} }|686. Βοβία68, [6 γῈ ΓΘ ρϑβϑᾶσοϑ βοσο δηὰ ἔμογα πο} ΘᾺ ἢ 6 τη8416 ἰπἰε]- 
Ἰἰν 1 0]6 ΟὨΪΥ ὈΥ Ῥγθθυρροβίησ 4 Ηεῦτον οὐἱσίηαὶ, δη ἰγαπϑδιϊπσ (μ6 πὶ Ὀδοὶς ἰηῦο (μαΐ ἰδησύδρθ. 
ΤΌΘ ὑγϑηβιδῦου 888 Ὡ8Δ46 ΟὈνΪΟΙΒ τη βία 68 ἴῃ ἢΪ8 οἴἴοσιβ τὸ ρὰῦ {μ6 ποῦκ οὗ ᾿ἰ8β στα ϑίμοῦ 
ἰπίο ἃ ργθβθηίδὶθ ἔοστῃ ἔοῦ Ἠο]]δηϊδιῖς σθϑάθυβ. 

ΕῸΥ Ἔχϑιαρῖίο, δὶ χχὶν. 27, γα τϑϑ] : “δ τῃΚοι (μα ἀοοίγίπα οὗ Κπονίθάρο ΔρΡΡθδΓ 88 
186 Ἰ᾿ίσῃῦ, 85 ἀθοη ἴῃ [86 {ἶπ|6 οὗ νἱηΐασε.᾽ [Ιπη ([Π6 νχο γϑῦβθβ ποχῦ ργϑοθαΐησ, τηϑητίοη ͵8 

Ἰη866 οὗ (6 ΤΊρτΙβ, Ερ γαῖθβ, δηὰ Φογάδῃ, δῃὰ τγὸ αὐ σῦς βάν γθᾶβοῃ ἴὸ δχρθοῖ [πϑὺ (89 
ΝΙ]6 πουϊὰ ποῦ Ὀ6 ονου]οοίϊκοα. Απὰ νῷ Ὀα]ϊονο, ἴῃ ἔδος, (μὲ 0 88 ἢοΐϊ. ΤΒΟ πογὰ {Γ8}8- 

Ἰαϊοὰ ““ Ἰσ]ιῖ,᾽) ἰὼ [86 νϑῦβὲ αυοϊθα, σου Ὀ6, ἰὰ {86 Ηφοῦτον, “ἿἾΝ, δηὰ 10 18 ργοῦδ]α ἐμ δὲ 

ΟἿ ἰγϑηβίαῖοσ γοδα (8 σοτγὰ, ἰηβιοδὰ οἵ ὙἾΝΝΝ, τ βίοι 086 οτσίπαὶ γθα}Ὺ οοπίαϊποά. ΤῊΘ 
ἰαῖίον ποσὰ τθϑῃ8 “ Υἶν ον, ὉΥ τς ἢ (1016 (86 ΝῊ]6 18 ϑοπιθίϊπηθβ Κπονῃ ἰπ βου ρίατθ Αο- 
σον ϊηρσὶγ, 1815 ρᾶτὶ δου σοδὰ : "" 88 ἴ:6 σίνοσ, αἴμοη [-Ξ- Ν}]67, ἰὰ (86 πηθ οὗ ἰιαγνϑϑί.᾽᾽ 
1. που]ὰ δνθ Ὀ6θῃ ὙΘΓῪ ΘΑΒΥ [0 πηᾶῖκο (818 Ὠιϊδίακο, [ἢ ἴῃ 186 οὐχίηδι! 186 ψοάδ οὗ [π6 ἰαίίον 

πογὰ γγαϑ οἱϊἀθὰ, ἃ8 δ Απιοβ υἱϊὶ, 8, “ἮΞ, αβ α Ποοά. Αραΐῃ, αἱ χχν. 15, [λ| ἰγαπδίδίου, 

σἰτμουῦ ἀουδὲ, ἔουπά ἰπ {π6 ταχὺ ἔγοτι πος ἢ 86 ἰταπαϊαιοα, ΤΥ, Ὀὰ0 σάνα ἰδ [86 τηϑϑηΐης 
“ ἢρ8Δ4 ᾽᾽ (κεφαλή), πδ 6 βῃουὰ αν γσοπάογοα ἰΐ "ὁ ροΐδοη,᾽ δίῃοθ [Π6 ἰδίου [γϑηβιδιίοη 
Δίοῃμθ πᾶ Κ68 σοοα Β6Π86, 8η4 ἴδ Θ4ΆΠΥ ἰπ ρΪ]δοθ. 80, δὶ χχχυ δ. 28, νγθ γοδα τμδἱ [η6 βιατμ 
8108 Ὁ {16 δῃν!] απὰ “" σοηϑίθγϑῦμβ [Π6 ἴτοη ποῦῖς,᾽ οἵδ. δὴ ἰάθα σῇ] ἢ ἢδ8 Ὀαΐ ὙΘΡῪ Ἀ4{{|0 

ἔογτοβθ. [0 νου] Ἀρρθᾶγ {πὺ ΘΝ νγδϑ ἰγαπεϊδιθα, ψ Ἐ}}6 ἴμ6 πογὰ ἴῃ [86 ἰαχὺ νδ8 Ἂν, ἐἰγε 

λίπιβοι υοἱἱδ. Ἐαγίδμον, δ χ δ. 22, γὸ Βηὰ 16 βοδγοϑὶγ μι} }}χ 016 τνοτὰ8, “ΟἿ, ον ἀ68ὶν- 
ΔῸ]6 ἃγθ 8}} ἷ8 ψογκβ' δηὰ (μ8ὺ 8 Ιηϑῆ [ΠΔῪ 866 δύβῃ ἴο ἃ βραγίς.᾽᾽ ὍΤμθ Ὑϑηΐ οὗ οἰθατη688 

δθϑίῃϑ ἴο βαν ἃγίβθῃ ἔγοτῃ [86 ἴδοι (μδὲ [86 ποτὰ τηϑϑδῃίης “" ἤοπνογβ,᾽" ΓΛῚΞ3, νᾶβ τηἰδία θη 

ἕο ΨἼΣ, τιρδπίηρ “’ Βραγῖκ,᾽ τ ον ττ88 τοϑὰ ἰπ ἰϊ8 ρἷδοθ. Οὔσθ πλογα, δὶ χὶνὶ. 18, νθ 
δνὸ ἴπ6 ραββᾶσθ, “Απά μὲ ἀθβίγογϑα {Π6 τυ ΐοτβ οὗ [86 Τ γγίδηβ [Τυρίων]. Νοῦν υὐδίουυ ρῖνοϑ 
115 Ὧ0 ἱπξοτγιπδιΐοπ σοποθγπΐηρ ΔῺΥ ὨοΒΕ  ἰἰ68 ὈΘύυσοόθη (μ6 [δβγβ 6] 168 δῃὰ Τγγίδηβ. Ηθῃςθ, ἰξ 
8 Ἰογθ ἴδῃ [᾿ἰἰκοὶγ [δὺ γὸ αν ὮΘΓΘ 8,80 ἃ ἔδίδο γεπάθγίησ οὗ [6 Ἡθῦγον ἰοχί. Τὴθ 

1 ζΖυης, Ῥογιγάφε, ». 10] ζΖ 
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Ἰγαηδίδίοσς δὰ ἱμ6 ποσὰ ὩΣ ὈΘίογτθ Ἰ)ῖπὶ, 88 18 ῬγοΌΔΌΪ6, δηὰ μ6 τομαοσγοᾶ ἰδ 88 που ρῃ ἰὺ νγᾶϑ 

ἴο δ6 ροϊπιοὰ ὩΥΎΝΣ, “: Ὑγτίδηβ,᾽, ἰηϑίοδά οὗ ὈΥΣ, “ Θῃθιηΐθ8.᾽ 

7λὸ Οτγοοῖ ογβίοη. 

Ομ οὗ 1π6 στοαῖοϑί τηουὶί8 οὗ 16 ατϑοὶς ἰγβηϑ᾽δίίοη οὗ ΕΟ οδἰδϑιυίουβ 18. 108 ΘχύΓοπιθ 1106Γ8]- 
Ὧ088. ΤΏ ἰγδηδίδίου ψγἃ8 δι Οἱ ΘΏΟἸΥ τγ6}} δοαπδίηϊθα πὶ {π6 ατθοὶς {μθη δροόίη ἴῃ Εργρῇ, 
88 Ἧ6Ο αν Ὀοΐογα βθϑῃ, ἴο δυο σίνθη ἢ18 σου, δ8 ἴζ γσοϑρϑοῖθ ομοῖθθ οἵ πόογάβ, σγδιητδίίοδὶ 
ἔογτῃβ, ἰάϊοπιβ, δπὰ βίγ]6 {πσουφουΐ, 8. τρογο ὑμογουσηγ ατοοῖκ βδίδπιρ. Ηδ ΒΒΡΡΙΙΥ σἤοϑθ, 
ΠΟΘ ΟΡ, δῇ [06 ΘΟΧΡΘΏΒ6 Οὗ βιῃοούΒη688, ΔΠ4 5οπηθυϊπηθ8 θαυ οὗ οἰθαγ 688 8πηἃ ροοα 586ῃ86, ἴο 
ΓΟΡτοάπ θ᾽ ἴῃ ἃ ατθοὶς ἀσγοϑβ, 89 ἴδ. 88 Ῥοββί ὃΪ9 [86 οὐἱἷρίπαὶ ἰοχὶ ἰ[56][. 10 τῊᾶϑ ἃ ἰσὴ σοιμαρὶὶ- 
τηοηῦ ἔου Ηθ ]οηΐο ουϊζατο ἴο ῬΑῪ [0 8 Ηθῦγον Ὀροῖκς, Ἔβρθοία! ἢν ἴὸ οὔθ ΜὨΐσμ, ἃ8 ψ͵ὲ8 δᾶ- 
τηλιτοὰ, δ πο ρἷδοθ ἰῃ {Π6 βδοσθα οδῆοη. Ἢ αὶ Ὠ6 γτοδα ἰῃ [Π6 ἰοχί, {Πι80 (ἢἷ8 ὑγδπβδίου βανθ 
ἴῃ ἷβ ψϑυβίοῃ, ΔρΡρδυθΌ ΪΥ πο Π6Ρ μ6 υπαἀογβιοοα ἴΐ ΟΥ ποῖ. ΗΪ8 πιοβὲ ρἰαγίησ δα 8, οοη86- 
4υθηῦγ, ἃ. ἰμοβὸ οὗ δὴ οσσββίοπδϊὶ τ δοοηοορίοη γοϑροοίίηρ [86 ἰγυθ τοδαάΐης δηὰ [86 στὶσῃΐ 
Ὁπαἀογδίδηάϊησ οὗ βίηρίθ πογὰβ Οὐ Ἰθύζασβ οὗ [Π6 οτὶρίπαὶ, δῃὰ ἴῃ ἃ ἔα υσθ ἴο ρυποίαπδίο δηά 
αἰνίο 1118 Βοηΐθηοθβ ργοροῦΐγ. 

ΤΏο ϑορίυδσίηὐ ἰγΔηδαἰίου οὗ ἴ86 ΟἹα Τοδβίδιηθηῦ νὰ8 Δγοδυ ουστθηῖ, δϑηὰ γὸ δύὸ πο 
ΒΌΓΡΥΪδοα ἴἰο πὰ ἰῃδὺ ἰξ Θχογοϊβθὰ σοῃβί ἀγα ὉΪ6 ἰηἤυθηοο ὑροὴ (86 ργϑβθηΐ οὔθ. ϑοιηθίϊπγθϑ, 
ἰηδορὰ, ([Π6 ΓΔΏΒΙΔΙΟΥ 866 18 0 ΠΑΥ͂Θ Ἰη846 αἶτοοῖ 86 οὗ [Π6 βΒᾶπ86. Τμ6 ἔο!]οσίησ ραβδϑαρθδ 
ἔστη δὰ σοοά ονϊάθησο οὗ ἰῦ : οἷ. χχ. 29 ψῖ Πθυΐ. χνὶ. 19 (δῶρα ἀποτυφλοῖ ὀφθαλμοὺς σοφῶν): 
χὶῖν. 16 (Ἐνὼχ .. .. μετετέθη) 11, 19, 21, στ ὅθη. ν. 24, νἱ. 9, χνυϊϊ. 4, χχίΐ. 18: χὶν. 8 ἔ. ψ τ 
Εκχ. χχνυὶϊ. 85 ἔ. (περισκελῇ, ἔργον ποικιλτοῦ, λογεῖον κρἰσεωφ); χ]χ, 7 σπιὶτἢ 6γ. ἱ. 10. ὙΒΘΓΘ 8.6 
8180, ἴθ γα δηά {Πογὸ, εἰσὶ ραβϑαᾶσθϑ ἰὴ ἴ80 ΠΧ Χ, ἰγδηβδθοη οὗ {16 Ῥτγονογθβ, [μδὺ ἢᾶνα ᾿ϑἔς 
ΓΠ6ῖν ᾿πηργοβϑίου ἀροὰ ἴμ6 σότκ οὗ οὐὐ ἰΓαπϑίδίοσ. Οί., ἔοτ ἱπβίδησθ, 11. 28 (ἐν οἴκῳ παιδείας) 
ὙΠῚ τον. ἰχ. 1; 1]. 28 ἢ τον. ἱν. ὅ (1η 111.) 11. 26 (ἐγγύς ἐστιν εὑρεῖν αὐτήν). 80 ἴοο, ἰπ 
ΟΒΆΡ. χὶνὶ. 19, γα Ὦδνο δη δἰ αβίοῃ ὕο {86 βρθϑοὶ οὗ ϑϑηυθὶ, ἰῃ τὶς ἢ 6 σῖνοβ 8 δοοουηΐ οὗ 
18 βύθυγαγ 8}}0 ἔογ ἴβγβϑὶ. (Οἵ. υΧΧ, δὲ 1 ὅδη. χὶϊ. 8.) ὙΘΓο 18 βοῖ ἃ δ πα] Αγ ἴῃ [86 
Οτγθοῖ οὗ [πὸ ὕνγο ρϑβξᾶσϑβ 88 ἰ0 βυσσεβῖ, δὶ ᾿θαβῦ, ἃ τοπιϊἴβοθηςο, δ μουρὶ [6 τ μοὶθ ἷβ 4180 
ον  ἀ ΟΥ̓ Βίγοησν οοἸογοὰ ὈΥ ἴπ6 ργόν γὈΐ8] πγογὰ8 οὗ ΑὈγδθδα ἴο {π6 Κίησ οὗ ϑοάοπι (θη. 
χὶν. 233). Α ὙΘΥῪ οἶθαν ἀδροηάσποα οὗ 186 ργϑβοηΐ ὑγδῃβίδίίοη οὐ ἐμῈ 1,ΧΧ. 8 ἔυγπίβηθα δἱ 
ΟἾδΡ. ΧΙΝῚ]. 18. Τ]Θ πογάβ, καὶ ἀπῆρεν, ΔΓΘ υ864, δπ 4, 48 10 που] βθϑ, δ ἢγϑι βἰσμῖ, ααϊνθ 
ὉΠΏΘΟΘΕΒΑΥΙΪΥ δηα οαΐ οὗ ρίδλοα, 8ο (δὲ βοπιθ υδοὶ ]δζοη ἴῃ [6 ΜΆ. 8848 Ὀθϑῃ σδυβοθα ὑπ γθΌΥ, 
Δ Βουρσ ἢ τ86 ργοβοηΐ ἰοχὺ 18, που μϑιδηάίηρ, Μν6}} δαρρογίθα. Βαϊ τὸ ἢπά, δἱ 18. χχχν]ὶ 8, 
ὙΓὮΘΤΟ ἴἢ6 Β8016 Ὠϊβίοτί ἃ] ἔδοῦ 8 ἀδβογὶ θα, 16 νΟΥῪ βδῖμ6 ψογὰβ δι ρογοὰ (ἀπῆρεν ἀπὸ Λαχίς). 
Μογοουου, [μ6 δα ἀρὰ οἾδα86 ἰῃ Γ16 ΔρΡΟΟΓΥΡἢ8] ψουκ,, καὶ ἐπῆρε (χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ Σιών), 80 ἔδλγτ ἔτοιῃ 
ΤΑΙ σ᾽ ἃ δι 5ρ οἱοη Γοβροοιηρ [Π6 ἔογιηον ΟὯΘ6 ΟἿ δεοουῃΐ οὗὨ ἐΐβ 58:1}  γ, ἐγ 868 ἃ Ὀθδυ- 
ἴ.] Θχαπιρὶο οὗ 8. ΟΙΔΥ ὑροὴ πογὰβ; Ὑπὸ ποσὰ παρεκάλεσε, ἴοο, πο ὈΥ 6 ἰταπβίδίου δἱ 
ΟἸΔΡ. χὶν!. 24, ἴῃ βρθαϊκίησ οὗ [86 ῥγορμϑῦ βαΐδῃ, ᾿ξ οδῃ βοδσοοὶυ 06 ἀουδίοά, 88 ΓΘογθμο6 
ἴο [6 Βο᾽α πη παρακαλεῖτε, παρακαλεῖτε τὸν λαόν μον, τὶ! ὙΠ ΒΙΟὮ (86 80-64}164 δοοοηᾶ ρατὺ οὗ (86 

ῬΥΟΡΒΘΟΥ ΟΡΘΏ8 (χὶ. 1). 
ΤΙ οἀϊοη οὗ 186 ΣΧ Χ, Ὀγ Βοϊπιοβ δῃὰ Ῥδγϑοὴϑ ρίνοβϑ, Ὀοϑί 68 ἴπ6 ἰοχὶ οἵ {π6 Βοζηδῃ 

οαϊίοη, [π6 τοδαϊησβ οὗ ἔουγίδοηῃ Μ585. οὗ [6 ῥγϑβοηῦ ὈΟΟΚ 88 [ο]]ονβ: ΠΙ. 28. δδ. 68. 70. 
106. 1δδὅ. 167. (εἰοβῖησ τι [86 πογὰ ἐκζητῆσαι, 11. 21) 248. 268. 2δ4. 296. (ραγίβ οὗ σἤἢδ08. 
χνὶϊ!., χῖχ., χχῖϊ., χΙνἱϊ!,, ΧΙ ῖχ. δὰ (ἢ6 τμοὶα οἱ 11. ᾶγτὸ τδηϊησ) 807. 808., (86 Ἰαϑῦ ὕτο Ὀοὶηρ 
αἶδο ἱπ οογίδἰη ραγίβ ἀοίθοιίνθ ΕΥ̓ ΊΖβοῆα, ἰπ εἶδ οὐ 64] ἀρραγαίαβ, ἔαυ πἰ8865 ἴῃ δα αἰτίου, 
(06 γτοδάϊησβ οὗ ἴδγθα οἷον Μ585.: Ο., Η., διά Χ, Τμὸ ἤγαϊς ἰδ (89 ν ]-Κποση Οοάθχ 

ἘΡΒγβδθῖ; [Π6 βθοοηά, ἃ οογίδίη Οοοχ Αὐρσυκίδημυδ, γβὺ οοἰ]αιοα (1604) Ὀν Ηοδβομοὶ ἰῃ ἢΐ8 
οἀϊοίοη οὗ ΕΟ] βἰαϑίίοιβ: δηα τΠ6 {πἰγὰ, [86 ἰηαϊς Οοάοχ. ὙὍΤΠ6 σοιημηοη ν γϑοοῖνθα ἰθχῖ, 
ἡ. 6.7) [μαι οὗ ἴπ6 Ψαιίοδη ΜΆ. (11.) 18, ἴὰ ρσϑῆθγαὶ, νυ6}} ργοδβογνοά, δπὰ 18 ἴδ Ππγθ8 ἅΓῸ οἴϊθῃ 
ἀπο 1688 ἰο σογτροηδβ ἵμλη ἰ0 [86 ἱπηρογἔθοςοη8 οὗ 86 ὑγδηβίβίοη ἰἴϑο]. Τμ6 τϑιμδίηΐηρ 
Μ85. ἔΔ4}} ἱπῖο ἔνο ζϑῆθγαὶ οἰ8586858. ΤῈ στοδὺ τη] ουἱὑγ, ἱποαἀϊησ 1Π|.., Ὁ... δὰ Χ. οοπίεαίη ἃ 
ἰοχὶ ἴῃ τ ἢ ἢ} δἰὐθιηρίβ μᾶνα ὈΘΘη τηΔά6 δὲ οογγϑοϊϊησ ΒΌρροθβθιεὶ πιϊβίακϑβ, Ὀὰὺ ἴυ 18 ὁῃ6 ψΕΙσᾺ 
ΔΒ τηοϑύ ΘΌσγΘηΐ ἴῃ [6 ΘΑΥΪΥ στο. Οη [86 Οἰοὺ Βδηά, (86 ΜΆ. 348. --- ΠύΘΓΑ ἢ γορτο- 
ἀπορά ἴῃ [6 ΟὐπρΙ αὐδῃδίδη ῬοΪγρὶοί ---- Γοσοίμ ον τ ἢ 258., Η.., δηὰ 106. ἰῃ ἃ 1665 ρυζὰ ἔοτῃι, 
Γοργθβθηΐ δὴ ϑπηθηοα ἰθχῖ, ἴῃ ΕὙ [286 }}6᾽8 ορϊπΐοη, [ἢ686 Θπιθηπδίίουβ ὈΘΙΓΑΥ ἴῃ ΟμδΥδσίον 
δηὰ τιοϊποὰ (86 Βαηά οὗ ἃ δβἴῃρίο οὐ υῖς, 0, ππούθουθῦ, βίης μἷ8δ θιηθηαδίϊοηβ τ δαορίοθα 

1 ΟἵὮὨ, ΒδδΙ, Ρ. 88 ἢ. 
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Ὀγ ΟἸοπιθηῖ οἵ ΑἸεχαηάσγία δὰ [86 ΟἹὰ 1, δια, σαπηοῦ ἢδνο ᾿ἰνοὰ ἰδίου (δὴ ἴμ6 βοεοηᾶ οθῃ- 
ἴατν. ΤΊιῈ μοδαϊηρβ ὁξ βϑοιϊοῃβ οοηϊαίποα ἴῃ [86 Ἰδίί6Γ ρατὶ οὗ {86 Ὀοοΐ,, ΔΙ μβουρὰ ἔουηά ὈοΙ 
ἴῃ {πΠ6 Μ55. δηὰ ἴῃ (16 οἹά νογβίσμιϑ, αν Ὧ0 οὔ οὶ νϑῖυθ μαΐθυοσ. ΤΟΥ 6 ΓῸ ΟὈΥΟΙΒΙΥ͂ 
Δααθ4 δι ἃ ἰδίεν ἀδῇβ β' ΠΙΡῚΥ 88 ἃ πηθ8η8 οὗ 8δ.8βἰϑίϊησ [86 σϑδᾶϑυ. 

ραίε 97 1λ6 Οτεεῖ εγβίοη, απαὰ 97 (λε Ογσίπαὶ Ἡοτᾷ. 

ἘῸὸν ἀοίοτγτηϊπίηρσ (6 πη οὗ [86 δσοτηροδιίίοῃ οὗ ΕΟ] δἰ αδιΐουβ, δὰ οὗ 118 ὑγδηβίαιΐοη ἱπίο 
Οτοεκ, τὸ δΥ ἀογῖνο {86 ο]]ονίης ἀαία ἴγοτα (Π6 Ὀοοκ ἰΐ86}. (1) ΤῊΘ δυΐδμοῦ νγα8 ἃ οοη- 
[ΟΠΙΡΟΓΔΡῪ οὗ (Π6 ῖσῃ ῥγίθϑί, “" δίιμαοη 8οὴ οὗ Οπίδβ ᾽᾽ (]. 1-26). (2) ΤΊ6 ὑγδιβ)αῦου 88γ8 ἴῃ 
[86 ῥγοΐίϑδοθ, υῖο ἢ 18 Ἀπ ν ΓΒ ν δοκπον]οαροα ἰο Ὀ6 σαπυΐπα, [π8ῦ ἢ6 οδηθ ἴο Ερσγρὺ ἐν τῷ 
ὀγδόῳ καὶ τριακοστῷ ἔτει ἐπὶ τοῦ Ἑὐεργέτου βασιλέως. 'ΤῊϊΪΐΒ νου] δοοιὰ ἴο Ὀ6 Βυ ἘΠ οἰ Ὁ} ἀρδηΐιθ. 
Βυϊ, οπ 186 ΘΟΠΙΓΕΓΥ, 88 8 τηδί(ογ οὗ ἔδοῖ, οὐἰσ8 ΗΟ δοοορὶ {8686 δβίδίθιιθηῖθ δηὰ τλθ κα ἴῃ θηὶ 
[Π6 Ὀ4818 οὗ {Ποὶγ σοδβοπίηνσ αἰ 6 Ρ ἔσο 6 8 ποθ ὈΥ ἃ Βυπαγοὰ γάτα ἴῃ [86 ἀδίθ Ὑμὶο ἢ 
ΠΟΥ ἈΒΟΥΙΌΘ ἴο. [η6 δοτηροβίιοη. ΕὉΓ βοῖῃδ οὗ {πθῖὰ ὑμίηΚ τΠδὲ (86 ΒΙσῃ ρῥυὶθβί, ϑδίπιοη 1. (Β. ο. 
810-290), δΔηὰ 1τἈ86 Κίησ Ῥιοίο 111. (Β. ο. 2471--221) δγὸ τηϑϑῃΐ, τ ]οἢ που] Ἰ6δα ἴο [86 
σοποϊυβίοη [μὴ {6 τοῦ κΚ 8 τυϊτθη δροιϊ Β. Ο. 280, δηᾶ ᾿γδηϑβἰαιθαὰ δρουΐ Β. σ. 2380. ΟΥ̓ ΥΒ 
τηδ᾽ηἰδίη (Πδὺ δίπηοη 11. (Β. ο. 219--199) κηὰ Ριοίδιαγ Υ Π. (Β. σ. 170--116) τηυδὲ Ὀ6 τηθϑηΐ, 
ὙΠΙΘΙ, 88 ψγὸ ἤᾶνο δα] ἃ, που Ἱὰ πηᾶκο ἃ αἰ θγθησο οὗ βοιῃ θυ γΘ ΠΟᾺΡ ἃ Ὠυπαγοα γοϑγ8Β ἴῃ (8 
Τοβρθοιίνα ἀδίθβ. ΤΊ) ἔγβὶ υἱοῦ 18 σϑργθβοηίθα ὈΥ̓ δ ἢ βομοΐδῦθ 88 Ηιισ, ϑοδοῖζ, Ὑ οἰΐο, 
ΚΟ], Ναϊδίησον,. ΒΟΉ], δὰ Ζιίηαοϊὶ,3 [π6 βοοοηὰ Ὀγ ΕἸσἤμοση, Ὠ}]πδηη,8 Εἰ τ4]4, 6} 1Ζ8.0},5 

Βγοιβοπηοίαθν, 06 ἡ ἴα, ΕὐϊΖεομο, Ηἰζὶν (πη ΚΒ ἰδ νγἂδ οΘοτηροδοα ἀυτίηρ τ[86 Μαοοδῦφδη 
ΡῬουοα "), Ηοϊυζιλδηῃ," δηὰ Ηδογζίορ]ά, 

Ὑμδύ δὰ ἀ8 ἴο [Π6 υποογίαϊηςν ἰδ {1:6 ἔδοϊ ὑπαὶ {Π6 ΒΆπ|6 ΒΟ ΟἾΔ ΓΒ ΤῸ ποὺ δστϑθα σγϑβϑρϑοίίηρ 
ἃ ὈΙΌΡΘΙ τϑηἀοσγίησ ἴον [86 πογὰβ οὗ [Π6 ᾿γαῃβδίδίου αυοίθα ἃῦουθ. ΤΊ]ιοβα Βοϊἀϊησ (δ6 ἤχει 
ορΐηϊου σοηΘΥΑΪΥ τοηᾶον : δ ἴῃ τὴν ὑμ τίγ- οἰ σι γοαῦ, ὑπ ον Κίησ Επογροίθβ,᾽᾽ τ Ἀ1}1]6 (860 
Ἰαιίου οἶἰδβ8 πουϊὰ ἰγϑηβὶαὶθ : “ὁ πῃ (86 (μἰγίγ-ο ἢ γολνρ οὗ Κίηρ Επογροῖοβ,᾽" ἡ, 6., οὗ ἷ9 
τοῖσῃ. Απὰ Ποῦ ἰθηδοϊ οαΒΙΥ [Π 656 πὸ ΟΡ᾿ πΐοἢ8 816 μοίἃ δῃὰ ἀδέοπα θα πιδὺ δ {ΠΠπδιταῖθα Ὁγ 
αυοιίηρ [Π6 ἰδησύδρο οὗ ὕνο νγθ }}-Κπονσῃ Ἡτίτουβ οὐ Ορροδίίθ β'468β. Ὑ͵ϑϑβίοοίι, ἔον ᾿Ἰῃηβίδηοα, δ 
ΒΆΥ8: “[{ 18 βίγδηρο (μδῦ δὴγ ἀουδῦ βμῃουϊὰ μᾶνθ θ66ῃ ταὶβθὰ δρουΐ (Π6 πιδδηΐηρ οὗ [ἢ6 ψογὰβ 
[{μ6 ατθοῖκ ῦονο χυοίθα} σις }} σαπ ΟὨΪΥ 6, ὑμὺ [6 ἰΓδηβίδίον “ 'π [18 {Πἡτίγ- οἰσ} γ6 
οϑιηθ ἰο Εσγρῦ ἀυγίησ (λ6 τοίσῃ οὗ Εππθγρείθβ.᾽.... Τὴ6 ὑγδηβίδιίίου οἵ ἘΠΟΏΒοση (]. 6. 40) 
δηὰ Βαυ γα] οἰ Υβ, ἴῃ 86 ΓὨἰγγ -οἰσῃ ἢ γθ 8 οὗ ἴΠ|6 γοΐίσῃ οὗ Εὐπογρθίθβ,᾿ 18. Δ 50] υὐθ}γ δ 
ναυΐδποθ τῖθῃ 0116 σταμπιηηδίο 8] βἰσυούυγα οὗ [86 δοπίεμοθ.᾽"᾿ Ὁ ΒΘΓΘΔΒ ϑΔΆΪΟΥ Τ Αβϑβογίϑ: “10 
18 βίγδηρο (μὲ δὴγ ἀουδὲ βῃουὰ θνθὺ βαᾶνθ ατὐίβθῃ οὐ (6 ἀδίβ οὗ Εὐοϊθϑαδίϊουϑ. 7116 οοτ- 
Ρατγίβοῃ οὗ Ηδρ. ἱ. 1, 11. 1; ΖΘΟΔ. ἱ. 7, νι. 1;1 Μδο. χὶϊ!. 42, χῖν. 27, τλβκϑβ ἰδ οογίδίη ὑμαῦ 
ἐν τῷ ὀγδοῷ, οἴο.. ἴῃ η6 ῥτοϊοσαθ οδπ ΟὨΪΥ τηθϑῃ “ ἰη ἴ[Π6 (ἱγίγ- οἰ ἢ γϑᾶν οὗ κίησ Επογροῦθβ, 
Βηα 848 {Π6 ὅγε Εἰυογροῦθϑ ΟὨΪΥ σαϊσπθὰ ὑνθηῖγ- ἤν γϑδγϑ, ἰδ ἀδίθ οὗ (Π6 {γδηβίδιίίοη 18 18 
ἤχϑαά ἴο 1π6 τϊγύγ-οἰσῃἢ οὗ [ῃ6 βοοοπὰ Εὐπογροῖθβ, Β. ο. 182.᾽ 
1 νοῦ] βθθηὶ το Ὀ6 8 ΒΟρΘ]688 ἴϑβίς ἴο τηϑαϊαῖϊθ Ὀθίσθοῃ 8686 ὕνγο ΒΏΑΓΟΪΥ δηϊασοιἑβιϊο 

ορ᾽ῃΐουβ. 8.11} 10 Ἀρρϑδγβ ἴο τ (μδὺ 86 {γα} τηδγ, δἰ 4}}, 116 ἴῃ ἃ. σοιμοἱηδείοῃ οὗ {116 
ὕνο νἷθνβ. 786 στϑιμιηδίϊοαὶ ροϊαὶ οὗ γ͵ οδβίοοίξ, ἀροῦ σοι ὙΊΠΘΡ 5. 4180 ἰῃβὲβίβ, 18. ποῖ 
Ρῦονθὰ, ὙΜΊΏΘΣΡ βάγβϑ, ἰἢ [Π6 ἐῃλγῦγ -αἰσ(]}} γραῦν οὗ (816 τεῖϊσῃ οὗ Ευπογροῖθβ ΟΤΘ τησδηΐ, [6 
ατοοῖκ νουϊὰ ποῦ ᾶνα Ὀθθη ἐπὶ τῷ ὀγδοῷ, οἰα., Ὀυΐ ἐν.. .. ἔτει τῷ ἐπὶ τοῦ Εὐεργέτουί͵ Βυϊ [9 

Ῥᾶββασεδθ ἔσοπι {16 ΓΟ Χ. οἱϊοα ὈΥ ϑίϑη]ου, δηὰ 86}}} οἱ βοῦβ δἀἀυςθαὰ Ὀγ ΑΌΒΡοῖ ἴῃ 8 ποῖδ ἰῃ 
186 Ατηουΐίοδη δαϊίοη οὗ δηι}᾽ 8 Βέδίο Πιοίϊοπαγψ, Ἀν ἃ αἰγθοῦ Ὀοαγίπσ οα {Ππ6 αυθϑίίοη ; δπὰ 
1ξ δ]! οσσθὰ 186 ἔν}} εἰσ ῦ [μαὺ ὈΘΙοπρβ ὕο {μ6 πὶ ἰπ ἃ στδιπη [108] ροϊηΐ οὗ νἱδθνγ, [ΠΟῪ ΔΡΡΓΟΒΟΝ 
186 Ὀϊηπάϊησ ἔογοθ οὗ ἃ συϊθ. Ηβδηςο, [Π6 ορίηΐοη ὑπαῦ Εππογρεῦθβ 1., γ}Ὸ σοϊσῃθα Ὀυΐ ἔνοηῖγ- 
ἔνθ γϑᾶγβ (Β. Ὁ. 247--222},.18. ποῦ τιθδηΐ, Ὀὰϊ {Ππ|λὺ Εογροίεβ 1{.,| ῬΏγβοοη, 18 τηϑϑηΐ, ψ80 
τοϊσῃθα Ἰοΐη!γ τὴ 88. Ὀγοίμοῦ ὑσθηϊγ- να γοδγβ (Β. Ο. 170-145) δηὰ δἰοπθ ὑπθηςγ- Ὠὴ6 
γΘδγΒ (Β. Οο. 145--116)., τηϑὲ Ὀ6 δοσορίθα 88 Ὀσορ δ ]6. 
1 (6 ποχῦ ρίδσο, γγὸ σδηῃοῦ γγ}6}} Ὀο]ΐονο ὑπδὺ ΔΩΥ ΟἾΠΟΥ δἰ σὰ ῥυὶθβῦ, “ δίπιοη βοὴ οἵ Οηΐδϑ,᾽ 

σοῦ α Ὀ6 ἱπιτοἀςοα ἱπίο οὔν ὈΟΟΚ 8ἃ8 δμοης ὑμ6 πδίϊοῃ αὶ νου Πΐ68 το δ6 ΒοΙὰ ἴῃ ΤΟΙΠΘΙΙ ΌΓΆΠΟΘ 
δηὰ ἐχίο δά, ὑΒδὴ [86 τ|ῦ}}-πόσσῃ δίιποη 0 ὈΟγΘ {86 ϑυγπᾶπιθ, {86 Ψαϑ80 ( ἢ Β. Ο. 810--290). 

1 διιαάΐει μα. Ἀτιίλ, 1867, Ῥρ. 88-98. 8 Αὐγαςοωκροτεῖ! 4ε8 Βμολεδ Παπίεί, Ρ. 298. 
8 "αλτὺ. διν “εμίκολα ΤἈεοὶοξίε, 1868, 1}. ἀ Οεβολέολιε ἀ. ιάίεελεν Ροδξὶα, Ὁ. 20. 
δ Εἰπί εξ. πὶ ἃ. Αρος. ΒΒ. ἴὰ Βυυπδοη Βίδεϊισετῇ;, το]. τἱ!. 4 Ὁ. δέ. 
6 δι ΒΘ. ιεῖ., ατὸ, "ἴ ἘοοΙϊ αἰ δι ιδ. 1) τοῦ. ἱ., Ρ. 479. Ἰοοἱ-ποῖϑ ; Απὶ. δὰ... ῥ. 661. 
Ἰ ΤᾺΦ σειοίαι, Οἴωτολ, 1Μ.. Ῥ. 266. 8 }ὲ μετίμεσμε διγαεῖάς Ζιαῖε (ΕτΔος. 1882); διὰ Β1δ. Κεαξιοδνιεγὸ., αα 06, 
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ΤῈ οἴου Πρ ῥγὶθδῖ 80 οἈ]]6 ἃ ΡΡΘΑΓΒ ἴῃ «6 ὙὙ]8} ὨἸΒΌΟΓΥ ΟὨΪΥ ἴῃ σοπηδοίίοη τὴ (86 ἔαθυϊουϑ 
δβίοσθβ ἰὴ 8 Μϑδοοδῦβεβ 88 μανίης ᾿ίνθά δὖ [16 (ἰπιὸ οὗ Ῥιοίδθιῃγ 1Υ]., ῬΒΙΠ]ορδίου, δῃὰ διβοῃς 
ΟΥΒΟΓΡ ᾿ ρτΟ 8016 (ΐησδ, ργονυθηῖθα ὑπαὶ Κίησ, ὈΥ δἷδ Ργδγοῦ, ἔγομπι δηΐθυίησ [Π6 ἴθι ρὶ6 δὖ 6- 
ΤυβΔ] ΘΙ. Ηθ ἷ8, ἰη ἔδοῦ, ὙΒΟΙΥ ὑπσουῃγ οὗ τηθητίοη ἴῃ σοτηράγίβου ὙΥ ἢ ἢ18 1] δ του 8 Ὠδιηθ- 
δΆΚΘ, γιὸ 18 ΣΘΟΟσὨΪΖΘα 88 διηοηρ [86 481 (Ο]ΘὈγδῖθα ἰθδοθογβ οὗ [86 αὐοδὶ βιγηδροσαθ, δπὰ 88 
τδΡΚίηρ Δ ΘΡΟΟΘΝ [ἴῃ (86 ᾿ἰΔίδσ. 18γ86}}18}} δὴ 8418. « Βθριι8, Το νου, ἀ068 ποῦ σῖνο 8 βἰηρ]6 
[ιν] ἔθδζυγο ἴῃ ἢ 18 ἀοἰἰποϑίΐοη οὗ [6 ἔουταθῦ 8 ομβαγδοίθσῦ. ΟἿ [ἢ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, μ6 δ8γ8 οὗ 
πα [880 Π6 βἰαθα ψὲτ [19 βοὴ8 οὗ Τοθῖδ, ψῆὸ σγογῸ νἱο]θηΐ βυρρογίοτβ οἵ Ηδ]θηΐϑηι 88 ορ- 
Ῥοβϑὰ ἴο [86 ϑβἰχίο ἑηὐογργθίδιίίοη δηα ργδοίίοο οὗ (86 Μοβαὶο ᾿ἰατν.Σ ΤὨΘ ορὶηίοι ὑμδὺ [86 {1|}0 
“(6 “δ υϑὺ ᾽᾽ τδ8 Δρρ] δα ηἠοῦ ἴο δίπηοι Ϊ., Ὀυῦ δίπηου Π., 88 βοιηθ τωδἰηὐδὶῃ, γϑϑῖδ Οἢ ὯῸ ΟἴΠΘΓ 
θυ8518 ἐδ υποοτίδιη δηα οοηξυδοα Ταϊμηθαΐο ὑγαάϊίοηϑ, δηὰ ἰ8β ἀΐγθουῦΥ ορροβοὰ ἴο {Π0 ἰ681}- 
ὨΙΟΩΥ οὗ Φοδβθρῃυβ, ΒΟ ΔΡΡ 168 116 {Π0}6 80] 6ἷγ ἴο [86 ἔογπιθύῦ. [Ὁ 8 πὶ ἢ Βυγρτγίβθ, ὑμογοίοσα, Ὁ 
[δῦ ννθ τστϑϑὰ ἴῃ [86 ]αῖθ ὀχ ]θηῦ τοῦ οὗ θϑϑὴ ϑίδη θυ, 3 780 τοίοστθα ἴο, {μαῦ “ Πουθηθουγς 
[88 σοῃοἸ βίον Θϑί Ὁ] 18864 [μδὺ [86 δίπιοῃ οὗ ἘΕοϊοβίβιοιβ γγα8 ϑἰπιου [86 Ψυδῖ, δῃὰ ἐπα 
{818 ϑίτιοι νγᾶβ βίπποῃ Π.᾿ δυθηθουγ Πηδῖκθ8 πὸ οἰδίτι ἐῃ μἷ8 ποσὶ ὑ0 στη 6. Ηἰβίουυ οὗ 
186 δ νν5 ἔοσ [86 το τ ΒΊΟΣ 1.18 Ὀοοὶς οΘονϑῦβ, Ὀὰΐ 81 ΠΙΡΙΥ Δ Κ68 8 οοἰ]δοϊίοη οὗ τ ἱηἰοδὶ ὑγὰ- 
ἀϊομβ, γο]δίϊησ ο (Βαῦ ΒΟΥ ἃ8 Τουηά ἱπ [16 Ταϊιυὰ δηὰ Μίάγδδῃ. Τμὰ Υἱοῦ ἢ6 Βυρρογίβ 
5 186 ὑγααϊιῖοπδὶ οπ6, δηὰ ἰῃ [μ6 ραϑὺ 88 ἢδὰ [86 τιοβὺ ἀδθίθπδθσβ. Βυΐ [86 ἰδπάδμου οὗ ἰαῖθ 
888 Ὀθθῃ αὐἰΐ ἴῃ [16 οΟἴμοῦ αϊγθοιϊΐοηο. ἤεγθ ἰδ οὐ βοῦν ῖβθ, νγ Βῃου ἃ ΒΟΔΓΟΘΙΥ οΧροοῦ ἔγομλ 
Ῥτοΐοββου βομῦγογ, ἔου ἰαϑίδησθ, [86 δϑϑογίίοη [δὶ "" ὑΠοσΘ 18 ἢο ἀοιδὲ ὑμαὺ ϑίηοη (6 Ζυϑβῖὶ 
Ὑ88 {Π6 ΒΊΙσὮ ρῥγὶθϑὶ, ὅμοῃ 1.᾽᾽ ὃ 

ΤῊΘ ἀνρυιϊηθηῖ [μδὲ βίῃοθ ΟἿΌΣ ὈΟῸΚ Βρθᾶϊκβ ἴῃ ἃ πυπιθοῦ οὗ ᾿πδίδῃςθβ (χχχὶ. 11, χχχνυῖ. 17--22 
οὗ 16 ἀτεοὶς ἰεχῦ, 11. 1--12) οὗ ὈἱδΟΥ Βανάβῃΐρ τ ΐο [86 96 188} πδίίοη δα ἴο βυον, δηὰ οἔ 
ἰγτϑδοῖδ Ὁ8ὺ Ορργθββοὰ (πθπὶι, δηα βίποθ δ ἢ}; σοιρ αἰ πουϊὰ μάν ὈΘΘη ουΐ οἵ ρἶδοθ ἰπ (16 
Ῥογοα ἱπιτηραϊαύθὶ γ ἔο ]ονεῖηρ [86 ἀρϑ οὗ ϑ΄Ἰ΄᾽οη ]., ψῆθη [86 Φ9νν8 σοῦ Ὁποῦ [16 ρονθγῃ- 
τηϑηΐ οὗ Ῥιοϊοιγ ῬμΣ δα οῖρῃυδ, ὑπαὺ (ογοίοσο δίιηοι 11. τηυδῦ ὍΘ τιθδηΐ, 18 τὶ ουῦ ΔῸΥ τοδὶ 

ἴοτοβ ἔον (86 ζο]]οντίης Γαϑϑοη8: ΤῊΘ Ἔχργοββίουβ γοζευγθα [0 ἃγΘ6 ἔδν ἔγουι Ὀθίηρ 88 ϑίγοῃρ 88 
ΠΟΥ ἃχΘ σχοργοδθηϊθά. Μοσθϑουθγ, ἴμογὸ νγἃ8 ἃ ἰΐπη6 οὗ ὑγ18] ἔοσ [86 “7678 8180, ἱπ [88 θαυ οῦ 
Ῥδγὶ οὗ {π6 τεΐίσῃ οὗ Ῥιοίθιγ 1.) ϑοῦθυ, δῃὰ ἢιἷ8 σοοά-ν}}} ὑοναγὰβ [μ6 πὶ, 88 ΔΓ 88 ἰὶ οχίἰϑίϑα, 
ΔΒ ῬΓΟΌΘΌΪΥ ΠΊΟΓΟ τη ϑη 6864 ᾿ΟΥΤΑΓᾺΒ ὑΠο86 ᾿ἰνίης ἰὼ Εσγρὺ Βδῃ ἰπ Ῥα]ϊθβίϊηθ. 8.1}1 ἔν οὺ, 
ἴπόγὸ 18 ποι ΐηρ ἰὼ [86 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟἢ8 γοίουτοα ἴὸ [μι τηὶσμῦ ποῦ Ὀ6 Ἔχρϑοῦθα ἔγοιι [86 ρθη οὗ 8 
ον 15} ραϊγϊοῦ, 8ο ἰοὴς 88 ἷδ Ῥβορίὶθ γθ θοῦ ἃ Ἰογοῖσῃ γόκθ δὲ δ]}, βοθνοῦ τ]ὰ δηᾶ 
ῬΟΔΟΘ ]γ ἰπο! θα {π6 Δ᾽ΐθη σονθυῃθηΐ ἸΔῪ ἢᾶγθ ὈΘΘΗ. 

Αγαΐῃ, ΕΥῚ Ζβοῃθ,5 τοΐοστίησ ἴὸ τ μδὺ 8 βαϊὶ οὗ 86 πὶρῃ ῥγίοϑε ϑδἰιποη (. 1--18), ὑμδῦ “ΒΘ 
Τοραῖγοα [1ὸ Βοιιδθ ἀρδίῃ, δῃὰ ἴῃ ἷβ ἀδγ8 ἰογ θα τΓΠ6 ὑθηρ16,᾽᾽ οἴο., ΒΥ8 (μδὺ ὑγδαϊοη 
Κηον8 ποίησ οὗ (18, 80 ἴδ 88 ἰζῦ ΘΟΒΟΘΓῺ8 ϑδίπιοη ἴ., ἐ' ἃ δ]θποθ ῃΐο ἢ 4180 ροϊηϊβ ἴο ΄᾽᾿ῃηοη 

11. ΜΒυῖ 818 ογῖ εἰς ἀοθ8 ποῖ 06}} 8 ὙΠθῦθ ΜΘ δ ἰϑᾶγῃ {πὶ ϑίιηοη 11. ΘΥΟΓ οηρψασοα ἴῃ 
ἩΟΓΚ Βο ἢ 848 8 ΒογῸ ἀθβοσί θὰ δηὰ ρῥγαϊδβεὰ. Τὴ βἰΐθῃςθ οἵ ιἰβίοσγ, ἐξ ἰδ Ὀ6 βἰθηὴῦ οὐ (ΐ5 
Ῥοΐηιϊ, πη ἰϊδ6]{ ἐπογοίογο, σου 6 Ὧ0 πιοῦθ ἔβνόγϑθ]θ ἴο ϑίιηοι 11. [μη Βίπιοῃ 1. Βυΐ ΒΙΒΙΟΥΥ 
δ ἢοῦ ὙΒΟΪῪ δἰἰθηῦ, Ὑπουρ 10 ἀο068 ποῦ ρἶνθ υ8 ἱπξογιηδιίΐοη 80 ἀϑῆηϊθ 88 γ δοιὰ τ ῖ8ἢ οἢ 
[818 βυ δ]εοῦ, ἰῦ ἀο068 ρὶνθ 8 οογίδϊῃ ἱπιρογίδηϊ πἰηΐδ, δηἀ [11680 [8411] ουὐ τη 0} τπογΘ ἴῃ ἔδνοῦ οὗ 
16 ΘΑ ΓΙ ΟΣ τμδὴ [86 ἰαίοῦ δίμηοθα. Υἦθ Κηον ἰμδὶ ἴῃ ἰδ ψαγ8 πὶ} Ποιμοίσίι8, Ριοίθη 1., 

δοίου, ἔουπα 1ν ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ δὲ ὁπ6 ἰἰπ16 ἴο ἰθᾶνθ ᾿ιἴ8 ροβϑβϑββϑίοῃβ ἰῃὰ Οὐὗἶο ϑιυγία δηὰ Ῥμωηϊοΐβ, 
δηα ἴῃ ἀοίηρ' 80, ἰῃ ΟΥΔΘΓ ἴο ψὶνθ ἢΪ8 Ορροηθηῦ 20 δι ἰνδηίασο οὐ δοσοιπηΐ οἵ [Π6 ξογι186α ρ]4 668 
σι Βῖ ἢ ὕΠ6Ὺ σοπίαϊηθα, μ6 οπι86α κυ ἢ ἑογἀβοϑίϊοπβ ἴο Ὀ6 ἀοδβίτογθα, Τῆνΐβ8 γὸ ἱκζῆον ἴο ἢδνθ 
Ὀδθῃ ἰσὺθ οἵ Αςοο, Φορρδ, ὅδΖα, δῃηα ϑδαιηδγία, δηἃ {Π6 γα 18 σοοα γϑᾶϑοῃ ἴ0Υ δυρροδίησ (μα 1ἰ 
Ὑ88 ἰγΌ6 4160 οἱ ογυδβδιθη.6 Ηδροτγο, θη, πουἹὰ Ὀ6 ἔοι [86 πϑοάθα οοοϑϑίοη ἔου ϑίταοα ]. 
“ε ἴ΄οὸ Τϑρδὶῦ ἴ868 Βουδθ ἀραίη δηὰ [ογ! νυ [86 ὑθρ]6.᾽᾽ ΕῸΥ ἴδ686 γΘϑβΟΏΒ, ὈΓΙΘΗ͂Υ βίδίθα, 8 
τοῦθ γοργὰ [86 ῬοΟΪηῖδ 88 βϑίι]6ὰ : ἤγϑῦ, ὑπαὶ {86 “" (ἰγίγ-οἰσλ γοαν᾽᾽ Τοΐοσθ ἰο [πΠ6 τοῖσῃ 
οὗ Επουρ ῦθ8; δηα δβθοοηα, ἐδμαὺ ϑδίπιου, [6 σὰ ρῥτθβῦ, οπ ΟὨΪΥ τθϑη δίμμοη 1., ποιὰ Φο- 
ΒΟΡὮ18 Π8Π168 δίκαιος, ἴΠ6 “δὲ. 
Νον ἰν ἰ8 ἔνδον οἷον ὑμαῦὺ (δ6 δυΐμοῦ οὗ Εἰοοϊοϑἰαϑίϊουβ πγοῖθ ἷ8 σόοσκ, ἴῃ σὰ ϊοὴ ἰκ6 

ἀδβοσῖ 68 τῖϊἢ δυο ἃ οἷον οὗ δηϊιιβίδβηῃ ϑίπηοι 1. 28 (86 ἰδδὺ ἴῃ [86 Ἰἰοηρ ᾿ἴπ6 οὗ Δεν 58} 
ὙΟΓΊ 168, ποῦ Ἰοτσ αἴθον [86 Ἰα το Γ᾽ 8 ἀθαῖῃ. 5111}, 1.ϑὺ ον ἸΙοπῦ δὴ ἰθϑογνϑὶ βοραγαίθα [μ680 
ἴνο ονθηΐθ 1Ὁ 18 ποῖ ΠΟΥ ροββὶ Ὁ]6 ἩΪ(Δ ΘΟΥ ΔΙ ΠΥ ἴο Βαγ. [Ὁ που, ποτθυοῦ, βθοπλ ἔσο [86 

1 ὉΓ ἈΛΕΦΈΣΗΣ ἘΡῚ 4, 8 10. 4 ϊδέονῳ 9 ἐλα “ειοίαλ Ολμγολ, τοὶ. 111... Ὁ. 247. 
ὃ Οὐ ΜΝεμέεϑέ. Ζειϊ ρεδελίομε, Ὁ. 468, δινὰ [πὸ οἰδίίοτιδ ἔδοτο πδάθ. 880 δεροοία!!ν, Θτβοίε, ὧν». Ὁ ἾΡ. 236. 
4 Εἰκίει!., αὐ ἴος.) διὰ ἴῃ βοϊιοηκ6}}95 Βὶδεὶ- Σαχίοοπ, ατὶ. (ἰοδὰδ βοη βίγδομδ. δ Θ͵δοῖΣ, ). 6. ». 230. 
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ἰδησυδρα υβρα, {π8ἴ 1π6 ὅοη οἵ βίγαοῃ πηυβῦ ἰπλ86} ἤανθ Ὀθθη ογο- ν τη688 10 [86 ΟΊΟΥΥ σ᾿ ΠΐοΣ 
δὨς ἀδρίοι8. Α ]Ἰμιῖῦ, δ ἰϑαβὶ, ἰ8 ἄχοὰ ὈὉγ ψ δὶ 18 βαϊὰ οἵ [6 νϑγβϑίοῃ πιδθ ὈῪ ἴπ6 σγαηῃάβοῃ. 
ἴὸ νλ8 ἀυχίπρ [86 τἰ16 ταῦ “" Εὐογσοθίθβ τγὰβ ἰχῖπρ ᾽᾽ ἴῃ Εσγρί, δῃά ἰπ (86 ἐἰγίγ-οἰ σῇ ἢ γϑὰν οὗ 
δῖ8 τοῖίρῃ. Ηθῃοα ἰὐ ͵8 οἰθαν Ριοϊοιαγ ὟΊ]., ῬΠγβοο (Β. ο. 170-116), πιαδῦ Ὀ6 πιθρδηῦ. 1 τ 
ἴοοκ 6 τψογάβ, ὅ πάππος μου, ἴῃ {δπιοὶγ 80}}] Β686, 88 τιθϑηΐπρ “ὁ γταηαίδιμον,"" δὰ τοραγάοα 
[86 δυίθοῦ οὗ {86 ὈοΟΪς 88 ἃ ΘΟ; ΘΙ ΡΟΥΆΓΥ οὗ δπιοη Ϊ., γὰ ββουϊὰ ποὺ πδίαγαϊ γ, ἰπάθϑα, τί Κ οἵ 
418 ῬΙΟΪΘΙΙΥ, δίποθ ἴῃ [δὲ οΆ86 ἴοο ἰΙοπρ 8η ἰηΐογνδὶ πουϊὰ ἰηΐογνθηθ Ὀθίνγεθη ἴΠ6 οοτηροδίϊίοη 
δηα [8 ὑσϑηβαιίοη. Βαΐῤ πρὶ.) δῦ οὗ {11086 Βαρροβι(ἴοῃβ 18 δυβοϊυΐθὶ νυ Ὠθοθϑβασγ. ΤΠ6 πογάβ, 
ὁ πάππος μου, ΤΩΔῪ ὈΘ δθαἀ ἴῃ ἃ ζΘΏΘΓΔΑΙ 856η86, ΠῚ ΤηΘΔ} ΕἰΠΠΡΪΥ Ἀποϑδίου, Ὑ 8116 16 υἱνί πο 88 
δὰ διῇ οὗ οο]οτγίηρ τ ῖ0}} τ ΒΙΟ. [86 ρτοαῦ ϑίπιοη ͵ἰβ ἀθβουῖ θα τὺ Ὀ6 ἀπ ἴο βοπιοίίησ 
686 (πδη [Π6 Ῥϑῦβοηδὶ οὐβαγυδίίΐοῃ οὗ ἃ σοῃ θΙΡΟΥΆΤΥ. ΤΏΘΏ, 88 ΠΟΥ͂, 1ὺ 18 ΚΟΥ 1.6 ποῦ ἐν 
Βηἃ ργδηάθορ ὄυθὴ οὗ δ {γΓΌΪῪ στοδΐ οἰ] γον βμονρα ἴ0 Ὀθδῖ δἀνδηΐαρθ δ ἃ βῃοσίὶ ΓΟΠΊΟΥΘ 
ἔγοιῃ ἰ{. 

18 [866 ποῖ, ἴθ, βοπθ οἴμεὺ τροσὸ ἀθοϊβίνα ἔδούου ἰῃ {86 ργοῦ]θι ὃ βυοἢ ἃ ἔδοίου 88, γγὸ 
ἘΠ10Κ, 18 ἐουηα ἴῃ [6 ἔδοῦ {πδὺ {Π6 ἰΥδῃϑιδῦογ, 8δΒ. τὸ πᾶν δ᾽γδαγν βθϑῃ, τηδᾶθ σοῃβί ἀουβ Ὁ ]0 
86 οἵ {86 ΠΧ, νογβίου, ποῖ δἷοπο οἵ 6 ἔνα ὈοΟΚΒ οὗ Μοβθβ, θυϊ οὗ (ῃ6 Ῥγονογθθ, (π6 Βοοκ 
οὗ Φοεξῆυδ, δπὰ [86 ῬΧΤΟΡΒΘΟΥ οὗ ᾿βαΐδῃ. ΤΉΐθ νουβϑίοη τσῶβ δέσωη ἷἱπ [Π6 (ἰπ6 οὗ [816 ΘΑΡΪῪ 
Ῥιοϊδιΐθβ (οίγοα Β. Ο. 280). Αἱ 86 {π|6 οὗ Ριοϊοιῃγ 111]. 10 οου]ὰ ΒαΡαάΪγ μᾶνα σοπθ ἱπῖο δυσὶ 
σΘΏΘΓΑΙ 086 88 ΟἿἊ ἰΥ8η8᾽δῖοτ᾽ 5 το που]ὰ ἰπαϊοαίθ. [Ιἢ [06 γϑδᾶγ Β. Ὁ. 182, μοπσανοῦ, [ἢ6 
{γί γ- οἰ οὗ Ῥιοίδπιγ Υ11., ῬΠγδοοπ᾽᾿Β γοΐσῃ, [818 σου ὰ ἤανο Ὀ6Θη θϑβϊγ ροββί8. Αἱ υμὶσ 
Ῥοΐηϊ, σΟΠΒΕαΌΘΠΟΥ, τγα 66] 864 ἴῃ ἤχίησ [86 ἀδίο οὗ 116 ατεοῖκ ἐγαηϑίδιίοη οὗ ΕΟ] βὶδϑ- 
υἱοαδ ψ  ἰο}λ νγᾶ8 ει θη ὈῪ [86 στη Α[ Π6 Ὁ, ΟΥ δησθβίοσ, οἵ [86 ἰγαπβίδῦου, ἃ πιϑὴ 0 νγ88 60ῃ- 
[ΟΙΡΟΥΔΓῪ Ὑ]Ν, ΟΥ ᾿ἰνθαὰ ἠοὺ Ἰοησ δἔζοσ, [86 ἰσῃ ρυϊοδιμοοά οὗ δίιμοη 1., βαγηδιηθα (86 δαδί. 

Οἰλον Αποϊφηὶ Ῥογβίοη8. 

ΟΥ̓ 1Π6 ΟἴΠΘΥ δποΐϊθηϊ ψϑυβίοῃβ οἵ οὐῦ θοοκ ἴπΠ6 ΟἹά [1,δεΐη ἰ8 [88 τηοεὺ ἱπιρογίδηϊ. 10 ν8 ποῖ 
τουϊβοὰ Ὀγ Φογοπιθ οὐ Ὀθίησ δἀορίοθα ἰηΐο ἐμ υϊσαίθ. [{ βθϑῃῃβ ἴο ανθ Ὀδθθὴ τηδάορ, δὖ ἄγε, 
Όγ οὔθ ρόγβοῃ, Ὀθυῦΐ 48 ὈΘΟοΙΘ το ἢ οἰδησοά ἔγοιη ἐϊ8 ογἰ σα] ἔοσω. ὙΤθθγο 18 ποῖ ΟὨΪΥ ἴα 
ΤΉΔΗΥ ΡοἶδοοΒ ἃ αἰ ογθηῦ δυτδηρθιηθηΐ οὗ βοηίθησθδ, Ὀυῦ σΟΙΒ᾽ ΘΓ 016 βἀ αἰ τἰοη 8 ἃγο αἶδο ἐουπά, 
ἱποϊαάίπο, ἰῃ 8οπ!6 68868, ΘηςΓΘ νοῦβ68. Α ρᾶγί οὗ {μ686 οϑησθβ δγὸ ἀου 688 ἀπ ἴο ΘΟΡΥ δῖα 
δηα 56] -ἀρροϊηϊοα φοαἀϊῦογβ; Ὀαΐ πα ἢ ἃΒ [Π6Γ6 ἃγ6 8180 οογίαίη ἰδίθ δηᾶ 1688 ΞΟ ΟΥΠΥ 
ΜΒ5,., ||κὸ 248., ν᾿ το (118 ἰαχὺ ργθβοῦνθβ ἃ [Ο]ΘγΆ Ὁ]6 Ὁ) ον Υ, 0 βθοπι8 ρροΌΔ]6 ἐλιαὲ 
[86 οΥἱσίη οὗ βοπια οὗ [8686 ρϑου] γι ῖθ8 8 ἴο 6 βουρβὶ ἴῃ ἴθ. Ὑμδῦ ἴπ6 ὑγδηβ δύο 88 
τηδθ ἔγοπι {6 το, δηὰᾶ ποῖ ἔσοπι ἴπ6 ἩφΌγονν, 18 σοΏΘΓΆΥ δοκηον ]οαροά, απὰ 18 ρῥγονοὰ 
ΒΥ ἴδΠ6 τε θπιίοῃ ἱπ ἃ [διἰπ1Ζοὰ ἔογπι οὗ δὴν Οὐκ που, 88: ἐἰΐησωμα δυσλατὶβ ἴοτ γλῶσσα 
εὔχαρις (νὶ. δ); ἐπ ΘΥΘΉΙΟ ἴον ἐν ἐρήμῳ (ΧΙ. 19); λοπιο αοὐατγὶβ ἴον ἄνθρωπος ἄχαρις (χχ. 18). 

Μδηγ [1,δἰΐη ποτὰ 8 4190 ψΟΤΘ ἔοσιηθα πῖἢ γοίθγομοο ἴὸ ἴμ6 τοῖς σοι (ΠΟΥ ΘΓ τηοϑηΐ [0 
ΤΟΠΟΘΓ, 88 : οδαποιίἷο ἴον ἐπαγωγή (ἰϊ. 2, ν. 8); αροκίαίαγε ὕαοίιιΐ ον ἀποστήσουσι (ΧΙΧ. 2); αϑ- 
δἰάμαγε ἴον ἐνδελεχεῖν (Χχχ. 1).} [π᾿ ΕὙΌΖΒΟΙ6᾽ 8 ορίηΐοῃ, [86 οὐ τς 8] νϑ]ὰθ οὗ 018 νθυβίοῃ τΊΘΥ 
Ὀ6 Θαϑὶϊγ ρῥἰδοθά ἰοο ΐρῃ. [8 ρο]ὰ 18 τυῖχοα πὶ ἢ πλῦομ ἀγοββ, τ] ἢ γεαυΐγθβ [Π6 πηοβῦ οδσθ- 
Ὁ] οἰἔτίπο Ῥγος 688. ! 

ΤΙ ϑγγίας ᾿γδηβδθοη ῃδὰ αἰ8ὸ [86 Οὐκ ἔον 108 8818, δηὰ, 85 ἰῦὺ σοῦ ὰ βθθαπι, αἰδὸ [ἢ 

ἰοχὺ τοργοβθηϊθα Ὀγ 248, δηὰ {π6 Ουπιρίιμοπδίαη, Ῥοίψσίοί. 7 15 τοπάογοά, μβονουου, τὶ (6 

αἰπιοβὶ ἔγεθάομπι, κο {Ππδῦ (86 οΥἹρίηδὶ (μουσμς 8 ΒΟΔΥΟΘΙΥ ΓΘΟΟρΖΘΌΪ6, δηὰ οἔϊδθη ρτΟδΒΙΥ πιΐθ- 
τοργοδβοηϊοα. Τ}8 18 {γ6 ἈΒΓΓΙ ΘΟ] ΑΥΪΥ οὗ {86 ἰδιΐοσ ραγὺ οἵ [86 ὈοΟΙΚ, ἔγοπι ομδρ. χχχ. ἴο {6 
ομα. 

ΤῊΘ Ατδθῖς νουβῖοη τγἃ8 846 ἔγοιῃ Π6 ϑ'γχίας, δῃᾶ, ἴῃ σϑπογαὶ, Γοργθϑϑηίβ 10 αυϊθ ἔα 1 1}Ἐ- 
ἔα}γ. ὙΠΘΓ ͵β αἰβο 8η οἱᾶ ΕἸ ορίϑῃ νϑγβίοη ργεβογνυϑα δ ΤὈὈιησθη, ΏΟ86 ποσι}, ΠΟΎΤΘΥΟΣ, 
888 ποὲ γϑὺ θθθὴ βυθ᾽]θοιβα ἴο [Π6 ἰθβίβ οὗ τηοάδγῃ οὐ υἰςἶβηλ. 

Απ Αὐπιοπΐδη ἰγαπϑίδιίίοη οἵ Εςοϊοβἰ αβίϊουβ, τηογθουθῦ, οχὶβίβ, Ἡβίο, 88 Ὑ ο᾽ 6 1 ἴΠΚΒ, ΠΙΔΥ͂ 
μανθ θθϑθη πιϑιὶθ ἔγοῃ βοῖηθ αἀτοοῖκ ΜΆ., θαῦ Ὁ ῥγδβθηῖβ {Π6 ὈΟΟΚ ἴῃ ἃ γϑσγ αἰ θγθηΐ ἔοσγιη ἔΓΟΏΣ 
[πο οἰάοδὶ 55. δηὰ νουβίοηῃβ. Τῇ ἢγϑὺ ραγὶ 18 ΩΓ. σοπμἀθηβοα, οἤδΡ. χχχνὶ., [οΥ ἰηβϑίδηοθ, 
μανίπσ Ὀὰϊ ὕνγοῖνο υ σβ68, δπὰ ἴπ6 ἰαδῦ οἰσῃῦ ΟΠ Δρίσθγβ ἃΓῸ οὔθ Θηζίγεϊὶγ. ΤΏΘΓΘ Δ ΓΘ 8]90 
ἃ ἕενν δα] 0η8 Β6γα μὰ {πογο. ἴῃ [86 ογἰεἶοαὶ αἰτίου οὗ ἴ86 Ατταθηΐδη ΒΙ 6, ρυ Ὁ] 86 ἴῃ 
γοηΐςα ἰη 180δ, {818 γογβίου νγᾷ8 μ᾽ δοθὰ ἴῃ [Π6 δρροηῃάΐχ τῖθ οὐδοῦ δοκηονϊθάσοα δροογυρβαὶ 
ΜΌΓΚΒ. 

1 Οἵ Ὑγοϊίο, Εὐπ οί. Ρ. 216. 



ΤῊ ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΘΟΟΙ ΕΒΙΑΞΘΤΊΟΤΙΞΒ. 981 

Τορπιαίίοαὶ απὰ ΕἸἰλίοαϊ ΟΠαγαοίεγ. 

ΤῊΣ Βοοκ οὗ Ἐποϊοβίαειίου 18 Ῥα δι ηΐδη ἴῃ 1.8 δρί γἱῦ 88 γ70}} 88 ἴῃ τϑδρϑοῦ ἴο 109 δαῖμον δᾶ 
πο Ρἴβδοο οὗ [8 οοπιροϑβίϊξοη. Αδ[46 ἔγοπιῃ οοσαδίομδὶ ουἱάθῃοθβ οὗ [06 δαιῃον᾽ 8 δοαυδί δ ποθ 
τὴ (86 ΠΧΧ, νογϑίοη, 89 δἰγοϑαγ ποίρα, {ΠπῸγῸ δτὸ ἴοο ἔθ ἴγϑοθβ οὗ Αἰθχδηάγίδῃ ἰῃβυθηοα 

ἴπ ἷ8β τσόσκ ἰὸ ᾿υϑε: ἔν ὄνθη (86 τὐῖ]ὰ νγογὰβ οὗ ϑίδηϊθυ : “1 18 ἀνα θη {π8ὺ [86 ατγθοίΐίδῃ βρίγὶς 
Ὧ)88 ἰουσδοά ἰὉ [ϊὸ ΒοΟΚ οἵ ἘοοἸοοἰαϑιίου8] αὐ 18 Θοῦα δηὰ ταὶβϑά ἰξ ουαὐἱ οὗὁ 118 δϑηντὶς δίπηοϑ- 
Ῥῆοτθ. 7δὸο οἱοβθὰ μβδῃὰ οἵ {πὸ Ηθῦνγδνν ργονθγ Β88 ορθπϑὰ ἱπίο (80 ὀρθὴ ρϑὶπιὶ οἵ ἀγθοίδῃ 
γοίοτγίο." "1 ΑἸυπουρὶ [ἢ δαίῃοῦ Ὠδὰ ἰγανοϊθα ἴῃ ἔογοῖσῃ ἰδηάβ, ἰῦ 18 ΟὨ]Υ ᾿Ὠγουσἢ ἃ ΟΆΒ0Α] 
ΔἸ’ αδίοη, ποὺ δ 41} ἰὴ 186 βρίγὶζ οΥ ἔοστη οὗ 1π6 πσοῦκ, [δὲ ν τϑδοσπΐζθ (Π6 ἔδοί. Μαγΐα οὗ 
[86 ᾿πῆπρησθ οὗ [86 ΑἸοχαπάγίδη ρΒἰοβορῆν, τ ϊο ἢ} ΟἸγογου 3 δηὰ )6Πη6 ὃ {ΠῚ ῚΚ (ΒΘῪ ἀἰβοονοῦ 
ἴῃ ἰτ, ἜΠΟΣ ἀἰθΆρρΟΆΓ Ὀδίοτθ ἃ ργορϑὺ δχϑϑθβῖβ, Οὐ ῬτΌνΘ ἴο ὈΘ 88 πηιοἢ Ῥα]οϑιϊηΐδη 88 Αἰοχ- 
δηατδιθ ἢ ὑΠ6ῚΡ ΟΠΔΓδοῖου. ΤὨΘ ὕνο ρϑβϑϑρθϑ τηοδὺ γο] θὰ οἢ ἰο ΒΒΟΥ͂ δι ο ἢ ἰηἤυθδηςθ Ἀγ Χυ]!. 
17 δπὰ χὶϊν. 16. 1π δ6 ἤγβι, ϑϑο ἡδύοη ἰβ τοργοβοηϊθα 88 βανίησ 8 συιλγϊδη δησοί : ὁ" ΕὟΓΥ 
ἐμ 106 αἰνϊβίοπ οὗ [π6 πδίοη5 οὗ [1:6 τ 016 ΘΑ ΓΝ Πὸ βοὺ 8. γΌ]6 Ὁ (ἡγούμενον) ΟΥΘΡ ἜΥΘΓΥ ρϑορίο." 9 
1ι ἢδ5 ηοὺ Ὀθοὴ βῇῆονῃ, Βονουον, (Πδὺ 118 νον 88 οοηβηρα ἴο Αἰαχαηάτγία. Οὐ [Π6 σοη- 

ὕΓΆΓΥ, ἴὑ ἰ8 οἶδαν [8 (ἢ6 ἰάθα γγὰβ ἃ ἔδιμε δῦ Ομ ἰῃ Ῥα]θϑίηα ἴθ ὑπ6 ᾿δίον ὑϊπλ65.5 1η (0 
ΟΒΟΓ ρῬαββᾶσο, ΕἸΠΟΘἢ ἰ8 βϑϑῦ ἔογίι 88 ἢ Ὄχβϑηρ}]6 οὗ τορθηΐδησο : “" Ὀεΐηρ 80 ΘΧΘΠΙρΡΙΘ οὗ Γὸ- 
Ῥοηΐδηεθ ἴο 4}1 ρεπογαίίοηϑ.᾽" [Ι͂ὼ 186 Ηοῦτον, δὲ ἀϑηθεὶβ ν. 234, ὑμοῦϑ βϑθίῃδ, δ ἤγϑὺ δἰσῃ, 
ἐο Ὀ6 ῃο ζοιιη ἀβίίοη ἴον δῃ δ᾽ ̓ υβίοη ἤο ΕΟ ἢ 5 γορέπίαμσθε. Τῆδ Αἰοχαπάνίδη ῬΏ1]ο, οσσονθυ, 
ὨΙΆΚ68 ἃ ροΐηι οὗ ἴδ ἴῃ Ὠἷ8 ψγιλησβ, πᾶ Δ᾽] Θσονῦῖζθβ οὐ [6 Ὀα518 οὗ {86 [οἰ ονίησ ΘΧΡΥ ββίοῃ : 
ὅτι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ θεός. ΤΠΘ αυθδιΐοη ΠΟῪ δγΐβθβ,  θηοα ἀϊὰ {86 ἰά684 οτἹσίπαῖθ ἢ ῬὮ1]οΟ 
ἸΏΔΥ ἤδνθ ἔουηά ἴ( ἴῃ Οὐ ὈΟΟΚ. [ὑ ν88 δὶ Ἰθαβϑὲ οὐττθαΐ ἰοηρ; Ὀοΐογ δῖ8β {ἰη6. Βυΐ νγᾶβ ἷΐ 
ουγτοῦΐ οΟὨΪγ ἰη ΑἸοχδηαγία ἡ [1 (16 ράδβαζθ, 88 ἔοι πα ἴῃ ([μ6 Ηθθγονν, 18 οαγοΐ γ ὀχϑηὶποα 
ἦς νν}}} θ6 ἐουηα, 88 ΕὙΠΊΖΒΟΏ6 ἢ858 βῆονῃ," (Πδὺ 1ζ τηϊσμῦ ΘΑΒ γ μανὸ δυρροδίοα [86 ἰάοθα ὀνθῃ 
ἴο 8 Ῥαϊθδιϊπίλη σοδάθῦ. [ὑ 18 βαία (ν. 22) {παῖ “" ΕΏΟΟΒ δι κοὰ τ (Σοα αὐεν λ6 δεσαὶ 6- 
ἐλιιδείαλ ἴἰπγθὲ Βυπαγοα γϑδγβ.᾽) Οοτγίδίηϊυ, Ὁ ουἹὰ ποὺ Ὀ6 δίγδηρο ἰδ, ο δὴ ογἹθηίδὶ πιϊπὰ, 
[86 ᾿πουσδὺ βμου]ὰ οοουν (μδὲ ΕΟ ἀἰὰ ποῖ νγαὶκ ἢ αοα ὠπίὶ αὔόν ἣῸ Ὀοραῦ Μοιδυβο δα, 
δηὰ (μδῖ Βθῃο6 ἢ6 τὶ σῦ, ἰῃ σομδίἀογαοη οὗ Ηἷδ ἰαίθσ 118, Ὀ6 ργορϑῦὶν οἰ θὰ 88 ἃ ἀἰδιϊησυϊδῃθαὰ 
Θχϑιρ 6 οὗ τοροηΐβῃςο. 

,. Ἧϑὲ δᾶνο βαϊα (δῦ οὰν Ὀοοῖ 15 Ῥα θαι ηἶδη ἴῃ 108 ἔογπι δα δρίγὶῦ ; θαΐ ὈΥ {πα δ τψγα8 ὉΥ͂ πὸ 
ΤῊ ΘΒΠΒ τηθϑηῦ (μδΐ ἰῦ γγδϑ {]Πογουσὶγ ΒΙ ἢ σ4]. ὙΤῈΘ βδῖηθ σϑηογαὶ ἰάθαϑ απ χρυ ΒΒ οἢ8 8ΓΘ 
Ἰπάοοά, ἴο βοῖηβ ὀχίθηϊ, τηϑῦ τὶ (μΒαῦ οπθ βπαᾶβ ἴῃ (86 ϑονίρίαγθα, Ὀὰϊ ππονίησ ὑροῦ ἃ ἀ6- 
εἰάοαϊγ ἰονγοῦ ρἶδῆθ, δηά οἔΐϑθη θϑαγίησ αυΐϊῦα δηοίμου βίδπιρ. Το ἰάθα οἵ ἀοά, ἔον ᾿πβίδηςθ, 
ἭΒΊΟΒ [86 βοῇ οὗ ϑβίγδοιι ργεδθηΐβ 8 ποῖ πψιδουΐ οδἰθηθηΐβ οὗ ἔτ, δπὰ ούϑη οὗ β80 0] 1} }} 
(Ἰ"3. 15--Χ}}}1.}..ὄ Ὀυΐ ἴδ 18 στδυγ ᾿Ἰδοϊκίησ ἴῃ Βρίγ [8}}ὺ}. [Ὁ 8 ῥυἱποῖρδιν ἴῃ ἢΐ8. το] διίοπβ ἴο 
186 ουϊναγὰ που] {παὶ δ ἰβ ᾿πουρσῃῦ οὗ Μογϑονοσ, ἔμ γῸ βϑϑη8 ὕο ὃ6, θῦθ δῃᾶ [δ6ΓῸ, 
(χχχ νι. 1δ, χ!ῖΣ. 24), (6 ῥῬοδίἰνοὶν ἀμβου ρ ΓΔ] τοργοβοηίδίίοη {μας Οοά οοηϊαϊπ8 ἰῃ ΗΪπιβ6] 
δοϊασοηϊδιῖο οἰθαηθηΐδ, ΔἸ Βουρ ἢ 186 ΟΠΑΓρο [δύ ΟὟ Δ ΠΟΥ ἀφοϊαγθθ Ηΐπ ἰο Ὀ6 {}|6 ογθδῖου οὗ 
ὁὁΟΥΤΟΥ δηἃ ἀδγκηθδ8 ὙΠ} [06 Β'ΏΠΘΙ ᾽᾽ (πλάνη καὶ σκότος ἁμαρτωλοῖς, χὶ. 16) τηδάθ ὃγ ΚορΥὶ 
δηᾶ ΠὨόδη6, τοϑίβ οὐ ἀρίθοϊἁἑ νος Μ8. δυι δου ῖθδ. 

Οὐ ι86 Μεββίδῃ δηὰ (6 Μορβίδπὶς ἰϊησάοιῃ {μοῦ 15. πὸ οογίδίη ἴγβοθ ἴῃ [ῃ6 τοῦκ. ΤΈῈΘ 
Ῥδϑβᾶσθβ βοιηθπηθ8 εἰϊθα 88 βῃονίησ [06 ΘΟΠΙΓΑΥῪ (ἰν. 1δ; χ, 18, 17; χὶ. ὅ, θ; χχχνυΐϊ. 25, 
26; χἰν ϊ. 16) δ οὗ ἃ ὙΒΟΪῪ σΘΏΘΓΑΙ Ομαγϑοῖον, αηὰ πᾶν η0 ΒΟ πιο ηΐ Πρ 88 8 ἴμυ8 ἴπι- 
Ρυϊοά (ὁ ἴ[Β6π. 8.11, 86 δυῦπονῦ ἀουθΈ1688 Ἰοοϊκοα ἔογτναγὰ το Ὀθιῦον ἀδγ8 ἔον ϑγϑδοὶ, δῃὰ ἢ 18 
Ἰιορθ 'π {818 τοϑρϑοῖ βθθιῃβ 0 ἢδνὸ ου]ϊπνἱηαῦθα ἱῃ [88 ῥγϑαϊοιθα σομΐηρ οὗ ἘΠῚ] 8}, σο βδου!ὰ 
τϑϑῖοτο ρθδοθ δηἀ ρὈγΟϑΡΟΥΪΥ [0 ἢἷ8 ΔΠΠ]οἰθα σουηίγΥ (χχχὶϊ. 17--19; χαχιὶ. 1-11; χχχνὶ. 16--.2 
-- 4}1} δοοογεϊης ἴο {86 δυγδησϑιαιθηῦ οὗ (86 ἀτοοῖκ ἰδχί --- Δηὰ χχχίχ. 28; χὶνϊ. 10-11). ΤΠ6 
Μοεββίβδηϊο ΠΟρΘ ἴῃ [86 ᾿Δἴον τἴἰπι|6. ἴῃ ἔδοῖ, Β66 πη8 ζϑη ΓΙ Ϊγ ἴο μανὸ ἱδκοη (μΐ8 ἀἰγθοϊΐοη. Απὰ 

ἰ 88 ποῦ 8 βρ γ08] Ὀυὺ 8. [ΘΙ ΡΟΓΆΙ σϑϑίογαοη ὑπ δὺ νγδ8 Ἰοοϊγοὰ ἔου. [Ὁ πῦῦἢ  Ὀ6 τοπιθιρογοά 
δοῦν ργοναίθην (818 1.68 οὗ {16 στϑίυση οὗ ΕἸ} δὰ πτδ8, ἰπ Ῥαϊθβιίηθ, αὖ (86 εἴπιθ οὗ ΟἸἩ γί βί, 
“ὁ ὙΥῊΥ ΒΑ. [86 ϑουῖθεδ (μ6 5, ὑπαὶ Ε]188 τουδὶ ἢγϑὺ σοηιθ ἢ ̓̓ μδ8 ἃ αιδϑεέίοη δ ἢ (86 αἰδοὶρίοα 
ἰδοπλβοῖνοϑ οὔςα Ραΐ ἴο Ηΐμηι. 

ΑΘ ἴῃ Ψοῦ (οβδρβ. χχν ῇ., ΧΧχ  Σ.), δὰ ραγιουϊανῖν ἴῃ Ῥγονογθβ, τυ ϊϑάου δὰ Ὀθθη ρ6- 

Ἡπιονν φῇ εὖε “εισίελ Ολωτελ, γ0]. 1}... Ρ. 269. Δ ἢ, ν. 18 α. 
δ». 16 4 Οὐὁ ἰδ ΧΧ. δὲ θοῦς χσχχίϊ,. ὃ. 
ΟΥ Ῥαῃ. σχ. 18, 20, 11 ; 164. χχίυ. 21, 22, διὰ ΒἸομον ΒΒ ̓απαιούτίετο., ἀτὶ, τἴἰ Βυζοὶ."» 
Εἰπίεἰξ.. Ὁ. χαχγί. : 6. Ὁ 0 »» 
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ΒΟΠΙΗΘα, 50 ΟΌΓ δυΐμον ἀοθϑ {86 ββπιθ, δηὰ δνυϊάθῃιν βύγῖνοβ ὑο ουϊᾶο δἷ8 τηοάαἷβ ἰῃ (816 Ὀο]ὰ- 
688 8π6ὶ ὈΓΙΠΙ Δ ΠΟΥ οὗ διῖβ πιδίδρῃονιβ. Βαῦ μαὺ δ εἰ ρΡΙῪ Ρδγβοηὶ ἔθ5 18 οἴθαῦ ἔγοιῃ (86 ἔδοϊ 
{πὰϊ ἴῃ οπ6 ρῥΐδοο δ Ἀἰμηβοὶ ἢ πη Κ68 λπη δχρ|απαίίοη οὗ {86 ὄὕψυτα υβοᾶ (χΧχὶν. 28) : “ ΑἹ] [680 
8τὸ [(γὺ6 οἵ] [6 ὈοΘΚ οὗ 6 σονοηδηΐ οὗ (86 τηοβδῦ δἰ οὐ; 88 4130 ἔγοιαῃα {μ6 οἰγουμ- 
βίδποθ πῇ [Π18 τ βάομι 18 Γαργοβαπίρα 88 Ὀδΐησ “"" Ἔχαϊ θα ἰἶκο 4 {γθ6 ἴῃ 16 θαποη,᾽᾽ “’ βῃοοίίηρ 
ὈΡαγὰ8 Κ ἃ ῥδἰπη-ἴγθθ Οἢ [86 8608 -ἘΠΟΓΟ,᾽᾽ 848. “ γἱο] ἴῃς ἃ ρἰοαβδηΐ οὐοῦ [ἱκ [86 Ὀθβὺ 
ΤΥ, ̓᾽ οἴ6. ϑ ἢ ἰδησυδᾶρσο οουἹὰ ὨαΓΡΑΪγ Βαανα Ὀθθη θρίογοα ᾿ξ δὴ δοΐυδ] ρϑγβοὴ ἢδα Ὀδθθὴ 
Ἰηθϑηΐ. [15γδϑὶ, 88 [6 εἰϑθοῖ βϑορὶα οὗ ἀοά, δὰ Ὀθθὴ πιδάδ (86 βρϑοῖδὶ δῦοαθ οὗ νίβαάομι 88 
Τονθαὶϑὰ ἰῇ (6 Μοξαὶς αν. ΤΆ ἷβ ἴᾶνν 88 [86 Βἰρμοδὺ ἀδνϑὶοριηθηῦ οὗ βυο νΐβάομ, δμὰ 
δνουγτίηρ ἀοροπ θα ἀροῦ οὔθ᾽ 5 διυύϊυἊςα ἰοναγαὰ ἰ. Οπθ ψγἃ8 ἔγθ ἴο οσβοοϑθ [ΐἷβ σοῦγβθ. [ἢ 
[6 ομοβο 1[Π6 ἔθαν οἵ ἀοά, {π6 σϑδϑυὶϊὶ σουἹὰ Ὧ6 ΒΔΡΡίμθε8 δηα Ῥγοβρουυ; 1ξ [86 ορροβῖϊο, 
τη βίογ πὸ δηα τι ΐβουγυ. 8.41], δἰ κα [6 ῥϑηδὶ εν δπϑπὰ [86 τονατα δτὸ Ἰοοκοα ἀροη 88 ὑβπιροζαὶ, 
δηᾶ, (ΠΟ ἢ πβοιηθίϊ ηθ8 οομιΐηρ ἰδία, ἃ8 Βυγ ον οοπιίηρ, ᾿ξ ἢοῦ ΡΟῺ ἴδ6 Ὡδη δἰπηεοὶβ, (μθὴ 
ρου 8 οἴερτγίηρ (ΧΙ. ὅ-9). Το ρϑδϑᾶσὸ Δ ΟΒ ἴθ βοιμούϊηηθθ δἀἀυσορα 88 δῃονίην ταῦ 
[86 βοὴ οἵ δίγβδο!ι ὑπουσδῦ οὐ {Π6 ἀοοίτίπα οὗ {86 ἔπΐατο δῃά1688 ρυπἰβμιηθηΐ οὗ (86 νϊοϊκοὰ 
(Υἱϊ. 17; οἵ. 18. χὶνὶ. 24) βθθῇ)8 ἴο τϑῖοσ ΒΡ ΪῪ ἴο [86 οοηδυπιίησ δῃα ναϑύϊησ ἅνγαν οὗ [86 
Ὀοᾶγ ἴῃ 186 στανθ. Οἱ Ἰἰΐα δηὰ ἱπιηπιογίδ! εν Ὀογομα (86 στα, οὐὐῦ ὈΟΟΪ οοῃίδῖπβ ποῖ [116 
Β 'σῃϊοδῦ υπαϊδρυϊοα ἱπιλιῃμδίίοη (οἴ. χνὶϊ. 25ὅ--29, τ ἔχ. 11}. 16, δηὰ ΗθὉ. χὶ. 18--16). Οπ. 
(Π6 οοπίταγυ, ἴΠ6 ἰσιοδῦ πηούϊνοβ ἴο δαδη οοπή ποῦ ἃγο ἀγάνγη ἔσο (ἢ 6 ργεβθηΐ 6. Ὕατοδί 
Βίγϑδϑ ἰ8 ἰαἰἃ ἴῃ ραγύϊουϊδν ἀροὰ [π6 ἤδὰθ ὙΙΟἢ οη6 ταῖσῦ ἰοανο ὈΘμἰπα πὶ : “Α ροοὰᾶ 
1 αῖὰ Ὀαΐ ἔθ ἀδγβ; θυ ἃ ροοα πϑῖῃθ δηά υγοῖι ἔογονον ᾽᾽ (χἰὶΐ. 18). 

Οἷιν δυΐμοῦ [88 ποῦ ἴοο ἰοῦ δῃ θβιϊπηδίθ οὗ [ὶβ8 οὐσῃ ροκϊἰοη δηὰ 80 }}10108 88 ἃ ὑβϑοῦον, 
Ηδ οοιηρᾶγθβ Ἀἰμηβ6]ῇ, ἱηἀθοά, ἰῃ ΟἿΘ Ρ]806, ἴο οὔὸ {δμαῦ ρδιμογθί ἢ δία (Π6 σταρθ-  ί ΓΟΓΒ 
(χχχῖϊ!. 16); θαὺ Θ᾽ νΠ 66 σῖνοβ Ὠϊ86} οὐὖὐ ἔογ 8. ῃσγορι μοῦ (χχίν. 88), [1|Κ6η8 ἢ λιη86 1 ἴὸ 186 
1} λοοη (χχχῖίχ. 12), δηὰ β8γ8 18 ὑθδοίησα θη] σ]ΐθη 6 [86 τηοτπΐησ (Χχῖχ. 82). Νοῖ 8 
ἴον οὗ ὮΪ5 πηδχίτηϑ τ ΓΘ ὙΓΙ 6 ἔγοπι ἃ ΡΌΓΟΙΥ που αἰγ, δηιὶ βοπὶθ ἔτοπὶ 8 Ροβιἰν οἷν 861 Ά8}, 
Ῥοΐπῦ οἵ νίαν. (Οοηῃδίάθγ, ἔοῦ ἰπβίδῃοθ, (86 ἰγθαίτηθηΐ ἢθ σϑοοι πη  Π8 ἔ0Υ 80 υποοπρθηΐδὶ 
ψὶΐο (νιϊ. 26); αἴβο, ἔοῦ ἃ σοησθϑηΐδὶ οὔθ (ἴχ. 2, χχνὶ. 1θ-18); 818. ῥσυϊῃοὶρ 68 οοποογπίησ [ἢ0 
Ἰοδηΐηῃσ οὗ πόθου (Υἱϊῖ. 12); ψὮΥ 1.6 που]ὰ δᾶ νῖβθ οὴθ ἴο ΒΠΟῪ Κη 688 [0 Οἱ βοῦ8 (χὶ!. 2, 4, 
χχὶϊ. 23); μοῦ 6 {8 |ΠΚ8 ΘηΘπιΐθ8 Βμου]ὰ Ὀ6 ὑγθδίθα (χὶϊ. 10, 12, χχν. 7, χχχ. 6); νιδῦ Β6 
ΒΆΥ8 οἱ β881ὴ688 (ΧΧΧ. 24, 25), δηα οἵ τὶη6 δηα πηυϑῖο (χχχὶ. 27-31, χχχὶϊ. 4-6); ον δ Β6 
σουϊὰ σοὸ ἰπ ΛΓ06 Ραμ βητηθηῦ οὗ βογνϑηΐϑ (Χ]!. ὅ); σμδῦ ἰγοαιπηθηΐ, ἰῃ .εἷ8 ορὶπίοη, βου] 6 
ΒΟοοογοἀ [0 Ομ] άγθη, θβρθοΐδ! ν ἴο ἀδισῦοῦβ (Υἱϊ. 234) ; δηὰ ον οπ6 βου] ὰ οοπάποὶ ἈΪηλ86]Ἐ 
ὙΠ6η ἃ ἔγίθπα ἀΐθθ (χχχυ δ. 17--19). Ιῃ βοῃθ ἰῃδβίδποθβ, ἰὴ ἔδεῦ, 18 ὑθδοβίηρ 18. ἢοῦ ΟὨΪΥ͂ 
ΨΟΡῪ δυμηδη, ἰῦ 18 480 οοϑῦβο δηὰ ἀδσγδαΐησ. ΥΥ̓ΒΘΙΒΘΡ ᾿6 ὨΪπΊ86} 8 ἴο Ὀ6 τοραγάθα 88 (86 
δαῖμον οὗ 41} ὑμπαῦ Δρρ ΑΓΒ ἴῃ 1118 ὈΟΟΚ 18 ἃ πιδί[δν οὗ πιθοῦ οομϑθαῦθποθ. δεῖ [6 ἀἰὰ ηοΐ 
τὶ, μ6 οοἰἰθοίβα πὰ εαποιίίοηθά. Απάὰ ἰΐ σογίδίηΥ οαπηοῦ Ὀ6 χεσδγάθα 88 ἃ ὑοῦ σῇ 
ΟΥ̓ ΘΓ οὗ ἰηδρίγαύϊοη τ] ἢ οουΐα ἔδο] δυβηοϊθηῦ Ἰηύογοδιὶ ἰῃ Ὁ ἴο σίνα ΟΌΓΓΘΠΟΥ [0 βυς ἢ δάν᾽οθ 
88 ψὸ βηὰ δ χχχὶ. 21, οοῃοθγηΐησ Ὑλδὺ τηϊσῃῦ 6 σΑ]]6 ἃ {[Π6 ἀτὶ οὗ ὀδίζησ ἴ0 ΘΧΟαΒ8. 

Πδδὴ ϑίδηϊου 8808 οὗ οἵἱγ ὈοΟΚ : 1 ““ ΤΏΘΓο 8 ἃ ἴθ 6 Θοπιρδϑβϑδίοη ἩΠὶοΘ ἢ σθϑοθθ8 ἔδυ ἰπίο 
[Π6 ξυΐυγα γε] σίοη οὗ τη Κὶπα,᾽᾽ δηᾶ οἰϊο8 {16 ρϑββασθϑ: "" [με 1ἴ ποῖ στίονυθ {866 ἴο ΟΝ ἄονγη 
Γ1η6 8 ἴο [8 ΡΟΟΥ, δῃηὰ σίνθ ]ιΐτη ἃ ἔνθ γ ΉΒγοῦ τ σΘΠ ΘΠ 6588.᾽᾽) “6 ΒΘ 88 ἃ ἔδίθοῦ 
ἰο [6 ἔδιμουίο88, δηὰ ἰπβίθδα οὗ ἃ δυβραπὰ ἴο [16 πίάον: 80 βῆ! ποὺ Ὀ6 88 [6 βοῃ οὗ 186 
Μοβὶ Ηΐρι, δηὰ Ηθ 884]1} Ἰονϑ [266 πογϑ [ἤδη (δ γ τηοΐμον ἀου. Βαῦ ἰΐ 18, δέου 41}, οχ υΓϑπι οὶ γ 
ἀοιδίξι!], ᾿υάσίησ ἔγομι οΟἴμοῦ ρᾶγὶβ οὗ Ἐς] δι δϑίϊοιιβ, μοῦμοΓ 10 τγἃ8 ΓΘΔΠΥ 8. βρίγὶς οὗ “ ἴθ πο 
οομηραββίοῃ ᾽᾿ (λαὺ 6 (6 βοὴ οἵ δίγδοβ ἰο ψτὶθ ϑι ἢ ἰΒίησθ. Μοτγαὶ ἀυύί68 πᾶν ἱπάοθοά, 
Βοτα δηὰ (Πθῖ6. 6 υγρεϑα 8ἃ8 ΒΌΡΟΥΪΟΥ ἴο Υἱϊ68 δηα σογθιῃοηΐθβ; Ὀαὺ ἔμ 6 ΓῸ 8 8180 ἃ τῃδυκοα 
δηα ροου ἶαν οι ἢ 8518 ἰδία ὈΥ ΟὟΥ δυῖθου, 848 ΟΥ̓͂ (ἢ6 ττῖτθν οὗ (86 ΒοΟΚ οὗ ΤΟὈΪΓ, οἡ αἰπιβϑσὶν- 
ἴησ ἴῃ ἰϊβοὶὲ οοπβιἀογθά, -- ἴῃ ἕαοῦ, 8ῃ δηιὶ- ΒΙ Ὁ] 1.4] οβίσδου βου θα το 10. Αἵ οἤδρ. 1ἰ. 14., 
15, ἴου θχϑῆρῖὶθ, γ σϑδᾶ: “" Εὸὺ Κἰπάηθββ ἱοναγὰ [μ6 ἔδί μον 8}}8}} ποὺ Ὀ6 ἔογχοίίδη, δηὰ 
ἴῃ βρῖ6 οὗ εἰπβ (ἀντὶ ἁμαρτιῶν) ΤΥ ῬτοΟΒΡΟΥΣῪ 5}14}} Ὀϊοοπὶ δραΐῃ. [Ι͂ὴ (8}6 ἀδγ οὗ (ἰδίηθ 48116- 
ἄοη τμοὰ Β.84}0 6 Το ὈΘΓΘα ; 88 ἴσθ ἴῃ ταὐϊὰ γθϑῦθ ον, 80 8}4}} [Δ Ὺ 818 τη θ]ῖ δ'ναγ.᾽ Απά 
ἴω [6 {ἱτὰ νογβα οὗ [π6 βαμθ ομδρύθν (86 βδὴθ ἰάθϑ οδσοῦγβ: ὁ" ΥΟΒΟ Βοπογϑίἢ ἢἷ8 ἔδεμοῦ 
8 ΘΒ Δ δἰοηθπιθηῦ ἴῸΥ [ἷβ 51η8.᾽᾽ ΑἾβο, ἰῃ {μ6 (δἰγίϊθι ἢ γοῦβα : “" Ῥ δίοσ π|}} χύθηοι 8 
βαιηΐηρ ἤγα; δπα δἷπιβ (ἐλεημοσύνη) τη κοί. δὴ δἰοπθπιθηῦ ἔῸΓ βἰπ.᾽᾽) 1 1Ἰκουσῖδα αὖ ομδρ. χὶ. 
24: "" Βγϑίβγθη δηὰ Β6]ρ [ἐ. 6.., [6106 8} δγὸ δυδίηϑυ ὑπ|6 οὗ γοῦῦ]ο; Ὀυΐ 81π18 ἀΟΙἾγῸ Ρ ΤλΟΓῸ 
ἴ88η Ὀοίἢ.᾽ ΟἿ αἷβο χὶ. 17. 

1 Μίεδιονν οὗ λα “7ειοΔλ Οδμγολ, τοὶ. 11., ». 271. 
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Νοιδίην 18. Βοῦθ βαϊὰ οὗ δὴν ἀθϑρ-ϊ γίῃσ βρίὶ γί ζι14] τιον ἔγοτῃ τοι [Π686 σου βῃου ὰ ὈΘ6 
Ργοιηρίθα. [0 ἴ8 δυϊάθηῦ, γδίμοτ; ἔγοτα 186 σιβοὶθ ὕθηον οὗ (1:6 θοοῖ, (μδὺ ΠΟΥ ΔΓΘ τοραγ θα 48 
ΒΩΡΙΥ δχίθγηδὶ ἴῃ ὑΠποὶνρ σμδγδοῖον, ὁ" σου κ8 οἵ σἱσμίθουβηθβϑδα ὑπαὶ τὸ ἤν ἀοῃθ,᾽᾽ Ὑ ΒΟΥ 
Ἰδοκίησ ἴὰ ἐμδῦ 4}}- ρογνδάϊησ βρίγὶῦ οὗ Ἰονὸ δηὰ οοπιραβϑίοη Ὑμίο ἢ Ῥδ0]} ἀθοίαγθα (1 Οον. χὶϊ,.) 
ἴο Ὀ6 8Δῃ οδβδβοηϊίαὶ ἔδοίον οἵ ἔγσὰθ σμδυϊγ. Ναίυγα!γ, [6 ἰσὰ τότ] βίδηααγά, [86 ΟἸοΑΓΏ 688 
δὰ ρῥγϑοϊαίοη οἵ ἀοοίγιπαὶ ὑθδομίησ, [μδὺ γὸ πὰ ἴῃ ἴ80 Νὸνν Τδδίδιιθηῖ, ψγ βου] ἤᾶνὸ η0 
γἱσηῦ ἴο ὀχρϑοῦ ἴῃ ἴΠ6 ργϑβθηῦ θοοκ. Βαΐ, οὐ [86 οἴαν δηᾶ, τὸ πᾶν ἃ τὶσῃῦ ἴο ἀθιμδπα οὗ 

8ἃ ὉΟΟΚ ἔον Ἡδίοἢ ὄνθη ἀοσυϊοτο-οδηοηῖςσαὶ ταηΐς 18 οἰδί πη {πδὺ ἰδ 8}}}} ποὺ οοπίδίη ψηδὲ 18 
Ῥοβἰ νοὶ σομ γα οὕΟΥΥ ἴο [86 τηοϑῦ ἐππἀδπιθηΐὶ ἰθδοίηρβ οὗ 6 οδῃοηΐοδὶ ϑογὶρίαγθβ δα 
βυδνογδῖνο οὗ [6 ῃὰ. 

Ἐεσοσηϊίοπ ὃν “εῖοβ απὰ Ολγιβιίαη8. 

ΕΥ̓ ΊΖΘΟΒΘ βθοκ8 ἴἰὸ ΔΒ ἴἢ6 αὐοδιίοι τ ὮΥ [86 ΒοΟΚ οὗ Ἐοο]οβί αϑύϊοιιβ νσα8 ποὶ σϑοοϊνοα 
ἱπίο [6 σπου οὗ ὑπῸ ΟἸἹὰ Τοβίαπιοηΐ, 88 "6, τ δὴ Ο1]86,1 ΚΒ η]κ5 ἰδ τϊσῃῦ τγ6}} μανα Ὀδθη. 
Τὴ δῖβ ορϊπΐοῃ, ἰξ 8 ηοῖ, 88 ΗΪἰΖίσ, δυρροβεβ, θθοϑιιβθ [86 ογὶσίη8) ἰαχὺ νγὰβ ἰοϑὺ δ΄ 80 ΥὙΘΥΥ͂ 
ΘΑΓΙΥ 8 ροτὶοά, --- ἴον οὗ (18 τὸ οδπηοῦ Ὀ6 80 806, --- θυ 0 8 νυ θυ οὗ ΟἾΠΘΓ ΓΘΆΒΟΩΒ : Β06}} 
88 ἰῃαῦ [86 δυῦμου ὈοΓα 0 οπθ οὗ {π6 οἷά, τονεγοα ἰβγδϑ] {88} ΠΆΠ]68 ; [86 (ἤπη6 οὗ σοπηροκϊτίοη 

να ἰδίθ  δηὰ {86 πουκ Ὀγίηρβ ἑογνγαγὰ ποιηΐησ ποῦ, ἢ0 ἡθ6 ἃ Ὀοίπο [611 ἔογ ἃ βεοοῃηά Ὀοοκ οὗ 
Ῥγονοσθβ. Μοτγϑονοῦ, 9 (δίῃ κβ ὑμαὺ π 6 01 Ὀοοὶς σοπίδί 5. ἠοϊῃΐησ ροβίτἰνοῖγ Βοϊογοάοχ 
ἔτοπι ἴ6 ρΡοϊηΐ οὗ νον οὗ ἴπ6 ΟἹα Ταβίδιηθης [7], 811}}, 105. δίΐδποα οὐ 186 ἀοούγί πο οἵ {ΐπθ 
τοβυγτοοίίοη, δᾶ 18 ονϊἀθηῦ ἰθδηΐηρ ἰοναγὰβ ὑῃ6 ΡΑΥΎ οὗ [86 ῬΒΑΥΪ8668, πρῦ 450 ἢᾶνθ 
Ὀαϑη οὗ ἰηθπδηοθ ἴῃ εἰδοιίησ 108 ἀχοϊυβίου ἔγοιι [π6 ἰ1ϑὺ οὗ βδογοὰ Ῥοοκβ. “ΤΠ ΟΓΘ 8 ΘοΥ ΔΙ ΗΪΥ 
τυ ἢ ἔογοθ ἴῃ βοῖια οὗ ἴπθ8θ γϑαβοηδ; δαυύ ἯῸ τηυϑί 4180 σίνθ ἴο (86 «6 νν]18}} γοδ οτβ οὗ (86 
Βοοῖκ, αυθῇ δὖ ὑμδί, ϑαυὶγ ἀδύθ, οὐυθαϊῦ ἔοῦ ἃ νγίβον ἀἰϑογτϊαὐἱηδίίοη δηα ἃ ἤμθὺ 86η86 οἵ ῥγορυ οι 
{Π8η 566 118 (0 σμδυδοίθυϊζθ βοῖῃθ οὗ 18 Ἰηοάθγῃ οὐ (ἰοβ. [Ὁ οουϊά ποῦ ψγ͵ὸ2]}}] ἢδνθ δβολρϑα ὑμοῖὰ 
(πα ἰπ 108 τη888 οὗ πιδίουϊδαι, ἢ οὗ ποῖ 18 ΤΟΥ οὗὨ 411 σοπϑιἀθγαίίοη, ὑθοσθ ἀγὸ αἶβοὸ 
ἔουπά οἰοιμθηΐθ οἵ ΘΟΆΓΒΘΉ6Β88, οὗ Θσοΐδβημ, οὗ 8 πιο οὶ Υ τ] ἂ]γ ΡΒΪΟΒΟΡΆΥ, ϑυο ἢ 88 ἄρροᾶγ ἴῃ 
Π0η6 οὗ {86 ἀἰνἱη6-υτηδη ργοαποίϊοηβ οὗ {86 ΟἹα Τοβίδπιθηϊ, δηα {140 [ῃ6 δηυἶτο οοπιροβί(ἴοη 
ἴΏΟΥΘΒ Οἢ 8ὴ δη γον αἰ ξογοηΐ ρἴδηθ ἔγοπι (Πδὲ οὗ [86 Ηδῦγον Β[Ό]6. [ὲ ἰβ8 δὶ Ἰοαβϑὶ Ἵοογίδίη 
(μα (8 Ὀοοὶς νγᾶϑ ῬΘΥΘΡ οί! Υ τθοκοηθὰ ὈΥ [86 “96 νῪὺ8 διιοησ {μοῖν ϑογίρυαγοϑ, δ ΠΟ ἢ 
ἔγειθηῦ αποΐοὰ ἴῃ ὈΟΙᾺ ἐπ ΦοΡυβαίθ δηὰ Βαθγ)οηΐδη Ταϊηυ 48, μὰ βοπιοιϊ 68 τὶ 8 
ἔογανἶβα παῖς ἢ οἴ ΠΟΥ 186 τγᾶ8 Θ ρ]ογοα οὨΪγ π᾿ τηλκίησ αυοϊδιϊοιβ ἔγοιια ἴμ6 ΒΙ0]6. Α οοπ- 
Ρἰοῖα 118ι οὗ βυςῖ αυοίαϊλομβ 18 σίνοιῃ ὈγΥ 16] 1 ΖΒοἢ,2 σοτηρυ βίησ δθουῦ ἔογγ ἰπ 41}; βοιῃδ οὗ 
τ ῖοἢ, ΒΟ ΟΓ, ΓΘ ΒΠΟΠΥΤΏΟΙΒ, 8η6 ΟἴμογΒ οὗ Πουδύξι} δα! Βογίγ, Ὀοΐησ ἔοπηὰ ἴῃ ποῖ τ] [ἢ 6 
Οτθοκ ποῦ ϑιυγίδη ἵαχῦ. Οὗ ᾿ἱογαὶ οἰζαι ἱοἢ8 {ΠΟΥΘ ΓΘ νΘΡῪ ἔδνν, δπά ἴδ ἰ8 ἰκοὶγ (δῦ ΠΟ 8ῃ}8}} 
Ραγὶ οὗ [86 δητ γα ὨπΙ ΘΓ 8ΓΘ δἰ πρὶν οὗ ἰγδαϊ τομαὶ οἱ σίη, τλ6 Ἰδίθν 56 ν 18} υϊογθ θοίησ νγομῦ 
ἴο 48.6γῖ 06 ργονουῦβ 8086 δ Βουβ ΐρ νγ88 ἀπίκηονγη ἴο [6 αἰδιϊησυ 8ῃ6α Βοη δ΄ῖγβ.. 

Ιῃ Α. ὕ. 1519 {δϑῦβ Ἀρροδγβὰ ἴη Οοπδίδηςπορὶθ (αεπηίςοο, 1544; δι! Ζῦδοι, 1697) σδὶ 
Ρυτρογίοα ἰο Ὀ6 [26 ““ Βοοκ [οὐ ΑἸΡΒΔΌΘ] οἵ {Π6 βοῇ οἵ ϑίγδοϊ,᾽" --- ἃ σσοσκ σι οι οοηἰαϊηοὰ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ 8 ἴγ806 --- Ποῦ ποῖα ὕ|8π δἰ ἢ ἃ ἀοζθῃ ῥγονογβ --- οὗ τπ6 Ῥα]θϑυϊηΐαπ οὔἱ κϊηαὶ, ἐμ6 
τοίη ον Ὀδΐησ 8416 ἃρ ἔγοιῃ ἐμ Ταϊπια δηᾶὰ Μ|ΊΔγαε ἴω. [ἢ δὴ οβίθηϑι 816 Ὀϊοσταρῃγ οὗ 
1.6 δα πον, ἰδ πιαῖκοβ μΐπὶ ουῦ ἴο ὃ6 ὈΟΪῈ βοη δηὰ στδηάϑοῃ οὗ [86 ρυόρβοῦ “εγοπιΐδῃ. [{ οου- 
ἰδίῃ ὕπο Το] θοἰϊοηϑ οὗ ργονθγὺβ ἴῃ δἰ ρῃαθθῦῖοαὶ ογάον, [86 ββοομαὰ οπα Ὀδοϊππίησ πὶθ [ἢ 
Ἡεῦτον Ἰοιῦον 7οαδ. 8111 δποῖβοῦ οοἰ]θούίζοη οὗ ργονοῦθϑ θθαγίησ {πΠ6 πϑῆηθ οἵ [86 βοὴ οἵ 
δίγδο τϑ8 ΡΟ] δ μθὰ ὈγῪ Ῥ. Εδρίυβ ἴῃ [,δἰΐη,δ δηὰ ἰπ Ηθῦγον, Ομ δἰ άθθ, δπὰ 1,αἰΐ, Ὁγ Φ. 
Ὀτιβίυ8.5 Ὑ86 8βδπι6 οοἸἰβοίΐοη ἰ8 ἔουηα ἴῃ δϑιθ᾽ βομβηθῖογ᾽ 8 Αἱρλαδοίιιπι ϑίγα {9ιγωπιχυο. δ 
Ις ἰ6 οὗ Ἰαίθ οὔ σίῃ, δῃὰ σβογ αἰδξογθηῦ ἔγουι [16 ὑγσουκ ΠΟῪ πάθον οοηβίἀογαίίΊοη. ΤῈ Βοοκ 
οἵ Ἐσδοϊοεϊδϑίϊουβ '8β ἴῃ πὸ ἰπβύδῃςσθ οἰϊθα ἱπ 186 Νο ιν Τοβίδιμθηῦ, ---- ἃ ἔδοῖ [86 τῶοτθ πουίην οἵ 
τοιηδτὶς 88 ἰῦ σου] Βοδτ ον μᾶνθ τοτηδίηθα ἀρ κπόνῃ ἴο ἔθ ἩΓἰζΟΓΒ δηαὰ τοδάϑυβ οἵ [86 ἰαιΐθυ, 
ΘΒρβοίδ!γ 1ξ [86 δι ρροβθὰ τϑἔθγθηοο ἴο ΕθοΪυβ. ἰν. 81 ἴὰ [μὲ Ερίδβι]6 οὗ Βαγημαῦδβ (χῖχ.; οἷ. 
Αροδίοὶ. (οπϑί., υἱὰ. 11) Ὅ6 δάἀμιϊτ6α ἴο Βανθ 8ὴγ ἔογοοὄΌ. ὙΤδ ονογβοαιϊθα οῆοτγι οἵ ϑιίογ, 
ἀυγίης [86 ΘΟὨ ΣΟΥ β168 οὐ (μἷ8 δ] θοῦ ἴῃ ΟΟΥΠΊΔῺΥ ἃ Πυλγίον οὗ ἃ ΘΘΠΓΌΡΥ βίηοθ, [0 ΡΤΟΥ͂Θ 
(86 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, 88 ἀραϊπβὶ Καϑυὶ, βίην ἔα ]θα. Ιγϑηθοὰβ δπὰ Ζυβιίη ΜΑΓΕΓ ρᾶ88 Ἵνθὺ [86 
ὈΟΟΚ ἴῃ βί]θποθ, Ἰοδάϊηρ βοπὶθ ἴο δοη͵θοίαγα ἐμαὺ ἰΐ ἀἰά ποῖ γοὶ ἰηΐο οἰγου!διίοη ἰπ {116 ΟἸτίβ- 
ὕδη οὔυτο ἢ ἀπε} [86 πὰ οὗ [πο δοοοῃὰά οθηίασγ, ΟἸθιηθηὶ οἱ ΑἸοχαπάγία τηϑῖκθβ 8 ἀἰγθοῖ 
οἰϊδώοη ἔγοπιῃ Ἐςο]οβίβϑιίοσυβ, αθὰ 18 [Π6 βγϑὶ Ογίβιΐδηῃ τυῖῦοῦ το ἀοθβ βο. Ηδ, 88 νγχ8}} 88 

1 ὠπιπεπίαιίο σκα 1 ἰδγὶ δέν. οἵδ... ν. 102. 
3. [1ἀεπὶ, Ῥῃ. 20, 21, 204. ΟΥὮ αἷδο Ζιης, ἰάεη!, ῬὉ. 100-104. 8 η δα εἰ αἰἰογεγε Οτίεπαϊἑμηι ϑεμμεπίϊα:. 
4 ἕτδωηες., 1601. δ Βοεϊίη, 1868, 
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Ογργίϑδη οὗ {16 1,αἰΐπ σατο, βοοπιθαὰ ἰο σοσαγὰ Ὁ 88 {π6 ποσὶς οἵ ϑοίοῃιοι, δῃ4 τβοσθ ἴμληῃ 
ΟὩ66 αποίθ8 ἰξ 88 ϑεγίρίυστο. ΟἾΠΟΓ ττὶΐοτβ, ἃ8 Ὠἰοηγϑίαβ οὗ ΑἸθχαπάγίβ, ἕο ον {ποῦ οχϑιρ]θ. 
Ἐνθη Οτίρϑη 865 ὑπ6 Τογιλυΐα γέγραπται ἴῃ οἰτί προ ρϑββᾶσθβ ἴγτοπὶ ἰΐ, δηἃ Αἰμαπδβίυϑ αυοία8 [ῃ0 
ρῬᾶδβαρθ ΧΥ. ϑ, 88 τὰ ὑπὸ τοῦ πνεύματος εἰς αὐτὸν εἰρημένα. Ξ..11}}, 1 γα ψ6}} Κπόντη ἰμδὲ [16 τοῦ 
ἯΆ8 ποῦ ἴο Ὀ6 ἰουπαὰ ἰη ἴῃ6 Η γον οδηοη ; δηὰ ᾿ξ ἀοθ8β ποῦ Δρρθὰγ ἴῃ ἴΠ6 οαὐἰδίοσιι68 οὗ Με] ϊἴο, 
Οτίρθη, Ογτνῖ!, Ηΐϊαγγ, οὐ Ἀυῆπυβ. Ἑυβοθίαα, Αἰδδηδϑίυβ, Φογοιηθ, δηὰ Αὐυσυδίϊηθ 4}] ἀΪ5- 
υἱησυ ἢ ἰδ ἔτοιῃ 0.6 σδηοηΐοϑὶ ὈοοΪς8 ργοροῦ; δηὰ “θγοιηθ αϑϑοσίβ (δδὺ ἰΐ ουσμῦ ποῦ ἔο Ὀ6 υϑοὰ 
ἴον (Π6 βδυρρογῖ οὗ ἀοοίγίηθ, Ὀυΐ δἰ πρὶ ἔοῦ ἱπβίγυοίίοη. Βαϊ ὑΠΘΟΥΥ͂ δπὰ ρῥγδοιίοο ἀϊὰά ποὶ 
ΔΙνγαγ 8 ΠΑγπιοηΐζθ, δηα ἰζ νγ8 βοιμβοίξηθϑ 80 δαιρίογθα. [Ιπ 1706 ΑὈγδββίηΐδῃ οδυγοῖ Ὁ ττὰ8 
ΤΈΡΑΣ α 8ἃ8 πποδηοηΐϊοδὶ, θα ψγἃ8 υδοα ἔον (ἢ6 ᾿ηϑίγαοίίοη οὗ {π6 γουησ.} 

Ἰὼ [86 ΑἸοχδπάγίηθ Οοάοχ (111.), Εοϊοβίβυίςιϑ 18 ἐοιιπα δῦ 186 πα οὗ [86 ΟἹ Τοϑίαπηθηϊ, 
ἱπιπ] θα δι οἷγ δέον (Π6 Βοοκ οὗ ΝΥ Ἰβάοω. [Ι͂θ {86 γαιίσδη (11.)}, 1Ὁ 88 186 βδπι8 ροβιἰοὴ 
Γοϊδίῖνο ἴο (86 Ἰαίον θοῦ, θυῦ ἰ8 ἔο!]ονοᾶ Ὁγ Εβίμοῦ (τ [86 Αἀαϊτίοη8), Δα ἢ, δηὰ 
ΤοΡΙῦ, αὖ [186 οἷοβα οὗ {πη6 Ηδσίοσταρῆδ. [ἢ [Π|6 ϑἰπαίτίς (Χ.)ν [Ὁ 18. (16 αβὺ θοοῖκ θα οὔ οὗ 
ἴη6 ΟἸἹὰ Ταεδβίδηιοπί, [π6 Βοοῖ οὗ Ψοῦ Ὀεΐησ {πΠ6 Ἰαδῖ. [π 118 1186 ἰὰ [π6 Οοάοχ ΟἸδγοιηοπίδαυβ 
10 18 ἑουηά ἴῃ 16 ογάδνυ: Εἰ οἰ βϑἰδβϑίθβ, Οδηιίοΐαβ, Ὑ βϑάοτα, Εἰσο] οἰ βίου. 

Ἰη (Π6 Ἔδύγοῖι οὗ (μΠ6 ΜΙ441]6 Ασϑϑ να Πηὰ Βίβῃορ δαμιι8, οὗ Νονίὰ Αἰτίοδ (6. ἃ. "Ὁ. 580), 
δδουϊ ίησ “ ρογέθοῦ δυϊπονι ᾿᾽ το Εο᾿ δἰ αϑισυβ; 16 ΤΠοηλ8Β Ααυΐϊπὰ8 ({ Α. "ἡ. 1274), οὗ 
ἴπ6 1ἰαἰίλη σμαγοὶ, βθθ8 ἴῃ ἀουδὺ δου 1ζ8 Δι Ποῦ γ. [Ιβιάοτθ οὗ ὅν! ({ Α. ν. 686) 
ΤΘοΟσ ΪἶΖοα {μ6 ἔδοί οὗ 108 ποῦ Ῥεοΐῃσ ἐοιιηὰ ἴῃ ἴ6 Ηδῦγονγ σδῦοη, θαῖ (ἸΚ6 Απσαβεη6) μοά 
(8αῦ ἰδ δὰ τροθῖνφα [π6 ἰῃηάἀογβοιηθηῦ οὗ π6 ουγοῃ. Οὐμον ΟἸγίϑιίδη βο μοι οἵ ϑραίη, 
ονθυθῦ, ργοξοσγοα ἴὸ ἔο ον (6 ἰοδὰ οὗ Φόγοιηθ : ἔοῦ δχαπιρὶθ, Βίβῃορ Τοβίδίαβ οἵ Αννα 
(ΔΑ. νυν. 1460). ]Ιῃ ΕΥδῃςα, αἷβο, Αἰουΐη ({ ἃ. "ἡ. 804), (Π86 βρὶ γίτυδὶ δάνϑοῦ οὗ ΟΠμδγθιμασηθ, 
δϑβθγίϑα, οἡ [86 δυυμουίγ οὗ Φεγοιηθ δηὰ 1βϑἰίογο οὐ βδνῖ!ο [1] μὲ Εἰροἰοβἰ αβιϊουβ τνὰ8 ποῦ ἰῸ 
Ὀ6 υβοᾶ ἴῃ βυρροχῦ οὗ Ομ γἰδιίδη ἀοοίσίηθ. [ἢ [μὲ ατϑοῖκ σπυγοῖ, 86 οαἰαίοσιιθ Κῆονη 85 [Π6 
“« Βἰχίγ Βυοῖκβ᾽᾽᾽ Ἄχοϊυάρα Εςο]οβίαϑιΐουβ; δηὰ [86 διολοπιοίγῳ οὗ ΝΙΟΘΡΒογα 8. (σ. Α. ἢ. 828) 
Το Κοηθα ᾿ΐ δπιοησ [86 ὈΟΟΚΒ ““ ἀϊβρυιαα.᾽; 

ἴῃ τοδὶ Βυϊϊαϊη [86 ἄγϑὺ γον [Ὁ πηᾶΆκθ ΔῺΥ ϑ8ρ6οΐ8] ἱπνοβι σαί οηβ ἰουσῖηρσ [6 οδποη 
Ὑ88 ΑἸέτίο (7 α. "ἡ. 1006), ΑτγοΒὈΐ8.1οΡ οὗ Οδηίουθυνγ. Ὑοβίοοιν 5 αυοῖθ8. Ηἷπὶ 88 βαγίησ: 
“Νον [Π6ΥΘ ΔΥῸ ὕνγο ὈΟΟΪΚ68 τπογ6 ρἰδοθά τῖ0ἢ} ϑο]οπηοη 8 πΌΓΚΘ8, 88 1Έ 6 τη846 ἴΠ6πὶ: σῇ] ἶο}} 
ον ᾿ἰΚοπθββ οὗ 8116 δῃὰ ργοβίδθ]α '86 ᾶνα σοπθ ἴοῦ πἷἰβ; θαΐ “6808, [86 βοὴ οὗ δίγας, 
ΘΟ ΡΟΒοα ἔλθ. Οπθ 18 οδἱϊ θὰ... (6 βοοῖε 9. ιράοπια ᾿ διὰ ἴὴ6 οἴμον Εοοϊεδὶαϑ8- 
ἰἰσυδ. ὙΕΥΥ ἸΑγχα ὈΟΟΚΘΒ δηὰ τοδᾶ ἰπ {86 Ομυτοὶι, οὗ Ἰοηρσ συδέοπιθ, ἴοῦ Ἰηὰςἢ ροοά ἰπβίγιο- 
[ἰοη.᾽ ΤὙΠ6 Ἰδίοσ ἰβίουυ οὗ οὖν Ὅοοκ ἰ8 ἕο ἴπὸ τηοϑῦ ρϑγὺ ἰἀθητῖοαὶ τὴ (μδὺ οὗὨἨ ἰδ6 
ΤΟΙ ΔΙ ἰηρ ΔΡΟΟΤΥΡ δὶ ποῦ κ8, δηα 1188 ΔΙγοδάγ γοοοϊνοα ϑυβοϊθης διϊθηιΐοῃ. 

Τὴιε ηπαιυμλονηίῖο Ῥγοΐασο. 

Ιη 1Ἀ86 ϑγηορεὶξ δογίρίωγα ϑάοτω, ἴαιβοὶγ βου θα το Αὐβδῃδβίιβ, 88 150 ἰῃ Οοάθχ 248. δπὰ 
π6 ΟὉηιρίμϊοηβίαπ οϊψσίοι, ι6 σοηἰαϊηθα ἃ βοοοῃὰ ργϑίδσο ἴο Εἰδοϊ 5ἰαβιυίουβ, ταὶς} ἰγϑδίβϑ οὗ 
ἴπ6 οτἱσίη δηά σοῃίθηίβ οὗ ὑμὸ σοῦ. [1Ἃπ Οτγθάμπογ᾽ Β ορἰηΐοη ὃ {18 ΒΥ ΠοΟρβῖ8 18 ἃ ργοάαοῦ οὗ {16 
ὨΪΏΓὮ ΟΥ (θη σοηΐατγ. Απάὰ ἰδ βθϑῖιβ ρυόθαυ]ο Ομ ἔγοτα ὑπ6 ἔογῃι δὰ βυθϑίδποο οὗ (89 
Βθοοηῃά ρῥγοΐβοθ, συ ίοἢ Βροδκ8 οὗ (86 ὑΥδη 5] Δ ΟΥ ἴῃ (6 {ΠΡ ΡΘΥΓΒΟῊ --- “ἐς (})18 6808 γχἃ8 [86 50ἢ 
οὗ δίγδο, δηὰ συδηάβοῃ ἴο “6818 οὔ (86 βδη)6 πϑῖθ τ Ὠΐπι,᾽" οἷο. ---ἰπαῇ 10 τὰ8 δὲ ἤγϑβι 
ἀοδίσηοα ἴο 6 ἃ βοσὺ οὗ γέβωπιό οἵ [μ6 σοῃϊοπίβ οὗ [86 ὈοΟΚ, δηὰ να τυγιτθη ὈΥ ἴπ6 δυίΐμοτγ οὗ 
1806 ϑγῃπορβὶβ. Βυΐ, ψΒΘΙΒΘΓ διηδηδίίηρ ἔγοιῃ ᾿ΐιπ ΟΥ̓ ποῦ, ἰδ ἰ8 ν᾿ ἀΘ ΠΟΥ β᾿ ΡΥ {116 ορ᾽ πίοη 
οὗ βοῖμθ ἰμῖγὰ ροζβοη, δηὰ οδῆποῦ ὈΥ ΔΠΥ ᾿Ὡθϑῃ8 Ὀ6 δοηβίἀθγοὰ 88 μανίησ [μ6 ναϊὰθ τ θῖο 
νου] διδοῖς ἴο ἃ γθοοσηϊζθα βίοτος ἰγαάϊ το. [Ι͂π ὑπὸ Ὀοοὶς [86] (1. 21) [86 στϑδηδέδυθοῦ 
͵8. 6416 “Ὑ 6508 808 οὗ δίγδο ἢ. Ηδγο [Π6 σγαπάβοῃ τϑοοῖνϑϑ 1818 ἤ8πι6 8180, ψ οὶ ἴῃ 186} 
ΤΟ] ἃ σαυβα ΠῸ ΒΌΓΡΥΪΒΘ, βίποθ στϑηἀομι] άσοη ποῦ ἱπίγθαυ θη] στοοοϊνοα [86 Ὡδῖηθ οὗ [ἢθ 
σταπαΐδιμου. Βυΐῦ ἰῃ [86 ργοβϑοηΐ ἰηβίδῃςθ, ἃ8 Ὑ ἢᾶνθ δἰγοδὰν βθ6ῃ, ἰῦ 8 οἰθαῦ (δ΄, [116 
ΔΒΒΟΓΈΏΟΙ Γαϑίβ Οἡ ἃ τ δαηαἀογβίδηαΐησ οὗ ἴῃ6 ρϑϑϑᾶσα ἦι8ὲ πηρηιοηρά, ἐς Ὀδίηρ ΒῈρροββα (αὶ 
{Π6 ἰγδη βίου γὰ8 ΠΟΤ τηθδηΐϊ, βῖηςθ 686 ΠΟΤῈ ἴΠ6 σγδηᾶ ἔδίθου δηα ΔΌΛΟΥ ἰ8. οα 16 δ᾽ ΡΥ 
“ 6808. Οτ {18 ΟΥΤῸΥ 18 θαβθαὰ δηοίμθῦ, ΥἱΖ., (μαὖῦ [86 ρτδηάβοῃ βῃλγθα ἴῃ {16 δοπιροβί(οη 
οὗ τλ6 πόοῦκ, οοιηρίοἴϊησ δηὰ οὐϊηρ Ὁ ἴον ὑπ6 ἀθδίῃ οὗ ὑπ6 ἤγϑι 9689. “θη ἢον [86 

ἔχϑι Φεβὰβ ἀϊοὰ, Ἰδανίησ ΓΠϊ8 θΟΟΚ αἰπιοβὶ [σχεδόν τι] οοἸ]οοίοα, βίγδος 18 βοὴ [ἈΠΟΙΒΟΥ 1688 
ἰγυδύσοσί νυ σοδαϊηρ 18 οὗτος ἰηϑίοδα οὗ ὁ υἱός], τοοοϊνίησ ἰδ δέθαν ᾿ἷπι, ἰοῖς ἰὑ ΠΠΚον ͵86 [παλίν] 

1 Ἐπαιὰ, «αλτὸ. ἃ. Βιδί. ἩΣΙξεοϑελαῇ, γ.. ΡΡ. 147, 149. 4 Βιὸ. ἐπ ἰλε Ολισεῆ, ν. 209. 
8 Οεδιλίομε ἀ. Νεμίεξι. Καπον, Ρ. 226. 
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ἴο 8 οσῃ βοῃ “6818, σῃο {Βθη, θη μ6 μδὰ δοπὶθ ἰπῖο ροββοβϑείοῃ οὗ 'ϊ, διταησϑὰ ἰὺ 41} ἴῃ 
ΟὔΘ ΟΓΘΣΪΥ νοϊυπιθ, σίνίηρ Ὁ τΓ86 116 Ὑ ἰβάοτι, πὶ (ἢ (6 πδμθ ποῦ ΟὨΪΥ οὗ ἰπιβοὶὲ δῃὰ ἰδ 
ἔδι μον, Ὀαΐ οὗ σουγδο αἰ80 [ἀλλὰ μὴν καῇ (Παὶ οὗ [26 σταπάξαιμον."; 

10 18 βαϊα, τωογϑονϑῦ, οὗ {1 σγαπάδβοῃ ἰμδὲ μα ᾿νϑὰ ἴῃ “" [86 Ἰαῦδν {ἰτη68, αἴζου [86 Οδρεν 

δηα (86 τοϊυγη, δα δου ἩΘΑΡΙΥ [σχεδόν, ὈΘίίΘΓ, Ὠονγονοῦ, οὔτ τ[64] 411 [6 Ῥγορμθίβ.᾽) ΤῈ 
ὙΓΤΊΓΟΥ ΒΘΘΠῚΒ ΡΌΓΡΟΒΟΙΥ [Π}8 ἴο ἰοᾶνθ {86 ἀδίβ οὗ ἴδ δοῃιροβί(ί᾽οη ἰηἀοῆηϊθ. ΤὨ6 ρῥγοῖδοθ 
αΪοδβοβ : “Ἅ Τΐβ δϑδβυβ νᾶ δὴ δ πηῖγον [ὀπαδός, ᾿ἐΐΘ ΓΑΙ Ϊγ, αἰἰοπαά απ] οὗ βοϊομοη, δι ἃ τγ88 ΠΟ 1688 
ἕᾳπιοῦβ ἔον τυϊδάοσι δὰ Ἰοαγηΐηρ, μανίην Ὀοδι [86 τϑρυΐθ, δηὰ Ὀϑίηρ ἱπ ἔδοῖ, ἃ τηδῃ οὗ ρτϑδὺ 
Ἰοαγηΐηρ.᾽ 1 

11 ἄο μοὲ ὍΠΟΥ ἰδο Α. Υ͂. ΟΥὮἁ ν. 286. 



ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΤΊΟΤΝ. 

Ῥκοσιοασε.ξ 

ὙΥΒΕΒΕΑΒ ὩΔΗΥ͂ δῃα ἱπηροτίδηϊ ἢ ἐλέησε μαυθ θθθῃ Βαπαᾶρα ἀἄονσῃ ὑο 18 (ΠΓΟΌΡὮ (86 
αν ὃ δῃα {86 ρῥγορμοίβ, δῃᾷ [8 οὔμϑῖβ ψο [0] ονυϑα αἴΐον (μθιῃ," ἴον πίοι ὅ ἐλίπσε 18- 
ΤᾺΘ] οὐρθῦ ἴο 6 ΘΟΙΠ]ΘΠαΘα ἴοΓ Ἰθαγηΐηρ Δῃα τγϊβάομι ; δπα βῖποθ ἢ ποὺ ΟὨΪΥ συβύ (86 
ΤΟΔάογβ ὈΘΟΟΙ)ΘἾ 58111{π] {πϑιλβοῖνθβ, θαΐ 4180 [ΠΟῪ ὑπδΐ ἀθβὶγθ ἴο Ἰδασγῃ Ὀ6 80]6 ἴο ῥγοῆϊ 
Τπθῖ ὙΠῸ 4Γ6 δυγοδα," Ὀοΐι ὈΥ βρθακίηρ δηᾶ Ὑγιηρ᾽ : ΤΩΥ̓ ῥτδπαδίμον 96888, γῇο πδὰ 
δῖνθῃ ὨΐπηΒ6}7 ἸΏΟΓΘ δηα τηοτο" (ο (6 γεδαϊΐϊηρ οὗ {Π6 ᾿ατν, δπά {86 ργορμιοίβ, δῃᾷὰ [6 
οὔδμον Ὁ ῬΟΟΪΒ οὗ οἱ [Δ Π6 ΓΒ, δα μδα ρσοίζδῃ ὑπϑγϑὶῃ πο 11{{16 ρσοβοίθῃογ,, 2 γγὰ8 ἀγανσῃ 
ΟἿ 8180 ᾿ἰπ8617 ἴο τ βοτὴθ ὑτοσκ 12 ρογίδ ἰπρ ἰο θαυ πΐηρ' δηα τγϊβάομι, ἰο {πΠ6 Ἰηΐθηΐ 
{μπαῦ ὑμοβ6 το 5 δγὸ ἀθδίγουιβ ἴο Ἰϑᾶσγῃ, Ὀθοογηΐηνρ δἰἰδομβθὰ ὑο (18 4]50,}6 ταϊρῦ τρακθ 
ΤΌ ΟΝ ΙΏΟΤΘ ὈΓΟΡ̓ΤΕΒΒ᾽δ ἴῃ νἱπρ Δοοογάϊηρ 0 [Π6 ᾶνγ. [1,6 πι16 ἰηύγϑαΐ γοὺ πον ὁ ἴῸ 
Τοδα ἴ0 τ] ἴδνοῦ δηα δἰϊθηϊίοη, δηα ἴὸ 6 ἱπαυ]ροηΐ, ἰῃ (Πδὺ τ 616, ρουοῆδηοο, ψ ἢ 41] 
[Π6 σᾶγθ θοϑίονυθα οἡ {6 ὑγϑῃβ᾽δίΐοη, γ718 ΤΩΔΥ͂ Βθθῖ ἰο ἢδύθ [816 1η βοὴθ σψογᾶβ.Ἷ ΕῸΓΣ 
Ὑμδὺ τγᾶ8 ΟΥΡῚΠΔ ΠΥ υἱϊογοαὰ ἱῃ ΗθΌγον,. 6 μ88 ποῦ [86 Β81η6 ἔοτοθ ἤθη ἰγαπβ]α θα ἰηίο Ὁ 

1 Τὴο "' Ῥχοΐορτιθ τηδὰδ ὈΥ͂ 8ὴ πιησοχίδίῃ δ ΒΟΥ," ἰοσπὰ ᾿η [89 Α. Υ͂. θοΐοσο (δ6 ρνροδϑηὲὶ οὔδ, 1 οὐχί ἤσοκει (86 ἰδχὲ δὰ 
εκἶτο Ὦοτο. 866 τουτί δὲ 86 ο]046 οὗ ΤΥ Τηἰτοἀποίίοι ἰο ὑμὲβ ὈοΟΚ. 

: Πρ 99860}8 83 ἐδ 80} οἵ ΒίΣχδοἢῦ; δηὰ βγη οι ϊὰ ἴο “9661 οὗὨἨ [Π 6 δδῖηὴθ Ὡδῖὴθ τΐ εἶ. ΤὨΐδ νιαμ ἐμογοΐοσο [ἰτοὰ 
[8τοδ6] ἰῃ {86 ἰδίζος [ἰδῖϑσ, κάτω) τἰπιθδ, δϊοσ ἐλε ρμεορίο δὰ Ὀδοὴ ἰϑὰ δὟΑΥ οδρίΐτο δηὰ δ᾽} 9 ὦ Ὠοπλ6 δραΐῃ [δἴϊος 
ῖμο Οεδρεί νιν διὰ οδ] πρ Ὀ66Κ], δινὰ δ᾽ ηοοὺ [ογηὲξ δ᾽ ποδὶ] δύϊου 4}} ὑμὸ Ῥγορῃοίϑβ. Νοῦν 6 Κεδπαϊδιθοῦ 966}, 85 ὮΘ 
[4190] Ὠΐπι8617 νυϊξοδδοίῃ, νγῶ ἴτε, ἱ. ἐ., 88 Ὑ61}] 6 τιδῃ οὗ στοαὶ ἢ κϑηο6 δηὰ πὶδάοσα [86 οὗ ἔδο ρκτοδίοδὲ ἐπὶ} δος 
ἴδο Ηοῦτον [ογιΐ διηοῃς ὑπο Η.], ῶο ἀΐὰᾷ ποὺ ΟὨἿΥ κδίθον πὸ χτὰῦνο δηὰ βῃογὶ δοῃέθῃςου οὗ τιῖδο [κδϊμοσοά ποῦ ΟἿΪΥῪ δ 6 
δροίδοχιηβ οὗ βδρδοϊο8) ἴθ, ἰδδὺ δὰ Ὀδοὴ Ὀοίοσο ἰδ, Ὀὰὺ ἰμ6οὶ7 4160 υἰἱίογϑὰ δοϊοθ οὗ ἰδ οὐαὶ, ζ0}} οὗ που ἢ πῃ ὰοΣ- 
ἰδπαϊηρ δὰ πἰϑάοσῃ. ΓΈ ΘῺ δα ἐμποσοίοτο [θη Ὡον] ὑ86 ἄχοί ὅ6δκ ἀἰοά, Ἰοανί πα (Ὠΐ5 Ὀοοῖκ ΔἸ πιοβὲ ροτγτίοοϊθα [ο0]]δε(64], 
ἈΙγδος, λὲς ΖοᾺ [ογιῖέ [18].] τοοοϊ της ἰέ δἴζοσ εἶπ [Π{Π᾿πποὺνἰ46} Ἰοἷξ ὦ ἴο Β16 οὐσῃ βοὴ 96; ννδο, [[1.6}} δγυίης κοιϊίσῃ ἴξ ἰπίο 
86 Ὠδηάδ, σοι θὰ ἐξ 81} ογάουῖγ ἰμίο οὔ τοϊυο, απ α εαἰεα ᾿ [48] ἩΥΙΔάοπι, ἰπεἰ ς 6 Ὀοϊὰ [ποῦ ΟὨ]Υ} ὉΥ ἰδ οσὰ 
ὭΔΙΩΘ [6η4] δἷ5 δίμο Σ᾽} παρ [οτιὶ! παρε], δὰ [Ὁ] οὗ ΘσΟΌΓΣΡΟ 8160] .ἷν σταπάΐδιθοσ᾽' δ; Δ} υσίηρ ἐδ6 ΒΟΘΓῸΡ [δες τοθοΣ) 

ὈΥ [09 ὙΘΕῪ διὸ οὗ ᾿τυϊδάοσι ἴ0 ἈΑΥΘ ἃ βΊδαῖον ἸΟΥο ἰοὸ ἴδ6 βίαν οἵὗἉ ἐπὶ Ὀοοῖ [οὗ 6 Ὀοοῖκ ἰἰ66}1]. 1 οοπίδί οι ἢ ἰδ οσο- 

ἥοτο τῖδο [ΠοῪὐ δαβϑοὶοῦ 8) βα υἱῆρ, [Ὀοἱ ἢ] ἀδγὶ δοηΐδθησοδ, διὰ ῬΑ ὉΪ65, δὰ οογίδὶ ΘΟ ΔΡ διοίοηῦ κού! βίοσίοα οὗ 

[δἰοτίοα, δὰ ἔμοθο δΌΟου ἢ] πιδὴ ἐπδὺ ρ᾽οαδοὰ Θοὰ ; 8180 ἷβ ῬΥΔΥΟΥ δὰ δοῦβ ; ΠΠΟΣΘΟΥ͂ΟΣ [8120], ν δῦ Ὀδηοδίδ Θοὰ δά 
[οπιΐξ Ὠ6 4] τοποδκαῖοα Ὠἰβ Ῥϑορὶθ, πὰ δὶ ρδζυθα δ6 δὰ [οπιΐέ δὰ) οαροὰ Ὁροὰ ἐποὶν ϑηϑηιοα. Τΐδ 9668 ἀἰὰ ἰτ- 

ἰἰδὲο βοϊοϊηοι, διὰ γδδ πὸ 1668 ζδτηοῦδ ἴοΣ '᾿ννϊδάοσῃ δηὰ Ἰοδσηίΐηρ [Δ 6], ὈοΐῺ Ὀοϊηκς ἰμάθοα ἃ τῶδῃ οὗ τοδὶ Ἰοασείηρ, 
διὰ εο τορυἱοὰ αἰτο.᾽" 
ΔΑΟΎ. : ΤΌΔΩΥ διὰ ρτοδὶ (μεγάλων, ὈῸὺ ΟἸΘΔΥΙΥ τ] [86 ΚΘΏΚΘ οὗ “ ἱπιρογίδηϊ ᾽"). 8 ἀοϊ γογοᾶ υπΐοὸ ;Β8 ὉΥ ἰδο ἸΩῪ 

οἱο. (διὰ τοῦ νόμον .. .. δεδομένων ; ἴδ6 οοπίοχὺ Το ἶτοῦ ἐπ τοποτῃρ αἰτοη. ἸΤοτο ἰϑ ΠΌΔΙΙΥ Τουπὰ 10 ἐδο ἰδδὲ ποτὰ 
ἴδο δδῖηϑθ σοπιρουπάοὰα νὴῖϊῃ παρά). 4 ὃν οἴδοῖα ἐμπδὺ ανο 70] ον οα ἐμοὶν δἴορα. δ ἴον ἴο ψῃϊἰοῖὶ. 4 γυ)ῆοσγοοί (ὡς ; 
ἐδ Α. Υ͂. χυσδὺ ἔδτο τεαὰ ἐξ ὧν --- Βοὺῦ. δίορμοηε δὰ Βδάναο] --- οσΣ, ὧν --- σοά. Η. --- οὗ. Βτοϊδοπηοίον δῃὰ Οονε., αὐ ἰος.). 
Ἰ τοῦ ΟὨΪΥ ἐπο σοδάθσ πιυδὲ πϑοὰδ Ὀδθοοσηο (ἴ0Γ γίνεσθαι, Χ. Ο. Η. δὅ. 168. τοδὰ γενέσθαι). δ ψΐσ ἢ τὸ πὶ πουΐ (πιϑτκ., 

97 αποίλεν παξΐοη. ἸἸδο τοίοσθησο ἰκ 0 86 Φονγπ ἀἰκροσϑοὰ ἰῺ οἶμον ἰδ 6). 9 ψὮθα ὃ δὰ τἘ0} κίτϑῃ Ὠἰ 801 (ἐπὶ 
«λεῖον, ποτ απὰ πιογε. 1 οὐορὶ ΤΙ Σβο 6 ̓ 5 σοπάογίηρ, δὰ ποῖ ὑδπδὶ οἵ Τ7δἘ] ---αὐμείμ --- ὙὯο ΤΟΙοΣ8 ἴ0 πιά ἢ χὶϊὶ. 1). 
10 ληὰ οἴοσ. 1: χοοὰ υάᾳστηοπὶ (ἱκανὴν ὅξιν. Τδο ἰδίίοσ τνοζὰ ὯΔ6 70. ἃ ΒοΟοΠ ΔΥῪ τηρϑηΐτς, σκὼϊ αΣ α γεξμ 07 σχρετγὶ- 
Φηοε, Ῥγακίϊοο. ἸΤὨο ταί πιοδηιίημ ἰδ, α δίαίε, λαδὲί, οὗ ὈΟΔΥ͂ ΟΣ πιϊηά). 12 γγτὶ 9 κοιηοίΒίης (συγγράψαι τι). 1 νὩΐϊον. 
14 δῃὰ διὸ δὲ ἀἱοϊοὰ ἴο ἔμ ϑδλο ἐπίηκε (ἰ86 ψοτὰ ἔνοχος Πη6 8:5 σαμεν δομμα ἰο, ἩἘῸῚ16 τούτων ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ ΣΟΙΌΤΒ 0 ἔμο ποσχὶς 
υδὲ δροΐοῃ οἵ). 16 ρῥγοδὺ πιο πθοῦο. (Οπ ἴδ6 ἴογοο οὗ ἔμ γοῦὺ οἵ. νι. Ἐσχίίσρομο, ἢ Ῥ οἴΐο, διὰ Βυηδϑὴ δ ΒΒ δεὶ- 
«σετίς του ὰογ πολλῷ μᾶλλον ΌΥ͂ ἐπιπιαν τηθλτ. 8,60 (οηι.) 16 ὙὙιοτοίοτο ᾿οὶ να ἰπίσοαὶ γοῖ (παρακέκλησθε ον). 
11 ναγάοῃ μὲ (συγγνώμην ἔχειν) ἩΒοΣοΐη (ὀφ᾽ οἷς) ὙΘ ΠΙΔῪ δϑοῖῃ (ἂν δοκῶμεν) 0 ΠΑΥ͂Θ ΟΟΙῺ6 δδοτὶ οὗ δοῖ!θ Ἡοσάδ (τισὶ τῶν 

λέξεων ἀδυναμεῖν; Χ. 28. οχοϊῦ ὑπὸ δΔεὶ τοχὰ ; οἵ. Οὐν.) πϊοῖ τα ὯΔ γὸ Ἰδουτοὰ ἴο ἰυἴοτρτοῖ (τῶν κατὰ τὴν ἑρμηνείαν 
φπεφιλοπονημένων. ΜῪ τοιάοσίῃᾳ 186, ἴ0Σ [86 τιοδὺ ραχὶ, ἐδ κδῖη)ϑ δχοδρὲ ἰπ ἴπο ογάὰου οὗ ὑπὸ όοσάβ. ΕΥΣδο 6 ΣΟ 678 : 
“ βηά ἰο αγῷ ἱπάα] βοοθ ὝΠΟΓΘ τ ὁ ῬΟΓΟΏΔΠΟΘ ---- Δἴ Π06, ΓΟΔΙῚῪ ἐδο ἐσδπαϊαϊίί ο τδδ τγοσκοὰ ουδ τὶ [ἢ 266] --- τσ! βϑϑῖ ὑὸ 
δτο δἰ ]ϑὰ ἰῃ δοῖὴϑ ᾿γογὰ8.᾽" Βυπαθὴ 8 Βιδείισονγά : " δυὰ (0 ἢδγτο ἰπάἀυΐχοηοο, [6 10 δΒῃηου ἃ ΔΡροδσς ἐμδὶ νο, νἰ 411 [ἢ9 
ἀἰ! κοῆοο οχροηϑὰ οἱ ἐπο ἐγηκ διίση, ἰῸ ροῦῦθ Ἡορὰδ δ το Ὠοὶ 70}}γ δἷὲ [0 Β6ῃ66 "). 18. (η9 δδῖῃο ἐλίπξε υἰϊοτοὰ ἢ 
Ἡοῦτον (αὑτά ἐν ἑαυτοῖς ἑβραϊστὶ λεγόμενα. Τῖιο ἤει ΡΓΟΠΟΌΝ δοϑιδ [0 ΤΟζΟΓ, ἰῃ ΚΘΏΟΣΑΙ, ἰο ἐμο Ὀοοῖς δὲ ἀροΐοδ οἵ: 
180 ΣοΙοχίτο Ξ ἐπ ἰλφὶν οἱση, ἑ. ἐ., Ἰδηχύδρο, ἰδ Ηοῦτον. [ἷ. δδᾶγο τοηδοζρὰ Ἴτθοῖγ. Οἵ., υδὲ Ὀοΐον, "" υἱδεοὰ ἱπ 
ἔδο ογὶ κί), ἐν δαυτοῖς λεγόμενα). 19 δηὰ ἰΣαιδίδίοα ἰΐο. . . δγο ποὲ ἐδὸ δδθ ζοζοθ ἐπ ἐλε». 
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ΔποίΠοῦ ἰοησθ. Απᾶ ῃοΐ ΟὨ]Υ (Π18 ὈοΟΙΚ,͵ Ῥαΐ (89 Ἰδνν 1861} 4180,5 δῃὰ [6 ργορῃθοίββ ὃ 
δηᾷ {μ6 τοβὲ οὗ {Π6 θΟΟΒ, ἢδανθ ὯὨΟ 58118]}] ἀϊ  δθγθηςθ, υὐἱογϑά ἴῃ (Π6 οτἱσίπαὶ. ΕῸΥ ἴῃ [86 
εἶσην δηᾶ {πὶ γι ἢ ὙΘΆΓ ὑπάθῦ Είηρ Επυογροίθβ," σομλίηρ ἰηἰο Εσγρῖ, πᾶ οοπίϊπαΐηρ 
ἰλογθ βοῦῃθ (ἴπη6, 1 Τουπαὰ ΠΟ 518}} αἰ θγθηοθ οὗ Ἰθαγπὶηρ ὙΒαογοίοτο δ 1 Ὁπουρθῦ ἴΐ 
Πγοϑύ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ [ΟΣ ΤῺΘ 8807 0 ὈΘΒΙΟΥ ΒΟΙηΘ Ζ68] δηὰ αἰ] σθῆοθ οὐ ἴΠ6 ὑγϑηῃβϑίοη οὗ 
(8 ὈοοΙϊ ; " υδβίηρ ἱπα6οά, ἰῃ (Π6 πηθϑη ἰΐπι6. στοαὶ δύο Ὁ} 688 Δηα 8Κ111,5 ἰὴ οτάθι, 
μονίπρς Ὀτουρῃῦ (86 ὈΟΟΚ (ο 8ὴ δπά, ἰο 5 ρυ]1βὴ ἰδ ἔοῦγ ὑπο86 δογοβά δ]8βο, ψῖο τεὶβὰ ἴὸ 

ἘΟΘΟΓΕΒΙΑΒΤΙΟΤΒ. 

ἸΘΆΓΏ δηἃ ΡΓΘρΡΆΓΘ ὑμϑιαβ ] υ 8 ἴὸ ᾿ἰνθ ἴῃ (Πὲς συβίομῃβ ἢ αἰΐοσ (ἢ ἴδῃ. 

14. Υ.: χο89 ἐπι. 8.ογπῖίξ δῖε. 8 Ῥσορμοίδ (πδτρ., ΟΥ., Ῥγορλεείοα; ΠΟΘ, προφητεῖαι ; οἱ προφῆται, Ο. ΟἹ [,ϑ4..). 
4 νι ῦδη πον ΔΙῸ ΒροΚθῃ ἴῃ ἐδποὶσ ΟὟ Ἰδηβθδρο...... οομλίηρ ἰηἴο Εεγρὺ, ἤδη Βαογροῖθα τᾶ κίης. (ΟἿ, οὖν Τυϊχοὰ. οα 
5 ραδοδκζο.) δ. 8, Ὀοοκ (ἀφόμοιον ; Ὀυι ὅδ. 264., ἀφορμήν; [11., ἐφόδιον ; ἐδ6 Ὸ)  δὶο τοιοσα ἐμ6 οἶδ, ἱπυεπὶ ἐδὲ 
δίδτνοα γεξίεξος ̓  τολτα. οὗ Α. Υ.., Λείρ 67 ἱεαγπῖπο. ἴδιο Α. Υ. δοϑμδ ἴο Ὦδτο ἰδίκοῃ ἀφόμοιον ἰπ ἰδ) δοηδο οὗὨ “8 ΘΟΡΥ ) οὔ 8 
“τ τὶ) οὗ 0 8141} Ἰοδσηίΐηῃβ. 

(Ετὶἐκδολθ τοοοῖγοο ἃ καί ἥγοιῃ 111. Χ. Ὁ. Η. δὅ. 106. 4]. Οά 14ὲ. 1ὲ ἰδ ἴ2ο ουπὰ ἰῃ 17.). 

ἔσαν] (φιλοπονίαν) ἴο ἑπίοτρτος ἰὺ (τήνδε τὴν βίβλον. Οἷ. ποίϑ ὅ, δθονο). 
208. ΟἹὰ [Δἱ.) κτεαὶ να οί πο68 δηὰ δ 11} ἰῃ ἐλαὲ βρδοθ. 
ἄγοτα 111. Χ. 6. Η. δδ. 106. 166. 2683. 254. 296. ἴον ἄγοντα οἵὨ ἔ16 ἐεχέ. γεε.). 

4 Ετὶ χβοδο τοοοῖνοι οὖν ἔτοτα Χ. Ὁ. Η. δδ. 106. δῃηὰ ἰδς ΟἸὰ [Δἱ. ΤΑ. Υ͂. οηιῖδς α18δὸ 
4 ἀΠκοηςο (σπονδήν) δὴ ἃ 

9. υρίηκς (οπιδ γάρ νὰ 111. δ. 106, 1δὅ. 
10 [ὁ Ὀγίηξ . . .. δηὰ (ἀγαγόντα ἰΒ Δἀορίοά Ὦγ Ετίἐχεοῃο 

11. δοφί ἐΐ ἰοτὶ; 107 [61 δ]κο, νοῦ ἰα 

ἃ ΒιγβΏμο ΘΟΌΒΕΥ (ἐν τῇ παροικίᾳ, ἑ. 4., Εχγρῆ; Ὀυϊ οἷ. ἀθογτο, τοῖς ἐκτός) δὲὸ τ  Πς ἴο ἰοδτη, Ὀοῖηζ Ῥτορασοά Ὀοζοσο 
(προκατασκευναζομένοις ; 11. 1Π1. Ο. 68. 106. δ]. [6 δοουῦδ.) ἐπ τη θογα ἴο 176. 

Ῥποιόοσῦμ. 

Ιη 11. 1Π. 155. {πὸ 1116 18. δα ΡΥ Πρόλογος ; ἴῃ 
Ο. Σιράχ ἰβ8 δΔἀμοὰ ; ἰῃ Χ. τΠδθγθ ἰ8 πο [ἰ{]6. --- 
ΤῊΐα ἰηϊτοἀποιοη [ὁ τἰ6 Βοοκ οὗ Εοοϊοαί αβιϊσιβ, 
ὈΜΔΚΘ (6 ὈΟοΟΚ ἰ[86]{, νγὰ8 ΟΥ̓ κί ΒΑ }Ὺ ὙὙΓ ττΘ ἢ ἴπ 
Οτοοκ, 88 ἰδ εἰθασ ὑοῦ ἔγουθλ τς ΟἸΓΟΌ ΒΔ 68 
δὰ [Π6 βἴγ]θ. [118 σϑῃυΐ ποθ 88 8. ππάοιυ Ὀῖθα. ---- 
ΤῺΘ6 Ἰαὰνν δῃὰ ἴπ ὕσοῦρμοῖβ δ 86 ΟΥ̓ ΒΟΣΒ. 
Τἢοδ6 δγὸ ἴδ 6 ψ6}1}-Κῆοννη τ[Ὠγθ6 ραγῖδ ἰμῖο νυ πο ἢ 
(6 ὕοοκβ οὗ 1:6 ΟΙα Τοβίμιπθης ποσὰ ΘΔΥ]Ὺ αἱ- 
γἱάθά. ΒΥ 6 ͵αδὲ (τῶν ἄλλων) ἀοιυῦι 688 6 
ἰοΥίίεγβ οὗ ἴ;)6 Ηδρίορσαρῆδ δῖὸ πηϑθϑιῖ. Δμηδβῖ 
Ὀοϊον,, [6 ἔογπιῦ]α ἔοτ [9 Ο]ὰ Τοοδίθηηθηϊ ολΟἢϊ- 
ς8] ὈοοΟΐκΒ ἰδ ρσίνϑη ἴῃ ἰζ8 ΙΟγὸ ὑϑὺ8] ογῃι : ἐἦδ ἰαιν 
απά ἰδε ρτορἠείδ απα (ἦέ τεδὶ ὁ ἰἠ6 δοοξξδ (τὰ λοιπὰ 
τῶν βιβλίων). (Οἱ. [κὸ χχῖν. 44, ἀπ αὰ ΨοβΘορλ 8, 
(οπίγα 4., ἱ. 8. --- ΤΏΟΒΘ ὍὯΟ δῖὸ δυσοδ. ΤῈ 
ον ΨὯῸ Βδὰ οπιὶργαῖθά ὕο οἵδοὺ οοῦη τ ῖθ8 8ΓῸ 
τηθϑηῦ, ψμαγυϊςυ] ΑΓ τἴοκθ οὗ Ἐχνρῦ. - Απὰ [86 
ΟὗΟΣ ὌΟΟΙκδ οὗἩ οὖν ἔδύμοσθ. “ΓΠ|8 οἰγουποσῦ- 
[ἴοι ΒΘΘΙῺΒ ἴ0 Βᾶνὸ ὕδθῃ Θιῃρ]ογοά ὑδσιιιπα δὺ 08 
το 16 Ηδρίομταρῆδ γα ἀιεϊχηδῖθα ὈΥ̓ ΠΟ ΟΠ6 
δροεία! υἷι}6. --- Βοοοσηίῃφ διίδοῃϑὰ ἴο [Ὠΐδ 8160, 
ἃ. «., [89 ὕουκ ὑπαὶ 1168 Ὀδέογα ι.8, ἔγοπι [6 Ρθ6ῃ οὗ 
Φεοομβ. Τθὸ Οτοοὶς ἰ8 τούτων ἔνοχοι γενόμενοι. 
ΤΠν. δα͵θοιῖδνο πῃ 106 ῥγοθθηΐ 8656 ἰδ Ὁ804}}} 
[ο]ονεὰ ὃν τὸ ἀδιίνο. Βαϊ οἴ. Ηϑοῦ. 1]. 15, διά 
Βιυιῖηδηῃ, Ρ. 170; ὙΝΊΩΘΥ, ᾿. 202. ---- ᾿Ἐπιπροσθῶσι, 
χαϊχῦ ΤΩΔΚΘ Ὁσοῦτοδβ. δοι)θ τοι] ἔγϑἢ 1800 
ααα ἰο, αῃὰ ἀοτῖνο ἔγοπι ἴΠ6 ρβϑδαρὸ [6 ἰάθα (δῖ 
ἰῃς ϑοὴ οὗ ϑδίγδο; νν ηθα ἴο δι πλυ]αῖο ἴοὸ ἔα ΠΟ Σ 
οὔἴοτε ἴῃ ἴΠ6 ὙΑΥ οὗ οομιροκίηρ Βοιηθι ἰηρ (δ δὲ 
τηϊσ ἐν Ὁ6 ΤΟρΆΓ θα 88 σοι μ᾽ ον [ἢ 6 "ΤΟΥ ΚΒ ΠΘ668- 
ΒΆΓΥ ἴοΥ δυςὶ ἃ8 νου] ᾿ἶνο αἴθ ἴ9 ν. ΤΠθ 
τοῦ σου  Υ ἢ85. 0}}}8 τἸηϑδπΐηρ ἴῃ 108 ἐγϑηδίτἶνθ 
δΘΏ86 ; Ὀυῦ ἴπ6 ᾿πουρῆς τς ἢ οὔθ σψου]ὰ {{||8 
διιυρίο ἰῃ ἔων ἀορπιλιὶς Το οηΒ ἰ8 ΠΟ] ἱποοη- 
του διὰ ἔοζοῖρη ἴο ἴθ σοηίοχῦ. Ηθδποθ ἰὐ ἰ8 
δ Πτδε ἴο Βὰ} τδὲ 016 ννογὰ 8 ἐπιρίοΥ θα ἤθγθ 
ἴῃ 8 ἱπίγδηβιῦῖνθ 56η86, νῖςζῃ [ἢ6 Ἰηθϑηϊῃρ χίνθι 
ἴο ἰξ αὔῦονϑ ὈΓῚ 18. Τἰλ8 υἱϑθὺν ἰδ δαυρρογίθα ὃγ 

ἘτιΖβοῖο, αηὰ ΒαηΒθη᾿ 8 δὲίδεοϊισεγξ. το ίβο πο 6 Ὁ 
885 (0 10] ον Ὡοῖθ οὐ τ νοτγὰ : “" 7ηδιι 
ααὐάαηί, ἱ. 6., ρτοπεϊαπί, εμίοτῖια εαϊαπέιν.᾽ 
ΓληᾺ6 ὑγδηβὶαῖοθ: “ δαπιΐξ ἔγεμη τ Ἡεϊελοίϊ 
αὐοὴ αὐτοὶ αἴδδοα διμαΐμτα ἐπ ἀεγ Ετοπιναϊσζεὶξ 
ἐηιἼ6Γ υοἰ κοπιτιθποῦ τοεγάη ;᾽" δὰ Ὧὸ Ὕγοῖιο: 
“ μα εἰοῖλ ὑπππιον ηιοὴν τυεγυοί κοιηταποπ πιδολίδη 
αιιγοῖ οἴη σεδείεἰἰοἦθα 1,εδεη." ὍὙΠοσθ ἰα πὸ ονΐ- 
ἀόηοθ ἰπ ΟὟΤ ραββᾶρθ, ἰῃ βιοτγί, [δῦ (ἢ86 βοὴ οὗ 
ΘΙΓΑΟἢ τοραγ σα ἢἷβ νοῦκ 88 οἵ 8 ᾿θνὸ] στ [ἢ 6 
δον θη δουγίριατοβ, ον ὉΒοῦσίῦ ὑπᾶῦ ἰδ παρ ρθ1- 
ἴδρ8 Ὀ6 τοσείνοα διποηρ ὕπθιη. ΤΠ ἱπιργοββίοῃ 
τηλάθ ΟΥ̓ τπΐἰ8 ΘΧΡΙΔΏΔΙΟΣΥ ἰυϊγοσποίίἼοη οὗὐ ἰδ 
δταπάβοῃ, Ἀ8. ἃ ὙνΠο016, 8 αυῦ9 ἔἶ6. ΘΟΠΟΓΆΓΥ. -- 
Ἐφ᾽ οἷς ἂν δοκῶμεν. . .. ἀδυναμεῖν, χὰ τ ὨΪΘῈ τγθ 
ταὶ δ ΔΡΡΘΩΣ ἴο ὈΘ ὕὉΣΔΌΪ]Ο; τηρϑηΐπρ, 845 [6 
ςοπίοχῦ ΒΒ, τολεγα 7 πιϊσἠὲ δέοπι ποί ἰοὸ ἤαῦε ἠϊὲ 
ἰλε πιαγξ. --- Τὰ ΗΘΌτονν. ΑΒ [Π͵8 Ῥγοίοσιιθ σοη- 
(Αἰη8 ἴπΠ6 ἢγβι δ υδίοη ἴο ἴπ0 ΟἹὰ Τοβιαπιθηῖ 
σΔΠΟἢ 88 8 ΠΟ]6, 80 4180 Ὁ τη Κοθ ἔπ ἤγβὲ τι86 οὗ 
116 νογτὰ ““Ηεῦτον ᾿᾿ νη ΐεὶ οοοατα ἰῃ οχίδης ἢΐ5- 
[ΟΥΨ. --- Απα οὶ ΟἿἹΥ [δμὲ8 ὈοΟΙ, Ὀπὲ (86 Ἰᾶῦν. 
118 ἴο Ὀ6 ἰηΐοτγεοὰ, εἴθ, ταὶ τἰ6 ΟἹὰ ᾿Τοδιδιιοης 
δά αἰγτοδὰν ὕθοι γϑπμϊδιθὰ ἰπο Οτγϑοῖὶς αὖ τὶθ 
{ἰπ|0 ὕΠ086 ψΟΓΩΒ ὑνοῖθ ψσὶ 6. -- ὈΙΒΌΣΘΩοΘ. οὗἁ 
Ἰϑασειΐηᾳ (παιδεία). ΤἈΐδ (το κ νογιὰὶ τηθλη8 
τηποἢ ἴΠ6 Βάπι6 85 Οἵ πογὰ “Ἢ σαἰΐζυγο᾽ (Οογιηϑῃ, 
διίάωπφ); Ὁπι ἰδ ἰ8 ἀου Ὀ11688 πϑοὰ ἤθγθ 'π ἃ πλοῦ 
᾿ἰπηοὰ 5080 88 τγοΐογγίην ἴὁ ὕἴοϑθ βαῦ)θοῖβ οὗ 
νοεῖ (6 ΟἹὰ Τοβίδιηθηῦ δηὰ ἴΠπ6 ργϑβοης Ὀοοκ 
ἰγοϑδῦ. --- ᾿Αφόμοιον Ἦπ8 ὕδθὴ ΥΑΓΙΟΌΒΙΥ τοηάογθά. 
16 τρθϑδὴδ ισλαὲ ἐδ μηἰϊξε, αἱ βότεπὶ. “ΓΘ ου]εῖνα- 
ιἴοῃ οὗ 6 ζ96π8 ἴῃ Εσγυρυ νν88 οὗ 8. ἰδῖον βογῖ, 
ΗἩδ]]θηΐδβιὶς. -- ϑοσὰθ Σ068]. [{ ἰ8 πιοθϑιγ βροόκθῃ. 
-- Ἐν τῇ παροικίᾳ. 866 7εχί. Νιοίεα. Πο νοτὰ 
ΠΊΘΔΠΒ ἐξυίπα ἱπ α μίαοε ἃ8 πάροικος, α 50)ΟΜΓΠΟΥ. 
ΟΥ. δυά. ν.9; ὙΥΙΒα. χίχ. 10. 1 ανὸ χίνϑθη ἰδ 
ἰιοσὸ ἴΠ6 τοηἀογίηρ “ δυτοδά," ἴο σογγοϑρομὰ ν᾿ [ἢ 
ἐκτός αῦονθ, [1:9 88:26 Ῥεβοηδ ὑδίπῳ δου ἀθμι } Υ 
τθδηῖ. 

ΟΒΑΡΤΕᾺ 1. 

1 ΑΥἹ, τϊβάοπι σοηιίδ ἴτοτῃ ὑπὸ 1,οτᾷ, 
Αμᾶ 18 ψἱἢ} δ ΤῸΓ Θυϑυ. 

2 Ἧο οδὴ ΒΌΠΌΘΓ (6 β8ῃά οἵ (Π6 868, δηὰ ἢ} ἀγορ8 οὗ Γδίῃ, 
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Αμπὰ {86 ἀδγβ οὗ οἰθγῃγ ἢ 
8 ΒΟ ΟΔπ ἰτβοθ 1 ουὐ {π6 πεῖσαί οὗ μϑαυθη, δπὰ (Δ Ὀγθϑάι οὗ ἴδ ϑαγία, 

Αμά [Π6 ἄφδερ, δῃ νυ ἰβίοτχῃ ὕ 
4Ὧ4 Ὑ)βάοτῃ τγ88  ογοαιθα Ὀδίουϑ 8]] ἐλέηφϑδ, 

Απά ρῥυυάθηϊ ἀπἀογβίδπαϊηρ ὃ ἔστουλ Θγϑυ]᾿ϑιΐπρ." 
6 Το νβομ νγχ88 (Π6 τοοῖ οἵ ψ βάοτῃ γϑυθϑ]ϑῆ ἢ 

Απᾶ ψὴ0 Κηϑνν Π6Ρ Β00116 ΡΙΔΠ8 35 
8 ἴΟμα 8 γγῖ8θ, στοϑῦν ὃ ἴὸ Ὀ6 ἔθαγϑᾶ, 

ΤῊΘ 1ογὰ βιυἰπρ' ὌΡΟΣ ἢΐ8 ὑΠΓΟΠΘ. 
9 Ηδ ογοαϊοα ἢϑγ, δηὰ βαν Ὺδσ, δῃᾷ τηδᾶθ ὮῸῚ πον," 

Αμᾶ ρουγοα δ6Γ ουξ ἈΡΟΩ 8]] ἢἷ8 ΟΣ ΚΒ 
0 ὙΤοροίδοσ τι 19 411] 68} δοοογάϊηρσ ἴο ἢΪ8 σἸΓ, 

Αμπα Β6 Βαβίοννθα μδῦ δϑυπάδῃηθν οἡ Ἶ5 ἔμοπι ὑμαὺ Ἰονθ ἦτ. ̓3 
11 ΤὩο ἔϑαν οὗ {86 Ἰωογὰ ἐξ ΒΟΟΣ, δῃᾶ βΊΟΓΥ, 

ἈΑπά ρ]δάμῃαβ8, δπα ἃ Ἵγούγῃ οὗ το]οϊ ον. 
12 ΤΟ ἔθαγ οὗ 86 1,οσγὰ οοπίθηίβ {9 18 μϑαγί, 

Αμπᾶ ρίνϑι 1ΟΥ, δπηα ρ]αάπθεβ, δῃᾷᾶ 8 Ἰοηρ 11{6.}} 
13 ὙΠ} Ηΐτη σῶο ἔδρατγοιἢ ὑπ6 1,οτὰ, ᾿ξ 8411 Ὀ6 τ]]} 1δ δ (86 48, 

Αμα Β6 888]}] θ6 Ὀ]6ββθα 15 οῃ {86 Αγ οὗ ͵8 ἀθδίῃ. 
1{ Τὸ ἔδθαγ [9 1, ογὰ Τἴ ἐς 186 Ὀερίπηΐηρ οὗ τ ὶβάοι ; 

Απᾷ 20 18 156 ογθαϊθα τὶς {Π6 ἔα! 1] ἴῃ (Π 6 τοι. 
165 856 ργβραγϑᾶ ἴῸΓ Ββυβϑὶ ἢ δὴ δνυδυ ϑύϊηρ ἀνθ] ] ]ηρ-Ὀ]Δοο Ὁ τὰ ἢ τηθῃ, 

Απα 886 Μ011} σομ 1 8}}Ὺ Τϑτηδίη Ὁ νυ ἢ {π6 ὶῦ βθϑά. 
16 Τὸ ἴϑρϑν [86 1ογὰ ἐς [1] Π688 οὗ νυ Ἰβαοσ, 

᾿Απᾶ 886 τπιδκϑἢ ὑΠθῖ ἀγα θη “1 ἢ ΠΘΓ τα 8. 
17 διιὸ Π]Π6 ἢ 411 ποὺ Βουβα ψ τ} ὑΠϊπβ ἀΘβ᾽γ80]6, 

ἈΑπά [Π6 ρΆΓΠΘΙΒ ὙΠ} ΘΓ ρῥγοάαοίβ. 3 
18 ΤᾺ ἔθαγ οἵ {π6 1ογὰ ἐξ ἃ Ἵσοῦγῃ οὗ ψ 8601), 

ΜαΚίηρ Ρ6806 δῃᾷ σϑϑίοσθα ἢ θα] ἢ 35 (0 ΠουΓΙΒῃ ; 3 
1 Απά 6 βδ.Κ7 δπὰ σϑνθαὶϑα ποὺ; 3" 

586 ΡΟΌΓΒ ΟΣ 81.111 ἀῃπα ῥγδοίῖοαὶ Κπον]θᾶρθ, 
Απά μοὶρμύθηβ (86 ΒοποΥ οὗἉ μϑῖὰ ἢ μα ΒοΙΪα ΠοΓ ἔδβί. 

20 Το τοοῦ οὗ Ὑ]ΒάοΙ ἐδ ἴο ἴϑδαὺν 186 1,ογ, 
Απά {Π6 Ὀγάποῆθβ ὑμογθοῦ αγὸ Ἰοηρ 11{6.5 

οτα. 1-6, - 1 ΑΟΥ. : δηά, 5. Πρ ῃ Ὅθοῃ. δ (6 υπἀδογδίδη πᾷ οὗὁ ρυιάθῃσθ. (ΤῈ6 Θτϑοῖς [5 σύνεσις φρονήσεως 
ΔῈ] νου] τοηᾶον ὈΥ ϑμηίια ἐορηίο; ΒῈπαΘῺ᾽ 5 Π δεϊισοεγί,, νοτεϊ πάϊχο Εϊπαομῦ ἘΣ σβοδθ, ἀίωρε Εἰεδίελε; Οδδῦ, 
ἀδελεδὲθς Ῥονείαπα ; Βτεϊροβιποίάοσ, διώσισια βαρίὶεηΐα.) 4 (τοῦ. δ) 726 ποτὰ οὗ Θοἂ τοοδὲ πἰκ ὦ ἐη6 Του δὶ οὗὅὨ πίϑάοισα ; 
ΑὩὰ ΠΟΥ ὙΔΥΕ αγέ οὐσ  δδέϊηρ σοϊζωχηδηδιπιοηΐδ. (10 ἰδ Του πὰ ΟὨ]Υ ἰῃ Η. 23. δ. 70. 106. (τ ἢ ἃ τασίδοῃ), 245. 268. (πιὰ 
ἃ υδτὶ δι ἢ), Οο. Οἱὰ [4δ[., δῃὰ 1 δυο ουἱιϊεοα ἱξ.) δ οί; .. Ὀδοι σουοδι θὰ. 6 οὐ γμὸ δίῃ): Κπόν ΒΟῸΣ Ὑγϊ80 
οουπηδοὶβ ἢ 

γετα. 1-1Δ. ---ἴ α Υ. : (νον. 7) ὕπο τολοηῖὶ λαίλ λὲ ξηοιοίεσρε ὁ τοΐφάονι δέει »ιαῦς πιαπίεει}  Ακά ωὧδλο λαίὰ ὑυκάε-- 
δἐοοὐ ἀέν ξτεαὶ ἐαρεγίεπεε (1 ἰ6 ζουηὰ ἰὴ Η. 28. δδὅ. 70. 1068. 258. ΟἹ [Δι.} 8. ΤΠΟΙΟ ἰδ 006 τῦΐδο α"α τοδὶ ῖϊγ. (ΤῸ 
ἴοτοοϑ οὗ ἴμ9 τϑοκ, εἷς ἐστι σοφός, φοβερὸς σφόδρα, ἰδ ποῖ κιῃΠοϊδ ΠΕ} π|}} Ὀγουρὰδ οὐδ. ἴπ ἐμ Ζο]] ον ᾿ἷπο, Οοάά. 
δδ. 10. 108. 258. ἀπὰ (μο ΟἹὰ 1Δὲ. ᾶγο βυρρι θὰ (86 ττΟΣὰδ καὶ κυριεύων ὈΘίοτο κύριος, ΡΓΟΌΔΌΪΥ ζοΓ (Π9 Ττϑδδοὴ ἐδδὶ ἰπ 
ἐπιροτίδηϊ δ ποτ εἶ68 -- 11. 111. Χ, Ὁ. Η. -- [80 Ἰαδὺ τυοσὰ ἰδ Ἰοϊηφά ἴο μι δὺ ἴο!]οῖνθ. Τπ6 οοπίοχὺ βοοσηδ ἴο Ὀ6 ἀοείἀ οὐ γ 
αζαϊμπδί ὈοΓῺ ἙσὨΔΏΚΘΟΕ.) 9 πυπιρογοὰ δοκ (ἐξηρίθμησεν. 1Ὲ ἰδ, ΔΡΡΑΙΘΏΪΥ, 8 [4180 τοπἀοτίης οὗὨ ΟΌΣ ὑσϑπαϊδίοσ. Οἵ. 
ἴδ ΧΧ. δὲ 9οὉ χχυἹ!. 27, τότε εἶδεν αὐτὴν καὶ ἐξηγήσατο αὐτήν, ν" Εἰς ἃ ῬΓΟΌΔΌΙΥ ΔῪ δὲ ἴμ6 ὈδΔδὶα οὗ [δ6 ῥσϑλθῃϊ Θχργοϑ- 
βίου ; δἷβο, ᾿υδὺ Ὀοΐογο, ἰδὼν ἠρίθμησε. ἕεο Ορηϊ.). 10 δὴς ἐς ἱἢ (86 Α. Υ. ΡΙδοϑδ ἃ {11}} βίορ δὲ ἔμ εῃὰ οὗ ἔπο ὑσουϊ- 
οὐβ ᾿ΐπ6). 11 Ὠδ(Ὴ αἰυθῃ μοῦ ἰοὸ (ἐχορήγησεν ; οἵ. τον. 26). 11 ΤΉΤΟ ἰδ Δ Δ ἀ|ὁ0ῃ οὗ ἔνο ἰἰποα ο γον. 10 ἑουπὰ ἰδ 
ΤΙ. ΤῸ. 268. διὰ ἰἰ ἰα Τουπὰ 4]5ο, ἴῃ δ σογστυρὶ ἔοστῃ, ἴπ ἔμο ΟΙΪὰ 14. 12Α.Υ.: Τὸ ἴον . .. πιλοὶἢ ἃ ΤΩΟΣΤΥ (τέρψει), 
9 Ἑοϊ)ονίης τον. 12 πὸ οοἀάᾷ. ὑικῖ πιο ἰϊοηοα Ὦδνο δὴ δά ἀἰξίου οὗ ἔνο ᾿ἰποι. 

ογη. 18-18. -- 16. .Α.Υ.: ὝἜοΕδΟ.... .. 80 νν0}} νυ Βἶτα. 19 δὰ δγουγ. (ἘῸΥ εὑρήσει χάριν οὗ [86 ἐσχέ. γες., Οοἀά. 

ΠΙ. Χ. 6. Η. 23. Τ0. δἱ. Οἱά 1δὲ. δυὸ εὐλογηθήσεται, »»ἰοὮ ἰΒ δἀορίθά ὈΥ Ἐτίτεδε μα. Το Α. Ὗ΄. ποιΐοοδ 1Ὁ ἔῃ ἐπθ σρδσ- 
αἷη.) 1 (Τηδίοδὰ οἵ τὸν θεόν οὗ [8 ἱεχέ. τες. Δ 11., ἘΥΤ Ζκο 9 το οῖ γ6 8 σοι) 1171. Χ. Ἡ. 28. δδ. ἃ]. 6ο. τὸν κύριον, 
ὙΠΟ. τὸ δηᾶ 8458 ὈσΘῺ δἰτοδὰν δἀορίβα ἰῃ ἔμ Α. Υ.) 1 νᾺΒ (Δ ζοῃ τὶ {ΥῸ} ΠῚ. 19 ΒΑ Ὀπϊὶ δὲ... .. ζουσπ δ» 
τοῦ. (1μὲ1., Βαϊεμοὰ..... ἐουπάδίίοη. Βαὲὶ ἐδ τοχὺ --- νοσσεύω --- ἰδ οἱ ὑποὰ 88 ἰΥΔΏΒ  {γὸ,. δ ἃ ὨσοΏ66 θ᾽ τί ἐσδοο που ὰ 

ἐδκο θεμέλιον 88 ποπι., διὰ ἴῃ δρροαδί πο τ  } {8ὸ γοτΌ, ἱ. 6., 616 Ὡδδίθα, ὑγορδζϑὰ δ ποδὶ π ἢ τπθπ, 8 οἰθτῃδὶ ζουῃ δ» 
ἰίου, ἀν }} πρ-Ὁ]8δο6.) 59. 584}} οομίίπυθ (ποῖ αυἱ0 δἰτοτβ ΘΩΟΌΡὮ ἴος ἐμπιστευθήσεται. Ἐτιϊεβομο δηὰ Βυ;ϑθη 5 Βίδεῖ 

«σεῖς, ἀαωεγπα δίιείδεπ ; ΥΔΆ],..͵ε8 εἰ λαδεδίέων υετεαπίϊ ἵπῖεν Ροείεγος ἐογμτι. 866 Οοπ.). ἘΔ δ)Ιοἱἢ τπηθι. 33 [Π6]Ὁ 
(46 111. Η. 248. 268. Οο.) Βοιιδο.... .. ἰὈΟΓΘδδ6 (γεννημάτων. “Ἢ ἸΠΟΓΘΉδ6 ᾽) ἰδ ποὺ με βῆ ΘΠ ΕἸῪ ἀσῆη ἰ 6). 28 ροτίοεξ ΒοΔΙ ἢ 
(ὑγίειαν ἰάσεως ΞΞ λεαίὰ ο7) ἀεαϊἥηρ, ἤοπι ἡεαϊπα. Αἵ τοιιδσῖκ οὗὨ αΔδῸ [σον ἰσμξ οἡ ἰλ6 τοπάοτίηρ οὗἉ [Π9 Α. Κ΄. : “ῬδΣ- 
ὯΔ 06 ὑγέεια κἰκηϊδοά ροτίοοϊίομ, δ ὑγιής, δεοοτάϊηρ ἴο βυίάλε, ἰΒ τέλειος ; 50 ἐπδὶ ἰξ ταϊρΐ Ὀ6 ἰσδηδἰδίοα, ροσγῖοος ᾿θδ]- 
ἴα.) 8ει. ΕΟ]]ον Ὡς τοῦ. 18 ἔμογο ἰθ ἔμο 1ο] ον ς δ ἐΐοι ἴῃ ἰδ Α. Υ͂. : “' Βοίδ τ ΒΙοΝ δῖ ἔδο μὰ οὗ Οοὰ : Απὰ ἰς 
Θῃϊλυχοι ἢ ἰμοἷν σοϊοϊσίηρ ἰδὲ ον ἢ ἷπι." ΤΏ ἰα ἑουπὰ ἰπ Η. 10. 248. σο. 

ψόοτε. 19-24. --- 35.Α. Ὑ, οἶα ἐλβ ᾿ἰπο (ἱτὰ 248. 263. 6ο.). 36 {γ!ράοτῃ (κο Η. τὸ. 106. 248. αἱ. 6.) ταϊ ποῖ ἀπῇ 
6Κ1}} δὰ κΚηοπ]οάςξο οὗ υηἀοτοίδηάϊπᾷ (γνῶσιν συνέσεως ; οἷ. γα Σ. 4), δη ὰ Ἔχδι θ ἢ ἐπθῖῃ ἐ0 ΒΟΠΟΌΣ. 21 (γον. 21) Τ.6 
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22 ὕασι ύθουβ δῆσον ἢ σδηποί Ὀ6 Ἰυβι ῃθἀ ; 
ΕἘῸΓ ἐΠ|6 ΒΎΨΔΥ οὗ ᾿Ϊ8 ΔΏΡῸΓ 8 (0 ἢΪ8 [4]] ἦ 

28 Α ρεΐβρηϊ πιαη ΒΟ]48 ουὔΐϊ τη] 8 ὃ {1π16, 
Απά εαἴἰθυνγαγαβ ἸΟΥ͂ ΒρΓΙΠΡΒ ὁ ἋΡ υηἴο Ὠίπι. 

94 ΗΘ6 Ηἰᾶοβ ᾿ἷβ8 ττογᾶβ Ἀη11] ἢ18 ὅ {Ἰπη6, 
Απᾷ (δ 11ρ8 οὗ ΤηΔ ΠΥ 011} Βρθδὶ ΠΥ οὗ μῖ8 βαρβοὶίῃυ. 

2ὃ Το ἱπίο]]σοηΐ ργοόνογῦ 187 ἴῃ {Π6 ὑΓΘΘΒΌΓΘΒ οὗ τί βάοπι ; 
Βαυὶ ροά]ΐη 688 ἐδ ἀπ δοοταϊηϑίϊοῃ [0 8 Β' ΠΏΘΓ. 

26 ὲ7Τέιδου ἀδβίγο τ ]βάομ, ΚΘΟΡ 6 ΘΟ Πα Πλθηί8, 
Αμπά ἰδ 1ογὰ ν1}} θοβίουνυ ἤ6 Γ᾽ δι ἀδη ΠΥ. Ὡροὶ ὃ (866 ; 

2 ἘῸΓΡ [06 ἴϑαν οὗ {πῃ0 1,οτὰ ἐξ ψνβάομι δηά ἰηδίγυοίίοῃ, 
Αμᾶ ἢά6 1} δηὰ Βυτα ν " ἀγὸ ἷ8 ἀο] ἐρ ῦ. 

28 ΒΒ6 ποὺ ἀϊδξουοαϊοηῦ ἴο (Π6 ἴδϑγ οὗ τπ6 1, ογά,19 
Ἀπ δομλθ ποῦ υπίο Ὁ 11 νι ἃ αἰν 464 13 Ποατγί. 

29 ΒΒ ποΐ ἃ Βγροοῦῖίθ ἰῃ 0}6 εἰρη οὗ ζἤθῃ, 
Αμπά ἰδκο ποοα δ ψῇδὺ (μοι βροϑικϑβῖ, 

80 Ἐχαὶῦ ποῦ {μγβ86], 16βί ἴμου 14]], 
Αμπὰ ὑτίηρ ἀἰββοποῦ ἀροι {Πγ861},}} 
Απά Οοά γτονϑδὶ 1 {Πγ βϑογθϑίβ, 
Απὰ οδϑῦ (866 ἀονγῃ ἐπ [Π6 τηϊἀβὺ οὗ [π0 σοῃρτοσαίΐοῃ, 
Βοοδαβ6 ποὺ ολπχαβὲ ηοῦ ἰὸ δ {116 ἔθαγ οἵ 6. ἐρεῖ, 
Απὰ ἰῃγ Βοαγί γγχὰ8 Τ 10]] οὗ ἀδοοίϊ. 

ἦδος οἵ πο [τὰ ἀγί νοὶ ΔΌΨΔΥ κἰπΆ: πὰ ψνοτο ἰξ ἰδ ῥτοδϑιὺ ἰδ ἐσθ ἢ ΔἸΔΥ πτοίῃ. (Το δ ἀϊείου ἰδ Τουπὰ ἴῃ Ἡ. 70. 
108. 243. 268. σο. ΟΙά 1,δι., τὴ ἢ τοῦθ ΟΣ 1686 γαγίδιϊο.) 1.Α ἐυτίοιιδ πιδη (886 Η.. 70. 106. 243. σο.} 2 ἔῸΣΥ ἐλαὶ 
δε ΒΒ ἀοοισιοιίου. 8 ΜΠ Ὀεδν ἴοσα. (19 ποτὰδ ἕως καιροῦ ἀνέξεται δΒδτοὸ ἃ ἀἰ ογομὶ ἤοσοθ. ΤΏΘ τοχὺ Ετὶ χε 9 
δὰορίδ ἴσου 23. 243. 263. 6σο. ΟΙά [4Δἱ. ζοῦ ἀνθέξεται οὗ [ὁ ἐεχί. γες., δὰ 11.) 4 ἸΟΥ͂ 8..}8}} δρτίῃκ. δ ΜΠ] πίάθ. .., 
ἴοσ ἃ. 6 ΣΩΔΏΥ (πολλῶν ἰδ δἀορίοι ὉΥ Ετὶἴχδοο ἤτοι 111. Χ. Η. δδ. 70. αἱ. 6ο. ΟΙὰ [βὲ., ἴον πιστῶν οὗὨ [80 ἐεχί. γες. 
διὰ 11. ; οἵ. χχχίχ. 9) 8.)81} ἀϑοϊδθ [8 νυϊϑάοιι (ργδοῖίς 8] υϊβάουι, ἰ ἐ6 11! χϑηο6, δα βοΐ ευ, σύνεσιν). 

γοις. 2δ-30. -- ἴα. Υ. : Τὸ ῬΔΥΔΌ]98 (180 ρμἱυν. 5 ἰουπὰ ἰῃ Χ, Η. 70. αἱ. ΟἹά 1δὲ, 600. ; Ὀυῖ ἐμὸ δἰπρ. ἰδ ῬγΟΌΔΌΪΥ 
Ὁδοὰ 60] ]οοἐ γ6}γ) οὗ Κπουννϊοάρο ἀγα. ((οὰά. 11. 4160 δαρροτὶβ ἴΠ9 τοδΐπρ ἐπιθυμήσας, τοοοϊγοὰ ὉΥ ΒΥΪ ΣΟ ἔτοπι 111. Χ. 
σ. Η. 248. 0ο. ΑἸΙὰ. ΟἹὰ [,Δι., ᾿ποἰοδὰ οὗ ἐπεθνμήσας οἵὗὨ (δ ἐδαέ. νει.) 8 6Π}8}} χκῖγο ΒΓ Ὀύΐο (οἵ. τος. 10). 9 7148 
{πίστις, Ὀὰὲ Ποτθ, 8 ἰἱ που] δοϑῖω, ἰἢ ἐδ9 δ6η496 οὗὨ ἐ' ἐδ 711} 968 ̓ ") διὰ τηϑοκηιθθα. (1 10]1ὁὸν Ετὶ σδοῦθ δηὰ ΒιυηϑοΩ '6 
Βίδεϊισενκ.) 10 ἀϊμέτιμδὺ ποὲ (τοδτα., δὲ ποῖ αἰδοδεαίεμέ (0)... . ἩΒΘῺ μου δῖ ῬοῸΣ (ἐνδεὴς ὥν, ἰουπὰ ἰη Η. 70. 248. 
Οο. δτοῦ κνρίον)͵ ἔἧ{ἔ᾿ μἰπὶ (αὐτῷ τοΐθτα ἴο (89 Ὀγϑοθάϊης φόβῳ). 13 ἀου]ο (οἴ. δίψυχος δὲ 942. ἰ. 8, ἰν. 8. 12 ροοὰ 
μοοὰ. 16 (ὨΥ 80}} (ἑ, 4., ὉΥ ΗΠΘΌτον 8866, δηά δο Ὀοίίου δὲ ως ἐλ 9 οοπίοχε, “' ἐὰ γ5617 3). 18 20 (ἀοὐ ἀΐκοονοῦ 
(πιοδηίΐης, ἰπ ἔθ ϑαυιος ΒΗ κ᾿ Αἢ, μποοτεν, γευεαὶ). 16 ποὺ 1 ἐγ ἢ (ἐν ἀληθείᾳ, δυρροτίοὰ Ὀγ 243. 268. 0ο. ΟἹὰ [4ἱ.} 
ἴὁὅ. 1180] (9}ῃ., 2464) [ὮΥ Βολσὶ ᾧ. 

ΟἜἬΔΛΡΤΊΤΕΒ 1. 

γεν. 1. ΟΥ̓ γον. {. 18-ῶ20. --- Ὑσϑάοτα. ὧπ' εὐσεβέσιν, χ᾿ ἶϊ. 88); δι δέοτοα ἰξ Ποινονθσ, ρατίϊοι- 
[0 ἰάοϑ οὗ νγϊβάου 85 "]] υδύγαϊθὰ ἴῃ τμ6 ΟἹ Τϑεῖα- Ἰατὶγ, 0 αν 8 ἀνθ᾽] ηρ ἴῃ Φασοῦ (χχῖν. 8,10, 86.). 
τηεηῖ, 60 Βγιεῖ, ᾿γείδλεῖϊί6-εὴτε ἀοτ Ηεὐτἄεν ; «ἢ. Βατ. 11]. 86). Ιπ ΟΥ̓ΔῸΣ ἴο οὐαί ἰδ, Ομ6. τητιϑὴ 
Οϑμ]οσ, δ 6 Οἶιι εν Αἰ(εδιαιπεπίἐἰελεπ Ἡεΐδ- [βθοῖκ ἷτ, ρὸ αἴΐζοσς ἴς (ἴν. 11, 14, 22-24 ; 11. 13 46.). 
ἀοίε; Τ᾽ Ἀϑοίοσία ἀ. Α{:. Τεδέ., αὐ ἰος. ; ἀιιὰ ἴῃ ΗΣσορ᾽ β δίποο ἰδ ὕθαςθϑ ἀἰβοὶ ρ] 6, ομὸ πγαδὲ δὲ ἴπ6 οαϊεθέ, 
Ἀεαί- Επογξ., ν. 236 δξ. Οπ [8 πιοδηίΐηρ οὗ [86 νογὰ  Ππγουρσὴ οομῆϊοῖ, δαθιῖς Ὠἰπιθο} ὃ ἴο ἰς (ἰν. 17; νἱ. 
85 υδεὰ ὈΥ ΡΙ]ο, οἔ. Ηθτνζορ᾿Β ἐὐεαί- πεγέ,, χὶ. 588,17). Βαϊ Π6 νΠ0 ροβδβθβ:68 ἰδ 18. Ὀ]θεθθὰ δῃὰ βαΐθ 
δ94 ; 4150, ΕΧΟΙσβὰ8 ἰ1]. ἰῃ Βγουβ ΟΒμοΙ ον ἤιδον] (χῖν. 20, 25-27); ἰθ ΟΧΙΪΘ4 δηὰ πιδάθ ρμ᾽δά 
"εδι Θιταοϊάα. 1 Μὶ}} σῖνο πδνδ βοιηθ γϑι ΆΓΚΒ᾽ Γπγουρὶι ρσοοά ἔοτίιηα οὗὨ 41}. βογῦβ ; ἰονὸβ. Ὠΐπιβ86 1 
ἰουπὰ ἱπ [0 ορϑηΐηρ σπαρίον οὐ ΕὙ ΖΒ. 65 Οὐ). [ἷ8 ον ΜΠ, ΒΟΥνΘΒ ΔΠ8 ἰονθ8 ἴπ6 [ογὰ, δπὰ 
οἱ [6 ργοϑϑῃηΐῦ ὉθῸΚ. “΄10 οὔγ διυιῦποτ τυ ἰδάοτῃ --- ἴδ ΟΥ̓ Πΐπι Ὀθίονθα (ἴν. 11-4). [Ὁ 8 80 (ἰ. 6., 

σοφία, ΓΘ ΘΓΊ, 48. ὙΠο86 σοττο δι θὰ ἰάθα, ἰῃ ῥδγ- 
8116} 15π|, φρόνησις, σύνεσις, ἐπιστήμη. παιδεία. . .. 
ΔΡ ΘΩΥ --τ ἰδ ἃ ΡΟσβοι 5 ΟὈ͵θοῖῖνο Κηονίθάρο; δΒο, 
ἢγβῦ, βοιηθυ πίον ῬΌΓΟΙΥ {Ππρογοῖίςα!, [ἢδὺ ἢ88 108 
οὔ͵θοῦ ἰπ ἴπ6 φββθῆςθ οὗ πίημβ, τΠ6 νοῦ] ἃ 88 σοτὴ- 
Ῥίοεχ. [π {δΐ8 γϑερθεῖ ἴῦ 8. ΓΠ6 γεγεπι σΟσπΟδΟΕΥα, ΟΥ 
ΤΆΓΟΥ σοφπουΐδδε, σαιδαϑ. (ΟἸοπδίἀοτοα ἴῃ ἀ6.4}}, ἰδ 
ἐδ οὗ Ἑσοῦγδο ἱπβηϊζοὶγ ταδηϊοϊά. θη, ἔνι γι ΠοΥ, 
ἰῦ οοπιθ8 ἰηῖο Ἑςοηβιἠθιβοϊοη ἐπ 8 ἀου]6 τοϊδιίοῃ, 
ΔΒ υπ]Ἰπηϊοα ἀπὰ 1ἰπιϊθα, 88 οτὶ μία] δηὰ ἀογίνοα. 
ΑΒ υπ]ἱπιίιοὰ (εἷς ἐστι σοφός, ἱ. 6) δὶ οτἰχίηδὶ, 
ἦν 16 ἢ Οοἄ ἔγοιῃ ϑίογη ΠΥ δηὰ ἴο εἴογηϊν (ἰ. 4) ; 
Γπτοῦρι ἰδ ΗΘ Κπονβ διὰ ρογυϑάθϑ 4}} {πΐπρ9 (χν. 
18,19). [ὑ ἐς ἐπ βο]ξ, ἰὼ 018 δϑρεοοῖ οὗ ἱΐ, ποῖ ἴο ὃὈ6 
ἰουπὰ ουδ. ΑΒ ᾿᾿ πιο δηὰ ἀσγίνϑα ἰδ οοπηθϑ ἔγοιη 
Οοά (ἰ. 1) ; Ηθο ρουγοά ἰδ οὔϊλ ΟΥ̓ΘΣ 8}} ἢΐ8 σσόγκβ, 
διὰ ἱπιραγίθα ἰδ ἴ᾽΄ο ἴΠθπὶ ΠΟ Ἰονθ δὲ (,. 9; τοῖς 

ῬΓΟΥΘΒ 0501} ἈΥΔΟΙΘΆΠΥ ἴο ὃ6) τἢ6 ἴθ Α: οὗ ἀοά, --- 
φόβος Ἰυρίου, -ῷ μἰεῖγ δπὰ ἔμ] Πρ οὗ {Π6 ἰανν, 
ποίησις νόμου, χὶχ. 18, δ 45 ἔαΣΓΠΟΥ ἰδ ἮᾺΒ ΤῸ- 
γο δ] α ἰΐβοὶῦ ἴῃ ὉΠ 6 δίοδαϊς αν. Ετοπι 118 τ σλΠ 
Ὀ6 560 ἷπ παῖ οἷονθ, ᾿πΊ ΓΟ ΔΉ ΘΑ Ό]6 ΤΟΙ ΠΙΟἢ 8 
τς βίδπάβ ἴο {Π|60 ἔθαγ οἵ (σὰ : 80 88 ΓΏθΟΣΥ δπὰ 
Ρτδςιίοο, Κπον]οάρο διὰ 16, ρογπιοδῖθ ὅδο ΟἾΠΟΓ 
ἴο [Π6 ΥνΟΓΥ ᾿πηοΥπιοϑὶ ἄθργτθο. θη ἰτ 8 βαϊὰ, 
“ΤῆΘ ἔραν οὗ (Θά ραββϑῦς 41} ἐλίπσα᾽ (χχν. 11), 
18. 4150 δἰρῇον ὕπ8π ΤΠ κεἰ ὙΥ Ὁ Ϊ]Οἢ Ὑ Ἰϑάοῖῃ ροΒυθ 6868 
(χχν. 9, 10), ὕπαῦ ἰδ 5. ὑπΠ6 σσόνγη, ἴΠ6 ἔπ} 085 οὗ 
νυϊβάοπι (ἰ. 14,16), 1 15 πηθιῦ ὑπ ἴδ ἰ8 16 Ὠἰχηθτ, 
16 πἰχθδῇ ΟὈ]θοῦ ἴυγ πιοὴ ; {πα [ἢ6 ψ|86 δγὰ Ὠοὶ 
γϑῦ ΠΘΟΘΒΒΆΓΪΥ, οπ Δοοουηῦ οὗ ὑποὶγ νυ βάοπῃ ἴῃ 1 
Β6 1 σοπδίἀογοα, αοὐ-ἔδαγίης, ας τπδὶ ἴῃ ἰδ υυῖϑ- 
ἄοτῃ ἢγβι ἥπᾶὰβ ἰζ8 ὕγσὰθ ἀθαϊοδιίοη δηκ ἰγαηῆρσαυτγα- 
το. Μδῃ Μη, ΤΠΟΓΘΟΥΘΥ, βίγινθ δἵῦοσ ἱπδισης 
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ἰηῖο [ἢ6 ὀββθῃσθ οὗ {πΐπρβ δπὰ 116 τὰ]α οὗ [6 
Ιμοτὰ, ἴῃ ογάϑυ ἴο ρυῖ Ὠΐπ)86] ἴῃ το, Θοπαθαποθεν, 
ΔΙΌΠ6 ΓΟΒΒΟΒΆΌΪὸ --- ἰ, 6., Ῥίοιιβ -- τοϊδιίοη ἴο 18 
Ιογτὰ. ΥΙβάάοχιῃη Ἰοδάϑ ἴο ἴἴ6 ἔθασ οὗ τ [οτὰ, 
Δ ἃ Ἡ ἢ ἴῦ ν}}} 10 4180 ἱποσεᾶβα ἰιβοὶζ ; δὲ, οὨ ἴΠ6 
ΟἴΠΟΥ παπᾶ, ἴΠ6 Κοορίῃηρν οὗ τπ6 σοπιπιδηαπιθιῖδ 
Ἰε845 ἴο νιίβάοπι (Ϊ. 26). Βῃῦ ὕΠΘΓΟ 51}}} τίβθβ [6 
αποβύίοῃ, ἡ Ποῖον [06 Δαῖποῦ ΤΠουρὮῦ οὗ νυ βάση 
ΒΙΠΡΙΥ͂ 88 8) αἰγὶ θιῖθ. ΑΒ ἰδ ἰβ βαϊὰ ιπαΐὶ ἰδ 
“ΟΆ1η6 οἵ οὗ ἔπε ποῦ οὗ ἴΠ6 Μοϑι Ηΐρῖ ;᾿ τγδ8 
“ σγεδῖθα Ὀοΐογε 8}} ὑπ πρδ᾿᾽ (1). 4,9; χχίν. 9); πδῖ 
0} 0 αοα τηϑδὰς ρ]ογίοιιβ 5 οσοδιϊννο δοιἱνὶς 
(χχῖν. 56,6; χχνὶ. 8 [4}1 δοοογχάϊπηρ ἴο 6 αΥθθ 
ἴ6Χ|}]; ΧΙ. 21), δηὰ σοπεπΌ Δ}. δαυβίαϊηϑβ δηὰ 
ΓᾺ]Ὸ8 [06 ᾿ῬοΥ] ἃ πῃ σΟὨ ΘΕΙ͂ΟΣ σῆΐ ες (χ}}}, 21) - 
80 ἴ0 ΟὟἿ ΒΟΌΘΙ δ6Π86 ἴΠ6 γδι πη ρμ]56 νγου]ὰ ὕδ ἴο 
(ἰκΚ οὗ ἰδ 85 ἔγοπι δἰθυηΐν τγοδιϊησ ἰὼ Οοά, Ὀαϊ 
τπγουρῇ Ηΐπι οοτηΐπρ πο Ὀδίηρ ΒΟΐοΟΥΘ ΠΥ ΟΤΘ- 
αἴοά (δῖ Δ8 ΡΟΣΒΟΠΑ] (κτίσμα). ΔΑπὰ γοῦ ποιῃΐησ 
νοῦ Ὀδ ΠΊΟΙΘ [8186 {ΠᾺπ 1118. Ηδποθ ἰδ ἰδ οἰ ΘΆΓ 
{πδὺ 16 νυ ἰδάοιῃ ἰΒ τομησαθα 85 δὴ αἰγὶ Ὀυιῖο ν᾿ ἢ ἢ 
ΒΟ ἀοὰ διὰ πιὸπ ἤδνο, ΟΥ̓ ἰῃ 8. οἰ δἕογοης ἀθ- 
ἔτος δηι ἔογ 8 αἰ ἥεσθηιϊ ρμοσίοα ; δῃηὰ ᾿ξ ἰπ [6 ρ88- 
ΒΑ 68 ὙΠΟΓΘ ἰῦ ΒΡΡΘΑΓΕ 85 ἃ ῬΘΙΒΟΩ [ΠΟΥῸ ἰ8 ΓΘΟ- 
ορηῃϊχοὰ 8 βἰπηρὶςε, οἰοβο δῦ: πβπὰ, δὰ, ἸΠΟΓΘΟΥΘΥ, 
ΔΙΓΘΒΑΥ - ἱπαοαῖοά ρογβοπὶ ἤσδιΐίοη, --- πονν Θνοσγ- 
τηΐϊηρ [4115 ᾿Ἰῃῖο Ὀδδυθ} Πασπιοηγ ἮΝ ἢΐ16, οἢ 
{Π|6 ΘΟΒΕΓΑΓΥ, [06 ᾿γροπίαδίζίην οὗἨ υυϊβάοπι ννου]Ἱὰ 
διαπὰ ἴῃ τ δοϊἀθδὲ σοπιταάίοἰΐουθ ἴο (Π6 1}6- 
ἰδεῖς βίδη-ροίῃῦ οὗ ὕΠ6 δαΐΠοῦ, 48 ἰδ οἴ που ἶβα 
ἈΡΡΘΆΓΒ, 8ηἃ πλιδὴ ἤδνο δὐνακοποα ἴῃ Πῖπὶ οι υῖ8, 
Ὑ Πἰσἢ Πο ἷξ 80 ΓᾺΓ ἔγοπι σαί δίῃ ὕπᾶῦ ἢ6 ΠΟ ΠΟΓΘ 
ΟΟΘ ἰοῖδ δνθὴ ἃ ρ ἢ ΠΠΠΙΘΡ οὗ ἔθ ἈρΡρθᾶγ. ΗΪ8 
Ῥοϊπῦ οὗ νυἱϑῦν, σοῃβοα ΠΘΏΠΥ, ἰδ ἰῃ [Π}18 τοβρροῖ 
ΘΑΒΘΠΓΆΙΠΥ [Π6 Ξ8ΠῚ6 88 {παῦ ἴῃ τονοσῦθ, “οὐ, 
δά Βαγυοι. Τῇ προτέρα πάντων ἔκτισται (Ϊ. 4) 
᾿νὰ5 [5 ῬΡΆΤΑΙ]ΟΙ ἴῃ Ῥτον. ν}}. 22, Α.8. Υ Ἰϑάοπὶ γγὰ8 
δοιΐνθ 1 ἴδ οστοδιίο οὗ 186 πουι]ά, δὸ ἰδ πιιδὶ 
δεν Ὀδρὼ ΔΙγοδὶγ ἴῃ Ὀθίηρ Ὀδίοσο [Π6 88Π16. 
Βυΐ ἰπ ὑπᾶὺ νίονν ἴ0 ὑδ8 ρμουθῦϊς ἔβῃου ἰδ [γβη9- 
ἰοντη θὰ 186] ἢ ἰπῖο ἃ ΡΘΊΒΟὴ --- Γ[ΠΟῸΘὮ ἔτοπι δἴου- 
ὨΠῸῪ {π6 τὸ ΜῈ 8 ΟὨΪΥ Οὐ, δὰ 4}} τ ΐηρθ ΘΓ βες 
ὌΡ ἰῃ Ηἰπὶ --- 80 ̓ ὕὉ Βισγοπἀθτοα ἰἴ861{ 18. πρότερα 
πάντων... .. ἴο Πᾶνθ ἴ861{ οτοδίοὰ. ΤΤῆα ροοίίς 
διτὶ ρρεὰ οἵ, [πΠ6 τπουρῆϊ ἰ8 : Ετοπὶ οἰθγπίτν τυ ἸΒ6]0 1} 
Τοϑίθι ἴο ἃ ρογίθεῦ ἰθρτοθ ἴῃ οά. Ατ ἴΠ6 (γθὰ- 
τοι, 858. 6 σϑνοδὶ θα 18 ῬΡΟΎΘΓ δηαὰ μἼΟΣΥ, 80 ΡΆΓ- 
ΕἸ ΠΪΑΥγ 8. ν᾿ ἰβάοιν, Ππυ80. διιγ θυῖθ8 τ᾿ ἢἰσἢ 88 8 
᾿ἰην το Ὀυῦ ρ]οτγίοιιβ ἐμ μου πο 4130 αἰὐαϊηοα τὸ 
ὃν τὸ πα πηλῃ ΓῆσΘ, ΘΒρθο Δ} ὈΥ͂ Φαςοοῦ, βιοοά δ6- 
ἴογθ τ1π6 δυϑδ οὗἁὨ ἴῃ ᾿δῖο τὰ ἃ8 ἴῃ ἔογοϑιηοδι 
ΦΗ 

ν ΩΓ. 3. Ὧδγα οἴ οἰδζηϊΐν. ϑόιηθ ψοῦ]α ΤΓΔΏΒ- 
Ϊαῖο αἰών ὈΥ ιεοογία (Τ,λ παν, Βυοιθο μη) ἀ6γ), δηά 
ΟΥΠΟΥΒ Ὁ ὕπο ἐΐπιθ ραβὶ (τ᾿ ῦΖβοῆο, Βα πο 5 διδεί- 
ιὐετὰ). Ὧδ οιϊα δὰ νη ἢ] ἀχῆθοὸ νυ ἱτἢ ΟΌΓ γϑῦ- 
Βίοη. ἴῃ 8 ὈΥΪΠΊΆΤΥ ἰάθα ὉΠ6 ψογὰ γϑίθσϑ ἴο [Π6 
Ἰξδ νν μἰς ἢ Ἰᾶρ.68 αινὰν ἢ τὉΠ6 Ὀτοαῖῃ (866 ΠΟπ,., 
11., χχὶν. 725; δηὰ ἤδῆδθ, ἰῇ ἃ βθοομἈγΥ Β0ηκ6, 
ΤΑΆΥ ΤΟΐοσ ἴυ ἴΠ6 δρῆςὲ οὗ 8 πυμηδη [1ἴ8. ως 
τ ΤΙΑΥ ἀρείσηδῖθ ὕπᾶὺ Ὑ ἰ ἢ 8 Π]]6ὰ Ὦγ Ἰ 6, 8 
Βραζο οὗ τἰπ|6, ἃ δεσμέμπηι; δ8π1 τ6η, τριδοιπα τα 
ἐϊπι6. Ἰὼ ἢ Ἰαίθσ Οὐθοκ ἰδ νν88. ὁπ ρ]ονθα τΟΤῸ 
ἈΠ ΠΊΟΓΘΟ ἴὸ ἀδμοῖθ ἴΠ6 ρογῖοά οὗ παπηλῃ ΠΙΒΙΟΓΥ ; 
διά τιμὰς 18 ΡΟΒΒΙΌΪΙΥ 1.6 τηρδηΐπρ Π6ΓΘ. 
Οτθιηθσ, διὸ υὑόσε. 

γεν. 3. οί οὗἩ βεδυθῶ. (Οἱ. Ρα. οἱϊὶ. 11. 
ον. 6. Πανουργεύ(ηγματα. ΤΠ ἢτγβι πιοαπὶην 

ἷθ. οΥαῦν, υἱϊαϊποιιδ ἰλίησα, σοιιπϑοίβ, ρίαπα. Ἡρτο. 
ἰπ ἃ ψορα 56:86, διεδέϊἑο, εξασασίοιιδ μίαηα. ΤὨς ψοτὰ 
18 ἑουπὰ ἴπ 4 "δὰ β6ηδ6 δι χχὶ. 12. 

γεν. 9. Μδάδρ μοῦ κυονσγῃ. [ωῤ{., πιιπιδεγεά, 
ἷ. 6., ἢ Τοΐογθηοθ ἴο γονοα! ησ ἰξ ἴῃ ἐτ5. οτάρι. 
ΟΥ ΠΧΧ. δὺ δυὺῦ χχνυῖ!. 27. Οτοῖίιϑ δΑγ8.: “ δὶ. 

πιρηογαυΐί, πδπρε υἱὐ δοίετημς {ἰἰΐα, φι εἰατφιτὶ 
τοἰιπιιι8.᾽} 

γεῦ. 10. Ασδοοσάϊηᾳ ἴο πἷβ αἰ. Οἱ Ἐρῆ. 
ἱ:. 7: “δοοογάϊηρ ἴο ἴδ ρἹξ ;᾿ δηὰ ἱν. 7: “δο- 
σογΐηρ ἴο [πὸ τηϑϑδῦγο οὗ [6 καἰἔξ.᾽ 

γεν. 11. σσοόνῃ οὗὨ σχοϊοίοίῃα. Αἢ δ᾽] υκίοι ἴο 
ἃ ουβῖοτα ὙΠΙοἷϊ ργονα θα οὗ ψϑϑυίηρ ΟΥΟΥ δ Οὐ 
ϑαυϊδπὰβ δῦ Ἰοόνοιιβ [6ϑ1ν 418. 

γον. 12. Τοὺς ἴθ. ΤῆΪδβ 88 οὔθ οὗ ἴθ 
δ]οβείηρδ ῥγοιηϊμθαὰ ἴο χοῦ] μθδα ον ἰπ ἴπ6 Μο- 
ϑεὶς ὈοοΟκ8. (Οἱ. Ἰ)ευϊ. ἱν. 40, νἱ. 2; δἷδο, σον. 
εἰ. 9, χ. 27. 

οι}. 14. ΤῈ οσϑδίοα ψ ἢ [80 ΚΑ ΒΔ] ἴῃ 180 
ΨΟΙΩΌ. Πίστις ΒΕΘΠ)8 ἴ0 Ὀ6 ιι564 ἢΘΓ6, 88 ἴῃ ΥΘΓΆΘ 
26, ἴῃ (ἢ βοη8θ οὗ (86 “αὐλγμω, ἰοναί, ἔχι6..ϑᾷᾺ4ΑᾺ 
ΦΘΏΘΓΑΙ (ΓᾺΓἢ 8 ππποιποοὰ. “ῬΟΓΏΘΡΘ [ἢ 6 ΘΑΣΙΥ 
δον πηΐηρ οὗ νι ιβάοτῃ 8 τηοδηῦ ποῦ ἴο 6 μορί!- 
(4}}ν ἀσβογί υθα, οὗ, ἴῃ δεοογάλῃσε τ ἰἢ6 ον 8} 
ΡὨΠοδορῆν, δ ἰὼ Ῥδ. 1ϊ, 7, [86 ΘΑΥγ ὈορΙ Ὠπίηρ οὗ 
βἷη.᾽ [Δπάθ. 

γοσ. 15. Θεμέλιον, ἢ ἐνόσσευσε, οδῃ ΒΟοΏΓΟΟ- 
Ἰγ πιόϑῃ δηνίίηρ εἶδ ὑπ 8η αἰιροἰησ-ρίασε. ΚΑ. 
Ῥχγον. ἰχ. 1; 1 Τίιη. νἱ. 19; 2 Τίπι. ᾿"ι. 15.. Οὕϑη)- 
ΤΕ ΟΑΙ]Υ, 848 1ἢ6 νϑΓὉ ΟὨΪΥ ΟΥΟΕ,Β ἴῃ 80 ᾿πίΓ Δ 5]- 
εἶνα Β6η86, ἴα δα ραίδηϊνθ 18 ἴο ὑθ τορδγάθὰ 848 δ6- 
ἱῃς ἴῃ Δρροβίτίοι ἴο ἴΠ6 Ῥτϑοθϊηρ γογθ8] 468. --- 
5.41} σου λυ δ}ν σοσηδίη, ἐμπιστευθήσοεται. 1)6 
Ὅν οιῖο (ΥδηΒ 65: κ᾽ Απὰ ἤμπαβ ἰδἰτὴ (οτοα τ) πὶ 
ἱπ οἷν βο04.᾽" Ιριῦπον, [0]ον της ἴμ6 [ψδηη : “ Αὐὰ 
οὔθ ἢἥπάβ ἰῦ ὙΠῸῃ τπ6 τἰρῃιθουβ δηθὰ ἔδιτΐα!]," 
“ΟἼμπὶ 7υαιῖ8 οἱ Παεἰΐδιια ἀσποδβείμιτ."} , 

όσα. 16, 17. Οἱ. σον. νἱῖ}. 18. 
νον. 18. Α αὔονσῃβ. ἴμπ υϑῦθθ 20, [Ὧ6 ΞΆΠ|60 ἰδ 

ΟΑ]16ἃ “16 τοοῖ" οὗ νι ϑάοῃ. Ηδθησθ ὈοΓΝ ἴδ κοα 
τοροϑῖθοῦ ἐποϊυάθ ἰδ θη γεν. --- Ῥοσίθος δ] 
(Α. Ν.).ὄ Ὁ, “πο ἢ τΠγοιρὴ ἢθα]ηρ,᾽ ὑγίειαν 
ἰάσεως. Ανοουτάϊηρ ἴο ἢ], {πΠ6 ἔνγο τογὰ9 ἴο- 
οῖΠοΥ πηθϑπ ἢ ΘΑ] ἢ 8εα] 2ογίειιϑ, 88. 1Π6 ΓΒ ΒΙΑΌΟΤΘ 
οὗ τὸ Α. Υ. βοοῆχ δἷβο ἴο αν πουρῆν. Βαϊ Β66 
ΕττΖϑο θ᾽ 8. Οὐπι., ἀηὰ οὔν 7 επί. Νοίεε. 

Ψαν. 19. Γνῶσιν συνέσεως. ΤΠ γνῶσις ἷἰδΒ “1ἢ9 
ἱρὴν πνοὴ πιδηϊιδῖ8 {561 πὰ ὕπ6 ὑπογοιρ 
αὐἰοτελαπάϊηρ οὗ {πὸ δι] θοῦ ἢ εἰς ἢ} Ὁ πιθοῖβ, 
ἀπὰ ἴῃ τΠ6 οσομάποι ἀοιοση πο ὑμουθὺν ; ὙΠ ἢ 
Ὠἰ8 οὐ δ ἰκ τίσην ἴῃ ὉΠ ἰδ ΔΙ]Ονν 8 ̓ἴ861{ ἴο ὈΘ 
ρσιυϊάοὰ ὃν τῆς τίς Κπον]θαρο οὗὐ τῃ0 οδήεοϊ 
αν 16} τ εἰ οἢ ἰς Π88 10 ἀο." ὅθ Οτγοπιοσ, πηάθν [Π9 
ποσὰ. ΟΥὨ τἈ06 νογὰβ ῥτοῖῆχοϑι ῦονο (εΐ. νοῦβο 25 
ἴῃ Τοτί. Νοίο8) ἴο τὉη18 ὙΘΓΚΘ ἱἢ ΟἿΓ ὑΓΑΠΒΙ ΠΟΙ, 
Εσϊτζαοο τοηαγκ8 (δῦ “16 ν ΓΘ χο]οςοα ὃὈν [9 
οοΙμθηδῖοΟΥΒ ννἐυἢ σΟὨ ΘΙ ἀγα Ὁ] 6 ἀπδοΐτηῖν. Φ1}}}, 
ἐπδὲν ζοποΐποπ δὰ ἰδ ΒΟΆΓΟΘΙΥ ἴο ὃ6 ἀουθῦοά, ΤΠΟΥ 
ᾶτοὸ ΔΗ; ΟἿΪν ἴῃ 258. 248. δὰ (ο.; δηὰ ικΚἢ 
ΤΠΘΥ͂ πιμῆν ποῦ Ὀ6 ἑουηὰ ἰπη ΟΥ̓ ΘΥ τοῖο πηϑηι- 
ΒοΣΙΡΙΒ, 81} οὔα σϑοοριΖοθ [Π0 ΔΓΌΙΓΑΓΥ 8] 06ΓᾺ- 
[ἰἴοη. Απα 85 ΠΟΥ δγὸ Θχίθγη ἈΠ} ν 70}}ν υρροτῖθα, 
"Ὁ [ΠΟΥ͂ 816 8180 γϑαᾳυγοὰ δχθρϑιςΆ}]γ. 1πὸν 
ΑΓ ἰοΐς ουἵ, νυ δῇ 8 ὑΠ6 Βα Ὀ)οοῦ ἴῃ τῆδὲ {0]1ον" 51." 

Ψογ. 22. μι θυμός εἴ. τοιμδικβ δὲ Ῥσαγοσ οὗ 
Μδηλδβθα, νοσβα 10. 

γον. 23. Ἕως καιροῦ, --Ξ ΓΝ ῚΡ. ΟΣ, ἴδῃ. χὶ. 

94. [Ὁ τηθϑη8 ΠοσΘ Ὁ (0 ἰδ γτίρλί, ορρογίωπε, 
{8 6. 

εν. 94. Ηΐάθα Ηἰβ νσοσᾶβ. ἴι γεΐεγβ ἴὸ Ὑμδῖ 
Ῥγθοθάθθ. Ηρ ἰᾳ ποῦ ΠιαΒΟΥ ἴο Δρβδκ, ναἱΐβ 111 [Π6 
ῬΓΟΡΘΓ {{π|6 ΠΟΠΊΘΒ. 

νεσ. 35. Παραβολή.. Ραγαδίε, οτ, 88 ἀδοὰ ςΟ]]60- 

εἰνοὶγ, ραταδίεϑ ; ΗΘ8., Ὁ. Αἰ ΒΕΘΟΒΟΆΣΥ πρεδῃ- 

ἱῃρ 8 Ῥγουετό, βἷμοθο ὑ} 8 ζΈΠΟΓΑΙΪΥ οοπιδϊμοὰ ἃ 
ὙΥΛΓΓΥ σΟΙῃρΑτίβοπ. 

Ψεσ. 38. Ονράΐδηςθ 18. ἤθτθ τηϑᾶάδ [6 σγϑβοϊὶ οὗ 
ἰγαϑ, [14 τΠ0} αἰὰ ποὶ αἰδίστιδι [110 ἔθατ οὗ [116 
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Ποτὰ, ΤΟΥ ποῦ]ὰ ἔο]]ον ἴδ. --- ΤΩῖο {ῦ, ἱ. 6., τῷ [(συναγωγῆΞ:). ΤῈ οουχὺ ἔον ὑγγίηρ οὐξθηβοβ ὙΓᾺ8 
φόβῳ Κυρίου. ---Α αἰνίἀοᾶ μοαχί. ΟἿ. ΡΒ. χὶϊ. 2. [πο] 4 ΟΡΘΗΪΥ δὲ ἴμὸ ζϑίθβιυ Οὗ ΝΌΪΩΡ. ΧΧΧΥ. 12, 
ΟΣ. 80. Τὴ 86 χοϊδδῖ οὗ [ηὴ6 οοπμραγοζοῦίοι 24 ; ῬΓΙΟΥ͂. Υ-. 14. : 

ΟΒΑΡΤΕΕ Π. 

Ἦν βοι, 1 ἴδοι ἀοβί βοὺ οαῦ 'ἷ ἴο βθῦυϑ ὑμ6 Τωοχὰ, 
ῬΥΘράσΟ (ΠΥ δοὺ] ἴον ἰδθιιρίδιίίοη. 
ϑοὺ [ΠΥ μοδγὺ δι σῃῦ, δμὰ δὸ δβἰϑα ἰδϑί,2 
Απμᾶ τηᾶκθο ποΐ μαβδ ἴῃ ἐΐπιθ οὗ νἱβἰ ἰδίου. ὃ 
ΟἸοανο αὐΐο δἷτα, δηὰ πὶ μᾶτγανγ πού {Πγ8617," 
Τμδῦ [ποὺ τιαγϑδϑὺ Ὀθοοσμθ σζτϑαὺ ἴῃ (ἈῪ αϑὲ ἀαγβ.ὅ 
ΑἹ] ἐμὲ σοπιϑίῃῃ! προπ {π66 δοοορὶ," 
Αμπᾷ δ6 ραἰίθηϊ ἴῃ {86 νἱοἰββὶ 465 οὗ {ΠΥ Βατα ]Π] αἰοη 
ΕΣ ψο]α ἴ8 ἰτὶϑὰ ἱπ {80 Τα, 
Απᾷ δοοθρίβ]9 τβθῃ ἴῃ (ἢ ζΌΓΙιΔοΘ οὗ Βαϊ! ]Ἰδἰίοη.ὅ 
Τταδιῦ ἴῃ Βΐτα, δῃὰ 6 ν1}}} θβροῦβθ ὑπ γ 6886; Ὁ 
Μαΐκο (ὨῪ ΑΥ ϑ γαίρῃῖ, δπὰ ἢορο 12 ἴῃ Ηΐπι. 
7 ὑμδᾶὶ ἴθα (89 ἰ,ογα, νγαὶῖῦ οσ ΑΪ8 ἸΏΘΓΟΥ ; 

Απᾶ ρῸ ποὺ 85169, Ἰ68ΐ γ6 14]]. 
7ε τηϑῦ ἔθαν (6 Ι,οτά, ὑγαβὲ ἰπ 13 Ηΐτη, 
Αμά γοὺγ γον Γα 58}1}8}} ποῦ 41]. 
7ε ἰμαὺ ἴοαν {μ60 1,οτὰ, μορβ6 ἴογ φοοᾶ, 
Απά ἴον θυϑυ αβίϊηρ' ἸΟΥ δηΠ ΠΊΘΙΟΥ. 
Τοοἷ δὲ (ῃ6 σοῃθγδθοηβ οὗ ο]α, ἀηα 866 : 
ὝΠΟ ἰτγυδίοα ἴῃ 186 Γυοτὰ, δῃὰ νγὰϑ τηϑδᾶθ δϑδδτηθα ὃ ̓ξ 
Οὐ σο δροάθ 5 ἴῃ ἢΪ8 ἔθδγ, δῃὰ νγὰϑ 9ΟΓβΆκθη ἢ 
Ον σχῖιο 081164 ἀροὴ ἷπι, δη4 μθ ονθεϊοοκϑά ἢΪπὶ ὃ 1 

11 ΒΚογ [86 1,ογὰ ᾽8β οοτηραββίοηδίθ δηά ταϑγοϊδα],᾽} 
ΑἈπᾶ ἴογρσίνοϑι ἢ 81η8, δῃὰ βαυϑίδι ἴῃ ἐϊηα οὗ δῇῇ!οίίοη. 

12 Ἧγοο δδ ἰο ἔθαγι} μϑαγίβ, δῃᾷὰ μαπάβ ὑμδὺ μαηρ ἀονγῃ, 
Ἀπ 8 β'πῆὴϑν ὙΠγ0 Θηΐθγϑί οἡ ὕνχο ρδίῃβ ] 15 

18 ΥὙοοῦ υπῖο [ιΐπὰ ἐπαὺ 18 [αἰ πιποαγίθα ! ἴον 1ὑ ὑσυβίδι ποΐ ; 
ὙΒΟΓΟοσΘ 884]} 10 19. ποὺ Ὀ6 ἀοἔθηαοά. 

14 Ὑγοθ υηΐο γοαῦ ἱμπδὺ δανθ ]οβὲ ραίίθποο ! 9 ᾿ 
Απά πὰ|ῖαύ Μ}}}} γὸ ἀο ψῆθη {πὸ 1, ογὰ 8}}8}} υἱβὶῦ ψοι ἢ 

185 ΤΟΥ ἱμαΐ ἔθαγ [Π6 1,ογα Ὁ7}}} ποὺ ἀἸΒο 6 Υ ̓ἷ8 νγογάβ ; 3 
Απὰ {Δ6 0 [Πα ἰΙονϑ ἢΐτη ν71}}} ΚΘ6ρ βίγίουϊν 3. Ηἷβ ὑγαῦβ.. 

160 ὙΠΕΥ δμαὺ ἔθδαγ [6 Ιογὰ ν7}}} β6ϑὶς 8 ροοά ρ]θαβυγο ; 3 
Απά (Π6Υ ἰδαὺ ἴον πἴτι γν}}} Οὔβογνϑ ἔμ}}γ 33 186 Ἰανν. 

17 ὌΟΥ ἰδδὶ ἔθϑν [Π6 [μογὰ ν7}}} Ῥσορϑᾶγο ὑμὶν ἢθαγίβ, 

ῳωΩῷ,;ἝὀὼἼ Ὁ ὦ δ} Ὁἱ ΚΚ(ὶίὝ΄ ιὡὦὼ ὦ μὲ 

γ"αὰ [ 

Ψοτε. 1-6. ---Ἰ1 Α. Υ͂. : Θοπιο (προσέρχῃ, οοπιεδί γοτισατά, Ἰ᾿. ὁ., δλοιοεξὲ α Ῥώγροϑε, ξείἐεπὶ οἱ). 5 ΘΟΏΒΙΒΒΕΙΥ ΘΠ υ9 
(καρτέρησον. Τὶ ἰδ ἔτοτα κάρτος (κράτος), Δῃἀ Τη68}8, Βο “ἑαμπεὴ, ὅγαῦυε, δίγοηρ, ἱ. ε., ἴο δίδῃά, δῃὰἃ 80, ϑέεα δὶ. ΟΥ̓. ΗΘ. 
ΧΙ. ΖΙ, ᾿6 ἐπάμτεα). 8. [τοῦ] (ἐπαγωγῆς ΞΞ α ὑγίπραίης ἱπ, ΟΥἩ ὁπ. 80 α εἰδίίαἴίοπ, ἴῃ ἐμ6 ἀδτιδ] βϑῃδο οὗ ἐμαὶ ννογά). 

4 ἀορασὶ ποῖ ΔΥΥΥ. ὅδ ἰπογϑαδοὰ δὲ ἐδ ἰδδὶ θη: ἃ. ὅδ ὙΥΠΔίδΟΟΥΟΣ ἱ Ὀσουβῃξ . . . . ἐδῖκθ ΘΠ ΘΟΣΖ0}}Υ (Η.. 108. 248. 258. 
ε4 ἀσμένως). Τ᾽ σδη ἴπου ατὶ ομδηρϑά ἴο ἃ ἴονν οείδίο (ἐν ἀλλάγμασι ταπεινώσεώς σον. ΤῺΘ ᾿ννογὰ ἄλλαγμα τηϑϑ 5 
τλαὶ τολίελ ἐξ ελαπιχεα οἵ ἱπίογελαηρεα, ἐλε ῥγίσε ἰο δε ραϊα ; 8180 τσαγεϑ; Ὀὰὺ ΠοΤΘ ἰδ ὁδῃ ΟὨΪ]Υ͂ ΤΟΙοῚ ἴο ὑἶ0 ΤΟΎΘΤΗΘδ οἵ ἴοτ- 
ἴππο, διὰ 1 ΣΟΏΔΟΣ ἴπ ΠΒΑΡΊΠΟΩΥ πὶ ΔΩ], Ετὶἐκεολο, ΒυΠ ΒΟ; 5 Βιδείισετκ͵ Ἡδολεοί αἰ ἢ). δ Βαυθση (ταπεινώσεως, 
88 πῃ ἐμο δοοοεμὶ ἴθ Ὀεοΐοτο). 5 Βοϊ]ίοτο (πίστενσον) ἧ[ὧὅ Π6ῚΡ ἐπθ0 (ἀντιλαμβάνω, ΒοΤο Ὀοϊίοτ, ἑαλό Ρατγί ιοϊμὴ, ον. δε- 
λα 97); εἴ. Οοηι.). 1Δ ΟΥΩΟΣ ΠΥ ἨΔ. διῖχζῃῖϊ, διὰ ἐσυδὺ (ὄλπεσον). 

νεΣα. 7--12. -- 3... Υ΄. : θοϊίοτο (οἷ. τον. 6). 15 Ὠ]ὰ εῦεν ΔῺΥ ἰτυδὲ ἴπ . . . . οΘοῃήουπάοά, 14. ἀϊὰ ΔΩΥ δοΐάθ 
16 γοιῖαι ἀἰὰ δ6 ἐὐεν ἀοκρίβο, ἰμδὺ οδι] θὰ ἀροῖ Ὠΐτὰ ἢ 16 ἐς [01] οὗ σοτηραβαῖουι δα σθΡῸΥ (οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων), 
Ἰοῃᾷ δβυ δοτίης, δηὰ υϑσῪ ῥἱ εἶπ]. (Το 66 τνοτὰδ δσὸ δὰ δὰ ὮὉΥ Ἡ. 106. 248. 268. ψὶτὰ 6.) 11 ἑλϊηϊ δ (1 Ὦδγο τοη- 
ἀετοὰ παρειμέναις ΔΟΤΘ ᾿ξοσα ἐν : οἵ. ΗΘὉ. χίὶΐ. 12, παρειμένας χεῖρας). 18. (πὸ βίῃσιοσ ἐπδὺ κοοϑί ΕἾΤΟ ψγᾶγϑ ((Π0 Ὀτγϑροεί- 
τἷοιι ἐπί ἰ6 οπιϊἐέοὰ Ὀεΐοτο ὄϑο τρίβονς ἱπ δῦ. 248. 6ο.). 19 Ὠο Βο]ονοὶ (9 τοίθσθμοθ ἰ8 σβίμος ἴο ἔδο Ὠθαᾶσί ; διὰ οἵ. 
γοξο. θ, 7 ον δ 9 ἴοξοο οὗ πιστεύει). . . . 6. 

ὕοσε. 14-17. -- Ὁ ΑΟΥ͂. : γνοϊδηοθ (ὑπομονήν : οἵ. Οὐνι.}). 11: ποτὰ (ῥημάτων. Οοάά. 1δῦ. 248. 296. ὅσο. δγο (ἢ9 
ἀδῦτο. Βαξ ἐδ βοίεἶνο ἰο Τουπὰ δέξου ἀπειθεῖν, 8150 δἱ χνὶ. 26 [αἀσϑὸκ ἰοχὶ] ὀχοορὲ ἱπ 248. 0ο. μοι οδηρο ἴο ἐμ δο- 
ουραέϊνο, δὰ Η. νυν ΐο ἢ Ὧδ86 ἰδ ἀδεῖγο). 5 ΧΟΡ (συντηρήσονσι 18 ἸΏΟΤΘ οἴ ρδὨδίϊο). 5. [δὲ τπΙΟΝ ἰβ γγ6}}- Ρ] δαί 
υὴιο ἷπι. (Εσοεξ αὐτοῦ, 106, 248. Οο. τοδὰ παρ᾽ αὐτοῦ.) Ἅ 88}8}} θὸ 1194 τ (ἐμπλησθήσονται ; Η. 106. 248. 6ο. οτιίξ 
9 Ῥεορ. 1ἱδ., τοιὲ δε Δἰϊεα ιοίἐὰ, Ἰ. 6.. τοῦ! μιωΐν οδεονοε). 
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Απάὰ Βαμ016 ἐμ  ὲγ 8ο0}}8 ἴῃ ἢΐ8 βἰρῆηί, 
ϑαψίπσ, ὟὙὸ Μ111 [411 ἱπίο (86 πδῃηᾶβ οὗ (δ 1ωοσὰ, δῃὰ ποῖ ἰῃύο 86 μδπαᾶβ οἵ 18 

ΙΏΘῈ ; 
ΕἘῸΣ 88 ἷβ στθδίῃθϑβ, 80 8180 ἷβ “ὁ ἢΐ8 ΣΏ ΤΟΥ͂. 

γα;. 18. ---1 Α. Υ͵ὔ. : τρο᾽οεῖγ ἐξ (μεγαλωσύνη), 50 ἐδ. 

΄ ΟἙδἌρΖβὲπ Π. 

Ψον. 1. ΟἿ, νογβοβ 11,18; 9οὉ ἰχ. 2] ; 1 Οὐυ. 
χ. 13; 948. ἱ. 9. ϑδαΐδῃηῃη ἀϑϑθϑ ποῖ 8688 }}Ὁ ἃ βου] 
ὑπαῦ ᾿88 ποι ίηρ ἴο ]086. --- βογνθ. ἘΧίθΓΠΑΙ 
ὙΟΓΒΏΪΡ ͵ἰ8 ποῦ 80 Π]ΌΓἢ τλοϑηῦ, 88 ἃ ἀονοίοα [1ξ6. 
Τὴ νογὰ 18 δουλεύειν. 

γεσ. 2. ββοῦ [Ὦγ μοαγὶ δία. Ἐβθ τηϑβίοῦ 
οὐοῦ ἰζ, δηὰ Ὀτίηρ Ὁ ἰπίο [0 ῬΓΟΡΟΣ ΘΟΒαΙ ΙΟΙ. 
Οὐ. ἴ6 ΤΧΧ΄ἧὄ δὲ ὅοβῖ. χχίν. 28, εὐθύνατε τὴν 
καρδίαν. --- Ἐπαγωγῆς, [δαὶ τΠίο 86 ἰεα ἰο ((ἢ9 
Ποασῦ ἴῃ [ῃ6 ὙΑΥ Οὗ ῥγονίηρ, ἰγγίηρ 10). --- ΜΑΚΘ 
τοῦ Ὠδδίο, ἱ. να ποῖ ζραγίῃυϊ, Ὀὰϊ 68]πὶ δηὰ 56]1- 

866 13. 11]. 12: “ ΕἘῸΣ γ8 88}|8}} ποῖ 
ουῦ ΠῚ αδίθ.᾽" ΟἸΥΠοτΒ ψου]Ἱὰ σοηάθυ ὉΥ ἃ ἀ6- 
τἰνοὰ τηθϑηΐηρ οὗ σπεύδω; Ὀυΐ 10 δΟΘ ΤῺ 8 ὉΠΏΘΟΘδ- 
ΒΆΤΥ. 
εν. 8. ΤῈ ΤὮΥ δεῦ ἄδγυε, ἐπ᾽ ἐσχάτων σου. 

ΤῊ. ἀο068 ποῦ τηθδῃ [0 ὙΘΥῪ ΟΟΠΟΪ δου οὗ Ἰ͵ξο, 
θαυῦ [Π6 ΔΘ γοαγβ οὗ ἰϊ. ῬΥθΔΡΒ ἴΠ6 Ἔχ ροσίθῃςα 
οὗ ὕοῦ ν 85 δοδιϊπρ Ὀοΐοσο πὸ δ ΠΟΥ Β ταϊπὰ. ΟἿ, 
ῖ, 18; Φοῦ χ]Ϊ. 10; 4648. ν. 1]. 
ον. ὅδ. Ἐογ ἴἢ9 ἤρῃτο, οὗ, ῬχογΥ. χνυὶ!. 8, ΧΧΥ. 

21 ; ΖΕΟἢ, χὶϊ!. 9. Μϑβιὶ. ἱἰ. 8; 1 Ῥεῖ, 1. 7. 
ον. 6. ᾿Αντιλήψεται, ιοἱΐ ἰαν λοϊα ἰο λεῖρ, οΥ 

εὐἱϊἱ λοία λοὶρίπσίψ. ΤῊ ἰάθα βεοῖημδ ἴο Ὀ6 ὑθίζοτ 
Ὀγουρῆϊ οὐδ ΌὈΥ [6 τοπάοσγίηρ ρίνεη ἀῦονο. ΟἿ. 
1. 12, χὶ!. 4, 7, χχίχ. 9, 20; Φυσιὴ χὶϊ!. δ; 2 Μδς. 
χίν. 15; 1Κὸ ἱ. δ4 (Α. Υ'., λοίρεπ); Αςἰβ χχ. 35 
(Α. Υ., διρροτί). ---- ΜΑΚΟ ΓὮῪ ἯὯΥ πἰχαίαμύ. ΟἿ. 
Ῥβ.γ. 8; θοῦ. χὶ!. 15. Τὴ Ἰαηρύαρο ἰδ ἔρυτεα- 
{ἶνθ, δὰ τ Π8 ΥΘΥΥῪ ΤΠ ἢ Ὑἢαῖ 6 Τηθλῃ ὙΏΘῊ 
6 ΒΡοδΚ οὗ Ὀεΐηρς “ Βιταὶ ῃογνδγά.᾽" 

Ψοσ. 11. Βοσχαίνοι αἰθα. ΤἢΪ8 ΤΟ Β ΠΟΙΘ, 
88 ἷ8 οὐϊάθηῦ ἔγολ [Π6 οοῃϊοχῖί, Βδυ δ ἔγοσῃ [0 
ΘΟΠΒΘΑΠΘΩΟΘΑ͂ οὗ 8]Π. 

Μεγ. 19. Τπιοσοῖ ὌΡΟῚ ἧτο γραῖα. ἴη- 
βιοδὰ οὗ ροΐηρ βύγαίρει ζογνγασα, ἱῃ 8. ΤΊΟΤΔ] 861 86, 
Ἦθ ΤΌΓΙΒ ἴο ὕπο τίριῦ δηὰ 186 ἰοῦ, Οὗ 1 Είηρϑ9 
ΧΥΪΙ. 21 ; 948. ἱ. 8, ἰν. 8. 

γεν. 14. Τὴν ὑπομονήν. Τ7ῆλε ἐγ 70ν λοϊα- 
ἴῃς οὐ μαϊϊεπιϊψ ἐπ ἰλε {ἰπια οΥ" ἐτίαὶ ἑώρη διι)ετίησ. 
Ενύζβοιθ, πούσαυοῦ, του] σινθ ἴο {πὸ νογὰ Π6ΓΘ 
δηὰ δὲ χνΐ, 18, οὐ δοοουῃῦ οὗ 1ῃ6 δοηίοχί, [6 
το δ μἱρ λορεα. 

γεν. 15. Ηᾷἰα πνοσζᾶβ. Νοῖθ 6 ἱπίογοδιϊπρ 
σὔδηρο ἔτγοτῃ [ἢ 8 βίῃριεἶαν ἴο [ἢ6 ῥ᾽ υγ8] δὲ οι 
χὶν, 283, 34: “1 8 τηϑη ΙοΟὐθ ἴὴ6, ἢθ Ὑ]}} ΚοδΡ τὰ 
ποσὰ [΄“πνογὰ,᾿" τὸν λόγον]. “Ηο ἰδεῖ Ἰονεοῖ 
τὰ8 ποῦ Κοαρϑίδι ποῖ ΤῊΥ ΒΑΥΪΏΡΒ᾽ [τοὺς λόγου:εἾ. 
80. πηυςῖ αἰ βου τ δυο, μούνονθῦ, σου] ἃ ΒΟΔΙΌΘΙΥ͂ 
Ὀε εχρϑοεῖθα ἴῃ 86 ργοβϑηΐ ὙΣΙΘΣ. 

γος. 17. Ῥγόρδῦο ἴδοὶρ μβοασίβυ ὙΏΘΥ ὙΠ 
Βο]ὰ τηθηηβοῖνοϑ ἴῃ τ ϑ ἰ ηθ88 [0 τϑοεῖνθ ἩΔΙΘΥΟΣ 
ἰδ ΤΠΏΔῪ Ρ]688ε Οοὰ ἴο βου. (Οἱ. Ῥβ. χ. 17. 
οΥ. 18. 8811 ἰπἴο [826 Βαπιᾶὰδ οὗ [89 Τιοσά. 

ΟΕ, 2 δι. χχίν. 14.--- 8ὸ δἷδο ἰβ Ὠΐᾷ ΣΏΘΤΣΟΥ. 
“1 τηυκῦ δ ζτοδῦ ΤΩΘΓΙΟΥ͂ ΟΥ̓ ὨΟ ΤΏΘΓΙΟΥ͂ ; [0Γ ΠΠ0Π|6 
ΠΊΘΤΟΥ 11] ΠΟΝΘΥῚ ΒΟΙΥ͂Θ ΠΥ [Ότη." Βυηγδη. ΤῊΘ 
ΤΉΘΤΟΥ οὗ Οοἂ ἰδ τηθςἢ ΘΙ ΡΠ δδἰΖοα ἴῃ ἢΠ6 ρῬγϑδϑϑης 
ὈοΟΚ. [ἐ 8 σδαγδοίογι θα Ὦγ ἔλεος δὖ ἰϊ. 18, ν. 6, 
χνὶ. 11, χὶνὶϊ. 22, 11. 8; ἐλεημοσύνη, χνὶ. 14; 
ἐξιλασμός, χνὶ. 12; δηὰ χάρις, '. 18 (ἰ6πὶ. γεο. δηὰ 
11.) [18 δεινοῦ 18 ἱπαϊοαιθα Ὁ ἀλεεῖν δη ἃ μακρο- 
θυμεῖν, χνὶ!. 11, 14; πληθύνειν τὸν ἐξιλασμόν, 
χΥἱἱ. 12. ὃ 8. ἃ ΤΊΘΓΟΥ ἩΠΙΟἢ 8 τ 680 ἴῃ 
118 ΘΧογοΐβο δηἀ αἰγίηθ 1π 118 {01} 0688 (χνυὶϊ!. 18 ; 
χχχὶϊ. 18 Ζ.; χχχίν. 16; χχχῖχ. 32; χὶνυἹἹ. 92 Ν΄); 
δαΐϊ, ἰπ ὉΠῖ8 τοβρϑοῖ, [Π6 Βοοκ οὗ ΕΟ] οβ᾽ δϑυουβ 
σδηποῖ ὃὉὈ6 τοραγαοὰ (νἱτἢ Μοτγραοῖ, ΡΡ. 11, 12) 88 
ΒῈ ροτῖοσ ἴο ὕπ6 Ο]ά Τοδίαπιθηῦ σμπΟηΐοΆ] ᾿ἰζδγαΐτσο, 
πὰ 88 τηδγκίηρ ἃ ὑγδηβδιιο ρογίοα ἴο τ6 Νον 
Τοβίδπιθηϊ πηΐϊνογβδ δὰ. Οα [Π6 οοη , ἴϊ6Γ0 
8 ἃ βγονίηρ ΠΆΡΓΟΥ Π688 δηαἃ Πδ[10Πη8] ΘΧχο υδῖν6- 
Ποδα οὗ δρίτὶῃ δνϊἀθηΐ, ποῦ ΟὨΪΥ͂ ἵπ {Π6 φσγεβθηξ 
δ Υκ, δι ἴῃ 411 [Π6 Δροοῦυρῆαὶ Ὀοοῖκβ οὗ τὴο ΟἹἀὰ 
Τοίδιηθηΐ, Ὁ ὙΠΟ Ἰηἀ 606 (ΠΟΥ͂ ΒΠΟῪ ὈΠΘΙΏΘΟΙΥΟΒ 
ἴο 06 ἔφυ ἔα] σοργοβοηςδίίνοθ οὗ ὑμοϑὶν ὑ1πι6. 

ΟΕΑΡΤΕΒ 1Π|. 

Θι μ. ὧϑ κὸ μι 

ἩΈΛΕ τὴ6 ψου Γαῖαν, Ο ΕΣ] άσθη, 
Αμὰ 80 ἀο, ὑπαῦ γ8 ΤΔΥ ὃδ δανϑα.ἷ 
Εν {Π6 [μοτὰ νν}}} μᾶνθ ἃ ἔδίμον ρ]οσ βα ὉΥ οὨ]άγϑη, 
Απᾶ Βαίἢ Θβίδ Ὁ Π1Βῃ 64 ΟΥ̓́Θ ΒΟΠΒ {}}6 ΙΔ ῪῚ ΘΟΠΟΟΓΪηρ᾽ ἃ ΤΟΙ ΒΓ. 
ΗΘ πο Πομογϑίι " Δἕἐξ ἴδ 6 Ὑ 8881} δ δἰοποιηθηῖΐ ὅ ἴου ἀὲβ 8188 ; 
Απὰ 6 ἔπδί ρ]ον ἔθου 5 ἢἷδ τοῦ Ὁ ἐξ 88 ὁη6 {πδύ Αγ ἂρ ΚΓΘΑΒΈΓΘ. 
ΗΘ ψ8ο Βοπογϑίῇῃ λὲς ἴδ Π 6 Γ 8}}8}} ἤδᾶνϑ ἸΟΥ ἔγοτῃ οἢ]γθὴ ; 
᾿Απὰ οἱ {Π|0 ἀΔΥ οἵ " ΒΒ ΡΓΆΥΘΣ, ΒΘ 5}.8}} Ὀ6 ἢθαγά. 

ΩΣ 1-. -.1 ἃ. νυ. Η ᾿Απά ἂο [1,0 )νς Αγ}. .ςο.Ἅι» 

ΘΥον ὑη6 ΟὨΠάσϑῃ (ἐπὶ τέκνοις, 
. βαῖο (σωθῆτε). 

Νοῖ Οἶθδσ : σίου, "' δὶ ποπογϑὰ ἃ ἔδίθοσ ἰπ 6 ο8δο οὗ ΟὨἢΠ] ἄγϑῃ ""). 
2 Πδ8ίἢ ρίνϑῃ ἐδ ΤδέμοΣ ΒΟΤΙΟΌΣ (ἐδόξασε πατέρα) 

8 16 Δυίϊ ῦῦιει 
(κρίσιν ; οἵ. Οοπι.) οἵ ἴ06 σηοίμοσ (( 15 οοῃβίσιιοίίου 8 δἀορίδαὰ ὉΥ δοιιθ: Ὀσὺὲ ἰὲ νου]ὰ δοοῖὰ Ὀοέΐον, τε ΕΥΓΣΘΟΙΟ, [0 
δ Κο ἰὺ τοΐοσ ἴο Θοὰ᾽ δνν, ογσάΐμδῃοθ δοποθσηῖ δ {26 ποῦ που, ἱ. Φ..) ΟΠ ΟΘΤὐπκ [δὲ πο 186 ἀπθ ἐοὸ Θ᾽) οὐοὸσ ἔμ δοὩ δ 
(ἐφ᾽ νἱοῖς ; ἐφ᾽ υἱούς, Η. 106. 248. ὁ.) 

εοὐϊης πο, θα δοξάζων). 
Οο. ; ΟΙἹὰ ἴδὲ., ἐπ. 3. 8600 Οοη1.). 

4 Πποδο Ὠοῃπουσοί. 
Η. 106. 167. μαγὸ ἴμ6 Ῥγοδ. ἰπὰΐο. ἤθσο, δῃὰ δὲ τὸσ. 8, οχοορὲ 11]. Ο.). 

δ το κοίἢ δὰ δἰοποιιοηὶ (0. ἐξιλάσεται, Οοἀά. ΠῚ. Ο. 
6 ὩοὨΟούχοΙΝ (ποῖ ἐδ 6 58π|60 ΤΟΙ 84 ἐπ ἐδ) ΡΓῸ- 

1 ὙΓΏοδΟ Βοποιιχοίῃ. . . οὗ Λίς οἵσμ σμ ἄσϑῃ (ὑπὸ τέκνων ; ἐπὶ τέκνοις 11]. Η. 948. 801. 
8 ἩὮΘῺ Ὠθ6 τηδικοίδ (600 Ο071.). 



ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΤΞ. 908 

Ηϑ ἐπεὶ ρ᾽ονίβοιι 1 λὲς ἔα μον 8}}4}} ἤανθϑ Ἰοηρ ἢ 118 ; 

Απὰ Κο ἔδιαι ἰδ οροάϊδπε πηΐο (86 Ἰνοτὰ 888}} ρὶνϑ σϑὶ δῖ ὑο ὃ Ηἷβ τοίου," 
Απᾶ Μ11}} ἀο ροοὰ βογνίοθ ὑπᾶον " Πῖ8 ραγϑηΐβ, 88. Ὁηα ΘΓ ὅ τη δβύθιβ. 
Ἡόοποῦ (ὮῪ ἤἔδίμον ἴ ἰὴ ποσὰ δῃᾶ ἀθϑά, ᾿ 
Τρδὲ ἃ δ] ββίῃρ' σΏΔΥ ΘοπιΘ ρου (66 ἔτοπι ἢἷΠλ.5 
ἘῸΣ [Π6 Ὀ]οβείηρ οὗ 8" ἔδύμιογ ϑβίδ] βμϑία (86 μοῦϑ868 οὗ Ομ] τθα ; 
Βαϊ ἐδο ουγδθ οὗ ἃ Ῥ τοῖον ἀθδίσογοί ἔμοπὶ ἰο ἐμοὶν ἐοππἀα(οη8.}} 

10 ΟἸΟΣΥ͂ ποῦ ἰῃ {π6 ἀἴβῃομον οὗ [ΠΥ ἔαίμον : 15 
ἘθτῸ: (ὧν ἴα μο ΓΒ ἀἰΒθΟΠΟΥ 8 ΠΟ σ]ΟΥΥ͂ ἀπίο {8 66. 

11 Ἐὸτν ἰδθ ρΊογυ οὗ ἃ τηδῃ ἐδ ἴΙ͂γοτὰ {88 ΒΟΠΟΙ οὗἉ ΜΒ ἔδί ον ; 
Απᾶ 4 τροῦμοῦ ἴῃ ἀΐδγαραΐθ ᾽5 ἐς ἃ ΓΕΡΤΌΔΟΝ (0 Ομ] άγθη. ἢ 

12. ΜΡῈ βοῃ, Ποὶρ [ΠΥ ἔδίθου ἰῃ λὲς 866, 
Αμπᾷ ρτίονθ ᾿ἷπὶ πο 88 ἸΟῺ 88 ἢ6 ᾿ἰνοίῃ, 

13. Αμπὰ "ἢ Ηΐβ υπἀογβίδηίηρ [41], Ὀ6 ἱηἀυϊσοηὶ ἑονγαγᾶβ λἀέηι; Ὁ 
Απᾶ ἀοδβρῖβα πἷπι ποῖ ἴῃ {Π6 ἔᾺ]1]η688 οἱ (᾿ῃγ Ἶδ βίγθηρί. 

11 ἘῸῸῪ Κἰπάποϑβϑ ἰοναγαβ ΤΠ (Πγ ΤΑ ΠΟΥ 8881} ποῦ 6 Τογροίίθῃ : 
Απᾶ ἴῃ βρὶϊθ οἵ 1δ 5'ῃβ ΠΥ Ῥγοβρυ εν 8}}4}} Ὀ]οοτὰ δραίῃ. ὃ 

15 Τη το ἄδΥ οἵ {μΐπ6 αϑ]οίζοη (Ποὺ 58.410 3 06 τϑιῃθιι γα : 
ΤῊΥ 5[}8 5}8]} 31 πιϑὶῦ αυγαν, 88 ἴθ 1ῃ τα] 3 ὑυγθαῖμοσ. 

16 Ἠδο ιδμαὺ ξογβδϑίῃ ἢἷ8 δύ Π 6 Ὁ ἐξ 8Δ8 ἃ ὈΪΆΘΡἬΘΠΙΘΣ ; 
Αμπᾶ Β6 ἰμαῖ δηρθγϑί Πΐ8 τηοῦ μον ἰβ ουγβοα οἵἉ [86 1,οτά. 3 

17 Μν 8οῖι, σστὺ ουὐ 355 (ΠΥ Ὀυβίηθ88 ἴῃ τ ΘΟ ΚΠ688,} Ὁ 
Λπα ἰδοὺ 5}|410 35 Ὀ6 Ὀο]ονϑα οὗ πίπι (Παὐ 18 δοοορίθά, Γ 

18 ὌΠ ρυϑδίου ὑποὰ γί, {Π6 τῆοτθ Βυτ1Ὁ]6 {ΠΥ 56], 
Αμπᾶ Γ{δὍυ 5881} Πα ἴανογ θοΐοσο [ῃΠ6 [οτὰ; 35 

20 ἘῸΓ ἴΠ6 ρότοῦ οὗ (80 Ιωογὰ ἐξ στοδί, 
Απᾶ ἢ 18 ρ]ογ ἔθα Ὀγ 3. 16 Ἰον]γ. 

21 δβ6οῖκ ποὲ ψηδί 15 8 ἴοο Παγὰ ἴῸ90γ [ἢ 66, 
Αμπᾶ βοδγοῖ ποὺ ουὐ τ ηδὺ 18 δ ἀῦονϑ [ΠΥ βίγθηρίδ, 

ὃ Ὑ δὶ 83 18 σοιῃτηδηαθα [ἢ66, ἐμὲ ηἸκ {ΠΘΓΘΟῊ ; ὅ8 
Εὸν ἴποῦ Παβϑῦ πὸ πϑϑᾶ οὗ νι ῇῃδῦ 8 δοῃοθδἹϑᾶ. 3 

ῶ8 17[1ἡ ἐμαὶ ψμϊοἢ ρο68 ὈΘγομᾶ ἰδ γ οσοιρδίοη8Β ᾿Ἰγαϑῦθ 50 βγη, δ΄ 
ΕῸΓ ΥΘΥΥ͂ ἸΩΔΩΥ͂ ἐμῖηρβ οὗ Ὠπτδπ που] θαρθ ὅδ ἤανθ ὈΘθὴ τηδθ Κποόνσχῃ ἴο {{96. 

2ῶ24 Ἐν ἐμοὶν πούϊοῃ μαί Ἰθα ΤΩ ΩΥ͂ ἈΒΙΓΆΥ ; ὃ | 
Απᾶ δῃ οὺἱ] ἔδῃου ὅ5 μα ἢ ονουιῃγονσῃ {Ποὶν Ἰαάρτηθης 9 

26 Α βία θοτ μϑαγί 818} ἔαγο 11] "' δἱ 1δϑῦ ; 5 
Απά 6 ἰδὲ Ἰονϑῖῃ ἀδηροῦ 81}}81} ρϑυΐβῃ “2 {Ππογοίῃ. 

27 Αη οδλίϊπαίθ ἢϑαγί 8Π4}1] Ὀ6 Ἰδάθῃ τὰς (ΓΟῸ168 ; “5 
Απᾶ [86 5Β'ππον ὙΥ}}} ΠΘΔΡ β'ῃ ΡΟ 8118. 

Ἑος,ἝἭ 0 ὁ» 

ψοτε. 6-10. -- ἸΑ. Υ. : ποπουγοίς (δοξάζων). 2 ΔΊ οι κΚ. 8 β}}8}} Ὀ6 ἃ οοτηοτὲ ἰο (ἀναπαύσοι. Ἐτιἐκοοῦθ πὰ 
Βυπδεοη᾽ Β Βιδοϊισετῖς, ἐγσμίεξεί ; ΟἹὰ [Δ΄͵ γε  χεγαδίε. ἹἸ{ βοοσὴβ Ὀοιῦος ἴο γοίδίῃ [6 οτἰχίπδὶ τηοδηΐηρ οὗ ὑπο τοχζὰ ; 860 
Οὐηι.). 4 αἀάς (δὲ ἐο Ὀεσίηπἰης οὗὨ τον. 7), 86 ἐπαὺ ἔϑαγοίῃ [89 οτὰ ν᾿ }}} ΒοποῦνΣ ἀξ ἰδίμοσς (πὶ Η. 258. 6ο. ΟἸὰ 
14Δὲ. ; ϑοθ Οὐγ.). δ ῃηΐο (ἐν. [ἔ ἰδ ναπίΐης ἰη Η. 28. 106. 167. 248. 258. 6ο.). 6 (ολώ. ΤΆΣ δυά πιοῖδον 
(Η. 106. 2418. 0ο.)8δο624. 58 (δοιὰ (Η. 106. 268,). 9 (}6. 10 [ῃ:6. 11 χοοΐοί οὐυῦ ἑουπάδείου (Ἰξ., ὈῸΪ ποὲ ο168:Σ). 
12 ῬΟΥ πατρὸς ἁτιμία, 11. 111. Ο. τοδὰ πρὸς ἀτιμίαν. 

Ὕετῖα. 11-16. - ἸΣΑΎ. : ἀΐδποθοῦν (ἀδοξίᾳ. ΤῺο ποτὰ πδοᾶ ἴῃ ἐδ ἔτγο ῥγουίοιιβ 1{π68 ἰδ ἀτιμίᾳ). 14. (Π6 οὨἰϊάγοη. 
18 Ὧδνο ραϊΐοποο τοί τὰ Αὐγη (συγγνώμην ἔχε ; κο6 ΟΟηπι.). 18 ᾿ΨΠσθη ποῦ δγὲ ἴῃ ΤΥ ζ.}}. [1ἧ ἐΠο το] ονίης οὗ (ἐλεημυσύνη, 
πἰιξ [86 ΚεΏ.). 18 ἰηρίερα οἵ (ἀντί ; 560 ΟὈη1.). 19. 11 κὮΔ1}} Ὀ9 δ ἀοὰ ἴο 14 60 ἢΡ. (Τὴ6 τοῦ προσανυικοδομέω 
τα ἢ (ὁ αὐ ἐπ γεδιειης ; Ὀθὲ [89 το Δ ρὨοΥΟΔ] τοϑδηΐηρ 8 ΒΟΓΘ ΤΟΥ ἴῃ ΡΪδοο.: οὗ. Οὐ.) 30 1 5}18]} (800 Οὐηι.). 

Δ. 8150 884]}. 22 [η ἰὁ9 ἰῃ ἴδ δὶτ τάσιὰ (11... “' Α8 Οἶδα τγοδέθοσς (του) τυ τ ἴοο ᾽}). 8 ἐξ ουχδοὰ οὗ Θοὰ (106. 
258., θεοῦ). 

Μοτα. 117-25. --ΜΑ.Υ. : κοὸ οὐ τὴὰῖ[ἢ (διέξαγε). 356 τηοοΐίκη δα (οἷ, ἴ, 27). 36 ἣρ ΒΔ]: ἰῆου. 5ἴ δρργογθὰ (δεκτοῦ, 
δεοορίοα, ἰ. 4., οὗὨ [δὸ οτὰ). 8 αὐάε (Δ 6 γογ. 19), ΜΙΔΏΥ δῖ ἰπ πἰμ Ρ]δεθ, δὰ οὗ τόπον ; Βαὲ τιγδίοσίθα ΔΙῸ τουθδ]οὰ 

πηῖο ἐἰδο τηϑοῖ (684 Η. 108. 243. 268. σο.). 39 Βοπουτοά οὗ (δοξάζεται). 820 οἰ (δ ἐλίπρ ἐλαΐ ατγε. δι ΝΟΙΓΠΟΣ 
βοδσοῖ ἴῃο ἐλέποε λα αγ. 83 Ἐμὶ ὙὮΔι. 88 ζῃΟΥΘΏΡΟΩ τνϊζ γούογθηοο (ὁσίως, Ἡ. 248. 268. 060.). Ψ4 Τὸν ἴἰἐ ἰδ ποὶ 
ποοϑά[Ὡ] ἴον ἐμποὸ ἴο δοὸὸ Μ᾿ ἐπίπο ογ68 (248. 6ο. ΟΙὰ [4Δἱ. δἀὰ βλέπειν ὀφθαλμοῖς) ἐδ9 ἐλέπρε ἰλαὲ αγὰ ἷα δοοτοῖ. 88 9 
ποῖ συχίουν ἐπὶ ΠΏ ΘΟΘΟΘΒΙΥ τηδέίοτε (ἐν τοῖς περισσοῖς τῶν ἔργων (Η. 248. 0ο., λόγων) ; οἷ. Οὐ.) 86 ΟΡ ΠΟΪΣῸ ἐλίπρε 
δῖο διουϑὰ πηὶο ἔδοο ἔβδῃ πὰθ παοταιίδηὰἃ (πλείονα --- πλείον, 268. 807. --- γὰρ συνέσφως ἀνθρώπων --- 167. οταῖ 6 Ἰαδὲ 
ποτὰ --- ὑπεδείχθη σοι ; 1δδ. οὐδ σοι). δ ΏΔΏΥ δΓΙῸ ἀδεοίγοα Ὁγ ἐμοὶν οὐσῃ ταί (243. ὅο., ἡ ματαία) ορίῃΐοῃ. δ8 5θ5- 
Ρἰείοη. 89 “ααά4 (88 γον. 26), ὙΠ ποῦ ογο8 ἴδουῦ δ}. παπὸὶ ᾿ἰσὰς : Ῥτοζοδδ ποῖ ἐῃ9 πον οάκο ὑμογοίοσο ἰδὲ (Βοῦ μδδὶ 
οἱ (ψἰ ἢ Η. 248. 268. Οο. ὅγν. Α7.}. 

Μοτε. 26-8]. -- 9. Α. Υ. : 97}. 41 (ἐῃρ ἸΔδὲ. 45 Ῥοσὶ δ (ἀπολεῖται, δΔἀορ δὰ Ὀγ Κτί σεοῖῦο ἔσοστα ΠῚ. Χ, Ο. Η. 28. δδ. 
108. 166. α]. ὅο. ἰπ γνἷδοο οἵ ἐμπεσεῖται οὗ ἐδ ἐσχέ. γες. διὰ 11.). 48 ΒΟΙΤΟῪ (πόνοις ; δο0 Οὐηι.) τὶϊοκοὰ "ππαη 
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28 ΤΠδ ρῃπηίβησηθηῖ ἷ οὗ {π6 ργουὰ ἀοίἢ ποῖ συγ ἢΐπι,3 
ΕῸΓΡ {Π6 ῥ]δηὺ οἵ τὶοκοάῃοββ μδίἢ δ κθη σοοῖ ἴῃ δἷπ). 

29 ΤῊΘ μηϊῃᾶ οὗ ἃ βαρβοϊοιβ βθῦβοῃ Ὑ71}} τηϑα ταῦθ οὴ ἃ Ῥγουϑιῦ ; ἢ 
Απὰ δὴ αἰδηϊινθ ΘᾺ ἐς {86 ἀσβίῖγθ οὗ ἃ τγῖβθ ηαπ. 

80 Ὑγδίθγ ν1}} ψυθποὶ ἃ διΐην ἤΓο, 
δ Αμπα δ] 1ὴ8 8 6 ὁ δίοῃθιηθῃηΐ [Ὁ 51Π8. 

ΗΘ6 5 ιδμαΐ γϑαυΐίθιι ρσοοά ἰυγπβ 8 τηϊπα ἢ] οὗ ἐμδὲ ἡ Πἰοἢ Θοτλ68 δὔίοσ ;" 
Αμπά ὁπ. οοοδβίοῃ οὗ ᾿ἷ8 [4]]ἔπρἿ ἢ6 8}4}} βηὰ ἃ βίϑυ. .Ἅ 

ΒΔ] . . .. εἷπ (8 248. 6ο.). 1 Τὴ ἐδο ρυπίκπτησδηῦ (ἐν ἐπαγωγῇ, Ἡ. 248. σο. ; ἐεχέ. γφα..) ἔδο ποιι.). 
ὯἨΟ ΤΟΙΩΘαΥ (ἴασις. Μαγα. οὗ ΑΟΥ : “ΤῈ ῃγοιὰ τῆδῃ ἰδ ποῖ μδδὶ δὰ Ὁ. δὲἰκ Ῥῃπίδτασιξ ᾽᾽). 
Ῥτυάομῃὶ (συνετοῦ) ὙΠ) ππαἀοχεέδηὰ (διανοηθήσεται) ἃ ῬαΙΔΪΘ (660 ΟὉ»η.). 

2 [6716 [8 
8 Ὠρδσὶ (800 (δ»1.) οὗ [89 

4 ΔΙΤΩΝ τη ἢ δὴ (εἴ, γα. 8). δ᾽ Αηὰ ἢθ. 
6 γιαν ΟΟΤ116 ΒΟΙΟΔΙΟΣ (Βυ ΚΘ 5 Βιδείισετά, ἐλίπκε ---- ἰ. α., ἴο Πκοχὰ, δ Η. 106. 248, Οο. Ο]Ὰ [Ικἱ. --- λόγοον, ἐμ ἐλε ἐἐπις 
ἐο ξ0}16). Τ᾿ Βοὴ ἅ6 (Ἐτί σδομο δαορίδ αὐτοῦ δἴζοσ πτώσεως ἴτοπι 111. Χ. 6. Η. Δ]. ΟἹὰ 141.) ζΔ]}ο ἢ. 

Ομβαάριῖεε ΠΠη. 

γον. 1. ΟὙῇ. Ἀοαυῖ. γ. 16, δηοὰ (ἴ ἔΕἢ οομ- 
τοδῃὐπηθηΐ οὗ ἰΠ6 Ποοδίορσιο, Εχ. χχ. 12. 

γογ. 2. Κρίσιν, τῖσλι, ἰαιυν ἱ. 6., ἴη6 αν ἴο ΟΌΘΥ͂ 
Βηἃ ΠΟΙΟΡ ἴδ6 τηοΐῃογ. Οἱ. Ῥγονυ. ἱ. 8, θεσμοὺς 
μητρός σον. 

ΘΓ. 8. 8.411 το βῖϑ δἱοῃοζωοζχῦ 20ῸΣ (ὲβ) 
Βἷυβ. 10 που]Ἱὰ κϑοῖὰ [ἢδῇ [Π6 χϑίοθγθησθ 8 ἴο 186 
[ΟΠ ΡΟΓΆΪ σΟὨΒΟα]ΏΘΏς(Ο5 οὗ δὶ". [γ8 δηὰ οὐοάϊ- 
ΘΩςΘ ἴο Ρδγθηϊβ ΓΘ ΠΘΥΘΣ ἰουπὰ 88 50] 8 ὙὙ Υἱγ- 
ἴῃ.8. ὅθ, ον ΟΡ, Το ΓΚΒ η ἴἢ6 Ἰπιτοἀυειΐοι, 
ὉΠάοΥ “ Ἰ)ορπηΔ [1.8] δηὰ ΕἸ ΪοΆ] ΟΠ γαςῖοσ.᾽᾿ 

γεν. 4. Τιϑγοῖδ ὈΡ ἴσϑαδυτο, ἀποθησαυρίζων. 
ΤῊΘ βαπηθ νοτὰ 8 πβοὰ δὶ Τίπι. νἱ. 19, “ Γαγίην 
ΠΡ ἴῃ δβίοσο " (Α. .). 

γεσ. ὅ. Τἢθ ραβδῖνα εὐφραένεσθαι τὶν ἢ ὑπό 18 
δαϊὰ ποὺ ἴο ὕ6 ἔοιιηά 6] 6 Γο. -τ ΟἹ [86 Δ Υ οὗ 
Βἰδβ ῬΣΆΥΟΣ. ΤῊΪ8 πϑοὰ ῃοῦ Γοΐθν ἴο {9 {ἰπ|6 οὗ 
σΑΙΆΠπΗΥ (Βτοιβοπηοίάθγ, 6880), Ὀὰδ ὕο ῬΥΆΥΘΣ ἰη 
θηΘΓΆΙ. 

γον. 6. ΘἹ'νθ ροϊοῦ, ἀναπαύσει. Τ,1ι., τοὶ] σαιιδα 
0 τοδί, ἰ. 6., ἔγοτῃη δ χίϑιθβ. ΕὉἸ]ον ἱτρ 0Π18 ΥΘΤΒΘ, 
[Π6 ΟἸἀ 1,αὐΐ ἢδ5 ὉΠπ᾿ὸ Βα τἰο.. “ Ηδ το ἔεδγοιῃ 
ἴπὸ Τιογὰ ΠΟΠΟΙΒ ἢἷβ8 τῃηοῦπογ.᾽" [Ὁ γᾺ5 ῬΣΟΌΔΌΙΥ 
᾿ηβοσῦρα ἰῃ ογάθυ [0 τηακο τ 6 Δη ἘΠ Π6518 σοπιρίοῦδ, 
848 ΜΊ Ποῦ ἰτ [ἢ βουθη ἢ γοσβο οὶ βθοπὶ ἴο Ὀ6 
διιρογήμποιβ. Βυῖ ΤΠ6ΓΘ ἈΓΘ ΟἾΠΟΥ ποίησ οδ ΠΟΓΘ 
8. 5 ΠᾺΪΆΤ ΔΥΓΒηνΙηθηξ οὗ Βοῃ ΘΏς 685 ΟΟΕΙΙΓΒ. 

γα. 8. πὰ νοσὰ δᾶ ἀοοᾶ. Οἱ. κὸ χχίῖν. 
19. 
εγ. 18. συγγνώμην, [6] οιυ- οἰ πο, δυπιραίδν, 

δΔηἀ 50 ΒΘοοΠ ἀν ἐκρυΗὴΣ θρὶ ζΐ Θαμι αν, δρν. 
οπψπιῖξ, ὶ., Ὁ. 196. ΤΏ αἰ Ιου] οὗ οὐογίηρ τΠ 18 ἰη- 
ἡπποιίου ἰδ ραν τ Θα] ΑΛ στοϑῖ ὙΠ Π6Π ΟΠ δ ἈΪΤΏΒ6] 
1η 6 ὁπ] οΥπιοπῦ οὗ ΠῚΒ ἔ.}} βίσθηρτῃ. 

γεν. 14. ΤῈ Ἰΐτθγα] πιϑδηΐηρ οὗ ἀντί, ἱπ ρίασο 
οὗ, που]Ἱὰ δ ἤθῦα οὔβοῦγο; δπὰ τ{πΠ6 οπ γγχὸ ἤλυθ 
Δαἀορίθα, τ ἢ ΕΠ ΌΖΒΟΒΟ, ὈΘΓΟΡ δα ἴΠ6 οοπίοχί. 
- Β8Δ11 Ὀϊοοιῃ διαίῃ, }1ϊ., ὑε δι ασαῖπ. Τὶ ἰδ 
ΠΕΌΤΆΠΤΕΝ ΒΡΟΚΘΙΏ, 88 οὗ 8ἃ ἢσιδο [ἢδλι 88 74]}6 ἢ 
ἄονη. (Οἱ. Πδυῖ. χχυ. 9; Φοὺ χχὶϊ. 23; Μ4]. 11}. 
15. 
εν. 1δ. ΤΏου ὅ881Ὁῦ 6 ΣΘΙΩΘΙΩΡΟΙΘΩ͂, ᾿. ἐ., 

οὗ αοά. Τῆαε νϑγὺ 5 ποῖ, μοννθνοσ, ἴο ΡῈ τορατγἀθα 
ἈΒ ῬΑΒοῖνθ, ἔογ ὙΠΟ τγὸ δῃοι ά ἤᾶνθ ὀχρθοιϊρά 
ἀναμνησθήσῃ, ὈὉὰὶ τᾶ ά]6 νυν ἢ [Π6 δα )θοῦ ὑπ άοτ- 
βίουά, ΟΥ̓ ἃ5 ᾿τ] ΡΟΓΒΟΠΒΙ. -- Μ16 10 αὐσαν, ἀναλυθήσον- 
ται. ΤΙνβ ποσὰ, δοοοταϊηρ ἴο ΕὙΖΒΟΒΘ. ἰ8. ποὶ 
ΕΒ  ΤΠΟΤΘ ὑροὰ οὗ δ'η. Βυῖ λύειν ἰ5 ΤγΘαΌ ΠΟΥ 80 
ιιδοα. Οὐ. χχυ !. 2 : 18. χ]. 2: λέλυται αὐτῆς ἡ 
ἁμαρτία; ϑορῇ.. Ῥλὺ., 1224. ῬἨΐο (ῆια Μος., 
669) : λύσις μάτων. --- Εὐδία, ἤδτα πιὰ (11ξ., 
οἰφαν) τοραϊἦογν. ΟἿ. βδαιὶθ ποσὰ δἱ Μαίϊ. χνὶ. 2 
(Α. Μ..), “ιὶν τοραΐϊλον. 

ον. 16. ΒΟΓΣΒΑΙΚΟΙΓΉ, ἱ, 6., ἰδσανοδ ὑποδοᾶ [0Γ. 
-- Διυβοσοῖῃ. ΒΒ Ἰεδνΐῃρ ΒΟΙΓ πηϑαρροσχίδα. 

Ψογ. 18. Οἷ Ργον. 11}. 84; 1 Ῥοὶ. γ. 5; δ]δο, ἰὩ 
ΤΕ ῬΤΩΘΗΣ Ὀοοῖς, χὶΐ. 24; χὶν. 1. 

ΕΓ. 21. (Οἢ δογ. χὶν. 5; Εοῃ. χίὶὶ. 16. Ας- 
σογάΐηρ ἰο Οτπηβη ((ηι., αὐ ἰοὐ.), τἢΐἷ5 6. [ῃ6 
ἤχεῦ ρϑδαβρο οὗ [86 ρσοκοῃῦ ὕοοῖ ὙΠ Οἢ ἷἰβ αυοϊοά 
πη {86 Τα. [πα ΤῊ. “ Ομαχίρα" ([0]. χὶ.) ἱξ 
8 ΒαρΪά : “Τῇ Ἰδνν οοησετπίὶπρ ἰησοδῦ πηπδβὲ ποῖ 
δ6 ΘΧρ] αἰπϑα ὈΘίογ Ὁ ΓΘΘ ῬΕΓΒΟΉ8, [ἢ ΠΙΒΙΟΥΥ͂ οὗἉ [Π}6 
ἙΥΘδΏΟη Ὀθϑίοτο ἔγγο, δηἃ [0 ΔΡῴΘΑΥΑΠΟΘΒ οὗ ΠΟΥ 
Ὀεΐηχ8 Ὀοΐοσο οὔθ, ᾿ξ {Π]8 οὴΘ ὃῦθ ποῖ ἃ ]Ἰοδιτϑὰ 
τῆλ) δὶ ομθ οὗ ψχοοὰ ἘΡΟΘΕΓΓΑΒΟΊΗΡῚ ὝΒΟΘΥΟΣ 
πῆ Κο8 Οὔβουν δι Οἢ8 δῦους [6 20] ΟΣ ἴουῦ 
Γηρα, ἰὸ ψου]ὰ ανθ Ὀδθη ὈΘΟΟΥ ἴοσ Πἰπι ἢ ἢΘ 
δα πουΘΥ Ὀθθη Ὀοτῃ : δρουΐ Μηδ ἰδ 'π 1Π6 Ποῖ ἢ 5, 
δῃα δῦϑουϊ ταὶ ὙΠ ΠΙΟἢ 15 ἰῃ τἘπ6 ἀθρίμθ; δθουιϊ ἴπδὶ 
ὙΠΟ ψγδ8 Ὀοΐοσο (δὰ ψοΟΥ]α, δᾶ ὑπαὶ πο} ἢ] 
ΘΟπιΘ Αὔίον ἱς,᾿ οἷς. Αἱ τη6 οπὰ οὗ {86 μϑββαρθ 
ΟΟΟΊΙΓΒ ΟἿΣ ΥΘΓΒΘ, ὩΘΑΥΪῪ νογὰ Ὁ ποτγά. 

ον. 22. ΟἹ. Πθαϊ. χχίχ. 29. 
γεν. 28. Περιεργάζον. ΤΠ6 Ββᾶπ| ψογὰ ἴδ 

ἰουηὰ 8δὖ ἃ ΤῊθ55. 1}. 11, δηὰ σοηάογοὰ ἴῃ (9 
Α. . (ἰπ τ1Π6 ματα 1) “ θαθγθοί 68." ΟΥΠΘΓ [ΣΆ Ώ8- 
Ἰαυ!οη8 δΓΘ: “[ἢ ΤΠ ΤΊΔΏΥ ΔΠΔΙΓΒ, ρΡαγβα α ποῦ ἢ τ; 
Βυρογιοῦδ." ΕὙΣΘΟΠΟΘ. “ὙΠδι ἰ8. ΟΡ διὰ 
Ρουθ τῆν Ὀππίπονβ, ὑπαὶ ἀο ποῖ, ονογίογνασγά, 
ΘΩρΡΆρΟ ἰη." Βυπθοη Διδοίισεγζ, ἀπὰ 1)6 Ν εἰῖο. 
- ΨΟΣΥ ΤΩΔῺΥ (Πα. ὙΠ ΟΓΘ ΣῈ ἴ00 ΤΏΒΗΥ ἴον 
ΟἿΘ ἴο αἰϊοπιρί ἰο υπάογδίδπα ἴπ6πὶ 4]|}1. Οη [118 
ΨΘΙΒΟ ἰ8 Ὀαβοὰ ἴΠ0 Οοτηδη ρῥγουογὺ : ““ ἮΝ δδ ἀεἶπθδ 
Αἰηῖθβ πἰσῃῦ ἰδὲ, ἀκ 18κ8 ἀθίπρη ψ) οσνῦΣ."ἢ 

γυν. 24. Ὑπόνοια, ᾿ἰκα ὑπόληψις, απον, ἐἰιιδίοπ, 
ποίϊοη. Τἢο ΠΠπδίο 8 ὉΠ8ὺ (ΠΟῪ ΒΌΡρροβθ {ἢ 6πὶ- 
βαῖνϑϑβ σρϑὈ]θ οὗ δομίονὶ πρ' ΤΊΟΓΟ [8 ἴΠΘΥῪ (8. 

γον. 26. 860 Μεαῖι. χχνΐί. 52: “ὙΠῸΣ ἐμπαῖ 
ἴδκΚα ἴῃ «πορὰ,᾽ οἷσ. ΟἿ. αἷ8ὸ [6 Οοσπιδη ὑτου- 
οτὺ; “ ογ βῖσὴ ἴῃ Οδέδῃσ Ὀερίθοῖ, οτατηὶ ἀδγίη 
τπ|.᾿ 

γεν. 27. Πόνοις, Σου Ὁ1]65. ΤΠ γι τηθδπίπς 
οὗ πῖ5. νογὰ --- ἰαδογβ, σαΥῸ5 -- τοὶ Ὁ 480 ὕὈ6 τὸ- 
ἰαἰποα, δβηὰ ἃ ἃ βθη86 βοουγοὰ. [10 ν}}}} σὶνθ 
Ὠἰπὶ ΤΠΟσΘ ὕο ἀο ὕπδῃ ἢθ οχρϑοῖβ. [τ 189 ποῖ [0 
οαδϑθϑῦ ὙΑΥ ἴο χοῖ δοηρ. 

γεν. 29. Καρδία, ταῖὶπ"ἃ. Ὑ86 ἀπαεταιαπαϊηρ᾽ ἰ8 
ΟὈΥου ΒΥ πιθδῦ. ΟἿ, 110 Υϑ ΣὉ 701} δηὰ ἱπίογοϑιηρ 
Το γΚΒ οἵ Οσοῖθοῦ οἱ {18 νογὰ. 7261., 8. Ὁ. ---- Σόν- 
εσις ἰ8 ἱπιοἰ ἴφεποο, ἱποῖσλὶ ἰηϊο δηγθπΐηρ ; δἶϑο, οἷσυ- 
6Υ.685, φαϊοῖποδα οὗ αρρτελεπδίοη, ἀοιιίοησδα, οἵΐψ. 
ΟΕ, 1. 294.--- Παραβολήν, ῬΆΣΘΔΌΪΙ6Θ. ΤὨΐδ τοπάοτϊηρ, 
Πού ΥοΡ, ῬνΟῦ] ἃ βοϑῖῃ δοιηονγῆδὺὶ ἰοὺ Ὀτοδαὰ δ6ΓΘ. 

Ὑπὸ Ηεῦτον ποτὰ ΙΖ, ἴο τίς ἰδ ἰβ ΡΤ ΌΘΒΙΥ͂ 
τοδὶ ἴο ΘΟΥΤΟΒΡΟΠ, ΠΊΘΆΠΒ κἀς ὀρρὰν “φοἴ- 
Ῥαγίβον,᾿ δπὰ, νυ ἢ] 6 ἱποϊυάίπρ ἴπ6 ρϑγδ Ὁ] 6, ΠΙΔΥ͂ 
8150 ἀοποῖθ δἰ πι ΡΥ ἃ “ ριόυθυῦ,᾽" “ πηλχίπι,᾽" ΟΥ δῇ 
[“ ΟΧδ 16." Οἱ. 1. 35. 
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Ἄγ. 80θ. Ἐλεημοσύνη. ὅ8338660 ΓΘΙΏΔΓΚΒ ΟἹ {8 {πδ [πδὲ, ἰῃ 41} ΡΟ ΑὈΠΠΥ, 18 6 που σῆς οὗ [ἢ 
πογὰ ἰῇ ΟἿΣ [ηϊτοῦ, ἴο 7ῃἢ6 Βοοῖκ οὗ Τοῦτ. [18 τυγϊου ΠΘΓΟ. 1 Μδϑος. ἰΪ. 57, διὰ Βδγἷ. 1]. 19, 
ῬτΙ ΛΑ ΣΎ Ταθϑΐηρ Μγ88 “ΡΙΌΥ," “ τηθγο ἔα] π088.᾿ [1η6 ΤΕΠΙΑΤΚΒ Ο [Π60 ὈΓΕΒθηῦ ραββῆρθ: “ΟἿΥ 
Του Ὦ ἃ ἀοροποσαῦοι 1 ὉΠ 6 ὉΠδο]οψῖοΑ] ἰάθα ΘΌΣΠΟΥ . . .. θαΐηρ δοσαδιομηθα ἴο πη8 ΚΘ ΒΑ τ ἔοοδ 
ἀυτίηρ ἴδ Ἰδαῖον ροσὶοάβ οὗ δον δ) ΒΊΟΥ, ἰὉ 88 αὐοποπησσιΐ [ῸΓ β'η8, ᾿βουρ οὗ Π8 σἤ δ [168 88 
σΆΙΩΘ ὕο ΠΘΔΏ, 88 ἴῃ {Π0 ΓΧΧ,, (6 “ δπονίηρ οὗ τοργοβοι την οὔοσίηρθ ἴῃ 0 δἰσι οὗὁ Οοα,᾽ Οὐκ., 
ὨΏΘΓΟΥ,᾽ δηὰ :860, δρθοὶ ΒΟ Ά}}γ, ““ δἰπηϑ- σἱνΐης.᾽" δὐ, ἰοο. 

ΟΒΑΡΤΕΕ [Ρ. 

Μν οι, τι ο]ἃ ποὶ ἔσομαι {Ππ6 βου τλϑ ἦ 18 Πἰνίηρ, 
Απὰ τ8Κ6 ποῦ ΠΟΘΑΥῪ δγ68 τγαῖζ 2 Ἰοῃρ. 
Μάᾶκο ποῦ ἃ ΠΌΏΩΤΥ 800] βογτον αὶ ; 
Απά ῥσόνόκθ μοῦ ἃ τῆϑῃ ἴῃ ᾿ΐβ Θι θΑΓγαββτηθηΐ 
Εχοϊίθ ποὺ 5111} Ἰῆοσθ ἃ θαγὺ {μδῦ ἰδ ργονοϊκαοᾶ ; 
Αμπά ἀδῖδσ ποὺ ἃ γί ὕο ομϑ ἴῃ πϑϑά.ὅ 
Βοίυβα πο ἃ βυρρ)δηῦ ἴῃ αἀἰδβίγαββ ; ὅ 
ἈΑπᾶ ἔστη πού ανγαυ Ἶ (ΠΥ ἴδοθ ἔγοτωῃη ἃ ῬΟΟΣ η]αΉ. 
Τυνῃ ποῦ ΔΤΑΥ ἐλὲπα ΘΥ6 ἔγοτῃ Ὠἴτα ἐμαὶ Δ5,κοί,5 
Απὰ ρἷνϑ ἃ "Δ ΠΟ ἢ ΟΟΟΆΒΙΟη ἴ0 ΟΌΓ86 ἴΠ66 ; 
ΕἘῸΡ 11 δ συγβα {πθ6 ἰῃ {Π6 ὈἰΓΘΓΏ 688 οὗ ἢἰ8 βοι], 
ΗΪβ ΡΓΆΥΘΥ Ψ1]} 15 06 Ὠθαγα οὗ Ὠἴτη ὑπδῦ τη8416 ἢ]1Π}. 
Ίη ον {Π 7561} (Π6 Ἰονϑ οἵ {π6 ρβθορ]ϑ,}} 

᾿Αμα ον (Ὦγ Ποδα ἴο 8 ρσγϑδὺ πηΔη. 
Ἰπο] πα (ΠὨΐῃ6 ΘΔ. [0 8 ΡΟΟΥ τη8η,}2 
Αμα ρῖνθο Ηΐπὶ ἃ ΓΙ ΘΠΑ]Ὺ ΔΏΒΤΨΘΥ ΙΓ τα] 1688. 
ΤΠ Ιν ̓ ΟΠ6 ΟΡΡΓδββθα ἔγοπι ὑΠ6 ῃδηᾷ οὗ 8ῃ} Ορργθδβου; ἢ 
Απά ὃ6 ποὺ ζαἰπιμοατίθα ψ θη ἴμοὺ Ἰυαροϑί.᾽" 

10 ΒΒ 488 ἔδίμοσ ὑπο {Π6 ἔαύῃ 6. ]688, 
Αμπὰα ἱπδίρδα οὗ ἃ υβῦαπα πηΐο {ΠῚ Το ΒΘ Ὁ ; 
Ἀπά ἴδπου 5}8}0 16 ὈΘ 88 ἃ δβοῃ ᾿ὅ οὗ 1η6 Μοβί ΗἸρὮ, 
Απᾶ Πα Μ1]]} ΤΠ Ἰονθ (866 τοῦθ ὑπδῃ (ΠΥ τροίμογ ἀοίδ. 

11 Ὑ1Βάοτῃ Θχϑ ὑοῦ ἢ ΠΟΙ ΒΟΏΒ, 
Ἀπά Βορϑι 18 τἄθι (μδὺ βϑοὶκς Β6.. 

12 Ἠῤθ (δαὶ Ἰονϑίῃ μδὺ Ἰονϑίῃ 116 ; 
Απὰ {ΠῸῈ} (πὲ Υἶβθ ΘαΥῪ ὕο Β6 61 ΠΟῪ Ὁ 888}1} Ὀ6 4116 τι ἸΟΥ. 

18 Ἠο δεῖ Πο]ά6 (ἢ ΠΡ ἔδϑί 8841] ἱῃμοσῖῦ ΡΊΟΙΥ ; 
Απμπᾶ ψῇογο μ6 ϑηΐογθῦ 1π, {Π6 Τ,οτὰ δ] ββοῖ}.9 

14 ΠΟΥ {Πδὺ ΒΕΙγΘ ΘΓ 8118]} βοσνϑ 3: ῃ6 Ηο]γ Ομ; 
Απά δοιὰ ὑπδΐ Ἰονθ ἢ6Σ {μη6 1,ογὰ ἀοίῇ Ἰονϑ. 

15 Ηθ ψ8ο 53 ρίνοίἢ δ Ὁ ὕὑῃῖο ΠῈῚ 85}4}} Ἰυᾶσθ ἠϑίϊοηβ ; "Ὁ 
Απᾶ 6 ὑπαὶ δἰὐϑηάθι 3 πηῦο ΠΟΡ 5}}8] ἀνγ6}} ΒΘουΓΘΙΥ. 

16 []ἴομθ ἰΓυβί ἴῃ 35 λόγ, ἢΘ6 5181} ᾿ῳμοσιῦ ΠΟΙ; ᾿ 
Απα Ηἰθ ρϑῃθγδίίοηβ 88.8}} ἤᾶγθ Ὺδδγ 'π “᾽ ροββθβϑβίοῃ. 

ΦΟοΟ ὦ “Ὁ ὃ δ Κῷ'ἅ Ιὄ '᾿ὦὦῷὦὦὁ; μώὼ 

Ψοετε. 1-8. --- Α. Υ͂. : ἀοΐταυὰ (ἀποστερήσῃς. 10 6 ὁη6 οὗὨ ἴδ τιοαη Ὡβ0 οὗ [6 νοτὰ, Ὀυὶ ἄοθα ποῖ 86 γ}6}] διιϊΐξ ὑπο οθΏ» 
ἴοχὶ δὲ ἐδο οἿ9 κἰ 761} Ὡοὲ [86 ΡΟῸΣ οἵ. 3 (ῃΠ9 ποράγ.... ἴο νδῖξ. 8 ΝΑΙΓΒΟΣ ΡσΌΥοΚθ ἃ. ... ἀἰδίσοε (ἀπορία, 
Ῥετρίεχϊεν, εἸπδατναδονπεπέ, ἱ. 6., ἴῃ Ὀυδίπθαδ ταδεί 6 8). 4 Αἀὰ οὶ πιοΓῸ τΌυ]6 ἰο.. .. ἰδ γοχϑά. δ ἁἀφίος ποὲ [0 
αἷνο ἴο κἰτα ἐμαί ἰ5 ἰῃ τοοὰ (6 βῶτοθ τοῦ ἰ8 τοηἀϑιϑὰ ἰπ γεν. 1 παζε.. . .. ισαὶϊξ ἰοπ 6). 6 Βο͵οεῖ ποὶ ἔῃ δι ρρ)ο8- 
ἐἴοη οὗ (89 αἰ Π]οιοά (ἐκέτην θλιβόμενον). ΤἠἐῸΝΟΙΌΔΟΥ ἔυ ΓΤ ΔΤΑΥ. 8 ἐῃ9 ποοὰγ (ἀπὸ δεομένον. 1 δἰὐορὺ πιδιρίῃ δὶ σοδά- 
ἐπε). 9 πΐτο (ἀνθρώπῳ) ἢομΘ. [19 5}4]]. 

γοΣ. ἴ-12. --’΄1.Ὰ. Υ. : ΟΘοὲ ἔΥΦΕ]Σ.. .. σοπατορείίος. 15 Τιοἱ ἰξ ποῖ στίονο ἴδο0 ἐο Ὀστὺ ἄοττῃ (ἀλύπως ἰ8 Δὐδοά δὲ 
ο οπά οὗ ἐδο ᾿ἴπιθ ὉΥ Η. 248. 268. Οο. ; ΟἹὰ 14... εἰπε ἐγέεεία) .. . . ἴο ἐμ ροοσ. 18 γῃροκηοαδ, . .. ίπι ἔμαδὲ 
ΒΌ δοσχοὶῃ πτουβ (ἀδικούμενον -. . . ἀδικοῦντος) . . . . 6 ΟΡΡΥΘΒΒΟΣ. 14 βἰεοδὲ ἴῃ ἡ υὐρκτηθῃὲ. 16 830 δαὶ ἔμοῦ. 
16 [6 δΒοῃ. Ὁ β4}}. [δ ρΗηϊάγοη .. ἰαγοίιι μο]ὰ οὗ (ἐπιλαμβάνεται, ἱ. ε.. ἰδὰγ8 Ὠοϊὰ οὗ 0 Π6ῚΡ ; ΒΘΏ66, ἐδίκοί ἀρ, 
φδροιδοῖ ἐδ6 σα τ80 οἵ, Ὦ6})0}6; 8560 Οὐηι.. [κΚκ ἐδιδὶ βοοκ ἴο Ὠ6ΣΚ ΘΑΣῚΥ (ὀρθρίζοντες ; εἴ. ΟΌηι.). 

ὕστε. 18-16. -- Ὁ ΑΟΥ͂.; τΒογθορθεν 816 σπίστοιι (οὗ εἰσπορεύεται). . .. Μ|}}1 Ὀ1045. (᾿ποίοδὰ οἵὗὨ εὐλογήσει οὗ ἰδ ο 
ἐεχέ. τεε. δορὰ 11., τί σοομο δὰορίϑ εὐλογεῖ ἴτοτα 111. Χ. Ο. Η. 28. δδ. 106. 4]. 0ο.) 51: τοϊη δον ἴο ([06 δλπ)9 ΜΟΙ 89 
ἐπ ἐ)6 ὅτει μαζί οἵ 89 Ἰἷπο). 5 ὝΠοεο. 358 [0 ὨΔΙΪΟΏΒ. Ψ. δἰἱϑη οί (Εν  ἔσδοδ!  δβάορίδ προσέχων ἴτοιη 111. Χ. 
σ. Η. 22. δδ. «]. σο. ΟἹά ἴδε. ἔος προσελθών. 1 γγῶδ ἰδ)6 τοδάΐϊπρ οὗ ἐδ Α. Υ͂.). 35 α γαῖ, σοϊρσηῖ! (οΖ. δοδη ἰἰ. 24, 
ἐκίστενεν ἁκντόν) ἰπιδο}} μη 0. 39 681} Ποιὰ ἀεν ἰῃ (ἐν κατασχέσει ἔσονται αἱ γενεαὶ αὐτοῦ ; Η. 28, 248. 0ο., αὐτῶν). 



906 ΤῊΕ; ΑΡΟΟΘΕΥΡΗ͂Α. 

17 ἘῸΓ δὖ ἤγβι ἷ 86 νι κϑῖἢ 3 τὶ Βΐμ ἴῃ ἢ ογοοκοα 8 γ8, 
Απᾶ ὈΥΪηΡΘΙ ἢ ἔθδγ ὁ δπα ἀγοδα ἀροῦ ἢΪπὶ, 
Ἀπ τοτγιρϑηΐϑιῃ δ εἴτα ἢ ΒΘ αἰδοῖ ρ}1η6, 
Ὁμπ6}} 86 βαίῃ οοπῆδθῃηοθ ἰῃ Ὠϊπι,5 
Απα δίῃ ργονϑα ἔτη ὈΥ ἢδγ ργθοθρίβ. δ 

18 ΑΑπά δραίῃ 816 τϑίῃγποί ἰο 9 {π6 βίγαισῃῦ τσαν 19. Βΐτῃ, 
Απά ρ]δήάθηθι 11 ἶτα, πα γουθϑ]θί ἰοὸ 13 εἶτα ὮΘΥ βθογϑίβ. 

190. Τ1ὲ|8 )Ὸ ρῸ ΤΟΊ, 886 Μ01}} ἔογβακθ ιἴμὰ, 
Ἀπ ρσῖνθ ἢΐμπὰλ ἅρ ἰο ἢιἷ8β [4]].}. 

20 Οὔβοτνο {Π| Ορρογία ιν, πα ὈΘτγαγΘ οὗ 60]], 
Απᾶ {ποὺ Μ01}1 ποῦ ῃ664 ἴο ὉΘ Δβῃδπιϑᾶ ἴοσ {πῃ γϑ86]; 1δ 

21 ΒἘῸΓ [Π6Γ6 8 ἃ βῆδιηθ ὑπαὺ ὈΓΪΏΡΘΙΝ β.ῃ, 
Απά {Π6Γ6 8 ἃ ββαῖηδ τσλίοῦ ἐξ ΡΊΟΤΥ δηᾶ ρτϑοθ. 

22 Ἠδνθ Ο γϑβρϑοί οὗ ρϑγβοῇβ ἴο (ἢ68 ἱπ͵]ΌΓΥ οὗ {ἘΠ γ86], 
Αμπὰα ἰδὲ ποὺ υἱμα!ἀ γ 15 οασβ6 ὑΠ66 ἰο [4]]. 

28 ἘΒοίγαϊπ ποὺ ἔγῸπ βρθαϊκίηρ, "Π θη {Π6Γ6 8 ΟΡροσί πη Υ ἰο 5606,}8 
Αμπά ἰα46 ποὺ [ΠΥ τυϊβάοιῃ 848 ἃ θϑδιυιγ.} 

24 ἘῊῸΥ ὈΥ βρϑϑοῦ πίβάομῃ Ὀδοοιμθίἢ 9 Κποτη ; 
Αμπὰ ᾿πβίγαοίΐοη ΕΥ̓͂ {π6 αἰύογϑηοθ “2 οὗ {πΠ6 ἰοηρτιθ. 

25 230ο ποῦ 5 βρϑὰκ δραϊηβέ (Π6 ὑγυτῃ ; 
Απᾶ Ρ6 πηοάδβὺ οῃ δοοοιηῦ οὗ [ΠΥ νγϑῃὺ οὗ Ἰδαγῃΐηρ. 

20 ΒΘ ποῦ Δ5Β)δῃηιθα [0 οοηἴθδββ {ΠΥ 8]Π8 ; 
Απᾶ ἔογοθ ποῦ ὑΠ6 οουγβα οὗ ἃ 35 σῖνϑσ. 

27 ἍΜακο ποῦ {Πγ86]7 δὰ πάρι] ηρ ἴο ἃ [00]18}} ΤΆΔ} ; 
Απά βοοδρύ ποὺ “5 0[Π6 ρϑσβοῃ οἵ {Π6 τι] ρηίγ. 

28 (οπίομα “6 [ογ {Π6 ὑπ ἢ πηΐο ἀθαίῃ, 
Ἀπ {86 Τοτὰ Οοἂ ν]]]} 3. ἔσῃυ ἴον {Π66. 

29 Β6 πού νἱο]θηῦ τ 35 {ΠΥ ἴοπρτιο, 
Απὰ ἴῃ ἐγ ἀδϑηβ 58 οῖκ πα ΓΤ ΏΔΪ8Β. 

80 ΒΘ ποῦ 88 ἃ Ἰΐοη ἴῃ ΠΥ ἤοι56, 
Απά 88 ἃ ΟΥΓΆΖΥ ΤΏ8Π ἢ ΔΙΊΟΠΡ᾽ (ΠΥ ΒΟΓΔηί8. 

81 10 ποῖ Πϊη6 Πδπα ὃ6 βἰγθιο θα ουΐ ἴο γϑορίῖγθ, 
Ἀπά με] Ῥβοῖ ἴῃ γσραυϊηρ. Ὁ 

Ὅο:. 17, 18. -1 Αἄ(7ῦὸβ: (06 ὅτε. Ξ3.Ψ]1} τδὶκ (δο 111. Ὁ. Η. ὅδ. αἰ. 5.) 8 Ὦγ, 4 ν]1] Ὀτίης ἴοασ. (ΤῸ δέ Τουπὰ 
Αἴϊον τ818 νορὰ ἰὴ (86 ἐεχέ. γές. δηὰ 11. ἰᾳ οπι  ὑἰθα ὉΥ Ετίίχβομο, τ 111. Χ. Ο. 23. 1δὅ. 4]. 6ο. ΟἸΪά 14ὲ. ΤΏΘ τοσῦ θτϑ 
δηὰ ἔδποδο Το] ον ίης (γοτβ. 17, 18) δὸ ἴὼ ἴπ6 ζαΐυτο, Ὀὰὲ ΘΕΊΟΥΣ τορτοδκθηῦθὰ ὈῚ ἐπ Ῥγϑβοῆξ ἴο οοστοβροῃὰ τ δ πορεύεται.) 
δ ἐοττηθηΐ. 9 ΣΩΑΥ͂ ἰσιιδῦ Ὠἷδ δοι] (ψυχῇ αὐτοῦ, Ὀὰὶ νν ἢ ἐπ6 σοματηοι ἀοτίνοα τπϑδηΐηβ. Οοαά, δ. 264. ατα ζωῇ ἴοΣ 

ψυχῇ). Τα. 8 ἴανβ. (1 ψου]ὰ κϑθπὶ ἴο ὈΘ ἴοο δίτοῃᾳ, ἃ ΤΟΣ ζ0Υ δικαιώμασιν 6:06.) 5. ΤΏΘα (καὶ πάλιν) ψὶ 
Βδ σοίσσῃ. 19 ππΐϊο. 11 Ἵσοπιοσέ (εὐφρανεῖ. 15 «πον΄. 

γον. 1θ-25. --ἼΔ Ὰ. ΡΝ. : Βε 11. 14 κἶἷνα Ὠἰἷπιὶ ΟΥ̓́Θ᾽ . . . . ΟὟ γυΐῃ. 16 ὍὯ6 δοῖ δαμιδιιϑὰ θη ἰὲ δοῃοθσηθὶμ ΠΥ 
βουϊ. (Πἱτ., δὲ ποί αἀλαπιεὰ εοποεγηΐης τὰν δομὶ; αὶ ἰδ6 ὑπουκμῦ ἰα Ὀϑέίοσ Ὀσουμηῦ οὐδ ὈΥ ἐμ σϑπήοσίηρ κἰνθη. Βυῃ- 

800 Ὁ Βιδεϊιοετὰ : “80 γα ἀὰ ἀϊοῖι ἰοῦ ΥΟΥ ἀΐγ βϑ] δὲ ζὰ βολμμθη ὨΔΌΘΩ."") ἘΣΙΌΖΗΘΙΘ : “ Ὁπὰ πἰομπέ πιῦχοας ἀπ ἀΐομ 
ἀοΐῃον βοδβδιηθῃ στοϊδθθη. 8366 Ορρι.) 16 Αςοορί ὯὨΟ ΡΟσϑοῃ διζϑίηβυ ΠΥ δου], Απὰ 16 ὲ ποὺ [ἴῃ σϑύδγϑηοθ (5 }., Νό 

γευετγεατί) ΟΓ αν πιαπ (ἐντραπῇς. ΤὮὯΘ ΒΔΙῺΘ Ἰ᾿γοΤὰ ἷβ υϑοὰ ἴῃ γὸσ. 2, δὰ σορθγοὰ ἰῃ (Π9 Α. Υ.: ““ Ὅ6 ΔΌκΕΒΘ,"" δχιὰ 
Ὁ. 18, “ ὉΘ τποᾶδοδὲ "). Ἵ Απάὰ χοΐγαίῃ ἢοῦ ἴο βροὰκ (μὴ κωλύσῃς λόγον). 18 σοοβδίου ἰο ἂο κοοᾶ (ἐν καιρῷ σωτηρίας ; 
ΤΩΡ. , ἐπ εἴγε Ο δαί). 10. ἴῃ ἀὲγ ὈΘΔΟΙΥ (εἰς καλλονήν. ΤῊ 8 ΘὨ ΕἾΤΟ παι ον ἰδ οχα  ἐὐθὰ ὈΓ 8.6 ἐεΖέ. γεε. πὰ 11. θὲ 
6 Τουπὰ ἴῃ Η. 106. 248. 268. ὅο. ΟΙά [,ἱ. γτ. Ατ., δηὰ ἰβ δαορίοά ὃγ Ἐσγίἔζβομβο. 860 Οσηι.). 30 τοἰθάοαι κ.λ8}} Ὀ6. 
81 ἸΡΑΓΏΪΗ. . . .« ΟΙὰ (ῥήματι, Ὀὰΐ ᾿] 0} (16 ἔοτοθ οἵὗ ὕΠ6 ρι ὉΣΔ], μέἐεγαποε). 553 Τὴ τὸ ν»ἱβο (Η. 248. 258. ὁο. αἀὰ κατὰ 
μηδὲ ἕν ; ΟἹὰ 1,Δὲ.., ὠΐο πιοαο) ΒΡΘαῖ. 3 Βυΐ Ὀ6 Δοδδβ;δα (εἴ. γον. 22) οἵ ἐμὸ ὀστοῦ (ἀπαιδενσίας ; 106. 248. 258. σο. Οἱὰ 
1Δὶ., ψεύσματος τῆς ἀπ.) οὗ [Ὠΐῃο ἱζπόγβσθ. 

ψουθ. 26-8]. -τ "ΙΑ. Υ͂. : ἐδ6 (πλδΡρ., ὁ’ Απὰ βέσίνο ποῦ δρδϊηβὲ [δ 6 βίσγοδῃι, "" τ ν] ἢ κἶνοδ {1.0 δ0 1:86 Ὅ6]]). 3: ΝΟ ΠΟΥ 
διοορὶ. (ΤὨο καί Τουπὰ δ ἰμ6 Ὀοσίηηΐης οἵ (ΐἱα νϑσϑθ ἰῃ (86 σαί. γές. διιὰ 11. 16 γοὐοοϊοϑα ὉΥ τὶ ὕσλοϑο ν ἢ δ. 243. 264. 
84]. ὅο. ΤῈο “ 25" [5 ἃ υπυϊδρυίην ἰπ Ἐσ  ἐζας μη6᾽8 ηοί68.) 36 Βιχίτο (ἀγώνισαι ; οἵ. λιΚο ΧΙ. 24, ἀγωνίζεσθε). 21 1 οτὰ 
(ὁ Θέος τὸ τνδπϊίης ἰῃ ΞΥΓΣ. ΑΣ. δὰ ἰπ ΟΥί 9) 888]. 38 μμαδὲγ (ταχύς, 111. Χ. 1δὅ. 807. 808. ΟἹὰ [καἱ. ; θρασύς, Η. 22. 
δὅ. 106. αἱ. ; βγτ. ΑΥ., λαειαδεπαμε; τραχύς, ἐεχί. τές. δὰ 11.; οἵ. Οὐπι.) ἴῃ. 39 Νὸν ζγδηῦοκ (φαντασιοκοπών ΞΞ ὁπ6 
οάο λακ ταὶπ Τα πεῖςς. Ἐτὶ σκοθ που]ὰ τοπάοσ ὈΥ αγειοδληίδολ, ϑωδριείοια; Ὀὰὲ ἰδ ἀοθα ποῦ 80 Ὑ6}} δρτϑοὸ τ ἐμ 6 σ0Π- 
ἰοχὲ; οἵ. ὦρπι.). 80 ρηυιῖ (συνεσταλμένη, ἀγαιυη ἰορείλεν, ἰΠ6Ὰ ἐε2δεπεά, ελογίεπεα. ΤὰΘ ΡΔΣΔ.16}18Ππι ΒΟΘῚῺΒ [0 ΣΘαῚΪΤΘ 
ΒΘ61Θ ἐπ Σῃϑδοϊηρ, λεία δα) ΜΆΘΩ ἐλομ βου ! ἀθδβὲ σοὺ (πᾶτς., δ τ 6). 

ΟἸΑΡΤΕΞ ΙΝ. 

ον. 1. Τὰνίτς, ζωήν. ΤῊ ὑπίπρ 8. ΒοτΘ ρμαΐ ] 4}} σοοΐ, [Π6 τϑβιὶν οὗ {86 ἀϊνίπθ ῥτοπιῖβθϑ, [ἢ6 
ἴου ὑπαὶ πΠσἢ σοπιιθαῖεβ ἴο ᾿ΐ, δΒιιβίδί ηβ ἰδ, πὶ μῸΔ] οὗ ζαὶ ἢ δπὰ ἤορθ. Απά {5 18. ποῖ 
ὙΒΟΤΟ 8ῖθ Ὀυῦ ἔενν ῥϑέβαρθθ ἴθ (Π6 Νϑιν ᾿Γοβίδς- ἱπίγθα θη} }7 [0 ο880, 8180, ἰη {Π6 ΟΙ]ὰ Τοβια- 
τιθηῦ ὝΒΟΓΟ [18 τγογα σοΐογβ βἰ ΡΥ ἴο {Π6 δατῦῃ!Υ [τπθηῖϊ. ὅε6 ])οιδ. χχχ. 19; ΡΒ. χχυΐ. 13, χχχυὶ. 
Οχἰθίθηοθ. [0 ἷδ γαῖμϑυ 5θὰ ἴο ἀδῃοίθ {Π6 βιτὴ οὗ] 9; τον. χἰΐ. 28, χὶϊὶ. 14, χὶν. 22. Ηρῃςοο, [δ6 



ἘΟΘΟΙΓΕΒΙΑΘΤΙΟΤΞΒ. 

δ’ ὯἼΒ6 ΟΥ̓ [Π6 ψογὰ ἴῃ ἴΠ6 Ῥγεδοηῦ ᾿πϑίδησο 5 ἴη- 
ΤΟ ΠΟ ΟΠΔ}}Υ ἃ. ΟΝ πὰ ἡγοῦ α]ν οθθ. ΟΥ 10Κ6 χὶΐ. 
156: “Α τὴϑὴ δ 16 ουπεϊδίοῖ ἢ ἠοΐ ἴῃ (6 ΔὈυΏ- 
ἄἀκποθ οὔ {Π9 {πίηρμθ ΒΟ ἢ6. Ῥοββθββοῃ." -- 
Νοοὰν ὁγϑβ. 10 ἰδηρῦδρο οὗ [Π6 δυϑδ 8 οὔϊζθπ 
[Π6 τηοϑὺ ΘΧΡΓΘΒΒΙ͂ΝΘ. -- Παρελκύσῃς. 1,1ϊ., ἰο ἄταιῖσ 
αϑδἰαἶα, ΟΥ 10 οπ6 δἰ4.5. Α βοοοῃἊδυῪ πιοδηΐηρ ἴδ, 
ἕο δρῖπ οἱ ἐΐϊπι6. ὅθ ῬοΪνΌ., 1. 70, 8; Ηοῃπ., Οα., 
Χχὶ. 111. ΤΠ ΟΥΘ ἴδ ἃ διίη Ργονθῦῦ: “Ηὀ ρῖνθδ 
ἀο! Ὁ]6 ννῆο ρῖνοβ υΐςκ, καΐ᾽ Βοιῃΐηρ 0 ἀο]αγ8 
μιἰ5 γί, “8.5 ἀαὲ φιὲ οἰίο αἀαἱ, πιί αἀαἱ φιὶ πιμπετα 
ἰαγά αι." 

ψεγ. 2. ὙΠ ΖΒΟὮΘ αποῦο8 Ἰδοογδίθβ : “ Ὀρυγαϊὰ 
ποῖ οὔθ ννὶτἢ ὨῚΒ τηϊβίοτεπθ, ἔον νυμαὶ [4118 ουῦ ἰβ 
ΠΟΙΌΣ, δ ὑπ κηον [Π6 Γζυτα ἰοι.᾽ 

Μεγ. 6. Οἱ. ἔχ. χχὶὶϊ. 28 ; Ῥγον. χὶν. 21; χνὶϊ. 5. 
ψεσ. 7. Οδίη ἴδο ἰονθ οὗ Ὁῃοβϑ οὐ 8 ἰδθνδὶ ν τ ἢ 

τοῦ, Δη( Ὀ6 τοβρθοίία] τὸ Βιρθυοσβ. Αἢ οἱά ρῥτυγ- 
ογὺ ταπε: “11 16 ΤΠ ΟΠ ΚΟΥ͂ Γοΐχηβ, ἀδῆςα Ὀοίοι Ὁ 
ἷπι." 1110 Ἰατῖον ρᾶγι οὗ ἴπ6 δαἀπιοηϊτίυι οὗ οἷν 
ΔΌΓΠΟΥ ἀο68 πυῦ οοηιγδαϊοῦ νυ αῦ 8 βιὰ ᾿η νυ 6 
27 νους ποῖ “ δοοομίϊπρ (Π6 μεοῦξοῃ οὗ ἴϊιθ 
τη ῖγ. ΒΒοιροοῖ δηὰ μοι θπμθθθ 10 ΟΥ̓ ὯΟ 
Τηθλ 8 ἴο ὈΘ οσοπίοπηθρα Μ10}} ΒνοΟρἤδοΥ. Τ86 
ΟΙά 1δὐπ ψχῖνοϑ [0 συναγωγῇ, Ἄοοησγεσαῤιοηΐ μαι- 
Ῥετιῆι. 

ον. 9. Β6 ὃοὐ δὶ οδσίϑα, ἱ. ε., ἴο ἰῇ 6χ- 
ἰεπι οὗ ᾿υὐρίηρ [Π6 τίς δὰ {Π6 ρῥγουά --- ὈδΟδιι86 
[ΠΟΥ δ1θ 50 ἢ --- ἴ00 ἔανογαῦγ. 
ὕει 11]. ᾿Ἐπιλαμβάνεται. ΟἿ. (Π6 80 οὗ [8 

ψοσὰ ἱπ Ηϑθῦ. ἰϊ. 16, δηἀ [Π6 ΤΟΙλΓΚ8 οἱ ΤΆΥΪΘΓ 
1 δ ὑροῦ ἰῦ ἴῃ δἷΒ νότκ, 7λὲ Δίυέπο- 1 πἰπιαπ ἴῃ 
ἐλε ϑεγίρίιυτες (ΝΘ Υοτκ, 1860), ΡΗ. 94, 389. 

Μεγ. 12. Ἐϊςδ6 ΘΔΣῚΥ ἴο δοοῖὶ Βοσῦ (ΑΟὔΥν., "' βοὸκ 
ΒΟΥ οδεὶν ). Ομθ ἰ8 αὖ οὔοθ τδπιὶ μεθα οὗ [Π6 
γγ6}}- πον ραβϑΆρμο ἰὼ ῬτΟΥ. νἱ}}. 17. ὙΠ βαιι8 
ΘΧΡυγεβοίοῃ ἰ8 αἰδὸ ἰυπμα δὲ ΝῊ 18α. νἱ. 14. ΓΠΘ οὐ- 
Υἱοια ἰάοα ἰ5. ὑῃΠδὺ ὁη6 πιυδὺ Β66 1 δϑγῃθαίΐγ, δηὰ 
Ὡοΐ, ἃ. ἰδ ΚΘΠΘΙΓΆΠΥ Ποἰά, ΘΑΥΙῪ ἴῃ 16. Τ]6 βδῖιθ 
ψογὰ, ὀρθρίζω (ΞΞΞ ὀρθρεύω), 18 οἴϊθη υϑδοά ἴῃ 186 

ΤΧΧ. τὸ σουᾶδς [86 Ηθῦτον ΓΤ. 866 Ῥτον. 
χὶ. 27. 

νοῦ. 13. ὍνΒοσΟ 86 ΘὨΓΘΣΟίὮ, ἱ. 6. [Π6 ἢοι80 
οἵ πἷπι ὙΠῸ εἰθανοβ ἴο νυἱβάοῃ. Τῃδ οἵθν γθῃ- 
ἀοτγίην : “ ἬΠΟΓΟ 5886 (ν δάομ) δου Όἢ,᾽" 1κ 8180 
Ῥοβοΐ0]6, Ὀὰΐ ϑοθΙη8 ποῦ 80 61} ἴ0 ἄρτϑθ νυν} [6 
οΟπίοχί. 

γεν. 15. Φυάᾶᾳο πδίϊϊουθβ. Τῇ Δενγ8 ποροὰ 
τοῦ ΟὨΪΥ͂ ἴο μεῖ ροδββοβοΐοῃ οὗ Ῥβ]θϑῇη6 ἀρϑ1η, δαῖ 
δηΑΙΥ ἴο συΐο ον ογ 411 πδξομπβ. Οἱ. ΝΥ 1.ἀ. 11. 8 ; 
1 Οοτ. νὶ. 3. Τὴ ὑπουρῃῦϊ 8 ΠΊΟΥΘ ΟΥ̓ Ἶομ8 
Εἰοδοὶν σοπηοσοίοα ψῖ} Π6 Μεββίημϊο Ὦορο, 80 ἔδν 
85 ἰῦ σομτἱπυθὰ ἴ0 οχίδῦ, 0 ψ ἢ σἢ ΓΠΘΥ χὰνθ ἃ 
τηϑλιοσίαὶ, γαῦμθγ ὙΠΔ} ἃ Βρ᾿ γῦθΔ], οὐϑί. 

γογ. 17. 18 νϑῦβδὸ δῃηὰ {Π6 [0] ] ον ρ 8ΓΘ 
Διηοηρ ἴδ6 τηοδῦ Ὀθϑαι 1 π᾿ βοηθπηθηῦ δια οχ- 
Ῥτγοβϑδίοῃ οὗ [Π6 επίὶγο θοοκ. Ῥυββίθ! Υ ἴθ ἰη- 
διδῆσοθ οὗ ΦΦοβορὴ διὰ Μοβοθ. ψϑγθ ὑθίογε [116 
ἩΤΙΘΓ᾽ δ τη. Οὐπίπιϑπη ατοῦθδ ἔγοιη ἴἢ6 Μία!ιηβ 
(7 τ. «Αδοιὴ, νὶ. 4) ἃ δἰ παῖς ὑποιρηῦ ταβρϑοιίης τ 
σἴθμαν οὗ τΠ6 ἰᾶν: “Εδ' Ὀτοδὰ νἱῦἢ 8810, δ8ηα 
ἀγίηκ πδῦου ΟΥ̓ ΠΙΘΔΒΏΓΤΟ; 8600 Οἡ [6 ρτοιυπά ; 
να ἃ ᾿ἔο οὗ σαγθ; αὶνθ ὑῆγ801 ὕτοῖῦ Ὁ]6 ἔὼΣ τΠ6 
αν. 11 ἴποὰ ἀο τἢΐ8, Ὀ]9586α δῦὺ ἴοι, 10 8}}8}} μὸ 
Ἧ6]1 νὶτ ἴθ6. Β]εββοὰ αὐ ποὺ ἴῃ ὑμἰ8 στο ]α, 
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δπὰ ἴῦ 8}84}} ρῸ Μγ6}} τῖϊἢ ἴΠ66 ἐπ τἢ6 ποτὶ ἃ ἴο 
οοτη6.᾽ 

γον. 19. Ὑλῖδβ Ὑο 8 8 ἰηϊοπάθὰ ἴο βῇον [Π0 
σΠΟΠΒΘΑΊΘΠΟ65, ᾿ξ ΟὯΘ ὉΘ ὉΏΔΌΪ6 [ο βίαπαὰ (6 ἰθδι8 
ὙΠ ἢ τ ἰδάοπ τοαιΐΓαΒ. 

γον. 8ὃ06.ὈὨ Τῇ ἱτδηδίαιίΐοη οὗ {6 Α. Υ., νυν 
τ ἢ ὉΠδῖ οὗ 1)6 Δ οἵδε Πϑαυὶγ οοἰποϊ 68: “ Απὰ 
ῦθ ποῦ ϑ5ηδηηθα θη ἴδ σΟΠΟΘΓΠΘΟΝ [ὮΥ δου], 
ἧ. 6.» ὍΟ ΟΆΓ6 ἴον ἴῦ, ἰδ ποῦ Δἰ]ονγθὰ ὈΥ 0Π6 Ρ4ΓΆ]]6]- 
ἰϑθῃη. ὙΠῸ που 8 ΤΌΠΟΥ (παῖ, 1 ΟὴΘ. ὃὉ6 ποῖ 
νν ΑΓ [Ὁ] ἀραϊηδὺ δίη, ἢθ υν}}} ἤδνθ τθ8] οσοδβίοῃ ἴὸ 
Ὀ6 Δ8ῃδιηθά οὗ ᾿ιΐπιϑδθ]ζ. ΕῸΣ τῃ6 τπουρδὶ οὗ [ἢ 
ἤναι ρδγὶ οὐ Π6 νϑσβο, οἷ. Ερἢ. ν. 16, ἐξαγοραζόμ- 
ἐνοι τὸν καιρόν. 

γον. 2]. ΤῊΘ βῆδιηὸ ὑπαὶ ἱπάμποοδ βὶπ ἷβ ὕπδξ 
ΠΟ σνου]Ἱὰ Ἰοϑαὰ πὸ ἴο τοίυβθ ἴο Ὄχργοδϑδβ ἷβ 
ἴσιο ορίπίομϑ ἔγοπι ἔθαγ οὗ Ὀδίηρ ἴῃ [86 τιϊποσῖ 
ΟΥ οἵ θεΐηρ γἱἀϊσα!οα. 

γεσ. 3838. Ἵὸ ᾿δδῖῦ οἰδῦδο, δἰ που ἢ ποῖ 8ὰ}- 
Ρογῦθά ὉῪ 4}} τὴ8ὰὸ Μϑ., 9 ἰουμὰ (88 10 νν]}} 
ΟὈθαγυθά) ἴῃ ἴΠ6 ΟἹὰ [,Διΐω, ϑυτγίας, δηὰ Αὐβδθὶς 
γοσβίοηϑ, 8παὰ 18 δοσορίοὰ 88 ρζοπυϊηθ ὈΥ [ἱπάο, 
Βιοῦβοπηοϊ ον, Εἰ κέῆε, δηλ οὐἤθσθ. [1{8 τηοβϑδηῃ- 
ἴῃρ ἰδ ΓΠδὺ ΠΘὴ δίίθηοθ 866 Π|8 ἴ0 Ὁ0 “ρο]άθῃ,᾽ 
Δ ΟΟΟΙΒΙΟΠ οὗ ΠΟΠΟΓ ἴο ἃ ΡΘΙΒΟΏ, 8{}}} ἰδ ΤῊΏΔΥ ὉΘ 
Ὀθθῦ ἴο βρθᾶϊκ ἐνθὴ εὖ (Π6 σίβίς, [γουρ ἢ ἀπρα]δῦ- 
Δ 016, βου φορά φἀνίεθ, οὗ [Δ }}ἔπρ ἰηΐο ἀΐθγβοθ. 
Βυμθθηβ Βἰδείισετίς δὰ ΕὙΪ 2869 ΤοΠά 6. εἰς καλ- 
λονήν ὈΥ Ζενὶ ἤμλπιο, [γ᾽ ζαιπο. 

γοσ. 25. Οἱ δοοουῃῖ οὗ [Ἀγ τυδιῦ οὔ Ἰϑδσηΐης. 
Ης ψουυἹὰ ποῦ ὕ6 80]6 ἴὸο βρθᾶῖκ ὕπο σίρμηῃηῦ ᾿γογὰ αἱ 
τ τ ῦ Εἰπ|6, ΟΣ ουὰ Ὀ6 ἰπάθτρα ἔγοιῃ ἀοίη 
ἰδ ῃγοῦρ 8 ἔμ ]89 βῆθιπμθβ. Α σϑϑ!]}ν οὐ] ἶνα 
ΡΕΥΒΟΣ ἀο65 ποῖ ἰιοβἰ 8.6 ἴο ΘΟὨ 688. ἢ18 ἱρῃόοσϑῃοθ 
οὗ τϑὴν ᾿ίηρΒ, δὰ τὸ ἰδιηθηΐ ἰ, 

γον. 26. ΤΙΝ ῥγονοῦὺῦ δβϑϑηβ [0 ἢδνθ ὈΘΘΏ 
συγτοηῦ ἴῃ 8}1} {1π|608 ἀπά ᾿ἰδησπαροδ. [Ιἢ Δινομαὶ 
(1ν. 89) ἰδ σϑι: “ Δίγεσι ὀνασλτα οοπίγα ἰοΥΥοπίδηι.᾽" 
6 βδθῆξθ οὗ [ἢ0 Ψ10]6 νϑῦϑο 8: ““0)ο ποῖ ἢθδ8ὶ- 
ταῦθ ἴο (ΟὨξεβ8. [ΠΥ 518, Ζ0Σ ἴο Θος 68] Γἤθπι ν}}]} 
ἴω [Πη6 δῃὰ ὕ6 ἱπῃροβ81}}]}6.᾽ 

νοῦ. 272. Μακὸ Ὡοϊ {μγβοϊύ (σεαυτόν) δ:ι ὰὩ- 
ἀοσῆτς (ὑποστρώσῃς, ἴτοπι ὑποστρώννυμι ΞΞΞ ὑπο- 
στορέννυμι. 1.1ι., ] δργεαά α πιαὶ ἔογ ΘΔΏΥ ΟΠ). 
διθ [8. 1ν 1}. 5 (ΠΧ Χ.); [0Κ6 χὶχ. 86, ψὮθΓο Ὁ ἰ5 
864 ᾿ἰΤΟΓΆ}}Υγ. [Ιἡ ἔβεῖ, ᾽18 ἤριυγαῖζίνο ὑ80, 88. ὮΘΥΘ, 
ῖἴ8 ποῦ σοιηπίοη. ΤΠη0 Ἠθρδῦγον νογα νν88 ἀου Ὀ01088 

ΞΟ, ἰουπὰ αἶδο αὖ ἔβιμ. ἵν. 8; Ῥβ. Ἴχχχίχ. 8; 18. 
χίὶν. 11. 

νον. ῶ9. ΤΊ γοδάϊηρ τραχύς ἰΒ ἴο ὃ6 χοϊαἰηθα, 
ΑἸ Ποῦ ἢ ὉΠ6 ἱπιπηοάϊκῖθ οοπίοχῦ, 88 γγο}ϊ 88. ΒοΙὴθ 
ἤγοϊγαιθ Μ5, δυυῃου το, ἔνοῦ ταχύς. ΤῊΘ δὺ- 
ΠΟΥ ΒΘ66Π|8 [0 πᾶνο ἢδὰ ΙΛΘΔΟΥῪ ἴῃ πχἱηἀ νυν δῦ ἢθ 
νγ85 ἈΟΙΪ [0 ΒᾺΥ ἰη [0 ἀρερώνν: νοσβθ. Οἱ. 1, 29. 

νεγ. 80. Φαντασιοκοπῶν. [ὃ 8 ἔουπὰ ΟΠ]Υ 
Π6ΓΘ ἴπ ὕΠ0 ΑΡΟΟΣΥΡΒᾺῚ ὈοΟΚΒ. [Ὁ τῆθδ 8 “ ἴο ἰῃ- 
ἀα]σθ ναί ορίμἱοι 5, “ρὶνθ ὙΔΥ ἴο ζγοπῃά θβϑ 
Βι5μιοἰυη8,᾽᾿ πὰ ΓΠΘη, 88 ἃ ΒΘΟΟΠΟΔΣΥ ΠηΘΘΔΏΪς, 
““Ὁ6 τουμῖν,᾽ ““πατβὴ,᾿" “ογα61. 16 ἤτοι τηθδῃ- 
ἵἱπρ᾽ ΒΘ6ΠῚΒ Π6ΓΘ πιοϑὺ ἰῃ ρἷδεθ. Ὑί. Ερᾶῆ. νἱ. 9. 

νου. 31. ΤΊ Ἐπουκῆῦ 18 ποῦ ψίτπουδ ἔογοθ ̓ 
Ὀπι ἰῃ Ὀοὺἢ 8 ΓΘ ἢ ἀπὰ Ὀοϑιυῦγν ἔκ}15 ἔδυ δῃοτὶ οἵ 
Γ[ἢοδβ6 τγράϊ τομαὶ ννογά8 οὗ πὸ Μαβῖοσ, ἴ0᾽ ὙἢοϑῸ 
ΔΟΟΒΘΏΓΟΙΥ δι} νου ῃ68 : “ [Ὁ 'Β πιοτὸ Ὀ]οδβϑοὰ ἰὸ 
Εἶἰνθ ὉΠ ἴο τϑοοὶνθ."" 
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ΟΗΑΡΤΕΕ Υ. 

ἘΘΙΥ ποὺ ἢ ΡΟῚ (ὮΥ ροοάδβ ; 
Ἀπα 880 ποῖ, 1 ἢανγθ δῃουρῇ.ἢ 
αἴνα ποὺ τοίη ἴο {8γ ἱποϊπΐηρ δηᾶ [ὮγΥ Ἰυβίϊηθβ8,} 
Τὸ ναὶκ ἴῃ 86 ἀθβῖγθϑ " οὗ ὑὰγ ῃοϑδτί ; 
Απὰ 880 ποῖ, ΒΟ 51}4}} Θοῃίτοὶ πη ἢ ὅ 
ἘῸγ (86 Ι,οτὰ ν1]] βυτοὶν ραπίβῃ {Π66.5 

ΒΑΥ ποῖ, 1 Ββἰπηθά, δηα τ μαῦ Βαρρϑηθά Ἷ πηΐο τὴ9 ἢ 
Εὸγ (86 1μογά 8 Ἰοηρβυβογίηρ. 
Οὐποογπΐηρ' ρτορί(ἰαλίοη, 06 ποῖ τι μοαῦΐ θΆ 
Τὴ Βοδρίῃρ βὶπ ὍΡΟΙ βἰηβ." 
Απὰ δ54Υ ποί, ΗΙΒ ᾿ΘΓΟΥ͂ ἰδ στοϑῖ ; 
Ἠδ Μ111 Θοπάοῃθ 15 1Π6 τυ] 46 ΟὗὨ ΤΩΥ 8118 ; 
ἘῸΓ ΤΏΘΓΟΥ Δηα τγδύῃ ΘΟ 6 ἔγομι ὨΪΠῚ, 
Ἀπα κἷ5 Ἰπαϊσυιδίῖοι σαβϑύθι ἢ ρΡΟὴ ΒΙ ΠΠΘΓΒ. 

1 ἈΜδαϊζ πὸ ἰδυυγίην ἴο ἑυγη ἴο 186 [ωογὰ, 
Απὰ ρυΐ ἰῦ ποί 11 οἵ ἔγοι;ι ἀδγ (0 ἀΔγ ; 
ΕῸΣ βυάδάδηϊγ γ0}}} 13 (ὴ6 ται οὗ ἐδ6 Τωογὰ οοτηθ Ζοσί,}2 
Αμπά ποὺ Μ}}Ὁ ρου ὶϑἢ 16 ἴῃ 0Π6 ἄλγ οὗ νϑηρϑαησθ. 

8 ἘΟΙΥ πού δ ἀροὴ ψοοαβ ᾿π͵] εν σοίύθηῃ ; 
ἘὸῪον ἱμοὺ νῖῦ παν πὸ ῥτοῆιϊι ᾽δ ἴῃ (Π6 ἀδν οὗ οδ]δι γ. 

9 μον ποῦ ΙΓ ΘΥΘΓΥ σἱηᾶ, 
ἈΑπᾶ γγα]κ ποῦ 'ῃ ΘΥ ΡΥ ῥδίῇ ; δ 
50 [Π6 ΒΟΥ γ7Π0 ἰδ ἀοιυ]6-τοηριοᾷ.}9 

10 86 βἰθάΐαβδί ἴῃ (Ὦγ οοηνϊοιοη, ἢ 
Απὰ 1οἱ [ΠΥ βρθϑοῖὶ 53 δ6 οπα δηᾷ [86 βδιηθ.β 

11 Β6 εν ἰο ὮΘΑΣ ; "5 
Αμπα ψ ἀΘ]  ογαθΐοη 3’ σὶνθ ΔΠΒΎΘΓ. 

12 ΤὲτᾳςΠοὺ Παβύ ᾿πεῖρῖ,25 ΔΉΒΊΟΣ ἐν ΠΟΙΡΏΒΟΣ ; 
Βὰΐ ἱΐ πού, ΙΔΥῪ {Π| )Ὶ}ἷ}ΓΠΔΠα ὉΡΟῺ (ΠΥ ταουΐῃ. 

1 ἩοΟΥ Δηἀ βἢϑ8η)6 8.0 35 ἴῃ (Δ}1 ; 
᾿Απα {Π6 ἰοηρὰθ οὗ μηδ ἐς 8 14]]. 

141 ΒἘ6 ῃοῦ οΔ]]6α ἃ ὙΠ ΒΡΟΓΟΣ, 
Ἀπα 116 μοὐ ἴῃ νναὶῦ ἢ (ΠΥ ὑοηρτ ; 
ΕῸΓ 8 ββδπιη  ἰβ ὕροη {Π6 (ῃϊοῖ, 
Απᾶ δ8ῃ 6ν]}] οοπαθῃγηδίίομ ἀροῦ {Π6 ἀοα}]6 ἰοηρτιθ. 

17 Ἐττ ποἱ ἴῃ ἃ πηδί οι στοάϊ ΟΥ̓ Β1η8]], 
Ἀμὰ "5 Ἰηβίθδα οὗ ἃ {γα ὈΘΟΟΙῚΘ ποὺ 8Π ΘΠΘΙΊΥ. 

δ ϑιὶ Κ᾽ ὧὦὁοὁἘὁσὄΞ ΆΕὕψὉ μὸ 

ῬοῖΒ. 1-ὅ. ---Ἰ Α.Υ͂. : Βοῖ ποῦ Γ[ὮῪ Ὠοδσὺ (ὅποχε, ὮΘΣΘ ἰπ 6 5686 οὗἉ ἐεαπέπρ᾽, γεἰψίπρ μροἩ]. 3 ΘΟΌΡὮ Ζ0Σ ὯΥ 1116 
(εἰς ζωήν, δά ἀοὰ ὮὈγ Η. 248. 258. 808. σο.,0]Ἱὰ 1,41ἴ., 5: πιτλὶ κει ίοίεη 5 οἰεα). δ ἙοΙ ον ποῦ (δ ΐπ οὐσῃ πιΐπὰ (566 Οὐη1.) 
δοᾶ (ὮΥ δἰσοηρίῃ ({. ε.. τ μδὺ σοῦ Ὀ6 [0 ὩΔΟΌΓΆΙ ἰΣ ΡΌ]ΒΘΑ οὗ ΟἿ ἴῃ πιἷλ ζ0]1 ἢ γαῖςδ) βισθη ζί). 4 γγδὺβ (ἐπιθυμίαις ; 

Η. δ. 106. 368. 264., ἐῃο κἴπρ. ; 248. 6ο., ὁδοῖς) ὅ πιδ6 ἴῸΓ ΤΩΥ ΨΟΣΚΒ (διὰ τὰ ἔργα μον, Δἀἀεὰ Ὀγ Η. 106. 248. 268. Οο. ΟἹὰ 
14ἱ.). 6 Γουρηρὸ ἰὮΥ ὑχίάθ. (Ἰπδίοαὰ οὗ σε, Η. 106. 248. 268. (0. μαγνὸ σὸν τὴν ὕβριν. Οοάά. 111. Χ. δδ. 1δὅ. 4]. ΟἹ]ὰ 
14. βυσ. Ασὐ. οὐἱἱῦ σε.) 1 δυο εἰπηοὰ..... βδύτῃ (λυπηρόν, Η. 106. 248. 0ο. ΟἸὰ [4ὲ.} δίῃ Βαρρθιηθά. 8 Ἰοῃκ- 
βυοτίηρ (Η. 106. 248. Οο. δΔἀά οὐ μὴ σε ἀνῇ ; ΟΙὰ [κἷ., Ῥαξίεης τεσ αϊίογ), 6 ψπὶ}} ἐῃ πουνΐθθ 1οὲ ἔπ|66 μο. 9 Το δὰὰ 
(προσϑεῖναι. 1 ὨδγΘ τϑηδοζθὰ δῸ 88 ἰο Ὀ6 ἰῃ: ΒΒΓΊΠΟΩΥ πὶ ἐπ ἐἰϊ. 27) βίῃ πο δἰη (ρΊυτ. ἰπ 81} Βαϊ Η. 248. σο.]. 

γοτβ. 6-10. --- 104. Ψ. : Ὀ6 ρδεϊβοὰ (ἐξιλάσεται. “ 3) ΕΣ λεδναίοα ἰογμεπαϊὶ εοπεμεί μα πα. Α) 4ε ἢέεο ὠκωγραεμτη : εοπάοπο."" 
Ὕ δ], 9. νυ.) ἴοσ. 11 νυὶ ποῖ. 13. βῈ8}}. 15 {οσὶ (28. 248. 268. Οο. δἀὰ καὶ ὡς ἀμελήσεις ἐκτριβήσῃ, Απὰ ἴπ [ὮῪ 
ΒΟοΌΣΙΥ ἴπουὺ βηδὶῖ Ὁθ ἀοδύγου θ ἃ). 1ἠὀὄὀ Απὰ ρΡογνὮ. 15 βοῖ ποὺ ἐγ Πολτὲ (οἵ. νοσ. 1). 16 [ὯΘΥ 58}}8}} ποὲ ρῥτοδὲ Π69 
(86 ΡῬσοῃουῃ ἰδ δἀ ἀθά αἵΐϊον ὠφελήσει Ὀγ 111. Χ. Η. 106. ΑἹ] ΟἹὰ [Δὲ.; 248. 807. σο., ὠφελήσει ΔΙοΏΘ ; ἐεχέ. τες. (Διὶ 11.) 
20]]οννθὰ ὈΥ Ετὶ σδορθ, ὠφελήσεις). 11 οδ]δυλίγ (ἐπαγωγῆς). 15. κὸ ποῖ ἰῃἴο ΘΥΟΣΥ ΨΥ (ἀτραπῷ). 19 Ἐὸν 80 
ἀοιὰ ... ἰδὲ Βαϊῃ ἃ ἀοι!]9 ἰοπρΌθ. 30. υηδοτγείδηίην (506 Οὐ»1ι.). 31 ποτὰ (λόγος, θαξ νεῖ ἢ (6 ζοποταὶ δἰφῃῖ- 
δοδίίζου οὗἨὨ κρϑϑο). Ὦ (0 δΒᾶχηθ (εἷς, ὁπ; Ὀυΐ ΠΟΙῸ υδοὰ Κ οἿγ ομϑ απάᾶ ἰδὲ δαπῖε, διὰ ἰδ 80 σϑῃηἀοσϑὰ ὈΥ̓͂ 

Ἐτ 12 50}6). 
ψοχθ. 11-1ῦ. -- ἼΞ ΑΟ Ρ. : ΒθαΡ: δβδῃὰ 16 (ἢν 76 Ὀθ βἰησογο. (ΤῊ ᾿δϑδὺ τρϑίῦροσ ἰδ Τουπὰ ἴῃ Ἦ. 248. ὅ60ὅ. ΑΥΐοσ σον, οὗ 

ἴδιο δταϊ τοθιῦϑν, ἀγαθῇ ἰΒ κἀἀοαὰ γ᾽ Ἡ. 106. 248 268. σο.) 3. γαίίθηοθ (μακροθυμίᾳ; πὲ ἐπ οοπίοχὲ τοαυ ΐτοα ἐ6 
τοϑαηΐηρ αἴτθ. Βυπαθη ΜΘ δείισεγκ, πὰ Ετίχβομο, Βευδελείρκεῖε; οἷ. νον. 4). 36 πηἀογειδηδίηρ (σύνεσις ; ΠΟΙ ἐπ- 
δίφλε, δαραεῖεν). 36 1{ποὺ. . .. ὦ: 2: [0] (μοχθηρά, 85 Ἡ. 106. 248. 268. 6ο.) δ Δι!6. 35 Βο πιο ἰφπογαηῖ οὗ 
(666 Οο»ι.} ΔΏΥ ἐλέπᾳ (μηδὲ ἕν, Η. 248. 00.) 'π 8 στοδῖ »παι 7 ΟἹ ἃ 5τη8}}, Αμὰ (Α. Υ.. ονεῖς Απὰ). 1. δάὰ, νυ ῖξ Ἐν ἔκδοῃθ, 
ἴο Ἄσδαρ. 1δ, [6 τὶ τρθτηθου οὗἉ Υἱ. 1, ἴο τδῖκθ 16 Ρδ.8}}6] θπὶ οοΙαΡ]οῖΘ. ΕὙΥΣΒΟΏΘ 8160 δὰ ἴὸ ἐμ ἰ8 ομδρίδσ, 88 Ὑὸσ 
10, ἴΒο τοτιδίῃαοσς οὗ ἔμ 58 Π|8 Ὑθ7Έθ. 
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Ομαρῖεε Υ͂. 

γεν. 1. Βΐανο ὁπουδῃ. ΟἿ. Τοῦ. ν. 19; 1.0Κ6] πηρτουπὰ δπὰ ταν." ἴδῃ Γϑηπορ, δι δίε Ζαπάἱ, 

χὶϊ. 19:1 Τίμι. νἱ. 17, “ ἔγιδὶ ἰπ (ἠλπικέναι ὁπ)  Ρ. 86. - Ὑ ΑΙκ ποῦ 1 ΟΥΟΣΥ Ῥδίῃ. ϑεορ (πἴῃθ 

υποργίδίη τσ 68. ΟΥ̓ ΘΟΌΤΗΘ; 8δηα ἀο ποῖ {ΥὩΥ ἴ0 ρίθαϑθο δυδγυδοῦνυ, 
γεν. 2. Μιπὰ (ψυχῇ). Ηδετο υιδϑὰ ἰπ [Π|0 βθηβθ, 1ἴκ6 [Ὧ6 πλπ ΤΥ 0 ΒΆΥΒ “(Ὑ68 "το ονογγίῃίης, δά 

οὗ ἀδεῖτο, ἰοηφίπσ, ἱποίἱπαϊίοη. ---ο ΤλΒΌχιθβα, ἱ. 6.. 18 δ ΠΏ ΡΕΔΌ]6 88 ἴπ6 πη. 
πῇ ΠΥ ῬΠΥΒΙΘΆΙ ΡΟΎΘΙΒ δὰ ρσορθηϑὶτ68 ταὶ δὶ 
ἸοΔ4 Π60 ἴο ἀο. “ὑ Διοίἑ ,άσεγα φιίαἀφμϊα Ῥοίεδ ας 
ἐϊδεῖ." Οτοῖυ. 

Μετ. ὅ,6. Οπίπηδηπ Χοΐοτβ [0 8 5: π| 18 7 ῥτον- 

οὐὺ οὗ (Π6 Μίβῃμπα (Τν. ΔΘ ὟΝ, νὴ. 9): “1 οὔθ 
ἐπΐπκ : 1 Μ1 βἰη, δηθὰ τπθη τορθηϊ,᾽ [Πθγὸ νν1}}} Ὁ 
εἶνοῃ Ηἶπιὶ ὯὨ0 Ποὶ]ρ ἴὸ γθρθῆῖ. 1 οἱδ ἐμίηκ : “1 
Ψ}} 5, δηἀ ἴΠ6 οὗ ατοποπιοηὶ νὴῇὴ}] οὔΐοος {π}Ὸ 
ζογρίνοποϑϑβ οὗ τὴν 81ῃ,᾽ 186 ἀδὺ οὗ διοποιηϑηῦ Ἡ]}} 
Ὀσχίηρ πἰπὶ πο ἰογρ νθΏ688.᾽ 

ον. 7. 1 ἰβ 106 οἱὰ δηὰ πῃ ΟΓΒΆΪ ΘΔΚΏΘΕΒ 
ἡ Ρτοοσγαβεϊπαίίοι, 80 Ὑ6}} ἀφεσγί θά ὉΥ Τψοῃς- 

Ιον :-- 

“ον οΝ Σγ ρσυλγάϊδη δ μοὶ κοι] οτἱϑά, 
ς“ 800}, ἔτοια ἰδγ σδοσιιθηὶ ἰοοῖ, δϑὰ ἰδοῦ δ)41} 660 
Ἦονν 89 ροτεαϊεῖδ ἴο Κυοςκ δηᾶ νναὶὺ ἔον ἴΠ66 
Απὰ οὗ ' δον οὐΐδη ἰο ἐμδὲ γοΐοο οὗ βοϊζοῦν, 

ὁ ἸῸ.χοττον [Ὑ1}} ορϑη,᾽ 1 τορ  ἰοὰ ; 
Απὰ Ὑπ θη [ἢ ΤἸΔΟΙΤΟΥ ΟΔΏΙΘ 1 δοδπογοα δε }]}}, 

ς ΤΟ. ΠΔΟΣΤΟΥν.᾽ 

ον. 8. Οἵ. Ῥτον. χ 3. Τῇὸ Οδγιηδη ῥγον Ὁ 
ἷ6 : “ ζϑητεολιἑ σαὶ σεαείλεί πἰολι.᾽} 

γον. 9. νίθμον ποῦ τὶ ουοῦν τὶπᾶ. “Τῇ 
ὙΠΟΑΙΟΥ ὈΔΡΪΟΥ 18 βοραγαῖθα ἔγοπι [6 οδγ, ὙΠ 6 
1Π6 αυδηῦ τ 18. 81η8}}, Ὀν Ὀοαῖηρ ἴδ οαὐἵδ ἩΠῊ 8 
διῖὶςκ, διὰ αἴνοσπσαγὰ ἱπσονίης ἰδ Ρ ἴῃ 80 Α8ἱγτ, 
δι Ἰοίπρ τ[Π6 ὙΠ ΟΑΥΤΥ͂ ΔΎΓΑΥ [ἢ6 δῖ: 00] 6 
(Και 1:.. 17}; δὰ νυ ἢ Βη)8 116 Γ ἀΌΒΏ 68 6 ποῦ 
Ἰπέγθα ἈΘΠΕΥ 566 ΤΠ] 6 ΓᾺΡ ΐ ἢ Ρ ΒΕΥ͂ΘΓΆΙ ΘΕΓΒ ἰῃ [ἢ 6 
Ῥα πηδ οὗ τμοὲν πδηάβ, πὰ ὈΪ ον ηρ᾽ ΔΥΥΑΥ [86 Ἑἢ ΔΠΗ͂ΐ 
Ὑ|160 ὑοδαίπρ ὋΡ [86 στδίη, τσ ΠΘ6Υ (ὨΘη οϑῦ 

γεν. 10. Συνέσει. Τὶ 606 118 ἴο ὈΘ τπιδοὰ ἢ6ΓῸ πῃ 
1Π6 πϑηδὲ οὗ “ ἡιιάρτησηι,᾽" “ σοηνϊοιίοη,᾽ ὁ. 6, Ὑδδῦ 
ΟΠ6 ΠΗ8 αἰζαϊηθά ἴὸ ὈΥ Πἰβ δα δοίυυ δηὰ ἱπδί σ. 

γογ. 11. ϑυὶδ ἴο βοασ. Οἱ. ὅδβ. 1. 19. “ Εὸγ 
αοά Πιδ8 ρίνϑηῃ υ8 ννὸ ΘΆΓΒ, Ὀὰῦ ΟὨΪῪ ΟἿΘ τηοι(ἢ.᾽ 
ατοῆτδ. Οἱ. Ζοιηο, ἀρ. 2) ίοφ. ᾿ιαδτι., νἱϊ. 1, 28. 
γω. ἃ. Ηδμὰ Ὁροῦ ΤὮΥ τοουΐ. ΟἿ. Φοῦ 
χχὶ, δ, χχῖσ. 9; του. χχχ, 83, θέματι ἰπ 
Ιατῖη : 2) ἰσίίο σοπιρεδβεα ἰαδείίαπι; απὰ ἴδο ατεοῖκ, 
ἣ λέγε τι σιγῆς κρεῖσσον, ἣ σιγὴν ἔχε. 

νοσ. 14.-. Α ὙΒίβροσου, ψίθυρος. Απαὰ ποθ 
οὁπη6 Ο ὙΠίβροσα δυουῖ οἴδουβ, Ὦθγο ἀπα ποτ, 18 
ἸἸΚΟΙγ τὸ ὀχασβογαῖο δὰ ἔμ] γ, [06 γοργὰ πηΘ8ΏΒ 
4160 “ 8] απάθγογ." ἴη ἔδοϊ, [ηὴ6 τοοῖ οὗ ὑπ ποσὰ 
ΒΘΟΠπΊΒ [0 Ὀ6 Α]]|δὰ το [πδ΄ οὗ ψεύδω {ψυδ, ψυθ). 
Αἱ ἔἤγβι ἐπουρδῦ τπϑγὸ που] ϑθϑῖ ἴο Ὀ6 ὯὨΟ 601}- 
0} ΡοΟΐηὶ οἱὗἱ οοτηρδείδου ὈούΘΘΠ ἃ ἰπἰοϑῖ δῃὰ 8 
ἸΔΡ οὐ ΒΙδῃ ἀοΓοσ, Βὺι ἴς 1169 μι [ΓΠη6 ἔδοῦ ὑΠα΄ Ὀοΐἢ 
το Κ6 086 οὗ Ορρογίπη 168 ἴο ἀο θα ἐπα ΟΠ 6᾽5 ὑὈδοὶς 
ΨΠ 81 Π6Ὺ που ἃ ποῖ ἀο ἴῃ ἢῖδ Ῥγοβθῦοθ. --- Κατάγ- 
γωσιΞ. (1) Τλίηκίηφ πιεαηΐψ 9.7 οπε, Δ δἢ ὑίαηιε, 
σοηϑιγε; (2) 7υάσηποπι, οοπαοπιπαίίοη. 
ον. 15. Ἑυσ, ἀγνόει. ἼΤἢθ ποχὰ ἰ8β ῬΥΟΌΔΌΪΥ 

ἃ Κα παἰδίίοη οὗ [80 ΗΘΌΓΟΝ Γι, χα, ετΥ, ζιὶ, 
οὔεπά. ΤῆΘ δάἀιηοπίΐοῃ 88 τϑίθγοηο 580}}}, ἰΐ 
νου] βθοπ, ἴο [6 Ἰοηραθ. (ΟἿ. Ηοδ. ν. 2; Χοη., 
«Απαῦ., νἱ!. 8, 88, [ΟΥ δΒἰηλ αν Θχϑ}}]68 οὗ [Π6 1860 
οὗ τη5 νοῦ. ΤῈ τοπάθνϊηρ, οὗ 1τῃ6 Α. Υ͂., “Βὸ 
ποῖ ἱμηοσγαηῦ (οὗ δηγεθηρ),᾿" ἀύοβθ ἔγοπι ρϑγίῃρ 
ἴοο 11{0|90 δἰὐϑηθίοι ἴο ἴδ6 τραυϊτοιμθαι οὗ [ἢ 
οοπίοχῦ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΥΙ. 

μ"" ΕῸᾺῈ δὴ 1] πᾶτηθ 8}}8}} ἱπμουῖῦ ἦ Βῃδπηθ δῃᾶ γοργοβοὶ : 
530 {16 3 βίπποι ψῇῆο 18 ἀου ]6-ὑοηρποα. 

Αμπὰ ἃ ροδβϑηΐ 

ω2},͵, ὃ}: δὲ "δὲἪο'ἃ. ὦ ἷ9 

Ἐχα]ῦ ποῦ {πγ26]{ ἴῃ [Π6 ράγροβο ὅ οὗ ἐῃγ βοὺ]," 
ΤΒαῦ (ποὺ Ὀ6 πού ΓΟΓΏ πῃ ΡΐΘΟΘΒ 88 8 ρδ]ιη.ἷ 
Του γγ1]Ὁ σομβαπηθ ὃ (ΠΥ Ἰθᾶνθβ, πα ἀδβίγου (ΠΥ ἔγυϊίδ," 
Απᾶ 6 ἰοἴϊ 19 {πγ86}} 848 8 ἀγὺ ἰγθθ. 
Ἀπ 6]] 11 βοὰ} ν}}} 13 ἀθβίγου ᾿ἷμλ (πὶ Πα ἰξ, 
Αμὰ ν}}1] 15 τηαῖςα Εἷπὶ ὑΠ6 15 Βοογῃ οὗ λὲδ Θῃθιη 68. 

ϑινθοί Ἰαπιβιιαρθ 1δ χ.}}} τη] ΠἼΡΙΥ Ομθ᾽ 8 ἔγϊθηάβ ; 15 
1᾽ βρρϑακίηρ Ομ σαθ ΜΧ01}} ἱπογθαϑα Κὶ πᾷ στϑοίϊηρβ. 

1,οὐ ΤΠ ΓΘ ὈΘ ἸὩΔΗΥ͂ ὙΠΟ ἰ᾿ΐνθ αὖ ρθϑοθ τ [Π66 ; 
Βυῦ ΓΔγ σουῃβ6]]ογβ, ἰού τὰ Ὀ6 οη6 δ οὗ ἃ ἐποιιβαπά. 
ΤῈ (μοὰ που ]άϑὺ σεί ἃ ἔἰθηα, σοὶ πἴπι ἐμτουρἢ ἰθϑίϊης,, 
᾿Απα ὉΘ ποὺ ΠεβιῪ ἰο ἐγιδὺ ἴῃ Ὁ Ὠἷπι. 

αν. 1-Ἴ.1.. Υ.: ἐλεγεῦδν τοῦ δδ)ὲ ἐπ οτὶὶ (κληρονομήσεις, Η, 258. βγγ.) δὰ ΕΠ] πδιιο. 
ΒΔΙὮἢ ἃ ἀουδ]ο ἰοηκπο. 
4 ἐηο οὟὮ πορσί. 

4 Ἐχίοϊ (ἐπάρῃε). 
τ ἰγπου]... 

3 Ἑυεν 60 2λαϊ δ. 8 ἐδδὶ 
δ ροιμηδοὶ (βουλῇ. Νοῖ οἶφαγ. [Ιἐ βοοῖῃδ [0 θαι Ὦ6ΤῸ ελοίεσ, ρΡιΡ»ἘοΟ26). 

. 8Ό0}} δίγαψίη εξ, αἴοπε (506 Οοηι.). 8 ρβῃδ)ΐ οαἵ υΡ. θ91οσο.... ζγ0}}. 
39 Ἰεαγὸ ἐπγβοὶ (ἀφήσεις σεαντόν ; Β0 τοργοδοηϊδαὰ Ὀεσδῦδο ἰξ ἰ6 [πὸ τοδι]ὲ οὗ Ηἷα ἰοο δ ὑγίάθ. Τῆο βοῆδο ἰβ Ὀοὶϊορ 
εἴτου ΌΥ [δ 0 ραδεὶυθ). 1ᾺΑ νἱεκοὰ (πονηρά. 
ἔποὶ β656 οὐἱ]}). ἠΤἔᾧΒὯὅνΨ 6ἢ)4]}. 12 βἘ},4]}. 
ῬῚΥ ἤτοι (αὐτοῦ, ἰδ, ον6᾽.). 

Ιὲ τοΐοτο τίου ἰο [06 ὑγί4θ δίς ἢ ̓84 7018ὲ ὈΘΟῺ δρΟΚΟΏ οἵ. Ιὲἐ ἰδ ἴῃ 
Μ ἴο ὃ6 ἰδιρποά ἰο (ἐπίχαρμα). 

17 {φὶν (" ἰαἷν βροακίηφ " 86 ὁοῖμ6 ἔ0 τηϑάῃ “" 78166 μροδικίηςκ ᾽)). 
ὙΙῸ ΤΩΔᾺΥ : Ἠονοτοῖοδα λαῖῦε δέ ΟὯΘ ΘΟΌΒΒΟΙΪΟΣ (866 (Ὁ»1.). 

ἔεεἰ λὴπὶ ἐπ [.6 ἐἰπιο οὗ ἐγομδόα, ᾿ Βΐ6ἢ ἸῬνοΒ ἃ αἰδὸ ὕὉ6 ἃ κξοσὰ ταπάοτί ηΕ). 

16 Ἰδρηκυδρο (ἰἰξ., ἸΔσυηΧ). 16 τηυ]- 
19. Βο ἴῃ ροδοθ 

19 Ῥγοόγο ἶτὰ “γε (ἐν πειρασμῷ κτῆσαι αὐτόν ; τοῦτξ., 
9 σχοῦ!ϊε, 



800 ΤῊΕ ΑΡΟΟΘΕΥΡΗΑ. 

8 ἘΚῸΓ ΤΗΔΠΥ͂ 8 ΟΠΘ ἷ8 ἔτ ο πα ἴῃ 8 {Πὴ6 Ορρογίιῃθ ἴῸΣ δἰπι, 
Ἀμπά Μ11} ποὺ δοϊὰθ ἰὴ ὑπὸ ἀΑΥ οὗ (ἢ γ δἰὲοιοπ. 

9 ΑΑμὰ (Π6γ0 ἰδ ΏΔΗΥ 8 ἦ ἰτϑῃμᾶ, ὙΠῸ 8 ὑγδῃδίουτηθα ἴο 8 ΘΗΘΙΩΥ͂, 
Αμα Μ}}}} γϑνϑαὶ ἔῃ αἰβρτδοθίῃ] βὑγὶ ἴθ." 

10 Απᾶ χδηΥ 8 ΟΏ6 ͵β ἔτ 88 οοσωρδῃΐοι δ (8016, 
Ἀμπὰ ψ}}}} ηοῦ 0146 δ ἴῃ (Π6 ἀΔΥ οὗ {μγ δἰθοίίοη. 

11 ὙΥρδ, ἰὴ [ΠΥ ργοβρου ΒΘ Μν1}] θ6 88 ὑῃγβ61}, 
Απα Μ}111] βρθϑὶς Του ρὮ Υ ἴο " [ΠΥ βϑυνϑῃίβ. 

12 1ξύδου ΡῈ Ὀτουρῃῦ ον, ἢ6 γ1}} Ὀ6 ἀραἰπδῦ 866, 
Αμᾶ ν}}] ἰ46 ἢϊπλ56}} ἔγοση {ΠΥ ἔδοθ. 

18 δδαραγαίθ ἐδ υ86} ἔγοτῃη ὑπ] 9 Θῃθιηΐθ8, 
Αμπὰ θόναγα οὗ [ΠΥ ἐγ] θη 48. 

14 Α [αἰ 0Π 8] ἐτϊθπᾶ ἐξ ἃ βίγοῃρ ἀβἔθῃοθ, 
[ ἈΑπᾶ [6 ὑπαὺ Βϑ ἑουπα ἴηι 10 Πα ἰουπά 8 ἐγθϑβαγο. 

165 ἘΒΘΓΘ ἰδ ποίμίηρ ἰο θ6 Θχομιδηρσρα ῖῸγ 1: ἃ ζλ! μὰ] ἔγϊοπᾶ, 
᾿Απά [18 ΘΧΟΘ ]6ΠῸ6 18 ἰμνἈ] 3.13 

16 Α ξαϊ ἴῃ] ἐτίμα 18 ἃ πχϑαϊοῖμο ἔοσ οπδ᾽, ᾿ἰΐο ; 12 
Αμπὰ ἰδ6γ πδΐὶ ἔδαν {π6 [,οτὰ 5}}4}}] ἢπὰ Πΐπι. 

ις 17 ἨἯρ ν8ο ἔδαγϑίὰ ἴῃ 1,ογὰ αἰγθοῖβ 16 ἷ8 ἔν θη ἀβῃΐρ ἀτὶραῦ; 
ὶ ΕῸΥ 88 6 ͵ἰ8, 80 8. ἢΪ8 δββοοίδίβ 4]80.} 

18 ἥν βοιῃ, Δ] σὶρ ἴῃ 15 ἱπδύττιοι θη ἔγοσα ΠΥ γου τ Ὁρ, 
Αμὰ ὑδοι βῃα]ὺ πα τϊβάοσῃ {111 οἹὰ δρο. 

19 ὔὕὐοπιθ υῃΐο ΠΟΥ 88 0096 ἰμιαὺ ρ]ονθίι δῃα οὔθ {μα βουγοίδ, 
Απᾶ ναὶ 15 Π6Γ ροοά ἔτι 8 ; 
ΕῸσ (που 8.ι8]ὺ πού Ὀ6 Ἰοηρ ταῦθα 'ἴπ ΠΘΓ ΠΟΒΌΘΠΑΙΣΥ ; 
8, δοοῃ [δου 5}4]} δαί οὗ μογ {γυϊ{5.} 

20 Ηον τουρῇ ἴβ 886 ἴο 126 ππϊπβίγυοίθα ! Ὁ ᾿ 
Αμὰ δ6 3 ἐδμαὺ ἰ8 ψιιπουῦ μα ογβίαπαϊηρ 3 Μ11}11 ποῖ τϑιλδίῃ πὶ ΒΘ Γ. 

21 8.6 ν}}}} ὈΘ6 ἀροῦ Ὠΐτῃ 88 ἃ ταϊρν βίομθ οὗ ὑτῖαὶ ; 
Απά ἢθ ν}}} ποῦ ἀθίδυ ἴο οαϑί δον ἔγοτα {τη ἢ 

22 ἘῸΣ Μ]βάοιῃ 18 δοοογαΐϊηρ ἰο ΘΓ Ὡϑιίηθ6, 
Απά 886 8 ποὺ τηδῃ  θϑὺ ὑπο ΤΏΔΗΥ. 

28 Οἷνθ ϑᾶγ, περ 80}, 8η4 δοοθρύ ΠΥ ορίπίοῃ," 
Αμᾶὰ γϑἕμδβθ ποῦ ΤΥ ΘΟ. ΒΘ] ; 

24 Απάᾶρυϊΐ {ΠΥ ἔδοί ἰπῦο ΠΟΣῚ [δ ύο Β, 
Απᾶ [ΠΥ πϑοῖ ἰηΐο Π6Ρ γοῖκϑ." 

ῶ5 Ῥυΐτύμαον 55 (ΠΥ Βῃου]άθν, πα ΘΑ ΠΟΣῚ, 
᾿Απμπὰ ὃ6 ποῦ ἀνϑῦβα ἰὸ Ἶ ΠοΥ ὈΟΠα8. 

260 (ὐπῖθ υμΐο Ποὺ ἢ (ΠΥ ᾿}Ο]6 8βου],35 
Αμὰ Κθορ ΠῈΣ ΑΥ8 ὙΠ} 411 [ΠΥ ῬΟΥ͂ΤΘΥ. ᾿ 

27 Ὄτδοο οιιἱί,39 δα 5βθ6ῖκ, δῃὰ 86 5}8]} Ὀδοοιηθ 89 Κποῃ ἀηΐο ἰδ66 ; 
ὝΒΘὩ δου δαβὺ ΠΟ] οὗ μοι, 5 16ὺ ἤΘΓῚ ποί ρο. 

ον. 8-1δ. --ΤΑ ΟΡ : τδοηιε τπαπ ἰδῶ... .. ἴον ἷβ ονὮ οσσδδίοῃ. 3 (ΣοῦΌ]9 (θλίψεως). δίσα. (ΤΈΘ δ6ῃ8ο ἰδ 
ὈοίίοΣ αίνϑῃ ὈΥ ΟἿΓἋ σϑηἀοτίης, Δ ουρ ἴλ6 Α. Υ. ἰδ ᾿ἰ6γ8].} 4 δοίης ἰυγμοὰ ἴο Θαμιγ (ἔχθραν ; ἔχθρον, 111. Ο. Η. 
δδ. 106. αὶ.) πὰ δἰγίἴο (ἐδ9 Α. Υ. δὰ καὶ μάχην ἱπηρΤΟΡΟΥΪ ἕο (δ 5 τρϑθῖνογ) 17.}} ἀΐβοουθν [ΠΥ σορτόδοῖ (οἷ. ρῥτοοοὰ- 
ἱπρ ποίο δῃὰ (οσι.). δ Αραΐη, δόπιὸ ἰτρηὰ ἰδ ἃ... ἐδο ἰ80]9 (τραπεζῶν). 6 σοπίΐῃηῃθ (οἴ. τον. 8). ΤΒυι 
(κα). 8 Ὅο ὈοΪὰ ογοῦ (ἐπὶ... παῤῥησιάσεται, ἐο δρεαὰ “γεείψ; ἰΠδῃ), δα ἤδτο, ἕο «ρεαΐ τοίτὰ ἰΐοεπες, δοϊσίψ, λαγελίψ, 
ἃ. 6., 86 ὑἐποὶρ Ἰοτὰά). 8 ἰακὸ ποοά οἵ (οἷ. Οτοοῖκ δὲ Μαιϊ. υἱΐ. 168). 16 δῃο ἃ Οη6 (αὑτόν). 1: Νοίδίηρ ἀοίῃ σουπίοῦ- 
γαὶ] (566 Οοη1.). 12 ΘΧΟΘΙΙΘΏΟΥ (Ι1., δεαιέψ, καλλονῆς) 15 πγ4) 080]6 (11δ., ἐλέγα ἐς πὸ ισεϊσφλί, σταθμός). 

Μοτβ. 16-20. --ἸΣΑΟΥ.: ἐς [6 τηθάϊςΐηο οὗ 16. (1Ὁ ἰ6 οὶ οἶφαξς. ΤὯΘ πιοδηίΐῃκ ἰδ ἐπδὶ ἃ ἔσιιο ἐσ θη ἃ τν1}} Δ ΚΟ ΟἿΌΣ ΟΔΣῸδ 
διὰ ἰσου 0168 1668.) 4 ὝΓΠοδο... ... 58}}8}} ἀἰγοοὶ (εὐθυνεῖ, 248., ἰῃμηϑίοδὰ οἱ εὐθύνει. Ἐτίτκο6, “᾽ Ῥσϑεοσυθθ ἰδ ἔσϑηὰ- 
δεὶρ ;"" Βιυπαθη 5 Βιδεϊισεγίς, "' Ἰοδὰα ἷα ἔσίθπα." Τὸ ποχῦ Ἰἰῃ 9 τηλῖχϑα ἰΐ ΟἸΘΆΓ δὲ ἰδ ἰπίοη ἀρά). 16 «λαϊΐ ἷδ ποϊχἢ- 
ῬΟῸΣ δέ 8150 (ὁ πλησίον, Ὀξ ΟὈΥΟΌΒΙΥ ἴῃ ἐπ 56:89 οὗ οογηραπίοη, ατεοειαίε; εἴ. Οοπι. (οὰ. 248. ν  Οο. τοδὰ οἱ πλησίον). 
16 χαῖμποῦ (ἐπίλεξαι, εἐλοοεε οἱ, λατα ΡῬίεαδυωγε τη). 11 δο βμδὶὲ ἔῃου .... [11] ἐλὲπα οἹὰ δζοὸ (πολιῶν, ἱ. 6., φταν λαῖγ; ΑἸά,, 
ὅως ποδῶν). 18 δΔῃᾷ βκονοίῃ..... τῶ έ ἴ0Σ (οχρϑοίδιίίΐοῃ ἐπ] θα). 19. [οἱ] (κοπιάσεις) τσ ἰῃ ἰδοουσίης, δϑουϊ 

86 (ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς), Βυΐ (καὶ) .... Τγχυϊὶδ γισλ βδοοῦ. 9 β8Ἐ6 [8 ΥδῦῪ υηρϊοδδδηΐ (τραχεῖα. ΗδΣ φίογῃ αἰδοῖ} Ἶ 9 
5 τωοδῃϊ, ΟΣ Ὧθν ΑἸ υ} μαι)... . π]οασωθᾶὰ. 351: Ηο. 32 πη οχαίδη ϊηκ (ΠΏΔτς., ἀεασέ ; ἀκάρδιος, α εἰωρία γεἰίοιο). 
ΟΣ. 21-2]. -- Ὁ... Υ.: ΗΘ ἀροι .. .. νῦὶΆ 1 οσδδὲ Βοσ ἔσοιῃ ἀδηιὶ θγθ ἰξ Ὀ0 Ἰοόῆζ. ΞΨ δοῃ, γοοοίνο (δέξαι ; Ετὶίζροῦο, τὶτὰ 

111. Χ. 1δὅ. 167. 907., ἔκδεξαι) τ. δάνὶοθ (γνώμην ΞΞ (1) ἃ τόδ ὴ8 οὗ Κηονίημρ, α πιαγὰ,, ἐοζεπ ; (2) ἰδὲ Ὁ. τυ ΒΙΟὮ ΟὨ 9 ΚΏΟΨΕ, 
Ἵἡμακηιέπε, ἐπαεγείαπαϊηρ ; (8) ἰπ6 σϑδοϊζ οὗὨἨ πιο] ὀροσδεϊοηδ, ἃ ἡμύφτιοπί, ορί 05). 28 οῃδὶη (πιδτζ., εοὐαγ, κλοιόν. 
1: σοΐχλϊ δἰδο ὕο οὗ νοοὰ, δῃα 1 πδῦο ἱποζοίοσο Ῥυχοζοιτοὰ ὑπὸ σι οσίηρ ψοίε, Ἡϊτ [δ δἰ σοδὰν δαί Ὁ] οά χτισδεγο 
τηοδηΐίηρ. ΟἿ γὸσ. 29). 39 Βον ἀονχῃ (ὑπόθες). 21 ατίονοὰ τὶ (προσοχθίσῃε. 1ἰ ἕἰα ἃ ποτὰ ροουϊίον ἰὸ ἐδ ο ΟΥΧ, 
δον. 1). 9 δοασῖ. Ὁ βοδζοῦβ. ὃ0 ὕο πιδὰθΘι δ81: ψ ΏθΩ ἰδοῦ δεὶ φοὶ Ὠοϊὰ οὗ λέγ. 
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28 ἘῸσ δἱ Ἰδει ἷ ἰῃποὰ 88.8}0 πὰ ὯΔ᾽ Γοϑβί, 
Αμὰ 886 1} ἐσ ἴο {Π66 88 ἦ 10γ. 

29 Αὐάβον ἔρίίουβ ψ1}} ὉΘ ὅ 8 βίγσοῃρ ἀθίβθηοθ ἔοσ {806, 
Απά ΒΟΣ γοϊιθ8 ἃ βρ] θα! σοῦ." 

80 ἘῸν ἴμεῦο [8 ἃ ροϊάθῃ ογῃδιηθηύ ΡΟΩ ΒΟΥ, 
Απᾶ ποῦ ὈδΔηαβ 8.6 οὗ μυδοϊπίϊηθ (πτϑδᾶβ. ἢ 

81 Τῆου σ11 ρὰῦ ΠΟΙ Οἢ αϑ 8 ΒρΡΙ6 614 τοῦδ, 
Απᾶ ψ1]ῦ βού ΘΓ ὩΡΟῚ ἴΠ66 857 ἃ ΟἸΌΨΗ οὗ ἸΟΥ. 

82 Μν 3οιι, 1 ἴμοὺ νυῖ]ὲ, ὑπο 8.410 Ὀθθοτμθ ἱπβίγποίθα ; ὃ 
Απᾶ ξἶ ποὺ τ 1]ῦ ΔΡΡΙΥ ΠΥ τη, ὑποὺ 5|4}} 06 8.1}. 

88 [Τέιδου Ἰονοϑί 19 ἰο μθᾶγ, ἑζου 58α]ὺ γϑορῖνο ; "ἃ 
Αμπὰᾶ ἴξἶ δου ον ΓὨϊπ6 ϑϑᾶσγ, ἵππου Β.8]} 06 τν186. 

84 Β6 ἴουπᾶ ἴῃ ἃ ρδίμογίης οἵ 12 6] άθγα, 
Αμπα οἷθᾶνθ υπΐο ᾿ϊπὴ ἰμιδὲ ἐξ νν]186. 

88 ΒΒ6 ἀρβίγσουβ 15 (0 Πθδγ ΘΥΘΓῪ ΟΟ]Υ αἸΒοοῦΓΒΘ, 
Απαὰ ]δοὺ ποὺ βαρϑοὶ οῦβ πος 16 ΘΒ0ΆΡ6 66. 

860 1618 ῃοὰ βθϑϑί 8 πιαπὶ οὗ υπαογβίδηαϊησ, Γἶ86 ΦΑΓῚ (ο 866 Κ 1πι,19 
Αμπὰ Ἰδὲ ὑμγ ἔοοῦ γγϑᾶγ 86 δβύθρ8 οἵ [8 ἀοοτβ." 

87 ,Ι[μδὲ (ἢγ στϊμα ὈΘ6 Ροη (86 ΟΥΑΙ Δ Π06Β οὗ {π6 Τωοχὰ, 
Απά τηράϊϊαία Θομ ἢ 8}}Υ ΟἹ δ 18 ΘΟΠΑΤΩΘ Πα ΘΉ (8 : 
ΗΔ ν|11 15. Θβ δ Ὁ] 8}} (πὸ Ὠθαγῖ, 
Απα (δγ ἀθδίγθ ἴὺΣ συ ϊβάοχῃ Ὑ11}1 06 σταῃίοα {66.0.5 

Ψαχβ. 235-38. ---Ἰὰ Ὑ. : ἐδο Ἰδδὲ. 8 ἐλαὶ 6881} Ὀο ἑυστιϑὰ ἴο (ἢ γ. 8 ἘΠσἢ 5141} ΒΟΣ Το ξοτα ὃ0. 4 οῃδίῃϑ ῷ(οἷ. 
ψορ. 24; 11. τεδὰβ κλάδοι, ψοωκῷ ὑναθοδεδ, ελοοίς, ἴον κλοιοί) ἃ τοῦθ οὗ ΚΟΥ. δ᾽ ῬΌΓΡΙΟ 1266 (πδεᾷ., α γίδδαπα 9 δίωσ 
δἰ} : οἷ. Ντποῦ. χΥ. 838, " τ δηά οὗ ὈΪὰο ;)} ατ., κλῶσμα ὑακίνθινον, 1. 6., ἀψαεϊμπιλίηε τἀτεαά, Ἐτ ΣΟ 6 ΤΟπάΘΓΒ, "' 8ῖὸ οὗ 
Ῥασρὶθ- δυο ἰμτοδὰβ; "᾽ Βυῃοθη᾽ Βιδείισετκ, 4“ Ἐοτ ΒὮ9 Ἰσέαγδ ἃ βοϊά6ῃ οτηδιηθηξ οὐ Ποῖ ἀεαα, διεσσομηπ δα τὶ μὰ θα τΡ]6- 

δῖπο τἱ ὉθΟα." 866 Οὐηι.). 6 βδῇ.... ας ἃ τοῦθ οὗ ποῃουγ (στολὴν δόξης, δε ἰῃ γον. 29). Ἰ βῃδϊ" ρυὺῦ ἀδρ δου 
ἴδοο αΖ (περιθήσεις σεαντῷ . πὲ ἴδ σοῃέοχὺ δον ἐμδὲ ἃ σζονῃ ἴον (δ ποδὶ 16 τροβέ. ΟἿ ϑ07. δδε ἐπιϑήσεις. 300 
Οὐ» ι.). 8 Ὅο ἱδιρηΐ. 9 ῥγυάσπὶ (πανοῦργος. Οἵ. ΡτΟΥ͂. χῆϊ!. 1. ἴῃ ὑπΠ0 1ΧΧ.}. 

Ψαχ. 833-21. --- 19Ὰ. Υ΄ΨὌ.:; ἴδοι ἰοτο. Ἡ χροοῖγο αηἀεδγβίβπάϊης (ἐκδέξῇ. Οοὰὰ. Η. 248. 2568. νίτ ὅσο. Α]ά. ΟἹὰ 1,Δὲ. 
δβὰἀὰ σύνεσιν). 

(;οὲ εἰσοὺς ὁποῦμη [ΟΣ θέλα 606). 
οἵ. Οὐ. δἱ ἵν. 12) ππίο Ὠΐπι. 

: ;ὴ. 19 6ἢ.]}. 

12 βιαρᾷ ἰὩ (89 το! ὐύαᾶο οὗ ἴδ ((λ6 οοπίοχἑ τοαυίΐτοδ (6 τοηδοχίηρ κίγου. ΟἿ ΟὟ.) 
14. Ἐ8Πὸ ΡῬΡΘΙΔΌ]65 οὗ υπάἀογείλοάϊης. 

11 μἴδρϑ (βαθμούς. Ετὶίζεοο, δολισείέεη, 5.8) οὗ ἷἱβ ἀοοΣ (Οοᾶ. 11. ὅδ τρίβων ἴοτ θυρὼν). 
30 Απηὰ ρμὶγο 60 πίβάοτῃ δὲ ὑπὶηθ ον ἀθοῖτε. 

15. πὶ ς 
15 ΛπαΙ. 16 κοὐ [Ὧθ0 Ὀοἰἰπιο8 (ὄρθριζε ; 

ΟἤΆΡΤΕΒΕ ΥἹ. 

ες Ψργ.9. ΑΒ ρα. Το Μ55. ρῖνο ὡς ταῦρος, 
α8 α δωίί. Βυν Ηοϊιζιϑηη (Βυηβ6η 8 δδιῤῥείιεγκ, 
αὐ ἴος.), οῃ. 8 Βαρροπίτἴοῃ οὗ 8 [μ]86 σοπάθγίηρ οὗ 

(6 Ηδοῦτον (ἾΞ μανίηρ, 'π ἷ8. ορίπίοῃ, Ὀθθη 

οοπξοππάοα τὰ ΩΣ οὐ 2), π88 βυρροειοά 
ταῦ ἐΠ6 γὰρ τοϑάϊπρ 18 ῬΣΟΌΔΌΪ σταυρός, ραΐπι, 
διὰ Ηἶβ ορἱπίοῃ ἰδ δοοορίθὰ ὈΥ [6 Ὀθθὶ οὐςδ. 
σε Ηἰἱσὶς οὐ Ηοβ. ἰχ. 18. 

Μεγ. 6. 1ΐς.: “ΤὭοβο ᾿ἰνίηρ ἰἱ8 Ῥρϑόδοθ τ]ὰ 
ἴθ, 161 ὑἢθπὶ Ὀ6ΤΏΔΩΥ ; ὃὈυῦ [ΠΥ σου 56] ]ΟΓὙΒ, ΟἿΘ 
οὗ 8 τπουβαηὰ.᾽" Οπθ ἴδκϑῃ πη σοῦπ86] τηιδῦ ὉΘ 
δὴ ἰπξίτηδῖο δηὰ ἔα έα] ἔτθηά : οὐπουν δα ΠΟ ΓΘ 
Ψ 11 6 τροῦ Ὁ] 6 Θθουρῃ. Τ}}}8 ργόυοτῦ 18 αποῖοα 
ἴῃ ἴπδὺ Ῥδβεδρὸ οὗ [6 ΤΑ ψΠΘΥΘ ἃ ᾿ΆΤΡΘ 
ΒΌΠΌΟΥ οὗ 1Π6 ρτονογὺϑ οὗ “ Βϑῃ δῖγϑ ᾿" 8γὸ οἱτϑὰ, 
Ὀπΐ τυῖτἢ [Π6 Το] ον, δα άϊείοη : “ΤῸ ὁπ6 διβοης 
8ι ᾿Ἰῃουδαρῃ!αὰ ΓΟΥΘᾺΪ] ΠΥ δβοοτο, Βοῖογθ [86 ν]ΐθ 
[μδὺ στοϑῖβ οὐ [ὮῪ Ὀοδοῖη τηῦδϑί που ΚΘΟΟΡ {86 ρχαῦθθ 
οἵ τὴν τοουῖῃ." ΟἿ. Μίοδα νἱ]. ὅ. 

ον. 9. Τἰθανυδοϑίῃϊ δυσί θ, ἱ. 6., 8 βέσι ἴθ Ὧθ- 
ἔνθοη ᾿ἷπὶ πα ἴπθ6 τῆς ἴῃ ἢ8 χορσεδοηϊδιίοη 
οὗ ἴξ νπ|}} το Ἰη ΤΥ ἀἴϑωτδοθ. 

ΨεΣ. 10. Οἱ. Ρσονυ. χῖίν. 30; χὶχ. 4. 
Ψεν. 192. ΟνΥἱά, αᾳυοιϊοα ὉγΥ Ηοϊ]ϊζπβπη (Βυη- 

Β6 5 Βιδείιρεγ  ), ΘΆΥΒ ΒΑΣΙ ΑΥ͂Υ : “ΑΒ Ἰοης 88 
δου γί ρυοδρογουθ, μοῦ π|1Ὁ ΠΆΥ͂Θ ΓΛΔῊΥ ἔγιθηά8 ; 
ψ οι ἐδθ 7196 ἀγ6 ἀδτκ, ἴποὰ τι Ὀ6 αἰοηθ." 

Ψεν. 15. Ἑχομβδσυηκοᾶ ἴου. ΤΏΉῈ β8η)6 Μογὰ, 
ἀντάλλαγμα, ἰδ ἰουπῃὰ ἰῃ Μαῖϊ. χνΐ. 26: “ΟἵΥ ψ δὶ 

5}.8]}} 8. ΤΏΔη Κὶγο ἴῃ ΘΧΟΠΑΤρΌῸ 707 δ΄58 βου] 1᾽ ΟἿ. 
Μασὶς Ὑἱἱ]ϊ. 87. 

νον. 17. ὙΠ ἰάοδ ἰβ παὲὸ ἃ ροοᾶ τῃδῃ «}}} 
Δ Κ6 8 ἔτίθη ἃ ροοά, ᾿ξ ἢθ τϑιρδῖμ ἢἷ8 τἰθηὰ. 
ΤΏΘΕΘ 8ΓὉ ΤΊΔΠΥ ὈΓΟΥΘΓῸΒ ὙΠΟ ἔσο [ἢ 6 8810 
Ἔρις τι. ἘΕῸΤ ἰπβίδηςσο : “ Βἰγὰβ οὗ α ἔϑδζ μου 
ΟΟΚ τορϑῦδον ;᾽ “Α τρδὴ ἰβ Κπόούγῃ ὈΥ Π6 σΟΠι- 

ῬΔΠΥ ἢ6 ΚΡ: δηὰ ἴΠ0 ἀογάδῃ, “ Οἰοϊοὶς πὰ 
σίεϊοὶ ψοδοῖἑι δε σογη."" 

γοΣ. 91. ϑίουο οὗ ἐχίδὶ. Τῃ (Π6 εἰ[65 οὗ ΡΑ]- 
οδῦϊηθ ἴῃ το ἮΔ5 δὴ Οἷα οαὐδίοτῃ ἵπ δοοοτάξδῃοθ 
ἢ ὙΠΟ ἃ ΠοδνΥ, τουῃα δίουθ γ88 Κορ ἴὺ Ὁ 
τοβυϊηρ, 6 βίγθηρῦ οὗ ὕΠ6 γουσὴρς ἤθη. ϑοιηθ 
ΨΟΓΟ ΔΌΪ6 ἴο ἐξ ᾿ς Ὀκΐ 4 1Ππ|16 ἸΤΔΥΒ, οἶμον ἴο 1ῃ 6 
δΘηου άογα, αηὰ δ0}}} οὐοσ οὐδοῦ ὑὯθῖυ ἤθδβ. 50 
Φογοπὶα αὖ Ζθοῆ. χὶϊ. 8. 

νοῦ. 299. Αοοογτάϊης ἴο ΟΡ δῖηῆθ. 7] οΟΤ- 

το πογά ογ νυ ]βάοπι νγὰϑ ΓΦ ΩΓ, Βα 10 [8 
ΒΌΡρΡοΒθΘα ᾽ἢθ ἀογίνθα ἐδ ἕσοπι 4 ποσὰ Ὑιοὶ 

ΤΏΘΔΏΒ ““ἴο ΘΟΏςΘΆ],᾽ ῸΡ; ἰσἰκ." (Ασϑῦ., ἐἶπι, 
ἔτοτῃ αἰαπια), μανΐπῷ [δ πιοδηΐηρ, μπάεγοίαπαϊηρ, 
ισἱδίοπι. δο Βαπδβοι᾽» Βιδοϊισετα, αα ἰος. Οἵ. Ηἱ ζὶν, 
αὖ Ἐξο168. 1|1..11. ΕὙΌΖΒΟΪ6, πονγονοῦ, ΒΡ ΡΟΒΘΒ ἢ δῦ 
[Π0 80 οὗ ϑ΄γβϑδεῇ ἰ8 δ] αὐΐηρ Β΄ ΤΩΡῚΥ ἴο ὕὉΠΠ6 σοπὶ- 
τΏ0η 1468 οὗ τίβάοιμῃ, παπηϑίυ, (πδὺ ἰζ 18 βοιῃ θην 
ΘΧα] θα δηὰᾶ αἰβῆςα]ς ἴο διῦδῖῃ ; οὐ, ἰἦ ἢθ τοῦθ ἴο 
[Πθ ΟὑΥΤΊΟΪΟΡΎΥ οὗ [Π6 ψοχὰ 88 ἴδ ἰ8 Τουπᾶ ἰῃ Ηθ- 
Ὀγον,, [πα΄ ΒΌΟΝ ΟΟΥΠΊΟΪΟΘῪ (ἑ. 6., Ὑ10} δι οἢ 8. ἷρ 
εἰδοδῖοη) 8 ΠΟῪ ὑπ κηονῃ ἴο 8. 
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γεν. 206. Ἡγδοίηὐίνθ ᾿σϑϑᾶβ, κλῶσμα ὑακίν- νυμφίῳ περίεθηκέ μοι μίτραν. ΟΥ. Αεῖς χὶϊ!. 8: 
θινον. Τμδ Ἰδοῦ νογὰ 18 ἐουπὰ αἷδο ἰπ Ηοτϊηογ] ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖΞ. 
(θά., νὶ. 281 ; χχὶϊ!, 158). ΟἿ, αἰ5οὸ τ1πὸ ΤΧΧ. δι] ον. 32. 1 μου τἱἱῦ. 1 (μου δὶ γοδὰγν ἴο 
Ἐχ. χχνὶ. 4, αὰ Ναυπιῦ. χν. 38. ΤΆ Κ6 ἘΠ 6 βδουὶ ἤσοϑ νυ οὶ τηὶρ ἢ Ὀ6 ποοάξῃ!]. 

γεγ. 81]. περιθήσεις, βοὺ ΒΘΟΣ ὌΡου ((Ὡγ Βοδᾶ).) εν. 8384(.Ὀ αδιδοσίης οὗ οἱάθσβ. Τῆς ρΡῈΝ]]ς 
ΤῊ Ὑογά ἷἰβ 8180 ὑβοὰ ἔοσ. ρυϊί ηρ ΟΥΠΘΙθηῦδ- [ ἈΒΘΘΙΌΪΥ δαοϑιηδ ἴἰ0 ὃθ τοίθστθά ίο. Ο. νυἱΐ. 14. 
ΠΟΩΒ οἢ ὑπ 6 μοδὰ Ὁ 86 ΓΧΧ. δ 8. ἰχὶ. 10: ὦς [ΗΘ νψδβ ἴο ρὸ Ὑἢ6τθ ἴδ νοῦ] Ὀ6 πηοϑὺ ᾿ἰΚΟΙγ ἴο 

8060 πα ΠΘΆΣ ψδὺ ῬΔ85 ΡΓΟΒΟΔΌ]Ο. 

ΟΕΑΡΤΕΒ ΥΠ. 

Ὧο ποῦ 601] δῃηᾶ ουἹ] υ}}} ποὺ Ὀ614}1]  {π66. 
Βορατῦ ἔσομαι τ μδὶ 18 ππ͵αδί,2 δπᾶ ἰΐ Ὑ71}} ὃ (ΓΙ ΔΎΤΑΥ ἔγοτα 866. 
Ἦν βοιῃ, βοῦγ ποὺ ἀροῦ ὑπ6 ἔστονβ οὗ ἀηγὶρὐΘΟΌΒΠ 688, 
Ἀπᾷ {ποὺ 51}410 ποὺ γϑᾶρ {Πθγὴ βϑύθῃ- ο]4. 

566 Κ πού οὗ {π6 Τιοτὰ Ἰοδάογβρ," 
ΝΟ ΙΙΠΟΣ οὗ {Π6 Κίηρ ἃ ὅ βϑαῦ οὗ ΠΟῃΟσ. 
ΒΟ ἠοῦ ὑπ γ861 Ὀοΐογο {Π6 1οτᾶ ; 
Ἀπᾶ Ρ]ΑΥ ποὺ [6 τνῦῖβθ τη " Ὀοΐοσθ ὑπ6 Κίῃρ, 
566! ποῦ ὑο Ὀθοοῖη ᾿μαρθ : 
1,6βὺ ὑῃοὺ βῃου]άθδαῦ ποί Ὀ6 8016 ἰο 40 αύγαὺ τὶ 1πἰ χα ἑοἶθ8 ; 
1,ϑϑὲ ΒΆΡΙΥ ἔπου βῃου]άδβί θ6᾽ ἐϊπιϊὰ Ὀδέογο 186 ταϊρην τηδη,ΐ 
Απα ᾿δν ἃ βία] ησ- Ὁ] ΘΟ Κ ἴῃ ἐλθ τσαν ΟἿ ἸᾺΥ ἈΡΓΙὨΓΠΘΒ8. 

7 δ΄η " ποῦ ἀραϊηβὺ {πὸ τη] 6 οὗ 8 οἰΐγ, 
Αμὰα οδϑύ ποὺ ὃ ἐμ γ86}} ἀόονγῃ διῃοηρ {ἢ ΡΘΟΡ]Θ. 

8 ῬῬΥδβΌσΩΘ ποῖ [0 81η ἃ Βθοὺπα {ΐπι ; ̓ ὃ 
ΕῸΓ ἴῃ οπθ δου 5841} ποῦ Ὀ6 ἀπριπἰϑμθά. 

9 ϑββαυ υοΐ, ΟΘοά “111 Ιοοκ ἀροι {π6 πιυ]ἰζθ οὗ ΤΥ ρ 8,1} 
Απὰᾶ ψ ἤθη 1 οἵου ἰο {86 Μοβὲ ΗἸρἢ Οοά, Π6 ν}}}] δοοϑρὺ ἐξ. 

10. ΒἘ6 ποὺ ζαἰπί-οαγίθα ἴῃ 125 [ΠΥ ῬΓΑΥΘΙ, 
Ἀπά πορϊθοῦ ποῦ ἰο Εἶνε ἈΪΠ18. 

11 ΤΔΟΡὮῺ αἵ ὯΟ τη8} 3 ἴῃ {Π6 Οἱ ύο 688 οὗ 18 βοὰ] ; 
ΕῸΓ {δμ6γ6 8 Οπθ ψἂὃὸ ὁ ΒυΙΔΌ]6 6} ἀπά Θσχδ] θιὶ. 

12 Ῥόνίβθ 1 ηοΐ 8 116 δραϊηβί {ΠῚ Ὀγοίδοσ; 
ΝΟΙΠ6᾽ ἀο (86 |κ6 ἰο ἐδψ ἔγιθπά. 

18 ΒΘ υ]]][ηρ ἴο ΒΡΘΔΚ δΔὴΥ 116 δὶ 4]]1,15 
ΕὸΥ (86 Βαρὶΐ οὗ 10 Θοτμθβ μοί ἴο ροοᾶ." 

14 δϑϑρθακ ῃοῦ ἰἋ]Ὺ ἴῃ δι ΘΒΒΘΙΔΌΙΪΥ 15 οὗ 6] 618, 
Ἀπᾶ ἀο ποῦ τϑρϑδῦ {γβ6 17 ἴῃ ὑπ γ ρῥγαγοσ. ἢ 

1ὅ Ηδίθ ποῦ ἃ ὑο]βοιηθ οσσυραίίου," 
Απὰ Βυβρδηάγυ ἀρροϊηἰοα Ὀγ (86 Μοϑὶ ΗἸρὮ.ἿΣ 

16. Νυμθογ ποὺ {Πγ86]} διηοηρ [ἢ 6 τυ 1{π|6 ΟὗὨ ΒΙΠΏΘΙΒ, 
ἘΘΘῚ ΟΡ 3 {πᾶὺ ττϑῦϊι 7111 ποὺ ἱδγγ ἢ 

17 ἨἩιΡ]6 [ὮΥ βοὰ] συθδί]νυ, 
ΕἘῸὸΣ (86 Ρυμιβητηθηΐ 3" οὗ {Π6 ὉΠΡΌΑΙΥ ἐξ ἔσο δηᾶ {π6 ποσιη. "Ὁ 

50 Φι »Ὦ» ὧν ὃὸ μὲ 

ψοσα. 1-ὅ. -- ΤᾺ. Ὑ.: πο ΟΥἹ], 50 8811] πὸ δίῃ σοτὴθ ποΐὸ. 3.ἴδ6 υῃ͵πδὲ (660 Οὐηι.). δὃ ἰπἰσυίο (106. δὐᾶκ κακία ; 
248, 258. ὅο., ἁμαρτία ; Ο.., ἀδικία) 58}. 4 γῬγο- ϑσοΐηϑθῃοο (ἡγεμονίαν. 8.06 Οὐπι.). δ (Πὁ6. 6 Ῥοδδὶ ποῦ οὗ (ὨΥ͂ 
τιϊκάομι (μὴ σοφίζου). 

οσβ. 6-11. --ΤΑ. . : ΡῈ πᾶχκο, Ὀοίπρ ποὲ 8016 ἰο [δ|κθ ΔΥΒΥ ἰπίᾳα! ! ἐγ ; 1.6ϑ8ὲ δ ΔῊ ὑτοθ ἰδοῦ Κθ8Σ (εζ. ΟΌν".} [δ 6 ῬῈ1- 
δοῖ οὗ [δο Στ ΚΓ (οἵ. ἴῃ Οτ.). 8 ΟὔἴΈομα. 9 ἐλέπ του Βδὶὲ ποῖ εδδὲς (1 ἰ8 ἴοο δαρ ίδηδίοσυ. Τὴ ῬΡΘΣΑῚ]6}186π| 

1156011 χῖτοα {πὸ Β6 86 ὙΠ δυ Ποἰθηξ ΟἸοΑΤΏΘΑα. 860 Οὐγπ.). 10 ΒΙ πὰ ποῖ 029 δίῃ. ΠΡΟΣ δηοῖδοσ. (ἘΠ᾿ 6 τσ καταδεσ- 
μεύω, ΤΑ6Δ}8 (1) ἐο δίπα γαδί; (2) το δίπα ἘΡ --- ) ἃ σοιυπὰ ; 80 δὲ Εσοϊυδ. ΧΧΧ. Ἷ; 806 Οοηι.) 1. οὈϊδίίουδ. ᾿2γ Βθῃ 
ἰδοῦ τρδιοδὲ. [18 Ἰδυβῇ τὸ ἴ8}} ἴο ΒΩΟΙΏ. 14 ὁοη9 ΨΪΟΆ. , 

οτβ. 12.16. ---ἱ ΑΚ Ὑ. : Ῥουΐβο (ἀροτρία ; τοδτᾷ., Ροωβ; Βὰξ ῬΣΟΌΘΌΙΥ ἴον Ἰ ΓῚ, διὰ τροὰ πὶ ἐμ βαῶβϑ οἵ 7Όγξέ, 

αἀευΐδε. Οἵ, ῬΧΟΥ͂. ΠΠ]. 29, χίν. 22). 16 ὕκθ ποῦ (Μὴ θέλε) ἔο τυ 6 ΔΩΥ "παππεν ΟἿ 110 (ψεύδεσθαι πᾶν ψεῦδος). 1 (86 
ἐπείοιῃ (11}.,) εοπεπμαποο, Ἐτ᾿ χϑοἢῆθ δᾶ Βυμβο 8 Βιδείισετῖ, " ἀδιιοστιὰθα λῖρϑῃ,᾽" “ σοπεϊπυσὰ ᾿γ]η4,.)) οτϑοῦ ἐς ποὶ 
βοοά (εἰς ἀγαθόν). 16 θ9 ποῖ ΔΩΥ Ἠογάδβ (μὴ ἀδολέσχει) ἰπ ἃ πιι!εἰξπάο (οἷ. τἱ. 84). 18. τρδῖίϑ ποῖ συ υ δ ὈΔΌΒΙἰης 
(πιϑτ.; σαΐη γτερεξείοπ  Οτ., μὴ δεντερώσῃς λόγον) θη ἰοῦ ργαγοδί. 30 Ἰδθογίουϑ ὙΟΣΚ. 31 ΝοΙΐμοΥ (εἴ. Οὐπι.) 
ΒυϑὈΔπαγΥ ὙὨΐοΣ ἴπ6 τηοδὲ ΗἸΧὮ μδίἢ ογνἀδλί πϑὰ. 33. Βμΐ ΤΟΙΠΟΙΩΠΌΘΣ. 85 (ἌΣΤΥ Ἰοηκς. 

γέ εσο. 17-24..-- ῬΑ. Μ᾿ : υϑηβζοϑῃοθ. 35 δηὰ ὙΟΓΙΙΒ (ἰδ αἴης. 16 υδοὰ ἴῃ [6 ἀτοοκ, αη ἃ 425 ΙΏΟ Το ἔοζοῦ ἰῃ ΒΕ ᾽ς. 
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18 Ἐ ΧΟ δηρθ Ἶ ποῖ ἃ ἔτϊθηὰ ἔῸΓ ἃ ρτϑδὺ ὑγθαϑύγο ; ἦ 
ΝΕΙῸΣ 8 Γθ8] ὃ ὈγοῦΠο Ὁ ἴῸ0Ὁ (86 μο]ᾶ οὗ ϑαρλὶν." 

1. Τατῃ ποΐ ΔΎΔΥ ἔτοϊῃ ̓  ἃ τγῖ1850 δα ροοα ὑγοΏ8 ΠΗ, 
ΕῸΣ 4150 δδὺ αὐϊγϑαοίζυθῃθββ 18 " δῦονθ ρο]ά. 

20 Αβογνδῃΐ ψῆο πόγκοίῃ αἰ 7Ό]]Υ, (τοῦ ἠοῦ 11], 
ΝΟΥ͂ ἃ Πἰγο)ϊηρ πο ἷβ ὙΠΟΠῪ ἀθνοίθα.ὅ 

21 [1μδὲ (Ὦγ βοὰ] ἰούϑ δῃ ἱπι}]Πρϑηΐῖ ̓  βογυδηῦ, 
Βείταυά ἷτα ποὺ οὗ μΪ8 τ} ϑαββ.ῖ 

22 Ηδβί δου οδίιϊο ἢ ἤδνθ δὴ 6Υ6 (0 ἔθ 1 ; 
Αμπὰ 1 (67 δ6 ἴον (ΠΥ ῥγοῆϊ, 1ϑῦ ὑβϑι γϑιυγδὶῃ 1 τὶ ἢ (866. 

28 ΗἨββὲ ἰδοὺ οἰ] άγθῃ ὕ᾽ ἀϊδβοὶρ]1η6 15 (Πϑιὰ, 
Αμαὰ ὑον ἄοτγῃ ὑποὶρ θοῖς ἔγοτα ἐῤοῖγ γουίῃ. 

24 Ἠκϑὶ ἰβοὺ ἀδυρῃ οι ἢ μανΘ 8 ΟΔΓΘ οὸγ 5 (Πϑὶν ὈΟΑΥ, 
ΑΔα ΘΑΓΓΥ͂ ποῦ ἃ ΘΠ ΘοΓίὉ] ἴδοθ Ὁ ἰονγαγα {ἢ 61}. 

28 ΜαγῪΥ οἱ ἃ ἀδυρῃίον, δᾶ (ποὺ τ] Βδνθ οοπρ]οὐθᾶ δ 8 ἘΠΕ τηϑίίοσ ; 
Αμπᾶ χὶνϑ πὸ ὺ ἴο ἃ ϑῃ οὗ υπάθγείδηπιηρ. ἷδ 

20 Ηκαβίὺ μου 4 νὙῖζα δἱΐον ἐὰν ταϊμα ἢ ἀο ποῖ ρῃΐ ὮΘΥ ΔὙΤΑΥ ; ἢ 
Βαυϊΐ ἀο ποῦ γοβίρῃ {ΠΥ5617 ο ὁη6 Ὑ0 ἷ8 Βαίθίι].}8 

22 ἨἩομΟΥ (ΠΥ ἔδίμον τ ἢ ὑἢγ τ ΠΟ]6 Πϑασί, 
Απὰ [ογροί ποῖ 086 ὈἱγΕΒ ρδηρΒ ᾿ἢ οὗ [ΠΥ τρίβου. 

28 ἘϑιηθθοΓ δαὶ [Ποὺ οδιηθδύ ἰπΐο Ὀοῖπρ' ἐμγουρ ἢ ἔδοτα ; Ὁ 
᾿᾿Απὰ μον οδηϑέ {Π0Ὸ ΤΟΡΑΥ͂ [Β6ῖ 0. ψ δῦ “ (ΠΟῪ λαῦθ ἀἄοπ6 ἴον {8660 Ὁ 

29 Εδαρ (80 Γιοτὰ νι δ 411 ([ὮΥ βου], 
Ἀπ Γουοσθῃοθ ἷβ ργὶθδίϑ. 

80 Ιμουϑ δἴπι ἐμδῦ τηδθ (60 τὶ 411 ἐὰν βίγθηρΊΝ, 
Ἀπᾶ ἴοσβακϑ ηοΐ ἢΐ8 τα Ἰ ηἸβύθσβ. 

81 Ἐδϑαγ (89 1,οτὰ, δηᾶ βομποσ [ἢ 8 Ρτὶθϑῦ; 
Απᾶ ρἷνο πἷπὶ λὲς ρογίζομι, δβ δ 18 οοτητωδπάθᾶ (866 ; 
ΕἸγβιραἶ 8, δηα ἰγϑϑρϑδϑ οὔθογίησ, δπᾶ ρον οὗ 0Π6 ΒῃΟΌΪ] ΘΓΒ, 
Αμάὰ ΒΟΥ οδοτίηρ, δια βτβίξγυ 18 35 οἵἩἉ« ͵{Π16 ΠΟΙΥ͂ ἰλίηρε. 

82 ΑἸ580 8 γοίοι ἑοσί {πΐηθ ἤδη ὑπίο ἃ ΡΟΟΥ ταϑη,2" 
Τμδῦ (ΒΥ Ὁ] ββίηρ τηϑὺ Ὀ6 ρογίθοίβα. 

88 ΑΑ ρστδοίουβ »Ί [ῸΓ ΘΥΘΙῪ ΟὯ6 ᾿ἱνίηρ, 
Απά ἔτγοπι (6 ἀοδᾶ τὶ Πο]ὰ ποῖ ἔαγοσ. "5 

84 ἘᾺ]] ποῦ ἴο ὕὈ6 νι {Βοὰ ὑμδὺ 6 6ρ, 
᾿Απά τοῦγη Ὑ11} (θπὶ (μα ΤΟ ΤΏ. 

8 ΒΘ ποΐ 8]007 ἴο Υἱδὶῦ ἃ βίοκ ρϑγῦβοῃ,ῖ 
ΕἘῸΓ ᾿ὩγουρῈ δυοῖν ἐμῖηρ5 τὶ] (μου Ὀ6 5 Βο]ονϑᾶ. 

86 7ῃη 8]] (δαὶ ἴδοι 35 ἰαἰκθβύ ἴῃ μδηάᾶ, γϑιμθῦονῦ (ἢ γ οϑπᾶ,ῃ 
Αμπὰ ἰδοὺ τὶ] ποὺ βίῃ ἔογθυθσ. ὃ 

866 (Όη.). 1. ΟΒδιυρο. 3 [705 ΔῺῪ βορὰ ἘΥ͂ Π0 ΣΩ6Δ}8 (ἔὄνεκεν ἀδιαφόρον ; 106. 243. 6ο. Δἀά κατὰ μηδὲ ἕν. Οἰδοχα 
Σοπάοε, “ ἴογ ἃ ἰσίβο,᾽" 816} ἀο68 ποῖ Βο τ6]} κυὶξ (9 οοιρέοχὲ. 1 ζοϊ ον ἸΡΔὮΙ δὰ Ἐγίἐχβοο). 8 ζα!ἐ 70] (ταί ὁ Ρ, 
δεπωίης, γεαὶ, γνήσιον 1 οἷ. ῬὨ]]. ἰγΥ. 8, σύζυγε γνήσιε). 4 Ορδὲὶν (οἵ. Οοηι.). δ Ῥοτοζο ποῦ (μὴ ἀστόχει : |1|{., 2 
ποὲ πεῖδε 1Δλ6 πιαγκ, ζαἷ οὐ. Βαὶ ἴδ:6 τγοσὰά βϑϑῖὺβ Β6σθ ἴο Ὀ0 πδοϑὰ ἱπ 80 δοῆδο οὗ περίδοί, ἐμση αἰσαν ἤοηι (οἴ. ῬΟΙΥΌ. χχίχ. 
91). βο Βιιβδοὴ δ Βιδεέισεγα, διὰ ΕσῚ ΣΒΟ 6). 9 Κοτ (11. Χ. Η. 28. δδ. 4]. οὔνίτ καί) ΒοΣ ἄτδοο ἐς (χάρις, Βεζο ἰῃ [Ὁ 9 
86:96 οἵ ελαγηῖ, αἰἱγαεοίίοεπεεε). 1  ΘΣΘΟδ ὑὮΥ βοσυδιὶ που κοί ἐσοϊγυ, θαίτοδὲ ἰτὰ Ὡοὲ οὐ]. 8. (Π6 Βἰγχοϊ ηρ ἐδδὶ 
Ῥαδίουσει ἢ Ὠΐπ66}7 γν ΟῚ} ,ὺγ ἐλεε (οἴ. Οοηι.). 9 κοοὰ (συνετόν : 11. 68. 167. ἀγαθόν). 10 Απά (καὶ, 165. 1δ1.) 
... 1 ΡΟΣ (ςοζ. ον"... 11 Κοορ ἔδοι) (ἐμμενότω).. 13 ἰπδίσυοί. 12 Ὦδγο οδτό οἵ. 14 Βῃ6Υ Ὡοΐ ἐΠ γ9617 ΟΠ ΘΟΣἤῸ] 

Ψοτα. 265-28. ---ἸΣΑΥ. : ΜδστΥ ἐλν (106, οἀάα σὸν) ἀδυκηΐον... .. 0 Βμ6)]ξ... . ροχζοστηοα (οὖ. Οὐνι). 16 Βιυὲ.... 
Ὀπδεχοέδηίης (οἴ. γοσ. 21). 17 ἔογβδακο ποῖ ποῦ (οὗ. ὥσ»1.). 18 Βυὲ κἶγο ποῦ ἔμ Υ86}7 οὐογ (ἐμπιστεύσῃς ; ἐκδῷς, Η. 248. 
Ὁο.) ἴο ἃ ᾿ἰχιν (Ὡδτα., λαμ) ισοιαπ. ΤῊ ἷ8 ΒΘΟΟΠ ἃ ΤΩΘΊΤΏΒΟΣ ἰδ χοσοϊγοα ὈΥ Ετ  ἔχϑομο τοι Χ. Ἡ. 238. 106. 248. 807. σο. 
ΟΙὰ [,Δὲ. Κγζσ. Ασ. ϑοιιο οὗ ἔμο 1665 ἱπιροσίδπε οἵ ἴθ (238. οχοαρὶδα), ΠοΘΥοΣ, πᾶγο καΐ δὶ ἐμο Ὀορσίπηίη, ἰπδιοδὰ οὗ δέ 
δίας μισουμένῃ. [ἐκΚἋ . κογτόνε (ὠδῖνας) Ἅ9 νυδϑῦ Ὀεβοὶ οὗἁ (ότὴ (δι᾽ αὐτῶν ἐγεννήθης, ὙΠῈ 111. Χ. Η. δδ. δ]. 6ο. ΑἸά. ; 
ἐεχὶ. τες... ἐγενήθη") ἔἜἐΚ5 χοσοΙηροῶδο.... ἐλ λίπρε ἰδὲ (11ξ., 3μ͵ι8ὲ ας, ας, καθώς). 

γόνα. 29-86. --5.ΑΟΨ. : Το δτοιζγυϊε.. ... [110 ἔχοδρδδδ..... ἐδο κέ... Εἶ19 βδοσίβοο οὗ δδῃοιβοδίίΐου (εἴ. Οὐνι.). 
35 [10 Βτειζει[ 6. 3. Απά (καί, Ὀαὲ ἴἰο θ0 τοπῃἀογοά υνἱῇτπ ΘΔ Δ}, Βτ᾽σδομο, ΒΌΠδοΙ  Βίδεϊισεγῖ, “ ΑἸΒο ᾽᾽ οὐ; δοσουπῖ οἵ 
ἴΐα οἷοϑο σοϊδέίου ἰὸ νὰῶδὲ ρσϑοϑὰθθ) βίσούοῃ. .... ἐδ ροοὸῦ (δἴπρ. --- 106. ΡΙΌΣ, --- ἀιὰ ἱίμουῦξ πο δγέϊο]ο). 35. μἴῚ 
ΔΙ Κτδοθ ἴῃ ἔδο εἰ οὗ ὁγοσυ σαν ἰνίηκ; Απὰ 05 πο ἀοδὰ ἀοίαίῃ ἰξ ἠοὲ (οἷ. Οὐ»1.). 39 (0.0 βἰοῖς (ἄῤῥωστον Βα 
ἄνθρωπον Ὀοΐογο ἰὲ ἰπ δδ. 106. 166. 41... 21 (δι 5881} πιδίκο ἴδθο ἴο 6. 86 Ἰγμδίδοονον ἔδου. 30 ἴῃ) (807. οὐκί ἐδ 
Φον) θη ἃ, δὅ80 ΔΙ: ὩΟΥΘΣ Ὧ0 δι ἷ88 (οἷ. (σηι.) 



. 

804 ΤῊ ΔΑΡΟΟΒΥ͂ΡΗΑ. 

Ομλρεξε ΥΠ. 

ον. 1. Τάκο πο Τ,διΐη ῥσουθτὺ : “ ΝΙἐϑὶ δβϑεπὶ 
»εεοαία, πο εεεξεπὶ Πασοίία.᾽» 

ψοΥ. 2. ᾿Αδίκου ἰΒ 0 Ὅ6 σομῃδίταθὰἃ 88 πθΈῦου, 
δηὰ ποῦ ἃ8 ἰῃ ἴΠ6 Α. Υ'΄ 85 τηδδοῦ ἷπο6. ΟἿ. ὅ48. ἱν. 
7: “Βδβίβε [Π6 ἀδν]}, δηὰ 9 ψ|.}} 866 το γου.᾿" 
ΤΠ ΡθΟῦΪ 8 Γ ἈρΡΡΤΟρΥδύθῃθδ8 οὗ 80 νϑσὺβ ἰὴ [ἢς 
ὕνγο ΟἸΔΏΒΟΒ (ἀξῥστῖθι νιν ο΄. ἐκκλινεῖ ἴο ΟΧΡΓΘΒΒ 
186 468 ἰητοπάρα ἰΒ ἴο Ὀ6 ποῖεά. 

γεν. 8. Ἐβδβαηῦ }}γ δα Βδῖλθ ἄρθγο 18 Ἰουπὰ 
δὺ Ῥτου. χχὶΐϊ 8; Ηοϑ. χ. 12 ; (ΟἹ. υἱ. 8. 

εν. 4. ᾿Ἡγεμονίαν. 1ῦ ταῖσδ "6 υ80ἀ ἡ8 τοῖοσ- 
τίηρ ἴο ἃ Βρθοΐα] οΥσθ, 88 [ῃδὺ οὗὁἨ ργοςοῃβῃ (ςξ. 
χ. 1); θυ 1 Β6οπ8β ᾿Ὀούῦϊον ὮθχΘ 0 γϑίαΐπ 1[Π6 ρθη- 
ΘΓΑ] τηρϑηΐηρ οὗ ἰεξαάεγδἠΐΡ, διιργετιαεψ. ὅεο Ηοτοά,, 
δ}. 65. 

ον. 6. ὝΤΈΏοβο ὑπδὺ βϑοῖκ ργϑδῦ [Πϊηρβ ἔον [ΠΏ 6 Πη- 
ΒΘΙν68 βῃοιϊὰ ποῖ ἔογρμεοῦ [ἴθ ΠΟῪ ὈυγάδὴΒ δηὰ 
τοι ύδιομ5 [Π8ὺ νου ὉΠ Θοτηθ τιροῦ {ἢ 6π|. --- 
Εὐλαβηθῇς, ἴπουι τηϊα θαι Ὀ6 τᾶ. Το ποσὰ 
ἸΩΘΔΏ8 ΟΥ̓ΙΏΔΙΙΥ ἰο δὲ ἰἐλοισλιμί, σαιμΐοιδ. Ιη 
Αἰος Οτθοκ ἰὸ νγἃ8 υϑοὰ 48 ΒΥΠΟΠΥΙΙΟΌΒ Ἡ)Γῃ 
φυλάττεσθαι; ἴῃ ἸαΐεΣ ΟὙΘΟΚ, τ φοβεῖσθαι. (Οἷ. 
ΧΧΙΐ. 22, χχνὶ. 25, χ]Ἱ 8; ἘΝ 84. χὶΐ, 11; 1 Μίϑος. 
χὶ!. 42; 2 βου. υἱἷἱ. 16, --- ὙΠΟΙΘ ἰδ 18 ΒΙ ΠΆΣΑΣ] 
ἜΕΡΙΟΥΟΟ 

6... 7. ΑΑ ρόσβοῃ ἴῃ οἴἶοθ τηϊρῃῦ Ὀ6 Ἰεα ἴο ορ- 
ῬΓΘΒΒ ΟΥ ἀο 1] 8016 6 ἴο 16 σΟΙΏΠΙΟΙ) ΡΘΟΡ]Θ 'η δοη- 
δἰἀοσϑίίοη οὗ [6 ρονογίυ], δῃὰ 80 ῥγέρασθ ἴδε 
ἈΝ ἴοσ ἷ8 τοιουδὶ ὈΥ̓͂ ΓΠ0 ΡΘΟρΪδ. 

ΘΓ. 8. Μὴ καταδεσμεύσῃς.Ἡ Τῇθ ὑΥΔΗΒΙ Δ ΟῊ 
οὗ 116 Α. Υ͂{. 8 Βόδςθ! Υ δ] ον 8 Ὁ]6, ΔΙ Ποὰ ἢ δ[η- 
πἰὴρ ἰδ ἴῃ ἔδεῦ ᾿Κο ἃ σῃ δίῃ ἴπ τ ΒΙΊΣἢ οἠς Ἰἰμΐκ ΘΕῦοΥ 
ΔΏΟΓΠΘΙ ἷΒ ἔογροὰ οὔθ. ΟΥμουΒ (1)6 ἢ οἴζ6) ψου]Ἱὰ 
ΤΟΠΩΘΓΙ “ ρα] ]} αἴθ ηοῦ; ᾿᾿ Βιοιβοπ ποίου ({0] ον ά 
Ὁγ ὙΔἘ]}} : “ Βίπά ποῖ πρ᾿ (48 ἃ νοιηά), ἱ. 6. ἴ0 
8604] {π6 δβύϊπρ. [1ἢ ΟΠΟΣ ψογάβ: Πὸ ποῦ 'πάα] 
ΓΠΥΒ6Ι ἴῃ βίῃ. ἘΥΖβοῃο, “ δάλπε πίολὲ χιρεϊπιαΐ,᾽ 
“Αἴόηθ ποῦ ν]ς6 ον." ΤΈα ἔο ]ονίη; γ 6 Γδ6 βου 
Μ081 Ὰ8 ἴῃ ὉΠ6 πιὶπα οὗ [Π6 δΔαϊμοτ. Ης πουϊά 
ΤΟΡΤΟν ἤποδο ὙΠῸ ἱπουρῆς ὑμδὺ ὑπὸ ν ταῖρι Κρ 
ΟὮ Βἰῃπίηρ, 1ἔ ὉΠΟΥ͂ Κορ οὐ βουβοί; δηὰ 
Βδνθ σϑμάοσοα δοοογάϊηργ. Οἵ. 1 ὅδῃ). χυ. 22. 
ον. 9. Δάώρων, αἰδν. ΤΙ ΐδ ψοχὰ 8 υδοὰ 7 Γ 

ΒΟΥ ἤοἷ 4] οἱξιδ βϑυθσδὶ {{π|68 πα {86 ἀο8ρ6] οὗ 
Μαῖίμονν, δῃὰ ἴῃ Μαικ ἴδ 8 ὁποθ δι ρ] γα ἴο 
ΓΓΑΠΒΙαίο οογαη. ΤΏΘ νογὰ “ οδἰδιϊοπ᾽" ἀοπ ῦ1688 
σϑη6 ἱπίο ἴΠ6 Α. Υ'΄. τηγουρσῇ ὑπ Ψα]ραῦα, 

γον. 10. ΟΥ̓ σ48. 1. Θ6θ.ἁ Ετοπι 86 ἤγβι 81 οὗ 
{Πὶ8Β γουβθ, βοζὴθ ὕανὰ ἱπουρης ἴη6 Ταϊπα ἀοτνοα 
[86 δαχηοπίτίοη : “Ηδ παῖ ἰβ ποῦ βεθῃδ ἴῃ βρί τὶϊ 
Βιου ἃ θοῦ Ῥγδν ; 1ὁ07Ὁ Ὁ ἰ6 νυυϊτίθη, “Ἷἢ δηχίοίυ 
δθο.] ἃ ὁπ6 ποῦ Ῥγαγ.᾽" Βυῖ [Ὁ 18 ποδὶ Π1Κ6]} ταὶ 
106 ψοσβ ἢδα ἈΠΟΙΠΘΓ ΟΥ̓ ΡΊΏ. 

γον. 14. Οὗ Μϑαζῖι. νἱ. 7: “"Ὅβε ποῖ ναΐϊῃ τϑρο- 
ὉΠ] ΟΠ 8,᾽ οἷς. ; ὃυΐ τῆο6τὸ μὴ βαττολογήσητε. 

εν. 15. Απὰ Βαβοδαᾶνν. ΟΥὐἍ, παπιρῖψ, εὐδπ 
(καί) μδδαπάτγψ, αστίουΐμιτο. ΟἿ. Ο6η. 1ἰ. 15. 
εν. 16. [0185 πιοδηῦ (Πδῦ ΟὯθ 5ῃοι 7] ποῖ γθροκοῃ 

Β΄ πη 5618 ΔἸΠΟΙρ᾽ ΒΙ ΠΏΘΤ5 88. Ὀδΐἢρ ὁπ6 ΜΊ τὨθτὰ δηὰ 
οὗ [Ποπὶ, αῃ ἃ εὸ θ6 δὰ οὐ ἔγοτι θ8α 10 ΌΓΒΘ. 
ον. 17. Βΐτο δῃὰ πὸ σψόοσλ. ΟἿ. 18. Ιχνί. 

24; Φυάσίς χνὶ. 17; Μασ ἰχ. 48. 1π [Π6 νδ]}}6 Ὺ 
οὗ Ηἰπποπ), ΠΘᾺΣ 26 ΓΠ 58] 6 τὰ, ἔπ 6 8 αὖ Ομ [1ὴ6 
Ῥγϑοῦςεα (6 ΠΟΥΓὈΪ6 ἸΔΟΙΔΙΓΥ οὗ πιβκίπρ' Γμεὶγ 
ρὨΠ]Πάγθη Ῥαθ8 ΕἸσοιρὴ [ἢ 6 το το Μοϊοοῃ. Ηρηοθ 
ἴ0 ψϑ ἀοϑἤϊθα Ὀγ Φοδίδῃ (29 Εὶηρβ Χχ. 10, 14). 
Απα [ὃ οι] Βοοπὶ ἰπαΐ, αἴοσγνναγβ, ὑΠ 6 ΟΆΥΟΔΑΘΒ 
οὗ ἀοβά δῃΐ0 818 σγοσο [σον οὔὐ ἴΠ6ΓΟ, δηἃ τῃδὲ 
ἰδ Ὀροβῖηθ {Π6 ὈΌΓΥΙΠρ-ῬΙΔε 6 οὗ {π6 ροΟΥ δπὰ τἢ8 
ουϊολδῦ οὗ Φογαβαίθη. Ηρηςθ ΓΠῚ8 υΪ]δοθ ὙΏ6ΓΘῈ 

ἤνεβ θυτηρᾶ οοΟὨ ΠΏ Δ]1Υ Ἀσὰ ἩΟΣΤΩΒ ργογϑᾶ οἡ [86 
ἀθαᾶ Ὀδοδπιθ ἴο ὅπ 6 76 νν 106 ᾿πηαρο οὗ 411 (δὶ 8 
ἀγοδά α]. 

γεν. 18. Θοὶᾶ οὗἨἩ Βυρδίν, ἑἐ. 6. ΟΡ εἶσ, πο ἢ 15 
[0 Ἡδῦτον ἔοιτη οὗ ἴθ ποσὰ. [ΙἋπ (Π0 χΧ Χ. ἱξ 
5. ποῦ ο] Ἰ]οὰ 485 ποθ, Ὀπΐ ἴῃ βονθγαὶ ΟἿΟΣ 
ΜΆγ8. ΟἹ δἰϑο 909., 4πί|ΐρ., νἱ. 6, 84. [1 [88 
Ὀδοη τοοουν ἰοηυῆεα τι ὑπ ΤΑΡΓοῦβδΘ οὗ [Π6 
τοοκα. 866 7ταπδαοίίφηξ, οὔς., ἰϊ. 3567 ΞΕ. ; Ὀυῦ ςἕ, 
ἐμά, ὑπὰ Κτὶι., 1878, ρρ. 458-475. 

ον. 20. Διδόντα τ» ψυχὴν αὑτοῦ, Βα ΜΟΙ 
ἀονοϊθα. ΤὙὨὶβ δοοῖὴβ ἴο σε μον ἴΠ6 ἰάθΘΑ ὑΓΌΪΥ, 
ΑἰἸΤΠΟΌΡἢ Βοπιθν δ 1 ΌΘΤΆ]]γ. Βυοίβο ποίοΓ 8ὰ}- 
Ῥοϑθβ [ἢδὲ {Π6 γοίθσθῃοθ 18 ὅο ὕοβο γγ0 80]8ἃ [Π6π|- 
ΒΟΙνϑδ ἰπίο βίδυθσυ. ὅὃ6 Ποαῖΐῖ. χΥ. 12; οἴ,, Πονν- 
νου, θαι. χχὶν. 15. Α Φον 8 ΟΠ ΘΗΔΙΟΣ 
ΤΟΤΙΆΤΚΒ ΟἹ ὕΠ6 ῬΑΒΒΑΡΘ: “ὙΒο ἀδυ τ ]ἸΔΌΟΓΟΙ σἱβκ8 
818 16 ἤον εἷἰβ δύ, βίποθ ἢθ Θχροβϑβ )ϊππι86]7 ἴὸ 
120 πηοϑὺ ἀβδ θγοῦΒ Θμρ]ουταθηνδ.᾽" 

γεασ. 2]. ΟΣ Βίβ5 σϑϊθοδδθ. ΑἿΣ ἃ βογυΐοθ οὗ 
ΒΙΧ ΥΘΆΓΒ, ΟΥ̓ΪΠ [16 γδδῦ οὗ Δι} }166, [86 β]δνθ 
δτηοηρ ἴΠ6 ΗθῦγονΒ τΔ8 ταδοπτηπθα. Οὐ χ. 25, 
δῃὰ Φδογ. χχκὶν. 9. 

γοσ. 338. Ὑμὸ ϑ'υγδο νϑυβίοῃ σϑδοσθ {Π|6 5600- 
οπμὰ πιοσιῦοῦ : “8πὰ γσὶνθ ἰμθὴὶ ὙΪΥῸΒ 15 [ΠΟΙΣ 
γοῦῖῃ." 

γεν. 34. Α οδῖο ον: [μοὶν βοάν, παπιο]γ, τ ἢ 
γοϑρθοῖ ἴὸ οπδβοιῦν. --- ἀπ ΟΥ̓ΘΗΙΔΙ ῬΧΟΥΟΣὉ ΤΌΏΒ: 
“8 {Πδῖ βύγῖκο8 ποὺ ἷἰθ ἀδορσζον 11 βυγῖ κο ἢἷ8 
ΟΥ̓ ΚηροΒ,᾽ ἱ. 6.,) ἴῃ τηουγηΐηρ. ΤὨΘ ῥσορυ ον οὗ 
βιιοἢ δἀπηο! 08, ΒΟΎΤΘΟΥΘΡ, ἰδ ΤΘΑΌΣΓΟΒ 0016 ἀ5- 
οὐ παίίου ἴο ἄθηγ. Κ᾽ Πρ]6 βουϑυυ, πὶϊῃουῦῖ 
᾿ΘΠΔΘΣΉΘΕΒ, ταϊρηῦ Ὀ6 ὀχρϑοῦθα, 88 ἢἢ6 ᾿ου]ὰ ρΌ68, 
ἴ0ὸ Βανθ φυϊθ (86 οομέσδεη οἴοοι ἔγοη ὕπο ΟὴΘ 
ἴἰογο βουρ. 

ον. ῶ5. Α τνοϊαν ταϑῦοσ. 10 18 ῬΟΒΒΙΌΙΘ, 
τποαρὴ ποῦ ΔρθοΪ 6] ΠΘΟΘΕΒΘΙΎ, ἔμπα [Π6 ἰάοδ οὗ 
οδίδί πίη ἃ ἀΟἾΤΥ ἰδ τοϑϑδῦ ἴ0 ὃὈ6 Βετὸ ἱποπαϑά, 
αἶπος [18 88 8 ἱπνδγὶὉ]6 ρατῦ οὗ ἴπ6 ἰγϑιιβϑο- 
ἴοη. 866 ἴδῃ ϑππορ᾿ 5 διδία ᾿ναπά5, ᾿ 540 ἢ. 

Ψον. 936. ὍὯο ποῦ ρΡυὺ ὮΘΣ ΔΎΔΥ. 1168 πιδιυίοτ 
οὗ ἀΐϊνοτοθ βθθπ|8 ἴο ὃὉ6 τοΐοτσϑὰ ἴο. 866 χχυ. 26, 
χχυῖιὶ. 15; 1,6γν. χχὶ. 7; Μαιὰ χ. 4. ΤῊ βοοοπᾷᾶ 
ἀράνλόνς ͵ β ἐρηλδαα ̓  [0 ΟἹὰ 1,Δεΐη : “ ΕἸ οαϊδιϊᾷ 
ποπ οτοάαβ ἴε;" ἴΠ6 ϑγγίας : “ Ουοώὠεὶ δἰξ ἐπιργοδα 
Ἠ6 ἱθ οὐπογείαβ τἰἰ; ὄϊς Αταῦίς : “Δ ες ἤάεηι αὐ. 
λίδεαα ἐἰ δἱ πιογτς ὑπρκαϊεα." Οδδὺ ((Ὄηι., ἵπ ἰος.) 
τη ΚΒ τπδῖ ΟΥ̓ μισουμένῃ ὑπᾶῦ ῬΠ6 ϑιηοηρ [ἢθ 
ΠΙΆΠΥ͂ ἰβ Πηοδπῦ ΨΠ0, ἕογ ὑΠ6 (ἶπαο Ὀοίηρ;, δὰ ποῖ 
ἴ786 ἢγθὲε ρῥίαοα ἰὰ ὑπὸ ἤδσοη. Βαΐ ἱξ 16 ἀουδεξω! 
ὙΠΟΙΒΘΡ βυοῖ ἃ ἀθδμῃϊ 6 πιθδπΐην οδῶ 6 δϑοιϊ θὰ 
ἴο ἴὉπ6 ψοτᾶβ. [π ἴδθ Ἰδαῖον βοτιοὰβ οὗ πἀδλίοπι 
[ποτὰ τα]οᾶ ὀτθῃ στοδῦου ἸσΟΒΟ 988 ἴῃ {8 ΤΠ ΥΤΙ 859 
τοϊδτίοη, ῬοΟΪΥσΆΒΙΥ Ὀοὶπν ὙΘΤΥ͂ ΘΟΤΩΙΙΟΏΪΥ ἈΤΟ- 
ιἰοθ. Φοβδερῆνϑ (Αἀπέϊφ., χυὶ. 1, 8 3) ντοῖθ: 
“«Ἐτοπὶ ἴῃ6 ἔδυ τ Β {{π|68 [0 ΟὟΤΒ ἰῷ 18 ΘΠΒΙΟΤΩΔΥΥ 
ἈΤΩΟΘΙᾧ; τι8 ἴὸ πᾶνΘ ΒΟΥΟΙΆΪ ΥΪν 68 δ΄ ΟἸ σα. . 

Ψοσ. 29. Θαύμαζε. Το ΟἹ Τ,βιῖπ ἢ85 βαποί!- 
εω. ΤῊΘ νογᾷ βθθπι8 ἴο τηϑθᾶη ἢδγθ, λοία ἐπ ἀϊφὰ 
εεἰϊηιαϊΐοα. ΤιλΙ ΘΙ Τομά ΕΓΒ : ““ Ηο]4 ἴω 4}} Βομοσ."ἢ 
ΕΟ, χχχνῖ. 8. ὙῊδ ρῥυοδίϑ ὑγῸΓΘ ΥΌτῪ ἹἸΚΕΙΥ, 
ἴῃ [86 τοΐϊᾶδὺ οὗ [Π9 νϑῦουϑ μο] |68] γϑυο] το 
Μ ΠΊΟΝΙ [86 68 ἃ {πτουρῆ ἵπ [16 ἰαδὺ σθῃ- 
ταχίο8. Ὀοέοτο ΟΠ τὶδί, ὕο βυϊξεῦ ποῦ 8 1016 ἴπ 086} Ὁ 
ΙΘ68}8 οὗ δΒιιρροτί. ᾿ 

Ψον. 81. 48 ἐδ ἰβ οοτησηβυθα 86. [2 Υ. υἱΐ. 
82; Ποαῖ, χνῖῇ. 8. -- ΗΟΙΚ οἰοσίῃς, ϑυσίαν μἐΐ - 
μοῦ. ΒτοΙΞΟΠΠοΙ ΟΣ σϑηάοσϑ (ἢ 6 Ἰδίῦοσ ποτὰ ὈΥ͂ 
“το ρὶς," Ὀαῦ ἱπηρτΟρ 7. Α βρθοΐδὶ ΠΟΙΥ οἴἶξογ- 
ἴῃς ἰ8 ταθϑιῦ, δηὰ, 88 ἰδ που] βϑοῖα, ἴῃ 6 Ὀ]οοά 688 
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τηθδι ΟΥδτίηρ οὗ [,ΕΥ. 1ϊ. 8. -- ΒΊ χοῦ ἔγυϊΐα ΟὗὁἨ [896] Μοσ. 886.Ὁ. ΤῊΣ ομᾶ. Τθ ἢπαὶ γεβυὶϊῖ οὗ 4]]. 
ΠΟΙ͂ν ἐδίπικα, πδιηθ)Υ, [86 (006 ν᾿ ἰο τγοσθ ἀρ- ΟἿ. νἱ. 28, ΒΕΓΘ ἃ βἰ πιϊδν τβουρλς 18 ἔουπα. Α 
Ῥοτιοπδὰ δινοηρ ὕπο ῥχίοδίβ. 8606 ἴχου. χχυιὶ  γγ6]}1- πον Ῥγου ΡὉ ΓΙΠ8: “ Α1} 8 Μ6}1 ιμαῇ ἐπ 
80; Ναυη. χν δ, 21 ἔ. ν6}}." δΒδ'οθ αἷβο [8. ἰἰϊ,. 10, 1]. --Σ Ὡοῦ δἰ 

γεν. 8838. Χάρις δόματος ἔναντι παντὸς (ῶντος, (ἁμαρτήσεις) ἴοτονοξ. ΕΥΪΔΘΏΓΥ 49 ἴ00 δύνθορ- 
καὶ ἐπὶ νεκρῷ μὴ ἀποκωλύσῃς χάριν. “ Οἴδοε οὗ δ ἱπρ 8 δἰαιθιηθηΐ, δείδίωρ ποῖ ΟἿΪΥ ἔγοπι δὴ ᾿πδαθ- 
εἰς [06] οὐδοῦ αραϊπβιὶ θυο συ ἢν Ρογβοη, δά ᾳυδίο υἱϑὺν οὗ ἴΠ6 παῖαγα οἵ βίη, θυϊ 4180 ἔτοπι 8 
τοναγαὰ ἴπθ ἀοδὰ ὙΠῸ} Πο]ὰ βοῖ ἈΑΥΟΕ [τὸν ;, ξοοά- [νοῦν ἱπιρογίοεῦ οοπιρτο βϑηδίοη οὗ ψμδὺ γ88 πϑοὰϑὰ 
Ὑ11}]. ὙτΤΙο ππϑδηΐϊηρ ϑοοπὶθ 0 ὃὉθ: “Β6 τοδὰγ] 0 ρῥγογθηὶ δὰ δίοῃδ ἔογ 6 βαπιθ, ΤῊ ατθοκ 
ετλοϊ οι Ιγ ἴο βῆον ἔδνοῦβ ἴ0ὸ ΘΥ̓ΘΡῪ ομθ Ἰἐνίηρ, δηα ποτὰ Ὀε]οΏρ8 ἴο [6 ΤΏΟΓΑ] δρῆθτγθ, πιϑϑηΐηρ, ἔγοπι 
ἴο [09 ἀοδὰ τοΐῃϑο ποῖ ἴμ6 τγἰϊθδ οὗ ΒομοσδΌϊο  {Π6 ἰηθ οὗ Ηοσοῦ ἀον ΑΓΒ, ἰο πιΐδ8 ἰλὲ τἱσλί, 
ὈθυτίΑ)." Οἱ, Τοῦ. 1... 4. ἰο ἰγαπδοτε88, ἰ0 δίη. ΟἿ. ΟΥοπλου ΒΒ ζεΣ,,8.υ. "ΓΘ 
οΣ. δ4. Α ΥΟΣΥῪ Βίπηἑν ῥγοοθρὶ 8 ουηὰᾶ δἱ  ἔογπι ἔοσ ἴῃθ ἔαϊ. δοῖ., ἁμάρτησω, ἰ8 ΑἸοχαπάγίδῃ, 

οπι. χὶὶ, 1δ, δηὰ ποῦ ΘΟΙΏΣΒΟΣ, 

σβάρτεβ ΥΠ|. 

1 ΚΤΕΙΨΕ ποὺ 10} 8 πλὶρσ Υ τδῃ, 
[μδϑὲ ἰμοὺ 14}} ἰηῦο 5 868. 

3 6 οὐ δ γδυίδῃσε ὙἹ ἃ τοὶ ταδῃ, 1οδὺ ἢθ οαὐνγοῖρἢ ἡ (ἢ66 
ΕῸΓ ρο]ὰ οογτιρίθιἢ  ἸΏΔΏΥ, 
Απὰ ρϑγυθγίθιἢ ὅ (Π6 Ἀθδρίϑ οἱ ἰκίησθ. 
ϑισῖνο ποὺ τὴ ἃ πλδῃ {Ππδὺ 18 [0]} οὗἩ ἐοῃρίιθ, 
Αμαὰ ἤθδρ ποὺ ψοοά ἅροη ἷΒ Ηγθ. 

9680 οὐ τὶ ἃ στυὰθ φῆ, 
1,681 {ΠΥ διποθδίοῦβ ὃὉ6 αἱ] 
Ἑρτοδον ποΐ 8 τηδῃ {πὲ ΓΏΘΙἢ ἔγοτα 8[η, 
ἘιΔΘΩΌΟΥ ὑπαὺ γγϑ δγθ 8]} σου οὗ Ῥυμίθῃπιθης, 
ῬΙβθοΠΟΣ ἢοῦ 8 ἸΏ8} ἴῃ [ἰδ ΟΪ αρθ, 
ἘῸΣ βοιὶὸ οὗ 8 4180 ἃγθ στονίηρ " οΪά. 
Ἐο]οῖοθ ποῦ οὐϑν {86 ἀδδαί οὗ ΔγΥ οπο, 
ἘιθιαθοΥ Ἶ ἐΠΔῦ 1 ἀἷθ 41]. 

Νορίοοί δ ποῖ {π0 ἀϊδβοοῦγδβο οὗ {Π6 Ὑγ7186, 
Αμά οιρίον " {λγ86}8 τ ὑπ6ὲ ργόν δ ; 
ἘὸῸΣ οὗ ἰδοπὶ ἐμοὺ 588}8}} Ἰδασὰ ἀἰβοὶ ρ πη 6,} 
Απᾶ ἴο βδεσνὸ ζγϑδὶ τρϑῃ. ἢ 

9 ΟΜὶδβ ποὶ ἐδ|6 ἀϊδοουγδο οὗ οἷά τπηϑῃ,}2 
ἘρῪ (ΠΟῪ 8180 Ἰθαγηθα οὗ ὑμὶν ἔδί Π6 18 ; " 
ἘῸῚ οὗ ποιὰ ἕπου 8}1410 Ἰδαγη ἰηβίσῃηι,͵ 
ἈΑμπά ἰο ρίνθ δηβ 88 π6Θα χϑαυγθί ἢ, 

10 Κίηα]6 ποὲ {Π6 604]8 οὗ ἃ 81 ΠΏΘΙ, 
1,6εὺ ἰβοὰ 6 θαγηΐ ΕΥ̓͂ Πἷ8 βδπιΐηρ ἢγθ.}" 

11 Το μοῦ μού οχοϊϊθα Ὀδἔοσθ δὴ ἰηβοϊϑηΐ ᾽ὅ ῬθΥβΟ,, 
1,68ὲ Β6 βϑϑὺ ἢ] 186] 88. ὁῃ6 ΨΠΟ Ἰἰϑύ ἢ ἴῃ ταὶ δ ὑῃγ τοῦ. Ἶ9 

12 ἸΤωηὰ ποῖ ἰο ἃ τηδὴ ἢ ταΐρ ον ὑμδη ὑπ γ86]ξ, 
Απᾷ 1ἴ (που μεαϑὲ Ἰθηΐ, οομπί ἰέ 85 5 Ἰοβί. 

18 6 μοῦ ΒΌΓΘΙΥ ΔΌΟΥΘ ΠΥ ΡΟΎΤΘΙ, 
Απᾶ "5 ἢ ποὺ Ὀ6 ΒυΓοίυ, [8Κ6 σᾶ ΓΘ [0 ΡΔΥῪ {ξ - 

Ο., Ὁ ὃ “(ι ὦ’. ὧϑ 

ΨεΣα. 1-δ. ---1Ὰ. Υ. : ογοσνοἰκα (οἵ. Οὐγι.). 3 δίῃ ἀοοίσογοά (ἀπώλεσε, ἰἰογαῖνο δοσὶδὶ ; οἵ. Βυϊίηδημ, ἡ. 291). 

8 μογγοτίοά. 4 πὲ τοι ῦεῦ.. ... Ρυμίδτιοηῦ (σοἀά. 11. (ὉΥ ἄγοι διὰ) 171. Χ. 23. 68. ΑΙὰ., ὀπιτίμκμοις. ΒΟ. οά. 

(νἰεὰ Π|. ὉΥ ἃ δοοομβὰ Ἀδῃά) ἐπιτιμίοις). 

Ψοτα. 8-10. --- 8... Υ. : Ἔτι δοηῖέ οὗ Ὧ8 ἯΑΣ. 65 (Ἐγ χγϑαῖοδί ΘΏΘΣΩΥ (τῷ ἐχθροτάτῳ σον, Ἡ. 248. σο. ; ΟἹ]ὰ ἴΔὲ., ἑπένπίεο 
ἐκμο) δοίης ἀοαά. 1 Βμῖ τοιοῦ ον. 8 δεοαρίδο (παρίδῃς). 5 Βυὶ δοφυδίηξ (καὶ... . ἀναστρέφου). 10 Ἰηπέζιιο- 

ξἴουι (παιδείαν. ἴὁ ἰα πδοὰ Ποτθ, δα (09 ποχί ᾿ΐποὸ δίβονβ, ἰῃ ἐμ δοη96 οὗ “ὁ ἀϊδοἰ Ρ} [πο ̓ "). 11 λοιο.... ΔΘ τὶ ἢ 6880 

(108. 248. 0ο. «δὰ εὑμαρῶς ; Η., εὐμαϑῶς ; ΟἹά [,}..,ὄ εἰπε φμεγεία). 12 ἐδ οἱάοτο (γερόντων) ἑἔἧἔδΑπάοΐξ.... υπάογ- 
οἰαπάδις (σύνεσιν ; οἵ. Ζο] ον). 4 στὰ ἴμ9 ἤδυιο οἵ ἰδ ἦτθ (ἐν πυρὶ φλογὸς αὐτοῦ). 

Ψεσο. 11-13. ---ἸΔ ΑΚ. : ΗΕΪδ6 ποῖ ὩΡ ἐκ φηγὸν δὶ ἐμο ρβζεϑεβοο οὗ Δ ἰπ΄υσίοι! (666 (05... ἫἿἅ8 119 ἴπ να! (ἵνα μὴ ἐγκα» 

θίσῃ) ἴο φηίσαρ ἴδοο (ὡς ἔνεδρον, θπὶ ΡΓΟΌΔΌΪΥ ΤῸ ἐνοδρεύων -- 5Ν -- ᾽ιὦἋ Βτϊχδομο ξΌΡΡοδΕ8) ἰὰ ἐὮΥ τοσὰδ (ἸλΡᾷ., 70 

ἐὰν πιϑιμλ) . 11 πυπΐο 182 ἐλαι ὦ. 16 γον (καί) 14 ἴλου Ἰοπἀοοδὺ λύε, οουὲ ἐξ Ὀσὲ (ὡς ἀπολωλεκὼς γίψου). 19 Κγοε 

(καἰ). 
40 
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Ἃ 14 6ο ποί ἰο αν ἢ ἃ Ἰυᾶρο, 
ἘῸγ {Π 60 μ1}} ἀθοίάθ  ἴ7ογ μἴτω δοοογάϊπρ' ἰο ΕΪ8 ΒΙρᾺ βίδπάϊηρ᾽ 

1ὅ Ττανο] ποῖ ἴῃ ὅ [Π6 γγὙᾺὰγ τ ἃ ὈΟ]α γείοιν, 
1,οϑὲ 6 θϑοοῖὴθ ὈῃΓαάθηβοιηθ “ υπΐο (ἢ 66 ; 
ΕῸΣ Β6 ν1}} ἀο δοοοσαϊηρ ὕο Ϊ8 ρ]Θαβυγο, 
Απά δου πι]ῦ δ ρογῖβῃ τὶν λὺπ ΠΡΟ Ρἢ Ηἷ8 10]]γ. 

16 ϑισῖνθ ποὺ ἢ Δ ΔΏΡΤΥ πιαΉ, 
Αμὰ γρὸ ποῦ ψῖ ἢ εἶτα ἐπγουρ {π6 τγϑϑίο, 
ΕῸΣ Ὀ]οοα ἐδ 88 ποίμ!πρ' ἰῃ Π18 βίρσβί, 
Αμάὰ ψΈΘΓΘ ὑμογὸ 18 ἢ0 8610, ΒΘ 11} βίο (866 ἄοτ. 

17 Οὐομπβυϊὶ ποΐ τι ἃ ἴοο], 
ἘῸΓ 6 σϑημοῖ 6 5116 ηἱ δρουΐ ἃ τηϑίϊον.ὃ 

18 0 Ὧο Ββθογϑί ἑἐῤλίησ Ὀθίοσθ 8 βίσδ ΠΡΌΣ, 
Εοὸγ ποὺ Κπονσγοϑὲ ποί νν μαῦ ῃ6 ν}}} Ὀγίηρ ἴοὸ Πρ. 

19 
Αμᾶ βὸ μοί δῇ 11] γοίαγῃ. 

Ὕεγ. 14-19. -ἴ ΑΟΥ͂. : ἡπάχο. 
4 κτίονουῦδ. δον ἩΠῚ. 5 .δῃδ)ὲ. 
τοὰ ὉγΥ 106. 248. 254. 807. 6ο.). 
(ο».). 
,ασαπι. Τὶ ἷἰβ δὰ ΟὈΥΟῸΒ μου ἢ οοττϑού 51088). 

5 ΒΟΙΟΌΣ (δόξαν. 1 ΤΟΐΟΣΒ ἰο μΐδ Εἰ κὮ ΣΑΠΚ 85 στον, ΟΣ ἡπάβο). 
ἸἸηΐο 8 δο ἴἈΤῪ μἷδοο (διαπορεύου .... 

8 οΟΥ̓ΘΥ τον (καταβαλεῖ) ἐ66. 
31 1ϑϑὲ Ὧ6 σεαυϊίο ἔπ 66 υυνἱξ ἃ κῃσον ὰ χε (ἴ0 χάριν ἰ5 αὐἀοὰ 1 Η. 28. 108. 248. (ο., ψευδῆ ; ΟἹὰ [Δ(.. φταίέαηι 

Ορβϑῃ πού {μϊπ ἢθαγί ὕο ΘΥΘΓΥ ΠΊ8η, 

8 Ὁ (ἐν). 
τὴν ἔρημον. ΤΠ Ῥυθροδί 0} ἰδ οὔἱδ- 

9 ΚΡ σουσδοὶ (λόγον στέξαι). 10 Ζοσὲ (εἴ. 

ΟμΑΡΤΕΒ ΥἹΙ. 

γον. 3. Ουϊνοίχ (860, ἀντιστήσῃ σον τὴν 
ὁλκήν. ιὼὰ οὐεέν ασαϊηπδὶ ἰΐδθε ἰΐε τυεϊσἠϊ, ἩΒΔΏΙΘΙΥ, 
16 νοὶρηῦ οὗ δῖϑ τηοθθυ. Ηο ψνουἹὰ 6 80]6, 
του ρ ἢ ὈΓΡΙΌΘΥΥ, ὕο Ῥγθυ 1], ΔΙ ΠΟ ρ ἢ Πὶβ οδυ86 
ταὶσἢῦ 6 πῃ)υϑῖ. 

6Γ. 4. Απορδίοσε ὯθΘ ἀϊδατδοθᾶ. ὅϑ'υς ἃ 
ἸΏΔῺ ΠᾺΒ ΠΟ ΓΕΒρθοῦ 0 δηνίῃϊπρ᾽, ἀη ἃ ΟΠ6 τηΐρ 
ΓΠΘγοζοσ Ὀ6 ψουπάρα ἴῃ ἢ18 πηοδῦ βϑογοα ἔθ] ηρΒ 
ὉΥ Πὶβ ὑποῦρ 1688 ΣΟΊ ΔΓΚΒ. 

εν. 5. ὅδ0 [9 δοοουπῦ οὗ ἴΠ6 γοπιδὴ ἴδ θη 
ἴῃ δἀυ]ίοτυ, Φόοδη Ὑἱῖ. 7 ΣῈ; 25. 4180 [ὴ6 οοπάποὶ 
οὗ {π6 6] άεγ βοὴ ἴῃ ἴδ Ῥϑσϑθ]θ σθοοογάβα ἴῃ 10Κο, 
ὙΠῈΡ ΧΥ. 

6σ. 6. ὅ6.0 Του. χῖχ. 32. ---- ἴὰ μϊα οἱ δαο; 
Βαπβοη 8 Βίδείισενῖ, “ ὁπ. δοσουπῦ οὗ μἷ5 οἹὰ ἀρθ,᾿᾽ 
ψ ἰοἢ 18 σοσγϑοῦ 8ἃ8 8 ρ]ΟΒ8. 

γογ. 11. Μὴ ἐξαναστῇς ἀπὸ προσώπου ὑβριστοῦ. 
ΤΠ 5686 Β6ΘΠῚ8 [0 ἢ: “1)0 ποῦ 8]1οὁνν [Πγ86]ζ ἴο 
ἔεοῦ οχοϊθὰ ἴῃ [Π6 ῬγΈβθῆοθ οὗ ἃ γΘ ΘΟ ]Θαθ Ὁ]88- 
ῬΠΘΠΙΟΣ, δηὰ 80 ὃθ 64 ἴο ΒΆΥῪ ὑπίηρθ οὶ ἢ6 
τϊρῆς ἀ86 ἀρδίπδῦ ὕΠ66.᾽ 
Τθδ : “Ἶδβ6 ποῖ ὉΡ (Γϑυθεθη]γ)} Ὀθέογο,᾽" ἱ. 6., ἴῃ 
ΟΥΘΟΓ ἴο ΜῈ ᾿ἶπὶ ΟΥ̓ΘΣ ὈΥ τπιοἀθχαίίοη δηὰ ἱπάυ]- 

ἔδθῃηοθ. Βυὶ {Π60 σοπίοχιὶ ἔανογβ [26 σϑῃάουϊηρ 
ρίνοη, πο ἢ 8 4150 Θϑβθ 1 8}}7 ὑῃδῇ οὗ Δ], δηὰ 
Βιιηβοη᾽ 5 διδοίιοογξ. 

γεοσ. 12. Τὸ ἃ σϑϑῃ τχηϊβίΐοσ. Ἦθ που]ὰ 
ΘΧϑοΐβθ ἀραϊηϑῦ ἴῃ66 ἴπὸ σὺ οὗ [ἢ ΒΙΓΟΒΡΘΓ. 

ψεσ. 16. Οἱ. χχνιδ. 8; Ῥτον. χυ. 18, χχὶϊ 24. 
γος. 18. Α εὐσασιροσ. Νοῦ πΘΟθΒΘΑ ΓΙ ΠΟΙ 8 

ποαῦμθη, Ὀὰὺῦ οὔθ ὙΠῸ 18 ὉΠΚηον. -- Τίκτειν. 

ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ ἴοῦ [16 ΗΘΌΓΘΥ ἼΝ δηὰ οτὸ ὅρσυτγτδ»- 
ΕνΘΙν υβοὰ ἴογ ὀγίπο ἰο ἰΐϊσλέ. Οἱ, Φοῦ χν. 85; 
Ρβ. νῖ!. 14.- Α 1,δῦΐϊη Ῥγουθῦὺ τὰμϑ: “ }ῖαε, δεα 
ομὶ υἱάε;" ἀθυτδῃ, “ 7}0ςγαὶὶ, δολαι, τοεπι.᾽ 

εν. 19. Καὶ μὴ ἀναφερότω σοι ζϑυ. ΤΗΘ 
Β6186 18 σίνθῃ ΘΟΥΓΘΟΙΥ ὉΥ ἴΐ6 Α. ν. [Ι͂ἡ [ἰδ 
ΟΆΒ6, 88 ὍΠ6 σοηϊοχῦ ΒΏΟΥΒ, χάριν πη6Ή}8 απ εἰ ἰωτη ; 
εἰ εατο, πα πιαΐα {ἰδὲ τερεπάαί. ΔΙΆ ΒΒ Οἰαυΐδ, αα 
υοσ. Βυαηδοη Β Βὲδοϊισεγᾷ τοπάοτ (ἢ ἢ ἮΥ οἴιο, 
1658 ὑγαὶν δπα ΤοτγοὈ]γ) : “ Ηθ ψ|]} ποῦ [Π8ῈΚ γοῦ ζοΥ 
ἰι; ἘγιΖβοθα, “ 0 5} ὕπο ποῦ δυο 1}} [δὴ Κα 

10 χτηΐϊρσηῦ, μον νυοσ,  (δολίεολίεη 1) απ) ἴον ἴτ.᾿ Οἱ [89 ἔογοο οὗ ἃ δοοοπά 
πηρογαῦνο σομπϑοῖθα ὈΥ καί, 88 Ὠετο, οὗ. Ὑ ΊΏοΣ, 
Ῥ. 851}. 

ΟἬΑΡΤΕΕ ΙΧ. 

ΒῈ πού 68] οὺ8Β ΟΥ̓ΘΣ 

δι 'ἢὮ’. ὦ ἢ'ὦ μὲ (ἀΑΖα ποΐ οἡ 8 τηδία, 

ετΒ. 1-4. ---ἴ. Υ.. : ΟΥ̓́ΣΡ (οΥ τυίἐλ γέϑρεοῖ ἴΙο. ΤῈθ ποσὰ γυναῖκα ἨΔ8 τπ0 ὕΓορΡ. Ὀοίοσο ἰἐ). 
ΜΟΠΙΔῺ (μὴ δῷς γυναικὶ τὴν ψυχήν σου) ΤῸ δοῦ Ὠ6Σ ἴοοξ ὉροῺ ΠΥ δυρπίβηοο (οἷ. οι. 

8 Μοοῖ οἱ ψ ἢ (ὑπάντα ; ἀπάντα, 248. 807. 6ο.). “ Πδ. 586 βοΐ Πο͵ΕΘ)7 ἃρηϊππὶ (ὮΥ̓ ῬΟΝῸΥ ᾽}). 

1 {}6 τῖΐθ οὗ (ἢγ Ὀοβοιῃ, 
᾿Ἀπᾶ ἰδδοῖ λόγ ποῦ 8 601] Ἰθββοῦ δρδϊηϑὺ ὑμγ56}}. 
ὙΠ6]ὰ ποὺ {πγβ86] ἰο ἃ ν]ΐθ, 
Τὸ οομαθὶῦ τ ἢ Ποὺ θογομᾶ (ὮὨΥ 8. γθηρτῃ.ἦ 
(ὁ ποῦ ἰὼ πιροὺ ὃ ἃ Βδυὶοΐῖ, 
1,6ϑὺ ὑμοὰὺ [81] Ἰηῦο Β6Ρ 558 68. 
Β6 τοῦ Ἰοπρ τ 4 ἔθιηδ]θ βίηρθγ,, 
Τ,οϑὺ ποὺ Ὀ6 Δ Κθὴ ὈΥ̓͂ ΒΟΓ αγίβ. 

3 6ἴγνο ποὲ Δ Υ 608] ποῖο ἫΝ 
Τὺ χϊχῆϊ αἷϑὸ ὍὈ0 τϑῃάοσζοὰ, 

4 ὕπο ποὺ τ υο ἢ 
[80 ΘΟΙΏΡΔΏΥ (ἐνδελόχιζε) οὗ α τοοπιαπ ἴμδὲ 8 ἃ εἴηιμον (οἵ. Οὐηι.). δ νἶν Βος δἰὐδιηρὶδ (ἐπιτηδεύμασιν, Η. 106. 243. 
Οο.). 



ἘΘΟΙΖΞΙΑΒΤΊΟΤΞ. 807 

1,6οϑὲ ὑβοὰ 06 δῃηπογθᾶ τῖθ ρθη] 01ο8 οἢ Β6Γ δοοουηί,ἢ 
6 ὙἹεΙά ποὶ {λγ861 αηΐο Βαγ]οῖβ,2 

ΤΒδῦ ἐπου 1086 ποῦ [1η6 ἐμμοΥ 8 Π66. 
7 Ὁ ο ποΐ ΙΟοΚ δγουῃᾷ ὃ ἴῃ (Π)60 βίγθοίβ οὗ 8 οἷν, 

Απᾶ ψϑῃᾶογ ποῦ ἴῃ [86 Δρδῃαοποα ὃ ρ΄8068 ὑπουϑοῦ. 
8 Τυσῃ Δ}Ὰγ {Π|π6 6Υ6 ἔγοιῃ ἃ ϑγοαδῃ οὗ Ὀθδαι ] ἔοστη, 5 

Ἀπαᾶ ΙΟΟΚ ποῖ ροὴ 8 ὈδδυΐΥ (μὰ 18 ΔΠΟΙΒΟΙ Β ; 7 
Μίδου πᾶνθ Ὀθθὴ 6 Δϑίγαυ ὅ ὉΥ (86 Ὀδδυΐν οὗ ἃ γόσηδῃ ; 
᾿Απα ΒΟΓΘΌΥ ὅ Ιονϑ ἷβ Κἰα]βὰ 88 8 ἔσθ. 

9 ΒΚ10 ποῖ δἱ 811 ψ ἢ 8 τπδυγιθα ὑγοιηδῃ,9 
Απᾶ Ἀ6 ποὺ ρσίνϑῃ ἰο ἔθαϑίϊηρ᾽ δῃὰ ψ]η6-αἀσἸηΚίηρ ἢ Βοτ, "ἢ 
1,6βὲ {ἢϊπ6 Ὠδδγῦ 1πο] 9 ὑπο ἤθτ, 

τς (Ἀπ {ὨτουρᾺ ἰῃγ ραββίοῃ ἔμοὺ ρ]αηρθ 13 ἰηίο ἀδϑιγαοίίοη. 
10 Εόσβακα τοὶ δὴ οἱὰ {τὶ θηᾶ, 

ἘῸῚ [86 ΠΟῪ 18 ποὺ Θα0Ά] 15 ἴο ΐπι. 
"Ἶ Α ποῦν ἔτ, πον 1" τίη ; 

ΤῈ τὸ 88 Ὀθοοιμθ ο]α, που νν]]}0 15 ἀτίηκ Σὲ τ Ῥ]ΘΑΘΌΤΘ. 
11 ἘΏΥΥ πού {16 ρΊΟΙΥ ᾿5 οὗ ἃ Βίπποσ, 

ἘῸὸῚ ἴΠοὰὺ ἱκηονγοδβί ποῦ γμδὺ ν01}}} ΠΤ θ6 δἷβ ϑῃηά. 
12 Το] σπῦ πού ἴῃ ἐπδὺ ΒΟ ὑπ 6 ὉΠΡΌΔΙΥ ἀΘ] Πρ ᾽5 ἴπ, 

ἘΘΙΔΘΙΌΟΥ ὑπ 6 γ. Ὑ0111] ποῦ 6 ἀπραπίβῃθα (111 ἀθΑ0}.}9 
18 Κϑορ [Π66 ἴδι ἴγοιῃ [86 τωδη ὑμπαὺ μα ρόνγοῦ ἴοὸ ΚΙ]], 

Αμά (δοὰ 81|8]0 ποῦ Ὀ6 'ῃ ΒΌΒΡΘΩΒΘ ὑμβγουρἢ Ὁ θα οἵ ἀθαίῃ ; 
Απὰ 1 ἐμοὰ οοτμθ ὑπΐο ἔνι, τη ῖκθ ὯῸ σα ϑίδκ θ᾿". 
1,6βὺ ἢ6 ἰδ!ζθ ἀνγαν (Ὦγ 116. 
Κηον 33 (μδὺ ποὺ ρσοσϑὲ 2 ἴῃ (Π6 τηϊα 8 ΟὗἩ ΒηΔΓΘΒ, 
Αμὰ ἐλαέ ἰποι νγα] Κοϑῦ δθουῦ ὁ Ὅροι {π6 Ὀαι]οταθηίβ οὗ 8 οἱ. 

14 ΑΒ Π6ΔΓ 88 ὕπο οδηδβί, ΒΥ ουὖ ἔμο86 δγουπᾶ (μ60,5 
Αμπάὰ οομβυϊὺ τὶ [86 Ὑ}]188. 

165 Τιεὺ (Ὡγ δοπέθγθῃοθ 3 θ6 στ τηθὴ οὗἉ ἱπβῖρῃι, 3 
Απᾶ 8]] ΠΥ οοχητηπηϊολίίοῃ ὃ) ἴῃ {86 αν οὗ (89 Μοβὺ Ηΐρῃ. 

16 1,6ι81 Ἰαδῦ θη θδὺ 8πα αἀσΐηκ τ] {Π66 ; 3 
Αμπᾷ Ἰοὲ τ[Ὦγ ρογγίηρ ὉΘ ἴῃ {86 ἴδαν οὗ (6 Ἰωοτγά. 

17 ΒΥ τϑϑβοῃ οἱ [πΠ6 μδπηα οὗἩ δι ἰἤοθυβ (9 ψοσκ πι1}] ὅ8 Ὅ6 Θοτα θη 64, 
Απᾷ {δλ6 νῦῖβθ ΤΌΪΘΣ οὗ {Π6 ῥθορὶδ ΟΥ̓ τϑϑβοῃ οὗ δ" δὶβ βρθϑοῖ. 

18. Απϑῃ {0} οὗ Κ΄ ἰοῃριιθ ἐδ ἔδθασγϑα ὅδ ἰὴ 8 οἱΐγ ; 
Αμὰ Βο ἐλαὲ ἐδ ταβὶὶ ἴῃ 18 (41Κ ψ]]]} 5. Ὅ6 Βαὐθά. ὶ 

στο. δ-9. --1...Υ.ΨΨ. : Τιδὲ ἴπου 7411 ποῖ (σκανδαλισθῇς. ὙΔὮΙ χἶτοι ἰδ Βότο ἐπ 6 Β6 86 οἵ ἑπήϊἑσηον) ὉῪ ἐπ οδὸ ἐμδίηρα ἐμὲ 

δῖὸ γῥτθοίοιιβ ἰὩ Β6Σ (δε Οὐσι.). 5. αἴγθ ποῦ ἐὩὙ 808] (560 γ6 τ. 1) αῃὺο Βδυ]οῖδ (596 Οὐπι.). 8 Ἰοοκ ποὺ σου δρουξ 

ἐμοο. 4 [Π6. δ Νεΐίμοῦ νδηάοσς οι... .. ΒΟ] ἐλ ΣῪ (ταῖς ἐρήμοις, ἑ. 6., (86 ἀϊδτορτο δ Ὁ]9 Ροσιϊομβ). 5 ἐμπίηθ (σον ἰδ 

οἀάοα Ὁγ 106. 264. 267.) ὁγ6 ἴτοτι 8 Ὀδδυῦ 7] τνοσλδῃ (γυναικὸς σὐμόρφον) 7  Δῃοίῃοτ᾽ 5 ὈΘΔΟΪΥ (500 Οογ.).. 5 οὶ (248. 

Ὁο. αν γάρ) πιΔΏΥ .. .. ἀοοοϊγοῦ (ἐπλανήθησαν). 59. ον Βοτον δ. 10 δ οῦμο Ὁ ταδὴ Ἐ πὶ (μετὰ ὑπάνδρου γυναικός, ἱ. 6.. 
Δ ΟΙΏ8: ὙΠῸ ἰδ ὉΠΔΟΣ ἔΠ6 σοὨ ΓΣΟΪ οὗ ἃ πιδῦ, 886 δ υδρδηά ; οἵ. Βοιω. υἱὶ. 2, ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνή. ΤΏθδ66 τοΟΣὰδ ὙΓ6Ὶ9 
δἷεο βοσιμδίδιμο υδϑοὰ 70:5 8 Ἰοοξο ψόοτδῃ, Ὀὰὺ (Πδἴ ἰβ ΟΙΘΑΓΙΥ ποῖ ἐδ πιο; ποτ. Οοὐὰά. Η. 248. (ο. δἀὰ καὶ μὴ κατα- 
κλιθῇς ἐπ᾿ ἀγκαλῶν μετ' αὑτῆς, ΕΟ ἢ ποτ δἀορίθα ὮὈγ {86 Α. Υ., “ ΝΟΣ 816 ἄοννῃ νὴ ον ἴῃ {λίπ ΔΥτηΒ). 11 προῃά πος 
ἘὮΥ ἸΩΟΏΘΥ͂ (συμβολοκοπήσῃς) τ ΒΟῸΣ δὲ ἴ89 νυῖῃο (ἐν οἴνῳ. Α ΤΟΙ ἴτοθ σϑηθσίῃβ βοθιδ Ῥτθίθγ Ὁ]6). 12. 0 ᾿ὈὨτουρὴ 
ἐγ ἀφεῖτο (560 Οδηι.) ἔμου 141} (ὀλισθήσῃς. Τῦ ΤΘ8ΏΒ (0 δἰΐρ, δἰἰ6 ἐπ α δἰέρρεγν ραίἠ, διὰ [λ9 τουἀοσίηρ οὗ ἔμ Α. Υ͂. ἰδ 
ποῖ βδίχοΩς σου Ὠ). 

Ψοσαι. 10-18. -- 5.ΑΟΎΥ͂. : δοΟΣΡΔΙΘὮ]9 (ἔφισος ; [Π.., ἔπισος ; Π., εφ᾽ ισὸς ; Η., ἐφ᾽ ἴσης ; 248. 6ο., ἐπ’ ἴσης). 16 ἐς αΣ 
ὩΟΥ,. 15. Ώδα ἰὑ 5 οά, ἴΠοὰ 5114}0. 36 ΚἸΟΣΥ (666 (Ὁη1.). 11 ΞὮ]]. 18 τὴ ἑπίηρς ὑπαὶ... . ΔΥ6 ΡΙΘΑΒΌΤΟ (εὐδο- 

αὐδοκίαις ; ἐεχί. τες. ἐν εὐδοκίᾳ). 19 Βὲ ΥὙΟΙΛΘΙΙΌΘΓ ΠΟΥ 68}8}} ποῖ βὸ ππρυπίβμοὰ (110... “' 6..4}} ποῦ 6 ἀδοϊαγοὰ 
δε ᾽"}) υπΐο ὑποῖσ 5τ8γ9 (|1., δ’ δ ἤδτ δὲ Ηδάθϑδ ''"). 50 80 588}} ποὺ πού ἀουὃς (1ἰΐ., “’ πυκροοὲ 3) (86. 81 Δ }0. 
32 110 Ῥσϑβϑτν (Η. 248, (ο. δὰ παραχρῆμα. 35 ἈοιηουδοΣ (ἐπίγνωθι). Ἥ μοοσδὶ (διαβαίνεις). 36 Ὑχδικοεὶ (περι- 
πατεῖς). 34 τ: 6ἰ(γ (ἐεχέ. γες., πόλεων ; ΕΥΤΌΣΒΟΙΟ ΣοΟσοίσ 8 ὅμο κοι, δίηρ. ἤγοι Χ. (. Η. 28. 106. 248. 264. 807. 6ο.). 

γοτα. 14-18.--- -5 Α. Ψ.: κιο88 δῦ (στόχασαι. 1ὶ πη08 8 Ὠοτθ, ἑαζε ἐδλε πιεαξιγε οὐ, δἰμάν οἰ) ἐᾷν ποϊρδθους (Ὁ. Η. 248. 
807. σο., τοῦ --- [οΣ τοὺς --- πλησίον ; εἴ. Οὐοπι.). 39 ἰδ }κ (διαλογισμός -Ξ (1) α δαίαπεῖπρ 97) αοεομπῖς ; (2) γοαδοπίηρ, 
εοπτεγεαξίοπ; (8) Ν. Ἐ΄, ἀομδι). 30 (80 ψυῖδο (συνετῶν). 80 σοι Ὁ] Δ ΟΝ (διήγησις, 11}., παγγαϊτοη). δ᾽ Δπὰ 
οι. ἋΣ οφἱ δῃὰ ἀτγίηκ τ [Π66 (σύνδειπνοί σον, ἱ. 6., ἐλν ἐαδῖε εογιραπίοῃ 8). 85 ἘῸΥ [6 Ὠδῃὰ οὗὨ ἔλθ ἀτίῖβοοσς...... 
8.81} (δὅ. 106. 1517. 264. Βανὸ 16 δἰ. ; οἵ, Οὐπι.). 8 ἴοΣ 86 οἵ δὴ 11} (γλωσσώδης ; οἵ. τὴ}. 8. Θ]1 Βατὸ χοβάοχϑὰ ὑὸ 
φοσσοδρουθ ἃ). ὅκζ κ  ἀδῃχοζοιβ (φοβερός)  δ7 6ἢΔ]] 



808 ΤΗΕ ΑΡΟΟΘΕΒΥΡΗΒΑ. 

ΟΠΑΡΊΒΕ ΙΣ. 

ψοσ, 1. Οἵ Ναυῦ. ν. 14. --- ΑἸ ΟΥΪΙ ΙΘΒ80Ὲ, 
ὦ, ε. ἃ Ἰο580ῃ οὗ ἔα ἢ] Ώ688 ἴο ἴ{|66. 

γοσγ. 2. γ᾽ο μᾶνὸ ρίνθῃ δῦονθ ἔὅψο σϑπάοχ- 
ἱρβ οὗ (16 Ἰαιζοσ οἰδυθο οὗ (ἢϊ8 γϑσϑοὸ : ̓Ἐπιβῆναι 
αὐτὴν ἐπὶ τὴν ἰσχύν ((ζο., ψύχην) σον. Τῆθ ομ6 ἴπ 
ὑπ6 ἴοχὺ 18 ῬΘΣΙΆΡΒ ΟὉ ἴῃ ψΠ0Ϊ6 Ργοίογϑθ]θ. 
ἘΕΤῚΌΖΒΟΠΘ ΟὈ͵θοῖΒ [6 ἰδ (δδὲ ἴΠ6 γετὺ ἱπ ἐἢ 8. 56:50 
8 πβοὰ Οἢ]Υ οὗ δηΐπ)8]}8, πὰ (μαὺ ἴπ 1}}}8 6886, ἴοο, 
ὗπέρ Βῃου ἃ δἰδηᾶ ἴῃ [Π6 Ρ]Δ.6 οὗ ἐπί. Βαϊ πο ΠῸΓ 
ΟὈ͵οοίζου σ8 Ὀ6 σοῃ δ᾽ ἀογθά 88 ὩΘΟΘΒΒΆΓΪΥ Πανίηρ' 
ἔογοο ἴῃ [ΠΘ ὈΥΘΒΘΗΣ 0886.Ὀ. ἘΠ ὈΓΘΡΟΒΙΠΟΒ πιΐῃϊ 
Ὀ6 ἐγαβολαιοα ἴῃ 18 ΟΥΑΙ ΏΔΓΥ δθη80 ὙΠΟ [πι- 
Ῥδϊτίηρ ὕΠ6 τηϑδηΐης οἵ ἴδ6 νγοσῦ. Αμὰ ἰΐ νοι]ὰ 
ποῦ Ὅ6 ὈΘηΘϑἢ ὕἢ6 Ἰοτε οὗ οὖν ὈοΟΚ, ἴῃ Ὅ ΕἹ 
ΤΟΒρΘΟῖβ, ἴ0 ΕΌΡΡΟΒΘ ὑπδὺ ἱζ μὰ 'ν υϑρὰ ἤοῖθ 
ἐπιβῆναι ΥΑΙΠΘΥ ΔΝ 2.0} τῖθαὶ ἀναξδνοι, ΤῊΘ 
Τοπἀϑτίηρ σίνθ ἰβ ἰῃ ΠΑΓΙΠΟΩΥ τὶ [ἢ 6 οοπϊοχῖ, 
δηαὰ νγδὯϑ δἀορίθα ὈΥῚ Βτοιβεβηθίαον ἀπὰ Βιδθη 5 
ΔΒ δοϊιυετκ. 

γον. 4. βί:ξοσ, ψαλλούσης. ῬΙΟΡΕΣΙΥ αὶ ἀΔΏΓΘΟΥ 
8.8 Ὑ6]] 88 ἃ δίπῃροσ. ἴδῃ 1,ΘΏΠΘΡ, ἰΏ δρϑακίηρ οὗ 
0Π6 Ῥγοζοβϑίομδὶ ἀδῃοίηρ οὗ βηρὶθ ρθυβοῃβ ἴῃ 
Ἐδδίοσηῃ ᾿ἰδηᾶβ, 8808: “Α8 ἴς οχίβίθα ἴὼ Εργρί 
ἔγοτῃη Ὁ[Π|6 ἱπητη τη σα), ἀπ 18 σορίου θῖν ρῥεϊιτοα 
Ομ ἢ πιοηιπηθηΐϑ οὗ (πδ΄ ΘΟ ΓΥ, ἀνθ ὍΡΟΙ 
ΒΟΙῚ6 ὕπαΐ ἀγ οἰάογ ἤδη [6 ὁχοάαϑ οὗ {Π|ὸ [δΓ86]- 
1068, 1Ὁ 18. ἈΪΚῊΪν τόθ ῦ]9 ΤΠ δῦ ἴδ νγαβ ἔἤθῃσο ἰηῦσο- 
ἀυοοὰ ἰηΐο γ᾽ οδίοσπ. Αεἷα δὰ [πάϊὰ. 8111}, ἰζ 
ΔΡΡΘΆΓΒ ἴο ἴᾶνὸ ὈΘο Ἰἰοπρ σοηῇποά ἴο {Π6 νο]ὰΡ- 
υλγῖθ8 οὗ ὑπὸ σγοαῦ τηοηδγο ποθ οὗ Αεουτῖδ δηὰ 
Ἐεχρῦ τ κα δἰ 1ι ἰβ νΕΣῪ σοπηοη διηοπρ (ἢ ΤΟ ἢ 
ἴῃ (ὑδῖτο ἴο 641] ἰῃ ὁπ οὗ [Πθ88 οτηθῃ ἴο ἀᾶποθ Ὁ6- 
Ζοτθ ὑποὶσ ριιοϑῦβ δον ἀΐπποσ, δηἀ δοοθ8 οὗ [Π6 τηοδὲ 
ΤΟΥ] ηρ᾽ ΟΠΔΥΒΟΌΟΣ ποῦ ᾿ηἔγθαπο θην Θηβι6. .... 
μη ἀπηοίηρ Ὀθέοτα ἃ ργίναϊθ σοι ρΆ ΠΥ, ΓΠΘΥ͂ ὙΓΘΔΓ 
[0 ϑιῃρίο βιϊ]ητίδη ΟΥἩ ΓΓΟΌΘΟΙΒ, δηὰ, ἰῃ βαἀϊτίοη 
ΟἿΪΥ 8ἃ ἴὰαηὶς οὗ ραυΖο κα ἰοχῆατο. Γἰθαιίοπβ οὗ 
Π6 δα ΑΥγδβοῖς δγὸ Οεγθα {6 πὶ ὈΥ δ 6 Βρθοϊμίο 8, 
οὗ ψ ΠΟ ὉΠΟῪ ἔγθοὶν ραγίβκα, δηὰ, Ἰαυίηρ ἐδ 16 (ἢ 6 
1μ8ὲ νομεῖζε οὗ πιοάεδβίυ, [πΠ6 ΘΟΠΒΘΑΊΘΠΟ ΘΒ. ΠΊΔΥ 
Θαβὶν ἱπχιρίποὰ. δι ὑίο ̓ απαϑ, Ρ. 626 4. 

ΩΓ. 56. Σκανδαλισθῇς ἐν τοῖς ἐπιτιμίοις αὐτῆς. 
Τῆς ϑγτίδο ηηὰ ΑΥ̓ΔΡθῚς ὑγϑηβὶαία: “}ὴε αα ἀμ- 
Ῥίϊσεπι 678 ἀοίεπι ἀαπιπεγὶ8." Ασοοτάϊηρ ἴο Πραῖ. 
ΧΧΙΣ, 19, 1η6 βοάυοοτ ψ͵ἢ8 ΟὈ]ζθα ἴο ΡΑΥῪ ἴΠ6 56- 
ἀυοεὰ ἃ ἢαπάτεα Βῆ6 κο]β, ἔνγίος 88 τοῦοἢ 88 ὙᾺΒ 
Ὁ5Π8]1Υ ἀοπιαπαθά οὗ [Π6 Ὀγίάερχοοπι, ὈΥ̓ 1Π0 Ῥᾶτγ- 
Θηΐβ, 1 ΟοΆ80 οὗ τηδιτίᾶχο. ΟΥΠΕΓΒ ΥΔΏΒ]ῖ : 
“Ἴρϑὲ τοὺ 1411 ἱπῖο βίῃ τῖϊ ΠῸΡ;" δηὰ 81}}} 
ΟὔΠοΓΒ: “1685 ἴποὰ [411 (πγουμῇ ΠΟΥ σμαγιη8.᾽" 
ἘτΖβοῖθ {ΠῚ ΠΚ8 ἰδ ροβϑίδ! 6 ὑὉπὰῦ 16 πογὰ πρᾺῪ 
δδνθ 66 ΟΥ̓ μί 8}}γ ὀπιθυμίοις, 88 ἃ ὑταπδ)διίου οὗ 

ΤΥ ΓΙ, οὗ νῃὶς ἢ ἃ ΒΟΟΟΠάΔΤΥ τηοδηΐπρ' 8 “ σἤΆστη " 
ΟΣ ““Ὀεδιγ.᾽" 

γοσ. θ. Οἱ, Ῥγονυ. ν. 10: υἱ. 26; χχὶχ. 8ι Τῆς 
ποτὰ υϑοὰ [Ὁ “Βαυ]οῖ ἡ ΠΟΙ 15 πόρνην (ἴτοτη 
περνάω, ΟΥΘο Κα ργοβιϊ 68 Ὀδίπρ ΚΟΏΘΓΆΙΥ δἰαν 68). 
Οὗ, γυναικὶ ἑταιριζομένῃ, ΥοΣ. 8. 

ν6 “πο, ἀὐὰ Π6}]Ρ γοῦ 

εν. 7. Οἵ, Ῥγον. νυἱῦ. 8. ΤῊΘ ἀδληρογβ ᾿πο 
ὙΠΟ σαΓΙΟΒΙ ΟΥ̓ ΘΟΠΟΟΓΗρ ον 688 ΟΠ 8.Θ ἴ{}ι18- 
τσδιθὰ ὈΥ̓͂ ΩΔΗΥ͂ ργονθγῦθ, Ομ οὗ νη ϊΐσἢ 18: “ Ταὰῖὶκ 
οὗ {ἴϊ6 Υἱ], δηὰ ἢ6 18 ΒΌΧΘ ἴο Θρρϑασ." ἘῳΤὰῇθ 
[ΒΥ 61}168 τ γθ ποῦ 8]]ονγϑα θυ ἴο ΤΆ Κα ἱπαηῦ γὶοΒ 
ΟΠ οΘΡἑρ ΠΟΘΙ ἤθη δα δηα Γἢ6 βογυΐςα οὗ δίιβηρο 
οάπε, ἰεδὲ ἐΠΘΥ διιοδ]ὰ ἢ Ἰδὰ ἰμῖο βίῃ, 8.0.6 Πϑαυῖ. 
ΧΙ. 29, 30. 

εν. 8. Κάλλος ἀλλότριον, ΠΒΠΙΘΙΥ, οὗ ἃ γοΠΠ Δ 
ὉΠ δῦ ἴα. ποῦ (ΠΥ νι ]ἶθ, δηά τδαῦ ὈΘΙΟΩρΒ ἴο δμούμοσ. 
ΤΗὸ Ταϊπιπὰ ἢΔ6 εἰϊοά ἐΠἶϊ8 ρϑδβαρε, ἢ τασῖδ- 
ιἰἰοδ, δὰ δὴ δαάιείοη ἔγοιιν Δοζγοιη δῆ: “Τύγη 
ΔΥΓΑΥ [ΠΥ ΘΥ65 ἤοτὰ ἃ Ὀαϑαις ἔυ] σγόπιαη, 1θδὲ ἴποὰ 
Ὀ6 σϑυχπὺ ἱπ ΠΟΙ Βῃῆσθθ. Ὑ δὶ ποῖ ὮΘΣ Παβρθαπά 
πῃ οὐάαρ ἴο ἀσίπηκ γἱπθ ΟΥ βίγτοηρ ἀτίηκ νυν ἢ τῇ Ὠ1η,. 
Εον τὴ9 ἔοσττῃη οὗ 8 ὈοδυςΠ 1] οι 8η ἢᾺ5 8ΙΓΟΔΑΥ 
τυϊποὰ ΤηΔΏΥ, Δηὰ ὨΌΠΙΘΣΌΌΒ ἃΓὸ ΠΟΥ ὙΠῸ Πᾶνθ 
Ὀδθη ἀοδβετουγθα ὈΥ̓͂ ΒΟΥ. Τθ ἀδαῖοῦ ἔῃ ΟΥ̓ΠΔΙΏΘΏ[Β, 
Ψ ῆΟ εΕὐϊπη] 98 [0 ὉΠΟΠΑΒΟΪΥ, γϑοθῖνοθ ΤΠΔΠΥ͂ 
νουπάθ. ΑΒ 8 Βρασκ Κίηά]οβ ἴ[ῃ6 δάτηθ, 88 ἐπθ 
σΆραε ἰ8 [Ὁ]] οὗ Ὀΐγαάδβ, δ8ὸ ἢθτ Ὠοῦβο ἰβ ξ0}} οὗ ογβδῖν." 
Οαΐπιδηῃ, (Ὁπι., αὐ ἰος. 

νογ. 9. Εὐ Ναυη. ν. 29; Ῥχγου. νἱ. 34 ἢ. 
στοῦ: “ Οὐη)μποία διπὶ σοηυϊυία εἰ ἀπιοτεδ.᾽᾽ -- 
Ὀδείσο, πνεύματι. ΤῊΐθ τοσὰ ΤΩΔΥ τησδῃ “ ἰπο}}Ππᾶ- 
εἶοπη,᾽ “ ραδυίοῃ,᾽ (δῃϊπ14}) “ ἀδδβίσγθ," δπὰ 5 ῥγοῦ- 

ΔΌΪ οἴνθη 88 8 τοπάογίηρ οὗ ΓΙ. ΟἹὰ [μἱ,, 
ὅυτ., Ατ., διὰ ΟἹϑη. οὗ ΑἸοχ. σελὰ αἵματι ἴοτ ἰῦ. 

νοσ. 10. Α υῦὧν θα. μον Ὑ͵ΏΘ, ἡ. 6., Ὀοἢ 
ΔΙῸ πρτγονθά, ΓΘ δἰ ΠΡῚΥ ἴῃ Ῥτγοῦθβϑ οὗ ἀθυθίορ- 
τηθη, δηἀ 1688 ροαδδηῦ ὕπΠλ} δἰζογιγαγάδ. 

νον. 11. Οἱ. Ρβ. Ιχχίϊ. Ὁπγουρθοῦς, Ὀὰὲ 6δρ6- 
εἶ}}ν γϑῦδο 17. --- Δόξαν Β06Τὴ8 ἢθγ0 ἴ0 Ὀ6 ϑρὰ ἰῃ 
[0.6 β686 οὗ “ ροοῦ Τογῆαπο. 

γον. 13. ὙΏοΥΘ τοτὸ ροσίοάβ ἰῃ [6 ἢἰδίοτΥ οὗ 
{πὸ δονθ ὙΠΘα ἴο ὃ εἰϊοὰ δεῖογθ 8 Ἰπᾶρο νγὰ8 ἴῃ 
ἰγ56 15 δααϊνα]οηΐ ἴο 8 βθηΐεποο οὗ ἀϑαῖίῃ. ΠΟΙ 15 
8ηὴ Οτίθηϊαὶ ρῥτόνοτρ: “1 (6 Ἰυᾶρο Ὀ6 γΟ 

1 [Ι{κ ἰδ ροκββίδ᾽, πούγϑυϑγ, 
ὕμαξς [ῃ6 φδἀτηομπιτίοι τϑἸϑῦθβ βὲ πη ΡΥ ἤΟ ΟΠ Θ᾽ Β οοη- 
ἀποῦ ἴῃ σΘΏΘΓΑΙ, ἴῃ [86 ϑοσνΐοθ οὗ ΚΙῃρΒ δῃαὰ ΟὔΠΟΓΒ 
οὗ Πἰρῇ τϑηκ. 

Ψοτ. 14. Τοὺς πλησίον, ἰΠΟδΘ. ὭΘΘΓΣ, ἢ ΟΥΘΥ ἴο 
βπὰ οι ν]θῦΠ9 Γ᾽ ΦΗΘΥ͂ ΓΘ ῬΘΙΒΟΠΒ 8118 Ὁ]0 ἴο 6 
ἰμ τ πηδίθ ὙΠῊ. 

νον. 15. [ΤΙ [89 αν, ἐν νόμῳ. ΤῊΘ του ἀοτῖηρ 
οὗ τδς Α. Υ͂. ἰα σογγεοῖ. [ὁ ἄοθβ ποῦ τηθδῃ “ (0ῆ- 
σογπσ [86 αν (1[π46}, Ὀπὶ ἴο δ6 νὶζηϊη 19 
Ὀοι 45, -- ἰῇ ΠΑΥΤΠΟΏΥ ΜῈ ἰδ, ποῖ δραῖηδὲ 10. 

νεν. 17. Τὸ τὉποπρῆς ἰδ ἢαῦ 88 δὴ Ἀγίβι᾽ 8 
πδηαὰ 8 βονγῃ ἴῃ Πἴ8 ΜΟΓΚ, 80 ἃ ΓΌΪΟΓ Β ΙδηρΌΔΡρΘ 
Μ1]1 βίον ὙΠΟΙΟΡ 86 ἰ8 890 ΟΥ ποῖ. [υΐδογ: 
“2 ας δενᾷ ἰοὺ ἀεη Δἤεϊδίεν," “ ΤῊΣ νοσῖκ ῥγαΐθοδ 
16 τηϑεῦογ, ἢ 

νον. 18. Απ Οτίθηιαὶ ργονυθῦῦ ΓΒ: “ Α ἔοοϊ 
οϑδὺ 8 δίομα ἰηΐο 8 ΜὙ6]}, νν ἰοβ ΤΟΣ τθπ οου]ὰ 
ποῖ ἀγὰν οὔῦ ρϑῖῃ.᾽" --- Προπετής- ζαἰϊπρ 70Γ- 
ισαγὰ ; [ΠΘῃ, ὈΤῸΝΕ ἴο α ἰλῖπρ, ταεῆ. 

ΟΕΑΡΊΤΕΚΒ Χ. 

1 Α ὙΙΒΘΕ τ ]οΥ ἦ ψ11}1 ἀϊβοὶρ! πο 5 εἶθ 6001, 
Ἀπμπὰ {πὸ ρονογητηθηΐ οὗ ἃ βαρδοῖουβ τηϑη ὃ 18 ΜὙΧ6]1 ογάθυϑά. 

γοτα. 1, 2. --ῖ ἃ, Ὑο : γυάρο (κριτής, θὰ οἸΘαΣῚΥ ζον ΤΟΥ), δορὰ πιοδηίηξ Βοτὸ γνΐδγ, γεφεπὲ; οἵ. ὙΙδά. 1. 1). 
εἰχυοὶ (παιδεύσει ; παιδεύει, Η. 68. 248. 6ο.). 

3 10. 

δ ῃχυάσηῖ γᾶν (συνετοῦ ; οἷ. 1. 4, 19, 24, διὰ τον. 28 Ὀοϊονν, ὙΠ} ὦν 
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ΑΒ 186 τΏΪΟΡ ἦ οὗ δ΄8 3 ΡΘΟΡΙΘ6, βο ἐἷ8 βεαυνδηίδ, ὃ 
Αμπᾶ 88 ἐμ6 οὐδοῦ ρϑγβοῃ " οἵ [86 οἰ(Υ, δοὸ ὃ 41} (867 ἐπαΐ ἀν79}} {μογοίῃ. 
Αἢ υπἰπϑίγποίοα ὁ Κίηρ ἀοϑίγου δ ἢ͵8 ῬΘΟΡ]Θ, 
Απᾶ [ΒΤΟΌΡΕ ἐμοί βασϑοῖυ οὗ {86 ρονογία] ἃ οἰἐγ ν01}1 βου τ 8}. 
ΤἼ6 ἀοιμηϊηΐοι ὃ οὗ {η6 Θαγἢ ἐς ἴπ (86 Ὠδπα οὗ (μ6 [οτὰ, 
Απᾶ ἴῃ ἄϊι ἰΐπηθ Β6 ν7}}} βού οὐϑὺ ἰΐ εἴτη ἯἘ8Ο 18 αυ 8} 1864.}9 
Ιη (86 Πδῃᾷ οἵἉ (86 1,οτὰ 12 ἐφ [86 ῬΓΟΒΡΟΓΙΥ οὗ ἃ τηδη,}2 
Αμπὰ ἰο 5 ἐὴθ ρϑβοῃ οὗ δὴ οὔἕοίαὶ ἢ6 Ἰϑῃάθι 108 αἰ Κη Υ.}: 

Βδδγ δοῖ δΒαϊγοα ἴο ἐδὼ ποῖρηοῸΥ ΟΥ̓ΘΓ ΔΗΥ͂ “ὃ ὙΙΤΟΠΡ, ᾿ 
Αμπὰ ἀο ποιβμίηρ δὲ 841} 1 νἱοϊθηοθ 18 ργϑδοίϊοϑα. ὃ 
Ῥυῖάθ ἐς μβαίϑίιϊ θϑΐοσο {86 1,ογὰ ᾿ δῃα Ὀϑίογο τηθη,}} 
Απά δραϊηϑί 15 ὈΟΓῈ ἀοἱ 10 9 σοτατἱύ ἰπΊαυ γ. 
Βϑοδιβθ οἱ ἩΓΟΏΡΈ, πα υἱο]θηο6, δηἀ στϑϑα οὗ ραΐη, 
οι  Οἢ ΡΆ8868 ἔγοπι πϑίοη (0 παξίοῃ.Ά 
ὙΥΒαδὶ 33 18 θαυ δηὰ 88}68 ργουᾶ οἵ ἢ 
Ἐὸτ ψἘ}}]6 δἰῖνθ δ6 τῃϑιεϑ ἢ Εἷπὶ ἱπΤΑΡΟΪΎ ὑγουα}]6.3 
Α Ἰοηρ ἀΐβοβδβθ, ἐπ6 Ῥῃγδίοΐϊδῃ 7068 ; ὁ 
ὙὯϑϑ, ἴο ἀΔΥ ἃ Κίῃρ, δηα [0 ἹΠΟΤΓΟῪ ΒΘ ν7}}} ἀϊ16.35 
ΕῸΣ ΠΏ 8 Ὠλ8ὴ 18 ἀ6δά, 
ΗΘ 8811 μανϑ 88 8 ροσγίίοῃ τηαρσοίβ, δα 140 1418, δα πτοστηβ. 
ΤΌΘ Ὀορὶπηϊηρ᾽ οὗ ῥυἱα6 8 ὙΠ Θη 8 ταβϑη 3 ἀδραγίϑι ἔσοσα [86 1,οτὰ, 9 
«Απα δἷ8 μαοδγῦ 18 [ΣΩΘα ΔΎΨΑΥ ἔγοτη ἷ8 ΜΆΚοΊ. 
ἘῸΓ (86 ὈΘρΙπϊηρ᾽ οὗ ῥΓγἱάθ 18 ἢ βἱη, 
᾿Απᾶ Β6 ὑπδῦ ΒΟ] Θἢ 10 ἔαβί ν}1}}} ροὰγ ουἱ 5 Δροτωΐ πδ 0 Ὴ. 
ὙΒοροΐοσθ 85 (86 Τογὰ πηδάθ [εἷ8 ΘΔ] δι 0165 Θχ γδογάϊ πα , ἢ 
Απά ονογίμγον ἔμθτα υὐζθ ]γ. 

11 Τ}ιο Ιογὰ οδϑί ὃ ἀόνῃ (86 ὑπγόμθβ οὗ ρσίμοθβ, δ 
᾿Απά οὶ 856 (16 τηϑϑὶ ἴῃ ἐποῖγ βίδα. 

185 Το Ιρογὰ ρ]υοκοὰ 57 ὰἃρ {86 Γοοίβ οὗ παίίομβ, 
Αμὰ ρ]δηϊοά [6 ΙΟΥ]Υ ἴῃ Εἰιθὶν ῥἾδοθ. 

16 [1 δῃᾶβ οὗ παίϊζομβ ὑπὸ οτὰ ονουίῆγον, 9 
Απᾶ ἀεβίτογοα ἴδοι ἴο [86 Τουπαδιίομβ οὗ (6 ϑαγί ἢ, 

17 Ηδθ ἴἰοοκ βοπιθ οὗ {μδπὶ δΎΑΥ, "Ὁ δπα ἀρφδίγογοϑα {μ θὰ, 
Αμά τρβαθ “' {ππηοὶῦ ΤΟΙ ΟΓΙΆ] ἴο ὁ6886 ἔγοτῃ (86 ϑϑυίῃ. 

18 Ῥυϊάθ 18 πού πηθϑηὶ Κ' ἴ0Γ τηδῃ, 
Νοῦν ἔαγίουβ δῆσον “5 ἔοσ ὑμϑιὰ (δ ἃγὸ Ὀοτῃ οὗ τοχαθη."" 

δὲ ἐμοὶ ὑΪδοο.). 1 1υάχο. 3 {80 (αὑτοῦ ἰδ οταϊἐἰοά Ὁ. Χ. --- [ὨΤΟΌΔὮ 8 οοσζϑοῖοσ --- Η. 106. 167. 248. 264. 0ο. ΟΙά 
1.μ1.). δ ἰ5 πὶ πιδοῖ, δο (καί αζίον οὕτως ἰς οτ ἐὐθα ὈΥ ΕἸ ἔζβομο πιὰ 111. Χ. Ο.. 106. 1δ6. 807.) αγε ἰδ οδξοοχε (λειτουρ- 
γοὶ αὐτοῦ). 4 ὮΔι ΤΩΔΏΠΘΥ οὗ πλδη δ ΓΌΪΘΣ (ὨΘτὸ ἡγούμενον). ἔὅ 18, Φμεὴ αγε. 

Ὕοτε. 8-8, --6ΟἍᾺὌ Υ. : πρνΐδο (ἀπαίδευτος). τ Βαϊ (καί). 8 Ῥχυάρῃοῦ (συνέσει ; οἷ. ΤΟΣ. 1) οΥὁἁ ἐποτι τ] οὮ Δτο ἴῃ 
δυϊπονῦγ (δυναστῶν) ὑἐπ9 οἱἐ 58}8}} Ὀ9 ἰδ ϊοὰ (εὖ. Οὐηι.). 9 ρονοῦ (ἐξονσία ννἱ ἐμ δείΐο]6 ἰῃ ΠῚ. Χ. Η. 28. ὅδ. 
106. 165. 167. 6ο., πίοι ἴ6 δαορίθα ὈΥ Ἐτ ἘΖΒ6 6). 19 οῃϑ ἐπιδὲ [8 Ῥγσοβίδῃ!ο (τὸν χρήσιμον, ἑ. 6., 507} 8δῷ { τοβροϑοῖδ 
86 οὐ͵οοὶα ἴοΣ ψ ἰσ Ομ Βμου ἃ στι]ο, δηὰ δο, φμαί(βεα). 1 ἀοα. 13 οὕηδη. 15 Ὁροῦ (ἀκ. νι ουὲ ἃ γ᾽ Ρ. ; 807., 
8δεοι.). 6. (6 δοτίο (οἷ. Οονι.) δἢ4}} Β6 ἰδ (ἐπιθήσει, θὰ} οαρνοδεῖτς 8 ΚΟΏΦΤΑΙ ὑγα! 8) δΐ8 ΠΟΠΟῸΓ (δόξαν, ΒοτΘ ὑῃ9 
γεερεεὶ͵ σὲφπίεν ἰθοτίης ἴὰ ἰδ ΟΠ 66). 18 7170Σ (ἐπί; ἐν, 106. 1δδ.}) οΥσεν (παντί, Ὀὰυξ ἐδὸ 50η89 ὁΔῺ ΟὨΪΥ ὈΘῸ 88 κι γϑη 
αῦοτο. [1 τοϑῶσδ δίσνῳ τογοηᾷ, ὁύεπ λα ἰοαϑέ, διὰ δο, αν Ἰογο" ς). 16 ὃγ ἰπ͵υ Σου ὑτγβοξίοθ (806 Οὐ»1.). 

γε. 1-9. --ἸΤΑΙ͂Ψ.: θΘοὰ.. 25 διὰ τϑδὴ (ρ]υζ.). 19 ὃγ (860 Ὅ».). Ῥομε. 53 τ κὨίθουξ ἀσαϊέη μα (ἀδικίας), 
ἑῃϊατίεα (καὶ ὕβρεις), κῃὰ εἰσ 805 κοῦ Ὁ ὠδεεὶ (χρήματα ; 248. 6ο. δΔἀἀ δόλια. Ὑ6 οοπβίσχὲ τηδλῖκοῦ ἰὶ οἱοδσ ἐμβδὺ ἐδ ἰουά οὐ 
ξοία ἰα πυροῦ πὨ]οΣ ἰοδὰδ ἴο ΣΟΌΡΟΣΥ δηὰ Υἱοὶ θῃ06), ἔμο κἰηράοταῃ (βασιλεία, ἃ κῃράοπι, ΟΣ Σ]ο, ἀοτηΐομ 18 Κϑη61Ὰ})} 
ἠὲ ἰσχαπμεϊδίθά ἔχοι οἢ6 ροορὶϑ (0 δῃοῖδμον (ἀπὸ ἔθνονς εἰς ἔθνος). 23. Ὑ7Ὼγ (τί). 38 υτουᾷ (660 οι. ἔδοσῸ 70]- 

ον ἰὰ ἴδπο Α. Υ. ὑπο ποχμ “ ΤΆεγε ἱβ ηοῦ 8. ἴΟΓΘ τυ οΚοὰ ἐλέπφ ἰΒδὴ ἃ εογθίουδ γιαπ: Κογ δυεξὴ δὰ ὁη6 δοϊε ἢ ἢ ονῇ 
θ0Ὰ} ἴο πα]0.᾽ ΤΌΘΥ δῖὸ ζουδὰ ἰῃ Η. 2483. 6ο. ΟἹὰ [,ἴ. ; 4160 ἰὼ 106., Ὀὰὲ ἐπ ἐμαὶ ΜΒ, δδ ἃ οοβοϊμδίοῃ ἐο τσ. 8, ὙΏΟΣΘ 
ΒΟΥ που πισῖὸ ῬΓΤΟΡΘΕΙ͂Υ Ὀ6 ἰουά). 3. Βούδυβο ὙΧ8110 ὨΦ ᾿ἰἰνοί (ὅτι ἐν ζιοῇ ; 108. 248. Οο. δὐὰ αὐτοῦ) Βο οδοίοίῃ 
ΦΊΤΑΥ ἰδ Ὀοννο]8 (ἔῤῥιψα --- νἱασ, 111. 167. 248. 6ο. --- τὰ ἐνδόσθια. αὐτοῦ ; οἴ. Οὐπι.). 

οσβ. 10-16. -- ΑΓ Υ͂, : ΤῊΘ ὈΒγσίοίδη ουξέοι οΥἿ (σκώπται ; 167. 248. σο., κόπτει ; ἐκκόπτει,͵ δδ. 264. ΟἿ. Οὐπι.) αὶ 
Ἰοῦς ἀΐδοαδο (μακρὸν ἀῤῥώστημα. ἜἘμποδο ψοτάδ Ὀοξίὶπ ἐδ 1ἰπὸ, απ ὰ τὸ 701] οννοὰ ὉΥ ἃ δοιοταβ ἰΏ ΕΥἐ 286 56 ἴοχί). 
85 Απὰ ἀ6 ἐλαὲ ἐξ ἰο ἀὧδγὺ ἃ κίηκ (καί) ἔ0- ΠΟΥΕΟΊΥ 888}]} αἷδ. 21 χῃοεῖΐ σσοορίπα ἐσ, (καὶ) Ὀοαδὲς (δϑοὸ ὥορι.), δη ὰ 
(ΑἸὰ. οι 8) ἩοστΩδ. 38 ὁ0 (ἀνθρώπου. 239 Θοὰ (κυριόν ; οἵ. τοτΒ. 4, 7). δ0 υχίῴο ἐς ἴδο Βοκίποίης οἵ κἰπ (κο 248. 
ΟΙά [δὲ. ϑὅγυ. Αασ.. δ᾽ Ὠλ(}} 1ξ (ὁ κρατῶν αὑτῇς) κΠ4}}] ρου οι (ἐξομβρήσει). 5 Δκαὰ ᾿ἰδοζοΐοσο. 82 Ὀγουσδοξ ὉΡΟΣᾺ 
ἐλέη βίσωι ξο οδ δα 66 (παροδόξασε κύριος τὰς ἐπαγωγάς). δ86 Βυῖῃ οαϑῖ. δὅ γγομα (Η. βορὰ ΟἹ]ὰ [4ἱ. δΔἀὰ ὑπερηφάνων) 
Ῥείηοοδε. 86 ροῦ τὸ (ἐκάθισε). 81 Ὠδίδ μἱποίκοά. 88 (Π6 φ»γουά (Η. 28. 106. 248. Οο. ΟΙὰ δὲ. δἀὰ ὑπερηφάνων) 
ὨΔίοηδ. δϑ Το 1 οὐ ΟΥΘΣΓὨΙΟΙ͂Ν ΘΟ ΣΙ66 οὗ ἴμΠ6 ὨΘΔΙΒΘΏ. 
ον. 17, 18. --- 9.4. Υ{(. : ἰοοἷκ Ζονη6 (ςοπ᾽δί δὰ ἰΏ ἔμ Ῥσορ. ψ] ἢ ἔπο ζ6η.).. .. . ΑἾΓΑΣ (ἐξῆρεν νγῶβ τοδὰ, 81 ἢ στ σοι θ 

δάορίδ; οἷ. (οπι.). 41 δίῃ πιδάο. 42 γλδ (ρεγί. μα85. ἴῃ 6 δοιι86 οὗ [ὴ6 Ρ͵ο8.) ῃοῖ πλδὰς (δοϊον ζοπαογοὰ ὈΥ ἐδ 9 
ἀἸοπιδίία χα ργθαβίοη ρίνθο δῦουθ). 45 ἑυσίοιιβ δῆρον (ὀργὴ θυμοῦ ; οζ. θυμὸς ὀργῆς, Ἐκοϊαδ. χῖν. 19, δηὰ Οὕπι. αὐ ΡΙΆΥΟΣ 
οἵ ρηδι. τόσ. 10, 1 Μδοο. ἱϊ. (9). 4. ποδῃ (ρἷυν. ἰὰ ΟΣ.). 

οἷ οΟ. “Ὁ ὁ. ὦ ἢἢ5ὦ)'ὦὦ ὦ '᾿Ὁ 

εκ μὸὶ' μὲ Ως Ὁ »"» ὦ 



910 ΤῊΕΒ ΑΡΟΟΒΥΡΗΔ. 

19 Ὑγμδῦ ρϑῃθγδίοι 'ἴ8Β Βοπογθᾶ ῷ 16 ρϑῃθγϑίϊοη οὗ Π)Δῃ. 
δῦ ρσοῃθγδιίίοη 18 Ββοποσθᾶ ῷ ΤΟΥ (μδὺ ἴδθασ {μ6 Ἰωογὰ. 
ὙΥ δαῦ ρφοῃθσδίοη 18 Ὁῃβοποσθα ἢ. ΤῊ ρσοηθγδίίοῃ οἵ 8}. 
Ὑ Βαί ρβπϑγδαίίοῃ 18 Ἀπμομοσοαῦϑῷ ΤΉΘΥ ὑπδῦ ὑΓϑηβρτϑββ [Π6 ΘΟμμχηδηΔιρθηίδΣ 

20 Αποηρ ὑγοίμγοῃ μΒ6 (δδΐὺ 8 (μοὶν ομϊοῖ 18 Βοπογϑᾶ ; 2 
80 8Γ6 {860 ὑμαὺ ἴθ [86 1,ογὰ ἴῃ δῖβ ογϑϑβ.ὗ 

22 .ΑΑ τοῖ, δῃὰ 8 ΒΟΌ]6, δῃὰ 8 ροοσ τηϑῃ," 
ΤΒΘΙΓ ΡΊΟΥῪ 18 (Π6 ἔδαν οὗ {π6 1οσα, 

28 ἢ ἐδ ποὶ τίρμι δ ἰο ἀδβρίβα ἃ δ" ροοῦ πιᾶπὶ ἰμδὲ Βαία βασϑοῖί ; ἴ 
Αμα [1 ἰβ ποὺ βιυπρ' ἴο ΠΟΙῸΣ ὅ ἃ 51η[ὰ] Πηδη. 

24 ΑΑ ρτϑϑδῖ τϑδῃ, δῃὰ 8 Ἰυᾶσοα, δπᾶ ἃ ροίεπίαίο, ψὶ}} ἢ Ὀ6 Βοποτγθϑᾶ, 
Απα ἰμογθ ἰβ Ὁ πόμα οὗ [61 στϑδίον ἔπ Β6 (παΐ ἔϑαγοίῃ (89 ἴ.0 

2ὅ Ὁηίΐο ἰδ6 τῖδο βουνϑδηῦ ν1}} 86 ἔγϑϑ 1: ἄἀο Βϑυυ οθ, : 
Απᾶ δὴ ᾿η6]]Π]ρϑηΐ τδῃ Ὑ01}] ποΐ στα} ]6.Ἶ2 

20 ΒΘ ποῦ ΟΥ̓ΘΓΨ1ΒΘ ἴῃ ἀοΐϊηρ (ΠΥ Ὀμι51η 688, 
Απα Ὀοδβύ ποὺ δ ἴῃ {86 (ζπη6 οὗ ΠΥ αἸΒέΓθ88. 

22 οι ἐς 6 ὑπδὺ Ἰαδογοίῃ, δηᾶ δοουημᾶάθιἢ ἴῃ 8]1 ἐλέηρϑ, 
ΓΏδΔη δ6 {μ8ὲ θοκβίοι,.5 δῃα τνυδηΐθίῃ Ὀγοδά. 

2. Ἦφ βοι, Ρ]ΟΥΙΥ ὑπ γ561} 1 τθ τη 688,7 
Απᾶ ΒοποΟΙ {Πγ86]} 15 Δοοογαϊπρ' 0 {ΠΥ ποσί. 

29 ΥὙῖηῆο ψΜ}}} Ἰυβιιγ μἷπι (μαὺ δἰ πη θἢ ἀραϊηδβὺ Εἰμηβ6 1 ἢ 18 
Απὰ ψῸ 0011} ρ]ουν ἶμα {παὺ ἀἰδμομογοίῃ εἰτηβ6 1 19 

80 Α “Ὁ ροοῦ πίᾶπ ἰἴβ Βοῃοσϑά ἴῸ1 Ἀ]8 8.1]], 
Απᾶ 4.5 σἱοὶ πιαπὶ 1Β Βομογθα ἴῸΓ 818 ΓΙ 68. ς 

81 ΒΒ δο 3 ἐΠλὺ 18 Βοπογϑᾶ ἰῃ ρουθυίυ, ΠΟΥ͂ τυ ΟὮ τλοτο “5 ἰῃ τί ομ68 ἢ 
Αμᾶ δο {μα 18 ἈπΒομπογθα 39 ἴῃ σἱσ 68, ΒΟῪ ταῦ ἢ ΤΔΟΤΘ ἴῃ ΡΟΥΘΙΙΥ͂ ἢ 

ΨοΣ. 19-28. -- ΤᾺ. Ὑ.: ΤΏΟΥ ἐδδὲ ἴσδι ἔδο [τὰ ἀγα 8 δυγ δοδὰ, 
Απὰ ἔμογ ἰλδὲ ον Ὠἶπὶ δὼ ΒΟΏΟΥΔΌΪΘ ρῥἷδοΐ: 
ΤΏΥ ἰδοῦ τορᾶγά ποὺ ἰμ6 ἰδνὺὺ α76 ἃ ἰδ οΠΟΌΣΒΌΪΟ βορὰ : 
ΤΏΘΥ (πδὺ ΓΒ ΏΒΟΤΟΕΒ ἴΠ|0 ΘΟΙΔἀΙπΘη 8 αγ6 8 ἀθοοῖ γ8 Ὁ]9 βοοᾶ. 

(8ο 248. 6ο. ; Η. ἱπδοσίδ 10 Ὀδοσο γοσ. 190). 8.8 σμίοί ἐξ ὨΘμ ΟΌ Δ ΌΪΟ. δ ογοβ (108. 248. 60. Βα τὸ δὲ δα! ἐΐοῃ ἰο [816 
ΥΟΣΒΟ δρροασίης ἰπ [6 Α. Υ. δϑ τοσ. 21, δ8 ζοἸοΒ: ἘΠ6 ζοαν οὗ ὑμο :οτγὰ φοσίλ Ὀοΐοτθ ὑμ6 οὐϊδϊηίηρ οὗ αυὐὐποτί ἐν (προσ- 

λήψεως ἀρχή; 248. (Ὁ ΤῸΓΣ ὑπὸ ΤΟΙΤΩΟΣ πρὸ λήξεως): Βυῖ Σου βηοδα δηά ὑσὶ ἐξ ἐδ Ἰοδίηρ ἐμποσϑοΐ). 4 Ἡλείλεν Ἀθ δέ 
τίς, (καί) πΠΟΌΪΘ, ΟΣ (καί) ΡΌΟὺσ.0 δὅ σῃροοὶ (δίκαιον). 5ὅ ἴ:6. ἴ υπαάογπίδηάίΐηρ (800 Οὐ... δ Νοΐίδοσ [8 ἰξ οοητϑῶ- 
ἰϑαΐ ἴο τρλκηϊ ἶγ. 

οτβ. 24-8]. ---9..ΥἹ(.: στοδὲ ταθη, δὰ ἡυάκοῦ, δἀπὰ ρΡοϊοπίδιοα (Η. 248. σο. Βανο ἔμ ΡΊυ;.) 88.4}}. 10 γεῖ ἐξ ἴότο. 
11 [9 βοζγβῃς ἐλαΐ ἐξ νἷϑο (σοφῷ ; Η. 28. 106. 248. 807. Οο., συνετῷ) 584}} ἐλεψ ἐλαί αγε ἴτοοἅ.0 13 ἢθ ἐδδὲ δαί πον ὶϑάξθ 
(ἀνὴρ ἐπιστήμων)... . ατυάξο (γογγύσει; Η. 248. Οο. Βγτ. Αξ. δα παιδενόμενος ; ΟἹ]ά. 1Δἱ., ἐογγερεμκ) ΜΒ ΘῺ ἢ [5 τοζοιτοοά. 
18 ἢοῦ ἐμ γδ6}7 (οἴ. Οὐπι.). 14 Ῥορδδίοί» δἰ πιδοΐ. 1δ ΟἸΟΣΪΥ (ὮΥ δου] ἴπ τ᾿πϑοίζηϑδ (ἐν πραύτητι δόξασον τὴν ψνχήν 
σου). 16 κίνο ἰξ (αὐτῇ, [ΒΥ δου], ΟΣ τ γκ6 17) ΒΟΥ. 11 [Πὸ ἀϊᾳηϊνν ἐμοτγοοῖ. 18. Ἠΐδ ΟὟ 600]. 19. ,χἷα οσΏ 
18 (τὴν ζωὴν αὐτοῦ. ΤῊΘ δ  πίδη 79 βοοιη ἰ0 ὃ6 πϑοά ἴῃ ἐδ 8659 οὗ ψυχήν ἴῃ ἔπ 6 Ἀτουΐϊουβ γ6 86). 329 ΤΊο. Σ᾽ (Π9. 
5. Η6(111. Ο. 106. 1δ1. 248. 296. 807. ὅο. Ἰοΐῃ ἐμ9 δέ ἰο [86 τοτν, ἑ. ε., ἱποιθωὰ οἵ ὃ δὲ δοξαζόμενος τοαὰ ὁ δεδοξασμένος]. 
35. ΠΟῪ ΤΟ ἢ ἡΠογ (καὶ... ποσαχῶς; Ἰ᾿ἰϊ., ἐπ Λοῖσ πιαῆν τσαψε. ΟἹ καί, ἴῃ δυο 8 οοπδίτιιοὶίου, οἵ. πος, Ρ. 431. 1 
τοῖς Ὀ6 χοπάοτοὰ 670 “' 8160 )). 8 Δε ἐλαὶ ἐς ἀἰκῃοποῦΣ]9. 

ΟἜΔΡΙΕΕ Χ. 

ΨαΣΒ. 1,2. Οἱ, Ῥγου. χχ. 8, διὰ ἰχ. 17 οὗ [Π0|γές. δῃὰ 11., [06 1αβῇ τηϑι ον που] τοδὰ : “ δῃὰ 
Ῥτοβθηῦ Ὀοοῖκ. Τὴ 1μα(π Ῥχονοτῦ 18 Τ᾿  ᾺΣ : [ἀραίηδϑὲ θΟΤῈ ἰη]7 8016 6 νν}}} ἀο Ὑτοηρ.᾽ Βιιῖ ἰδ βροπιϑ 
“ μα τέα, ἰαἰΐα ἰεχ᾽ (ον στε). 

γον. 3. Οἰκισθήσεται. [ΙΔλτ., ““ 84}} Ὀ6 Ὀπ8ΠΕ,᾿" 
ὦ. 6., 8Π8}} ρτονν, (ἢγῖνθ. 83,66 ἴδ 086 οὗ [Π6 58 πι|θ 
ψογὰ δῇ χχχυ [. 82. 

ψοῦ. δ. Ῥχοδροσίγυ, εὐοδίαᾳ. ΑΒ ἴδο οοπίοχι 
ΒΏΟΥΒ, ῬΓΟΒΡΟΣΙΟΥ ἡ ἢ} τοΐοσοηςθ ἴὸ ἴΠ6 διδοῖ 
οὗ πῖρἢ ροβιτοη 18 πηθϑπῃῖ. --- Π τέως. 
ΤΠ6 ΟΠ ΘοΙοἢ ΓΡΟῸΪΓΕΒ ὕΠ6 861156 “ Οὔ 4],᾽" “το 
ἰπὶ ἱπ ΟΠἾΟΪΔῚ Ῥοβίτίοι,᾽ οογγεβρομάϊηρ ἴο τὴ6 

Ἡρῦτον . Οἱ, ἀδῃ. ν. 6, 10; ΦοΒἈ. ἡ. 10. 
γος. 6. 17 νἱοϊθοθ ἰδ Ὁχϑδοιϊϊοϑα, ἐ. 6., σαὶ πϑύ 

[866. Τέξ,, “ἴῃ τνοῦκβ οὗ νἱοϊθης." ΤῊΪΒ γοπάοχ- 
ἱπρ οὗ ἐν ἔργοις ὕβρεως ἰ5 ἄχεα ὈΥ τῇ σοηϊοχῖ. 

γον. 7. ο δᾶνὸ οπηιομάοᾶ [ἢ ὑγϑῃβὶ αι οη ἴῃ 
ΠΔΤΙΠΟΣΥ͂ ὙΪ ἢ τοί δ᾽ Β δά ΕἸ ΖΒΟΠ Θ᾽ Β δυζρεδβ- 
ὕοῃ τηδὺ εἰς ῃοι!]ὰ δίαπα ον ἐξ Ὀείογο ἀμφοτέρων. 

Ὀοιῖον ἴο ἢδνθ [ἢθ 88Π16 δι. δ)θοῦ 0 ὈοΓΐΪ, ΠΔΘΠῚ ὈΟΓΒ 
ΟΥ ὕΠ6 νϑῦβο, Βθῃβθη δ δδὲἐδείισετίς, τοιδϊηΐηςς 100 
ΘΟΙΏΠΊΟΙ ἰοχῦ, ΓΟΒΘΓΒ: “ δηὰ ζῃσοιρὴ ὈΟΙὮ πηδιὶ 
(6 χὰθ ἰδ (πλημμελέω, ἃ δαρροκεα γϑῃἀθείης; ἔογ 

ὩΦΝ) ἴῃ ναΐη," 
ψεσ. 9. Ἐγίὰ διὰ δδῆϑα. (Οἵ. χνὶϊ. 97, δηὰ 

Οεμ. χΧΥΠ. 272. Τῇ ϑγτίδς διὰ Αγϑῦϊς ἰοχίδ 
ΤΘΙΘΥ ὈΥ “ΟἿ διιρετδίαὶ ρμυίυϊα αςο οἱπὶδ Υ " Ο]ὰ 
1ματῖῃ : “ Ομα δυρετόϊ, οἴ. Βυΐ [0 ατϑοκ ἰδ: 
Τί ὑπερηφανεύεται, θἷς. --- “1 [Οοἀ]} τηδῖκθ ὲπὶ ἴῃ» 
ὙΆΓΪΥΎ ὈΓΘΙΩΔΌ16.᾿ δὸ ἘτϊίΖβοία, γ᾿ [0 βυρροςθβ [ἢ6 

γὙοΓῸ ἰο ὃὉθ ἃ Γοπάσεϊηρ ἔοτ πρῦτι, ΗἰρδΙ] οἵ 

ΤΠ ΩΣ, ἐπ (86 ϑθῆδο οἵ οοποιέσγε, 1 πδνθ δὰοριοὰ 
Ἢἢ6 τητὰ Ρογβου βἰηραϊαν οὗ τῃ0 δΔοχίϑί, ἱμηδβίοδα οὗ 
1Π0 ἤγβι. Βυμβοη 8 Δδιδοίιεοτίς τολάθτβ: “1 |Π{6 

1 ἀδικία (ἢ 111. Χ, 98. 55. 106. 155. 157. 954. δγὸ ἢἷδ θη Γα1]5 οιιρ[ δὰ οιι.᾽} 
296. 807. 808.) 18 δυδιυϊττοὰ ἔον ἄδικα οὗ [86 ἐέΖέ. γος. 10. ΦΖοκοθβ, ριαζεβ ἰἰρὴΐ οὗ, σκώπτει. ΤΊιΘ 



ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΌΞΒ. 

ῬΒυβιοῖθη ΠῚ ΠΚ8 ὑΠ0 ἀἶδβθαᾶδθ ΟΥ ὙΘΘΚΏΘΒΒ ὑΠιδ 
ξσοπλὸβ ᾿ῃγου ἢ {π6 Ἰυάστηθηί οὗ ἀοὰ οὗ 11{|16 8Δ6- 
οουμπί : θυῖ --- ΤΟ ἋΔΥ ἃ κίησ, το-τοστονν ἀοδα. 17 
ῖι6 δΒιιρροβῦϊζοη οὗ Ηἰζὶς, τδὲ ἰατρόν Ὀ6 τοδὰ ἴῸΓ 
ἰατρός, Ὀ6 τοςοοινοά, [Π6 ἢγβὺ πὰ θα θ᾽ νου] Ὀ6, “ΚΑ 
Ἰοπρ δίς Κῆθαβ ΠΟ Κ8 86 ῬΠΥΒΙοΐΔῈ,᾽᾽ δηὰ σγθδῦογ 
ΟἸΘΆΓ 655 οὗ ὑπουριῦ βθοῦγοα. Τὴ ραββαᾶρο [85 
Ὀδθὴ τδουρὶ ὈΥ δοθ ἴὺ τοῖον ἴο πὸ ἀθδίῃ οὗ 
Απἰοςδυδ- Ερίρηδηοβ. Οἷ. 1 Μδοο. νἱ. 8, 9;2 
Μδςοα. ἰχ. 9. Βιεϑιδοβηοίάθσ, δαορύϊηρ ὑΠ18 ΓΠΘΟΓΥ, 
“Ου]ὰ ΘΟΏΒΘΑΌΘΠΟΥ τοϑήθοῦ [ῃ0 ψΠοΪΘ ὙΘΙΒΘ 88 ἃ 
Ἰδαῖον δα αϊιοη. Βαὺῦ ἰδ 18 ῬΧΟΌΔΌΪΥ μψοηπίηο, δηᾶ 
85 ΟἿΪΥ͂ 8. ζἴϑηΘΣαὶ, 86 ποῖ ἃ Βρϑε! ἔς, ΓΘἔογθησθ. 

γόογ. 11. σ{δοῖχβ]β, θηρία. ΤΠΘοσΓ 8 (ἴχ. 16]) 
1565 6 ττογὰ οὗ Ὀδ68; Ηἱρροογδαῖθθ οἵ ψΌΓΤΩΒ ἴῃ 
{Π6 Ὀοννθ]β, δηά ἰὺ πιῖρηῦ ὮθΓΘ τθϑη “" ΟΥΙΩΒ.᾽᾽ 
Βαϊ 1 15 ρσγοῦδ80 16 ὑπδὺ τμδὺ ροβὺ οὗ Οτγίθηαὶ σοῦ- 
ἰγ 68, 6 ἴβδοκαὶ, ἰδ πιθδηῦ. 8.0. Βγούδβομμποίαοσ δθὰ 
ὙΝ 82}}} νεγδιι5 ΕὙΣΊΖθΟΘ. 

γον. 17. ᾿Ἐξήρανεν, ὯΞΝ, ἰεἰ8 ἀτν υὡρ, ιοἱίλεν, σο 
ἕο τεῖπ. 6 τοδάϊηρ ἐξῆρεν, ΟἸἹὰ [Ιιαἰΐη, απιουΐϊ, 
Ὑ8435 δ ορίοα ὉΥ (0 Α. . 10 Πα8 4]18ὺὸ Ὀθϑῃ τϑ- 
εσοἰνοα ὈΥ ΕὙΣΊΖΒΟΙΘ ἔσο ΠΙ. Χ. (. Η. 38. 1060. 
155. 157. 248. 254. 296. 807. (ὐο., δηὰ 1 δᾶγνο [δ 6Γ0- 
ἔοτγϑ Ἰοῦς ἘΠ ὑσδῃβίϑθοι πηομδηροὰ. 

γοσ. 18. ΤΠ πηραπΐης ἰ5 ὑΠπδὺ τηδὴ Μ͵ὼΛ38 ποῦ 
ΙΔ 16 οΥ ῥγίαθ. Ταιμοσ, {δ βοὶγ: “ ΤΏΘ πιδῃ 18 
ποὺ τηδᾶθ ου]]." - Βοχὰ οὗ τοσθθ, Μδϑὴ δγθ 
ΒΡοΚεῃ οὗ ἴῃ [818 ΨΥ 88 Ὀδίηρ ἱπ ὑποὶγ οτὶρὶπ οὗ 
Οη6 Βεβἢ δηᾶ ὑ]οοά (οἴ. Μαῖϊ. χί. 11; Τυκο νἱὶ. 
238), δηἃ 4180 85 ψθαὰκ δηὰ τηοτίϑ]. ὍΤμὸ νπνογὰ 
γέννημα ἷἰΒ υϑο ἴον ιολαΐ ἐ8 ργοαάμοεα ὉΥ Ῥ]ΑμῖΒ 
δηὰ δηΐπη8]8, Θβρϑοῖδ}}ν ὕπ6 ἔογηοσ. ΟἿ. Σ Μβος. 
ἱ, 88, 11}. 45, γῇ ΣΘ 1ζ 18 ΘΙ Ρ]ογθα 88 ᾿θ70. 

ον. 19. Οϑδογδίου, σπέρμα - Ὁ" 
Ἄν. 22. Οὲ. ὅσον. ἰχ. 23, 324. 
Ὕοσ. 23. Σξυνετόν, ἐπίεἰἰφεπὶ, ϑδασαςσίοιβ. Ἡρδτο 

Π0 νογὰ 18 σοπίχαβίοα νἱτἢ ἁμαρτωλόν ἴῃ [86 ζ0]- 
Ἰονΐηρ οἸϑι86, ἡ ΒΟ 18 88. Τῆῦς ἢ 88 ἴο βανὺ (Πα ἃ 
βαζϑοίοιιβ δ ὙΠ) ποὶ ὃθ ἃ Βίπῃοσ. [ζ 18 ἰπίδυ- 
εαἰίηρ,, ἱπάθοθα,, ἴο ποίθ ψδὲ ἃ νϑυίειυ οὗ ἰάθα8 ΟἿΓ 
Δυΐμον, ΓΒτοῦρ ἢ (86 Ε1168 ἢθ ΔΡΡΙ1θ8, δϑοοϊαῦβϑ 

811 

ὙΠ0}1 000 ΟΠΘΥΒΟΙΟΣ Σαργοβοηϊθα ἴῃ Ηθῦγονν Ὁ. [ἢ8 

ἰθστοδ 2322 διὰ ογδ, ο δηᾶ, ἴου ἱπδίδῃςθ, 
μωρός, νυἱὶϊ. 17; ν, Χχὶ. 33; ἀσύνετος, χχὶ. 18 ; 
ἀνόητος, ΧΧὶ. ΤΑ Α τ δι ἀκάρδιος, νἱ. 20 ; ἄν- 
θρωπος ἄχαρις, χχ. 19. ΑἸ! ἴπ680 ψΟΥδΒ ΘΙ ρ8812ΖΘ 
ἐδ ἔασι οὗ {6 Ἰαοκ οὗ νβάοπι. Α βοοοηὰ »τοῦρ 
βϑοίβ οστ (Π6 6180 τοϊδιΐοι Ὑ ΒΙΟἢ βαςῖ 8 ἢ 
ϑιιδίΔι 8 ἴο Οοα δμπὰ ἀϊνίπθ ὑπίπρβ : ἀφεβήν, ΥἹὶ. 
17; ὁ καταλιπὼν τὸν κύριον, ΧΧΥΪ]. 28 ; παραβαίνων, 
ΧΙ. 14; ἄνομος, χνὶ. 4 ; ἄδικος, Χ)]. 18 ; ἀχθρός, Χὶϊ. 
8, 9; ἀλλότριος, χὶ. 84. Α υμίτα Βοχίεθ. οὗ {0108 
τοργοβομῖ [Π6 ΔΟΟΪΨΠΥ οὗὨ ΒΟ ἢ ἃ ῬΘΙΒΟῺ 88, ἴῃ σ8ῃ- 
ΘΓΆΪ, ἃ [Ἀ]66 ΟὯΘ: ἁμαρτωλός, χὶ. 30; ἁμαρτάνων, 
χὶχ. 4; ὅ ἄνθρωπος πλανώμενος, ΧΥΪ. 28; ὃ κακὰ 
ἐργαζόμενος, χχνὶϊ. 10; πονηρευόμενος, χΧΙχ. 26. 
5011 δηοῦποσ βοσῖθβ οὗ ννογάβ, ΟΥ̓ νυ ΐοἢ 8. ΠΊΟΓΘ 
ἀοῆηΐιθ οπητγδοίοσίζαιίοι οὗὐἨ 86 ““ ἔοο] " ἰβ γὑχο- 
ΒΘηΘΑ, 81Θ: κακός, Χχ. 17; ἡ ψυχὴ πονηρά, νἱ. 4 ; 
ὑπερήφανος, χὶ. 80 ; δόλιος, χὶ. 29; σπαταλός, χχὶ. 
15; λοίδορος, Χχὶϊ!. ὃ; ἀναιδής, χ]. 80.{. Οἷ. Μο:- 
σαυρῖῦ, ΡΡ. 26, 33. 

Ψεν. 25. ἍΜ} τοὶ ΧΡΌΓΣΩΡΙΟΘ, ἑ. 6., αὖ [Πδὺ τυ ΒΙΟἢ 
᾿δὰ 7π8ὺ ὈΘΟῺ αϑϑογθα ; ϑἴποθ ἰζ γγὰβ αιἰἶτθ ΠΡΉΣ, 
12. ὁῃ6 ϑ'ΘΥΘ 156 οι Ρ ἢ ἴ0 860 10. ΤΠΘΓΘ ΜὙΔ8 ΠΟ 
ΤΘΆ] υδηΐ οὗ ργορσίθιυ ἴῃ ἴῦ. 

γοσ. 36. Ονοσυγίδθ. Ὧο ποῦ ὈῪ ἴο ὈΘ ΨΟΣΥ͂ 
ἤμε δῃηὰ ΥΘΥΥῪ Οἶθνοῦ, δηὰ ἀο δυθγυ  ῃρ' δέίθυ τὴ 
τηοϑῦ ΨΟΠάΘΙΓᾺ] ΥΔΥῪ ; [ΟΓ ὕθα πο Βἱπρ' ἃζ 81} ν}}} 
Ὀ6 Δοσοιημ 56. ΟΥ ΠΧΧ. δὺ Ες. νἱ}. 16. 

γον. 22. Τί ἰοχὶ οὗ (πὸ νυϊαῖθ δῃά 11. ἴἰ8 
κρείσσων (348. 254. (ο. δαιτὶ ) ἐργα(όμενος ἐν 
πᾶσιν ἣ τεριπατῶν (“ ἴπου 8]οΑἴογν 7) ἣ δοξαζόμενος, 
οἷς. ἘΥϊΌΖβο! 9 δαορίβ ἔσοπι Χ,, ΌΥ 8. συγγθοΐογ, 
Η. 28. 248. (ο. ΟΙἹὰ 1,κ0. ὅγχσ. κρείσσων ὄγγα- 
(όμενος καὶ περισσεύων ἐν πᾶσιν ἢ (ὁ, Η. 248. (.ο.) 
δοξα(όμενος, οἴς., τΠσῆ Ὑγ88 ὍὉπ0 τοδήϊηρ οὗ [ἢ 
Α. Υ.; 111. 106. 157. 296. ἀγζτεο, ὀχοθρῖ [δῦ [ὮΘΥ 
Διὰ ἢ περιπατῶν αἴϊον πᾶσιν, δῃᾷ 1{]1. Ο. 55. 106. 
155. 157. 296. οπιΐϊῦ ἥ Ὀοίογο δοξαζόμενος. 

Ψεν. 29. Δικαιώσει, δεῖ 7υγίλ αδ τισλίφοιι, 7μδιϊν. 
ΟΕ ἰχ. 12; χῆϊ!. 32. --- ΛΒ οπουϑίι Ηἰτηβο], ἀ6- 
ΕΓΡυοΝ ἈΠ ΠΒ61, ὨΔΙΔΘΙΥ, ὈΥ̓ ἀοΐπρ' (δῦ ὙΠΟ 8 
ἰϑζτϑοοῖα], οὐ ὈΥ Βανίηρ δὰ [1016 86}-Γοβρθοῦ. 

ΟΕΠΑΡΤΕΕ ΧΙ. 

ὩὌ Ὁ ἢ μὲ 

ΤῊΣ ν]βάοπι οὗ 8 ἸΟΥ]Υ͂ τηϑη 1 6. ἢ ἀρ δἷ8 μοϑᾶ, 
Απα ρσίνοιῃ Ηἰπὶ ἃ βϑαΐ 5 διῃμοπρ' στϑαῦ ἸΏ6ῃ. 

Ῥταίβθ ὃ ποῦ ἃ τῶϑῃ ῖου' ἢἷ8 ὈΘΘΌΪΥ, 
Απα ΔΌΠΟΓ πού " 8 τχϑῇ [ὉΓ 8 Δρρθαγϑῃςθ. 
ΤἼΘ ὁ Ρ66 ἐξ {010 ἀπχοτρ᾽ Β0} 88 Ηγ, 
Ἀπά μοῦ ἔγυϊί 18 οἰἱοῖ ὃ οὗ βινσϑοῦ ἐμίηρβ. 
Βοαϑβῦ ποῦ ἴῃ ἴπ6 ραϊπρ' οη οὗἉ οἰοίίηρ," 
ἈΑμὰ δχϑὶὺ ποὺ {δ υ861} ἰῃ ἰὴ ἀΔΥ͂ οὗ ΠΟΠΟΣ ; 
ἘῸν ἐμ6 σοῦ οὗ {μ6 1ωογὰ αγὸ ννοηάογίῃὶ, 
Απαὰ Ἶ8β ΟΣ Κ8 διηοηρ ΙηΘῃ αγὸ Βἰἀάθη. 

ὄ ΜδΩΥ ΤΌΪΘΙΒ σδτὴθ ἴο 810 οἡ Ἶ0 {πΠ6 στουηά, 
Ἀπᾶ δο 12 (μαῦ νγγᾶβ8 ποῦ ὑβουρσμὺ οἵ 12 γγοσθ 15 [ῃ6 ΟΥΟΊΤΗ. 

ῬοτΕ. 1-δ. --ΤἸ Α. Υ. : ϑίράου ΠΟ ἢ πρ ἐμο ὨἸοδὰ οὗ λίηι ἐλαΐ ἰ5 οὗ Ἰοὺ ἄοργθο (πιλγρ., οΧ ἐλα ἰοιοῖν; σοφία ταπεινοῦ 
ἀννψώσει (ἀνυψώσε, ἰεζί. τες.) κεφαλὴν αὐτοῦ (ἐεχὶ. τες. οταῖ!δ αὐτοῦ). τί ζαο 6 δἀορίδ ἐμία ἔοτια οἵ ἰμ9 ἰοχὲ ἔτοτῃ [Π1|. 
ΣΧ. Ὁ. Η. δὅ. 106. 248. Δ] Οο.). 
0ο. ΟἹὰ [Δὲ.; ἐεζέ. γες., αἰνέσεις). 

8 τοί Ὠΐπ ἰο δἷὲ. 

4 ΝοΟΙΓΏΟΡ ΔΌΒΟΣ. 

Σατασπὶ (ἐν περιβολῇ ἱματίων). 
ἐδουκῆῖ οὗ (ἀννπονόητος). 1ἔἠ5ὅ Ὠλὶη ᾿οσὰ (801.). 

. δ᾽ ουῦγδσα ΔρΡΡΘΆΓΔηο9 (ὁράσει). 
ἴῃ Χ. 6. Η. δδ. 106. 161. 248, 0ο., δηὰ [δ κἀορίοα Ὀγ Εγ 280 }}6). 

10 κί κ5 (τύραννοι) ανο δαὶ ἀόνγῃ ΡΟ (ἐκάθισαν ἐπί). 

8 σοπιπηθηὰ (αἱνέσῃς, Ὑἱίῃ 11. 11. Χ. Ο. 167. 248. 296. 801. 
4 Τ)ο (ἴΠ6 δγίΐο]ο 86 Τουπὰ 

δ ἐκ [86 οσὨΐοῖ. 9 οὗ τδν οἱοϊμίηρ δοὰ 
71 0.9 (ὃ). 1. ἩΟΥΟΣ 

1 Βωυϊ. 



812 ΤῊΞΒ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΑ. 

ΜΔΩΥ͂ το] Υ̓ τλθ ΘΙ ἴ ΡΤΘΔΟΥ ἀϊδρτδοαῦ, 
Ἀμπα Βομπογθᾶ οὔθ 5 ἀ δ) γοσϑά ἱπίο οὐμ ον Β ὃ Βα. 

ΒΙΔμ6 ποὺ Ὀοΐοσο ἔθου ιδϑὶ ὀχϑιηϊπϑα : 
ΤὨΙΩΚ οὐοῦ ὅ ἤγβί, δῃα [ἢ 6ὴ ΓΘΡΌΚΘΟ. 
ΑΠΒΧΟΙ ποὺ Ῥαϑΐοσο μου δ μαδί Ὠϑαγᾶ, 
᾿Απὰ ἀ0 κοΐ Ὀσθϑδὶς ἰπ  ἰπ (86 πιϊάβί οὗ ῆδὺ ἰβ βαϊ]α.9 
ϑύτῖνο ποὺ δροαὶ ᾽5 4 τηδύϊου {μδὺ σοποογηϑία 866 ποί,1 
Ἀπὰα 8ὶ} ποῦ ἱπ Ἰυαρπιθηῦ δΔ]οηρ ΜΊ} 135 ΒΙΠΘΙΒ. 

10 Μν 80ῃ,, Θιαρ οὐ ποῖ {λγβ6]ξ δθουὺ 5 ἸΩΆΠΥ τηδίοΓΒ, 
Ἐὸὺο: 1 15 ὉἈ8όοὰ μι ἸΡῚΥ ρωγβεῖ α,1δ ἰοὺ 1110 ποΐ οοταθ ΟἹ ὈΪΔμ61688 ; 
Απᾶ ἰδποαυρὶι (που 90]]ονν,}7 οι τ] ποῦ ονοσίακο, δ 
Αμᾶ ἐπουρῃ ὑμοὰ ταῃ αὐγαγ, ἴμβοὰ τ 110 ἠοὺ Θβοδρθ. "ἢ 

1 Μϑηγ 4 οὔὸ ἢ Ἰδροσγοίϊ, δηᾶ (αἰ ραΐῃβ, δὰ σρδικοίι Βαβίθ, 
Αμά ἴ8 80 τϑυοἢ (86 ΤΔοΓΘ ὈΘμἰπά. 

12 ΜδῺΩΥ ἃ ομ6 ἷ8 3 β]ονν, δῃᾷ ἴῃ ποοᾶ 3 οὗ Π6]ρ, 
18 δἰ ηα ἴῃ βγη ρα, 5 πὰ ἴῃ ΡοΥθυΥ τοὶ ; 5 
Ἀπα [86 6γ68 ὅ οἵ [86 1, οτὰ Ἰοοῖ ὁ ρου Εἶτα ἴον σοοΐ, 
Ἀπαὰ δ6 τϑίβοίῃ Ὁ πὶ Ἂρ ἴγοτῃ μὶ8 Ἰον θβίδίθ, 

18 Απὰ πο 385 Ὧρ ἷ8 μοδᾶ ; 9 
᾿Απα ΤΩΒΗΥ͂ Δ.Θ 'ῃ πομπαθγτηθηῦ ΟΥ̓ΘῚ 85 ΗΪπ. 

14 ῬΙΟΒΡΘΟΡΥ δηα Δανογοὶίυ, 1116 δηα ἀθδίῃ, 
ῬΟΨΟΙΥ͂ πα το θ8, ΘΟ ἴγοιῃ (6 [ωογὰ.δὶ 

17 ὙΜΒδὶ ἴβ γρίνϑῃ 55 οἵ (86 Γιοτὰ σϑιρδίβϑι ἢ (16 ροάϊγ, 
Αμᾶ Πὲ8 ἔδυοσ ὈΓΪΠρ ΘΙ ΡΓΟΒΡΟΓΠΥ͂ ἔοτ ΘΥΘΓ. 

18 Μδηγ ἃ 0}6 18 ΣΟ} (ὨΓΟῸΡὮ 5 ἢ]8 ΤΑ ΓΙ Ώ688 δηᾶ Ρἰῃοβίησ, 
᾿Απά (ἢ]8 18 8 ρογξοη 88 σοναγα : 5 

19 7Τῃ Ηἶ8 βαυϊηρ, 1 Πᾶν ἰουμπᾶ τοβί, 
᾿Απᾶ ΠΟΥ ὁδῃ ϑϑδῦ οἵ ΤΥ ροοά {μἰηρΒ. 
Αμᾶ ὅ[ μο ἱεπουϑίβ ποὶ μοὺν (ΐπηθ ρβββϑίδ διύγαυ, δ 
Αμά ἐλαΐ ΒΘ 5}8]] 83. Ἰδᾶνθ (686 ἐλέησε ἴο οἰ6 8, δηᾷ ἀϊθ. 

20 ΒΒ βιθαϊαϑβῦ ἴῃ {Δ Υ οονθηϑηΐ, δηᾷ ρ888 ἐδ γ |1ἴ8 Κ' ὑβοσγοίῃ, 
Αμπά 80 στον “ οἱὰ ἴῃ ἐμ γ σψοτῖς, 

21 Μαγγυοὶ ποὺ δὖ (86 ΟΡ ΚΒ οἵ 4 βίππογ," 
Βυὺὶ ἰτυβὶ ἴῃ {πμ6 μογᾶ, δηὰ δϊάο ἴῃ (ΠΥ Δ ΡΟΓ; 
ἘῸΓ τέ 8 Δῃ. ΘΑΒῪ ἐλὶπρ ἴῃ (Π|6 βἰσμὺ οὗ (86 1,οτὰ 
Οἱ {Ππ βυάάθῃ ἴ0 τ8Κ6 8. ΡΟῸΣ τηδὴ αυΐϊοκὶν “ἢ τ ἢ. 

22 ΤῺΘ Ὀ]δββίμρ οὗ {μ6 Ιμοτὰ 18 (886 γονασζα οὗ (86 σοάϊγ, 
. Αμπᾶ ἴῃ ἃ βυγ{0 ΠΟῸΓ “΄ ἨΘ τη κοί ΗΪ8 Ὁ] ββίηρ βου Βἢ. "ἢ 

οὯΑΩΑἉἑ ὦ “2 6.) 

Ψψεσα. 6-10. --- 1 Α. Υ. : Βδῦο Ὀθθῃ. 8 πὸ Βομουγδο]ο. 8 οἰοῦ »ι6η} 5. 4 οχογιίηοᾶ ἐλε ἐγεμλ (ΗΙ. δὰ ᾶο ἰὸ 
μέμψῃ 186 νοτὰδ δι᾽ ἀκοῆς). δ σπάδοχείδηὰ (νόησον). 8 λοι. 1 Ἀοκχὰ ἐλδ οατιξε. 8. ΝοΙῖδασ ἰμίοστορὲ πιεπ 
(μὴ παρεμβάλλου ; Η. 248. 6ο. δάά ῥῆμα ; ΟἹὰ ΙΑὐ., πε αὐγίεῖας ἰοφωῖ). 9 ἐλεῖγ (ΔΙΚ (λόγων). 10 ἴῃ (περί). 
11. [66 ποῖ (χρεία, Τουπά ἐπ δι ἐεχέ. γές. αἴζον σον, 18 βέτίοκος οὐὔὐ Όγ Εν Σβοιθ, 88 8 ἰδίου δα ἰΐοι, ἰἢ ΒΔΙΤΏΟΩΥ τ ἢ 17Π|. 
Χ. Ὁ. 28. 248. 4]. 6ο.). 12 χὶθῃ (ἴδ νογὺ [8 σννέδρενε ; τᾶς. οὗ ΑΟΥῪ., ἐπ ἐλε μάφτνηπεπε 07 ϑίπππετ). 18 χγχιϑοᾶὰϊο ποῖ 
(ὄστωσαν αἱ πράξεις σον) ὙΪΠῈῈ (περί). 14 Ἐὼρσ 11 (ἐὰν γάρ, Χ. Ἡ. ὅδ. 108. 167. 243. 254. 6ο., δΔηὰ Ἐτίἔδδομο δάορίβ : ἐεαί. 
γας. οὐαἶἐδ γάρ). 15 τηοδὰ]ο τ0ἢ (πληθύνῃς). 16 βῃ4)}1 ποῦ 06 ἰβησσσοῖ. 11 {1 ἔοι 1ο0]]1ονν α΄εγ. 18. βῃ!)ς 
τοῖ οὈϊδίη (μὴ καταλάβῃς. Τ}9 τισδιΐηρ κἰνοῃ ἰδ αἱ 9 ἃ8 Ἰορ!υἰτοαδῖο, διὰ ἐὺ σἰσου μεθ ἔλθ Ρ6Δ}}9]:}δ..). 29 Ν ΟΊ οΣ 
ΔΏΔΙΣ ἔμοῦϊ ΘΒΟΒ 06 ὉΥ Βοοίηρ (ΠλΔΙς., ἐδοαρε Ὠυγί). 

Ψον. 11-16, -- ὉΑ.Υ. : ὙΘ͵Ο ἰδ Ο268 ἰΠδί. κι ᾿Αραΐπ, ἴΠο1Ὸ 5 αποίλεν ἐλαξ ἐξ. 55 ἨΔ πορᾶ. 25 δι ιίησ 
(ὑστερῶν. 1 Βδγο σϑηδοσοὰ δδ ἰὲ ν88 τοπἀθσϑὰ ἱπ Ὑ8Γ. 11) δ [ἔν (ἰσχύϊ. Υτίέπδομο δοιὰ Βυαδθη 5 Βιδοϊισονὰ τορος ὮὉΥ 
Τλαιϊλταδι, ἐπι εγρτίδο, Ῥοῖσεῦ (0 αελίευε, ἴο οοττοκροιμὶ τὶ δὰ τοῖς σρηάουίπε οὗὁἁἩ νωθρός͵ ἰαξψ, ἴῃ (89 Ῥζονυίοιιβ 1᾿ἶπο. Βοὶῃ 
ΣΟΠ ΟΣ 58 6061 ἴΟ Ση96 ἴο Ὁ ουὔἷἶΐ οὗ ὨΔΙΊΠΟΩΥ τ {πὸ σοπίεχὶ. ὙΓΌΥ δου ὰ Ποα ΒΘ6ΙΡ ἃ ΙΔ ΣῪ τῇδ, δβῃ 009 Ὑ80 888 Ὠ0 

ΦΏΘΙΩΣΥ 2 Ηδ ΠΟΡΟΣ ἀοε8, Θχοορὺ ὈΥ͂ ΠΟΑΥΪΟΡ ὈυΣ 65). “ []] οὗἨ ΡΟΥΘ (πτωχείᾳ περισσεύει, λας απ ἐπεεξε, ἐξ τἱελ ἐπ 
Ῥουετὶν). 36 γὙγοὶ (καί) ἔμ οὁγ6 (ρἰ τ. ; δίηρ., Χ. 248. 807. ὅο. ΟἹά [Δὲἱ.}. 36 Ἰοοϊφα (δον. δοζ.). 21 Απηὰ εοί. 
38 710. 9 ποδὰ ἤτγοδι ΤΐΒ6 17 (Η. 248. 268. ὅο. κἀά ἀπὸ συντριβῆς). 80 ὅο ἐπδί θην ἰδ βὰν (ὁ (23. 248. 268. ὅο. 
δὰὰ θεωρήσαντες ; ΟἸΪὰ [,Δὲ., εὲ Λοπογαυεγωπὶ ἀεμ7) ΤΑΑΥΥΟ] Ἰοὰ δὲ (ἀπεθαύμασαν). 81 ο7 ἐῃο ζογὰ. (1 Η. 238. 106. 248. 

208. 6ο. ΟἹὰ [αΑἰ. βγγ. ΑἹ. 15 ἑοπμὰ Π6ΙΘ δὴ δἀάϊείοι, Ὑμὶς ἢ ἈΡΡΘΒΓΒ ἢ ἐμ Α. Υ΄. δ8 [Ὁ] ον : "' ὙἹ βάοτϊω, Κηον ]θοᾶκε, πὰ 
ππἀογοίδηδίηρ οὗ {16 ἰδυν, γε οὗ {πο τὰ : Τονθ, δηὰ ἐδ) γῶν οὗ ροοὰ ψΟΣΚΒ, ΔΙῸ ἔἴτοπε Ὠΐ. ΕἾΤῸΡ διοᾶ ἀδυίκηθαθ δὰ 
οἷν Ὀορσί ππίπρ οί ον δίῃ 6 1: Απὰ ΟΥ̓] Βῃ81} ννᾶχ οἱ ὰ τ τ ἕο ὑμδ1 ΚΊΟΣΥ ἐποσοΐῃ.᾽}) 

οτε. 11-22. --5'΄α Υ, : Το εἰδὶ (δόσις, ποῦ κἰτηρῚν οπο κἰἤξ, Ὀὰὺ τα 8 κίτου οὗὨ {86 [(Γὰ ἴῃ ΖΦΏΘΓΣΆΙ ; ΟΥ ῬΑΣΕΪΟΌΪΑΣΙΥ, 
σῖσο5 ἐμδὲ σοτὴο ὕγτοτι Ἶτ|). 85 ἼΠοτΟ ἴα (δὲ Ἰναχϑίδι σίο ἢ Ὁ. δ84 ἐπίδο ρογίϊσῃ οὗἁ Ηἷ6 τοιννασά (ἡ μερὶς (Η. 28 248, 
6ο., μερὶς αὐτοῦ ἀπὸ) τοῦ μισθοῦ αὐτου). 86 ὙΓΠΟΓΘΆΒ ἢθ6 ΒΑ (ἢ. 36 Μ}} οδύ σοῃ Εἰ ΌΔ]}}Υ (φάγωμαι ; φάγομαι, Χ. 111. 
Η. 106. 807. ΑἸά. ; Η. 106. 248. Οο. «ἀά. ἀδιαλείπτως) οὗἨὨ ΤΥ ποοὰβ (ἐκ τῶν ἀγαθῶν μον, ἰ. 4.. δε ροοὰ ὑπίηρε δοουϊῦ- 
1αἰεὰ). δ Απὰ ψεί. 88 τγμαΐ ἰΐπιο (τίς καιρός ; οἷ. Οργη.) Δ Δ]1 οοσϑθ ρου Ὠἷπιὶ (παρελεύσεται ; Η. 248. 268. σο. Δὰὰ 
αὐτὸν)  8ὅὃὃὼὺ γηυκί ἰολτο ἢο8θ. 49 Ὀ0 Θοῃγογβδηΐ (ὁμίλει : δ00 Οοη1.). 41 Αηὰ (καί εοπδεεμέϊυμηι) ΩΣ. 42 Ξἰ ΠΠΟΣΆ. 
Φ οηιΐίξ ααἰςκ}]ν (ἐξάπινα, τ᾿ ΒΟ ζ0]] ΟὟ διὰ τάχονς). 44 ἐς ἴῃ (ἐ. «., (9 τοτδιὰ ἰ8 080) ἐπ τονασζὰ ..... βυδάθη!γ (ἐν 
ὥρᾳ ταχινῇ). ὀἐἠδἴο Ββουχίει. 



818 ἘΟΛΟΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΟΞΒ. 

38 αν υοῖ, Ὑηδι ρῥγοδὺ αν [71 
Απᾷ πιῖρδὲ ροοῦ ἐλέπφε 5884]} 1 Βαυθ ἔχζομι ΠΟῪ οἱ ἢ 

24 ϑ8ϑδυ ὃ ποῖ, ἰ μανθ δῃουρῃ," 
᾿Απὰ ᾿Ἡμδὺ 601} σϑὴ ΘΟΣΏΘ [0 Τὴ6 ΤΡΟΙᾺ ΠΟῪ ΟἹ ἢ ὅ 

925 ΤἸῃ {86 64Υ οὗ ΡτοΒρουΥ ἰπότο 18 δ ἑοτροιξαϊ 688 οὗ δάνοσει ἐγ, 
Απᾷ ἴῃ {6 Αγ οὗ δάνοσβὶ τυ ὃ ΠΟ ΓΘ 18 ΠΟ ΓΘΠΙΘΙΠΌΓΔΏΘΘ ΟὗἨ ὈΓΟΒΡΟΣΙΥ. 

26 ἘῸΣ ΘΑΒῪ ἴ8 10" Ὀοΐοσο {πῸ Γογὰ, ἴῃ {Π6 ἀἂγ οὗ ἀθλίλ, 
Τὸ τουγατα ἃ τοϑη δοοογάϊηρ ἴ0 8 ψἃ . 

27 ΑἊ’Δὰ ΒουΓ᾿Β ΔανΘΥΒΙΓΥ σδιβοί ζουρ  Ὁ]Π688 οὗ Ρἰθαβαγο, Ὁ 
Αμὰ αὐ 8 τιλὴ Θηα Ϊ8 46668. ΓΘ ἀποονογϑά. 

298 ῬῬτΓο;οθΏδΘ ΠΟΏΘ Ὀ]6886α 13 θοΐοσο ἀξᾳ ἀϑαδαίῃ, 
Απὰ 8 ἃ τῆδῃ Ὑ1}} 16 θ6 Κπονσῃ ἴῃ 815 ΟΠ] άγθῃ. 

29 Βτΐδρ ποὺ ΘΥΘΓΡΥ͂ Ἰη8} [πο δ η6 ὨΟυΒΘ, 
Ἐδ: {86 ἀδοοϊ [Ὁ] παπ ἀαίᾷ τα ῸΥ [υὐἹ]κϊησ-Ὀ]6ο68. δ 

80 Α ἀδθοοῦ ρϑγίτὶάρθ ἴῃ 8 Ὀδβίκαι, 8βο 1᾽ (116 μϑαγί οὗ (86 ῥχουῦ, 
ΑἈπὰ 88 (89 "ἴ ΒρΥ, [6 παῖδ δῇ ογ6 δ ΤῸΣ 4 5 14]] ; 

81 ἘῸΣ Β6 Ἰϊϑίἢ ἴῃ ναϊῶ ἑατηΐηρ [πὸ Ὁ σοοᾶ ἱπίο 6Υ]], 
Αμπᾶ οἱ ὑδίηρβ ποσίν οὗ ρῥγδὶβα ρυϊϑίῃ 8 Ὀ]οί.( 

82 Βγ 53 4 βρὰτξ οὗ ἤγο 8 Πδδρ οὗὨ 608]8 18 βοὺ 80 ]4Ζ6," 
Αμπά 8 βἰπίι] τοδη 1 ἴῃ ναὶ 3" ἴοῦ Ὀ]οοᾶ. 

8838 Τάκο Βοϑὰ οὗ δὴ δου]! ἀοου, 5 ἔογ μα ἀδυϊβοίἢ ουἹ]β,3 
1,6ϑὺ ἢ6 Ὀσὶηρ ὑροη [(Π66 ἃ ραχρϑίυδὶ δ]οί. 

84 
᾿Αμὰ ἰυτῃ ἰδ 66 ουΐ οἵ (μΐπθο ον. 

ψοτα. 25-38.--- τ. 0: τχοδὶ ἰ6 ἔοτο οὗ ἸΩΥ ϑοσυίοο (Η. 248. ὅο. δὰ ἀρεσκείας ἰο χρεία). 
4 δη ἃ ροδδθδθ ΣΏΒΗΥ ἐλέηρε (Η. 100. 248. Οὐ. δα καὶ πολλά μοι ἃ ἔχω). 

Τ᾽ «Ῥϊοϊίου (κακῶν, 1 ΤΟΣ δα ἐδ 6 Ἀδτα)]Ἱοῖΐβτι τοι υἱτοδ). 
10 120 δ'ϑἌοΠοῦίου (κάκωσις) οὗ ἃ ΒΟῸΣ τοδικοίῃ ἃ σιαπ ζογχζοῖ Ρ᾽ βδϑιτο. 

οἵ. τος. 234). δ Αεαΐμ (ΑἸὰ. ᾿δ8 καί) ΕΒ Υ. 

δ ΠΟΙΈΟΙ͂ΟΣ (8609 γὙ6Σ. 28). 6 ἐλεγο 15 ἃ. 
8 α ἐξ δὶ ΘΔΑΥῪ ἐλὴπ ς᾽ Ὁπΐο (κοῦφον ἔναντι). 
1. ᾽ῃ) ΗΒ οπὰ (ἐν συντελείᾳ ἀνθρώπου)... . . Β8Β811 90 ἀϊδοογετοὰ (ΟἸἃ Ἐπ. ζογ μπεουεγεα). 

12. Ροτ. 14 ΔὮΔ4]}. κάριζε). 

Βδοοῖνθ 8 βίγζϑηροι ᾿ἰπῖο (Β1η6 ΒουΒ6, δπᾶ {του αΌΔΙΤ 618. ἢ Ὑ711] ἀπβοίι]6 {866,7 

3. Βογοδῖίον (ἀπὸ τοῦ νῦν; 

8 αδΊϊοϊίου. 

11 γυάρο. .. . Ὀ]οδβεοὰ (μα- 

οι. 329-51]. --- 15.Α..ὉΥ..: ὑσαΐη (}., “’ ἘῸῚ σϑν διὸ ἐΐο ἀπιδηδοδίίοι, τ κίτρ- ρίδοο οὗ ἔμο ἀϑοϑὶ 7] πϑδὴ ; )" 106. 248. 
Οο. τοδᾶ διαβόλον ἴοτ δολίου). 
18 ἩΔΙΟΒοΙὰ ἀδ (ἐπιβλέπει ; 248. ο., ἐπιβὰς ἐπώ). 
Βοῖῃο ο26). 

ὙΠ [Ωγ ὉΊΔτοο ΠΡΟΣ ἐλέε (560 ΟΌνι. πὰ τον. 838 Ὀ610ν). 
Ἰαγχοὰ ἰο ἃ χτοδὶ τωδίζο). δ ἰδγοίδ τυδῖὺ. 
Ἡ. 106. 248. 807. Οο.}) τυὶϊεκούποδα (πονηρά). 

16. 7, κε αΣ ἃ νασιχὶ χο ἱδκο απά κερὶ ἴῃ ἃ οαζο, 60 ἐς (οἵ. Οὐτκ.). 
39. τὴν (8 7811, ΔΩΥ 1411, ΟΥ̓ΘΣΏΣΤΟΥ. ΗΘ ἰδ οἢ ἐμ Ἰοοϊκουςξ ἴἰο οδιοἢ 

39 δηὰ ἰυτηοῖ (ρτοα. ρδζιϊοΐρ., ἐρπῖπε. Τρηδὲ [5 6 ρασὲ οὗ ιἷ͵6 δοαχοὶ μὲδ:). 
5. ΟἿ. 

36 8, χηϊδοδιογοῦσ ΤΙἋἩ (κακούργου). 
1 δηᾶ πο Υν11} ἀϊκίυτῦ ἔδοο (διαστρέψει σε --- 296. ΑἸά., διαστρέψεις --- ὃν 

ταραχαῖς ; Χ. Η. 28. 248. 263. 6ο., ἐν ταραχῇ ; ΟἸὰ [Δὲ.. ἐκ νδύηα ; 506 Οὐηι.). 

1 Ἰίχο δδ ἃ. 

κι ἴῃ ἐλπηρ3 ὙΟΤΌΩΥ Ῥχγδὶδο 
58. 16 κἰηἀϊοῦ (1 ., ἐπεσεαξεα, πιμ ἐριτεά͵ ἰἱ. 6., 6.» 

356 γοτκοὶὮ (τεκταίνει τεκταίνεται, 

38 90 ον. 

ΟῊΛΡΈΊΈΕΝ ΧΙ. 

γον. 2. ΟΥ1 ὅδπηι. χνὶ. 7. 
γογ.4. ΤῈ σου οὕ [80 Τιογτὰ δ. το οσ- 

1. Ηδποθ 6 ΤηΔΥ͂, ΔΙπιοβῦ τπιραῦνασοθ, Γ᾽ 
δδοῦΐ 8 σμδηρο ἱῃ Ομ θ᾽ 8 ΟἰΓΟΠδίβ ποθ. 

γες. 8. , Ῥχον. χυῖ!. 18. ΤῊΘ Μίβδηδ αἷδοὸ 
(7ν. Αδοίιλ, ν. 9) ΠΌΠΙΌΘΥΒ διοηρ ὑΠ6 βδϑυθῃ ὑπ ηρΒ 
πῃ νι Π ἢ ἴΠ6 νγῖ86 ΔΘ ἀἰβυ ρυ ϑηοα ἔγοιῃ οὔἤοσΒ 
[686 ἴπο: “ΗΘ ἀοθβ ποῖ ἱβίιοστρῦὺ ΠΟΙ ΠΟΥ ἴὰ 
Βρεδικίηρ, δ ἃ ἀοο8 Ἐοΐ δβεναῦ 00 αυἱοῖκ.᾽" 

γογυ. 9θ. ΤῈ λυάρτοσηῦ δἰόσα νυνὶ δἰ ΠΏ ΘΓΒ, 
ἑ. ε., ὙὮΘΓΘ ἢθ6 18 Ἰυάρο. ΤΏθ ἀἄβδῆροῦ σοῦ] ὃ6 
[δὲ 6, ἴοο, ψουἱὰ 0 ᾿ἰοὰ ἴο πάρ ἔβ βοὶγ. 
“ὝΠοη ἃ τηδη ἰδ κοθ ἃ ΟΓΟῪ ἴον ἢἷἶβ ἰοβάθσ, ἢ18 
τοῦ ἢ) τηῦδὲ Ὁθ οΥοῦ ἔπ1} οὗ Ἤοδστίοη." Οσίϑηϊαὶι 
Ῥτιονοχῦ, 

νον. 10. ΟΥ δον. ἰχ. 11,12; 1 Τῆι. νἱ, 9. 
γοῖ. 11-18. ΤῈΘ ΙΏΟΣΘ ὈΘὨμ ἃ, ΠΔΙΏΟ]Υ, τ} 

Τοβροοῖ ἴο ψηδὺ 6 806 Κ8. Ηὸθ ͵ἴβ 41} [816 τζῶοσο ἱῃ 
πλης, ΟἹ. Ῥβ. Ἴχχνὶ 1,2; Ῥχου. χί. 24; 4180, 
ἴη0 αγοθῖκ ῥσονοσῦ : “ὙΒῈ ποῖ οὗ [6 β]θορίηρ 
(δδμθσιωδη) ἴδκοα," --- εὔδοντι κύρτος αἱρεῖ, --- ἀπὰ 
[86 ΞΟ σοππηθοίοα ἩΪ ἐς πὰ Ῥ] ἴδιο 8 Ζέἔνεδ, 
“88}}4," .» Ψὶ. 

γει. 17. Οἰνθῃ οὗ τλὸ Τιοστᾶ. Ασοοοσάϊηρ ἴο 
ἔμο οσμίοχί, τῆς εθ δτὰ πιϑϑπΐ, του] ἀ] Υ ῬγΟΒΡΟΣΥ. 
“- Εὐσεβέσι, χὶπ ἢ σοάϊγν. ὙΠῸ νογὰ ΟσςΌΣΒ 

ὍΟ ἰῃ [Π6 Ἰαίοῦ ΟὝθοῖ, δῃὰ δαΐ βοϊάοτη ἴῃ (86 
1 ΧΧ,, Ὁποῦρἢ ΘΟ ΡΑΓΒΌΘΙΥ οὔύθη ἴῃ [ἢ 6 ῥσχϑβδοηῦ 
Ὀοοῖ. 8866 υϑσβθ 22, χἱϊ. 23, 4; ΧχυἹ[δἭὋθ 22. χχχίχ. 
27; ΧἸ. 88. 10 Ὠοδῇϑ ΟὯΘ6 ὙΠΟ 15 σι] ὉΥ [6 
θα οὗ ἀοά, ν}}}]Ὲ ἀσεβής ἀθποίοθβ ἔθ σο ΓΑΙ. 
ΤΟ που εὐσέβια 8 ἔουπά αὐ χΙ]ὶχ. 8. 
εν. 18. Ῥιποδίηρν, ΣΦΙ ΎΥΟΣ. ΤΠ18 ἔογπι οὗ 

186 νοτὰ ἰθ ἐουπ ἃ ΟἿ] Ὠοτθ ἰη Β[Ὀ]1ς 4] ατοοκ. Βαῖ 
αὗ. δορμοοῖθβ᾽ Ζα., 8ιυ. Ὑπὸ νοῦῦ ἢ ΒΙΟΣ ἴδ 
18 8}}Π|6ἀ πηο8 8 “το ἀτδνν ᾿οροῦμογ." --- Τα ἰδ ἷθ 
ῬοΟΣΌΟΏ, ΠΑΠΊΘΪγ, ὙΠδὺ 18 ΒΕ Ὀ5Θα ΘΏΠΥ πηθηςὶοπθά. 
0 τιῖρῦ ἱποϊπᾶθ 4180 ἴἢ6 ὙΘΣΥ ΠΑΓΓΟΥΏ688. πὰ 
ΗΠ] 688 ποθ δροκϑη οἵ. --- Δ6 σοψασὰ. Οἱ. 
Μαδῖι. νὶ. 2, βοσὸ ἴπ6 Μαϑῦοσ ΒΡΘΔ ΚΒ οὗ [0 Ὦγρο- 
ΟΥΣ[68 89 Παυίηρ “ (Πεῖὶν τουνδγα.᾿" 

ΨοΣ. 19. δὴ ϑεΐ οὗἩ τ κοοὰ ἐπίηρα, ΟἿ, 
κα χὶὶ, 16 4. ; δἷδο, Φοῦ χχνὶϊ. 16 Ἐ, -- τίς 
καιρός, ὙΒ6Ὶ ἰἶγηδ, ἱ. 6., ΠΟ Βῃογί ἃ. ὑϊπι6; ΟΓ, 
Ροθβίθιυ, ψδὺ βοτὺ οὗ 8 {{π|6, --- Βα (του 165, 
νι δῦ ρμρονοτῖγ. ΤῸ ἢσβὺ ὑπβοῦρῃῦ, ΒΟΜΘΥΟΓ, ΘΟ .- 
ΤΟΘΡΟΒἊ8 Ὀοιίου ἢ ἴη6 οοπῖεοχῖ. 

ΕΓ. 30, Βιυμβο διδοίισεγζ, πιὶδἢ β΄. ἢ] ΘΌΒΏΘΣ 
δπὰ το δ ΠΟΙ ΘΓ, ΤΘΉΘΣΒ: “86 βιοδάξεβι ἴῃ 
[ΒΥ οΑἸης,᾿ ὑδκίηρ διαθήκῃ πὶ [Π6 Θ6η86 οὗ ἃ Ὀπεῖ- 
Ὧ688 οομγϑοῦ ὈΘΙΊΜΘΘΙ ἴνγ ῬΈσϑόμθ. 10 ΔΡρεδΙΒ ἴῸ 
18 ὑοίοσ, ΠΟΎΘΥΘΙ, 0 γψίγτο ἴ΄086 πογὰ 1.5 υδΔ] 



814 ΤῊΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ΤῊΘΔΠΪηρ; ἴῃ τ ΠΙΟἢ οΔ86, ἴοο, ἴδ του ]ά τοῦ παία- Ὅψετ. 29. ΤῊΘ Ταϊπηθα οἱῦοβθ {π|β Ῥγονοτῦ 89 
ΤΆΪΥ ΤΟΥ ἴο ἃ σουθῃδηΐ τηϑθ ἢ} Οοα τἤδη ἴο  ἔσοτῃ πὸ “θοοκ οὗ Βδὴ δίγα," Ὀυΐ ἴῃ δὴ αἰϊοτοὰ 
Οη6 πιδὰθ ἢ θδῃ. Οὗ. χ]ν. 11 οὗ [Π6 ρσϑαθηῖ ἔοσπ : “ Κδορ δνγαὺ [πὸ πη] τπά6 ἤἔγοπι ΤΠ ἢουδο, 
ὕὈοοκ δηὰ 1 Μαεος. ἰΐ. 20. ΤῊ ἰάδθα 8: “ Βα δίοδά- δπὰ ὑσίηρ ποῖ θύθσυΥ οπα τυ ΐη.᾽ 
ἴαδῦ ἴο ψΑ]}κ ἴῃ 6 νᾶῦ {πεῖ αοἀ Πη8 ογάἀαί ρα. νεσ. 806. Α ἄδοου ρασίσίαψθ. Θηρευτής, στὰ 

ψαγ. 21. Μϑτνοὶ ποῦ. Ὧο ποῦ 6 Ἰεὰ φβίγαυ | πέρδιξ, 'Β υιϑοὰ ἴῃ {18 Β686 Ὁν Α τί ϑύοι!]α (7 δὲ. 4π., 
ΌΥ ἴπθη. Δυᾶρθ ποῦ δἰ ΠΙΡΙΥ ἔσοτη ΔΡΡΘΆΤΔΩΟΟβ. [ἴχ. 8, 8). --- Καρτάλλος. Α αδκοῖ νῖτἢ ἃ ροϊηϊοὰ ΤΊ πἰρμῦ ἰδ ἰῃ {τᾶν α]], Ὀὰδ ν᾽ ΠῸ σδῃ [6]}1 νν μαῦ ἴδ} μοϊίοπι. Ιὲ 18 ἃ ἰδῖθ νογὰ, πὰ βἰδηδδ ἔοσ ΝΏ. 
Μ1}} Ὀτίηρ ἔοσίς 1᾽ 866 ἔορ {8 δῃὰ κοῦ Οὔ ΠΟΥ : : 

: . . Οἱ. 10 ΤΧΧ. δἱ οιῖῦ. χχνΐ. 9, 4; 2 Κίηρε χ. 7; Οτίθηταὶ ῥτονοσὸβ οἶδα ΌὈΥ π8, ΑΡρΡεμπὰ. ἱ. οὗ ἴδῃ Ζεν. νἱ. 9; δηᾶ ὅσπι, Διὶ Ἐρᾶ. ἐϊ 13. , 
ΤΠ Ώπ6Ρ᾽5 διδίε ἔαπαε. 

ον. 81. Ῥαυϊίοί ἃ Ό]οῦ (μῶμον). 1 τοπᾶον 4.8 γον. 35. ἘογαουΌ]θδθ, ἐπιλησμονήν. ΟἿ. : Ἵ 
448. ἱ. 25, οὗτος οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος. Ιτοπάοτοα ἴῃ γοτδθ 33, ΤῊΐΪ ατοεκ ψογὰ ἰβ ὑβοὰ 

'ἱῃ Ἡοιποῦ (ΟΘα., ἰἰ. 86) ἴῃ 9 δθῃ8ο οὗ ἃ Ὀὑγαπὰ ὑμδὲ ψοσ. 28. ῬΣσοσόῦσιοθ ὩΟΏΘ Ὀ]οδδθα Ὀοδζοτο μὲ 
ἄϑδὶῃ. ΤΊ 8 Ψ8Ὰ ἃ ουγγθῶΐ Οτϑοκ ργουοσῦ, βηὰ ἰδ ρῃ! ΠΡΟὰ οη6. ἴῃ ἴδ ἰαΐοσ Οὐθθῖκ ὑσοβα ἰδ νγδ8 
ἰτ ἰθ ποῦ ἘΠκ6}]ν υπ8Ὁ ΟἿΥ ΔΆ ΠΟΥ 868 ἰδ ΘΟ τ ΙΓ  ῬΘΊβοπ πο 88 Μοιχυθ, (μ6 ογὶς αοὰ. ΟἿ. Ηδ68., 
γϑίθγομοθ ἴο Ὑγῃδῦ τυΐχῆς ὃ6 Ἔχρθοιθα αἴγοσ ἀθδιῃ.) Τἧφοσ., 214. 
ΤῊΘ ξο] νης οἰαυδα, ταίμοσ, ϑῆοννβ ὑμδῦ ἰδὲ σα8] οσ. 82. (Οἵ. 948. ἡ. ὅ, Οτθδὶ σόβυ]β ΗοῪ 
116 ἴδκθῃ 88 8 ὑΠοἷθ, δῃὰ πὸ 116 π᾿ 18 Θομβθ-  ἔγοτῃ ΒΡΡΑΓΘΏΥ ἱπδίρσηἰ βοδηῦ σδτιβοα. “ΤῊΘ μδ88- 
4 }1ΙΘΠΟ68 [0 ΟΠΘ᾽ 5 ἔΑΙΏΪΥ δα [ἢ ᾿νοῦ ἰπ σΘΏΘΓΆΙ, ἰΒΆρΘ ΟἹ ἃ Τὶ 18 ποίπίηρ, Ὀπῦ 1Ὁ ΒΟῸμ ὈΘΟΟΙΠ68 ἃ 

τΒοσουςἶαγο." Οτίοπίαὶ ρσουθτῦ. ὙὙΠΟΝ 88 ἴ0 ἀούθττηἷϊπο Ὑποΐποῦ ἰδ Ὠλὰ Ὀδθη 
ΤΟΔΙν ϑυςορδδίῃ!. ΒθηΒοπ᾿Β διδοίισετε τοπᾶθτβ Ϊ τ. 84... ΤΌΣΩ [866 ουὔὖ οὗ ἐΒίῃο ΟὟ, ἀπαλ- 

λοτριώσει σε τῶν (248. Οο., ἐκ τῶν) ἰδίων σου. ΟΥ, “Απᾶ [Π6 Τ8ῃ 18 Κπονν ἔσγοτῃ ἢΪ8 οχὶϊ,᾽᾽) ΠΒΠΊΘΪΥ, 
10 οἰγουπηδίδησοθ ἀπάστγ νυ ἢἰσἢ 6 ἀΐεβ. ΟἿ. χὶν.  τδκίηρς ἰδίων ΔΒ τ ΑΒΟΏ]η6, “ οδίγδηρθ ἔγοσῃ [ἢ 60 
16. ὙΠοτο [8 δὴ οἷά ϑραηΐβηι ργονογὺ : “(8}} πιο] ὑμβίπ οσσῃ μουβϑδοὶά," 
Ὠοῦ 88 ΟἾἶνο [1] γοῦ 8660 τη6 ψϑιδοτοα." 

ΟΕΠΑΡΤΕΕΚ ΧΙ]. 

1 ΤΡ ἰοὺ νου]ᾶβι  ἂο ροοᾶ, Κπονν ἰο ΒΟ μου ἀοθϑύ 1, 
Αμπά ἰδοὺ νι} 3 Ὀ6 {παπᾶ ἔου (ΠΥ ὈΘηϑῇίβ. 

2 Ῥοροοᾶ!ίο ἃ ροᾶϊ]γν τηϑη,2 δῃᾶ μου νυ] ὁ πα ἃ ΓΘΟΟΙΏΡΘΏΒΘθΘ ; 
Απάὰ ἢ ποὺ ἤτοι μἷπ), γού ἴτοιῃ ἴμ6 Μοβὶ Η!ρΡΕ. 

8 ὙΠΟΓΘ 8 ἢ0 ροοᾶ ἴον ὅ Ηἷπὶ ὑμαὺ 18 ὈΘπὶ οὴ 5 6]], 
Νον ἰο μῖπη ἐπαὶ σίνϑι ποῦ 81π|8 ρ]δά!γ.ἶ 

4 ἄσαϊνϑ ἰο {Π6 σοα]γ "παη, 
Απά ΒοΙρ ποὺ (86 ὃ β΄ πῃ 6 Ὁ. 

ὅ ὍὮο ροοά ἴο ἃ ἸΟΥΪΥ πιδη, δπᾷ ἢ σῖνο ποῦ ἰ0 8ῃ ὉΠΡΌΑΙΥ οη9 ; 9 
Ηο]ά Ῥδοκ Ηἷβ 11 Ὀσϑδά, δηὰ σίνϑ ἐξ ποὺ πηΐο ἷπι, 
1,68 Βδ σοὺ Π6 ὉρΡΡΘΡ Βαπᾶ οὗ 13 {π66 ὑΠΘΓΘΌΥ ; 
ΕὸΣ ἰδοὺ 13 5810 γϑοϑῖνθ ὑνγῖοθ 88 ταῦθ 601] 
ΕῚγ 41} (Π6 ροοὰ μου πιᾶγοβί μανα ἀοῃθ ᾿" αἰπλ.ἦΡ 
ΕῸΓ 4180 ᾽δ 1ὴ6 Μοβὶ ΗἰρῈ Βαύθιῃ β' ΠΏ ΘΓΒ, 
Απὰ Μ|1] ΓῈΡΑΥ τ ἢ ρυμΙβμμηθηΐ 1 (Π6 ὉῃρΌαΪγ.᾽8 
αἴνο πηΐο {Π6 ροοᾶ, 
Απάᾶ Π61ρΡ Ὡού [Π6 Β΄ ΠΠΘΓ. 
Το 15 [τϑμα ψ1}1 ποῦ θ6 ραηϊβηρᾶ Ὁ ἴῃ ῥχοβρδσὶγ, 

Ἀπὰ {16 53: Θηθιην Μ011} ποί 5323 6 πάθῃ ἴῃ δανθγβιῦγ. 
Τὰ {Π6 ργοβρογι οἵ 8 τηδῃ 18 5. ΘῃΘΙΏΪ6Β ΓΘ ἰπ ΒΟΙΤΟΥ͂Ν,᾽" 
Απὰ 55 1η ἢἷβ Δάνθγδ υ ονυθῃ {86 ἦ ἐγ θη ν}}} ἀθραγί. 

10 Νενογ ἰγυβὺ {πϊπ6 ΘΏΘΙΩΥ, 
ΕῸΓ 88 {86 πηρία] 3 συβίοίῃ, 8ο 33 ἢἷ8 το Κοάῃθ88. 

γαοτε. 1-6. --- 14, Υ΄ : Του ἰδοῦ πὶϊ (Ἐὰν εὖ ποιῇς)  ἔζἔΚΞ5ΞΞ0 δ} ἰδλομ..ὐ δ8 ἔδο μοάϊγ "αθ.0 45). δὄδοδη ΠῸ 
βοοὰ δοπιο, (ἔστιν ; Ετίίξδομο δἀορίε ὄσται ἔσχομῃ 111. Χ. Η. 28. 1δδ. 1δ7. 248. 268. 284. 6ο.) 0θ.Ὁ 516 αἰνγδυδ οσσυρίοὰ ἰδ 
(ἐνδελεχίζοντι εἰς). Τ εἰνϑίῃ πὸ αἷπιδ (τῷ ἐλεημοσύνην --- (ο.. ἐλεημοσύνης --- μὴ χαριζομένῳ --- (ο.,) χωριζομένγῳ. Βυη- 
86} 8 Βιδείισεγά, ζο] ον ἢ ς Βτεοιδοβηοίάον, τομάθσβ, Απὰ ζοὸσ εἶτα, το πα ποῦ ΓΒΔ κΚίυϊ 10Σ ἴδυοσβ. ΤΏ γασὺ ἰα πρβοὰ ἰπ 
[16 οἰαϑδίοδ οὔΐθῃ τί ἢ (δ ΔοσΌΒ. ἴο ἀοηῃοῖο σοὶπ α ἐλὶη σἰααίν. ΟἹ οτα., Οὐὠ., χχῖν. 238; Ποτοά., ἱ. 91). 9 α (τῷ). 
8 γψγ0}} (εὖ; οἵ. γοτ. 1) πηίο ἀΐπι ἐλαὲ ἐξ Ἰο]Ὺ (τ ζεομα βίσίκοβ οὐἱξ τῷ Ὀεΐοτο ταπεινῷ, τὴ 111. Χ. Η. δ. 4].) δηά. 
10 [ΠὨ6 πυροάϊγ. Ὧ (Ὦγ (σον, 28. 248. 6ο.). 12 ΟΥθστηβδίοσ. 12 εἶδε ἴοι. 14 βῃΔ}0 δύο ἀοῦθ (ἂν ποιήσῃς}. 
156 Ὁπίο Ὦΐπ|ι. 16 ο»γί αἷδο᾽ι 17 γϑῃροδῃοθ τιηΐο. 18 ὨηκΟάΪγ (Η, 106. 248. 268. 6ο. δἀά φυλάσσει (Η., συνθλάσσει) 
δὲ αὐτοὺς εἰς ἡμέραν ἐκδικήσεως αὐτῶν. Α.Ὗ. : Απὰ Κοεροίῃ ἔποπι δαδίηδε ἐπ τι κι ἀδγ οἵ τ οἷν Ραυ δ τθοὶ). 

γοτα. 8-10. --ἸΘΆ Ρν.: Α. Ὁ οδῃποὲ ὕ6 ΚΟΤΕ (ἐκδικηθήσεται ; ἐκβληθήσεται, 1δὅ. 248, Οο. ; 11Π1., 89 πκατιο, οχοορὶ 
ἴῃ ὑπὸ Ἀτορ. ργεῦ χοᾶ, [ὁ μβαυίης ἐν; 106. 268., ἐπιγνωσθήσεται ; ΟἹ 1Δὲ., αρποδοεῖμν ; οἴ. Οὐπηι.). 31 δὲ (Ὁ). 53 ὁρη- 
ποῖ (ζυϊ.). 35 ογπὶί αἷ6. ἭΝ τοὶϊ δε στίονοά (ἐν λύπῃ). 36 Βυϊ (καί) 36 α, (ὁ). 31 [4Κὸ δὸ ἰστοῦ (ὁ χαλκός : 
ὯΙ. Οὗ ΑΟ Υ,,, ὄὅναδξ; οἴ, Οὐπι.) Ῥ μοὶξ. 

ῶΩ;͵}ᾶ͵ἊἼ}: ὦὉὉ᾽. “2 ὁ» 
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11 Απᾶ ἐπουρὰ ἢ Βυμλῦ]6 Ὠΐπη86], ἀμα ρῸ ὁγουοῃϊηρ, 
Τακο μορα ἰο ὑπ γβθὶζ δῃᾶὰ ὕθνγαγα οἵ ἢ1πὶ, ; 
Απὰ ἰδοὺ νῖ]ῦ 06 τὸῖἢ τοϑρθοί ἰο 5 εἷπι 88 006 Ὅὅ780 Παίἢ ὃ ψ]ρθᾶ 8 Ἰοο κί .88, 
Ἀπᾶ ν]05 Καον ἐμαὶ 6 οογθγθᾶ πού ᾿ἴπη861} ἔοσθνϑν τ θἢ ταδί. δ 

12 δϑϑοὺ ἴηι ποΐ ὈΥ (866, 
1,68[, Ββανίηρ ονθγι σονγῃ δ ἐμ 66, ΒΘ βίϑδῃα ἴ ἴῃ {δ γ ΡΪ806 ; 
δοδῦ Εἷπὶ ποῦ ὃ δὖ (ῃγ σὶσιιὶ μδπά, 
1,οϑὲ ἢὨ6 866}. "9 (Πγ βθϑί, 
Αμᾶ ἰδοὺ δἱ Ἰαβί βπα ἔγὰθ 1 ΤῺΥ ἼΟΓΑΒ, 
Αμπὰ Βᾶνθ ΓΘΙΏΟΣΒΘ ΟΥ̓́ΘΣ ΓΑΥ͂ ΒΔΥΪΠΡΒ.}} 

18 Ὕ)ο Μ11} ἈΓΓΥ 8 μανοῦ Ὀϊυύθη ὉΥ 12 8 8 δτρθῃΐ, 
Απμπᾷ 811] ὑβοβα νγῆο 18 οοτηθ Πρ τ]ὰ Ὀθαβί ἢ 

14 8. ποῆδ, Ὠἶτὴ 16 (Πδὖ ροσίϊῃι [0 ἃ Β΄ πηθγ, 
᾿Απᾶ ταϊχϑι ἰπ πὶ ᾽δ 15 51η8.}6 

15 ἘῸΥ ΔΎ8116 ἢ6 Μ111 0146 σὴ (866, 
Απα ἢ χὅ δου Ὀορίη ἰο [Ἀ]],18 ἢθ τ} ]] ποῖ ἔδυ. 

16 Απᾷ [89 15 ΘΠΘΙΩΥ͂ Βροδϊκοίῃ βυθοῦ τι Ὠἷδ 1108,29 
Αμα 51 ἴῃ δὶβ μϑατί ΒΘ ͵β ρῥ]δῃηϊηρ 2 ο ἰδτου [866 ἰπίο 8 ρϊ ; 
ΤὮΘ ΘΏΘΙΩΥ 55 ψ1}}} γγθθΡ τὶ} 18. ΘΥ68, 

17 ἸΤἰ ϑάνθυβιυ τηϑοὶ 
Αμα 3" 1 Βα πὰ Ορρογί ιν, δα Μ|1}} ποῦ Ὀ6 βα 1886 04 τ} Ὀ]οοά. 

866, δου τν|ι10 35 πὰ Πἰπὰ ὑμότο Ὀοΐοσγθ ἴμθ6; “ 
Αμπὰ 88 ὑβουρ ΒοΙρίηρ, ἢθ ψ}}} {σὶρ [166 υρ. 3 

18 Ηδ Ὑ111 βῆ !κθ ᾽ἷβ δα, δῃᾶ οἷδρ ἢ18 Ἀδάμ, 
Απμᾶ ὙΒρΡΟΥ 39 τυ ἢ, πα οἤδηρθ Ὠἷ8β δουῃύθῃδῃοθ. 

ΨῬοσβ. 11-1δ. ---1 αὶ. Υ. : Ἐδουρῆ. 
1Δεκ8 ΟΙΘΔΣΙΟ68). 8 Ηὶ [που πδαδὲ. 4 ἐδοὺ δΒδα}}. 

κατίωσε ; 5606 (Ὁπι.). 
καταστρέψας). Τ βἰδηά ωρ. 8. Νοῖίδος ἰϑί κἷπι δἱς. 
ΣΟΙΙΘΙΩΌΟΣ (ἐπιγνώσῃ). 
--68., νὶτὰ Α]ά., δὰ μὴ δεσμεύσεις δὶς ἁμαρτίαν, ἐν γὰρ μιᾷ οὐκ ἀθωωθήσῃ ; οἵ. Υἱὶ. 8). 

15 15 ἀοδ]οὰ (τλᾶτα.,) νιέηίδα) ἩΪΉᾺ Αὲσι ἴῃ. ΔΌΥ δΒΌΘὮ 88. Ἡ οὔθ. 
16 7411} (ἐκκλίνῃς ; οἵ. Οὐπι.). 

γειε. 16-18. --Ἰ9 ΑΚ... : ΑὉ. 
καὶ ἐρεῖ σοι καλὰ λέγων). 
ὁ ἐχθρό) Βαϊ. 

31 Βυ. 

36 ΘΟ6 ΠΡΟΣ (ὑπαντήσῃ). 

3 Ὑεῖ ἰλκο κοοὰ μοοῦ (ἐπίστησον τὴν ψυχήν σου) . . .. Β8Α1} Β6 τηίο (ἸΣίΟΣΑΙ, θας 1 
δ᾽ πἷὁ χα Ὠδί ποῖ ὈΘΘῺ δ᾽ ἐοβοῦμοσ τ ροὰ ΔΎΔΥ (οὐκ εἰς τέλος, 

δ ΒΘ 6 παι ογοσγί τον (μὴ ἀνατρέψας ; μὴ ἀναστρέψας, 111. Χ. 1δδ. 167. 808. ; 248. Οο., μήποτε 
9 ρρεὲκ ἴο ἰακο (Η. 106. 248. (ο. κἀὰ λαβεῖν} 10 (ὴ9 ᾿δεὶ 

Δ] 6 ργἱεκοὰ ἐμβογον } (ἐπὶ τῶν ῥημάτων μον κατανυγήσῃ. Οοάά. 11. --- ἰἢ (86 ὌΡΡΟΣ Σιδιαὶπ 
15 ἐλαΐ ἰδ Ὀϊξδ τ (ἢ. 

16 οὐ ιτσόο τοὶ »ίίν. 
15. 0ὲ 

1 Βυς (καί). 

0 150 (68. Α]ά., τ τ 11. ἴῃ ἐμ ᾿οτσοῦ τππδυχίη, δὰ ὰ καὶ πολλὰ Ψιθυρίσει (οἷ. τον. 18) 
82 Ἰτηασίπ οί ΠΟΥ. 

356 Β4]ὲ. 
Μ55. ; ἐεχὲ. γεε. Ὧδ5 ἐκεῖ ἄγκι ; 111. 106. Ὠανο ἰξ Ὀοέγοθι ἰδ: 6 ΟἿΟΣ ἔνγο ἸνΟΣᾺδ). 

38 Ἠὸ (Η. 248. 268. 6ο. ΑἸά. ΟἸἹὰ [.μιἱ. ϑγγ. ΑΣ. οτηΐξ 
3: δηβᾷ ἷτη ἔΒοΣῸ δτδί (πρότερόν σου ἐκεῖ, τ ΙΏΔΗΥ 

56 τῃουχὃ 6 ὑγχοίθηὰ ἴο. 6} ἐῤδε, 
ψεῖ ΒΔ} ΒΘ ὉΠ ἀοτταΐῃθ (ΠΙΔΣΒ.,) ἐμρρίαν) ἴμοϑ. Οἵ. ὡς βοηθῶν ὑποσχάσει πτέραν σον. 1 ἰϊ., δ᾽ 82 οη0 Πα) ρίηρ, μα υὶ]} 
ἐσΐρ τρ ἐᾺΥ 210οἱ."" βοθ Οὐηι.). 39 ͵Βΐδρασ (1[ἰ., λα, Ὀὰὶ υδϑοὰ 10Γ᾽ πιδι οἱοῦβ ἩΒΙδρου ΡΒ ὈῪ ῬΟΪΥΡ.) 

Οβάρτεε ΧΙ]. 

γογ. 1. 
χὶ!. 20. 

γες. 3. 896 ἴδ ααυΐίο αἰ δοσθης ΘΟ 89] οὗ ΟἿΓ 
Ιοτὰ δὲ 1πΚὸ νἱ. 27 
ον. 5. Ἡροὶ]ᾶ Ὀδοκ μΐβ Ὀγοδᾶ. Τῆθβθο πογάβ, 

ΔΒ [ΔΓ 88 ὙΘΙΒΘ 7 ἱποϊηδῖνο, ΒΓο βοηθοί ον ΓΠῖη Κ8 
τηῦσξῦ ὃθ 8 Ιαἴοῦ δι αἰτίου, δὰ Βιμδο᾿ 8 Βιδοίισεγκ 
δότοοθ Ὑἱῦἢ Ὠΐ. ΤΠθὸ ΓΘΒΟῺΒ ρἴνθη, ΠΟΥΘΥΘΓ, 

᾿ 8.6 ἐπδη δ] οϊοηῦ ; ΠΒΙΏΘΙΥ, μ88}᾽Ρ ΓΠΠ6 δδῖ6 ἰάθ88 ΔΓΘ 
τοροδιθά, δῃὰ ὕπδῖ ἐ6 τοηάἀθγηρ οὗ ἴΠ6 οἱ ὑΓὙ8η8- 
Ἰδουβ (Ο]4 απ, ϑυσγίας, δὰ ΑΥδΌϊ6) 18 σοη- 
ἔυδοὰ. 6 γοροιϊδίοι ἰ8 ΟὈΥΟΌΒΙΥ ἔοι ΘαρΒ 8818 ; 
Μ ῊΠ6 106 ναχίδιυϊομβ ἴῃ (Π6 οἷά νΘΥΞΙ 8 ΤΑΔΥ Ὁθ 
Ἰοοκοᾶ ὉΡΟῺ 88 αἰζοπιρίβ ἴο βοζίθῃ δοθῇ ας 86 
Ἰποχοῦβα Ὁ1]6 ὨΔΓΒΉ 688 Οὗ [Π6 ΘΟ. 86] ρίνεη. ΤΠ6 
δΥγίας, [0 Σ ἰῃβίδῃςθ, ἰηδίοδα οὗ “ Ἡοϊὰ ὑὕβοῖκ ἢΐ8 
Ὀγεδα,᾽᾽ Βὲ8 “Ἰηϊγυβῦ ποὺ ἴο Βἷπι [ΠΥ ἩΘΑΡρΟΗΒ.᾽ 
ΤΆ ΠΟΥ 4180 οὔ ἐτθα γοσϑο 7. 
Ἄγ. 6. Τοῖς ἀσεβέσιν, ἴ Ὗ υμχοᾶϊν. ΤῊ 

πογὰ ἢδ8 ποῖ ΒΙΣΩΡΙΥ ἃ πορϑίνο ἴοτοα, ἐσϊλοιμέ σοά- 
ἰΐπεεα, ὈὰΣ μοβίζἷνο, δὰ γϑρσοβοηῖβ 06 ὙΠῸ ἰῃ 
οἰδγδοῦεσ δηὰ 1ἰἴθ 8 ορ ἴο (δῖ πο ἐδ 6 
ἔραν οὗ ἀοἀ ψου]ὰ τϑθααϊσο. ΟἹ. ΥΥ δὰ. {1}.. 10 ; ἱν. 
16; χῖχ. 1. 

γον. 8. Οἱ. σου. χίχ. 4, 7. [ἴὸ 18 ποὺ ἱπιρτγοῦ- 
8019 τδὲὸ τς ἰγαπδιαοσ οὗ οὐν ὈοΟΪς χϊβιπάθγ- 

σέ, χχ. 15, δῃὰ ἴθ οοπιγαβῦ 'ἰπ οι. βιοοὰ [εἷ8 ἰοχὶ δ 0818 ροϊηῦ, βῖποθ ϑοῖὴθ βαςἢ 1468 
8.8 δὲ πιαπιὶ 78, δὲ Κποισπ, Ββθτῃ8 ἴο Ὀ6 γοαυϊγθὰ ὉΥ͂ 
[Π6 οοῃίοχῦ, 838 [ἢ6 νϑηίουβ γοδάϊηρϑ βῆουγ. 18 [ῃ0 
ἴοχῦ ὃ6 γοίβἰ πο 845 ἰὉ ἰβ, ἢονγονογ, δηὰ [6 ΤΣ8}}8- 
Ἰαζίοῃ δὲ ρωπιεἠδεα δἀῃιτοὰ το, ἴ[θτὸ οου]ὰ 5011} Ὀ6 
ὃ ῬΆΒΒΑΪΘ δθῆδβα οὈὐαϊηοὰ ἔτσοιῃ [ἢ 9: 4 
γἱοπαῖ οἱ ποὶ δὲ Ῥμηϊδιθα π᾿ ργοδβρογιίψ, ἵ. 6., ἃ 
Βιρροβοα ἔγϊθπᾷ, ΠῸ 8 ποῖ ΤΘΆΠῪ δυο, Μ01}} ρσῖνθ 
ὯΟῸ Ο(ΟΑΒΙΟυ ΤῸΓ ΡΠ ΘΠ ΠΠΘηϊ 85 ἸΟΩρ 88 ΟἿΘ 18 
Ῥτγοβροίουῦβ. ΤΠ ᾿δίϊεν οἰἶδαβα οὗ (6 ζΖο] οί 
ΝΟΙΒΘ, ἴῃ ἕδος, ρίνθδ βυρροῦι ἴὸ ὑπὶ8 γϑηάοσίηρ. 
Ι͂“πάρ, Βαμδομ᾿β Δδιδοίιυεγς, ἀθὰ Οὐ ΓΒ ΤΘΏΘΘΥ: 
“Νοῖ ἰπ ροοῦ ἔογίαπθο ἰδ [ῃ6 ἔσἐπαὰ πον." 

γον, 10. ΤΙγοὰ (4. Ν.), χαλκός, Ταῦ Γ ὄγοηζε, 
ὑποῦρσἢ ὑΠ6 ννογὰ 13 ποῦ ἱπίγοα  Θ ΠΌῪ 864 ἴῃ τΠ6 
δῖον ατροῖκς ρουΐβ ἴοσ σίδηρος. ἴβα8}}γΥγ, πΒουγονου, 
ὕπ6 ψορὰ χαλκός Μ͵88 Δρρ 194 ἴο ἃ τηϊχίατθ οὗ οορ- 
ΡΟΥ δηά (1, δηνογίηρ 0 Οὐ ὈΓΟΏΖΘ. 443 πγοίβ] 
Τυβίβ, δι ἃ 8 πὸ ΤΏΟΥΘ ΓΘΟΟρΡΈΪΖΘΌΪΘ 88 βυςἢ, 80 
Ὑ]ΟΚΟάΠ688 8 σΟΠΟΟΑΙΪΘα μῸΘΥ 8. ἴδ δχύρσίου. 
Ον, 848 γτυϑῦ βροὶ 8 [Π τηθῖ8], 80 ὙἹΟΚαάηθββ [ἢ0 
ΤΆΔ, --- [6 Οδύθη 510 16, δὰ ποῦ τθᾶὶ, ἔσϑηά. 

γον. 11. Υὔοιι ν1}} Ιθαγη, 1ἔ γοι δγὸ ργυάοηῦ, 
ὑῃδῦὺ Ὧθ 18 δΔἰννγαὺβ [6 βΒδΠ|06 ὈΔ86 πηδῆ, δα ἢ85 
Ὁ ΓΔ ΚΘ οἢ ἃ ἀἸ οτοηὺ μχυΐβ6. Οἱ. Ῥγου. χχνυί. 
24 Τῇ. -- Α6 οὔ ὯΟ Βα πὶρϑα ἃ Ἰοοϊείτα - 1688, 
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εἰς. ὙΜΏΘη ἴΠ|6 πιοῖα]]ος πιΐστου ἣδ8 θθοὺ πὶροὰ 
οἸθϑπῃ, δηὰ ὑΠ6 ἔσθ ἱπηᾶρθ ἈΡΡΘΆΓΒ, ὑπαὶ Μ1] Ὁ 
ουϊάθηῦ τ ΠΟΙ γὰ8 σοποθαὶθὰ ὑθέογθ. Τα ἰδδῦ 
οἴδῶδε οὗ [Π16 υϑῦβο ΒΌΠ ΒΟ Β Βιῤοίιοοτί ττα πα] αὔθ : 
“0 εοἱἱξ ἰλοι ἰδατη τσλειλεν ἦε 8 ποί γιδίοα 7Ὀγεῦετ.᾽" 
ἘΥ ΖΒΟΙΘ : “ Απα βηὰ οι δαὶ ἂε σουεγοα ποὶ ἀϊπι- 
δε{7 ἰο ἰλ6 ἐπα (αἰισανδ) ευἱϊλ τιιδί,᾽ 1. 6., μὲ 6 δ88 
ποῦ ζογουοῦ ρ]αγοα [8]86, Βίποθ γοῖ δᾶγθ ΙΓ ν 
αἰϊβοονογθά ἰδ ΠΥΡοΌσῖβΥ. Οδδὺ νοῦ] Ῥγοῖοσ ἴδ 
τοδαϊΐϊηρ οὗ 1Π]., κατίωται, ν ἩΪςἢ που]ά οἶνα, μον- 
ΘΟΥΘΓ, ὨὈΟἢ [ἢ ΒΆΠΠΘ 56η86 : “Απὰ (ποὺ νὶ πὰ 
οὔῦ {παῖ 6 ἰβ ποῖ δ] οροίθορ οονογοὰ τ ἢ σχαβὶ,᾽ 
ὦ. 6., 0510 “8 ἀἴβοονοσ νυ ἢδῦ ὨΐΒ ἴσῃ ἰηπναγὰ οοπαϊ- 
ἰἰοη 15. 1ἱπάθ τοηᾶθσβ [η6 ΨΠΟ0]6 νϑῖεθ ΥΟΥῪ 
Ἰοοβοὶν: “Τοῦ δι ἴογ ἢΐπὴ ἃ. ΡΟ] Βα ΤΩΪΣΤΟΣ, 
ὙΠοσοΐουθ π6 Μ1}1 ποῖ δ᾽νγδυΒ βίον. κἷβ γί," διὰ 
ΤΟΙΠΆΓΚΒ: “806 τόδοτνο δῃηὰ ὑδίο 1] 688 ἴο- 
ὙΒΓΒ [Π|6 ΘΙΘΙΊΥ͂ ὈΓΠΡ8 Ὠΐτὴ αὖ αϑὺ ἴο ὑΠΐ8, {Πα 
Ὠ6 ἷβ ΟὈ]σοὰ ἴο δοῃοθδὶ ἢΐἷβ Ὀ]οίο θα. Βαΐ ἐπ 18 
ῬΟΤΙΥ ἰ8. ποῖ παίουσα], Ὀαϊ ἐογοοά, δπὰ ὑποσϑῆοσθ 
ἀδηροΓοῦβ.᾽; 

6... 12. ΑΥὐ [ὮΥ σίψῇ Ββαηὰἃ, ΤΏ ρ]866 οἵ ΒΟΠΟΓ. 
, τ. 18. ΤΒΘΓΘ δ.Ὸ οὐ αὖ ὑΠ6 Ῥγδοβοηῦ ἀμδΥ, 
Ἰπ Ἐργρὶ δῃηὰ [ηαΐβ, Ῥδγεοῦβ ὙΠῸ σϑρίατο δηὰ 
ἴγϑὶμπ δοσροῃΐβ ἴου Θχθ ποθ, ὍΠΟΥ ΔΙῸ δΒΟΙΔΘ- 

υπ|08 τηϑδά6 ἴο ἄδηοθ ἴο ἴΠ6 τημδίς οὗ ἃ δαίδ. 
“Αἱ ΒοιηθΑΥ, ἰπ [πάϊβ, [πΠ6 οο]οὈγαιίοη οὗ 186 
“Ἔδει οὗ δηβδκοδ᾽ ὑσϑβθηῖδ [6 ΘΧΙΓΔΟΤΟΪΠΑΣΥ 
Βρεςίβοϊθ οὗ δοιηθ ἴῆσϑο μυϊνάτεὰ “ΘΒ δύτεσ ᾿ δδοὶ 
οδείηρ ἃ δδεκοῖ ψἰτἢ δρους ὑΚΘΏΓΥ ΟΟΌΓΆΒ, 
ξεϊμοιρὰ ἴῃ ἃ Ηἰπάοο ἴδπιρὶθ, νβθη τ86 σγοδῖῃζοθ 
ὍΤΕ ξοά νι τ Ὀυ 8] οΟ 68 τα κ ἔπτηϊδηθὰ Ὁν ἢ 6 5Ὁ- 
ρμοσϑυϊ τίου ρΡθορῦ]θ. ὙΤῊΘ τοθ Ὠδῃα1]6 ἴπϑι ἢ 
Ρουΐοος πποομοοσῃ."- δὴ Γχϑθθορ, ΜΒίδίε Γαπάςε, 

. 806. 
: γεν. 15. Βοαίῃ ἴο 7811 (ἐκκλίνῃ:). ἘΣΤΙ ΖΒΟΊΘ, 
ψ ἢ} Οδδῦ, που] ἰγβηδδίθ ὉΥ͂ ἰεσεδί (ΗοὉ. 
(ΞΟ οἱ Γ3), διγπεεί αεἱάε, υοἱιὴ ἀταιοεεί ἔτοτα πα, 
ου ἔπε στοπηὰ τῃδῦ {Π6 τησδῃίηρ' (0 γα 8 ἵπιρτορ- 
ΟΥν αίνοῃ ἴο ἴπ9 πογὰ; ὃδαλὶ 1ὑ 8 δάορίεα ἴογ 
ΒᾺ ὈΘΌΒΉ0Θ Ὀγυδὶθδ, Γυΐμοῦ, ἢθ ΤΥ οὔθ, Βιοῖ- 
βοῃηποίάον, ὙΔ}}, διὰ Βυμβθη᾿ Β διδείισεγξ,. 

γον. 16. ὙΝῈ Ὀ]οοά -Ξ στὰ τ. γ Ὀ]οοά, 
γον. 17. Αοοοτάΐϊηρς ἴο Εὐίσϑομθ, [89 ποσὰ 

ὑποσχάζειν, 88 σοῃρουηά, ἰδ ἔοαμὰ ΟὨΪΥ Βοσθ. ΟΣ. 
[06 ΓΧΧ. δι ὅοσ. ἰχ. 4, πτέρνῃ πτερνιεῖ. 

ον. 18. ἘῸΣ βίτο ἶδὺ Ἔχ ΘΠ }]08 οὗ [Π6 τασίοῦβ 
(οκθηβ οὗ ἀἰδθο οὶ ἴον, 860 χἱϊἹ. 7; Φοῦ χνὶ. 4; 
Νδὶι. 11... 19; Μαῖϊ. χχυιὶ. 89. 

ΟΒᾶρτεκ ΧΙ]ΙΠ]. 

1 ΗΕ (μὲ ἐομο οί ρἐὑοἢ ψ}}}  Ὀ6 ἀοΕ]ρά,2 
ἈΑπᾶ δο {με Πα} 6] οσυβ ἢ τ ἢ ἃ ρχουᾶ πιαπ ψ11} Ὀθοοταθ 11|κ6 ὃ Ηΐτὰ. 
Βυτάφθπη ποΐ {Πγεθὶ ἄρον ἴῃ ρονογ," 
ἈΑπᾶ Βᾶνθ πὸ ἔθ] ον τυὶ1 ἃ πιδῃ ὅ τσ ο᾽ δηᾶ σίομοσ (δὰ {ὑπ γβο]ξ; 

᾿ὙΥΠδῦ [6] ον ὶρ ἤδίι δ Καί] 8 τ } Τ Θαγίῃθη μοί ἢ ὃ 
ΤῊῖΒ πἰ (6 .ἢ δραϊηβί, δηα {πᾶ Β Βῃϊνογθα.» 

5 ὦ ἤἕὸῷ ὧθ 

Α τίσι τπβδη ἀοοίι 19 τσοηρ, δπᾶ ἢ6 ἐμγθαύθμθι θϑϑίαθα ; 11 
Α ῬΟΟΓ τηδὴ ἢ 18 στοηροά, δῃηὰ ἢ ἱπίγθαίθι ἢ θ6581468.}5 
1 ἐποὺ Ὀ6 ἴον ἀΐξ ῥγοῆϊ, ἢ ν111}} υ;886 [066 ; 
Απὰ 16 1 του ἢᾶγθὸ πδμὶ,} μΠ6 νν.}} ἔόσββκο [Π 66. 
1 (ποὺ Βανο αηῳ ἐλίησ, 6 ψ]1}} ἵν τσὶ (866, 
Υ68, Κα Μ11] διαρίγ ἴμ66,}5 δηὰ Πα Ὑ111 ποῦ ἰσου]6 ἰπηβο 1 
Τ: [6 ἢᾶγῦθ πϑϑὰ οἵ {1|66, βο 711} ἢ6 ΘΔ {66 Δβίγαυ, "δ 
Ἀπ βιη116 ρου ἰμθθ, δηὰ ρυὺ {Π60 ἴῃ ΠΟρΘ ; 
ΗΔ ν1}1 βρϑδὶς πο (δίηρβ ἰο (Π66,}5 δΔηα 8βαγ, ΥΥ αὶ ἰβ ἐγ ποοᾶῦ 9 
Απά δ ν1}} βῆδιηθ {π866 ὈΥ ἷ8 ἔθβδβίβ,": 
Ὁμπι} μα μα δπιρίϊοᾶ {Π66 33 ὑτγῖοθ ΟΣ [ΠΣΊΟΘ, 
Απᾶ δἱ Ἰαβὺ 5. [6 Μ}}} Ἰαὰρἢ αὖ {π66.5 
Αἰοσναγα, μ6 ψ1}}] β66 (866, διὰ 5 ν1}} ἔοσβαο ἔδθ6, 
ἈΠ 5ῆδΚα ἢἷβ ἢδθϑδᾶ οὐϑδὺ {Π66. 
Βοναγα 16βὲ 5 μου Ρ6 ἰοὰ δείγαυ, 
Απὰ ὑχουρὶ Ἰοῦν ὈΥ “5 [ἢγ 1011}}γ. 

γαῖ. 1-8. ---14ἃ..0.Ψ: 588}. 
φαι). 
8 μοὶ Ἰοχοίθοσ. 
(Βὲδῖ. δοζ.). 
(προσδεηθήσεται ; προσαπιληθήσεται͵ Χ. Η. 248. 0ο.). 

ὝοΙ. 4-8. --- 19. 4.Υ.: Βυϊ. 
σε; εἴ. τον, 7). 
(ἀποπλανήσει σε). 
1οοὰ). 

19 μροαῖς [Π66 ἴδίτν. 

3 ἀεῇ]οὰ ἐβοσον (248. σο. ΟἸὰ 1Δὲ. οἀὰ ἐν αὐτῃ). 
4 γόον ν Ὑ8|19 δου Ἰἰτοεὶ (Η. 248. 6ο. δἀὰ ἐν ζωῇ σον)- 

9 ον ἴἴ ἴμο ὁὴ6 ὃθ διρ ἰδ ἀρδὶ πὶ (6 ΟἴμΘΡ, 1Ὁ 681} Ὀ6 ὈΓΟΙΚΘΏ. 
11 ψεῖ Βο [πγοδίθῃοι ἢ Ὑ}{ὴ8] (προσενεβριμήσατο ; οἵ. Οοηι.). 

16 Ὦδτο οίμίηρ (ὑστερήσῃς, 7.1] δελί πα, ὅγοῖῦ Ῥοογον). 
21 Ὅο ΒΟΥΤΥ 707 1 (αὐτὸς οὗ πονέσει, 1. 6.. "' Βο ὨίοικοΙ ἢ ἘΜ} οὶ οδ ΤῸ ̓}). 

290 τδηῖοδὶ ἴδοι. 
5: Ἧδγο ἀσδανγῃ ἔπε ΟὟ (ἀποκενώσῃ σε; 1Π1|. Χ, Ἡ. 167. 248. 6ο. Α14., ἀποκενώσει σε}. 

8 5})4}] Ὀ6 11κὸ ππίο (ὁμοιωθύσο- 
4 ἘὸῪῈ7 Ὧὸοὸν δρῖοο ἰπο. Τ δηὰ πο. 

10 1} τί απ Ἠδῖἢ ἀσῃθ 

18 6 τηυδῖ ἰὨἰτοδΐ 8180 

δ ρπείλα ἰξ. 

15. ΤΏΡ ΡοΟΣ. 

16 χγοῖχο ἔδοοθ Ὀθατοὸ (ἀποκενώσει 
18 Ὧο νὶὲ]}} ἀδοοῖγο ἰδ)60 

31 τῃοδία (βρώμασιν, ἔθ δρππάδειοο δᾶ τασίοιυ οὗ δἰ 
35 το ΙΔδὶ. 

3. Ἰλυμὴ ἐποο ἴἰο βοότῃ (εΐ. Υἱὶ. 1] ; ΨΧυάϊη χὶὶ. 12; δὰ. ἰν. 18. Ἐῶο οχργοκοίοῃ ἰδ 5ὸ Ἰοῦκαο" '"ν6}} πωϑοεδίοοά). 
5 Ώ6ῃ ἢθ6 δοοίῃ.... Ὧ6. 36 δι ίπφο..... ἐδδὶ. 5] ηοὶ ἀεοοῤγοα (οΥ. γον. 6). 35 Ὁτουβμὲ ἀονγῃ ἴῃ (ταποινωθῃῆς ἐν, 
ἐ. ε..) ἴθ ΒΟῸΣ ἔσο ἢ ΘΧοοδθθθ. Ἐμο Α. Υ. ποίίοοα ἔμο σοδάϊως οἵ ἰμο γυϊρεοίο, ἀφροσύνῃ, μανίως ἰπ ἐδλο ποδηχίη, ἐν 

ἐλν εἰνιρβείίψ). 



ΒΟΟΙ ΕΒΙΑΒΤΊΟΤΒ. 811 

9 1 τοα θ6 ἰην θᾶ οἵ ἃ ταΐσ τηδη, ἀρρϑὰσ το]υοίδην, ἢ 
᾿Απὰ βο πηθοῖ {1} ΤΏΟΓΘ ΜΠ] 6 ἱῃν16 ὑδ96. 

10 Ῥυϑβδ ὑδοι πού ἀροῦ λένι, ἰϑϑὺ ἔοι Ὀ6 Ῥαΐὺ ὉΔ6Κ, 
διδηᾶ ποίΐ [8 ΟΥ̓, Ιϑϑὺ του Ὀ6 ἑογροίίθῃ. 

1. ΜαΚζο Ϊξ ποῖ 8 ροϊηΐ ἰο ἰ41}ς τ ἢ ἴμι 48 δὲ Θαα],ἦ 
Αμᾶ ἰγυδί ὃ ποῖ ὶβ ΠΥ ΤΟΓᾺΒ ; 
ἘῸΣ ὙΠῸ ππο ἢ ΑἸ Κἰπρ ὁ 111 6 ἱθσαρύ ἴΠ|66, 
Αμὰ 88 ἃ βῃλι]ηρ ἔτ οηα Β6 711} Βαδγοὶ {π66 οί. 

12 ΟἿ) ᾽β Βα γι Κοθρϑίβ ποὲ ἃ οοῃνογβδίίοῃ ἴο Εἰτηβο], 5 
Απὰ Ὑ}}}} ποῖ βρᾶγθ ἱμ͵]υγγ ἴ δῃᾶ Ὀοπαβ.ὅ 

18 ΙρῸΚ ουἱ ἴον {πΠγ86],} δπὰ ἰακο ροοὰᾶ ᾿οθά, 
Ἐὸσ ἰδοὺ φοσδὲ δρουὶ τῖτὰ ἰὮγ [4]].}Ὁ 

1ὅ ΕΥΘΙῪ δῃΐμηαὶ 1 Ἰονϑί 108 15 Κθ, 
Αμπὰ ΘΥΘΓῪ τοδῃ εἷβ 15 ποῖρῇθοΥ. 

16 ΑἹ] θ68}} οομβοσύϑι δοοοσάϊηρ ἰὸ σϑδοϑ,} 
Αμὰ ἃ τηϑδὴ Ὑ111 οἰθᾶγθ ἴο ἢ18 Π|Κθ. 

17 ὙΥμδί ἔβι ]ουβμὶρ δι ἃ 5 το] ἱἢ ἃ 15 Ἰα ἢ 
80 ἃ Ἦ βίῃμπος 1 ἃ ρΟάΪγ πιδη.} 5 

18 ΥὙμδὶ ρβϑοθ δαύνθθη ἃ ἤγϑμηδ δῃᾷ ἃ ᾿ ἄορ ἢ 
Απμᾶ σμϑὺ ρϑδοθ Ὀθύνγθθῃ ἃ στἱσὶ δηα ἃ ΡΟΟΓ τηδὴ ἢ 9 

1. ὙΜ1α 488568 8.6 110 8᾽ 3 ῬγθΥῪ ἴῃ 1Π6 ὙΠ]ΙΔΘΓΏΘΒΒ8 ; 
50 ΡΟΟΣ τη6ὴ 86 ἔοδᾶοσ οἵ (86 τί ο}.3 . 

20 ΑΔ δδοχηϊπδίϊοη ἰοὺ 8 ργουὰ πηδῃ ἷβ 8ἃ ἸΟῪ ϑϑίδίθ; 3 
50 ἃ ΡΟΟΥ Πη8} 8 8 ΔΡΟΙΔΪΠΔΌΟΙ [0 8 ΓΙΟὮ Ομ6.5 

21 Α τίσι παπ Ὀοριπηΐηρ ἰο [4]] 18 Β6]4 ἂρ ὉΥ “5 ἔτ οπᾶβ; 
Βυΐ ὁη6 ἴῃ ἸΟῪ δβίαὺθ μανίηρ' ἔ]]6ὴ 8 ρσίνθῃ 4130 8 Ῥυβῃ ὉΥ͂ ἐγ θη 8.39 

22 188 τοι τοϑῃ Βδίλ βἰἱρροᾶ, 7 λὸ λαίδ᾽ το}  ΠΘΙΡΘΓΒ; 
Ηδ βρϑδκοίῃ ἐλέποϑ ποῖ ἴο θ6 βροόίβῃ, δηὰ {πθγ 35 080} 7} Εἶτα ; 
Α τηδῃ ἴῃ ἸΟΥ δβίδίθ 5 β]ἱρροά, δῃὰ 8 Π6Υ σεργοδομθα πἷμῃ μϑϑβίαβϑ ; 5. 
Ηδ βροῖκθ ἱπιθ}] θην, 5 ἀπ πὸ Ὠθατΐηρ τγ88 ρίνθῃ ἢ1πλ.53 

23. Α' τίου »ηαπ βρθϑακοίῃ, δηὰ 41} ἀγὸ ὅδ βἰϑηὶ, δ᾽ 
Απὰᾶ 5 γγῆδῖ ἢ6 Βα: ἢ, Π6Ὺ Θχίοὶ 88 το {π6 οἱουάβ ; 
Α 9 Ροοῦ πιαὴ βρϑδοίδ, δπᾶ {πον Κ' βαυ, 0 ἰ8 “' {ῃΐ8 ἢ 
Ἀπ 1ἴ ἢΘ βίῃ 16, ὑΠΟΥ ΠΡΟ τη ἀονγῃ ΘΟΙΡ]οίθ]γ. ἢ 

24 ἘΪΟΙ68 αγϑ ροοά ἴο ὙΔ1ΟΝ δἰίδομϑί “5 ΠΟ βἷῃ, 
ἈΑμᾷ ρΡονϑυυ ἐ8 6Υ]] ἴῃ [16 ταοῦτἢ “' οἵ δὴ ὉΠΡΌΔΙΥ τηδη. 

ῶὼὅ Το μοδγῦ οὗ ἃ ἤδη ομδηροί ἢ8 ΘΟυμ  ΘΏΔΠΟΘ, 

ψοτο. 0.-14..-1.Δ. Υ.ὄ: πίιάτον (ἢ γε0}7 (ὑποχωρῶν γίνουν. Ιι τλοδὴδ ΟὈΥ Οὐδ, Βε γοδεγοοά, δχο α2 ἰλοισὰ ἰλου ανγί- 
᾿σωϊ πε). 3 Αὔοοῖ ποὶ (μὴ ἔπεχε ; οἵ. 1 Τἰπι. ᾿γΥ. 16) ἐο ὈΘ τηδὰθ 64.}8] πίο Εἴπι ἰη ἰδ κ (ἱσηγορεῖσθαι --- ἴο δρεαὶ ἐξε, 
ἱ. ὁ., σῖτα [δ 6 Βα πὶ ἔγοϑάστῃ --- μετ᾽ αὐτοῦ ; ςἷ. Οδηι.). 8 6] 6 γ6. 4 δοσωση πηϊοδέίοῃ (λαλιᾶς). δ Αῃὰ κερὶ ΐπαᾷ 
ΡΟΣ ἐλέε (καὶ ὡς προσγελῶν) νιὶ}} κοῦ ουὐ (Ὦγ δοοτοῖδ (ἐξετάσει, ἐεχί. γες.; 111, Χ, Ο. δὅ. 68. 166. 4]. δἀὰ σε, διὰ ἰὲ ἰδ 
τοοοϊτοὰ Ὁγ Ετίσοοθο; Η. 23. 106. 8. 268. Οο. δαὰ ἴο ἐϊο γογὺ τὰ κρνπτά σον). 5 Βυὲ ΟΥΌ6}}1Υ δ6 Μ}}}} [Δ ἂν ἐὮΥ 
ποχγὰ (ἀνελεήμων ὁ μὴ σνντηρῶν (εἶ. Οοηι.) λόγονς. ΘΑΔῸ δηὰ Βτοιδοπηοίδον ἰοίη μ18 ἐο [89 ργοοδοάΐηρ Ῥτσὶίζβοιμο δηὰ 

Βυηδοηε Βιδαίεσεγξ, οἱ ἔλθ οἶποῦ ῃδηὰ, Ἰ3ΟΣΘ ῬΥΌΡΟΣΙΥ Ὀοχίη Ὁ [δ ἃ ΠΟῪ ΒΘ [68066). Τ (0 ἀο ἔδοο Βυτῖ (περὶ κακώ- 
σεως ; 248. Οο. δά σου). 8 αῃὰ ἴοὸ ρυὲ ἐλεε ἴῃ ρεΐδοι (δ: ἸΏ Ρ}Ὺ δεσμῶν, ἔπ 6 ῥτοοοάϊηρ περί αν 5.11} ἔοσοο). 9 Οὔδασνο 

(συντήρησον ; ὯΔ8 Βαῖθ 18 Ἐ58Δ] τηϑδΔηΐ Πκ, δὰ ἐμὲ οἵ τοτ. 12). 10 γγαιΚοδῦ ἰὴ Ροϑεὶὶ οὔ [ὩγΥ ονοσίῃτοπίηρ (μετὰ τῆς 

πτώσεως). Οοάά, 106. 248. 268. Οο. ΟΙὰ Δι. αγτο δὴ δι ἀἰ τίου ἤδτθ δρροασίως ἴῃ ἐμ Α. Υ. δὲ: "" σι ποῦ ὨΒοδσοδὲ 
1π 680 ἐλίπρε, ΑἸἾΤΑΚΟ ἴπ (ΠΥ δῖϑορ. 1ογο ἔπ [τὰ 4]} ἐὴν 19, Απὰ 6811 προ αἰταὰ 7105 ΤΏ σαϊναϊοι.᾽" Οοά, 11. 4150 ἢ 
(ἢ βἴχζη ἴοσ δῷ δὰ! είοσι, Ὀὰ δ ὩΟΏ6 ἰδ τοδά9). 

ετη. 16-20. -- 11. Υ. : Βοδδὲ (ζῷον). Β. με. 15. τηλῃ Ἰογοῖ ἰδ (248. Οο. Δἀά ἀγαπᾷ). 14. κὶπὰ (γένος). 
1 [Π0θ. 16 (50. 1ἹΤἰ (6. 18 (πὸ ξοάϊγ. [9 φρτοοσοθῃὶ (εἰρήνη) ὦ ἐλέγε Ὀσένεοσι ἐμὸ ἢγθοδ δὰ. Ὁ πο γίοι...... 
τὴ ροοτ. 1. 44 ἴδο Ἡ1ὰ δδὲ (γ᾽ υγ.) ἦς ἐδ}6 1]οπ δ΄. 5. [Πο τί οἰ; οδῦ ἘΡ [89 ΡΟ0ῸΓ (ποτ ζοσοΐ]ο ἢ τοηάοτοα ᾿ 6 ΣΔ}}Υ, 

νομαὶ πλουσίων πτωχοὶ). 5. 42 (λ0 ρχτοιά Βδίο (βδέλνγμα ὑπερηφάνῳ ; 248. Οο., ΚδΏ. ΡΣ. οὗ ἸδέτοΣ) ΒΌΣ ἐν (ταπει- 
νότης. ΤῺ οοῃίοχί ὀοΘμ9 (0 σοαυΐτο ἐμα τομάοτίης κίνοι ; οἵ. τοῦ. 21). Ἅ. ἀοΐδ ἐδ σον δΌΒΟΥ ἔ 9 ΡΟΟΣ. ΄ 

Μνατο. 321-36. ---ὉΑΟΎ. : οἵ Αἰ. 38. 8 ῬΟΟΥ ἬΝ (ταπεινός ; Χ, 248. 0ο., πτωχός) Ὀοέπα ἀοτι ἰδ ἐμχυδέ 4180 δυσᾶν ὉΥ 
λὶε (χίοδ. 5’ ΒΘ ἃ τίοἢ νιαν ἰδ δ 168 (πλονσίον σφαλέντος ; οἷ. ἰ.6 Ραγ4}}6]). 8 γείνεν. 9 ΤῊΘ ΡΟῸΣ απ 

(ταπεινός) κἸἰρὶ (6 τσὶ Ὀ6 τοποτφὰ 85 ὑσγοδοηῦ, Ὁ. 88 δοσίδὲ ἰὑ ἱφ Ὡοῦ πιπουΐ 7οτ66). 89 Δηΐξ μοί. 81 τοθυϊκοὰ ᾿χἷπὶ 

ἰοο (σροσεπετέμησαν, δεοϊαεα, γερτοαςλεά δεδίαεΑ). 82 βραῖο ν166]7 (σύνεσιν ; ἀπόῤῥητα, ἴῃ ἐμα μα Σ 116], ταίχς σρθδ 
τ“ ζρομοῖὶ ἐξίῃ κε ̓)). 88 ΘΟ] ΠΑΥΘ ΠΟ Ρἷδοο (οὗ. Οὐηι.), 8 Ποη Δ. δ6 ΘΥΟΣῪ ΏΔη ἰδ. 86 Ποϊάοῖὰ Ηἷ6 ἰοηρσυο. 
ΔΊ Αὐμὰ ἰοολ. 88 οχίο] . 89 Βυϊιθ6. 40 δροδακ, ἴου. 4: δι χεἰοιο . 48 ν}}} ἨοΙ͂Ρ ἰο ονογίσου Ηἶτὰ 
(προσανατρέψονσιν αὑτόν, 11{., οτογίλτοιο λἴπι δε 68). 43 ΕἸΟΒΟΘ., ... . 10 Ὠἷπὶ (δαὶ Βδίὴ (18 τοη δοσίης σουἹὰ ὃθ 
Δ᾽ 1᾿ουδῦϊο, Ὀυἐ ἀο68 τοὶ δὸ τοὶ! δβυΐς ἔμ6 σομίοχὲ, δὰ ἀο68 Ὡοὲ ΟἿΟΣ 80 δίῃ δ] 8 βΚἸδιστηδέῖο δ) σοπρίσαοίίου : ὁ πλοῦτος ᾧ, 
εἰς.). 44 γιοῦ! (Εἰγίϊαδομο τοοοῖγο8 στόματι ἔγζοτῃ 111. Χ. ἢ. δῦ. 106. 4]. ; ἐεχί. γεα., τί 11., στόμασιν). 48 (Π9 
πη χοῦγ. 



818 ΤῊΞΒ ΑΡΟΘΟΒΥΡΗΑ. 

Βο ἴύ ἴο Ρ] ΑΘ ΌΓΘ ΟΣ Β8Π688 : ἢ 
Α ομϑογέμῃ! οοσηύθηδῃοθ ἰ8 ἢ (Ὁ Κο οὗ ἃ μϑαγῦ ἴῃ ὃ ργοβρου τ, 
Αμὰ ἢπάϊηρ ὁ ουῦ ῥγουθσῦβ," ἃ ἩΘΑΣ βοῖηθ Δ θῸΓ οὗ (86 τηϊηα.δ 

γοχε. 20, 26. --- ΑΟ Ῥ.: τβοῖδοῦ ἐς δδ ἴον βορὰ ΟΣ 670]] (ἐάν τε εἰς ἀγαθὰ δὰν εἰς κακά). 1λπᾶθ του] τορος : βαελάενι ἐν σφε 
οὐδεν ἐλδεὶφ εαἰπιπὶ ἰδι,." ““ δΔοοοχαϊης δα Βὸ ἰδ ἀϊδροαδοί ἴἰο --- ἰ. 6.) δἰ πιδ δἵ --- ξοοὰ ΟΣ ὋΥ]}.᾽"" Βυὲΐ ἐδ τοΐογϑηοο 8 ἀοῦ ὈΓ16 60 ἰ0 

[19 οουπίοηδῃςθ, δηὰ ἐμ σοηἰΓδϑίθα ἀγαθός ἀπὰ κακός ΤΩΔΥῪ ῬΓΟΡΟΣΙῪ ὍθΑΣ ἐμῃ9 διχυτχαίίνο τιοδηΐϊορ κἰτοι ἔμοπι. Οοάά, 
106. 248. 268. Οο. δἀὰ ἰο (μΐ8 γοῖϑθ, καὶ ἀγαθύνει πρόσωπον ἐν τέρψει καρδία θάλλουσα. ΑΟὟ,, “"' Απὰ 8 πιοΣτΤῪ Ποδτὶ τοδῖκ- 

οἷδι αὶ σΒ ΟΣ Ὼ] οουπίθηβῃοο "}). 5 ιλαὲ ἱε 'ἴη. 46 δπάϊης. δ οὗ ΡαΑΣΘΌ]68 ὦψε: ἐμιὸ δϑοο: δ σῪ 

ΤΑΘΘῊ τς; δοΝέεη 6, --- γνώμη --- ἀροίλερτη ; ΟΣ παροιμία, Ῥγοτογδ, ΒΘΟΙΔΒ ΤΏΟΤῸ ΔΡΡχορσίδίο ἢθσθ. ΟΥὦ Γυκο ἵν. 28, παρα- 
βολή, "" Ῥτογο τ ᾽"). 9 πολ Τί δου!θ ἸΔΌΟΌΣ οἵ ἔδ6 πιϊπὰ (διαλογισμοὶ --- διαλογισμός, Η. 23. 258. 6ο. --- μετὰ κόπον. Οοάά. 
ΠῚ. 106. 167. 264. 296. τοαὰ κόπων, πο ἰ6 δἀορίοα ὮὈΥ Ἐτλέσοομβο. Το Α. Υ͂. κίτοδ [0 δϑδὸ δοσϑοῖῦγ. [116 Σ8}}Υ, [ὲ 
πουϊ]ὰ ο6, “ ἐδπουρη --- ἱπκίηρ --α πὶ ἢ Ραϊηθ,᾽" ἑ, ε., οἰοδο, ραίῃζαυϊ, τυδασίδοτοο "που ). 
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8 ἰξ 8, 

Ομάρτεε ΧΙΠ. 

Ψψεγ.1. ΟΕ 1 Οοσ. χν. 88. ὙΤΠοσο ἰβ ἃ Οουδ}] Ὅογ. 12. Βαπβοηβ Βιδεἰισοετίξ σἶνοδ ἃ βδοιηοτ ας 
ΕἸ ογθς ἴὰυγ ἴο πθ8δθὸ πογάδ: “Οτ6] 15 ἢθ ΤΑ τὴν “εν Ῥεοὴὶ ἀπρτεῖδ, ἀεν δεδια οἶς δἰοὶ 

απιῖί." 
γοσ. ῶ. Τῇ χύτρα ΜᾺ8 ἃ ΟἾΘΔΡ Θδυύμοη μοῦ, 

δὰ 566Π|8 Οϊθῃ ἴο ἴδν ὕθθῃ οιηρίογοά ἴῃ 8 ἢρ- 
ὈΓΣβιΐνα βοῦβθ. Λημᾶν χύτραις, ἴοτ ᾿πβίδηοο, πηοϑηΐ 
ἴο ᾶνο βυνϑ ἱρθ 88 Ὀΐγ 88 ζίίολοπ μοί ἴῃ ἴθ 
ΘΟΥΠΟΥ οὗ {Π6 60γ6θ. Τἢδ ΟΣ νγ88 4]80 τιβοά 7ἴο0 ἃ 
Κὶπά οὗ Κίδββ, ἰῇ ψ Ἐ] ἢ ΟὯ6 ΡΟσβοὺ 8614 ἴδ6 ΟἾἶΟΓ 
ὉΥ ὕὉΠ6 Θαγ8 88 ΟΥ̓ Πδπάϊΐθβ. Τὴθ λέβητα, οη ἴΠ6 
οἴδοῦ πδηάᾶ, νν88 ἃ ἰαγρϑ- δἰζο Κϑῦῦ]α οὗ ὈΧΟΩΖΘ ΟΥ 
ΘΟΡΡΘΓ, δι) ἃ βοπιϑῦϊπηθ5 οὗ ὙΘΥῪ οοοῦν Ἰνογ Κα] ἢ- 
ΒὮΙΡ. -- Τα... . 7π86. Τἢθ τοὶ ὑγϑηβιδῦου 
[88 πδοὰ αὕτη ἱπ Ὀοΐ᾽ ἱπβίδποθβ. ΟΥΑΙ ΠΙΔΙΟΔ]]Υ, 
ἐκείνη ΔΒ ἴ0 ΒδΥθ Ὀθθὴ Θχρθοίθα ἰὰ [86 ἰδίζοσ 

οἶδυβθ. ῬσΟΌΔΌΙΥ ΤΙΣ "5.5. ΓΪ βιοοά ἴῃ [86 οτῖς- 
8] ἰοχῦ. 
οι. 3-5. ΦΔανοῃδὶ (111. 299), 48 οεἰϊοὰ Ὁγ 

Ἐν [280}16, 85 788 ἔο]]ονπρ᾽ ἀμ] οζοῦβ Ὁποῦ ρΗϊ : --- 

εἰ ΖΣήδεγίαξ Ραπρεγία λέσε ἐ8ι: 
Ῥμίεαίι τοραὶ εἰ μη εοποΐφωξ αὐοτγαί, 
σι εεαί ραμεὶ εὐπι ἀεπίΐδως τ᾿πᾶε γευεγίῖ.᾽" 

ΤὴῸ ΜΊβῃηδ αἷδο (7Υν. “δοιλ, ἰ!. 4) Πδ8 ἃ ρΆ 8116] 
ῬΆΒΒΑΡΘ : “Β6 γγευάθηϊ ἱπ ὙΟΌΓ ἱπίθοοῦΣΒ6 Ψ] Γῆ 
ἴΠ6 χιοαῦ! ὍΠΟΥ 816 ΘΟΠΒαΘβοθη ἴρ ἰοννδγάβ 
ΤΏΘ ἢ ΟἾΪΥ [ὉΓ Β6] δ ΓΘΆΒΟΏΒ; ΠΟΥ ΒΠΟῪ ὑἤθῃ)- 
δεῖνθβ ἔσιθηὰβ τ θ ΠΟΥ σδῃ ἰδ κὸ δαἀνπηϊαρο οὗ 
ἰς, Ὀπὺ δβίδπά δ]οοῦ ἴῃ [τὴ6 οὗ πεϑὰ.᾽" - Προσενε- 
βριμήσατο, ᾿μτοαίΘδ Ὀοδίάθα. ἘΕὙ ΖΒΟ 6 τθῃ- 
ἀθ18 ““γταπθ]68 ὈοβΙ 468,᾿ ἑ. 6., 85 ὑΠΟῸΡῚ ΒΟΠῚ6 
ὙΤΟΩρΡ Ππαὰ Ὀδθη ἄοπο πΐη. ὙὩΤῃθ Ὑυϊραῖθ ἢδ8 
3 έπιετε. ΤΠ ψογὰ ἰβ Η6]] θη] 5016 ΟὨ]Υ. 

γεν. 1. Ῥδδδία (βρώμασιν). ῬτΥΟΡΘΓΕΙΥ υἱοϊμαΐς, 
)οα, ταὶ Πα βεῖϑ θδϑίοσθ Ὠΐτῃ δῦ ὕΠ6 δα οσυδ πιη θη ςϑ 
ἴο ψν ίοἢ 6 ἰηνὶτοβ Ὠΐτη. --- ΒΡ ἃ ἴ866. ὅϑοπιθ 
ΒΌΡΡΟΒΕ [ἢ πηρδπίηρ ἴο θ6 ἰῃδι [06 ΡΟΟΣ τηδη Ὁ6- 
ΘΟΠΊΘΒ ἐπ ρου  ϑῃοα ὈΥ αἰἰδπλριΐηρ ἴ0 ρῖνθ ΒΙΠΉΪᾺΣ 
τί οἷ ἔδαβῖβ (τοί, ΒΙοιβο ποῖ 61) ; οὔπογβ, {Πδὺ 
ἦν σοπηθ8 ΤὨγΟυ ρ ἢ ΒἷΒ. Ἰοπαϊΐηρ [Π6 βαρροξοά σίς 
ΠΙΒΏ ἸΏΟΠΘΥ ΤῸΓ ΒΕΓΟὮ Θηου ΔΙ ΠΠΘΠϑ τὸ ν᾽ ̓ἶο ἢ ἢ 
ΒἰΠπΊ8617 18 ἱην! τοα (ΕὙΖϑομα, Βιιηδθ 5 διδοίεΥκ). 

νοῦ. 8.5. Τὸ ΒΓΒΙΠΡ 568 ἴο ὃ6 ἀϊτγοοϊθα 
δα πϑῦ ἴΠ6 ὉΠ ρ ΡΟΥΤΟΙ οὗ τ τ! Ϊγ Ρ]ΘΆΒΕΓΟ. 

εν. 10. Ῥσχοββ ἴδου τοῦ, μὴ ἔμπιπτε. 1, 1ῖ., 
αὶ! ποὶ οα οὐ ἵπη.0 Τῇ ἰάοβ οὗ δ ὕὉβμοιρ 1688, 
ΤΟΟΚΙ6Ξ8 ΓὨΓυδυρ ΟἿΘ ΒΒ βΒοὶῖ Ὅροὺ [ἢ6 ποίϊςθ οὗ 
[ὴ6 στοδῦ 18 σοπτδ! ηθα 1 [Π6 νοτῦ, 

γεκ. 11. ᾿Ἰσηγορεῖσθαι, ὕο αρθαὶς 1116, ἱ. 6., ἴο 
ΒΡΟΔΚ ὙΠῸΠ δαυ8] Γγοθάο. [108 86 ΒοοΙ8 [0 ἢθ 
οὐμῆποα ἴο πΠ6 Τ,ΧΧ, ᾿Ισηγορία ταθϑδιιῖῦ 6418] 
ἔγοθράοηι οὗ βρϑθοῦ δηᾶ ορὶπίοη (Ηετοά., ν. 18), 
δηἃ ννᾶ8 ΒΟΠΊΘΌΔ6Β 864, 11Κ0 ἰσονομία, ἴον εφιαϊϊν 
ἴῃ ΖοΠΟΓΔΙ. 

(αραϊηβὴ Ὠ1πη5617) πο ἀοοδ ποῦ ναΐσἢ ΟἸΟ56 1 ἢἷ8 
ΟΣά5; δ6 01} ποὺ Ὀ0 βραγϑὰ 111] ὑτγοβίπιοηῦ δηὰ 
Ὀοηπάβ." ἘΕΥΖϑοῖθ: “Οτγααὶ ἰ8δ 6 ΠΟ ἀο68 ἢυΐ 
ἐθῸΡ ΟΤΒ ἴο Ὠἰπιβοῖξ,᾽" ἑ. 6., ἢ 88 816. βρόκθῃ 
ἴο πἷτπη ἰπ σοηἤάοηοθ. Συντηρῶν Τὴ} σοχίδ! ] 
ἢδανα ἴῃς ἰδιΐοσ πποϑηΐηρ, δηὰ 10 ΠΑ ΟΠἾ 268 Μὸ 
ψ ἢ (Π6 σοπϊοχί, ΟἹ. ΤΟΪΥΌ., χχχὶ. 6, 5. 

ψον. 13. ΤῸ ΚΟΥ] οὗ [Ἀγ ονοσίσοσίης (Α. Υ.). 
11ϊ., τοἰιὰ τὰν τκαι  ἤα 85 ὙΠ 8 ΘΙΘΠΙΥ͂ 
ὙΠῸ Ὑ{4|Κ8 δὲ ἐὮΠΥ 5166. Φοῦ χχχὶ. δ; Ῥυονυ. 
ΧΙ. 20. 

Ἄεῖθ. 156, 16. ΤῈὸ βαπὶθ ὑβουρῃν 85. ἴῃ [ἢθ 
Ῥσοόνοσῦ, “Βιγὰβ οὗ 4 ἔδαδίμον βοοκ τορθίδογ," 
ΘΟΠΊΠΊΟΏ ἔῃ ΠΙΒΗΥ͂ ἰδηρπαροθ. ΟἿ. Μαιῦ. χ. 106, 
κ ΒΏΘΟΡ ἴῃ ὕ6 πιάἀβὺ οὗ ν Ο]Υ68.᾽" 

γεγ. 150. Μὰ δ58δ05ὲ.. ὅεθ Φδοὺ χχχὶχ. ὅ. 
“ΤΏῊΘ δυοίοης κΚίηψβ οὗ Νίμθυθ διυιηϊεα [Π6 ΔΏΣΩ) 
1.8 ἃ Ῥϑδίϊπιθ ; 80 ἀο (Π6 Ῥεγβίδῃ ΠΟ ΠΥ οὗ ΟἿΓ 
ἄφδν. ΟἸδΆΓῺΒ δἰδίεβ [ῃδὲ ἢΘ ΒϑῸγ ΠῸ 71Εγ 6 Ὁ [ΠΏ 
εἰ τῦγεῦνγο νι] ἃ 45568 8] ῖη ἴῃ οη6 ἀδγ ὈΥ ἴ86 Θ΄! 
οὗ Ῥογδῖα πὰ ἢἷ5 σουχῖ, [6 Ὀοὰ 68 οὗ ᾿ἘΙσὮ ΘΓ 
βοηΐῦ [0 [ἢ ΓΟΥᾺ] ΚΟ Θ:8 δῇ ἴβρβῆδη. Τὴθ Βθοῖ»- 
ΠΟΘ5. ΟΥἨ {1:|8 Δ ΪπΠ|8} 8 βιςοἢ, πονονοῦ, πδὲ 0 
τηοιηϊο ΠΟΣΒΟΠΙΘη ο8Π ὮΟρΘ ἴο ονοσγίακϑ 1, δὰ 
1π6 οὔἷν βυςορβδία! πηοᾶθβ οὗ Βυπίϊηρ ἰδ δσὸ ὈΥ͂ 
[688 Οὗ ΠουΠα 8, ΟΣ οὗ τοὶαγβ ἩΠΙΟἢ δα οδβί νον 
ἴΚὸ Ρ ἴΠ0 σἴδδθ 88 ὕΠ6 ψϑ 6 ῬΆ8868 ὈΥ, 88 ἀθ- 
κοῦ θοα ὉΥ ΧοΒορποι (44{παὐ., 1. 5).᾽ -τ δὴ [βθπορ, 
διδίε ξαπάβ8, ». 2398. 

νον. 92. ΝῸ Βοασγίηρ νγχῶβ σίνϑῃ Ὠΐτη, οὐκ ἐδόθη 
αὐτῷ τόπος. 1 ϊϊ., Τλεγε ιτσαα ποί σίνεπ ἀϊπι ρίαοε, 
ἷ. δ., πο ορμογίμπῖΐψ ἰο ἐχοιδε ἀϊπιδοί, πο ᾿ἀεατὶπσ. 
Ης 18 σοπάοιηπαὰ υνἱτμουῦ ἃ Βοδγίηρ, ὑΒουρἢ ἢΘ 18 
ΑὉ]Θ ἴο ψῖνο 8 ἱμιο Πρ οηῦ στουμὰ ἔογ 8.8 οσοπάποῖϊ. 
ΤῊ τίς ἢ χδι, οὐ [6 Οὔοι ἢδηά, 88 ΟΠ]ΥῪ ἔσο] ἢ 
ΘΧχουβοβ. ΟΣ. Τεχί. Νοίεδ. 

γεν, 3ῶ84- ὙΤΠο τποιρηῦ 18 ἃ ὙΘΣΥ ἈΡΡΓΟρτγίδίθ 
ὉΠ6 8ἃ8 αὐ] γί; δηα ᾿ἰπιϊ ρ νἱδῦὺ ἢΔ8 ρῸΠΘ 
Ὀοῖοτθ. [ ᾿β ποῖ 81} ὑπὸ στὶς 0 8Γὸ ἴο 8 μ]δοιὰ 
ἴῃ ὑπο σδίθσογυ οὗ ὕποϑσθ ρῥγανίοιβὶ Υ ἀθβοσί υθά, 
θα {86 τσ ὙΠῸ δῖ Μοῦ [Π6 ΠΠδδιθηΐϊην, 
τΤοβίγαϊπίηρ, δὰ γσυϊάϊης ἰπβαθποθ οὗ 8 ἰ᾿ἰνης 
ἴλ10} ἴῃ ἀοά. Οἱ [ἴῃς οὔδοῦ Παπα, ἰῷ 15. Β᾽ ΠΥ 
Ὑ80 οοπαοπηη ρμονεσῖυ ουὐτγίρ ἢ, νυ εἰσ ἦα ποῖ τ ἢ- 
ουϊ ἰἴ8 ὑΓΙΖ65 δηὰ 18 μ]θδϑιιγοβ. 

ον. 96.0( ΤῊΘ ὙΨΠῸΙ σοηίγαδίδ (Π6 σἤῃθοτγίῃηϊ, 
ΠΔΡΡΥ Πουπίθηδμοθ οὗ 8 ῬθΊβοῃ ἔγθθ ἔγοπῚ οϑγὸ 
ὑΐξ ὑμαῦ οὗ οὔθ ψὴο ἰδῦΟΓΒ ΒΘΥΘΤΟΙΥ ὙΠ ΓΠ [89 
τοὶ. Οτοῖΐιβ, ΔΡΟΥ : “7ηνεπίϊο δεπίεπίϊατωπι ἰαδο- 
γίοδβα 6δὶ Ἰαἰΐο, ἷἱ. 6., βοτῖα τιεαιίαιϊϊοηὶς ἵπάες, 
υμέιι8 δαυεγιοῦ,, 77οπ8 οαρεταία, ααάμοία διιρετοϊίϊα, 
οοιμὲ φιιλείϊ, σέπα δἰαπίες, οα ἰαοἰξμηι.᾽ 
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ΟἜΑΡΤΕΕΒ ΧΙΨΝ. 

1 ΒΓ ΕΒΒΕΡ ἐξ (ῃ6 τηδῃ ἐμαὺ μδ.} πού οἤδηαοϑα ἴῃ ἨΪ8 βρϑϑοὶ,} 
Ἀπα ἰ58 ποῖ ργἱοκοα σὴ ρτίθί ἔοΣ β᾽η8.ἦ 

2 ΒΒΙ6ββθᾶ ἐὰ 8 .ο86 οοηβοίθμῃοο δίῃ ποΐ σομαθιηηῃθα Ἀΐτω, 
Ἀπᾶ ψ}0 ἰ8 ποί 4116 ἔσοιῃ ἢὶβ μορβε.δ 

δ ἘΠ ΟΒ6Β αγὸ ποῦ ΘΟΙΏΊΘΙΥ 0Γ ἃ ηἰρραγά, 
ἈΑπὰ οὗ νῇῆδύ 186 ͵β ΤὩΩΟΠΘΥ͂ [0 8Π ΘηνίοιΒ τηδΔῃ ἢ ὁ 

4 ἩἮ6 ἐβδδὺ ραίμοτγοίδι ὈΥ͂ βυϊηυηρ Ὠἰπγ86},5 σαι γί ἔῸσ ΟΥΒΘΓΒ, 
Αμὰ οἴδϑιβ ν}}} ἔαγα βιιπιρίμουβ!Υ δ οὴ Ὠἷ8 ροοάβ. 

ὅ Ηθ ἐδιδῦ 'β 60]] ἴο .ιἱπηβ6]ξ, ὕο σσβοῖῃ ψ}}} ἢθ 6 ροοᾶ ἢ 
ἈΑπᾶ Ὠ6 Μ111 ἰδ Κθ πο ἴ ρ] αβαγα ἴῃ ἢΐβ ΠΟΏΘΥ. 

6 ὙΠΟΙΘ 8 ΠΟΘ ὝΟΥΒΘ ἔμ8ὴ [6 (Πδὺ Θην θί 5 ἢ Π56]7, 
Αμά {88 ἐδ ἃ ΓΘΟΟΙΏΡΘΩΒΘ Οὗ Πὶ8 ὈΔΒ6 Ππ688.3 

7 Απὰ  Β6 ἀοοίὰ ροοά, μα ἀοσί 10 ἴῃ ξογροί Ὁ] 688 ; 1 
Ἀμὰ ϑδἱ Ἰαβϑδῦ 6 βῃονϑίῃ ουὖ 13 ἢἷ8 ὈαΒΘῃ688.} 

8 Βαβ6 ἰβ [δ ἐδμδὺ μδὺϊι δὴ δηνίουβ δύ; ᾿' 
Ηδ ἰἀγηθ αυσᾶν λὲς ἔδοθ, ἀπὰ ον] οο οι (ῃ6 πορᾶγ. 

9. ΑΑ οονθίουϑβ ΙΏΔ} 8 Θγ6 18 ποῦ βα 18Η64 νι] ἃ 16 ρογιίίοη ; 
ἈΑπά θ886 ἰμ)]υδβίϊοο 1 ἀγίθι ἀρ (Π6 18 βου]. 

10 Α ρϑπῃυγίουβ ᾿ δγβ ϑηνιθίὰ 1.8 Ὁ Ὀγϑδά, 
Αμά δίῃ ψϑδῃΐ δὐ 18 3: 4016. 

11 ἔν β8οι, δοοογαϊηρ ἰοὸ ψιδῦ ἐμου Παβὶ Ὁ ἀο ροοᾶ ἰο {πγ86], 
Απα ρίνθ {86 Τωογὰ ρῥχορογιοπϑίθ οἴογίηρβ. 33 

12 Ἐοιμθιλῦο. ὑμδὺ ἀθαῦῃ ν7}1}} ποΐ Ὀ6 ἀοπρ' ἰῃ σομαϊηρ, 
ἈΑπὰ ἐλαέ (886 οονϑῃδπίὶ οὗ Ηδάββ 33 1β ποὺ βῃονγα υηΐο {Π|66. 

18 0. ροοᾶ υπίο ἴΠγ ἔτ θηα 35 μοΐοτϑ (δου 416, 
᾿Απαὰ δοοογαϊηρ ἴο ΒΥ ΔΌΠΠΥ βίσθίοι οαὐ ἐἦψ λαπά δηᾶ ρὶνθ ἰο Ὠΐπ). 

141 0) ο ῃοΐ τΓηΪ88 ἃ Ὁ ροοα ἄδΥ, 
᾿ς Ἀπά]οῦ ποῦ ραγϊοἰραίίοη ἰῃ ἃ ῬΤΟΡΘΙ Θη]ογταθηΐ Θβοαρθ “7 ἔῃ 66, 

15 ὙΜΠῚ 5 τΠοὰ ποῦ ᾿ϑᾶνθ (16 ἔγιι 8 οὗ (Ὠγ [01] ἰο 9 Δηοίθογ, 
Ἀπα [ΠΥ ΙΔΌΟΥΒ ἴο ΡῈ αἰνἀ6α Ὦγ Ἰοι ἢ 

10 ἄαῖνο, δπᾶ ἰβῖθ, δῃὰ Ὀθρα}]ο Ὁ ΤΠΥ βου], 
ΕῸΓ [Π6ΓΘ6 ἴθ ὯὨΟ βθεκίὶπρ' οὗ ἀδἰηίῖθβ 'π Ηδαθβ. 

17 ΑΙΙ ἤθ8}} στονϑί δ οἱ 88 ἃ ραγιηθηΐ ; 
Εὸν {86 δονϑηδηί 5 ἔτοπι {π6 Ὀδσὶππῖπρ ἐβ, Του 88410 ΒΌΓΟΙΥ ἀϊ6.8, 

18 Α’'β8 ζγθϑῃ ᾿θᾶνβ88 δ΄ οἡ ἃ ἀθῆβ6})γ οονδσϑα γ8θ,8ὃ 
ϑοιλθ ἴ8]1, γυ 8116 Οὐ θ 18 5 στοῦ : 

Ψετο. 1-6. --Ἰὰ ΟΥ̓. : δ! ρὲ τὶ ἷκ πιου ἢ. (ΤῸ 18 πο σΘ δοπιπιοῖ ὨΟῪν ἐ0 δρϑδῖκ οὗ ἃ “" 8)}ῖρ οὗ ἐδο ἐοηφυο." Βαΐξ Πότ 
ὈΙΔΔΡΏΘτΩΟΙΒ, ἐδ  απηπίοτιδ, ΟΥ ΘΟΣΤΌΡΕὩρ τνοσὰδ 8.6 τοοδπξ.) 5 ὙΠ [86 πιυ πὰ οἵ δίπ (ἴοΣ λύπῃ, 248. 6ο. τολὰ 
πλήθει. Τῶθο Α.Υ͂. ποίίοοδ [86 δἰ ἐθσπιδίγο σοδάϊηρ ἰπ ὕλ0 τοδσχίπ, Οἵ, ζογγοῖσ. Βτίἔσβοῖο χοδὰβ ἁμαρτιῶν, ἰπδίαβα οὗ 
ἐδ κίταρ., νἱ ἢ 1Π. Χ. Η. δδ. 166. 157. 248. 6ο.) δ Ὧορ9 ἰπ ἴδο [τὰ (28. 106. 248. 208. ὁ. δὰὰ τῆς ἐπὶ κύριον). 
4« Απὰ τἰὔδὲ ἡἐΣλοια δῇ δωγίουβ (υδοὰ ἴῃ (Π9 ποηδο οἵ “" ἐτυάκίηρς "ἢ Πετο, δῃὰ [ῃ [09 σοῃΐοχῦ) τη αἀὉ τοίζὰ τόπου (ἀνθρώπῳ 
βασκάνῳ ἱνατί χρήματα). δὅ Ὁγ ἀοζταυάίηρ πἰδ οΥγῃὶ βου] (460 Οὐ»1.). 6 Τῇδί (καὶ... ὅτεροι) 5881} δροπὰ 8 ζοοὰα 
χἰοϊούῦδιν (ἐδ0 νοσὰ “ τἱοῖ 7 [ἢ 816 σϑηδο ἴ5 οὐβοϊϑδοϑῃί). Τ Ἧς (καί) Β.4}} ποὲ ἰδ Κο. δ ξοοῖν (χρήματα, ὙΒΪΟΔ 1 
του ᾶοτ 86 σοηδοχοα ἰῃ τον. 8). 9 Θηγίοι ἢ (οὗ. σϑῖι. δὲ γοτ. 8). 10 τυυῦὶοκοάποδλδ (οἷ. γον. Ἶ). 

νοσα. 1-13. --Ἰ1Ὰ. Υ. : ὉΠ κὶν (ἐν λήθῃ ; 248. σο., οὐχ ἑκών ; ΟΙὰ [,«ἱ., ἐρποταηίεν εἰ πον υοἱοη8). 15 ἰὴ ἸΔδὲ 
ὯΦ 11 ἄδοϊδσο (ἐκφαίνει; δδ. 248. 264. Οο. δῃὰ Χ., ΌΥ 8 σοσσϑοίον, δανο ἐμο 1.01... ἴδ τνῦᾶίϊοκοάηθαθ (κακίαν, τΐ066 πολ» 
ἔπ ἴ6 1{πιϊρϑὰ ὈΥ ἴδο οουίοχὶ). 14 ΤΟ οηνίουδ γιση δ ἃ νἱοκοὰ ογο (πονηρὸς ὁ βασκαίνων --- 248. 6ο. δἀὰ ἱδεῖν --- 
δφθαλμῷᾷ). 15 ἀοδρίδοι πιϑῃ (ὑπερορῶν ψνχάς, ἱ. Θ., Ὠδοὰγ δου ϊδ, ἔπ6 ροοῦ). [16 ἡ. ΤΊ ἱπίαυ ἰγ οὗ ἰδ νἱεκοὰ 
(ἀδικίαι πονηρά ; 248. 6ο., πονηροῦ ἴο» ἴ)ιο ἸδΔξῖ617). 15 ἰδ (23. 248. 0ο. Ο]ὰ [δί. φἀὰ αὐτοῦ) βΒοῦ]. [93Α νἱοϊκοα (πονηρός, 

Ὅυξλ οοἱοτοὰ ἴῃ [5 πιοδηΐῃρ ὉῪ ἐμ οομίοχί). 30 ρηνίθ ἢ Λἰς, 31. ἢοὸ ἐξ ἃ ηἰμκχαγὰ (ἐλλιπής) εὖ ἷδ (1 σομάον ὈΥ “ἰὼ ᾽ 
ἴο οοττοδροιὰ υἱεῖ ἐμ6 δαὶ τ ΣῈ Ὀ6). ἘΣ [ῃγ ΔΌ ἰγ (ἐὰν ἔχῃς). 38 Ἡΐβ ἀυο οὔἴοτίηρ (προσφοράς .. .. ἀξίως, ἵ. ε., 
οἴὔἴοσίτιζο ἩΟΤΓΩΥ οὗ ΠΥ ῬΓΤΟΒΡΘΓΡΟῺΒ οἰ ΓΟ ΒΔ} 068). 38 (Π6 χταγο (οἴ, τοῦ. 16). 

Ψψοεε. 183-18. -- ΞΑΟΥ. : ἐὰν ἔσο (ἔπ ῬΡγουουῃ ἰδ ᾿ταεἰηρ, δοὰ τὸ τς ὮΔνο ὀχροοίοα ἰ(8]. ἰὼ ἔδο Α. Ὗ., ποῖ ἰδ 
8ὸ Ῥασιουϊδν ἰο το ἐν λαπά ἴῃ ἐμο ποχὺ 11πὸ). 35. οίταυά ποῦ (Πγ66}7 οὗἩ ἔμ (μὴ ἀφυστερήσῃς ΞΞ ἀο ποῖ οογηδ ἰο00 
ζαξε).- 2] ἠοῖ ἔδο μαζί (πδοὰ ἰῃ ἐδ 9 δ6:80 οὗ ματι οἱ ρα 0") οὗ ἃ κοοὰ ἀοεῖτο (ἐπιθυμίας, Ὦθτο, τολαῖ ἐς ἀεδίχοα, απ ἐΉ70Ψν- 

“πετεδ) Οὐοῦραθθ. ἈΦ 5Πδ1:0.. 3 κ5.ϑ (ἢγ ἔγδυδ]]δ (πόνους) απο. 89 5δποι Υ (ἀπάτησον ; ἁγίασον, 106. 248. 268. 296. 0ο. 
Α1«. : ΟΙὰ [ἴδιε., "εεσεΐδεα; Οτοϊαα νου]ὰ τοδὰ ἀγάπησον, θα [86 οοτηπιοι ἰοχὺ ἐπ τί δἰ: δίδηθ. ὅοο Ουρι). 51 ἐπ9 
κιαυθί(ῖ ἰσαπδίον ἴθ σοῖς οσὰ ᾿θγθ, 88 ἴ: 41} δι 603668). 85 γαχοίἢ (οὐοτνν 80 (ΠΔῺ 88 ΔΡΡ Ιϑὰ ἴο ἔπ τπιοοῦ ΟὈδο- 

1οδϑοϑῶῖ). 88. φογθηδηῤ (διαθήκη, Ὀθὲ πδοὰ ΠοΣΟ ΔΡΡΔΙΘΏΕΙΥ ἰῃ ΣΩὉΟἮ {6 Βαῖὴθ 86η80 8Δ8 ΟΣ τγοσὰ “ὁ ἴδῃ ᾽)). 86 Ὀ6- 

εἰπτιῖης (ἀπ’ αἰῶνος) .. .. ἀϊο ἐπο ἀδαίλ. 86 077 ἴδ ατοϑῃ ἰϑδυϑο (δίης.. Ὀθὲ πεοὰ ςΟ]] ὁο Ἶγ76}γ). 86 [ἰοῖκ (δασέος) 
ἔσωοθΘ. ὃ διὰ βδόῖὴδ (ἄλλα δέ, τὶ μέν ἰὼ ἐδ ὑτονίουδ οἰδυϑο. Ἐσίἐδδοθλθ τοδῖκϑα Ὀοΐἢ γοσδ ἐσϑιδιε! 79.) 



820 ΤῊ ΑΡΟΟΒΥΡΉΛ. 

“80 δ͵8ο ᾿{Π6 ρομογδίοι οὗ Η68}} δπὰ Ὀ]οοά, 
ΤἼΘ οὨΘ οοτμθίν (0 δῇ οπᾶ, ψ}116 3 δηοῦμο. 18 ὈΟΣΠ. 

19 ἘΥΘΣΥ͂ ΘοΟΥΤΌρ0]6 τοσκ ὃ ΘΟ βαμηθί αΥΤΑΥ, 
ἈΑπᾶ {86 ψόοτκον ἔβουθοῦ 711} ρΡ888 δύσαν ὙΠ Β 1ἰ.5 

20 ΒΙ]6ββθᾶ ἐς [86 τηϑῇ (μὲ ἀοὐἢ τηρα! 4ὺθ οα δ τ] βάοσω, 
Απὰ ἰδαὲ ἀἰβοουσβοία δϑουὺὲ ἰΐ ᾿π Ηἷβ βαρϑοιεγ ; ὃ 

21 ὙΠΟ Τ σομβίοτϑδ ΠΟΡ ΑΥΒ ἷἰπ ἷβ Ὠθατί, 
᾿Απᾶ ρομάθγοί ΟΥ̓ΘΥ ΠΟΥ " βϑογοίβ. 

22 6ο ουΐϑ ΔΓ 6 ΘΙ 88 ΟἿΘ (δαὺ ἰγβοθίῃ. 
Απὰ Ἰ16 ἴῃ νγαὶν ἴῃ ΒΘΡ ὙΑΥΒ. 

28 Ἠρ ργἹοί ἴῃ δὖ Ὁ ΠΘῚ ὙΠΟΟΎΝΒ, 
Απαά ἈΘΑγΚοηθίἢ δ [86 ροβίβ οἵ ποὺ ἀοογβ.ῖξ 

24( Ἧς ἀνθ] ἢ ὙΟΣῪ 15 ΠΘΑΓ ΠΘΡ ΒΟιι86, 
Απά ἀτίνϑι 18 ὑθηθρίῃ 18 1 ΘΙ Ὑγ41}8. 

25 ΗἯθφ μ᾽ Βοἃ 15 δῖ ὑδπὺ πὶρἢ ὑπο ΒΟΓ, 
Αμπὰ ἀπο] ο ἢ ἱπ ἃ ἀνθ] ἶηρ' ̓6 ΠΘΓΘ ροοᾶ ἐλίησε ΓΘ. 

26 Ηδ ρυίίοιι 15 πἷβ ΟΠ] ἄσθῃ πᾶ ΠΡ ρῥγοἰθοϊίου, "ἢ 
᾿Απά Ἰοάροί ᾿ὁ ὑπο ν ΒΘΡ ὈΓΔΏΠΘΝΘΒ. 

27 γ Ποὺ ἢθ ͵8 3 οονεγοά ἔγοιῃ δοδῦ, 
Απᾶ δ ἀνθ] ]θὺ ἢ πὶ μοΡ ρουγ. Ὁ 

ΨαΣ. 18. --- 1 Α. Ὑ.: ἐς (Ἰὴ9 βδυλθ οχίεἶἰο δάορίθ καί ἥγοιῃ 111. Χ. 6. Η. 106. 1δὅ. 167. 248. 296. 801. 0ο., νοὶ [8 ποὲ 
ζουηὰ ἴῃ ἐδ ἐεχέ. γές.). 8 086. . .. δηά (δέ, σοττοβρομάϊπρ ἰο μέν). 

ψοτα. 19-23. --8 Α. Υ. : Ετνοεν νοῦῖ τοϊίοι; δηὰ (πᾶν ἔργον σηπόμενον). 4 ρ}4]} ρὸ ὙΠῚ}2] (μετ᾽ αὐτοῦ ἀπελεύσεται). 
δ κοοὰ ἐλέπρε ἰὰ (τελευτήσει. Ἐτίτχδοο δἀορία μελετήσει ἔτοτα 106. 248. 208. 6ο. ΟἸά. 1Δἰ.; Η. 108. 248. 268. 0ο. δἀὰ καλά). 
8 γρδδοῃϑία οἵ ΒΟΥ ἐλίπρε (διαλεχθήσεται; Η. 28. 248. 268. Οο. δὰ ἅγια) ὈΥ ἰδ ππἀοτοίδηαίος (Βεοιβο ποῖος δηὰ ΤΥ], 

ΣΘΏΔΟΣ δὲ ἰδ Α. Υ. Βιυὺ ἰδὸ χοροῖς βϑοῖαβ ἰο 6 σοηἀοσίηρ οὗ Ἃ ΞΟ Ἷ ΞΞ δὰν δοπιοιλίπρ, ἀἰδοοιτσε τλτουρή, οὐ ἰμ). 

1 Βο ιμδὲ (ὁ. Ιὲ 5 8 σοπίϊηυδίΐοι οὗ {86 Ῥχονίου ἘΒΟο ΚΖ Ι). 
10 Ηο ἐμδὲ ρῥσγίϑι (δοισα ἀοιοΉ, δοδι46 ἰὰ ΟΓάοΣ ὑο Ἰοοῖὶ ἑλγοιρὴ) ἰὴ δἷ. 9. 6 (ἔξελθε). 

ἄοοχε (ἐπὶ τῶν θνρωμάτων αὐτῆς). 

ΟΣ. 224-26. --ἼῈ}ῤάι Ὑ. : δδὺ ἀοίὰ Ἰοὰκο (ὁ καταλύων ; οἷ. αὐλισθήσεται, γον. 26). 
19 Ορπι.). [14 ΚΑΙ͂ ρί οἢ. 16 5}}} Ἰοάχο [ἢ ἃ ἰοάκί ηρ. 

δ 5821} 8180 Βδνθ πηδοσείδηάΐηρς (ἐννοηθήσεται) ἔπι ΠΟΥ. 
11. 85})8}} 4180 Ὠϑδσῖχθῃ δὶ ὮΘΥ 

15. 5}}4}1 δῖβο ζδϑίθῃ ἃ ἢΐῃ (806 
8 Δ}} βοῦ. 11 βῃ 6] 005. [ΐἠδὃ 5ῃ)5}} Ἰοᾶχθ. 19. 88}}8]} 6. 

30 [ὴ ΠΟΥ ΒΊΟΥΥ 8881} πὸ ἀνγγα}} (10Γ ΟΟὨΒΙ ΒΙΘΏΟΥ Β Β8Κο, 1 Ραὺ Δ1} (86,9 ὙΟΡῸΒ ἰῃ ἐδ 9 Ῥχγοϑδοδὲ, δ ἐποῦρῆη ἰῃ ΘΌΣΩΘ ἰηδέδηοοθ 
ἐδο Ζαΐαστο, σοὶ βίδη ἀδ ἰῃ ἴδο ἰοχί, του] Βαγὸ θ4 08] ἔοτοθ. Βι 11 ἱθ ταῖποσ ἃ ἔδοι ἰὩδη ἃ Ὁσοιγίδο ἐπδὶ 5 τιϑδὶὶ). 

Ὶ ΟῊΔΡΙΤΕΒ ΧΙ͂Ψ. 

Ψεαγ. 1. Ἐν στόματι (ἐν γλώσσῃ, χχν. 8). 8.0 
88. 111..2: “1 ΔΗΥ τηδῃ οἴοὝοηὰ ποῖ ἴη νογὰ, 6 
ΒΆΠΙΘ 18 ἃ ρεγἔθοῦ τηδῃ, δΔηα 80]0 8160 ἴο χά ϊθ [16 
Ὅ8016 δοάγ.᾽ 

γεν. 2. υΒοβθ οουβοίθποθ (ψυχή) Βδί ποῦ 
οοπαοσημθα ὗσαι. ΟἿ 1 Φο μη 11]. 21, ὙΠ ΠΙΟΓΘ νγ6 
ἢπα καρδία: ““Βεϊονοά, ἰξ ΟἿΣ Ὠθαγῦ ΘΟμάἀθτηἢ 18 
ποῖ;,᾽ οἷο, 

γεν. 8. ΤῸ δὴ δηνίοιιβ τηδῃ, βασκάνῷ. ἴὰ ἴδ 
Ποῖ ΘΑΔῪ ἴο ρὶνο ἴο [8 ΟΣ ΠΟΤ δῃὰ ἴῃ [6 
{0] ον γογβοδ ἴπ6 οχϑοῖ βἤδαθ οὗ τῃοϑηΐηρ' ΤῸ- 
υϊτοά. ΓΛΙΓΠΘΓ ὑΥδΏΒ] 4168 ἰὴ ὕΠ6 Ῥγοβθηΐ ἰμβίβποο, 
α 8ἰΐπσν ἄοφσ. ἘὙΪΖΒΟΙΘ ΒΌΡΡΟΒΟΒ τὺ ἰδ ΤΕρ͵ο- 
Βοπΐβ {Π6 Ἡοῦσον Ἰ Ὁ, “6011 ογ6." ΤΠ γυϑσὺ 

ἴῃ [86 8Β6η86 οὗ (0 δεισιεἧ, ἰο αϑεΐπαίο, ΓΟ ἢ ΟΟΟῸΓΒ 
ὨΟῦ ὈΠΟΟΠΙΠΊΟΙΪΥ͂, ἰ8 πι8118}}Ὺ σοηβίγιεῖθα ὙΠ ὑἢ6 
δοσυβδίϊγο (ςξ. ἄμ. 111.1}; 16 116 Β6η86 Οὗ ἴ0 ἐδ, 
ὙΠ ὕὍη6 ἀδῦῖνο. 886 Ὑίηοτ, Ρ. 2328. 1ῃ ἴῃ οαδ8 
Ὀοίοτγθ ὑ8, {π60 ᾿γοσὰ Β6ϑυηβ ἴὸ πηλθϑιι, ἐ0 ὃς μοπιιγίοιιδ, 
δίϊπσν, ἰο στιασα ΟὨΘ᾽5 Β6]5 ΟΥ Οὔ Υ5 ΔΗΥΓὨΐΠρ’, 88 
ἿῈ ΥΟΓΒΘ διχίῃ. ὮΠαῦ βιιου]ϊά ἃ τδῃ [πὶ 8 οἰοβα 
δηὰ ΕὔΩΡῪ ἀόο ΜῈ ργοροσιγ 1 Η οδῆμοϊ γοϑί 
5ΟΥ ΘΕ)Ογπῖθαν ουῖῦ οὗ ἴἴ. 

ο΄. 4. ΒΥ βιληύίης Ὠἰτηβοῖῦ, 1,10., 3 α λΐπι- 
δοἰγ, ἀπὸ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. 

νεσ. ὅ. Ενὶὶ, πονηρός. 
λαγα. 

Ψοερ. 6. Οἵ Ῥχονυ. χὶ. 17. 
νοῦ. 8. Τῶο “ουἱ] ᾽ οὗ {Π6 6γ6, ἡ. 6., [πὸ θ856- 

Ὧ688 οὗ [00 τηϑηι, ἰπ ὉΠη͵18 6886 18 ΟΧρΙ αἰ πϑά : ἰξ ἀ068 
Ὡοῦ 8660 (ουὐεγίοοίδ, ὑπερορῶν) ο8568 οὗ πορὰ. 

Ηργο ἴῃ ἴδὸ δοῆδὸ οὗ 

Ψετ. 9. [ἐὺ ἰδ Το Κα Ὁ]6 μουν ταῦοὶ ἰδ ἱἰπηραϊοὰ 
ἴο [Π|6 ΘΥΘ ἴῃ (86 ΟἹὰ Τοβιαταθηῦ: (1.) ΑΙ] 86 
ΨΆΓΙΟΙΒ ΘΙΠΠΟΠΟΙΒ ἔἰδῦ ΔΥῸ ΘΧργοδδοᾶ ὑπγουρὶ ἰΐ, 
85 ἰοὴν ἐγεα (ῬΒ. χν ὶ. 27); ἰοιῦ ἐγ68 ( οὉ χχὶϊ. 29). 
(23.) ΤΟΥ ἃσὸ υϑδοὰ ἔου [6 Ῥδγβοῦ, 6 Ῥσθβθῆοθ 
Οὗ ΔΥ οδθ (ἄθῃ. ΧΧΙΪ!. 10). (8.) ΤΉΘΥ δζὸ ρμυῖ 
ἴοσ οπθ᾿β ἡπάρτησηῖ, ορί πίοι, 88 ισίϑε ἐπ ἠδ οἵση 
εγε8 (Ῥτον. 1. 7). (4.) ΤῊ6 οχργοβδίοι, ἐ0 δεί ἰλα 
ἐγε προπ ὁπε6, 18 βοὰ ἔογῦ βῃονίπρ Κη 688 (6 6Ώ. 
ΧΙ ν. 21); 4150, 848 ἃ [Κοη οὗ ἀἰεξιγος (Δ. ἰχ. 4). 
(5.) ἷῦ͵ό2 Πᾶν 880 ὕ06 δχργθοβίοῃ : ἴο δὲ δγψε8 70 
αποίδετν, 1. 6., ἴο Ἰοβδὰ ἴΠ6πι. --- ᾿Αδικία πονηρά, δα86 
ἱη)ιδίῖϊσο. Τὴ ψοσὰβ ΟΌΥΪΟΙΒΙΥῪ τοῖοῦ ἴο ἰ(ἢθ 
ὨΔίΟΓΣΆΙ ΓΘΒ}Ὁ οὗ οονοιουβηρθθ, νἀ οἢ 18 1) αδι16 6 
δη4 τγοηρ-ἀοΐηρ. Βιυηβθη δ διδείιοοτξ, νὶὰ} ὨΘ 
ν οιῖο, γῆ θγ8 ὉΥ εεἰ ἀρρε(τίε8, Μ᾿ Ὠἰς ἢ ΘΘΟΠ.8. 1688 
ΔΡΡτγορτγίδῦίθ. 

6. 10. Ἐνίοις; ἱἐΐα Ὀχϑδᾶ, ἢ. 6., ἢ δὃ6- 
τυαΐροβ ὕῃ6 Ἔχ βρθῆθθ οὗ ούϑθῃ ἐἢ6 τηοβῦ ΠΟΟΘΕΒΑΣΥ͂ 
ὉΠ Πρ ὉΠΔῦ ΟΟΙΘ ἴο 18 [80]6. 

γεῖβ. 11,12. ΤῈῸ Ταϊπιπὰ Πδ8 8 ρσουοτὺ (Ττ. 

ἸἩΣΥΊΨ, 201. 58), τ ΠΪΟΝ ἀρῦθθβ ἴῃ ρα ἩΠῈῺ [ἢ 6 
Ῥγοβϑθῃῦ οὔθ, δῃὰ νηΐ ΖΌΠΖ, ἱ ἢ οΟὔὮΘΓΒ, Γ ἢ ΚΒ 
ΤΩΔΥῪ ὮδΥΘ Ὀθοὰ ἀογῖνοα ἔτομῃ 11. Βιὲ ἰϊ 18 ἀου ιθά 
Ὀγ Ουέξπηδηη. ΤῊΘ γον ΘΓ 18 88 0] 0 : ““ΜΥ ϑ8οῃ, 
16 το αϑῦ 0116 ᾿ηθ8 8, ἀο νγ6}} ὈΥ͂ ὑπ γθο} 8. ΕῸΓ 
ἴῃ πὸ Ὁπάἀογιννουϊα [ΠΏ ΕΓ ἐδ ἢῸ ρ]θᾶϑυτο, δηὰ ἀϑδιὴ 
ΤΑΥΡΟΒ. ποῖ. [1 τοῦ βαγοδῖ, βουνοῦ, “1 ν}}} 
Ιθαῦθ ἴὺ ΠΙΥ͂ ΒΟΠΒ δηὰ ἀδυρπῦθεβ ὑῃοὶς διρρονν; 
πονν Ὑ01}} γοῦ Κηονν ἰἢ ὉΠ πηάογνουἹὰ ὃ [ΠΟΙ ΠΘΕ 
[ΒΥ πηῆκο 8 τί ζῃῦ πϑὲὸ δὲ τ8ὸ Ῥσοροσ}. Ἐ8ὸ 
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οἰ] άτοη οὗ τπθῃ δῖ ᾿ἶκὸ ἴΠθ ρῥ]δηΐβ οὗ ἴπὸ ἢο]ά : 
δοπιθ βουσίβῃ, ΟΠ ΟΣ 8 ρου. 

νον. 14. ΑἍἜ μοοὰ ἀδΔγ. Α ἄδγ οὗ ἰϑαβιΐϊηρ δά 
το]οϊοῖηρ. ΟἿ, Εδι8. ἰχ. 19. -- )ο ποῦ ταΐδα. ΤῊΘ 
ποσὰ ἀφυστερεῖν τη6ΔΏ8, 1 ΓΘΥΆΙ]]Υ, 0 σοπια ἴοο ἰαία. 
Αμὰ 8ὸ ΥὙΥδἢ}] 5 Οἰαυΐδ, 4. Ὁ.: δβεγίιιΣ Ὀξηϊδη8 αἷδ- 
ταιαᾶο πιὲ αἰΐφυα τε. ἘτὶιΖΒο 6, μούγουοῦ, τ Π ΚΒ 
{πῇ ἐξ τ88 υδεὰ ἴῃ ὑπ ἸΔΙ6Γ ὑἰπη68 φοϊίνοὶγ, ἢ 
[6 8686 ἐρέ ισαπί, ιοϊλλοία, ἀπὰ πουϊ]ὰ τοπάογ: 
Ἡιιλάγαισ ποὶ ἰλγβει 7 βοπι α σοοά αν. 
γος. 15. Το βϑῆβθ 8 ρδίη. ΟἿ. 8. χχχίχ. 

6, “Ηδ Ὠϑδροίῃ ρ τίολεδ, δα Κηονγθῦ ποῦ 0 
88.811} σαῦμογ ὑμ θη." 

Νογ. 16. Θίνο δῃὰ ἔακθι Ταΐμογ: “ Οἴσνε 
σι πισίψ, δὸ ισὶϊὲ ἰζοι ἢ τασεῖυνε. ὅδοῖαθ ϑΌσῃ 
ἰάδϑ τα ὃθ οοῃίδίποὰ ἴῃ [6 Ρ85 Οὐ ἔνο 
προσϑίνοϑϑ, 6 βοοοῃὰ [28 οἵὔΐϑθη {Π6 ἔοτοθ οὗ ἃ 
ἔυϊυτγο. Οἱ ἴον 86 τῃουρῃΐῦ, Γαΐ νὰ 88. --- 
᾿Απάτησον, Ὀδαυ]6. ΤῈ ψογὰ οοηϊαΐηϑ ΟΝ ἐὴ6 
ἴά68 οὗ ἀθοερίοι δηά διυυδοιηθηῦ. ΤῈΘ ταθϑηίηρ' 
οὗ ΓὉΠ6 δι ον ΒΘΟΙΏΗ͂ ἴ0 ὃθ, ἵπ ζ,ΘΠΩΘΓΆΙ : ΤΏΘΣΘ ἰδ 
ὨΟ Β6Π86 πῃ ἀδηυΐπρ' ΟὨΘ᾽Β 86} 41] τίρῃῦ θῃ)ογ- 
Ταθηῖθ ξΠγοΟΌρΡΙ Ροπυγίουϑ ΔὈΪ5; ἴοῦγ 1ξ οὔθ 8 
ΧΩΟΏΘΥ ἰδ Ὠοΐ ρυὺ ἴο φορά 86 ἀμτίηρ ἰδ ᾿ἰξοίληιθ, 

ΜΠθὴ Ὑ11 ἱξ Ὀ6 1 --- βοοϑικίηρ οὐὗἩ ἀδίπ 66, ζγτῆσαι 
τρυφήν. Τθ ζῖδνθ 18 ὯὨ0 Ρ]806 ἔογ ῥμῃγβίςϑὶ θη ]ογ- 
ἴθ τι ΟΥ. τ} Ἰδῆσυδρε οὗ (86 Ῥτθϑοθοσ, ΕοοΪ68. 

. ἴ0. 
γον. 1725. Οἔ,, ἔογ ἴδ οουθηϑδης τοΐοσσοα ἴο, 

ἄϑῃ. ἰϊ. 17, 111.19; ἀπὰ ἴογ ἃ ἥξχιυγο δίγαλϊαν ἴο [ἢ9 
οὁπ6 πδοᾷ, ΡΒ, οἱΐ. 26. 

Ψεγ. 18. Οἔ Βοπιον, 7|., νἱ. 146 Ε΄, χχὶ. 464 
- ΕἸ68Ὰ δῃὰ Ὀ]οοᾶ. Οὔδϑιιοῦ ({652., ἅπάογ αἷμα) 
πη Κ8Β τθαὺ δὲ ἩΠσἢ 18 ὁμαγδοιοσίβυϊῖς οὗ (8 
σάρξ, 6 δἰ ἰομδίίου οὗ ἢπηδῃ ἡδίαιχα ἔγοσῃ ἡ δ 
5 Ὠίρμοτ, ϑρ τἰζααὶ, ἀϊνίηθ, ἰ8 ἰηϊθα δὖ ἴῃ {18 
.886θ.ὡ Βγρίβομποίαοσ ((Ὁπι., ἑη ἰος.) 68118 αἰΐθη- 
υἵοα ἴο π6 ἔδοϊ ὕμδι ὕ86 ἤρατο ἴθγθ ϑταρίογθα ἰϑ 
86 πιοΥθ δρύ, ἴοΓ [ἢ9 σϑβδοῃ τμαὺ [Ὑ668 1) 8 {1Ὸ 
ἰ081 οἰϊπηδῖθ δ γϑἔογχγοα ἴο: “  εοογάεμπίαγ ἢἂϊς 
ἰϑοίογε,, φμοα αγόοτες ἐπ ἐοττΐβ τορι ἰδ μίδγιιηὶρ τι 
πουα ͵απη σίρπαπὶ Τοίϊα ἑωπὶ ρῥγίοτα πιατοεδομηῖ, 
πουοϑῃιι6 ἤοτεδ ργοάιισαπῖ, οὶ 8 πιαϊιγαλί.᾽ 

Μοῦ: 324. Πάσσαλος ἰἜΒ ἃ τσοοάεη »ΐπ, Ὀὰϊ ἢΘΓΘ 

οἰθαυγ ἐεπί-ρίη, ἼΝ, ὙΠῸ τοοδηΐμρ' ἰδ ὑμαῦὺ ἮΘ 
Ὑ111 σοῦ 80 οἷοβθ ἴο τ βάοτῃ ὑπαὶ ἢἰΒ οὐνῃ ὑβηΐ Ϊη, 
88 ἰῦ Ὑ6ΓΘ, ὙΠ ρίεγοθ ὑῃ9 νγγ8}}8 οὗ Π6Σ ἰθηῦ. 

Ομαρῖξε ΧΥ͂. 

ΕῸΣ 886 ἰβ ἕαν ἔγοτῃ ργΐαθ, 

ΗΣ {μδὺ ἔϑαγοί (86 1,οτὰ ν1]] ἀο {μι ὲ8,} 
Αμὰ δι {μδὺ μβο]άθίδ ζαβί ἰο 3 (86 1δὺ7ὺ 8841} οὐίδίῃ ΘΓ. : 
ΑΠπα 85 8 ποῖ οΣ 888]} βὲ)6 τηθϑϑὶ ἴῃ, 
Απά τϑοϑῖὶνθ μΐτη 88 ἃ υἱγρὶπ τὶ ΐθ. 
1 ὑγοδα οὗ ἱπδὶσαὺ " 88}8}} 816 ζθϑα Βΐπι, 
Ἀπᾶά ρῖνϑ ΐτῃ νγαίοσ ὃ οὗ τϊϑάοτω ἰο ἀσίηκ. 
ΗΘ 51|4]1] βδαρροτί ᾿ιἱπλβ 6} ὁ ρομ ΘΓ, δια 8}}4}} πού σῖνθ σαν, 
Αμὰ 8}}4}} ΣΘῚ Υ ὩρΟὴ ΘΓ, δηα 8}4}} πού Ὀ6 τηϑάθ δϑῃδπιηρὰ. 
Απᾶ9 586 8118}} ὀχαὶύ εἷπὶ ΔΌΟΥΘ 8 ποὶσῇθοχθ, 
Απμὰ ἴῃ [86 τηϊάβύ οὗ {86 σοῃωτγθρδίζοῃ 8 
ὅογ ᾿ δηά 8 οτοόνγῃ οἱ ρἸδάῃθββ, 
᾿Απά δὴ ϑνθυ βίη 5 Ὠϑῖηθ 88}8}}] 86 ἱῃμουῖ. 1 
ἘΌΟΙ 88 12 τηθῃ 8}18}} πού αὐΐβίῃ αηΐο ΠΘΓ, 
Απᾷα ΒἰΠΠΘΓΒ 8}8}} ποῖ 866 [6 .. 

8.6 ΟΡΘᾺ ἷβ τηου ἢ, 

Αμὰ ]Ἰᾶγ8 Μ|Π ποῦ ὈΘ ταϊπά ἐμ] οἵ 15 ΒΟΥ. 
ῬΓαΐθθ 16 ἐξ ποῦ βϑϑυι]υ ἰῃ (86 τοῦτ ὁξ 8. ΒΙΠΏΘΓ, 
ΕῸΓ 6 1δ τγλβ ποὶ βϑρηΐ ἔγοιῃ 1 (86 Ι,ογά. 
ΕῸΣ ῥγαΐβθ 818}} 06 υἰύοσϑα ἰῃ τϊβάοιι, 
Απά μ6 [μογὰ ψ}1}] ρσοόβροὺ ἰὐ. 

840 ποῖ ἴβοὺ, ΤὨΣΟΙΡὮ {π6 Ιογὰ 1 [611] διναν, 
Εν ἴμοὰ οὐυρλίθοϑί πού ἴο ἀο ψμδὺ 18 6 Βαύθιῃ. 

12 84. ποὺ που, Ηθ ᾿ἰπιβ6} 104 πη δβίγαγν, 
ΕῸΡ ἢθ δ: πὸ πθϑὰ οὗ ἃ 3ϊηῖμ) 19 ἤβδη. 

Ψψατα. 1-4. ---1 Α. ΥὙ. : ἄο κοοὰ (αὐτό; αὐτά, 28. 106. 248. 268. 6ο.). 
ὥ δ ἃ υὺ]9 τηλττϑὰ οὗ ἃ νἱτρίῃ (γυνὴ παρθενίας, ἰ. 6ὁ., ἃ ᾿ν [10 ΨὮΟ ἱδ ἃ 

4 [Πο Ὀτοαὰ οὗ υπάοτείδιοάϊηρ (ἄρτον συνέσεως). 
248. 0ο., ἀγ. γνώσεως ; 28, 268., εἰληφὼς γνώσιν). 
υἱτεὶπ ; εἴ. Οοηι.). 
(κλεθῇ). 8 οοῃέοπηάοά, 

Ψοσο. ὅ-12. --5.1.0γ.: πεῖ Απιά, 10 Ἠὸ 58)8}} δηὰ ἰΟΥ (δὲ ἐμο δηὰ οὗ (δ 1ἴποὸ, ΠῚ. Η. 106. 248. Οο. δἀὰ εὑρήσει). 

3 ὅδιδ ἐπο Κυον]οὰρο οὗ (ὁ ἐγκρατὴς τοῦ νόμου : 

δ ἐποὸ ᾿τδῖοσ. 4 Ρὸ δίδγοά. 1 Ὅο πιογρὰ 

11 βὴ6 

8.)Δ}1 σδ20 μἰπι (αὐτόν [6 δὐἀοά Ὀγ 248. Οο.; οἴ. Οσπι.) ἰο ἱπμοσὶξ δὴ ογαυϊδδεϊπσ πδιὴο (ἐεχέ. τες.) ὄνομα αἰώνιον ; ἘΣ ἰΣβο ἢ 9 
τοοοΐγοα αἰῶνος ἴσχοιῃ 111. Χ. Ο. 28. 1δὅ. 167. 248. 2568. Ο6ο.). 
Ἰἴοσα (ἄνδρες ψεῦσται, Ὀθδ0 ὀοχρτοαδοὰ ὉΥ ἴΠ6 059 ψοτγὰ “" ἰδ ᾽") ὁδῃποῦ σϑΙΏΘΙΏθοΣ (οὐ μὴ μνησθήσονται). 

15 Βαῦ (καί, 248. 268. Ο0.) Ζοο ἢ. ἠὀἠ18 χηθῃ (λαί αγέ 
14 ῬχαΙ89 

(πᾶσᾷ., "Α ΡΘΙΘΡΙ6,᾽)" ἱ. 4.) αἶνος, τγὧα δυρροδοᾶ ἴο 06 ἃ ΡοβεὶὉ]6 τομἀοτίμρ οὗ ΦΌ, πὶ τλοτο ΚΟΥ οὗ πΡΠΓῚ. 
15 1 (60 τιδτα. ; 860 (Ὁη1.). 

18. τᾶς ἱλίπρε ἰδὲ. 
δἴυζοξ. 

16 βοῃξ πἶπλ (αὐτῷ ἰδ δὐἀοὰ Ὦγ Η. 106. 248. Οο.) οὗ. 
19. ΠΑ οδυδοα τη6 ἴ0 Θγτ (αὐτός με ἐπλάνησεν ; ἔπλασεν, ὕδ. 106. 248. 254. 296. 807. σο.). . . . ἐδο 

1 ἐς Ἰσουσὰ.... ἐλαε 1. 
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18 ὙΤΠ6 1 μαδίθι ἢ ΘΥΘΓῪ δθοσαϊδίίομ, 
Απα (μ6γΥ ἰμαὺ θαγ Ηἷπὶ ὁ ἰΙουϑ 1Ὁ ποῖ. 

11 Ἠρδ Βἱπηβ6]7 τηδβθ τηϑῃ ἔγοιῃ {μ6 Ὀερίπηΐπρ, 
Αμπὰ Ιοἵνυ Ηἷπι ἴο δἴβ ἔγθο Ἅοδοΐοθ ; ὅ 

165 1ὲιδοῦ πῖ]ε, (μου 8841} Κϑαρ ὃ [86 Θοτηπηβη θη ; 
Ἀπά ἰο δοὺὶ τὶ} Βα 6] 1 Υ 18 τηδίίοσ οἵ Πκίηρ." 

160 Ηδ δαί βεοί ἔἤτο δηὰὲ υδίοσ Ὀοΐοσο (866, 
ΤΠου 5881} βιγϑίοιι ἑου ἢ δ (ΒΥ Βαπᾶ ἴο τ μῖ ἢ ονὰν (ποὺ πῆῖϊὲ. 

17 Βοΐῖογϑο πιδὴ ἐξ 16 δια ἀθδιῇ, 
Απὰ ψΒΙΟΒ ὄνον 86 Ἷ ΚΟ 8}}4}} θ6 ρίνϑη ἷπ. 

1. ἘῸΣ (ηθ6 πιβάοιχι οὗ {86 Τοτὰ ἐς ρστοδλῖ, 
Απά Β6 ἐξ τ ὨΥ ἰπ ΡΟνΤοΣ, δηα ὈΘΒΟΙ 6 (ἢ 41] ἐλέησε; 

1. Αμπᾶ Πῖ8 6Υ68 ασγό ὍΡΟη ἔθη {Πδὺ ἔθ 8 Ὠἷπη, 
Απά Πα Κηοννϑί ΘΥΘΤΥ πΌΓΚ οὗ ἃ τπδη.ὅ 

20 ΗἯδξ οομππηδηάοά ῃοΐ ὁη9 ἰο Β6 ροά]θβα, 
Απά δ6 ρᾶγβ πού ο6 ᾽ ]ἴσθῆβθ ἰο βίῃ, 

οῖα. 13-1δ. --Ἰ Α ΟΥ. : 8}} δὴοιλϊπδιίοῃ.. .. ἔοδσ ὕοά. 3 ἴῃ ἴδ6 Βαηὰ οὗ δῖ οοιδοὶ (τὶ ἐσροῖδο σοῖο ἐμὸ ὑτοιοσς 
ἴο αοά, πὶ ἰξ τρδῖκοα ὈδίζοΣ ΒΕΏΡΟ ἴ0 ϑυρροδο ὑμδὶ πῦδῃὴ ἰδ πηδδηΐ, “" 1ο7ὲ Ὠΐπὰ ἰῃ ἐπ ρον ΟΣ, ὈηάοΣ {86 οοπέτοὶ, οὗ ἰδ ἔτϑο 
ν.111. 80 ΓΔ], δηὰ Βυμπδοη  Βιδεϊισενκὶ) 
2Ρ4., σνντηρήσαι ; αΐᾳ., δὲ υοἱ μεν πιαπάαία ξεγτατγε). 

δ ἴο ΚΘΕΡ (συντηρήσεις ; Χ., ὉΥ ἃ ξογτοοίοῦ, συντήρησε ; δὅ. 151. 258. 
4 ἰο ροσγίοσιωο (ποιῆσαι; 106., ποιήσεις) δοσορίδΌ]6 ζα ἐπ ζυ]τδαα 

(πίστιν π. εὐδοκίας, ἐστί, Ὀεΐπκ υπάοχείοοά. Βυπδοη 8 Βιδεμιοεγὰς τομάοσα, "17 ἴδοι ννἱὶῦ Κορ [πο δοσητοδιη σοι, Αϑὰ 
Ῥγδεῖῖοθ τ}}-Ὀ]οδοίηηρ ὨοηοείΥ ᾽)). 

γοτα. 16-20. --δᾺ.. Υ. : διγοίσδ ἑογί (ἐκτενεῖς ; Η. 248. Οο. ΟΙά [,Δἱ. τοδὰ ἔκτεινον). 
[0 ἩΒΙςἢ ρῥἷδδα, ἩὮυτο ἔμο ἦτο ἰδ, ΟΥ̓, ΠΟΘ [86 ννδέοσ ἰδ). 
ὈΘΟΙΟΥ 80 γομθοσο, οἢ δοοομηΐ οὗ ἰμ6 σοπῃθοίί}). 

248, αἱ. --- οὐδενὶ ἀσεβεῖν). 

4 υῃῖο ὙΠΘΙΝΟΣ (οὗ ἐάν, (. «., 
Τ ὙΒοίπος μἰπι (ὃ ἐὰν εὐδοκήσῃ). δ οὗ τλδτὶ (εἰπξ., διά 

δ δίῃ... .. 0 παν ἴυ ἀο νι ίοκοα!γυ (οὐκ, --- Οζα. Ὁ 28. 106. 1δδ. 
10 Νείίδοῦ δι Ὠς αἰ ΔῺΥ ΩΝ. 

Ομάρτεε ΧΥ. 

εν. 1. ὙΜΠῚ ἄο (δ έ6, ΠΑ ΟἾγ, τ μαῦ δὰ ἢπδῖ 
Ὀθοη Βροκοϑη οὗ, --- ΖΟΔΙοΌ ΒΥ Ῥάγας ἩΪΒάομι. --- 
Ἠοϊάο(ἃ ὕβαῦ ἴο (ἐγκρατής). αὐἀλετεδ ἴο, ἀπά οδεγς 
ι(8 ῬΤΕΓΕΡΙί 8. 

ΕΓ, 2. Αδ8 ἃ σοοΐμονρ. (΄. 16. Ἰχνΐ. 18. --- Α νἱσ- 
εἷἰὰ σὶΘ. ΤῸ ψυϊραῖθ στοπθγβ ὈΥ ““ Ἰζαγ α υἱγ- 
σίηιαίε᾽ (εἴ. Ῥτον. 11. 17). ΟΑγτοιῖπβ : “ τον, συαπὶ 
φιιῖδ υἱγσίποπι ἀμπὶ.." ὙΝ ΔῊ] : “ υἵτοο ἱπιπιασμίαία.᾽"» 

ψεσ. 8. Οἢ 15. χῖῖν. 8: Ὅδ:ο. ἰἱν. 14, νἱ. 27. 
Ὗογ. 6. Τῇ δυδ]οοῖ οὗ κατακληρονομήσει ἷΒ ποῖ 

εσἰδάονι, Ὀὰις ἢῃ6 Οοά-εαγῖπσ. ΟἿΣ ἰγϑηαϊϑίοσβ, 
ψ ἢ Οτγούϊ 8, πᾶ Ἡβάοπι ἴἢ6 Βα ]οςῖ, ἀη ἃ 8.6 
οΟὐϊρεοὰ τῃηϑγοΐογο ἴο μίνε [ῆ6 νοῦ ἃ ἐδιβαῖινο 
Β6 86, ΟΟΥΣΟΒρΟΙ ἀρ ἢ (η9 ΗἸΪΡὮ] ἴῃ Ηροῦτον. 
Οη [δὸ άθδ οὗ ευεγίαξίϊπο παπιε, οἴ. 16. ἵνὶ. 5.; ᾿χἢ]]. 
12, 

νεσ. 7. Νοῦ δ06 ΘΣ, ἴ. 6., ποῦ ουύϑὴ 866 ὮΘΓ, 
τη .0ἢ 1658 δια ἀπο ΠΟΥ. : 

γον. 8. ΗΠ ἰβ. 8. ὩΘΟΘΒΑΒΔΓΥ͂ ῬΓΟΥΘΗῸ δ᾽ [6 
ἴο ὑπὸ δἰϊαϊῃπιθηΐ οὗ τὶιϑάοῃ. Τἢθ Βιδιο Ἀθου πᾶς 
ἦπ Ῥδββᾶρεβ "Ὠϊσἢ βου [ἢδὲὺ τ 688 δηα Ἰον"]}}- 
Ὠ688 οὗ τηϊπὰ ἃγθ 8 ἱπάϊβρϑηβαῦϊα οοπάϊτίοι 0 
ΤΠ 6 ΠΓ8] δ πὰ δρ᾿γλῦα8] ρτόρτοβδ. Οἵ,, διῃοὴρ ΟἾΠΘΣΒ, 
Ῥ5. ἰχ. 12, χ. 17, χυϊῇ. 27, χχνυ. 9, χχχνυῖ. 1], 
ΟΧΧΧΥ . 6; 1 ΟὐΥ. “). 18; Ἐρἢ. ἱν. ῶὥ. ΤὩς 

Ταϊπιυὰ 4180 βαγ8 (ΤΥ. ὈΣΤΌΣ, [0]. 66, εἰϊοά Ὀγ 
Οὐ η)} : “ Ηθ ψ80 1 ΗΪπιδ6} 7 ἂρ νυ [ἢ ρυ]46, 
ΤΛΕΣ ἴθ ὍΘ ν186, 1.18 νυϊδάοπι νν}}} ἀορδαγὶ γοτὶ 
ἴ; διά, ἰξ ἢ6 ὉΘ ἃ Ρχορῆοῖ, [6 γίἔν οὗ ργόορθθο 
ΜΠ ἤοσβαίκο Βΐπι.» " ἘΠΟΣ ἘΠΡΗΘΣ 

Ψοτγ. 9. Ηο ψνὅὍδ ῃοΐ δρυΐ. ἴῃ οὐδοῦ ποιά, 
ιραδ ποὶ σοπεπιϊβιοπεα (ἀπεστάλη. ἮΝ ἰὴ Οδδὺ, 1 
αν ρψίνοῃ ὑμΐ8 νογὰ 106 δβοβϑα ἱπάϊςδιθὰ (Ηϑοῦ., 

ΓΙΌ, βεθ Εχ. ἵν. 18) δβ δεβὺ δαϊτοὰ ἴο μια οϑπ- 
ἴοχ. ὙΠ βἴῃπου ᾿ἰδθ ΠῸ Θοϊησηϊδβαϊοη ἴο δίῃ 
αοὐΒ ῥγδίβεβ, ἱ. 6., α8 α δίππετ. 

νογ. 11. ΟἹ. 948. ἱ. 18,14: “1μῦ 20 τη ΒΥ 
ὙΒΘῚ ἢδ 15 ἰδτηρ θὰ, 1 δὰ ᾿οπιρίοα οὗ (οα." 

,ογ. 13. Οὐοά Πι48 ὸ προρὰ οἱ 8 δἰ ΠΟΥ ; ΒΟΠΟδ 
ἢ τηδῖκοδ Π0 ΠΔ δἷῃ, 80 88 ἴ0 ΘΙΠΡΙΟΥ͂ δῖπὶ ἴῃ 601] 
τ]. 8. : 

γεγ. 15. ᾿Εὰν θέλῃς, συντηρήσεις ἐντολὰς, καὶ 
πίστιν ποιῇσαι εὐδοκίας. ΤὮΘ ἰΣαπδἰδιίοι Ἡ ὨΪσΟδ [δ 
ἢδνθ ρίνθη οὗ ὑπ|8 υθσβθ ΔΌΟΥΘ 5668 ἴ0 Ὀχίπρ' ἰξ 
ἰηΐο δοῖνοῦ ΒΑΣΙΩΟΩΥ ΜΠ [86 οοπίοχῦ, δπὰ δ [86 
ΒΆΙΩΘ ἰἶπι6 ἴ0 ργϑϑεῦν ἴῃ ΡΆΓΣΑ]]6] 8). Α μετ οὰ 
᾽8. Ρἰδοθά βου νοσβα 14 ὈΣ τ ζεο ῃθ. Ἧ 6 Βῃου]ὰ 
αν οχρϑοίβα ἴο ἥηὰ πίστιν εὐδοκίας τοροῖῃθγ, ἰΐ 
ἴΠῸν νότὸ ἱπίοπάοὰ ἤἢο Ὁ τεϑὰ ἱοροῖμοσ. (Οἱ. 
ποιῶν πίστεις, ἦε ἰλαὶ ἀεαίεἰλ ἰγαῖν, οὗ τ ΤΥΧ, 
δῦ Ῥτον. χὶϊ. 22. 

ψεῦ. 16. ἘΠῚ δῃὰ ψδίοσ, υβεᾶ ἢρτγδιίνοῦ 
ἴον ὕννο ὑπίπρϑ (Πδὺ ΔΘ ῬΊΟΝ οΡροδίϊο. 

γογδ. 17-.20. ΟἿ δυῖδμοῦ᾽ β ἀοοίσίπο οὗ [πὸ ψ1}} 
ἷβ ΨΟΓΓΠΥ οὗ ποῖϊςθ. ΟἿ. ου ἴπ6 βΌΠΟΓΑΙ βη])θοῖ, 
Ῥγοίοδββοσς δι θὰ, 7λε ϑοοίγῖμε οΥΓὙ Οτισιπαὶ δὶ 
(ἔξδαψε, Απάονοσ, Ὠχσδαροσ, 1859, ὑρ. 218 ΗΕ); 
αἰθο, Ὦσ. Μδυβὴβ ἱπιτοάυοσίίοπ το (ο]ογι ἀκ ο θ 
ὝΟΥΚΒ (Ηασροσῦ ἃ Βιοίθοτβ, Νον Υ̓ουκ, 1858, 
γ0], 1, Ρ. 87 1.). 

ΟΒαΑΡΊΕΕ ΧΥ͂Ι. 

1 ῬΈΕΒΙΒΕ ποῖ ἃ τη] υα6 οὗ ὈΠρΓΟΙί80]6 ΟὨΣ] ΓΘ α, 
ΝΟΥ ᾶγθ ἸΟΥ͂ ΟΥΘΥ  ΠΡΌΔΙΥ 808. 

οι. 1. --Ἰ ΑΟ Κ. : ΝΟΣ ἀοὶίχμι πη (μηδὲ --- ἐεαέ, γες. οπι δέ, Ὀμὲ ἐξ 5 Ἰουπά ἴπ Π1΄ Χ. δ. 81. --- εὐφραίνον ἐπύ). 
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2 ὙΒΟΟΡΆ {860 τυ] ἰρ]γ, πᾶν ποὺ 70 ονϑῦ ἦ ἔμθπι, 
Ἐχοορὺ {86 ἔθδαν οἵ {Π6 Ἰωογσὰ 6 σι ὑμθιὰ. 

8 ἘὙτιυβὶ ποΐ ἰδοὺ ἴῃ (μοὶν 11ἴ6, - 
Απά ἄο ποὶ ΓΟΙΥ οἱ ὑπο ῖγ ρΗ]806 ;3 
ΕῸΣ Ομ ἷ8 ὃ μοίίον ἤδη 4 ὑἱμβουβδηά, 
Απᾶ ἴο ἀϊδ “ἢ 41685 4 ἐμδῃ ὑο μᾶνϑ ὑῃροα] ΟὨΠ]άγϑῃ ; ὅ 
ΕῸΡ ὈΥ ομ6 {παῖ μδύμ ἀπἀογβίδμαϊηρ' 888}} ἃ. οἱἵγ Ὀ6 Ρθορ! θᾶ," 
Βαϊ 4 τϑο6 οὗ ἰγδηβΒρΊΒθ 0 8 8}}8]] αἷ6 ουἱ.ἷ 
ΜδῺΥ βύολ ἐῤήπρε ΒαγΘ 1 βϑϑὴ ὙΠῸ τη 6 ΘΥΘ8, 
Απᾶ τλΐῃθ Θ8 Ὁ δύ Ὠοαγὰ στοϑίογ " ἐλίποαϑ ἔμδῃ 01.686. 

Ιη ἃ οοηγοοδίίοῃ οὗ βίη 6 18 ὃ 8}}8]} ἃ ἤγθ Ὀ6 Κἰηα]οῦ, 
Απμπὰᾶ ἴῃ 8 υϑυϑ]] ουβ πδίϊοη γδί 18 βϑῦ οἢ ΗΓΘ. 
ΗΘ νχὰβ ποὺ ῥδοϊ θα τϑβρθϑοίζῃρ ᾽Ὁ {86 οἹά σἱδηίδ, 
Το 16]1] ΑὙΤΑΥ ἰπ ὑπο ὶγ βθηρῦμ. ἢ 
ΗΘ βραγϑά ποὲ (μ6 ρϑορὶθ ψβθγθ [ωοὐ βο]ουσῃθα,}3 
ὙΒοῖΩ Β6 ΔΌΒοτΙτϑα 18 10 ἐμὶν ῥγὶάθ. 
Ηὸ ρἰΕ]6α ποῖ ἃ παίϊοη ἀδνοίθα ὑο ἀθδίγαοίίοι, "ἢ 
ὝΟ ψοΓΘ ἱδθῃ διὰ Ὺ ὁ 1η (Π 6] 8118 ; 

10 . Αμπάᾶϑβ8ο "5 εἰχ δυηπάτγοα ἐπουβαηά ζοοίηθῃ, 
80 ψγογθ ραυβογϑὰ ἱορϑίμον ἴῃ ἴῃ 6 Βαγάηθβϑ οὗ ὑμὶν μθαγίβ. 

11 Απάϊἶ δογο θ6 οἢ6 8} προκοά," 
10 18 8 18 τῆαγνο] 1{ {118 ΟὯΘ 15 Θβοᾶρθ Ὁπρπηἰβηθᾶ ; 
ΕῸΣ ΤΘΓΟΥ 8πα νγαῖ αὐ Ὑ10}} ἢΪμὰ ; 
Μὲ 1β ταὶρ γ ἰο Τουρῖνο, Ὁ αἰ80 33 ἴο ροὺγ ουὖύ πτδαῖὶ ; 53 

12 ΑΔΒ Π]1Β ΠΩΘΓΟΥ͂ 8 στθαῦ, Β0 8. ΠΪβ ΘοΥΓΘοίΐοη 8180 ; 
ΗΘ Ἰυάροιίν “5. ἃ τηϑὴ δοοοσαϊΐϊηρ ἴο ἢΪ8 ΟΣ ΚΒ. 

1. Α5 ΒΙΠΠΘΣ 8}8]] ποί θβοῦρθ νυ λὶ 8ρ0]],35 
᾿Ἀπά {86 ΒΟρΘ “ἢ οὗ [Π6 ΚΟΑ]Υ 88}}8}} ηοῦ Ὀ6 υπίρ] ]]οα,Γ 

14 ΗἯο Υ]}] πιϑῖκθ γσοοπὰ “5 [0 ΘΥΘΓῪ ΠΊΘΓΟΥ͂ ; ἢ 
ΕΥΘΙΥ Ὁ τηδὴ 81}18}} γϑοθῖνϑ δ᾽ δοοογάϊηρ ἰὸ μἷ8 γουκβ 

17 Κ'ΑΥ͂ ποὺ ὑδου, 1 νν1}} ἢϊ46 τὰ γβ6} του {86 Τογὰ ; 
Αμὰ ψ80 ἔἴσχοτῃ ἅρουϑ Μ1}1 Ὀ6 ταὶ Ὁ] οἵ 55 τη ὃ 
Ι 5}4}} πού θ6 ὑπουρἢὺ οὗὨἬ δ᾽ διηοῃ σ᾽ 80 ΤΏΔΗΥ ὅὅ ρ60ρ]6 ; 
ἘῸΓ ψΠδὺ 8π| 1 1ῃ [8.6 ἱπη πη ΑΒΓΔ Ὁ]6 ΟΓΘϑΊοη ὃ ὅ5 

18 Βεβοϊ]ά, ὑμ6 ἤδϑᾶυϑῃ, δηᾶ 6 βθαυϑὴ οἵ ἤθδαυθῃ, 
ΤῊ ἄδα6ρ, δῃηᾺ {πῸ0 ϑαγί ἢ, ἃΓ6 βῃδϑῃ δὖ ἢἷβ ν᾽βϑιίδίζοῃ. 8 

“ΩΟΑΟ  ΟΟ. 2ἦδΛὋ᾽ ὃ. ὃ ἡ. 

Ψοτα. 2-ὅ. --- 1 ἃ. Υ͂. : τολοίςϑ ποῦ ἴω. δ. Νοίέμος τοδρϑοῖ ὑπ ῖν του ἰταἀο (καὶ μὴ ἔπεχε ἐπὶ τὸν τόπον --- τὸ πλῆθος, ΓΠῚ. Χ, 
58. αἹ. 6ο. - αὐτῶν) δ5:1λαὶ ἐς 78 ἐξ (ἰο εἷς, 248. 6ο. δὰ δίκαιος ; ΟἹ [μιὲ.. πες ἐπόπς Πεπ. Τ8ο δἀάϊείοῃ ἰς οοττϑοὶ 
ἢ ππάἀοτείοοὰ ΔΑ ἃ κἴοδα; Ὀυὲ Ὁ τπιδκίης ἰδ, [π6 ὈσΛΈΓ(Υ οὗ ἴ86 δ], νν δἰ σὰ οομδίδίβ ἰῃὰ κυρροδείης ἔδ6 ἐπουρχαῦ πίξμοαξ 
εἴα. βίδιΐϊως ἰὑ, 15 πιαττϑὰ ; οἷ. τοῦ. 4), 4 δειίεν ἐξ ἐξ ἴὸ ἀϊθ νυν πουῖΐ σά τθῃ. δ ἴπριι ἐλαέ αγὲ ἸσΟΑΪγΥ. 6 (86 
οἷν Ὁ9 το ρθη ἰβμθὰ (συνοικισθήσεται πόλις ; οἵ. ζο!]Π ον ᾳ). Τ ἴδο Κἰπαγχοὰ (πιᾶσρ., ἔσῖρο ; σ., φυλή, 8 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ζ0Σ 

ΤΠ, ἃ ἐγίδε, εἰαιπ, ζαπιῖν, δορὰ 4150, ἃ 016 γαδδ) οὗ ἐμοὸ ννἱοκοὰ (ἀνόμων ; ἀσεβῶν, 248. 60.) 5181} δροσδά!γ (ἐν 

φάχει ἰ6 αἀἀοὰ ὉΥ 106. 248. 60.) Ὀθοοταθ ἀθδο]δὶθ (}10.. θὲ ποῖ ΟΙΘΆΣ, ΟΥ ἔσιιο ὑο ὑπ6 οοῃίοχὶ). δὅδ ατοδίοσ (βθο Οὔσηι.). 
γοχσε. 6-12, --ϑ ΑΟΥ͂. : 89 οουρτοκεαίίοη (σνναγωγῇ, θὰ ὮΘΣΘ ἴῺ ἐλ 9 9680 οὗ Μαϊλεγίηξ, ΟἹ, 88. κί γϑῃ) οὗ {ἢ ὉπΔΌΑΙΥ͂ 

(ἁμαρτωλῶν) ἔ1ὧ ἰοὍΒΙΔΕΒ (περ). 11 ἐπο βίσοηρί οὗ ὑμῖν 700] 8 688 (τῆς ἀφροσύνης δτοὸ ἱπδοτίοα ἰηῃ Ἡ. 106. 2483. Οο. 
Ὀοίοτο αὐτῶν). 1Σ ΝΟΙΟΠΟΣ δρασοᾶ δ6 ἔπ ρ]δοθ ὙΠ6ΤῸ ἴωοὐ ΒΟΪΟὈΣΩΘα (παροικίας Δώτ. [|., 1οιΣ εΖο7οωγπῖης ; Ὀυὶ [δ9 
ςοηΐοχέ βῆοντ ἐμαὶ ἔμ 6 ρ6οΡ]}9 οὗ βοάοιῃ 810 ᾿Ἰποδῦ. 8606 Οὐη1.). 18 Βυὶ δ-Βοττοά ποτα. 14 5Πῃ6 Ρ6ΟΡ]9 οἵ νοσάϊοη 
(ἔθνος ἀπωλείας. 10 Ἰη08Δ}2 οἰέδον α παίίσπ τοοτίὴν 07} ἀδειγμείοη, ΟΥ ἃ παίϊοπ ἀευοίεά (ο ἀεϑίγμείίοπι. 1 δὰορὲ τἴ.6 Ἰδείοσ, 
Ὑϊιὰ ΔῈ δηὰ Β τί σεσμο ; οἵ. Οὐπι.). 16 ΑΚΘῺ ΔΎΔΥ (ἐξηρμένους ; Οἴογα τοῦδ᾽, γοδέ ΜΌ, γεδεϊἰεα, Ὀὰὺ ἐπ 18 πιοδπΐης 
[4 υποοσζοσθος ἰῃ ἴδ6 0ΧΧ.]. 16 ΝῸΡ ἴδ (καὶ οὕτως ; οἵ. Οὐ)π.). 11 κεἰ ποοκοα ἀηοὺς ὕμ6 ρθορ]θ (248. ὅο. δἀὰ ἐν 
λαῳ). 16 ἐς, 19. ἢ (τοῦτο, δι ρμδίϊο). 20 την ἴο Τογαίῖνο (11... Σογά ο77 αρρεαείπςε, αἰομοπιεπ 5). 31 δηὰ, 
32 ἀἰδρ]οαδυσο (ὀργήν. κΚ5. υάροιι (θν Σβολ α δἀορίβ ἐμ9 ἔμξ. ἔτοτῃ δδ. 106, 248. 4].). 

Ἄοκα. 18-19. --- ΜΑ.Υ͂. : 186. 36 5Βρ0}}» (ΣΙ ΒΟ 6 δορῖδ βίης. ἔσγοιῃ 111]. Χ. 238. δὅ. 1δὅ. ἃ].). 30 μα ΐϑηοο (ἕ. 4.. 
ἐδο τοδα]ὲ οὗ ναϊίδηοο, δηὰ νῖδὶ ἰδ μοροὰ 70; οἵ. Οὐρ1.). 11 {τυ ίταῖο (}1ξ., τεριαΐη, δελί πα). 38. ΤΟΑΚΘ ὙΔΥ (ποίη- 
σον, --- ἴογ ποιήσει --- 248. 6ο.). 30 “ΤΟΙΚ οὗ ΙΏΘΤΟΥ (ἐλεημοσύνῃ. ΑΒ ἃ Βυϊηδὴ Υἱγίυθ, ἰδ ἰ6 Ὁ5ΏΔΙ1Υ δὸ τοπάοτοα , θαὲ 
Βοῖο Π6 ΠΊΦΤΟΥ οὗ Θοἀ ἰδ ᾿Ἰηο8Δη}), δὅ ὅ Κὸον (106. 248. Οο. ἢαγτο γάρ δἴϊον ἕκαστος) ΘΥ̓́ΟΤΥ. 81 βηὰᾷ (1ἰξ., Ὀυΐ ποὲ 6166). 
82 ποχῖκβ (Α. Υ. δἀβ, οὐ ἔδο δοῦν οὗ 106. 248. Οο. Κγ:. Ασ., ἐῃὴρ ποσὰ: “' Το 1οτὰ δδχάοηθα ῬΒδτδοῦ, ἐμδὺ ἀσ 
δου ποὶ κὸν δἷαι, Τηδὲ δἷδ ΡΟΤΘΥΙῸ] ΟΣ 6 σα κῦ Ὀ6 πον η ἴο ὑμὸ τνοτ]ὰ. ἨΪΒ ΣΏΘΤΟΥ (ξ τωδη ζο8ὲ ἴ0 ΘΥΟΣΥ͂ ΟΥΟΔΙΙΓΣΘ: 
Αμπὰ μο ΒΑιἢ δϑορδχδίδὰ πἷβ ᾿ἰρὺ ἤγοτα ἐδ9 ἀδχκηθαδ λυ δὴ δα διηδη). 83 5}4}} (ΒΥ σδοῦο χεοοίνυοα καί ἔγσοπι 111. Χ. 

28. 106. 165. 81].} ΣῪ ΤΘΙΠΘΙΛΌΘΣ τη6 ἤτοι ΔΌΟΥΘ. ὅδὅζ{ποὺ ὃὈ9 Τοτηοιηθοτοὰ (οὗ μὴ γνωσθῶ ; Ἐτὶἰσδολο τϑοοΐτϑα τλἷα γνασὺ 
ἴῃ μἷδοο οὗ μνησθῶ, ἴτοτῃ 111. Χ. Ἡ. 28. 106. 166. ΑἸ]. Ο]ὰ Δὲ. ὅγτ. Ατ.). 88 20 ΣΩΒῺΥ (πλείονι). 88 ἐξ ΤῊΥ ΒΟῚ] δι Ως 

φΦιμεὴ δὴ ἰπδείθ παι ρο᾽ οὗ ογοδίασο (ἐν ἀμετρήτῳ κτίσει). 81 ὨΘΔΥΘΉδ (ΕΥ̓ ΘΟ εἰσὶ κο8 οτιὶ τοῦ θεοῦ, 85 Ἡδητίηρ ἴῃ 
ΠῚ. Χ. διὰ δἰπιοδί Δ}} ἐιο ΜΆΒ, 1Ὲ ἰ6 ἑουῃ πᾶ, ΒοΎΘΥοσ, ἰΏ 11.)Ξ.. δ8 οδγίῃ δῃὰ αὐ ἐμαὶ ἰποτγοίῃ ἰδ (80 Η. 106. 248. 0ο. ΟΙὰ 



894 ΤῊΒ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

1. Τθ τουπῃίδίηβ 8180 ἦ ἀπά {86 ἦ ἐοππαείϊομβ οὗ ὑπ6 ϑδσίδ 
Τγθ]6 τ 1 ἔθαν θη Π6 ὃ ἸΟΟΚΟΙἢ ἀροη ἔμ Θι. 

20 Απάιμ6 Βρατγί {δ᾽ η Κοί ἢ ποῦ ἀρΡοη {1680 ἐλίποε ; 
Απάὰ ΨΒο οομβίαοσοι δ μἷβ γᾶ γ8 ἢ 

21] Ἐνγϑῃ 885 8 ἰδθιηροϑβὶ τὶ ἢ ΠΟ τηδῃ βϑϑίμ,ἷ 
δὸ {Π6 χτηοβὲ ὃ οὗ Ηἷ8 ΤΟΥ ΚΒ ἀγθ δά. ; 

22 ὙΠΟ Ὑ}} δῃποῦμῃοθ (6 ἡΟΓΚΒ οὗ Β18 ᾿πδίϊοθ ὃ 5 ΟΥ ὙΠΟ δυγαὶξ ὑμθιὶ ἢ 1 
ΕὸΣ Π6 ρῸ8] ἰθ δἴδν οἱ ἢ; 

28 ΗἯο δδὶ πϑδηΐδθίἢ πάογβίδηαϊπρ' ὑπ᾽ Καί (8; 13 
Ἀπᾶ ἃ ζοο] 8} δηα δυσῖηρ' τλδὴ {ΠῚ οί 1ΟΟ] 88 ΔΝ ΩΝ 

24 ἤν βου, Ἐθαυκϑῃ Ὀπίο τη6, 8πα θα τη Θσροσίθηοθ, "ἡ 
Αμὰ πιλτκ τὰ πογὰβ τὶ ἢ (ΠΥ Ποτέ. 

285 [1τ8κ6 Κπόνῃ Μ7 Ὸ]]-οοηβί ΘΓ α ̓ πβιγυοίϊοη, 
᾿Απαᾶ Δῃῃποῦμῃοθ Θχρϑσί θη 6 ὙΠ] ΘΟ Χδούῃθββ. 

26 ΑΑοοογάϊηρ' (ο {86 ἀεοἰοττοϊπαίίοη οὗ {88 1,οΓὰ ΓΘ ἢΐ8 ὑγοσκβ ᾽δ ἔγοσα {π6 Ὀορίπηΐησ; 
Απά ἔτομι ἰδ 6 πλθ ἠδ τηδάθ {μ θη, Β6 αἰνὰ 6 (μῃ6 ραγίβ ὑμογϑοῖ. 

27 ἨἯσ μδγῃϊβῃρα 1 18 ψΟΥΚΒ ΤΟΥ ΘΥΘΓ, 
Απά {86 18 ομϊοῖ οὗ ἐμδίὰ ἐπσγουρθουῦ {πον ρομθγα ϊοἢβ.}Ὁ 
ΤΏΘΥ πο Σ ΒυΏρΡΟΓ, 9 ΠΟΡ ΔΘ ὝΘΆΓΥ, 
Απα ο6Ά86 ποί 51 ἤτοιῃ {μοῖρ οβοοβ.ἤ 

28 Νόοηθ οὗ δοιὰ Ἅσσονχαάθίμ ἷ8 μοὶ ρῆρον, ἢ} 
Απά {Π6 7 παυοσ ἢ ἀἸβΒοΟΌΘΥ ἷ8 ποτά. 

2992. Αμα “5 δἵἵογ (818 μ6 Ιογτὰ Ἰοοκθά ἀροὶ ἔδπο θαυ, 
Απα Η]]ρα 1 τῖῦ ἢ Ὠἷ8. Ὀ]ΘΒΒΙΠρΒ. 

80 ὙΥΙΒ ὀνϑῦυ ΚΕἰπᾶ οὗ ᾿Ἰνὶηρ ογθδίασο 35 Π6 οογογϑᾶ (89 ἴδοθ {βϑγϑοῖ ; 
Ἀπᾶ υπίο 1ἴ ᾽8 {Βοὶρ τϑίασῃ. 

1Δδι.}), 88.811 Ὅο τοογοὰ τῖϑα ἣν 6841} νἱοδί, Σ 8150 (ἅμα, πὶ Ὀοέΐαῦ τοιιδοσοᾶ Ὦδζοὸ ὉΥ “" δ'δο ᾽"). 3 οπιίς ἰδο. 
δ 8584}} Ὀ6 βθδκϑι [ἰοχοῖβο1] τ] ἢ ΓΘ Ιηκς (16... θὰ ΌΥ Το ΟΏΥΤΩΥ τρόμος ἰδ Ρυὲ ἴοΣ ἐμδὶ Ὑδίοα οδΌϑοι ἰδ), τβϑῃ ἐδ 
Ττοσὰ (Η. 6ο. δβὰὰ κύριον). : 

γοτο. 290-28. ---(Α..ὕ.: Νὸ Βϑασί σδὴ ἐδ ηκ ὌΡΟῚ ἐδ 680 ἐλίπρες ποΥΙΆΠΥ (ἀξίως ἰ6 Του ἰη 248. σο.). δ ἱᾳ 80]6 [0 
ΘΟΠοοΙγ ((86 γοτῦδ δὲὸ ζυῦ. ἢ ἐλἰδ δὰ ἐδ Ὀγοοϑάϊηρ βοηΐθηῃοϑ, Ὀὰξ ἢ 8 ζόΠΟΤΑΙ ἱπιροσί). 86 ὦ (καί ἰδ εἰτί κοι 
ουὖ ἰῃ Η. 248. 00. 1 ἢδγο τοηδοσφὰ ΖΥΘΘΙΥ, [ΟΣ ἐδο βᾶκο οἵ οἰθασῶθδα, διὰ 0 Ὀχίηρ οτὲ ἐπ: 9 ΘΟΙΡΔΙΒΟΠ). ἴ οδΌ δοο. 
8. Ῥὸγ (δέ) ὑπο τηοδὶ ρατ. 9. οδῃ ὠθοΐδσο [6 του ΐ 8 οὗ ἰδ ᾿διΐοο (ὄργα δικαιοσύνης --- 106. 248. 0ο. ΟἹὰ 14ὲ. δὰ αὐτοῦ -- 

τὶς ἀναγγελεῖ, ἱ. 6.. ;Ϊ5 τοι δε γὸ ἡδύ ς6. ΚΜοῸ ΒΡΘΔΚΟ ἃ ἀΐδο] ον). [ἔ[ἔἧ ὁρῃ δηάυτο ἑλεγι (ὑπομενεῖ 10Σ ΔΩ, ἡ οἵ. 9οὉ 

γ}]. 2. 1 λὲς; οονθῃδῃῖ ἐξ (εἴ. Οὐπι.) αἵδσ οἱ (Α. Υ.. βὰὰδ οὐ 86 δ ιϊμοσὶ εν οὗ Η. 106. 248. 0ο., ““ Απὰ ἐδο ἐσΐδὶ οἵ 1} 
ἐλίπρε ἰς ἰὼ ἐδο οῃὰ "). Ἁ[13 ψ|}} (ΒΊὩκ ἀροι ταΐῃ ἑλὶπφς (διανοεῖται ταῦτα). 15 1006} ταδῃ αγτίσιρ ἱποδσί θὲ} 7011100 
(ἀνὴρ ἄφρων καὶ πλανώμενος διανοεῖται μωρά). 

γοῖβ. 24-90. -- ΑΙ Υ. : Κπον]οάρο (ἐπιστήμην. [1ἰ δοοῖικ ἴο ΣΟΪΟΓ, 86 ἐπ 6 σοπηδοϊίοι δβυρροδίβ, ἰο δὲ ἐμο τνσὶ ἴοσ Ηΐτὰ- 
8011 46 χοϊπμοὰὶ ὮΥ ἰδ διιμιὰγ δπὰ ἔσαυο δ). 161 πὶ} δον ἑογ ἀοοαἷμο ἰῃ τοῦ, Απὰ ἀθοΐδρο ἷδ Καον φάχο (Η. 
100. 248. Οο. δὰ αὑτοῦ δἴϊος ἐειστήμην) ὀχδοί) γ. Το ποσῖκ οὗ ἐδο μοσὰ αγό ἀοπε πῃ ἡυϊκτροπὲ (ἐν κρίσει κνρίον --- ἰ. 6., 86 

ἐδο Ιωτὰ μα ἀϑοϊάοὰ -- τὰ ἔργα αὐτοῦ). Ὁ ἀϊνροοοὰ (διέστειλε ἴον ὉΥΣΤῚ ; διέστελλεν ἰδ Ἰουπὰ ἰὴ 11. Χ. ΑἸΔ. ; οἵ. θφῃ. 
ὶ. 6.). 17 κασηϊδῃοὰ (ἐκόσμησεν. Οἰδοτθ νουϊὰ Ῥγοίοσ ἰδ σοποσίης, ογάεγεα, αὐταλπρ εα). 15. ἴῃ ΗΪ5 Ὠδλῃὰ γε ἐδο 
(5ο 106. 248. 00... 195 υπῖο Δ]} ζοηογδιίομ (εἰς γενεὰς αὐτῶν ; [89 Ἰδὲ δι ποτὶ εῖ95 τηθἰοποά, τ ἢ Ἡ., εἰς γενεὰς γενεῶν. 
Ἐσὶ χϑο 9 Γοημ 65, “ ΤΌΣΩ ΚΟΏΘΡΘΕΙΟἢ ἴ0 βοῃογδίίοῃ ""). 30 ἸΔΌΟΙΩΣ (ἐπείνασαν). 31 ὯΟΥ 60689. 8 “ογκ (ἔργων, 
Ὀυΐ ΟἸΘΑΙῪ υϑοὰ 8 [Πὸ Β6ῺΔ9 οὗ Ζρόεϊαὶ ἀμέΐες, ὁ 3ὲς65). 35. Βἰπαοτοιη (ἐξέθλιψεν, 5Βο τί πδοῦο ΤἸΣΟΙΩ 111. Χ. 28. δὅ. 108. 
1δδ. αἰ. σο. ; ἑαχέ. γδ0.. ἄθλιψεν)ὴ δι οῖ Β6 5. 34 5} 8}} πόνος (υτ., θὰ ἴμ6 ᾿πουκὺ ἰ6 ζΘΏΘΓΑ]). 35 ργπεὲῖς Αὐά. 
39 ἩΝ 84}} ταῦ 97 ἰνίης ἐλίκεε (ψυχὴ --- ἰε2ξ. γος., ψυχήν --- παντὸς ζῴον) ΒδίὨ. 21 [8ΟῪ 5}}8}} τοίΐυσῃ ἰηίο ἰὲ 
αξαίϊῃ. 

ΟΒΆΡΤΕΕ ΧΥ͂Ὶ. 

Μεγ. 1. σμργοβδίδοιθ. Τὸ ἰβ πηϑδηῦ {πδ΄ ΠΟῪ ῥσίποΐρ]ο δηπουποοᾶ ἰῃ Ῥδ. ἵν. 233, τδὲ 189 πη- 
ΤῸ ὉΠΡΤΟΗ ΔΌΪΟ ἴῃ ἃ8 ἔδν Δ8 ὑΠ6Ὺ ἀο ποῦ ἔοδυ αοά. ροα νυ “ βῃ8}} ποῦ ᾿ἶνθ ουῦ Π418 ὑπεἷσ ἀδγβ." 
10 νὰ8 σΘΠΘΣΑΙΪγ τοραγαάθα ὈΥ͂ (ἢ0 ὅ9ὍὍὉ78 83 ἃ στεδ" Ψῖ.ὅ. Θζγοδῖος [δίῃ χα, ἱ. 6., τσογ86 ἰλίηφε, « Ὠϊοῖ 
μὰ ερνι ἰ8 ΤΊΔΏΥ τῆ ἐδ ΟΠ 1688. μ6 ζοθδ οἱ ἴῃ ἴ}}6 ἔο]] ον ἴῃ γ γ86 ἴο βρϑοϊξγ. 
ΘΟ ἰοοκθὰ ΠΡΟ 88 ῬδΥΟΌΪΑΣΪΥ πηϊξογίπηδίθ. ὭΣ: 
ΤὨο διυαμα τς ἀν με ἐραιονοα Εἰ ἰάοα, 858 νν 6 }} ̓  ον. 6. Οοπῦὶ ἴοη, αφϑειεδίν, ὉΠ, εἰ. Ναχνν. 
88 [ἢ Οαδίοιη Δ ΤΎ Β80 108 οὗ 119 δμὰ ἐπουρε ἴῃ [86 Χἰ- 1; ΒΒ. Ιχχνῆ!. 21. 
δϑῦ. οσ. 7. Το οἱἹὰ αἰαῖ. Οἵ, ἀδη. νἱ. 2; 
γον. 8. ΒΘΙΥ ὑγροῦ ἰμποὶν ὉΪδοθ, 88 ὑδμβουρῇ  Ἦ ἰϑάομῃ, χίν. 6; Βαΐ. 11}, 26; 8 Μδος. ᾿ϊ. 4. ΤῊΘ 

ΠΟΥ ψΟυ]α ΡῬΕΓΙΏΒΠΘΏΥ ΟΟΘΟΌΡΥ ἰξ. --- ΒῸΣ οἿθ. βῃ)θοῦ οὗ ἔθ υϑγὺ ἰ8 αοά, Φεπονδῖ, δηὰ ἷ8 ρσχοῦ- 
Οποὸ ἰμδὺ ἔοθαιβ αοὰ ἰβ ἀουθιϊο88 τηθδηῖ. Τἢδ ΔΌΪΥ οπιϊ θὰ ουϊ οὗ διροχβιυϊ οι! ΓΘυΘΓΘΠΟΘ. -- [πὶ 
Α. Υ. 88 ἐπα ὐαύ τὰ 8 ἰάθα, Ὀὰς πίτδους δυἢ- ποὲν δ θη, ἱ. 6., Γγου ἢ οομῆάθησο ἴῃ ἐμοὶν 
εἰοηὶ ΜΆ. δυιπουῖγ. ᾿ δύγθη σε, Τηο γυϊμαῖθ [28 ορη παάεπίδε δια υἱγ- 

γεν. 4. Τ)6 δδϑοσιίοη τηδὰθ ἰ8 Ὀαϑοὰ οὐ [0 ἐμέϊ. 
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γον. 8. Παροικίας. ΤῊ δὐδίγδος 8 πϑοὰ ἴοσς 
[Π6 οοπογοῖθ. 76 ΡΪΘ ἃ΄Ὲ τηϑϑηῖῦ, 48 ἴδ6 860- 
οπὰ εαυθο βῃονγβ. Τδὸ ἰάθα οὗ [Π6 ἀοϑιγμοιίοη οὗ 
[86 οἰκἶοβ οὗ [Π0 Ρ] αἱῃ δθθ πη ἤγϑὺ ἴο ᾶνθ ϑηϊεγοὰ 
0 δϊΠΟΥ ΒΒ τηϊπὰ, δπὰ ποθὴ ὃ6 ᾿ποιχιῦ οὗ [6 
ἱμπῃδοϊιδηίβ. ΟἿ. Εζοϊ. χυΐὶ. 49, ποσο [6 ῥυὶἀθ 
οὗ ἴ)ο ϑοάοτηΐϊϊθβ 18 δδεϊρῃθά δϑ ὁ") οὗ ἐἢθ τϑᾶ- 
ΒΟΏΒ ἴοσ [Π6]7 οὐθγίσον. ὅ96 8 Μβος. [Ϊ, 5. 

Ψογ. 9. [0 ἰθ ποὺ ΟἸΘΑΣ ὙΠῸ ΔΓῸ ἤθΓΘ πηθδηΐ. 
δοὴθ ὑδὶκ οὗ ἰδο ϑβοάοταίϊου : Οἴἤοτβ, οὗ τἢ9 
ἘΑΥΡΕΙΒΗΡ 1πλὺ ποῖ ἀτογηρὰ ἰῃ [6 Ηρ ὅδ: 
δηα 8111} ΟΙΠΘΙΒ οὗ (πῃ Οὀμβπδδηΐμοβ. Βαϊ ἰὺ ἰβ πιοδῦ 
ἸΚΟΙΥ τπδὲ 1τ1η0 ΕΥΡΟΔῺΒ διὸ ἰηϊθπάοά, 48 [}6 
ζο] ΟΝ ς νΟΣ86 βοθηλβ 0 Ββροϑὶς οὗ [μοβ6 ὙΠῸ ζ6]] 
ἴῃ τ ἩΠάΘ 658 ἀὐυγίηρ τἢ6 ΤΟΥ γϑῶγβ οὗ ᾿νϑῃ- 
ὀοτίης. ᾿ . 

γεν. 10. Αμὰ δο. Το πογάβ, ὧδ δλοιυδα ποὶί 
πιέγον ἰοιοαταδ, ΔΥΘ ἴο 6 πηάογβίοοα ; ἑ. 6., [86 
ἔοτοϑ οὗ τπ9 νεγὺ ἔγοτῃ ὅμ6 ρχϑοδάΐηρ' υθγδο ἰδ ἴὸ Ὁθ 
Ὀτουρσῆῦ δἱοῦρ, ἴ6 ὕνο ψϑσϑοβ θείης οοπηθοιδὰ 
ΒΙΙΩΡΙΥ ὈΥ 8. δοπιϊοοΐϊοη. 

ε΄. 11. (Ασοά ἀοφρ8 ποὶ ονδεΐοοϊκ ἱπάϊνί 1412. 
ΗΘ ἀθα]β νἱτὰ στοαῖ τηυ]εϊλυάο8 οὗ ἜΌΡΙΟ δυΐ 88 
οοιηροδοὰ οὗ ᾿᾿παϊνία 41. Απὰ ἢ 6 αἷὰ ποῖ 
ΒρΆσο ἴθ 600,000, τηποὶὶ 1688 πουἹὰ μ6 δρδῦο [80 
δ: 516 ΡΟΣΒΟῺ ὙΠῸ δἰπηθά, 

ες. 1858. Ηορϑ. [Ὁ ἴβ ῥγοβαδὶθ ἔμδὶ ΤΠ ΠῚ, 
(1) ἐἀγεαά, (2) »εγβευεγαποθ, ἦορο, διοοὰ ἴῃ τὴθ 

οτκίδὶ. Τρΐθ το ἱβ ὁράἱΠΑΥΥ ὑταηδ αὐδὰ ἰῃ 
186 ΟΧΧ, ὉΥ ὑπομονή. ΟἿ. ΥΥ ἰ8ὰ. 1]. 14. 

ον. 14. Ἠδῤδ Ὑ͵ἱ1] ἴδ σόοοχῃ ΣῸΡ ΘΥΘΣΥ 
ΤΩΘΤΟΥ͂, ΠΑΙΏΘΙΥ, Οἡ ᾿ΐβ Ὁ ρασί. 85.0.11, τηθῃ 
ἭΟΙΘ ποῖ ΟἹ ἴπαὺ δοοουηῦ 0 Οχρθοὺῦ παῖ 1υδίϊοθ 
ἰοπαγὰδ ἰμαἰνἀτ|8}86 ποιὰ Ὀ6 ονθυ]οοκοά. 

ΨΜοσα. 17, 18. Ὅἷ|60 ἰδίου 96πΐ:6 Ποιὰ ἴο (ἢθ 
ἀοοίγίηο οὗ ἃ ὩθῦΟΡ οὗ ἀϊοτοης ἤθδυθῃθ, Οη0 
δῦοντο δηοίποσ. Οἱ. Ὠοιυῖ. χ. 4; 1 Εἴῃρβ υἱ]]. 
27; ὃ Μδος. ἰΐ. 15; 3. ὍΟὐογ. χὶΐὶ. ῶὥ. Ἐυ Ζβοῦο, 
Βονουοτ, {πη κΚ8 ἰδαῦ [86 ῬΓοβθηΐ ΘΧΡρτοβϑίοῃ, 
ΦἈΘΘΑΥΘΩ Οὗ Ποδνθη," ΕἰΏΡΙΥ ΥΘΙΘΙΒ [0 ὨΘΑΥΘΏ 
[Δ Κθη ἃ5 ἃ ἯΠΟΪΘ. 

Ὕοτ, 22. 608]. Το ὅτοοῖκ νοτγτὰ ἰβ διαθήκη, 
οσοονυοπαπί. Βυῖ ἴδ ἰάοα ἰκ τδὲὶ [06 ἀοίοσεη 810, 
τοδοθίηρ οὗ τεβυϊδ, [6 διαγὰ οὗ Ἰπβίίςο, 18 δἴδι 
οἵ. .θ οογθηϑηΐ ἰδ τοΐοστοὰ ἴο, ὑποσϑοσο, ἰπ 
18. Αἰπη8, --- ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἴῃ ἰζ8 αἷπὶ ὕο ραῃΐβἢ 4]] 
ἀορδαγίυτοθ ἔγοτῃ ἴῦ. 

ο:. 38. ΤΒκοί {μ15. ΤΌΘΥ ν"}}] ὉΠ η κ [ἢΘ 
ἀΔγ οὗ τοι θαυ ἐδὺ οὔ, δηὰ δὸ χὸ οἢ βἰπηΐηρ. 

ον. 22. ΤΟ οδίοῦ οὗὨἩ ἴδϑσω, τὰς ἀρχὰς αὐτῶν. 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ ὑπ Ὠρδυθην ὑοαΐθ8 ΔΓΘ τηθϑῃῦ. 
ον. 29. ΒΙϑδαίῃ δ, ἀγαθῶν. --- “ Εγιπιοπίο, υἱΐα, 

οἶδα, γεδιιβγιια αἰϊΐ8 αα υἱΐαπι αιὸ πεοοεεαγὶἐδ αἱ 
με  δι4." Οτοὶίυϑ. 

ψογ. 80. Οἱ. ὅδε. ἐἰΐ. 19, “Εοσν ἀπδὲ ἔδοῦ ατί, 
δηὰ πηΐο ἀπδβὲ δδ}} ἕπου σοϊοτη.᾽ Ε 

ΟΒάριεε ΧΥΠ͵Π. 

ΤῊΞΒ Ιιοτὰ οτοαιθα τλδὴ οὗ ϑαγίς,ἷ 
᾿Αμπὰ ὑυτηοά Εἶπα Ὀδοῖκ 3 ἱπίο 1ζ ἀραΐῃ. 
Ηὸ ράᾶγθ ὕπθπλ 8 ΠΌΤΩΙ οὗ ὃ ἄδγβ, δῃὰ ἃ ἀϑβηϊθ ἐὐπγθ," 
Απᾶ Βα ρᾶγθ ἔπιθι " ΡΟΥ͂ΤΟΓ ΟΥ̓ΘΡ (86 ὑδίηρθ τυ] Οἢ ΔΓΘ οα 1ΐ 5 
ῊΗΘθ ϑπαιυρα ἐμὰ τὶς βισθηρίῃ 1ἴκθ Ηἰπιβο] ἢ, ἷ 
Ἀπᾶ τῃηδὰθ (μϑπλ δοοοσαϊηρ' 0 ἢΪἷ8 οὐσῃ " ᾿πλᾶρθ. 

Αμὰ ρᾷνο Πἷπι ἀομπλῃοη ΟΥ̓ΣΣ Ὀθαβίβ δηα ἴον ]8.1} 
Ετθο Μ}1]1,12 δηᾶ ἃ ἰΟΠρΌ6, δηα 6γ68, 
Ελατβ, δῃὰ 4 πϑαγῖ ρᾷγθ 6 ἔθ [0 ΘΟΠ 5146 γ.} 
ΗΘ "" β]16ἃ (Βθῖὰ τ ἢ 1π 6 ]Πρσοηύ ἰπδίρηι,.} 
Αμπα βδβονϑα (μθῖ σοοά δῃα 6υ]]. 

1 

2 

ϑ 

4Ὼ4 ἩἨἩθρυΐϑ9 (Π9 ἔθασ οἵ ἰπὶ 15 ἀροη 41] Η65}, 

θ 

7 

8 ΗΘ 86ὲ πἴ8β 6γϑ ὑροιὶ δ {Ππ6ῚΡ ποαγίβ, 
Τμδὺ ἦό τοῖσὺ βου {6 πλ {86 στοδίῃϑββ οὗ εἷ8 όσα. 

10 Απὰ [Β6Ὺ 8}8]} ργαΐβθ λὲς ΠΟΙΥ͂ π8Π16, 
Ταῦ (ΠΘΥ ΤΩΔῪ ΟΘἸθὈτγαίθ (86 στοαῦ {πίη ,β οὗ δἰβ τγοσκκβ.᾽8 

οι. 1-δ. --ἴ Α.Υ͂. : [δο ὀδεέ. 3 ριμέΐδ Ὀδεκ (ἀπέστρεψεν). 8 [ΏοΣη ἴον (οἷ. Οθη".). 4 φτᾳλογὲ ἰτηο (καιρόν). 
8 φρηΐ ὸ ξανὸ ἰβθ1 (ὅδωκεν αὑτοῖς ; οταἰἐὐοὰ ὈΥ 106., δηὰ 6 8019 ᾿ΐηο Ὁγ 68. Α]ά.). 8 ΡΟΎΤΘΥΕ 8140 ΟΥ̓́ΘΣ ἐδ ἐλπι ῥα 
ἐδβοροίῃ. Τ᾽ ΌΥ ἐδβοιωδοῖγοῦ (Μ88.. καθ' ἑαντούς. 1 άορὲ Βτ 28. }}6᾽8 οοπ͵θοξιζο, καϑ' ὁαντόν ; οἵ. Οὐηι.). 8 ονιΐ3 
ονσῃ (1621. γες., αὑτοῦ ; Βτὶϊεδοῦο δἀορίδ ἑαντοῦ ἔτοτῃ 111. Χ. 28. 106. 167. 296. 801.). 9 Αηάρυΐ (Βείέσεοο εκἐγίκοο ουἱ 
ἐμο καί Ὀοΐοσο ἔθηκε, 8 111. Χ. Η. 28. δδ. ΑἸ. ΟἸὰ [κ«ι... 10 οὗ τοδὴ (τἸπδεᾷ., οὗ δ), 1ἧ ον 16 (Η. 248. 0ο. πδνο δὴ δά- 
ἀϊείοπ ἀρροδγίῃς ἰῃ ἐμο Α. Υ. δὲ γτὸσ. ὅ: ΤΆεν τεοσίτεα (ρτοοοάσοα, ἰὰ ἐδ δυϊμουγίεἰοα τροπεϊομθα, ὮΥ ἐν ὁμοιώματι) ἐλ4 μ26 
97 ελε 33νο ορεναδίον οΥ ἴλε ]οτά, Απὰ ἴῃ πο δἰχέ ρἰδοο 9 ἱτωραγίοα ἐπότ πῃ ἀφτείδηἀΐηκ, Αμά πῃ ἐλ6 δονοπίδ, δροοϑοῖλ, 
δὴ ἰηοσρτοῖοσς οὗ ἰδ οορίδιίοπα ἐμογϑοί). 

όσα. 6-10. --- 15 ΑΟΎ. : Οουηδοὶ (διαβούλιον. 1 χορός τ] ΤΥΔΕ], δὰ Βυιηθοι  Βίδεδιοονξ; εἶ. χγ. 14). 18 πηάσχ- 
εἰδῃ!}ὰ (διανοεῖσθαι). 4 Ἠπιλαὶ ὮὨο. 16 χοὐξὰ 16 Κηον οάκο οὗ ππάοτειδηίηκ (ἐπιστήμην συνέσεως. ἘτὶΣϑομο ΣΘΏ- 
στο, εἰποιελνοῖεν Ἀενπίπέες, Σποιυίοάρε εἶ] 07 ἱπείσλε; Βυηβοη 6 Βίδοδιοογκ, ἱμπέοϊ σεν ἐπείρα). 16 προ, (ΟἸΠΟΣ Γ60- 
ἄογ ὈΥῪ ὁν, ἰ. 9., ατὸ ποῖ ϑόσωο οὗ δἰ9 οὐσὰ κοονϊοβο, ΡΟ ΟΣ οὗ εἰμὶ; οἵ. νι.) 1 γγοσῖκ (Η. δδ. 106. 248. 264. Οο. 
δάά Βοῖο δὲ ΔΡΡΦΘΙΓ ἰἢ ἴδ 6 Α. Ὗ. δ το. 9: Ηο κυ ἐλαγι ἰο ΚΊΟΣΥ ἴῃ δἷ8 ὩΔΘΙΎΟΘ ΟἿ δοῖδ ἔοόσευορ, ΤὨδυ ἐθΟΥ τ κῦ 
ἀθοΐασο δἰ5 ποῖκο τ τ ππὰοτγευληάίηᾳ (συνετῶς ; συνετοί, Η. 106.)5. ΤΆΘΩ 1011 οΟν86, 826 τόσ. 10, πὰ ἐδογ (Α. Υ΄., ἔμ εἰοοῖ, 
ἐκλεκτοί, τὶ ἐδοὸ δύονο δι οσ  ἐἶθ6) 641} ὑσαίϑο ἢἰδ (248. Οο. διά αὐτοῦ) ΒΟΙΥ ὨΔ|)96). 18 ποῦκθ. (ΤΠ18 δα αξ, 8 
1 "ο ποϊἱοοά, νᾶῶδ ρἱδοοάὰ βοΐοσθ ἐδο Ἰδοὺ ἴῃ [6 ΔΑ. Υ., διὰ τ ὶδ ἐδ τανίδιοει ἡι.6ὲ ποὐξοοά ; οἵ. (Ὁπι.) 
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11 Ηδθ' ρᾶνο ἴμθ Κπον]θᾶρο Ὀϑβίἀ6β,2 
Απα ράγθ 8 ἰαν ὃ οὗ 118 ἴ0᾽ δὴ ΒοΥΪ(ΔΡ6. 

12 Ηδϑβ εδβιβὈ βηθα 4 δὴ ϑνυϑυϊδϑίϊηρ οοσϑηδηΐ ΙΒ ὉΠ πὶ, 
Απά Βῃθυγθα (θη ἢὶ8 ογμαποθβ. 

18. ΤΠΘΙΓ ΘΟΥΘΒ 847 {Π6 στϑαίῃβββ ὃ οἵ λὲς ρΊοσΥ, 
Απά {δεῖν ϑδῦ  ῃοαγα ἢ]8 ὃ ρ]ογίουβ γοΐοϑ. 

141 Απᾶ Β6 βαϊὰ ὑπίο ἔμθῖὰ, ΒΘγαΓΘ οὗ ΘΥΘΣῪ ἢ ὉΠΓΙΡ Ἢ ΘΟΊΒΏΘΒΒ ; 
Απά μ6 ββγθ ΘΥΘΓΥ͂ ΓΔ ΘΟΙΏΙΠΒΠἀΙΩΘηἰ8 19 ΘΟμοογηΐηρ᾽ λὲδ ὨΘΙΡΉΒΟΓ. 

1ὅ ΤΏΘΙΡ τναγ8 αγὸ ΟΥ̓ Ὀαίοσθ ἢ ΐπὶ, 
ΤΟΥ" 1ἰ 58}4}} ποὺ 6 πᾷ ἔτοτηῃ ᾿ἷβ Θγ68. 

17 ἨἯΘ δρροϊηϊθα ἃ ΤΌΪΟΣ [0Γ ΘΥΘΙῪ πϑίϊου,᾿ 2 
Απά [8γ86] 18 [6 1μογα᾿ Β ρογίϊοη. 

19. Α1}18 [Π6ῚἿ ΤΟΥΚΒ αγ 88 [6 βιῃ Ὀαΐοτθ ὨΪΐπ|, 
Αμπά ἢ]8 Θγ68 αγὸ ΘΟὨ ἸΠΌΔΙ]Υ ΡΟΠ ἐπ 6 ῖν γΑΥΒ. 

20 ΤΠΟΙ͂Ρ υῃσ]ρῃίθουβ ἀ6648 ἃ16 ποὶ 1 Η]α ἔσο Ὠΐτω, 
᾿Απὰ 15 411 {ποὲὶν 8:8 αγὸ Ὀθίογθ [6 1ωογὰ.᾽ 6 

22 ΑΑ τηδ}Β δ᾽ βαοηρ ἰβ "Ἶ 88 ἃ βίσῃηϑί ψ1} Ηἷπι, 
Απᾶ ΒΘ ὙΧ71}} ΚΘΘΡ ἃ τωϑῃ Β ροοά ἀθϑᾶβ 88 [Π6 800]6 οὗ (μ6 6γο.}} 

289. Αἰογναγα ἢ Ὑ1] σαἶβθ Ὁρ δῃὰ σεχαγὰ ἰἤθια, 
Αμὰὰ τϑρᾶθσ ὑΠ 6} ΓΘΟΟΙΏΡΘΩΒΘ ἀροὴ {Πποὶν 6868. 

24 Βαυΐ υῃΐο (Βθπῃ ἐμαύ τρϑηΐ, 6 σταπίθίῃ σοίυτῃ, "9 
ΑἈπᾶ οοτζοσίθίς ὑπο886 ἤοβα οομῆσθηοο 24116 0}. 

28 Ἐδίαση απηίο [η6 1,οτὰ, δηα ἴογβακα ἐν βἰη8, 
Μαῖα {ΠΥ ὈΤΑΥΘΓ Ὀθίογο ἀΐ8 ἔδοθ, δῃᾷ 1θββθὴ ἐΐψ οἴδησο. 

26 Τυγῃ δρϑίη (ὁ {μ6 Μοβί ΗΠ ρἢ, δηᾶ ἰὈΓΠ ΔΌΤΔΥ Ττοτ τὶν ἈὐΘΟΌΒΠΘΒΒ, 
Ἀπᾶ διδὶθ ὑπο δθομπι παύϊοη γϑμθι ΘΠ} γ. 

2 ΥὙΜΠιὸ ν}}] 8 ργαΐῖβα {π6 Μοβὶ ΗἸρῃ ἴῃ Ηδάρθβ," 
Τηβίθδα οὗ ἱποθῖ ψγ80 “Ὁ 1ῖνθ δῃὰ ρῖνθ ργδῖβθ ἢ 

298 ῬΡγαΐβα 33 ρϑυβῃϑίῃ ἔγοτα {86 ἀθδά, 88 ἔγοτη οὔθ ὍἘΟ 18 ΠΟ ΙΏΟΓΘ ; ̓  
ΤῊ Ἰἰνίηρ δὰ βοπηᾷ 9. 5Π}} ργαῖβα {π6 Τωογά. 

29 Ηον ρτϑϑΐ ἐδ {Π6 Ἰονίπρ' Κἰηη685 8) οὗ {π6 1,ογὰ, 5] 
᾿Απᾶ λίβ οὐμηρϑββίοῃ 53 πηΐο βΌ οἢ 88 (ΓΤ ἀηΐο ΗΪπὶ ; 88 

80 ἘῸΓ 8ἃ]} ἐλίπιφε οδῃμοῦ Ὀ6 ἴῃ τθῃ, 
Βδοδαβθ [Π6 Βοη οὗ τη8ῃ 18 ποὺ ἱτητοτία]. 

81 Υαὺ ἐς Ὀτίρῃύογ ὑπδῃ (16 βὰη ἢ δηᾷ {π18 στουγϑίῃ ἀδυκ ; 8, 
Αῃηᾶ δῇ 601} τηϑῃ ἰδίῃ ἤθβἢ απᾶ Ὀ]οοᾶ ἴῃ σοπβί ἀθγαίίοῃ. 5 

82 Ηο νἱονϑ {Π6 ρου Ὶ οὗἉ ὕπ6 Ποῖρῃΐ οὗ Ἀθᾶυθῃ ; 
᾿Απά τηθῃ, 81], ἅἃγ6 856 ραυτὶ ἢ δηα 45}68. 

οι. 11-18. ---Ἰὰ Ὑ. : Βαοκίὰο ἐλίὶξς 96. 383.ογιὶς Ὀοδίάθοθβ.Ό. ὃ Απὰ το αγ. ὁ4 χτηδᾶθ. δ 1υάκτηοτνίδ (κρίματα ἴο5 
ὉΛΟΞΦΌ.. 8 τηδῪοδὲυ (μεγαλεῖον). Τ ΔΓ. 8. δΪ6 (αὐτῶν, ἐεχε. τέο. ; Ἐτὶἔσβομβο δάορἐβ βίης. ἤσοιῃ Χ. (Ο΄. Η. 
22. 1δδ. ἀ1.᾿ ΒΥΣ. Ατ.). 9. 4]}}. 10 δοση δ ἀτηθπῦ (ἐνετείλατο, ἴπ 6 ἀοεδίοσυασ '8 τηθ8η1). 1. Δπά. 1 ογοβ. (ΤΏΘ 
ὙΟΥΒΘΒ 16, 17, 18,1 Ὠδγο βίυκοὴ ουὔὖῦ 88 δρρϑασχίηρ, τυνῖ τ ναί διίομβ, ομἹῪ ἰῃ Η. 106. 228. Οο. ΤΏΘΥ δ΄ὸ 88 790]] ον: 
ἘΤΥΘΤΥ τάδ ἔσο ἠΐ γουΐῃ ἐς σίσεη ἰο 67} ; ΝοίέμοΣ σου ἃ ΠΟΥ͂ πλδῖίτο ἕο ἐοιηβοῖνοα Πθπαν Ποδτὶβ 70. δίοῃυ. ΕῸΥ ἰῃ 1.9 
αἰνί βίοι οΣὨ ὑπο πδίϊοῃβ οὗ ἔμο 019 ϑδσῖ Ηδ δβοί ἃ σι] ῦ ΟΥ̓ΘΥ ΘΥΘΣῪ Ὀϑορὶθ; Βυϊ [κτ86] ἰ8 ἔμοὸ Τοσὰ  ροστίοη (67. νὰν. 17, 
ἐπ ἴδο ἰοχὶ): ἌΒοαι, Ὀείης λΐ ὅσεῦ Ὀοσι, ὯΘ ΟΣ Βλ ἢ ΠΣ 1 ἀϊδοὶρ! μα, Αηὰ καἰ γίηρς λέγε ἴδ6 Ἰίσμὶ οὗ Δὺς Ἰονθ ἀοίὰ ποῖ 
ΌΤΑΔΙΚΟ Ὠἶπι.} . . . . ἈὈΘΟΡ]Θ. 

γοχα. 1θ-24. ---15 ἃ. Υ. : Τμογοΐοχο (106. ἱπδοσὶε διότι) 81}. 14 Νομο οὗ ἰμοΐγρ.... Δ16. 15 Βυϊ. 16 1οτὰ (106. 
248. σο. δὰ νῖῆδί ρρθασα ἰῃ Α. Υ. 88 νοῦ. 21: Βιιὲ (μο Ἰογὰ Ὀοΐηρ ατβοίουβ, δηὰ Κηονης ἷ8 του κταδηκμῖρ, Νοὶτποῖ 
Ἰο7ξ ὩοΣ ἔοστεοοῖς ἔμοῖι, θὖ Βρατοὰ ἐμο). ΕΠ Τὸ δὶ πιβ οὗ ἃ πιδὴ ἐᾷ (ἐλεημοσύνη ἀνδρός : πῃ ἐδ; 20] ον ἰὩΡ ΠΙΘΌΛΌΟΣ, χάριν 
ἀνθρώπον). 16. ἔῃ κοοὰᾶ ἀθοάβ οὗ πδῃ.. .. ὁ ἐλδ εψὸ (ἴῃ 6 ἸΟΣᾺΒ ἴῃ [8]. δύθὸ ἱπιρ| θὰ ἴῃ κόρην. Α. Υ. δάάκ, Απὰ ρὶνο 
τοροηΐδηοθ ἴο ἨΪ8 κου δηὰ ἀδυχμίοτθ. 10 5 ζουηὰ ἴη Ἡ. 106. 248. σο.). 10. Πὸ στδυηϊοὰ λὲν (ἀβοτηΐο δογίϑὲ ; οἵ. 
Βυτκίδης, Ρ. 201) τοῖυστῃη. Ὁ σουμοχίοά .... ἐμαὶ 741} ἐπ ῥδιΐθποο (ὑπομονήν, οἷ. “ἰ. 14 ; χγὶ. 8). 
ει. 265-82. --- 1. ΑΟΨ. : δηὰ οἴδεηὰ 1638 (ΠΥ ., ἰσπκοΉ ΤΥ οἥέπεο, ΜΙ ΟὮ ἀρτοθδ Ὀολΐον ἡ ἐμὸ Θτθοῖ, σμίκρννον 

πρόσκομμα). Ὁ. ἰηἰᾳυΐίν (ἀδικίας. Α. Υ. δάκ, οὐ ἔμο δ ΟΣ οὗ Η. 106. 248. ὅο., ΕΟΣ Ὠ6 111 ἸΙοδὰ ἐλές ουὲ οὗ ἀδσὶκ- 
ἨΘ88 ἰπίο ἴδο ᾿ἰραῦ οὗ Β68118). ἔΓ85 5.8]. ΞΨ' ἐῃὸρταῦο. 355 [πδἰοδὰ οὗ ἔθ νοῦ. Ψ'9. ἐμδηκε (ἀνθομολόγησιν ΞΞ 
ἦῃ ῬοΥΡ., (1.) α γεμέμαὶ αρτεεγιεηὲ; (2.) απ ΟΡοη 77εὲε σοη 7ε5π]90η). 51 ΤΆΔΟΚορΙ πᾷ (506 ργϑοθαΐϊπρ ποῖ0). 38 οπι 089 
δὲ ἰβ ποί (μηδὲ ὄντος). 39 δοπᾳηὰ ἴῃ δοδτί (τῇ καρδίᾳ δτὸ Δα ἀϑὰ ἰῃ Η. 248. σο.) 80 Ἰονίηρ κί πάποια (ἐλεημοσύνη, 
»ίϊῳ, τηεγον). δὲ Τιοτὰ οὔὖν Θοἂ (106. 248. (ὁ. κἀά θεοῦ ἡμῶν). ὃΣ φροπιρδϑδίου (ἐξιλασμός, ἱ. 6., γεασέπο88 0 δα ςον.- 
εἰ αἰ εα)). 88 Ἠΐχη ἴπ ὨοΪ 658 (1086. 248. σο. δὰ ὁσίως δἴζον αὐτόν). δὲ γρῖ ἐῃο Ἰίρ  ἐμποσοοῦ {816 ἢ (καὶ τοῦτο 
ἐκλείπει). 856 Αηὰ Ποκὴ δηᾷ Ὀ]οοὰ νν}}} ἰπιακίπο οΥἱ] (πονηρὸς ἐνθυμηθήσεται σάρκα καὶ αἷμα. 1 τόπος τ Ἐν σμομο. 
ΕοΣ πονηρός 111. 108. 165. 254. 296. ΑἸὰ. 807. τοι ἐπα δοοιι8. οὗὨἨ δΠ9 βδῖθ: 111. Ὁ. δὅ. 106. 254. 296. 807. ΑἸὰ. μαγοὸ 8}860 
σάρξ ἴον σάρκα. Α σοττοοῖονῦ πῃ 1]. τπογϑονοσ, Π848 δἀορίοα ἔμοπο τοδάϊη ζϑ, πὰ ἰπ ἴμ6 πιλυρὶῃ οὗἩ ἐμδὲ ΜΗ͂. δοῖῃθ ὁῃ9 
888 τυσἰξθη, καὶ πονηρὸν ἐνθυμήσεται σάρξ καὶ αἷμα, ἩπΟῺ ᾿νοιυ]ὰ κ'γο ἢΠ6 τοπάογίηρ, Απὰά [οτ, πὰ 850] 68} δπὰ Ὀ]οοὰ 
διδτο σοπβίἀογαιίου [0Σ [50 δἴϊ65] νυ δὲ 8 οὐδ]. ὙΠ σοτοὸ ἀἰδῆοι!} τοδαΐηρς 15 16. Ἰροσο ᾿ΚοὶῪ ἤἢο ὈΘ ἐδμο ογίφίδὶ 019) 
35 Δ)} τὴ} ἀγε ὁμὲ (οἱ ἄνθρωποι πάντες). 
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σβάρτεε ΧΥ͂Π. 

ον. 3. Ἡμέρας ἀριθμοῦ. Νοῖ α ἥξιο ἀανϑ, 88 
ὈΔΌΔΙΙΥ ἱηϊογργοῖθα, Ὀυῦ, 85. [Π6 10] ονΐην οἰδῦδο 
ΒΏΟΥΒ, 8 σογίδί ἢ πμπιδεῦ 97 ἄαγθ. Το ἰάδα οὗ 
ἔονν ἰβ οὗ δουγβα ἱποϊυἀάοά. ΟἿ. χχνὶ. 1, χχχυϊ. 
45, χ]ὶ. 18. οὐ χίν. ὅ. 

Μεγ. 8. Τὐκὸ ἰδοῦ, καθ᾽ ἑαυτούς. ΤΙΐΒ 
ἀουδθιϊοαβ τοΐοσα ἴο αοά, δῃὰ ποῖ ἴο πιδπ, διὰ 
ΒΙΆΠΑ5 [0 κατ᾽ εἰκόνα αὐτοῦ. ΟἿ. ἴμ0 ΗΘΌΓΟΥ δἱ 
αδεη. ;. 36, ψοτο ἴδ6 γ]υ ΓΑ] ἰδ 86. 

Ψψοσ. 5. Οτοῦίιαβ {ἰΐη κ8 (8 νοσθθ ἮΔΒ ΟΥρ- 
ἦπ8}}γ 8 1088 ἔγοπι ἴΠ6 ῃδηὰ οὗ βοπιθ ϑίοϊς, βίποθ 
ΤΥ Ὀε]ονοὰ ἐπδὲ, Ὀθο 65 [9 νο βδϑῆβθϑ, πηθ 

τοοοϊνθα 4180 πνο ΟὔὮΘΓΕ, --- ̓ υάρσιηοηῦ δπά 
ΥΘΆΒΟΗ. 
᾿ γε νπβαο ψ}, ὙΙΔΒΟ ΜΟΥ: τλλλρηϑος τα; 
ΟΥΒ ὉΥ ὕε μπσ, αεἰδεταίοη, τοβεοίίοη; 1)6 

ΜῈ εῖο, ὈῪ ὑασ, ἐἐριδο εὐἱϊ ; Ἰήπάο, Ὀγ ὥ)γ- 
ἰλείϊεκγα ἢ, Ροισον οὗ )μασπιοπί; Ὑ ΔῈ], 7 εἶεν ἤγηϊο, 
7, ἐὰ τοί! ; Τααῦπον, ΈΤΜΗΠ, γοάδοπ ; δηὰ Ὅσιΐ- 
ἸΩΔΠΠ, ὈΥ ΣΕ ἰπδιολί, ἱπδίσλι, αἰδοεγππιεπί. Αὖὐ χν. 14, 
ὙῸ δΆνο ὑγμηβίδιθα ἱδ “ σποίοο,᾽" δηὰ ἰδ πῆδὺ ἢδνθ 
ἐμδὲ πιοδηΐης ΠοτΘ. --- ΤῸ οομδίᾶος, ἱ. ἐ., (παῦ' Ὡς 

ἱσῆς Ὀ6 80}]9 τὸ νοΐ, απἀθτβίδηά, δὰ ἐπ άχο. 
ΘΓ. 8. βοῦ Βὲκ ΘΟγοὺ Ὁ9ΡοΟῺ δον μΒοαγσῖίϑβ. ἀς- 

οογάϊηρ ἴο ΕὙ ὑσϑοῖα [Π 686 νγογὰδβ τηϑδη : Ηθ ρῥ͵ἰδεοοᾶ 
10 ογ6 (Ηρυγαονου πδοαὰ ἴον ολρδοὶογ) ἴον οὔ- 
βογνδύϊου πὰ ἰπὰρτηοηῦ ἴῃ ὑποΐγ Πθανῖθ, τὸ [Π|6 
οπὰ τπδὶ Ηδ τσ ΒΠΟΥ ὕδποπι, 85. ἱπιθ} }[ἔἐἔζϑηΐ Ὁ6- 
ἱπρβ, [6 στϑδΐῃβββ οὗ Ηἰβ ογΚβ. Οτοιία8, ἀλδΌ, 
ΒυηβοηΒ Δ ιδείισεγῖ, απ ΟἾΠοΓΒ οχρί δίῃ ὑπαὶ Ηδ 
(Θοἀ) ἀϊγοοϊοὰ Ηΐ8 οὐνῆ δύ (ἴῃ ὅδε τΑΥ͂ οὗ οἈτίης 
δὰ ῥγου ἀϊηρ᾽ ΡΓΟΡΟΓΙΥ 10Γ 1Π6πὶ} ὑροι ἴΠ6 ᾿Ι δ ΥίΒ 
(υπάοτείδῃαΐ 8) οὗ τηθπ, ἔου ὑπ Βᾶπ|6 θΌΓΡΡΟΒΘ, 
--ἴο τη Κ6 ἐἤεπι ΟΔΡΑΌΙΘ οὗ δρρτγοοίδίης ΗΪ8 
σΌΓΚΒ. 

Μεῦ. 10. Τα ἔοτες οὗ ἵνα, τ ἢ οἢ 18 Τουπᾶ δἱ 
το Ὀορίπηΐηρ οὗ [ἢ6 δϑοοῃὰ οἰλαδθ, βοιηθ οὐ οἷο 
Ἐϊηἰκ δου] ὃὈ6 Θχίεμαθ ονοῦ ἴῃ ἢχγβυ 4180. Βυῖ 
ἦς 18 ὉΠΏΘΟΟΒΘΑΥΥ. ΤΉΘΥ οοἰοῦτδιθ Ηἰδβ ννοσὶς8 ἐῃ 
ΠΟΙΓ Ῥγαΐθοϑ. Βγοι οποίον, ἰῃὰ ἢἶ8 τοχῖ οὗ ΟἿΓ 
ὈοΟΚ, Ὧ85 σηδηροα [6 ΟΣάοΓ οὗ ἴδ ὕνο οἰβθδθ8, 
δηὰ ἱβ ἰο]ονγοὰ Ὁγν 9 ὕεια δῃὰ Βυμπβοη᾿β διδοεί- 
τοεγζ. Οἱ. Τεκχί. Ἵνοίοι. 

Ὑογ. 11. Τὰν οὗὉὨ 1176, ἱ. 4.,ὄ ἰῆ6. δᾶ τψοθο οὗ- 
Βούνϑηοο 6818 ἴο ᾿1ΐο, 16 Μοβεῖς αν. Τὴ νογὰβ 
ΔΙῸ βροόκθη ἔγτοῃι 8 96 ]8ἢ δίϑη ἀ- μοί ηῦ. 

ον. 14. ΒΘΟΎΧΔΣΟ οὗ ΘΥΟΣΥ υχὶ  ϊθουβηθδα. 
ΤῊΪδ ταὶς ΡΟΒΒΙΌΪΥ τοϊδῖθ, 885 ατοίϊι5 ὑπ ΐμ Κα, ποῦ- 
ἩΠΠδιδηαΐηρ (6 ΟὈ]οοςίοηθ οἵ ΕἼ [Ζ86}}6, ἴο [86 
βτϑὺ {8 0]6 οἱ {π0 1,8», 85 [Π6 ΖΟ] ον οἰΔπ86 6υ]- 
ἀΘΒΟΥ σοΐοσβ ἴὸ {Π6 βοοοπᾷ [80 ]6. 

γοσ. 17. ἈΑγρΡροϊῃιθὰ ἃ συ]οΣ (ἡγούμενον) ΟΥΘΡ 
ΘΥΘΣῪ ῬΘΟρΡΙθ. ἜΠῸ Ἰδῖθγ οὐ ἰοΐβηι δ ρΡΟΒβ6Β ὉΠ δῦ 

Ὁγ τμ]8 ατοοκ νογὰ δὲ δηροὶ 8 πηθϑῃῖ --- ΕἼ [ΖΒΟ 6 
80 ΤΟΠΑΘΙΒ --- ἰῃ δοοογάδηοθ υἱῦ (Π6 Ῥγϑυ δ] ἶηνς 
Υἱονν οὗ [86 ΨΦονγ8 δὲ [18 {1π|6, [Πδὺ ΘΥΘΙῪ Πδίϊο! 
δὰ 9 ρυδτιάϊαῃ ἀπρο]. 866 Ηἰθῃπι 5 ἤαπά- 
ιυδτίεγδιυιοῖ, ἴΐ. Ὁ. 881]; δηὰ εἴ. ΤΧΧ. δἱ ἴχϑαϊ. 
χχχὶϊ. 8,9: ἴα. χχὶν. 21, 22; δῆ. χ. 18, 20, 3]. 
ΘΟΙΔΘΟ Π.0Β ΠΟΥ͂ τὸ 6Ά]]6ἃ “ ροάβ,᾽ 88 ἰῃ 15. χὶνί. 
1, 3; ὅ6γ. χ] νι. 7, χ]ῖχ. 8. 
ον. ῶ2. ΤΠ τεῖοσ δὰ δδαϊὰ {πδὺ ΤῊ ἢ Β 518 

γΟΓῸ Κπόῦστῃ ἰο αοα ; Βοτο ἢ6 ἀρθοίαγθβ ὑμδὴῇ {Ποῖγ 
υἱγῦτ68 ΔΘ 8150 Κῆοη. ΒΒ 8 146Ά οὗ νἱγίιθ 18 
ἃ ὙΘΣΥ πη οἀ δΔηὰ νἱ Δῖδἃ οη6. [ὐ ἰδ γοργοβοηϊθα 
ὈΥ ἐλεημοσύνη (εἶ. 111. 80) ἀῃα χάρις ---- ἩΓΕΪΟΝ δἰρ- 
ὨΠῆ68 ΠΟΓΟ του οὗ [Π6 βαῖὴθ ἰδίπρ --α νυ ΠΊΟΝΙ, βοοοσά- 
ἵῃρ ἴο [6 ἀδροῃογαιθα τηθδπηΐηρ οὗ ἴΠ9 ψογάβ δὲ 
ὑμαὺ {π|6, ΟἿΤ ΥΘΏΘΙΔΙΟΥΒ ἤατΘ ῬΟΤΒΆΡΒ ἘΓΟΡΟΤΙΥ 
τοηάογοὰ ὈΥ “ 4]π|8 ᾿ ΟΥ̓ “ αἸπηδρὶνίηρ.᾽" Βιὶ ἰΐ 15 
ΘΑΒΥ͂ ἴο0 860 [Ππϑὺ γ1)ἷ18)ι ΔΘ ἢδγῸ ἴῃ [Π6 ΥΘΥῪ τηΐάδβι οὗ 
[Π6 τλοτγϑὶ συγγοηῦ ὙὮΟΒ6 γϑβα δ νγὰ8 ὕΠΠ|6 δι Ὀβυϊ- 
το οὗ “811Ὲ5-ρ νης " ΤῸΓ “τὶν πίθου βη688,᾽) -- 
π6 ουξιγαγὰ δοὲ ἔογ ἴ6 ἱηνατὰ [θο!ηρς. ΟἿ, τὸ- 
ΤΩΆΓΚΒ δῖ ἰἰϊ. 380, δ ἰῃ τὴ9 [ηϊτοἀποιίοη ἴο ΤΟ, 
-- ΑΒ πἰατιοῖ. Τῇ βίρποῦ σἱηρ γγ88 ὑπ ἀθαγοϑι 
ἸΘΆΒΌΣΟ ἴὸ ἴῃ0 ΗθΌῦτον, --- δοιῃου ἰηρ ἔδδαὶ ἢΘ 
ὙΌΓΘ ΘΟὨΟΙΠΠΑΙΪγ. Ιτ 88 βυδροηάοα ἔγοιῃ (ἢ 
ΠΘΟΚ ὉΥ ἃ βίην, ΟΥ δϑύθηϑθα ὑροὴ ὑΠθ ἃγ. ἴῃ 
ΘΟΙοσηομ Β δὅοης (Υ|1}. 6) 6 τοδᾶ : “Ο ἸΔῪ τὴ9 88 
[6 δίρηοί γί πο οἡ (ΠΥ Ποαχῦ, 88 ὕΠ6 βίρποῖ στρ Οἢ 
ν᾽ ἀγα  ΟἿἽἹἸ, Βαν)δοη, Αποίεπέ δΔοη., ἰ. 98 ἔ,, 
264, 388 ; [Ϊ. 566 ; ἰϊϊ. 226, 842. 

Μῶν, ῶ3. Ὑδο τοίθγοποθ ἰδ ποῖ ἴο 6 88Π|0 
ῬΘΙΒΟΏΒ ΔΒ ἵπ Ὑ6ΥΒ6 17, Ὀαὺ ἴ0 ὕπο ῖσ Ορροθβὶ(68, --- 
ΒΙ ΠΟΤΕ. 

νον. 34. Μεοτανοοῦσιν, ἴο ἴθ ἐμαὺ σϑρϑῃῦ. 
τ ἰβ που θΆ0]9 ὑμαὺ (μὶβ τοτὰ ἰβ8 ϑοὰ ἢθτο ἴο ἀθ- 
ΠοῖΘ ἃ ΠΟΓᾺΪ οἴδηρνο (οἴ. χΙνΣ. 15; ΥΥ 154. ν. 8); 
γΠ116 ἴῃ ἴπ0 ΧΧ, {18 ἰάθϑ 18 808} }7 Οχργοβϑοά 
ὈΥ ἐπιστρέφειν. 

οσ. 27. ὙΠῸ ἰάθα 8: “ΟΟΣΩΡΙΥ πο [Πι686 
διἀγη οἰ ΟἢΒ δῇ ΟΠ66, ἴοΣ,) -- 

γον. 80. Ἠο “Κηοινοι ἢ ΟἿΣ ἔγϑιμθ.," Τδδὲ ἴ8 
0Π6 ΤΟΆϑΟου Ἠ6 18 τ ΓΟ Ὁ}. 

νου. 81. Πονηρὸς ἐνθυμηθήσεται σάρκα καὶ αἷμα. 
δυρροδίηρ {Πἰ8 τὸ 06 ἴΠ6 σογγοοῦ ἔογιι οὗ {Π6 ἰθχῦ, 
Π6 Ἰη ΒΠΠς δΘΘΒ ἴο Ὁ6 ὑπαῦ 848 ὕΠ6 Β:η ὈΘΟΟΠΊΘΒ 
ἀδΥκ, 80 ΠΙΔΠ ΙΠΟΓΑΙΥ͂ ; ἢ6 ἰβδ ἴοο τ} ἱπᾶδῶᾶι- 
Θῃοθὰ ὈΥ ἤθβῃ δηὰ δἱοοά, δπὰ ἴοο [᾿ἰδ016 ὈῪ τἢ6 
ΘΘΓΏΔΙ το 8} 1168. ΟἿ, 64]. 1. 16: “1 οοπίοσγοά 
ποῦ νν7ῖἢ, δεβἢ απὰ Ὀϊοοά.᾽᾽ 

εν. 82... Το οσοηύταδῃ ὑούπθοη Ὅῃ6 δ} δπὰ 
ΤΠΆΠ ἷβ ΠΟΘ διωρῃδδίχθα : ΤῸ ΟὨ6 τνδίοῃθ ΟΥ̓ Γ 
[Π6 ποϑὲ οὗ σὰ θάνῃ, [6 ΟἿΟΣ 8 Ὀαυῦ Θασ ἢ 
8Δ.:Π4 85}68. 

ΟΕΑΡρΡΤΕε ΧΥΠΙ. 

1 Ηξ {μδὺ ᾿ἰνϑίμ ον θυϑὺ ογθαιθα 411 (μΐηρβ πὶ μουῦ δχοορίίΐοι ; ἷ 
2 Τδὸ Ιμογὰ ΟἿΪΥ ἷ8 τὶ θοιβ. ἦ 

οι 1,3. --1κ.. Υ.Ψ : λίπ κε ἴῃ ΠΟΏΘΓΑΙ (κοινῇ. [Ιὲ ποῦ] 6 ῬοΟΔΑΪὉ]9 ἕο τοπάοσ ἐπ ἰλε δαγε πιαππεν ὁδῷ, ΟΣ δοτῶθ δυο ἢ 
ψοχὰ, Ὀοϊηρς υηἀοτπίοοὰα ; πὲ |ἐ ἰδ ΡγοῦΌΔΌ]9 ἐμαί ἐπ ΟΥθοῖκ δίδη 5 [0Σ ἃ ΗἩΘΌΓΟΥ νοσὰ τηοδηίΐης αὐ ἐοσείλεν, 1. 6., τ᾿ ουὶ 
οχοοριτίου ; οἵ. Ορηι. Οοάά. δδ. 254., ἐν λόγῳ καὶ τάξει). 3 χἰκίοουθ (Η. 106. 243. Οο. δγο δὴ δα ἀἰεΐοη δρροασζίηρ ἰὰ 
ἔδο Α. Υ. δδ ἐδ ο βοοοῃῃὰ τθτιῦος οἵἉ Τοῦ. 2 δηὰ δ νὸσ. 8: πὰ ἔμοχο ἰδ ποθ οἶμος θὰ  δΒο, 0 χογοσποῖ ὑπο ᾿νοῦ ὰ πὶ ὶ ἢ 
186 ναϊτ οἵ Ηἷθ δηὰ, Απὰ αἱΐ ἐλέηξε ΟὟΦΥ ἰαἰ8 ὙὉ|}}} : Εοτ Ὧθ 8 ἔδο κίηρ οὗ Δ]}, ὈΥ ἰδ ρόονσοῦ; Ὀἰγιάϊηρς ΠΟΙ͂ ἐλπφε δισοης 
ἐστ ἔσοσῃ ὑγζοίδῃο). 
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Τὸ ποὸπθ ρᾷνθ ἘΘ ρου ἰὸ ἴδ Κ Κπόσῃ {0}}ν 1 ἷβ ΟΤΈΒ, 
Απὰ ψ8Ὸ0 ν}}} ἔγαθθ οὰξ ᾿αἷβ ταὶ Υ 5 δοίβ ἢ 
ὙἼ.Ο ν}1}1 πιθαβαγο ὃ (ῃ6 βίσθηρτ οὗ Ηἷβ πη) θϑίν ὕ 
Απμᾶ νἢο Μ11}1 Ὀθβίαββ, βοὺ ἔογίβ ὁ ἷθ σθτοὶθθ ὕ 
Οηθ οϑηποῦ ΔΚ ἔγοτα, ΟΥ δα ἴο, ᾿ 
ΝοΙ ΘΓ ὁδη ΒΘ ἔσβοθ οαΐ, [16 νοπάοτγία] ἐμΐπρϑ οὗ (π6 1,οτὰ δ 
ὝΜΈΘἢ ἃ τη ἰβ δ ἄοῃθ, ἐμβθῃ 6 θαρίπηθίῃ ; 
Απὰᾶ πβθη 6 οϑυϑί οὔ, ἔμθη ἰδ 6 ἰῃ ἀουδί. ἴ 
ὝΠδῖ ἐξ ἵλδῃ, δηἃ ψβογοίο βου δ ἢ 
Ὑγμδὺ ἐς Ηἷ8β ροοᾶ, δα ψῆδὲ ἐξ Ηἷ8 ΘυἹ]] ἢ 
ΤῊΘ πυμῖῦθν οὗ ἃ τ8} Β ἀΔγ8 
ΑΓΘ ΙΩΔΗΥ͂ 1 Δ Βυπαγοα γοαχβ. ὃ 

10 ΑΒ 8 ἀἴορ οὗ ψαίϑυ ἔγοιι 9 (86 868, δῃᾶ ἃ στϑὶῃ οὗ βαπᾶ,}9 
50 8 ἔθνν γΘᾶ1Β ἰπ (86 ἀδΔγ "1 οὗ δἰβγηϊγ. 

11 ἘἸΘγϑίοσθ ἰβ [86 Γογὰ ᾿2 ραύθης τι [Π6πὶ, 
Απᾶ ρουτϑίι ουὐ 1ξ Ηἷδ ΤΘΓΟΥ͂ Ὁροὴ ὑμθῃι. 

12 Ἠῤθ βὰν δῃᾶ ρογοοϊνϑα ἐπδὺ ἐμοὶν δϑηᾶ 8 16 ΟΥ]], 
ὙΠΟΓΘΙοσΘ ἢ6 ἱπογθαβϑα ἢἷ8 σοι ρδββίοῃ. δ 

18 ΤἊΘ ΠΟΙΟΥ͂ οὗ ἃ τηδῃ ἐξ ἰοναγα Ὠ18 πο Ιβ θοτ, 
Βα {ἢ} ΤηΘΓΟΥ͂ οὗ {π6 Τ,οτὰ ἐξ ἐονγαγὰ 15 4]1 Η688 ; 
Ἦθ γοργονϑίῃ, δηὰ αἰ βοὶρ οί, δπα ὑθδομθίι, 
Απᾶ Ὀυϊηροίι ὍΔ Κ," 88 ἃ ΒΒ ρῃθγα 18 ἤοοκ. 

141 ἨἯδ διδιβ Ἰλ6ΓΟΥ οἱ ἰβθπὶ (δῦ τϑοϑῖὶνθ ἀἰβοὶρ]ΐηθ, 
Απᾶ (δαὶ μαϑίθη ἰο ᾿ἷβ οσαϊηδηοθβ. 

1ὅ ἤν βου, αἷνο ποῦ Ὀ]απιθ τἱτ ᾽5 ἐΐν σοοα ἀδοα, 
Απὰ πιὰ δὴν οἰτῦ, ὈἰυίοΓ τοταβ. Ὁ 

16 οίὰ μοὶ {μ6 ἄθνν ρὶνϑ τοὶ ϊϑῖ ἔγοτα {π6 ϑϑϑί τὶπᾷ ἢ Ὁ 
50 ἴδ ἃ ποσὰ ὈΘΌΟΣ ΓΔ 8 οἽ τ. 

17 Ιμ0,ᾳ, ἐξ πού ἃ ψογὰ δῦογα ἃ ροοᾶ γ᾽ 33 
Απμα “5 Ροιὰ αγὸ ψἱΈΒ ἃ στδοίοιβ τλ8ῃ. 

18. .ΑΑ ἴο0] Μ}}}} ἀργναὶα υῃρτδοίουβγ,ῃἘ 
Αμπᾶ ἃ μι οὗ [86 δηνίουβ τ κοί τγϑορὶηρ Θγ68.35 

19 ΤΠ άσῃ Ὀοΐοτγθ ἐλοῦ Βρθδκ, 
Ἀπᾶ (ἀκ6 οᾶγθ οὗ {πγβ861ξ θοΐοσθ δου ἀγί βἱοὶς. 5 

20 ΒΒ οίοσθ ἡυαρτηθηύ ϑχαπιῖηθ {Πγ86]7, 
Απᾶ ἴῃ [Π6 Ποὺγ 5 οὗ νἱβιἰδίϊοι μου 514] Ππα γϑοοποϊ δίϊοη. 

21 ἩυὈ]6 (γ86]8 Ὀδέογο ἴμου τὺ 9 810 Κ, 
᾿Ἀμπᾶά ἴῃ {86 ἐἶχπηθ οὗ δβῖῃβ βῃουν σθρϑῃίβποθ. 

22 ΒΒ ποῦ ΠἰπαοΓθα ἔτοιη ραυϊηρ 8 Ὁ γον ἴῃ ἀπο ἐἶτηθ, 
Απα ἀοῖδγ πού ὑῃ{}] ἀθδίῃ ὅο Ὀ6 1υβι1ΗΕἔρα, 

28 ΒΒοίογθ τηβκίηρ ἃ νοῦν, ΡΓΟΥ͂Θ 5: {Πγβο]ξ, 
Απαὰ Ρ6 ποΐ 88 ὁῃ6 ῃϑδύ ἰθιιρίθί (Π6 Ἰωογᾶ, 

ον. 4-ἴ. ---Ῥ εὟ. Υ. : τβοῖὰ (οὐθενί; Η. 106. 248. σο., τίψι) Βδύμ ἨἈ6 ρἴτοῃ βόνος (ἐξεποίησεν. Δε ἰπέσαπείεἶτο, ἐο δὲ 
δι δὲοείεη!. Ἐτὶ τ χβομο σίνοδ 10 ἐπ 6 ἤοτοο οὗ εομοεδϑδίς, οεγαίαίίείε ἐΥ ; ΒΟΏΒΘΗ 8 Βιδείκοενί, ξειυᾶλγί ἐγ 65) ἴο ἄθοϊδσο. 3 κὨΔ1] 
δηά οὔἢΥὲ Ηἷδ ΠΟΌ]6. 8 ΒΏΔ}} ὨΌΤΩΌΟΣ (ἐξαριθμήσεται. 10 τη681}8 (0 πιρτιδετ --- οἷ. [2.0. χἸΙ!. 1ὅ ; ΖοὉ χχχί. 4 --- δῃηὰ δἷδο, 
ἴο γεοζοπ ὩΡ. διὰ δὸ ἀεἰγγηιίπε, τπεασιγο, ὙὨΪΟΝ τηοδηΐηρ ὑμ6 οορίοχἑ Ὦθχὸ ἀθιῃδη 8). 4 88}}8]} αἰδο (6}} οι (προσθήσει 

ἐκδιηγήσασθαι). δ᾽ ΙΑ: γὸγν ἴθ 9 ψΟΠαγΟΌΒ ᾿νοσΐκα οὗ ἐμο οσὰ, ἔπ γ8 ΤΩ Υ δ6 ποίμίηρ δίκῃ ἔσοχῃ ἐλεηε, ΝΟ [ΠΤ ΠΙΔῪ Δ} γ- 
της Ὀ6 νυ υπίο λόγι, ΝΟΙ ὮΘΥ ΔῈ ἐδ σγουπᾶ οἼέλενι 6 Του οὐ. 5. πδίῃ. Τ᾽ [Ὧθ5 ὮΘ 8818}} Ὀ6 ἀουθεξμ). 

ογδ. 8-11. --ϑῷ ΑΟΥ͂. : δὲ ἰὴ τηοδὲ αγὲ 85 Ὠυπαάτοα γοδῖ (πολλὰ ἔτη ἑκατόν ; ΟΥΒΘΥΒ ΣΡΏΔοΙ, Ϊξ α λωπαγεῶ, ἐγ Αἱ ψεαγϑ 
αγε τιαπν). 9 υμο (ἀπό) 10. ἃ. {78 6] δίοῃθ {πὶ εογηρατγίδοη 67 ἴχθ καρᾷ {ψῆφος ἄμμου). 11 βο ἀγε αὶ ἱπουεδιηῃβὰ ([οῖ 
ὀλίγα, 106. 2,18. Οο. ϑὅγτ. Ατ. τοδὰ χίλια. Οἵ. Ῥβ. χο. 4) ἴο ἔδιο ἀδγ8 (0. 248. 60. μδγα ρ]χ.). 11. [,. Θοὰ (κύριος) ρμαιίοηί. 
15 ρουχοίῃ ζοσιἢ (ἐξέχεεν ; 248.. διαχέει ; Οο., διαχέσει). 

ορα. 12-16..--- 16. Α.. Υ. : νοζοοϊγοά ἐμοῖσ οπᾷ ἴο 6 (Ἰ1}., ἐλεὶγ ἐπα], ὅτι πονηρά). 15 τη] ρΙοὰ (ἐπλήθυνε) Εἷκ δοτῃρδδ- 
βἷουι (ἐξιλασμόν, ἱ. ε., ὑλι6 σοτηραϑδίουιι ὑμαῦ 18 ΘΔ 51} τοοοποίἸοὰ, ἤοσῖνθ ; οἵ. τον. 22). [16 οἔτιδῃ... .. ὍΡΟΩ (ἐπί, ἱ. 6. 
Βισι ἿῪ, 1ξ ἐσέεπαά ἐλ οὐογ, ἐποϊμαε:). 1 πηοχέυτοὶ (παιδεύων. 1 [29 ποχὲ ΥῸ 780 παιδείαν ἰ8 τοι ἀογοά αἀἰδείρί ἐπε)... 
εδραΐῃ. 18. αἰ ΧΘὨ]Υ δοοῖκ δίς εἰν ᾿υἀρστηοηΐδ (κρίματα. ΟἹ. χνὶϊ. 12; χιν. δ). 190. Ὀ]οτα δ ποῦ. 20 ΝΑ ΙΓΒΟΥ ὧδέ 
πποοσχηζοτγίδὉ]9 του β 6 ἕλοι αἴνοδί ΔΏΥ ἐδ ἰηρ. 21. ΒΠΑ)}. ..... δδδναβο (ἀναπαύσει) ἴμΠ6 ποεῖ (καύσωνα, οἵ. “υάϊξὰ 
Ὑ}}. 8; ὅα4. ᾿. 11). 
ότα. 11-2].--Ὦ ΑΥ̓͂. : δοίδος ἐβδὴ (ὑπέρ) α Εἴ (δόμα ἀγαθόν ; 106., πᾶν ἀγαθόν ; Α. Υ. τορι ἀγαθόξ). "9 Βαϊ. 

Μὲ ΘΕΟΣ] 88}γ (ἀχαρίστως, διὰ 1 πδγο χομἀογοὰ ἴἰὸ οΘοσσοδροηὰ συ] ἢ ἐ.9 τοράοσίηρ οὗ κοχαριτωμένῳ --- ΚΟ 1, 28, ““ ΒΙΚΕΙ 
ἑδνοτγοι ᾽" -- ἰὴ {πὸ ῥσοεϑάϊηρ ᾿ἰ 96). 38 φΟΙδ ΘΙ 86 (ἐκτήκει, τ4ο,45 οἰμ, τθαλίε8 αἰσαᾶψ, ἰἱ. Φ., ὮθχΘ, ὉΥ ἩσδρίΩᾳ). 
0 ὕο Ῥμγείοϊς (θεραπεαύου) ΟΣ ὁΘγον ἐμοῦ 6 οἷςκ. 31 Δγ (ὧὠρᾳ). 535. ΤΙΘΓΟΥ͂ (ἐξιλασμόν ἥ3ὄ ὕὈο. 

εχ. 22-.-21. --ἢὁ ΑΟΥ. : 1ὐ ποίδίης πρᾶον [Πθ6 ἴο ῬΔΥ ἐλψ. 81: ἐλοι Ῥσδγοδὲ (εὔξασθαι, ἱ. ο., ἴ0 "παζε α υὑοισ, διὰ 

“ὯΛΛ͵ΖΙ ὁ “ὋἋὋ ὦ ὧν μὰ. 
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6 Ποχά. 

᾿ς 94 ὙΒΙΩΚ προη ἰδθ τσ οα ἐπ6 ἄδΥ οὗ ἄρδί,ἢ 
᾿Ἀπᾶ [6 ἐΐπη6 οὗ τοι ϊδυϊίοι,5 ἤθη ἀ6 888}} ἴαστη αὐσὰγν λὲβ ἴδ06. 

2ὅ 17Ἰῃ τ9 οὗ ρἰοπίγ, {πἰπκ οἵ ὃ (86 ὕτηθ οἵ ΒΌΠΡΟΣ, 
Ἀπ ἴῃ ἄδγβ οὗ δ], οὗ ὁ ΡΟΥΘΙΑ͂ δηα πθθα. 

260 ἘΒοίνοθῃ του ηἷπρ' Δπ4 ουθπίηρ δ [86 {1π|6 ἰδ σμδηροᾶ, 
Αμπὰ 8]] ἐλέπισα ατϑ βοοὸπ οἐλογισῖβα ὁ ὈΘἴΟΥΘ 

27 ΑΔΑΦνΥῖβθ τηϑῃ 011} ὉΘ σϑδυϊΟΥβ Τ 'π ΘΥΘΙῪ ἐλτησ, 
Απὰ ἰὴ ἄδγβ οὗ βίηπέπρ' ἢ6 νγ71}}} ὈΘΎΤΑΓΘ οὗ τηϊβίακϑϑ.ϑὃ 

28 ἘΡΘΙῪ Βαρδοῖουβ τηδῃ ἢ Κπουγοί ἢ ΒΟ, 
Απᾶ ν"}}} σῖνϑ ργαῖβθ αηΐο πὶ (πὶ ἢπᾶβ 1 Θ᾽. 

29 ΤΠιοβθ βαβϑοίουβ ἴῃ ῬΓΟΥΘΓΌΒ ΔΓΘ 8180 {ΠΘΙΏΒΘΙΥ 68 ὙΓΪΘ6, 
᾿Ἀπα ΡΟῸΡ 11 ἔοσι ἢ δχαυΐβϑὲῦθ ρΆγϑὈ]68. 

80 6 πού Αἴϊδν (ὩΥ 1 8.8, 
᾿Αμπᾷ τοβίγδίῃ 13 ἐπ γβϑὶ ἔσομαι ἐπῖπ6 ἀρρο ϊίθϑ. 

81 1Τείιδου Δ] ονοδβύ [ΠΥ 800] ἴο ανθ ρ]αβαγθ ἴῃ δρροίϊίο, 
586 Ὑ11 τηδῖκα Π66.8ἃ Δα ρ Ϊησϑύοςκ ὑὸ ἐμΐπθ ϑῃθμλὶθβ. 8 

82 ΤἼακΚΘ ποῦ ρ]θαβυγθ ἴῃ στοαὺ ἸαχαγΥ,᾿" 
ἈΑπά 6 ποὺ ϊ6α ἴο Β6Γ Θηἰθυ δἰ πτθηίβ.:} δ 

88 ΒδοομηΘ πού δ 84 Ῥθρραῦ ὈῪ θαπαποδίϊηρ' ρου θογτονίηρ, 
Απὰ σψβϑῃ 1 (μου μαβὲ ποι μίηρ ἴῃ ἐΐψ ΡαΣΒθ.}8 

Βοτο, ἰο Θο) ΡΥΦΡΑΣΦ. 
Ὡδοὰ ἴοσ ἀοδίῃ ἴῃ ἐμ οἰδβαίοβ. Οἵ. Τῃσθογά. ἰἱ. 44). 
ρῬυπίελοεπεπί; Ὁπ Ὠότο 86 οοπίοχὲ βϑοσαβ ἴ0 σα ἑ ἃ ΒΙΣΟΩβον τοῦ). 
ἡμέραις, 111. δῦ. 264. --- πλησμονῆφ) ΤΟΙΒΘΌΙΡΟΣ (μνήσθητι, Ὀπὲ οὗ. ρτογίοιια γ6 759). 
δ ὕγχοῖὰ ἐδο τροσπίοκ ὉΠ) 1ο ονθοίηρ. 
θήσεται, λατε α εαγε, δε εαμί!ομ5). 
Α. 7. δ6: Βυξα 700) τ} ποῖ ΟΌΒΟΣΎΘ ἐἶπ6), 

Ψοι. 238-33. -- 9 Α. Υ.. : ΕΥ̓ΟΣΥ τΏδὴ οὗ υπάοτγειαη]ηκ. 

8. βΟ05 ἀὐΉ6 (ταχινά, φμέεξ, ἱ. 6.. 66, ἐο ΘΒΔῃ 6). 
δ [80 ΑΥ̓͂... . οἴθπηοθ (πλημμελείας, Η. 106. 248. σο. δὰ ὰ ποῖ ἀρρδᾶσε ἐπ (ἢ 9 

10 δου, 

1. [δε  58}} Ὀ6 δὲ ἴπο οῃὰ (1.. ἴπι ἐ9 ὅδ γε οὔὗἨἩ ἐμοὸ ϑῃᾶ, τελευτῆς. ΤΏ 1Δδὲ τγοτὰ 16 οὔδῃ 
5. τοῃρβοᾶμοθ (ἐκδικήσεως. [10 8 οὔίθη ῬΤΟΡΟΣΙ͂Υ σομὰοτοὰ ὉΥ͂ 

8 θη λοῖς μαὺ θηου ρα (ἐν καιρῷ --- ἐν 
4 ἰλοι τὶ τίς, ελίπλ μροῖ. 

1 “1 ἴοασ (εὐλαβη- 

11. ΤΆεν ἰλαὶ τοῦτό οὗἨ Ὀπἀοτείδη ἀρ ἴῃ βαυίηρΒ 
ΒοοδΙλΘ 4180ὺ τσὶ 8ὃ ἸΒοσωδοῖνθ, ἀπὰ ρουγοά. (ΤΠ) ποχί ββοίίουι, ἩμΙοΣ Ὀορίπδ [ἢ τος. 80, μδ6 ὅον ἃ μβοδάϊηρ, ᾿Εγκράτεια 
ψύχης, τᾶς. οὗ Α. Υ.., ΤοΙροσδηοθ οὗ δοι)}.) 
ἐπιθυμίας ; 248. Οο., ἐπιθυμίαν εὐδοκίας αὐτῆς)... 
16 ἸΩΌΘὮ χοοά ΘἾΘΕΣ (πολλῇ τρνφῃ). 

(καὶ). 
απὰ δε ἰαἸκοὰ οὗ ; ΟὨ]Υ 248. 6ο. δΔἀά λαλητός). 

12 Βυΐ χτοϊτγδϊῃ. 15. κἰνοδὺ [ΠΥ βΒοᾺ] [86 ἀοεῖσοβ ἐμ δὺ ρ]68869 ἀεγ (εὐδοκίαν 
. ΘΏΘΙΩΪΟΒ ἐπδέ τοδὶ] σι (μ66 (248. Ὁ. δῷὰ οἱ βασκανοῦσί σε). 

16 Νοίέπον 6. .. 
248. 25ι. Οο. τοδὰ συμβολῆς ρτοοοάοά ὉΥ προσδεηθῇς ; συμβονλής, 248. Οο.). 

18 ΡΏΣΕΟΘ (Η. 106. 243. 6ο. δἀὰ νῃ δῦ ΔΡΡΘδΙ ἰπ ἴδ 6 Α. Υ͂. 86: ΕΣ ἐμοῦ Βμδὶὲ 119 ἐπὶ ταῖς ἴὸΣ ἐμβίῃο οτὰ ,19, 

. 80 ΘΧΡΘΏΘ6 ἐδμογοοῖ (συμβολῇ αὐτῆς ; 111. Ο. 28. 166. 167. 
16 Β6 ποῖ χῃηδ9 (μὴ γίνου). 1 ὝῈΘῺ 

ΟΒΆΡΤΒΕ ΧΥΠ͵ΠΙ. 

γον. 1. Κοινῇ. Το ννοσὰ ῥγΟΌΔΌΪΥ σοργθβοηῦβ 

αἷϊ!, ιοὐἱϊλοιιέ ἐποερίϊοη. 
δος. 4. ᾿Ἐξαγχεῖλαι. ΤὨΐδ8 νου τηθδῃ8 ἤθγΘ 

ΤΏΟΙΓΘ [ΔῈ ΒΡ. ἀεοίαγα, Ριυιδίϊδῆ. Τὰ 18 ριιδἰϊδὴ 
οοταρίειεἶψ (ΒΪ6] : ρίεπε εἰ ρίαπε), ἰο ἰεἰΐ ἰο ἰἧε δηά. 
ΕΥΛΙΣΒΟἢΘ δάορίβδ ἐξιχνεύσει ἴτοπι 111. Χ, (. 258. 
807. ; ἐεχί. τεο., νι ἴς ἐξιχνιάσει. ΤὴΘ ΖΟΓΠΊΟΥ 
ΟΟΟΌΪ͵Β δὺ τἱ. 237, χὶ. 18; τ 116 86 Ἰατίον, νυ ἢ] ο ἢ 
δ 8 ἱτπαραγτα ἔοσῃ, 16 ποῦ 656 ΒΘτΟ ἔοιπὰ ἴῃ [116 
Ῥγεδοηΐξ ὈοΟΚ ΟΣ ἴῃ 89 ΧΧ, 

γε. 5. Βιέγϑηκίι οὐ ἰδ τήθαν. 1715 πια͵εδίϊς, 
στοαί τεῖσῆι. ΟἿ,, ἔον ὉΠ πι86ὸ οὗ ἐξαριθμέω, [0 Χ Χ, 
εὖ ῬΒ. χα. 13, Ἴχχχίχ. 18; 8150, Ρο]υδ., 1. 18, 6. 
ἴτ τπιϑϑὴβ ᾿ΣΊ ΟΥΑΙ ἴοὸ οουπὶ ὑῃτουριοαῦΐ, δπὰ ἰδ 
δορὰ πῃ Ηοτοάοίῃβ “π 59, 60) ἔοτ {Π6 ΘΗ ΠΠΘΓΆ- 
ὕοη οὔ δ αύπιυ. Οὐ 7ετχὶ, ΝΝοίεβ. 

γες. 7. ΘῈ 8 Τη8ὴ) ἱ5 ἀ0η6, ΠΘῺ δ Ὀθξίυ- 
ῃοῖΒ. ΒΘ ἢθ [48 σοτηθ ἴο [Π6 πὰ οὗ ἢΐ8 8.0]}- 
ΠΥ τὸ ἀο ἱξ, οὐ ἤθη μ6 ὉΠ 18 Γ(Πδὺ ἢθ 1148 δ ἸΔδὶ 
βηϊηοθά, ἣθΘ Π88 Ὀυΐ 181 Ὀοσθῃ. --- 7π ἀοιδί, ἴῃ 
»ετγρίεχσιψ, Ἡ ὨϊσΗ ὙΦΥ ἴο ξατῃ (Η. δά 8 πόθεν ἥκει). 
Οἱ. Φοῦ χὶ. 7-9 ; Ῥβ. νυ}. 4. 

Ψεοι. 8. ὙΜΜδὶ ἰα Ηἷδ χοοᾶ, διὰ νϑδὶ ἰδ Ὠὲδ 
ον Ὑγμας 15 τηραπὶ πηάθῦ ἰῃ6 ἰθῦπὶ φοοα ἰδ 
δῆονῃ ὉΥ τμδὺ τ ἢ ἱπηπιοάΐαιο! Υ ἔο]]οντθϑ, ---- 119 
δηὰ ἰδ Ὁ να Ἃς 
γε. 18. . Μαῖϊ. ν. 45, 46. 
Ψογ. 16. ΒιοῦοΣ σοσάβ, λύπην λόγων, ΟΥ δίξί67.- 

π658 ἰἠτοιισὴ ἐὰν τοοτά8. ΟἿ, 988. ἱ. δ: ““Οοά, ὑπαὶ 
ὙΜΗΓΤΟ, οπα τοϊτὰ αποίλετ, ἷ, 6., ΔΙ ορϑέματ, δπὰ δὸ ΕἸΡΗῚ 10 811 πιθῃ 1 θΘΓΆΙ]Υ, δῃὰ πρυταίάθι ποῖ. 

66 ἶϑο ἵπ ὑ10 Ῥσγϑβϑηΐ Ὀοοκ, χί. 8]. 
γον. 16. Καύσων ἰδ ἔγοαθθ:} 7 πβοὰ ἴῃ (16 

ΠΧΧ. τὸ ὑγδηβιαῖθ ὯΔ Ἴ7), ἐλ6 δαγηίπσ ὀαδὶ ιοϊπά. 
--αι ψοχά, ὁ 6., ἃ ἔτίοπάϊγ ποιὰ. [Ὁ 158 ὈΘΙΓΟΥ ἴο 
ΒΡΘΔΚ ἃ ἔγίϑπαϊγ, οοπιξογῦπς τνογὰ ἴο τ πηΐοτγῖα- 
ἡδδ δηα τη ΪΒΘΣΔΌ]6, [Π8 ἴ0 χίνο ἔπϑῖὰ βου ἷηρ 
διὰ αὖ 06 Β81ὴ6 {1Π16 ἘΡΡΣ δ ὉΠ 1}. 

γον. 17. ΤΟἹ ἰδού. Το διϊοπιίΐοη ἷβ ϑβρϑοῖδ!!ν 
οΒ]]1οὰ ἴο 106 ἦδος ᾿πβὶ τηϑηϊοπθά, τ πίο ἢ 8. 8180 
ΠΟΥ͂ γοροδίθα. -- ὙΠῸ ἃ ατϑαίουβ τοϑυ, δηὰ Ομ δΣ- 
δοιογιβιϊος οὐ βϑυο ἢ ἃ δῆ. Ηθ δὈοΐῃ ρίνοθ διὰ 
ΒΡΘΔΚΒ Κίμαϊγ. 

"Νοῖ ἴμαδὲ ὑγἈ] ἢ τὸ ρίγο, Ὀτιὲ δὲ τ ΒΏΔΤΘ,-- 
ον πο κἰΖὲ τὶ ουὺῦ ἔμο ρίνον 16 Ὀατο.᾽" 

΄. Ἀ. ΤΟ 6}} ἐπ δὲς ζΣανν αὶ. 

γογ. 18. Μαϊκοί τϑορίῃς ΘΥγ68, ου δοοουπὲ οὗ 
1Π0 8:π|8}] 088 οὗ [6 οἷδρ δηὰ [86 βρίγίι οὐ [860 
εῖνϑν. 

γον. 19. ΟὨθ ἀοθβ ποῖ οἴϊθῃ 89 πηϑαϊοΐῃα ὃὉ6- 
ἔοτο ἢθ ἰβ βίςκ. [τ ἰβ Ὀοίῦοσ τπϑγθίοσθ ἴὸ ἔδῖεθ 
θεραπεύου ἷὰ ἰΐΒ ἢγδῖ 5680 οὗ ἀο δεγυΐξε, ὨΘΙΏΘΙΥ, 
ἴου {Πγ86]ξ, ἑαζα φατὲ 4 τλυδοῖν, 

γογ. 206. Βοίοσο ἡυάφτοϑεξ, Ὀοΐοσο Οοὰ νἱβὶ 5 
γοῦ ἐπ ᾿υάρτηθηῖ. 8.66 1 Οοσ. χί. 81 : “ ον ἰξ τὸ 
Μοῦ] ἡπάρο Οὔγβοῖνοδ, τὸ βΒμῃου]ὰ ποῖ 6 ἰυαροά.᾽ 
Ἐν ὥρᾳ ἐπισκοπῆς, ἴῃ ἴμ ὩΟῸΣ οὗ νἱαϊςδιίοι. 
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ΤῊ Ἰαῦορ ψοσὰ 8 ἔουπμὰ ΟἾΪΥ͂ οποθ οΟυϊδὶήθ οὗ 
Ρδίγιβοθῖς δηὰ Β10]} 4] ατοὸκ (ΤΠ υοίδη, Τιαϊΐ. Ζδεον., 
ΧΧ. 8), ἐπίσκεψις Ὀθίηρ Θρ]ογοα ἰμβίθδα οὗ ἔτ, 
10 Ὀ]Ϊεμά8 Βϑγα ἴπΠ6 ὕνο ἰάθϑϑ οὗ ραδγ δηβῃΐρ δηὰ 
τ ρσοοῖ. 

ΟΓ. 391. ἘΒΘΟΟΙΩΘ δβίοῖκ, ἱ. 6., 88 ἴῃ6 Ῥθηἰβῃτηθης 
οὗ βἷῃ. --- Τὰ [6 Ὀΐσηθ οὗὨ δἷχιδ -ὸο στ ἤθῃ ἴποὺ ἢαβί 
δ'πποα, Ὀγυβίυθ ππάογβιοοά ἰὺ αἰ ΘΓΘΏΠΥ : “ ὦμο 
ἰοτΊΡΟΥ Ριιδίϊσα ρεσοσαία υἱφεπὶ ἵπίεν ἀοτηΐπε8." Απὰ 
οὔἤοτα (Πυῦμον, 1)6 Ὑ͵οῖίο, Τ 488}} : “ἴῃ τ6 {1πλ6 
ὙΠῸ (οἢ δορουπύ οὗ γουτηα] ἀρρθοιϊ68) μου 
σϑῃϑὺ βἰη.᾽ 

ον. 92. Ὁοῖοσς οὺ ὑπ] ἀδαῖὶῃ ἰο Ὀ6 ι6ὲϊ- 
Βοᾶὰ. Τῇο τηϑϑυΐηρ ΒΟΘΠῚΒ ἴο ὃ6: “)ο ποὺ τήαὶΐ 
ἴο ῬΑΥ [ὮΥ γοῦν ἘΠΕῚ ἀθαῦ ἢ 8188} ἀΌβοΙν [ἢ66 ἔσοσηῃ 
ἱϊ, ΟΥ ΤΑΙΠΟΣΥ Τ28Κ6 [ἴ 8ὴ οἴδγῃαὶ ἀθδῖ. 

ον. 24. ΤῺῈ6 ἀδγ οὗ ἄϑδαίῃ. ΟἿ 88 Θῃουρῃ 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ἴο {πίηκ οὗ δὖ ὕπΠ6 ποὺῦ οὗ ἀεί πνίϊθουΐ Ὀοΐηρ 
ΟὈἸ οά τὸ ἐπ κ οὗ ἀξ] [ἔ 16 α νονσβ. 

ΘΓ. 36. 1Ὰ6 ὑτὴθ ἰβ ομβδῃρϑά, μεταβάλλει 
καιρός. ΤΠ6 ἰάοα 5: ΟΠ Β ΖοσίΠ 68. ΤΩΔΥ͂ ΟΠΔΌΖΘ 
δῦ ΔῺΥ τηοιηϑηῦ ΜΠ {Π6 οὨυδηρσίηρ (ἰπ|68. "" Τερι- 
Ῥογα πιωίαπίιγ, π08 πιμία ηῸ ἔπ τἰἰ18.). 

Μεγ. 27. λυ οὗὨ κἰυιηΐτις ΞΞ- ἤΘη 5' πῃ ἷπρ᾽ ἰδ ἰῃ 
γοριιθ. ΟἿ, νοῦβθ 2]. Οἴδοῖβ (ΒυμδοηΒ ιδοὶ. 
1οεγΚ): “ ἴῃ τὴ6 ἀΔΥ οὔ δε ριιπέδἠτιεηί οὗ βἷη.᾽ 

Ψψεσ. 32. Προσδεθῇς συμβολῇ αὐτῆς, ἰθἃ ἴο ΒΕΣ 
ΘεὨ ΟΣ διηγήθη ῦβ, ἢ. 6. γ)οῸ ποῖ ὈΘΟΟΠ6 80 υϑοὰ ἴ0 
ΒΟ ἢ ἃ τπῃηοάθ οὗ [᾿ξ 48 Ὡοΐ ΘΆΒΙΥ ἴο ψοὺ ἔγθδ. 
- Συμβολή, οοπιΐπα ἰοσείλεγ, πιοοίίηφ ; 8180, ἃ πιεαὶ, 
οπἤοτίαϊππιοηί. ΤΌ 18 πδοα αἷδὸ ἴῃ ὕπο ο18551605 ἴπ {ἢ 8 
Ἰδοῦ βθῆϑθ. Συμβολαί ὺποῖοὸ [Π6 οοπέγιδιζίοπδ 
τηδάθ [0 ἃ δΟΙΏΙΏΟΏ ΓΩΘ8]. 

Οβμαριῖξε ΧΙΧ. 

1 

2 

ϑὃ 

4 

ὄ 

γ 

8 

9 

Α ΙΑΒΟΒΙΝΟ τη8} ρίγϑῃ ἦ ἴ0 ἀγα ΚΘΏΠ688 8881} ποί ὯΘ6 τ] ἢ ; 
ΗΘ 3 ἐμαὐ οοῃίοιηηθίῃ 81}8]] ἐλίπιφε 8}8]] 1411 Ὁγ 11:016 δηα 11{{16. 
Ὑ]Ίμα δῃᾶ σοιβθη 11] Τρ  κ6 τῆθῃ οὗ Ἀπαδγβίδμαϊηρ' [0 [81] ΑΥΤΑΥ ; 
Απᾶ Β6 ἐπαὺ οἰδανϑίὰ ἰο Βαυ]οίβ νν}11 Ὀ6 τηοϑὺ γθοκ]θββ. ὃ 
Μαρροίβ " δπᾶ ὙΤΟΥΤΩΒ 8118] μᾶνα Ἀπ 88 ἢ ΠΟΥ ΓΑ ρ6, 
88, ἃ ΤΟΟΚΙ]688 ὅ τηδη 88}4}} Ὀ6 ἰδῆ διΆΥ. 

Ηδ (μαὺ 8 βαϑίυ ἴο γῖνϑ ογϑαᾶϊ ἐς Πρ -ταϊπα δᾶ ; 
Απᾶ ἢθ ταΐ 80 βἰηπϑίῃ υν}}} σοπημη1Ὁ Δ ΘΡΙῸΓΣ ραϊηδβὺ ἰτλ861}ἴ 
ΗΘ ν8ο 5 ἰδκϑίῃ ρ]θαβιγα ἴῃ ὈΔΌὈ]πρ ̓  81.181} θ6 οοπαθιμηθᾶ, 
ἈΑμπά 6 {μαύ Βαίοίλι 1ὑ 19 8Π4}1] ἤδνθ 1688 ΘΥ]]. 
Νϑνϑὺ γϑρϑϑῦ ἃ σορυθγβδίοη, "ἢ 
Απά του 514] 86 Πθνθῦ 6 ΟΓΒΘ. : 
ὙΥΒΟΙΠοΡ ἰὑ 6 ἰο ἔγϊοπᾶ οὐ ἴοσ, γοϊαίθ ἰξ ποί,}3 
Απᾶ [ἢ ἴῦ θὈ6 ροββϑιῦ]6 πιπουΐ 8ϊη,}8 γονθ8] 1 16 πο. 
ΕὸῸΣ 6 Βρασγϑίῃ {π66 δῃηᾷ 8 οἡ ἢΪ8 συγ ἀραϊηδβί δ {Π66, 
Απᾶ δὐ [Π6 τίσι ἰπ|6 μ6 Μ0111 βῆονν 18 μαίγρᾶ οὗ {π66.}5 

10 1117 τῃοὰ αβὲ μϑδγὰ βοιῃϑιίηρ,}" 16. 1 αἴ6 τὰ [866 ; 
Β6 ποὶ δ᾽δστηρᾶ,}9 1 111} ποὺ Ὀπτγβὲ {Π66. 

11 Α ἴοοϊ ὑγαυδι]θ τι ἃ βοογοί, 9 
Α5 {6 πιοίθοὺ 3: ἰῃ ΙΑΌΟΣ τ ἢ 3 4 οἢ1]ἃ. 

12 
30 8 βροχοί ἰῇ ἃ ἴοο  ᾿Ββ πηϊηᾷ.3" 

18 

ΑὮ ΔΥΓΟΥ͂ βίαοϊς ἴῃ [Π6 ἤδ8ἢ οὗ [Π6 ἐπὶρ}ι,38 

Θυιϑίϊοη “5. 4 {τ]6ηα, 1Ὁ τῆ ὃ6 Πα ἀϊᾷ 1 ποΐ ; 35 
Απὰ 1 δ ἀϊὰ βοταθίδίηρ, 1 {αὐ 6 ἀο 10 33 η0 Τῃογθ. 

ψοσΒ. 1-4. -- 1 Α. Υ. : ἐλαὲ ἱ γίνοῃ. 
(εἴ. Οοηι.). δ (0. 6 Αῃάα Ὀοϊὰ τηδὴ (ψυχὴ τολμηρά). 

2 Απὰ (248. ὅο. δγο καί) πα. δ Ῥροοπιθ τωρπάθῃηςξ (δ60 Οὐ»1.). 4 Μοιδε 
1 ὑῃδὺ δἰπηθίδ (86 σοπίαχὶ δον ἐμδὲ {Π6 ῬΔΡ ΓΙ ΘΌΪΑΆΣ δἷῃ 

λαβὲ ταοπ ἰοηοὰ ἰδ τηοϑη}) 588}} οὔξομὰ δρδίηβὺ ἷ8 οὐν 800]. 
Ψοτ. δ-8. --δ. Ὰ. Υ.: Ὑοεο. 9. 1 νυἱοκθάηθλ8 (καρδέᾳ, ργΓοοοάθα ὮΥ ὁ εὐφραινόμενος : δὅ. 2564. τοδὰ λαλιᾷ , 23. 108. 

258., πονηρίᾳ; 248. 0ο., ἐπὶ κακοεξίᾳ ; ΟἹὰ 1Δ1.. ἐπίσμίέαίε. ΟἿ. ζοπι. Ἰη Α. Υ΄., 01] 5 δὲ [89 ᾿δδὺ πλοῖῃ. οὗ υοσ. ὅ διὰ 
ἰὴ ἔἤσϑς οὗ τοῦ. 6, Βυῦ Ὠὁ {μδὲ τοϑὶ διϑὶ ἢ: Ὀ]ΑδΌγοα οτουνθ} Ηἷα 1116. Ηδ ὑπδὺ σδῃ Χ}16 ἀΐξ ἐοῃρῸθ 5}2]] να πίἐβουϊ 
εἰσί ἴο, ἀοτί το ἤσοσα Οοαά. Η. 248. 6ο.). 10 ὈΔὈ Ιΐος (666 Οοηι.). 11 ῬΟΠΟΔΣΒΘ ποῖ 10 ΒΟΟΣ ἰπδῖ τὸ Εἰς Ὦ ἐδ ἰοϊά 
ππίο {866 (μηδέποτε δευτερώσῃς λόγον ; οἷ. Οοη1.). 13 [Δ]κ ποί οὗἁ ΟἶοΥ' πηθη 5 5768 (μὴ διηγοῦ ; Η. 248. 0ο. δᾷαὰ βίους 
ἀλλοτρίους ; Ο]ὰ Δ... δεπδμι ἐμιῖπι. ἘτῚ Σβοῆο δίσκο οὐ [6 ἐν Ῥαΐοτο ἐχθρῷ, 88 τ Δηϊ Ωρ ἰὼ 111. Χ. Ο. ΗΠ. 106. 1δδ. 161. 
248. 2083. 204. 807. (ο. Α. Υ͂. 85 ᾿88 ἐπ [88 τηᾶχρ., οὐ) Υϊεπα ον 70ε). 

ΨοΣα. 9-18. ---Ἰ ΑΟΥ͂, : λοι ἐδηδὺ ψὶξουῖ οἶδηςο (566 Ορη1.). 

διὰ Ὀοίίον σοημ ἀογϑὰ Π6ΤῸ ὉΥ͂ [26 ρῥτγϑδοῃὶ). 36 Ὡ6η ἐΐπιο σοτπο ἢ (ἐν καερῷ, ἰ. 6., ΣὮδη Β6 δηδ ορρογίπῃϊΐεγ) Β6 ἘῊὶ}} 
Βδὶθ (μισήσει; 248. Οο., μισεῖ. 1 Ὦδγτο δἀορίδᾶ (Π6 τιᾶτρίηδ) τοδαΐηρ οὗ Α. Υ.) 8:66. 1 1.. 18. 8, νσοσὰ (λόγον, 
Ὀυὺ ὙΠ ἴδο ΒοΏδ0 ρίνοϑῃ, ἑ. ε., ἃ οΘοῃγοσβδαίΐου, ἃ βοοσοὶ). 19. Απὰ 9 Ὀο]ὰ (θάρσει ; 248. Οο., καὶ εὐθαρσὴς γίνον). 
80 αὶ νοτὰ. 21. ἃ τοοπιαῃ (ἡ τίἱκτονσα). ὃΣ οἵ, 35. 45 ΔῺ ἃττον β Π κοί ἰῃ ἃ τηδη δ ὑπ κἢ (βέλος πεπηγὸς ἐν μηρῷ 
σαρκός). ἍΜ. ἐξα νοσὰ τὶ πῃ 8 100] 8 Ὅ611Υ (Ἰἰοταὶ, θὰ ἔπ πηοδηΐηρ 18 ΟὈυ οι δ 88 χίνθῃ δΌΟΥ͂Θ). 356 Αἀποι [Βἢ 
(ἔλεγξον, ἱ. 6., ἐσαγιῖνα, ψωεδίϊοπ). 36 ΒΘ ποῖ ἀοη9 . ἯΒ57 Παῦϑ ἀοῃθ ἐξ (εἴ τι --- ἰδ ἰ6 οτα!ἐθὰ Ὁ Χ. του ἢ ἃ ΘΟ» 
τεοῖοσ, 28. 168. 8]. 248. 6ο. --- ἐποίησε. 535 ἐξ. 

14 ἐλεγῃ. 16 Ἡρατὰ δηᾶ οὐκαγυοὰ (ἙΘὩΟὨλῖ6 δογίεξ, 
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14 Ουοβϑίΐοι (ὮΥ ποὶρηθοτ,, 1Ὁ τηλῪ ὍΘ ἢ6 βαϊὰ 10 πού ; 3 
Αμᾶ ἰἔ Πα μαίἢ βαϊὰ ἰϊ,5 ὑμᾶὺ 16 ἀο ἰδ ποὺ δραίῃη." 

15 (ρβιίοη ὃ 8 ἐγ θη, οὉΓ ΤΥ {1π|68 1ὕ 18 ἃ ΒΔ ΠάΘΓ, 
Αμᾶ Ὀ6] ον ποῖ ΘΥΘσῪ σϑροσί. ὃ 

16. Μδηγ ἃ οὁῃ6 σωδκϑίβ ἃ 5311}0 πὰ ἴδ ᾽β ποῦ τηδίίθυ οὗ ρΌΓΡΟΒΘ ; 
Απμὰ ψ8ο Βα ποὺ βἰπηϑα " 1} ἢἷδβ ΟΠ ΡῈ ἢ 

17 (φυσβίΐοη ᾽ [8γ ποῖρῃδον Ὀοέογο που ἐμεθαίθηθϑί, Ὁ 
Αμὰ 1 σίνο ρίδοθ ἰο (86 ἰδ οὗ ὑΠ6 Μοβὺ ΗἸρΉ. 

20 ΑΙ] νι βάοιμ 5 {μ6 ἴϑαν οὗ {86 ἴ[οτὰ : "3 
Ἀπᾶ ἴῃ 4}} πϊϑάοτῃ ἐ8 {πμ6 Κοορίῃηρ οὗ {86 Ἰαν7ν.13 

22 Απᾶδ Κηον]θαρθ οὗ 6Υ]] 15 15. ποΐ τυ Ἰβάοια, 
Αμᾷᾶ δ Πα Θομη86] οὗἨ Β[ΠΠΘΙΒ 18 πού 1 ργπάθῃοθ. 

ῶ8 ὝΤὌΠΟΓΘ 15 4 οἰθνθγηθββ, "ἢ δηᾷ ἐὺ 18 15 δὴ δοιηϊηϑίίος ; 
Απᾶ {πΠ6γθ ἰ8 ἃ 100] ψυδηίηρ ἴῃ υγίβάοιῃ. ὃ 

ῶ4 οίίΟΣ ὁπ6 γ6ΑΚ ἴῃ ἰπδίρης δηα (σοα-Ἴθατίηρ, 
ΤΒδη ὁΠ6 Δοουπάϊηρ 'π ρῥγυιάδῃοθ βπα ἃ ὑγβηβρτοθθοῦ οὗἩ [86 αν. 

2ῶ2ὅ ὝὙΠΟΙΘ ἰβ 8ὴ Θχαυΐϑιῦθ Οἰθν ΘΓ 688," δπαὰ ἰὐ ἐς 3. τπ͵αδῦ ; 
Ἀπᾷ {μογθὸ ἴβ ὁη6 σὃζο ρϑγυϑγίθιἢ σἰρηϊ ἴο σοὺ ἃ υϑσγαϊοί. 33 

26 ΜϑῃΥ δ8ῃ 60]] ἀοοϑὺῦ 18 ρονγϑα ἀοῦγῃ ἴῃ Βδῃ688,25 
Αμπὰ 35 ᾿ΠΑΓΑΪΥ Π6 ἐδ [0]} οὗ ἀδοθϊί, 

27 ΗἨδθ οδυυθί ἃ Ἰοηρ ἴΔ06 δηά ἴδ Π8]} ἀθαξ; "ὃ 
ὝΤΒογο δ ἰβ ποὺ ροτγορίνϑα, "7 ἢ ν}}} (α]κ6 {π66 ὉΥ͂ ΒΌΓρτίββ. 33 

28 Δηᾷ ἐδπουρἢ 9 ἴον ψαμὺ οὗ ρον Ὶ Β86 Ὀ6 ἰπάοτϑα ἔσομαι βἰπηϊηρ, 
1 5 6 ἤπὰ ὅϊ ὀρρογίἱΥ ἢ6 Μ11] ἀο ὁυ]]. 

ῶ9 Αἰ τῆδη Ψ}}} 6 Καονῃ ὈΥ̓͂ ΕΒ Φρρθάγϑῃοθ, 3 
ἈΑμπά οὔθ παῖ μδί πηἀογβίδπαϊΐηρ, ΟΥ̓ {86 ΟΧΡΡϑββίοῃ οὗ Ηἷβ δουπίθηϑῃηοθ. ἢ 

80 Αἰ τρδη᾽ 8 δἰ γθ, 8η6] δχοθβδῖνθ Ἰδυρῃίοσ, 
Απὰ ἃ τρΔ 8 ὃ6 σαϊί, ΒΏΘΥ ὙΥμδὺ ἢ6 Ϊ8. 

Ψοτα. 14-19. --- 1. Ὑ.: Αὐτηομίδα ἐάν ἐτίοπὰ (τί ἔσβοῦο δάορι τὸν πλησίον ἔτοτα Χ. Ο. 28. 167. 4]. ΟἹὰ δὲ. ὅγσ. Ασ.; 
ἐεπί. γες., τὸν φίλον). 3 Βδ[ἢ ποῖ βαἰὰ ὦ. δ Ἦδγο (αἴρηκεν). 4 Βρϑδῖ τὲ ποὺ δραίῃι (μὴ δεντερώσῃ). δ Αἀτηρη- 
ἰεἢ. δ (419 (λόγῳ. 7 ΤΏΟΣΘ ἰδ8 ὁ)6 ἐδμδὺ 8] ρροί ἴῃ Δὶς βροθοὴ (ὄστιν ὀλισθαίνων ; Η. 106. 248. 0ο., ὃς οὐκ ὠλίσθησεν 
δηὰ δάὰ (106., ἐν) λόγῳ ; ΟἹ 1,Δι.. ἐπιφμα), Ὀπ ποῦ ἔγοπι ἐς Ὠρατῖ (καὶ οὐκ ἀπὸ ψυχῆς). 8 5 6 ἰδδὲ ὨδΔίἢ Ὠοΐ οΟΥδηἀθὰ. 
9 Λἀτηοηῃίβῃ. 10 τἯλομ ἰμσζοδίθῃ λέηι. 1 Αῃὰ ποῖ δοίης ΔΌΡΥ (Η. 248. Οο., γινόμενος ἀμνηνής, ἱ. ε., ἄμνηνις. ΤῺΘ 
δδιοο δι μου 98 δὰ ὰ νυν μδὲ ΔΡῬΘΔΙΕ πῃ Α. Υ͂. --- τογβ. 18, 19 --δ : 176 ἴοδσ οὗ 86 Πμοτὰ ἐς ἴο ὅχεϊ κίορ ἴο Ὀ6 δοοορίοά οὐ 
ἀίσπι, Απὰ τίβάοσῃ οὐ δίῃθι ἢ δἷ8 ᾽οτο. Τμ9 Κπον]οάμχθ οἱ [πΠ6 δοπιιιδηἀτηθηίδ οὗὨ 89 ᾿οχὰ ἐξ ἔμο ἀοοίσί πο οὗ 1{{86: Απά 
δον ὑμδὲ ἀο ἐλέπῷ, 5 ἰμδὺ Ρ]6 8296 αἶσα 8.181} τϑοϑὶτο ἔπ0 ἔγα! οὗ ἔπ6 ἔσοο ΟΣὗὨ ἐτησοοσίδ! γ). 
εχ. 20-24. -- 5 Υἡἡ, : Τὴ ΤΘΆΣ οὗ (86 1,οτὰ ἐξ 811} τνυ͵ἱϑάοτῃ (πᾶσα σοφία, [δ φι  ͵οοῖξ ; οἵ, Οὐνε.). 18 ῬΟΥΖΟΥΤΏΔΏΟΘ 

(ποίησις) οὗ ἴδο ἰὰνν (Η. 248. 60. δΔἀὰ δῖ δΡρϑασβ ἰῃ (Πθ Α. Υ. δ [80 1880 συθσοθοῦ οὗ γοτ. 20, διὰ 88 τϑσ. 2] : Αῃὰ [86 
Κηοπ]φάκο οὗ ἰδ ΟΣ ρΡΟίΘΠΟΥ. 178 ΒΟσΎδηῦ ΒΑΥ ἴο ἀὲβ ηδϑίοῦ, 1 Ὑ{1}1 ποῖ ἀο δα ἰδ ῥ᾽ θδδοίῃ ἐλές, Τβουχὴ δήϊοσινασαὰ δ6 
ἄο ἐξ, Βο δηροτοίδ μἷπι ἰπαῦ πουγί δὲ ἈἾπ). 14 Τὸ (καί, οπιὐοὰ Ὁγ Ἡ. 1δ7. 248. 808. 6ο.).... τιῖοκοάμ 685 (πονηρίας, 
ΒΟΣΘ, ΒΡΡΩΑΣΘΏΈΕΙΥ, ΟΥ1} ἰῃ ΚΒ οΓαὶ ; οἷ. Βοπι. χυΐ. 19). 15 ΝΟΙΓΒΟΥ δὲ ΒΥ ἔἶππο0 (ΕΥ ΣΦΟ6 δίσίκοα οὐἱ ὅπον Ὀοΐοτο βονλή, 
826 “δοίης ἰῃ 111. Χ. Ο. Η. 106. 1δδ. 167. 264. 801. 808.) 16 σγηιῖα ἰ6 ποῖ. 1 πιϊοκοάῃοδδ (πανουργία ἰδ τοοοϊγοὰ ὉΥῪ 
Ἐτὶισδοῦο, τῖειι ατδῦθ, Βνοϊδοβηοία ον, διὰ οἴμοσ, ἔσοπὶ 28. 258. ; ἐεχί. γες., πονηρία. ΤὨ6 οομίοχί ποοσῃθ ἴο γθαυῖτο ἐ{). 
18 ([[|ὸ δα (αὕτη ; δῦ. 106. 248. 4]. 6ο., αὑτή). 19. τυϊοάοπι (εἶ. Οὐηι.). 20 Ηο 1πδὲ Ὠδιθἢ διηδὶὶ ὑπ οχιδηΐηκ, απαὰ 
Ζοδιϑί Οοά, ἐς Ὀοέϊος ΤΏ δΔη ὁ86 ἴπλὲὶ μαὶἢ τη ἢ τνϊϑάοηι δηὰ ὑσδηθατθοδοί (ἢ 6 ΔῊ οὗἨ ἔμο χηοϑὲὶ Ηἰρὶ (ἴ1οΓ παραβαίνων 
νόμον, 248. Ὅο. ἢδγθ παραβαίνοντος νόμιμα ὑψίστον). ᾿ 

γοτβ. 256-30. - Ὁ ΑΟΥ. : δΒυ]ὲν (πανουργία ; εἶ. τοῦ. 28). Γζ5 [80 δΆπ|ὁ9 ἔξ, 5. (δύ ξυσηθί δδοίάθ ἴο δ κο ἡπᾶρ- 
τοϑτὺ ΔΡΌΘΟΔΣ (600 Οὐ. Α. Υ. δά ἔχοιμι 106. 248. Οο., Απὰ ἔμποσο ἰθ ἃ ννἶδο ταν [δαὶ πιο! βοῖ ἢ ἴῃ ἡπάστηοπ). ἔΓΚψΜψ ΤΏοΓο 
ἰδ ἃ νὶιεκοὰ γπαπ ἰμαὶ δηρμοί ἀον ἀΐδ ἀξαά βδα] γ (τρδσκ., ἐπὶ δίαοϊ ; εἴ. Οοηι.). 35. Βυϊ. 35 Οδειίηρ ἀνα λὲδ σοι ἢ- 
ἔϑῆδηοο διὰ σοβκίης 88 ἰζ Ὠθ ποδσὰ ποῖ (οἷ. Οὐ»».). ΣΤ κηονι (ὅπον οὐκ ἐπεγνώσθῃ : 248. Οο., οὗ ἐαν ἐπιγ.). 35. ἀο 
ἐδη69 ἃ πιϊϑομίοζ Ὀεΐοσο μοῦ Ὀ6 δτασο (προφθάσει σε; Ἡ. τοιιὰδ (οΧΣ (πὶα Τοῦ κακοποιήσει ; 248. Οο. δαὰ ἰο ἐδ οἰδυκθ 
κακοποιῆσαι). 30 17 (οἵ. ζ0]]}οτνΐηκς πιϑιη 6 Γ). 80 γεὶ σ“Ὠδη. 81 βηδοίῃ. 82 ἸηΔῺ ΙΏΘΔΥ ὃ6 ΚΠΟῦΤΙ ὮΥ ἀἐδ Ἰοοῖκ 
(ἀπὸ ὁράσφως, ὮδτΟ επεέγαὶ ἀρρέαταμεε). 88 Ὁγ Λὶς οοπῃίθηδῃοθ, ὙΠῸ Π ἔμου τηθοίοδὲ ἀΐηι (ἀπὸ ἀπαντήσεως προσώπον, 
ἱ. ε.., ἴμοὸ τπηθοίς, ρΡ θδσϑηοθ, οχρχζοδδίοσ οὗ οουυηἐθῃδῃοθ). 8ὲ ογιίες ἃ ταδ 8 (ἀνθρώπον. ΤΒΟΙΟ ἰδ ἀνδρός ἴῃ [89 
Ῥσχοοοάΐης ᾿ἰη6.) 

ΟμΑρίεε ΧΙΧ, 

γεν. 1. ΟΟὲ, γον. χχὶ. 17; χχὶϊϑ. 2]. -- Τὰ [Ὁ 55. 106. 157. 248. 258. ΟΟ. μᾶγὸ (ἢ ροπίτῖνα ; 
ὀλίγα ΒΘΟΙῚΒ ἴο ΓΙΤοΐοῦ ἸΟΓΘ [0 ΡῬΓΟΡΟΥΙΥ, “' 81}8}} Ὁ 1μΔῖ., περιαπι. 
οχροπάϊτυχο8." -- Κατὰ μικρόν ΞΞ ΟΞ, ἐπ α δλοτὶ θ᾽. 8. ῬΒΘ τψογὰ “Ἢ προῦ 8, σῆτ ες (11., ὃγ [86 
ἐΐπιο, (βου ρἢ ἃ ἐγδηβίδείοι ἐϊεία ὃν ἰἰμἰδ ταὶρῖνο αἴθὸ ἤτοι μδηά, μὰ5 σήπη ψῖθι ΗΙ. Ο. 155.; ΣΧ, σήπες; 
ν8 Δ᾽ Ιουδα. ΟἹἀ [Ικϊ., ρωιγεάο), ΗθὉ., 9, 8 ῬτΟΡΆΡΙΥ υαϑοά ὉΥ͂ 

γεσ. 2. Τολμηρότερος, πιοδί τεοζίεεα. Ηφΐ ν}}} [10 ΔαϊμοΥ ἴῃ [6 βθῆδο οὗ “ ἰπβοοίβ." Οἱ. του. 
Εἶνο ἔτοο τοίη ἴ0 818 1815, ἰπουῦ τορᾶγὰ ἴο σοη-] χὶν. 80 ἰῃ ἴπ6 ΗἩΘΌΣΘΥ δηὰ {πὸ ΧΧ. Το πηθϑη- 
δοαυθποοβ. 'ΓΠΘ ΘΟΙΏΡΑΓΒΓΤο β[ΆΠΩ8, 48 80 οἔϊθῃ, ἴῃς οὗ ἴδ ὙΘΓΒῸ ΔΡΡΑΓΘΏΟΥ ἰ8 ἰΒδῦῷ βαςϊ ἃ ρθσβοῦ 
ἴοσ 186 δυροιϊδιῖνο ΟἹὨ Ὑμοσ, Ρ. 342. Οοαὐά. βΒηὰ δὴ θδσὶγ ἀθαῖῃ. ἊὟΑτοίίυδ, Ποτονοσ, (μ᾿ 6 
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οὗ βοτῃθί ΐηρ 680: “Μιχα ἦὧος οοπυοηϊ ἱπ ἐἰΐμηι 
πιογδιιπι, σιιὶ ποδίτο δεοιιίο υασας ἰἰδιαἶπ65 δοριιίίων. 
θα οἱ οἰἰπι Ῥεπιδ πίπιΐα σογριι8 ἐπειϑαΐμπι φταυΐδιυιδ 
λαιμά ἀμδὶα πιοτδῖβ ἰγααίαἱϊὶ.᾽ 

γεν. 4. ὙΠ ὑ}15 γοσβὸ [86 ΔΌΪΟΣ οΠδηρο5 
[86 Βυδ)θεῖ, ἀῃὰ ἀοθθ ποῖ σϑίβϑσ, 88 Βο1ηθ δι ΡΡΟΒΘ, 
ἴο ὑπ βοαἀυοιϊ 8 οὗ οὶ! σσομιθη, Ὀπΐ ἴο Ἰἰρἢϊ- 
ΤΠ ΘΠ688Β ἴῃ ρΘΏΘΓΑΙ, Δη ἃ ΘΒΡ6618}}Υ ἴο {πὶ ἔοττῃ 
οὗ 1 νν ῖσ ἢ ἸεΔ 48 ΟὯΘ ἴ0 ΔΥῪ ὕο00 ᾿ῃ 0 ἢ ΒΙΓΟΒ8 ΠΡΟΩ 
Ὑδὺ ὯΘ ΤΔΥ ΠΟᾺΣ Βαϊ. 

γεν. 56. Το Α. Υ͂. ἐο]ονοὰ τΠ6 τοϑάϊΐηρ 
πονηρίᾳ, ΟΥ ἐπὶ κακοεξίᾳ (εἶ. Τοχί. Λοίεε) ἴοΥ καρδί 
1, πονονον, [86 Ὀοδοβαρρογίοα ταχὺ Ὀθ δαορίθα, 
Ὁ εὐφραινόμενος καρδίᾳ, ᾿ϊ ΒΘΘΠ5 ΠΟΟΘΕΘΑΓΎῪ ὕο Β8}0- 
ΡΠ ἴῃς ἀΐτθοῦ οὐ͵οοῖῦ ἴσοιῃ (6 ἔο ]ονίηρ οἶδαδο, 
δ8 ΜΘ το ἀοῃθ. Λαλιάν τη68}8 Π6ΥΘ ““ ὉΔΌΝ ηρ;,᾽ 
Ὀαῦ, 88 ἴπ6 οοπίοχι Βθονβ, [88 ῬΑ ΟΟΪΆΣ τοῖθγ- 
666 ἴο [811 σΟποθσηΐηρ' ΟΠΟΙΒ, 2. 6. "' ροβϑὶρ.᾽" -- 
᾿Ελαττονοῦται κακίᾳ, ἈᾶνΘ 1688 ΘΥἱ]. ὙΧ111 ΘΧρο- 
τίοποθ 110|}6 πιϊδέογτταθ ἐῃπ ΘΟΙΏΡΘΙΒΟΏ ἢ τῆ 
ΟΡΡοϑβίϊθ σμαγδοίδυ. 

ΘΓ. 7. Α οομνυθγβδίίοῃ, λόγον. Ὑ αὶ [88 
ὈΘΘῃ ΒρΡΟΚθη ἷπ σομβάθποδ ἰβ ΡΒΓΟΙΘΌΪΑΥΪΥ ταϑαπῦ. 
ΟἸοσβ, γνιτῃουν πούς [Π6 οσοπίοχῖ, {ΠῚ Οἢ Θ᾽ 8 
ΟὟ ῬΟΓὰΒ 810 ἰηϊθηαοά, δὰ ὑπαὺ [6 δεΐθονῦ 
νου] δατηοπ ἢ ἀραὶ μϑὺ σΆΓγα ν, ΟἿ. 4130 χὶ]!, 28. 

ψογ. 8. Εἰ μὴ ἐστί σοι ἁμαρτία οΔῃι ΟὨΪΥ πιθδῃ: 
ἐποερί ισΐδη τὶ ἴ6 (Ν ου] ἃ Ὁ6) {0 ἐλθέ α δἴπ. Ιΐ ΓΙ Το 
ὙΟΙ]ἃ Τηλ κ6 ΟὯΘ ἃ ραγ οἰ ραῖοσ ἴῃ συ, ΤΠΘ 1}}6 
ΤΊΔΙΟΥ ὙῸΔ8 αυἱτο ΑἸ ἤοτοηι. ΟΥ ἰξ ομϑ σϑριυΐδ- 
ΤΟ ΟΥ τηογαὶ ΟΠΆΣΔΟΙΘΥ 48 ΘΒρΘΟΪ81}1Υ σοῃοοσηθα 
ὑπογοῖη, ἢ6 τσ ῦ ΒροδΚ. 

γεν. 18. ΤΠο ἴοτοο οὗ ἔλεγξον ὮΘΣΘΟ, 88 ἴῃ [Π6 
ΝΟ ΥΘΓΒ68 ὑτωτηθαϊε]  ζο]] ον, ἰ8Β δρεαΐ ἴο, 

οη ἢϊπὶ αδοιὶ ἰδε πιαίίεγ, 80 8130 ΤϑίποΓ: 
“Φρτγιοῦ αοἴπεη Νάολκίεη ἄατιπι απ. 

6γ, 206. ΑἹ] νἱδεάοσῃ. Νο {πὸ τ ποθ οὗ υῖ8β- 
ἄοτα, θαΐ ΘΥΟΥΥ Κίπὰ οὗ νἱϑδάοα. (ΟΕ. ἱ. 1. 
ον. 28. ΑἍὄ ἴοοἱ] (ἄφρων) ταύτης πὶ νἰβάοσω. 

Βυϑιβοῃηθί θυ ννουϊὰ σοδὰ ἀσοφίᾳ ἴον σοφίᾳ, ἱπ [ἢ 6 
ΒΘΏ86 ΟΥ̓́Σπιρίοίν. Απὰ Βυπδοηβ διδοίιυογῖς ἘΓΔῊ8- 
Ἰαΐεβ, δοοογάϊηρὶν : “τοσλὸ ἰδ 3,66 ἔμ δίῃ; 
ὙΠΙΟἢ ψουϊὰ ρνθ 8 ΟἸΘΆΥΟΣ 86:86, δι: χοϑίβ ΟἹ 
Βίσ 016 ΘΟὨ]͵ΘοζΏΓΘ. 

Μοῦ. 34. Ἡττώμενος (11., ΌΥ ἃ δβοοοῃὰ δδηῃΐ, 
68. ΑἸὰ., ἠλαττωμένος) ἐν συνέσει. Τί {818 ἔογηι 
οὗ ἴδ ἰοχῖ ἰβ τεϊδίποά, [Π6 τηοϑηῖϊηρ ὑψοῦ] ὃθ: 
Α τῇϑῃ ΠΊΔΥ ἱπάϑεὰ Ὁθ ΔῈ ἷῃ ᾿πδῖχς, Ὀπς 
ΠΙΔῪ ποῖ ὃ6 πὶοκοὰ ᾿ἰκθ 89 Οἰαυθν Ῥϑύϑοῃ Βροκθῃ 
οὗ Ἰυδὺ ὈοἔοΥθ. 

ΘΓ. 25. Ἔστι διαστρέφων χάριν τοῦ ἐκφᾶναι 
κρίμα. Χάριν ψἶτἢ τοῦ ἀπ δ ἱπῆπιῖνο ξο]] ον ἱπρ᾽ 
νοῦ] ΠαΓα]Υ πάνθ Ὀθοῶ πι8οθὰ Ὀγ 06 αὙϑὲκ ἴγϑῃθ- 
ἰαῦοσυ ἱπ 8 δάυε 81 Β6ΏΒ6. ἃ δι είδηζίνο ἱΐ 
᾽8 ἀδΌ811ν Του πα 88 [86 ὑγδηβ᾽αἰΐο οὗ 80 ΗΘΟΓΘΥΥ 

ἹΤΙ͂, πιΐςι, Βουγουοῦ, μογὰ 18 ἢοῦ [0 6 ὉπουρὩϊ ΟΕ, 

ΕΥ ΌΖΒ6}6 οοπ᾽θοζατοθ πδὲ ΝΣ Ἷ βιοοά ἴπ 0}0 οτῖρ- 

ἰη8), διὰ (Πδῇ ἹΤΤ τγ88 ἐπι ρσΟΡΟΥΥ τσὶ ἴθ ΟΥ Τοδα 
ἔον ἰδ. 1 ἢδνο γι ἀοτθὰ δοςογάϊ ΡΥ. 80 150 Βυη- 
86 8 δΒιδοίισενζ. ΟΥΘΓ σοπάθσίηρβ ἃσὸ ἴΠο86 οὗ 9 
γγοῖίο: “ Απὰ ΠΙΔΏΥ ἃ Οὁη6 αἰδιογῖβ [Π6 ἘΓΌΪὮ [ἢ ΟΥ- 
ἀδγ ιο Ὀχὶπρ ἴο ᾿ἰχμῦ 4 νογαϊοῦ ; " Οπτηδηη : “ Απὰ 
ἸΏΔΩΥ 8. ΟἿΘ ὑνν δῖ8 Δροιῦ ἴῃ ΟΥΘΣ ὕδὺ 8 συ 89 
ἸΏΔΥ ἈΡΡΘΑΓ στἱρὶ ;᾽ Τα ΠοΣ : “ Απά οδῃ ὑνν δι [}0 
τηϑιῦοσ 88 ἢ6 Ὑ}}1 δνο ἰι ;᾽ Ὑ ΔῈ, (ἢ6 1δϑ0 οἰαιι86 : 
“ἴῃ ογάοσ ἴο χαὶη ὕΠπ ἈρῬΘδύδῆοθ οὗ βῇαγρῃο 88," 
ἀκριβής Ὀοΐπρ ἀηἀογβίοοι ; Βγοιβομβποιάοτ, ἱηγοσῦ-. 
ἵηρ τ1ῃ6 οτάοντ οὗ ψογὰβ : ““ ροσνογίἑῃρ πδιϊοα ἰο 
ΒΙΟΥ͂ δυο ὕο ΟΥΘΤΒ.᾽ἢ 

γον. 36. Μελανίᾳ, ἴῃ δδάμοβυ. Ὑῃὸ ποσὰ ἷ8 

ῬΓΟΌΔΌΪΥ 8. τϑηάουίπρ οὗ 186 ποτὰ ΓΒ ΤΩ 
(666 ΜΙ. ἰϊ}. 14), ἐπ πιοιιγπίπο, πιουγηΐῳ. Ατοῦπβ, 
εἰνίης τῃ6 πογὰ ἐΐϊβ τηθϑδηΐϊῃρ 88 ἔουπὰ ἴῃ [10 
οἰ δβϑὶοϑ, ΓΘ 6ΓΒ: “ ἰἀ65. ἢἰπ186} [τοδάϊηρ σνγκε- 
κρυφώς ἴον συγκεκυφώΞ] ἴῃ ἀατῖκς ΟΪου8,᾽" 

ἴον, 72. Ἑτεροκωφεῖν, ἴο Ὅ6 ἀοδέ ΟἹ ΟἿΘ 
αἰᾶοθ. Το ποτὰ ἰβ ἔουμὰ ΠΟΏΟΓΟ 61.60θ. Τὴθ 
τηοϑηΐηρ 18 ὑμῦ ἨΘ 8018 88 16 ἢΘ ὝΘΙΘ ρδυΐπρ ὯΟ 
βροεΐδὶ δἰλοπίΐοι, μδαγὰ Ὀαὺ 110{|6. Οοἀά. 28. 2348. 
258. (Ὁ. τοδα ἐθελοκωφῶν, ρτείεπα πη ἀδαῆηε8ς. 
ον. 80. Ἑχοθβαδίνο ἰδυβμῖοσ. [ἰϊ., ἰαυσλίεν 

0 ἴλε ἱοειλ, γέλως ὀδόντων ; ταϑδπΐηρ ὑπδὲ κίπὰ οὗ 
ἰδυρί ον ἱπ τ Βο ὁπ ΒῃοννΒ 86 ἴοοῖῃ. Οδδὺ 
ΒΈΡΡΟΒΘΒ ἴμδὶ δοθ ΟΣ 888 ἀτορρθὰ οὔῖ ὈΘἕΟΓΘ 
ὀδόντων. ἴππ ΔΩΥ 0886, ὑπΠ0 ῬΒΥΟΒΟΪΟΟῪ Οὗ [9 
ΔυϊΠΟΥ, ἴο ΒΆΥ ὅπ ἰοδδῖ, 18 ὩοΣ ὙΘΙῪ Ῥγοίουπά. 

ΟΕΑΡΤΕΒ ΧΧ. 

" ΤΠΕΒῈ ἴδ 8 τορτγοοῦ ὑπαὶ 18 ποὺ {{π|6]γ,} 
᾿Απᾶ πΠΙΔΗΥ͂ 8 ΟΠ6 18 5816 ηΐ, δηα 6 18 Β6}810]9.ἦ 

“ῖ.᾽΄΄ δ. ὦ μ΄. τ 

Ἧον ὃ τυ ὈδίΐοΣ ὑ0 ΤΘΡΓΟΥ͂Θ, [ΠΔ (0 Ὧ6 ΘΏΡΤΥ 
Απᾶ 6 ΜἜΟ ΟΡΘΗΪΥ͂ Θομἤθββοίῃ ὅ 56.411 Ὀ6 ργββεγσνϑᾶ ἔγοτῃ δυσί. 
«45 ἐξ τ1}6 Ἰυδύ οὗ δὴ δυο ὑο ἀθἤοσ νου ἃ υἱγρίη, 
50 ἐξ ΒΘ (πδ΄ Θχϑουίοίῃ Ἰυάρστηδηὶ τ Ὑ]ΟΪΘΠΟΘ. 
ΜδΗΥ 8 Οὁ16 ἰΒ 51]6η,Ϊ δηα β ἐουπα Μ|86 ; 
Απὰ τΌΔΩΥ 8 086 ὃ ΌὈΥ τοῦ ὈΔΌΒ]Π]ηρ ὈΘοοΙ ΘΒ Βαίαξαὶ. 
ΜΔΗΥ͂ ἃ ΟΠ6 ͵Β 5|]6ηΐ,) ὈΘοδα86 6 πϑίϊμ μού [0 ΔΗΒΥΘΓ : 
Απα ΤΊΒΔΩΥ ἃ ΟὯΘ ἰ5 8116 η{,}9 Κπονὶηρ ͵8 Ορρογίπηϊ ν.᾽} 
Α νῖβθ τῇδι) .01}} Ὀ6 βι]ϑηὺ 15 (1}1 ἢἷβ ορρογίπηϊίν ,}ὃ 

δεογοίζῳ," 

Βυΐ {πμ6 τ ΡΘΓΟΡ δἃῃα 8 ἴ00] γ71}} (6.6 πὸ ποίϊοβ οὗ δῃῃ ορροσύμηϊγ.᾿" 
ον. 1-8. --ἴ’ Α.ΟΥ͂. : δοσρ Ὺ (ὡραΐο9). 

16 (106, 248. 0ο. δἀὐὰ ἐστι ἴο ὡς καλόν). 

3 Αραΐῃ (καί), δοῖὼῶδ τὕδῃ Βοϊ οί ἰδ ἰοῃρΌΘ6. ... ἐξ υΊίϑο ( 
4 βροτοί (Η. 106. 248. σο. οἀὰ κρυπτῶς αἴνος θυμοῦσθαι. 1 ἰδ ἱπιρ! ]εὰ 18 

[89 οομίοχὲ, δὰ 1 Πδγο Ἰοίξ ἰξ ἴῃ ἰθα! θα. Γι Π6Σ : ἀσίρι εὐ Ἡΐδς ἱγαρεη). 

). 81: 

δ (ῃδὲ σοῃ  οδβοῖ Εἰ ἔδυ) (ὃ ἀνθομολ 
μενος ΒΌΠΒΘῺ ἘΝ Βιδεϊισενῖ, ἐρεαΐβ 16 ομὲ, τΪο ἢ ἀρτοθ6 ν}9}} τὶ ῃο σοπίοχι, Ὀὰπὺ ἀοοα ποὺ ΒῸ ὙΓ6]1] σϑηδδρ ἔδπο ἐαχέ). 
8 μυχί (αἴξον [μιΐϊ9 γοσβο ἔῃο ΟἹὰ [Δἱ. Βα δι δα αἰτίου δρροασίηρ ἰπ ἰμο Α. Υ. δε νδσ. 8: Ηον κοοὰ ἐς ἐξ, οι ἑλοω ἀτὶ γὸ- 
Ῥτουοά, ὁ διὸν τοροῃίδηοθ! ἘῸΣ 80 8Π8]ξ [Ὡ0 ὁδοῦρο τ 170] εἴη. Οοάά. Η. 243., στὰ σο., ποσὺ 1 ΕΥ̓ΘῪ γος. 8). 
οι. 4-1. --Ἰ α. Υ.: ΤΏοτο ἰδ ὁη9 ἐμὲ Ἰκοοροίἢ δἰ] θησο. 

ὃ βοιϊῃς τῶϑδὴ Βοϊάοίἢ [6 ἰοηρύυο. 
τη ΐτ). 12 Ὠο]ὰ [6 ἰοηχυο. 

290. 808.) τεχατὰ τὸ ἐΐπιθ (ὑπερβήσεται καιρόν). 

10 Αηὰ βοηθ Κοοροίδ 6.16 06. 
12. Δὲ δε οΡροσευμίεν (ἕως καιροῦ). 

8 αποίλον (ϑδστηθ οσοῃδίσιιοι οι 88 [6 Ῥγϑοϑάξηρ Ἐν 68). 
11. λὲς ἐἰπο (καιρόν, ἵ. 4... ἔλο τεἰκαὐ εἶταα, ΟΡῬΟΣ- 

24 4 ῬΔΌΌΪΟΣ (ὁ λαπιστύς ; σαλπιστής, Ἡ. 16. 
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8 Ηδο ἐδμδὺ υβϑ( ἢ ΔΗΥ ΟΓΒ 88}8}} ὈΘ ΔΌΒΟΥΓΘΑ, 
Απὰ 6 ὑμαὺ ἀραβθίμ ἰ8 ρυ νυ ]ορθ,ἡ Ὀ6 Βαὐθα. 

ϑ ΜδΗΥ͂ 8 τιδῃ ᾿ιδίμ ροοὰ ἔογίῃπηο ἴῃ 11] ξογίαῃθ,2 
Απᾶ ἐπ 616 ἷβ ἃ ραίη ἐλαΐ ἐμγπαί ἴο 1088. 

10 ὙΒΕΙΘ ἰβ 8 ρἱβ' {πᾶὺ 81.4}} ποὺ ργοῦϊξ {866, 
Απᾶ {δ6χθ 8 8 γί ἐδ ΒΟ86 ΓΘΟΟΙΆΡΘΩΒΘ ἐ8 ἀουὉ]θ. 

11 ὝΒΟΓΙΘ [8 δὴ Δραβοημθηΐ Ὀθοϑῦ86 Οὗ ΡΊΟΣΥ, 
Απά {δόγα 'β ὁὴθ Ὑ80 ὅ ᾿ΣΘ ἢ ἀρ λΐα ὨθΔα ἴγοϊα ἃ ἸΟῪ ϑϑβίϑδίθ. 

12 Μδϑηγ ἃ οῃθ ὁ θυγθϑί ταῦθ ἔῸΓ ἃ 1116, 
Αμπὰᾶ σθραγϑίμ 10 Βουθῃ 0 ]α. 

18 ὙΤμοῦ πὶβο σιαπ ὮὉΥ ἀξ πσοτᾶβ δ τη ἢ Ηἱτη861 θο]ουθᾶ, 
Βα [86 ρἰοαβϑϑηΐ οοποοὶ(β Ἷ οὗ 700]8 88}4}1 06 ρουγοα δύταγ ὃ 

14 ΤΙ ρίε οὗ 8 ἴ00] 888}} πού ῥγοῆϊ ἢ (166, 
ΕῸΣ Β6 Ἰοοκϑιδ ο σϑοοῖνθ Δ ΗΥ ἐλίπρε [ΟΣ ΟΠΘ. 

15 Ἧδ ρίγνοϑίβ 1116, δηα ἀρ ταί ἀθὺἢ τυ οἢ, 
Αμὰ 19 ἢ6 ορϑῃϑίἢ ἢἷβ τοῦ 116 ἃ ΟΥΘΥ ; 
Τὸ ἀδΔΥ ἢθ Ἰομάθι, δῃη [0 ΤΔΟΣΤΟΥ͂Σ γ71}} ἢ6 Δ8Κ {ἐξ δραΐῃ : 
ΒΒ ΟὮ, 8 τηδὴ 18 Βαύθἕ]. 

10, 44. 35 [00] βαῖἢ, 1 πάνθ ποΐ ἃ ἐτϊοπά, Ἂ 
Αμπᾶ "6 7 αν πὸ {πῃ} ΖῸΓ ΤᾺΥ 16 σοοᾶ ἀδοάς ; 
ΤΉΘΥ 15 παὲ Θϑῦ ΠΔῪ ὈΓΟΔα ἀγθ ϑυ]]-ἰοηρασᾶ : ἢ 

17 ον οἵϊ, δῃὰ οὗ ΠΟΥ͂ ἸΏΔΗΥ 884]1] Β6 ὃ6 ἰδυσμοα αὐ Ϊ 18 - 
18 Βοίίον 8] ἀροὴ ἃ ραυϑιῃχθηὺ [μδη Ὑἱ 1 (6 ὑΟηρῸΘ ; 

50 {1π6 ἴ4}} οὗ 186 τυϊοϊζθα 88}8}} οόουῃὴθ βρϑϑάϊ)γ. 
19 ΑΑ ἀΐβαρτυθθδῦὶθ πιδῃ, Δ. ἈΠΕ ΪπλΘῚ] Υ ΒΡΘΘΟΙ : ἢ 

Τι ν}}1] αἰνγαγβ Ὀ6 'π [π6 ταουίῃ οὗἩ [Π6 απἰπδίγυοιοα.3Ψ1 
20 ΑΑ ρῥσυθῦῦ ἤτοι ἃ ἴ001᾽8 τοῦ ν01}} Ὀ6 γο]ϑοίθα,3 

ΕῸΣ ἢθ Ὑ11 πού ὑ Βρθαῖ 10 ἴῃ 18 “5. ΒρΆ5ΟΏ. 
21 ΜΩΥ 8 016 “ 18 ἰπάθγοα ἔτγοτι βἰππίηρ ἐμγοῦρῖι ϑηύ, 

᾿Απὰ ἴῃ 18 35 τϑϑύ, 6 Ὑ}1}}} αν ΠΟ ΤΘΠΊΟΓΒΘ. 
22 Μδηγἃ Ομ ἀθδίγου θα Ηἱ πι861} 35. Τῃγου ἢ ὈΔΒΗΓΌΪΉ 688, 

Απά ὈΥ δοοθρίϊηρ οὗ Ρεσβοῃβ ἢ ὀνουυ γουγθῦ Εἰ ταΒΘΙ, 
283 ΜδΩΥ 84 οὔθ ουῦ οὗ ὈαΒὨΓᾺ]Π688 το Καί ῬΓΟΠἶβ68 (0 8 ὅ᾽ ἔγϊ θη, 

Απᾶ τρβ κοί Εἰπὶ δὴ 8: ΘΠΘΙΩΥ [ῸΓ ποίμίηρ. 
24 Α 1ἰθ ἐβ ἃ ἴοι] Ὀ]οῦ οἱ 53 ἃ τϑῃ, 

ΤΙ 5 18 σοῃ 8 }}γ ἴῃ (Πμ6 τοῦ ἢ οὗ (Π6 πηϊπδίγποιοα.δ. 
ῶὅ ΑΑ ἐμοῦ ἐξ θοίίον ἤδη μ6 ὑπαὶ 18 δ᾽ δοσυβίοιμηρά ἴο 116, 

Βαυΐ ὈοΙ 88}}8}} ἱπῃογύ ἀδβίσασίομ. 
20 ΤΠ ἀϊδβροβί ου “7 οὗἉ ἃ 1184. ἐ8 ἀΙβῃοῃο γα ]6, 

᾿Ἀμπα δῖβ βῃδιηθ 8. ὁ ὺ Ὑ 10} Ἡ]Π|. 
27 ΗΘ {ἰιαΐ 18 γγν186 ἴῃ ῬΟΓβ 884}} ρσγοσαούθ Ὦ]πη86]1,85 

Ψοτα. 8-16. -- 1... Υ. : ἰδ κοίἢ ἴο Βίτηδοὶ ἢ δου ον Υ ὑἱποτοίῃ (ὁ ἐνεξονσιαζόμενος 1ΞΞ 20 τ|86, ΟΥ αἀδμδε, οπεἷς Ῥοιδογ) ΒὨ ΔΙ. 
3 Τόσο 8 ἃ δίπηον (Η. 106. 243. 6ο. ΟἹὰ [᾿Δὲ. τοδά ἁμαρτωλῷ αἴξον ἀνδρί) [Ὡδὲ δὲ φορὰ βυσοοβα (εὐοδία; 243. 6ο., εὐδο- 
κία) ἰὰ ουἱϊ ελίηφε (ἰλ6 ποχὺ Τθ ΤΩ ΘΓ Βιιοῖνα Ὀ]ΔΙ ΠΥ πρδὲ [8 ΠΟσΘ τηϑδῃΐ). 8 ἰ6 [δὲ (ὄστιν ὅς). 4 ΤΏΟΤΟ ἰ8 ἐπδί. 
δ.Α. 4 πογὰκ (Εἰσί ἔσο ο δἀορὶδ λόγοις ἔτοϊῃ 111. Χ, 28. δδὅ. 8]. Οο. (οΣ λόγῳ οὗὨ ἐδ ἐεχέ. τες.). Ἶ κτδοῦῦ (χάριτες. 1 
δὰορὲ ἔδο σοηδοτίης οὗ ἴδ 6 τηαγχζίη). ὅν. νουτοά ουὔὧὴ (ἐκχνθήσονται. ΤὨ6 τηοδηϊῃα ἰδ, 85 ἐπ τηδυκίη βυρχοδίε, ἐπὶ ΠΟΥ 
8δῖο 2ρ δε, ἰοξε). δ ἀο ἐδ)οὸ6 πὸ χοοὰ (1 Βαῦο σϑπἀοχϑα ἴὸ δοσσοβροηἃ τ [Ὧ9 τοιάοτίης οὗ [Ὧ9 βδιδὸ πορὰ δὺ νυν. 10) 
“ἤθη ὑπο δδδῖ ἰὲ (Η. 106. 248. 00. δὐἀὰ λαβόντι, δῃὰ ζυσῖμοῦ δὶ Ἄρρθασα ἰπ ἔδο Α. Υ. 86: Νοίξμον γοὲ οὗ ἔμ ϑηγίουβ 
ἴοχ ἷδ ποςοοϑδὶ 7). ἔ[ἠ[ἧἔζὅἧ΄ ονιί πᾶ. 111 ὁ ἐξ ἴο ὃ09 Ἠδίϑα οἵ Θὰ διὰ τηδὴ (8ο 106. 248, 6ο.). 

Ψογα. 106-20. --12.Δ. . : ΤΏο. 152 ῃο Ζτοηάδ. 164 ογιῖίς Ατὰ (48 248. 6ο.). 16 αἱ τὰ. 16. Απὰ ΓΠΟγ. 
11 προλὶς ΟΥἱ! οὔ να (φαῦλοι γλώσσῃ). 18. ἐὸ βέοσι (Η. 106, 248. Οο. ΟἹά [4ὲ. δνὸ δὴ δ οι δρρϑασίηρ ἴὰ ἐμο Α. Υ. 89 

[80 ἰ6δὲ ἔντο ΣΩΘΙΏΌΟΣΒ οὗ γα, 17 : ΒΟῸΣ Ὠ6 ποιοί ποῦ δε Ἡδδὲ ἰξ ἰδ ἰο δυὸ; ἀπά ἰξ ἰδ 81} οῃῃὸ υπὲο Ὠΐτη δ 17 δὃ9 δὰ 
ἐξ ποῖ) ,  ἑὅ Τὸ ΚΡ Ὅροι... .. ἐξ Ὀοϊίος ἔπη ἰο φἐΐρ 18. 579 ΑὮ ὈΠδΘΘΒΟΠΔΌ]6 ἰ416 (ἄνθρωπος ἄχαρις, μῦθος ἄκαιρος. 
ΑΟΥ. [δ ᾽πὶ ἐδ τοδικίη, Οσ, 45 μηρίεαδαπὶ 7εἰίοιο ; οἷ. (Ὅγ.). 5Ά1 Ὑ|}1 αἸτσαυδβ.... ὑπνίεδο (ἀπαιδεύτων). ἜΒΑ πίδο 
δε;ἴθηοθ (παραβολή) 5..4}} Ὀ6 το᾽οοϊοά τσήδη 1ξ εογιοίλ οαἱ οὗ ἃ 100] 8 του). δ ἀυο (αὐτής). 

Υορ. 21-26. --ΠΊΑΙΥ. Τόσο ἰσ μα. 38 σΏΘΩ δὸ ἑβκοίθβ.  ὥζ25 κμἢ8]] ποὲ Ὀ6 ἐσουθ]οὰ (κατανυγήσεται. Βιΐηρε ΟΖ. 
δομβοίθῃδο δΙθ πηθδχ|). 31] ΤΏΡΤΟ ἰδ ἐπδὲ. 9 Ἰηΐδ ΟἾΤῚ 8011 (τὴν ψνχὴν αὐτοῦ). 38. δοοορ πα οὗἨ ΡΟΓΒΟῺΔ (ἀπὸ, 

ἄφρονος προσώπον. Ἐον ἄφρονος, 248. ὅο. Ἀδγὸ λήψοως. Ἐτ᾿ δ) ΔΕ} συδρϑοίθ ἃ {δἰ σθ οἢ ἐμ ρασί οὗ ΟἿΣ ᾿πδπδϊδίοσ, 

δηὰ στιξζοεία ἐμδὲ Ὠ9 ῬΣΟΣΔΌΙΥ τϑοᾶ »ὶ. ἴον ΓΌΩ͂ΞΌ Ὀοΐοτο 529). 80 ΤΏΙ ἰδ ἐδδὶ 95... . . Ῥτοιαϊϑοία 
(ολε. διλς. δ2,|ῃὴ. δδύρει (δέ 5 ζουμπὰ ἰδ 106. 248. 6ο.). “μ᾿ ποίδυχῖ. ὅδαᾳ πὰῈ ἴπδὲ 6.6 86 (ΠοΥ Ὀοΐῃ 
Β}4}1 ανὸ ἀοδιγαποξίου ἴο Ὠογίϊδαο. 81 ἀἰεροπίξίου (ἦθος ; αἰκο πηογαΐ παΐμγε, ολαγαοῖφ}). 

γον. 271-82. -- ΒΒ ΑΑΟΥ̓͂,: Α τὴῖτρο παι 688}} Ῥσοσηοὶθ εἰπιβοὶζ ἐ0 ὀσπομγ ὙΠ λὲς ποσὰ (ἐν λόγος ἰο Ὀ6 ἐοἰποᾶ, οὈΥἱουδΥ, 



884 ΤΗΕ ΑΡΟΟΕΒΥΡΗΑ. 

Απᾶ Α ρῥγυάθηϊ πηδη Ὑ01}} ρ]6886 {μ6 στοδί.ἷ 
28 Ηθ ἐμ8ὲ {Π|61}} 86 δαγίἢ 5}4}1 ἤθᾶρ Πρ ἢΪ8 ΒΏΘΑΥΘΒ ; ἦ 

Απᾶ δ ἐδμαὺ ρ] αβοίῃ στϑδὺ τβθῃ 888}} τϑακθ δὐοπθιχθηὺ 0 Σ᾽ πητὶ σὐΘΟΌΒη 688. 
29 Ῥγδβθηίβ δῃὰ ρἱτίβ ὈΠπᾶ {Π6 Θυγθ8 οὗ (ῃ6 υγῖβθ, 

Ἀπ 88 8 τὴ}.22]6 ου {Π6 του! ὑαγῃ ΓΠΘΥ͂ ΔΎΤΑΥ τορτοοΐβ." 
80 ὙΜΊβάοτα {μαὺ ᾽ἰ8 Ηἰά, δῃηὰ ἰγϑαϑγθ ουὐ οὗ βἰρμῦ : ἢ 

ὙΥμδὺ ρῥγοῆϊ ἰβ [β6σθ ἴῃ οἰτμον ἢ δ 
81] ΒΘΙΟΥ ἃ τη8ῃ ὑπαὶ ἰἀϑιἢ 8 [0]]Υ, 

ΓΉΔη ἃ τηδὴ (Πδὲ Πἰάοίἢ ἢἷ5 τνΊὺιβαοιῃ. ὃ 

ἴο σοφός, ππἰσοὰ ἐπ 0 } ζο! ον. Το Βοδάϊης οἵὗὨἨἁ {18 δοοέΐοῃ ἴῃ 11. 1Π1. Χ. δἱ. 16 λόγοι παραβολῶν ; Α. Υ. : ““Ῥτογοτῦα ᾽). 
1 ὯΦ ἐπδὲ δ ἢ ἀπ ἀοτβίδηάϊηκ Ὑν}}} ΡΊ] 6846 χγϑδῖ τυθῃ. 
θημωνὶαν αὐτοῦ). 
Φ πολ) [δὲ 6 ὁδῃποῦ σορτοῦθ (ἀποτρέπει ἐλεγμούς). 
τέροις. Νοῖ Ὀοΐδ τοχοῖ μον, Ὀὰὲ οἰ ποΣ οὴ6 οὗ Ὀοΐἢ). 

8 ηἷβ (αὐτοῦ, 243. 6ο.) Ἰδη ἃ 58.8}} ἰποζϑϑδο ἢΪ6 ἢθδΡ (ἀννψώσει 
8 κοὲ Ῥασγάοῃ ἴοσ ᾿π᾽ ΑἹ Υ (ἐξιλάσεται ἀδικία»). 

δ ἐλαὲ 'Σ Ὠοανὰάδα ὺν (ἀφανής). 
Τ ἐς Ὧο (ἄνθρωπος) ἰμαξ. 

4 βῇΟοΡ ὍΡ Αἰ δου (τρδτρ., αΣ α Ἰπεζξίε ἐπ ιλε 
9 ἐς ἰῃ ἑλεπι Ὀο δ (ἐν ἀμφο- 

8 υη͵ἱβάοϊῃ (243. ο. δύο δὴ δα ΐου 
δρροδλσίημ ἰῸ ἰδ Α. Υ. δὲ τοῦ. 82: Ν ΟΘΑΒΔΣΥ ὑδίΐθηοο ἰὼ βοοκίης (9 [οτὰ ὦ; ὈολίοΣ ΤΏδη Ὠ6 ἐπδὶ Ἰοαάδοὶ ἷ6 18 τ|ῖιἢ- 
οὔῇὶ ἃ κυϊά6). 

Ομβισαρῖεξξβξ ΧΧ. 

γον. 4. ΤῈῸΟ Ἰυδὺ οὗ α οὔῃθομ. Οὐγνίοπα)υ, 
ἃ ῬΤΟΡΕΓ οι ης ἢ σδηποῦ Ὀ6 πηεδηΐ. ΤῈ τηοδηΐηρ, 
ἷ8β (δὶ [00 οὔθ ᾿Πΐπρ που] ὈΘ 88 πιο οὔΐ οὗ 
ὙΝΑ δηἃ ὨΔΙΟΌΓΔΙΙΥ 88 ὈΠΕΧΡΘΟίΘα 85 ἴΠ6 ΟΙΠΘΓ. 
Μοῦ σοϊητηθηϊαίουβ ὑπ κ [00 νοῦβ ἀοεβ ποῖ ὃ6- 
Ἰοῆς ἢθγθ. Βαϊῖ ὁ ποιῶν κρίματα ποοᾶ ποῦ Τοΐον 
ΘΒρθοΐβν ἴο ἃ Ἰυύσο, Ὀμδ [0 ΔΩΥ͂ ΟὯΘ6 ἴῃ Κ,ΘΏΘΓΊΑΙ 
ὙΠῸ ῬΙΓΟΒουης68 Ἰπαριηθηῖθ. ἴῃ [Πΐ8 5Βθ0η86 ἰΐ 
Τα ἢ Γοΐου ἴῸ ἢ 6 ΘΟΠΕΘΑΌΘΠΟΘΒ οὗ 8 ἰπαϊρηδίϊοι 
ἰμαὺ 18 Κορ βῦ ᾧρ ἰῃ ἴπ0 Ὀοδοῖι δπὰ ἀοθβ ποῖ 
γϑηῦ ἰἴβϑ! ἢ ἴῃ Ὁ{Π}Ὸ}Υ ἀπὰ τηοάογαῦθ γορτγοοί. 

Ψεγ. 6. Κυονίῃᾷ μία ογρροσχίυμςν, εἰδὼς 
καιρόν. ΗδΘ δδ8 τοβρϑοΐ ἰο ἥϊῃϑθβδβ οὗ ἐΐπηὴθ. ΟἿ, 

ἴδ6 086 οὗ »Ὲ ἰῃ ἐπ0 Ηοῦτγον. 

Ψαγ. 8. Αδυδοίδ ὲ8 υχίνϑαϑ, ἐνεξουσια(ζόμ- 
ενοβ. Ηδθ βδδβυτηεβ ἴΠ6 σίχις ὕο βρϑδὶς πηιοΐ, 88 
ὈΒΠΟῸΡὮ Π8 ἰμέοττηδύοη ΤΟ ΤῸ ρΎΘΑΓΟΥ ΟΥ ὨὶΒ ψΟΣὰΒ 
ΤΏΟΓΘ ΘΟοορίβ]6 τῆδη ἴῃο86 οἱ ΟἴΟΓΆ. 

γον. 9. Θοοᾶ ἴοσΐυῃο ἰῃ 11} Τοσίῃ το, εὐοδία ἐν 
κακοῖ.. Τἢ6 δ6Π80 ἈΡΡΟΔΙΒ ἴο 6 ὕδπαί {Π6γθ ἰ8 
οἔΐθη ροοά ἔογίππθ στυνίπρ οὔ οὗ Δρραγθηῦ πλἷ8- 
[οτίιπθ. Τμδὺὶ ὙἘΠΙΟΝ ΒΟ πΒ ἴο Ὀ6 8 τηϊβίογι τι 
οἶζθῃ Ῥγονθβ ἴο 6 ἃ ρστοδὺ Ὁ] ββίῃρ. 

Ψογ. 12. Ἐδραγοίδ ἰὲ δονϑηΐοϊᾶ. Α τηϑη 
ὉΠ ϊη8 ἢθ 88 πιδ46 8 ροοὰ θαγρϑίη, ὑαΐ παβ {Πδὶ 
ΌΥ μοῖρ ἃ ΡΟΟΥ͂ ΑΘ 6 ἢ89 Ὀθθη ὈΒΑΪγ 
οἰοδιθᾶ. Ηθ πιΐζμῦ Ὀεῦζοῦ παν ρϑιὰ βϑυθὴ ὑ}Π|68 
88 τη οἷ ῸΥ τ μδὺ που] ἤᾶνο ῥσονοθα βα ]δίδοῖοΓΥ. 
ΟΥΒΘΥΒ ΓΆΠμ8]416: ““ΜΔΩΥ ἃ 0060 ὈΠΥΒ πιθοἢ ΣῸΓ 
1116, Αηἃ ἸΏΘΔΏΥ 8 0.6 Ιηϊδῖ ῬΑΥῪΥ ΒΕΥΘῺ {{Π|68 ἴῸΓ 
8 ὉΠιρ.᾽ 

γον. 14. ΞΒῸΣ ὯΘ Ἰοοϊκοίῃ ἴο γϑοϑὲνθ ΣΏΘΏΥ 
τίσ 70. οὔθ. 11., ΕῸΓ ἐΐθ ὀγος ατὰ πιαὴην ἴη- 
βίεακὶ 7 οπ6. δ ὀχρθοῖβ τὩοτο ἰἱῃ σϑίπσῃ [8 ἢΘ 
ῖνοβ. ΤΌΠΟΥ ῬΑΓΔΡὮΓΑΒΟΒ : “ δ γχῖνοβ ψ ἢ ΟΠ6 
ΟΥ̓, δηὰ ᾿ΠῈ Βούθῃ δὸ ἩδίσδοΒ ἴ0 860 ἩΠδΐ ἢ6 
ΨΜ1 χοῦ ἴον 1. 

ψ εν. 15. Ογρϑῃϑί Ηἷδ τοοιΐῃ. ΤῸ ΓΤΟΡΓΟΒΟΝ, 
παῖ ἀθπη Δ} 649. -- Τὴ κ ἃ αγίοσ, ὧς κήρυξ. Δὴ 
ἱτπηροσίδηὶ ΡΟΥΒΟΏΔΡΟ ἴῃ δησίθῃϊ {{Ππ|68. 

τ. 16. Εἰδῦ σῶν Ὀσγοαᾶ. (Οἱ. Ρϑ. χὶϊ. 9. 
ΜΡ 18. ( Ἰτῶραα (1) 86 Πρπὶ ἀρ λέω οὗ 

δηγιπίηρ ; (2) ἴῃ τὺ , ὅθ σγοκπαά.- όσον οὗ ἃ 
μουπὲ, Ὅς Βετοά., ΝΙ, 157, 

Ψεσ. 19. Α Ἕὄἀϊδααυθθαῦ)ο (Ἰἶ., ἐλαπκίες, σταοσε- 
ἰ658) ταϑῇ, ἄνθρωπος ἄχαρι. ΤμῸ ΟἸΙά ἴῃ 
ὑγδηβίοτβ [ἢ6 νοχζά, αολατί8. Τῇ Α. Υ͂. βοϑιηβ ἴὸ 
δνϑ τορμαγαθα [8690 ΟΓᾺΒ 88 ἃ (1116 ἴο 126 δεοοξϊου, 
8ἃ5 ἀἰὰ Οδιβοσαγυδβ, τη βίυδ, δπὰ δ. 

γερ. 21. ΤΒχουσὴ Μψαηῖ. ΤῊΪΒ πᾶν ὃ6 πιοδηΐ 
88 8ῃ ΘΧΘΙΏ}ΪΘ οὗ νἢδὺ ἰ8 εἰνεῤς οὗ ἰῃ υϑῦδ8 : οὗ 
ΔΡΡΑγθηῦ ΔΟΥΟΓΒΙΓΥ 88 ΤΟΒΌΪ Πρ πῃ ψοοά. 81] 
186 αυσβείοῃ της ὉΘ αβκθὰ : ΗΟ το ἢ Ὀο ΤΟΥ, 
ἴῃ ΓΘΆΪ]ΠΥ, 18 [Π6 πδὰ νὮΟ ἀοο8 ποὺ δίῃ ὈθοΔΌ86 ἢθ 
ἴΔ8 ΠΟ Ορρογίπηϊγ, [μΒ8η Οὴ0 ΠΟ 81:8] [0 
αἰγουηϑίβη665, {6 Π, τη8 Κὸ ἐδ 6 ληΠ } ὙΠΟΥ Βοῦνθ 
ΒΙΠΙΡΪΥ ἴ0 ἄθνϑὶορ δπὰ ρον μη. Οἱ. σαι. 
ψ]. 2. 

γεν. 22. ΒΡ δοοορέξσις οὔ βόγβοσιϑ, ἀπὸ ἄφρονος 
προσώπου. Οδδὺ νοι]ὰ σὔϑηρο [Π6 ογᾶθς οὗ ὑπὸ 
ψοτά5, δηὰ, διείηρ ἄφρονος 88 βϑηϊτἶνθ ὩΘΌΪΓΟΣ, 
τοηάοῦ : “οἢ δοοουῃὶ “Ἁ [Π6 ΤΟ00]18Π 688 οὗ 8. ρογ- 
Β0Ώ,," 1.6. Ὠἰβ ΟὟΩ ΟΥ ΔΟΙΠοΓ 8. [ἡπᾶὰθ δηὰ ]}6 
Ὑγειῖο ἰτδυβίδίθ: “Αμὰ ἴογ [Π6 β8κὸ οὗ ἃ ῖἋο0] 
οβο ἴτ,᾽ ἑ. 6., ἢΪ8 16. ΟἿ, 7 αὶ. ΝΝοῖεδ. 

νον. 33. Η ρῥτοπιΐβοβ ὁῃ δοοοθηὶ οὗ αἰ άθηοθ 
ὙΠαῦ Ὧ6 ἐδϑηποῦ Ὀοσίογπι, δηἀ 80 8 Κ08 Δ Ὁ ΠΘΙΏΥ͂ 
ΌὈΥ ποῦ Κοθρίῃρ ᾿ἷ8 νογά. 

γεγ. 38. Ηδϑῶν ἰδ Βα δβδῆοανθαε. Τα ροϊπὶ 
οὗ [86 σοπιρατγίδοι ἰδ ἱῃ ὕπο ἔβοῦ παῦ ὈοΙἢ τρία 
οὗἨὨ ῬΟΓΒΟΩΒ Ὦδνθ ϑθἃὰ Τ,68Ὼ8 οΔΙουΪαιοα ἴο ῥγοάμοθ 
{Π|Ὸ ἀοβίγοά γϑβ] 8. 

γον. ῶ9ϑ. ὙΏῸ υυἱϑθϑο. ΤΒΟΙ͂Ρ τι ϊβάοπλ 158. ποὶ γοῖ 
Ῥοτγίθοῦ, βίποθ ἴδ Δ]]οττβ ἘΒθ ἴο δοοορί οὗ Ὀτίθεδ, 
Οὗ ρα. χνὶ. 19. 

ΟΒαΆρτεε ΧΧΙ. 

1 Μἥγῳ 8οι,, μαϑὲ ἔβοῦ βἰῃπϑα ἢ ἀ0 80 Ἶ ΠΟ ΙΏΟΓΘ, 
Απὰ 3 25Κ ρδγάοῃ ὃ ἴοσ (ΠΥ ΤΙΌΥΤΩΘΓ δἰπ8. 

2 

οῖβ 1,2. --1... Υ]ὕ: ἀο 80 (προσθῇς, ἱ. 6.. δα ἃ ἰο). 
χερῶς ἐπιστρέψας, διὰ ΟἹ] 1Δ4ι. μὲ εἰδὲ ἀἰπιϊεακω αἴθον 0). 

ὩῺΘ τὰ Ηοδ.). 

3 Βιΐϊ. 

ΕἸ66 ἔγομπι βἷῃ 88 ἴσότὰ Ὀοίοσγθ ὁ ἃ βοσρϑηΐ ; 

8 ναχίΐου (500 Οὐνι. ἘΒοΙΌΓΘ δεήθητι, Ἡ. αὐδκ ὁλοσ- 
4 [()6 ἦδοο οὗ (ἀπὸ προσώπον. 11 ἰ6 οζίοιιι τοδιπάδῃς, [{κὸ 



ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΤΊΟΥΒ. 8588 

ἘῸΣ 1 ποὰ σοχμχθϑὺ Ὠθϑσ,ΐ 1 τν}}1 Ὀϊ6 ̓  [66 ; 
ΤΠ6 ἐδοίῃ {Βογθοῦ δγὸ ὅ {86 ὑθοίῃ οἵ ἃ 1ἴοῃ, 
ΤΏΘΥ (8 Κ6 ΔΎΓΑΥ ΤΩΘ ἢ 8 ̓ἦγϑβ." 
ἘΝΘΓῪ ὑγδηθρτθββίοῃ ὅ ἐδ 88 ἃ ὑπτο-οὐροα δυγοτά, 
Εὸτ 1185 ψουπα {Π6Γ6 ἰβ πὸ μϑδ]τηνσ. δ 

Τὸ ὑΘΥΓ ΠΥ πα 86 γ᾽ ο]θῆ06 Ἷ ν1}} υγαβϑίθ στ ομθ8, 
Τῆυβ [Π6 δουῦδθ οὗ ἃ ρῥγουὰ τλ8Δῃ ὃ 5841} Ὀ6 τηϑδᾶθ ἀθβοϊδίθ. 
Α Ρῥσδύοσ ουξ οὗ ἃ ΡΟΟΓ "παηπ᾽ 5 του ἢ γοασλείὴ ἴο ΗΪ8 οατϑ,} 
Απά Ηἴβ Ἰυάρηιθηΐ οομλθί Βρθϑάϊ]υ. 
Ηο [μδὲ Βαίθει σαργοοῦ 1Β οῃ (86 ρϑίῃ οἵ ἃ βίῃμοσ ; 19 
ἈΑμπᾶ " Βο {μαί [ϑαγϑίβ {86 1, τὰ π|'}} γορϑηΐῦ ἔγομπι ᾿ἷ8 μθατί. 
ΤῊΘ οοααθαὺῦ τη 13 ἐς ΚΠΟΤΩ 18. δηὰ ΠΘΔΡ ;: ̓ δ 
Βαυΐ {π6 1" τιδῃ οὗ υηἀογβίβηϊηρ' ᾽δ ἱτηονοί πῃθ Π6 5] ρροίβ. 

ΗΘ δὶ θυ] θίι κἷβ ποῦδα τὶ ΟΥΠΘΤ ΤΘ ἢ Β ΤΩΟΏΘΥ 
ἤε ᾿ἴκ6 ὁπ {μδΐ ραβογοίι Ἠΐ8 βίομϑϑ ἴ0. Ὑγὶπίθυ. 15 
ΑἸ ΔΒΒΘΙΩΟΙΥ͂ Οὗ ὑΓΑΠΒΡΎΘΒΒΟΙΒ 18 ἰονν ΟΟἸ]Θοίθα ᾿ τορϑίμοσ ; 
Ἀπᾶ {Πθ δῃὰ οὗ ἴθι, ἃ ἤβδιπιθ οἵ ἔγο. 

10 Τὰ Αγ οὗ β' ὩΠΟΓΒ 18 ρᾶνϑα 15 1} δύο, 
Ἀπα 5 αἱ (Π6 ϑπᾶ {πϑγϑοῦ ἐς [Π6 ρὶύ οὗ Ηδ4ε68.3 

11 ΗΘ ἐδιδὲ Κοθρϑίῃ ὑπὸ αν 33 σαιίοι ἃ (116 τηδϑύθυυ οὗ [εἷ8 τηϊπά ; 3 
Απᾶ ἰδ6 ρογίθοϊοη 2 οὗ {π6 ἴϑασ οὗ (86 1,ογὰ ἐξ τ ]βάοτα. 

12 Ηοθ Πιδ0 ἴβ ποὺ οἷθυθὺ “5. νπ}] ποί Ὀ6 ἱδυρδί ; 
Βαΐί ἔλθ γθ 18 ἃ οἰθνθΓΏ 688 35 τ] ἱπογϑαϑϑίῃ 57 ὉΠ ΘΣΤΙΘΒ8. 

18 ΤῈ Κπον]θαρθ οὗ 84 τῦῖϑθ τβδῃ νν}}} ἱπογθαβϑο 3 |Κ6 ὁ Βοοᾶ ; 
Απά μἴ8 ᾿ηβίσμι 9 ̓Κὸ ἃ ᾿ἰνὶηρ ἐοαπίαϊη ᾿ 

14 ΤΠ ἴπῃπθῦ ρᾶγίβ οἵ ἃ [00] αγὸ 16 8. γθβ861 Ὀγόΐκθῃ ἴῃ ρίθοοβ, ἢ 
Απά ἢθ Μ111 ποῦ ρϑὶῃ ΠΥ Κπον]θαρθ.83 

1ὅ 1 δὴ ἱπίθ] ] Πρϑηῦ 5 τηδὴ ΠΘᾺΓ ἃ Ὑ7186 τγογὰ, 
Ηὸδ ψ1]1 δοιαμλθμα 1, δὰ δά υπίο ἴῦ ; 
ΤῊΘ ΚΤΌΒΒ πῆδὴ βοδγϑίῃ, δηᾶ ὃ" ἐὺ ἀἸἘρ]Θ βϑί ἷτῃλ, 
Απά δ οαϑίθι ἴὑ ῬΘὨϊπα μ18 Ὀ80Ἰκ. 

16 ὝΤὍΠδ (ΔἸκίηρ ἢ οὗ ἃ [00] ἐς |Κὸ ἃ Ὀυγάθηῃ οἡ 8 ἸΟΌΓΗΘΥ ; ὅδ 
Βυύ ρστδοθ 8841} Ὀ6 Τουπά ου ὅἴ (μ6 1108 οὗ ἃ βαρβϑοίουβ τυϑη. 3 

17 Το πιουίὰ οἵ ἃ ῥχγυάθηί τχδη 5 ψ1}} Ὀ6 βουρθὺ αἰΐθν ἰὴ ἐμ οοῃρτορδίίοι, 
᾿Απὰ τηθῃ ΜΠ) 2 ροπᾶον ἷβ σσογὰβ ἴῃ ἐῤλοὶγ Ὠδαγί. 

ΦὭ Ο “Ὁ ὅὃ. ὦ νῷ ὧὦϑ 

18 11 ἃ μου8θ ἀοβίσογοϑα," βο ἐξ χϊβάοτη (0 ἃ ἴοοὶϊ ; 
ἈΑμπα (μ6 Κπον]θᾶρθ οὗ ἃ βύιρὶα τηδῃ, πίη 6111 σ1016 τογᾶβ." 

ψοτα. ἃ, 8. --- Α. Υ͂. : ἰο0 ποατ (προσέλθῃς) ἰξ (108. 248. 00. δἀὰ αὐτῇ ; ΟΙά 14., αὐ {Πα}. 3. ὉΠ (δήξεται, δέεσ, οΣ 
βείπξ. 1 τἨοϊδίῃ ἔδο Ἰοστωογ, ου δοοοιπξ οὗ ἐδο δομρίοχέ. Οοά. Η. 248 αἱ. σο. ΟἸὰ [δὲ., δέξεται). δὃ ἀνέ 88. 4 δἰεγίης 
ἴλο νοὔϊδ οὗ πιϑῃ (ἀναιροῦντες ψυχὰς ἀνθρώπων. ΝῸ τηοῖο [5 τϑαηΐ ἔμδη ἐμδὲ ἐΠ6Υ ἰδ διΔΥ 11}16. ΟἿ. Ὑγ1δά. ἐ. 11). 
5. ΑἸ] ἰπίᾳυΐίγ (πᾶσα ἀνομία). 4 Το νουηάδ Ὑβοτθοῖ σδηποὶ δ6 Πϑαϊοὰ (τῇ πληγῇ αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἴασις). 

Ψοτα. 4-8. --Τ Α͵Ὑ. : Τὸ ἰοστῖν δὰ ἀο πσοὴς (οὗ. Οὐη}.). δ ῥ»χοιὰ εν (111. 106. 166. 167. 248. σο., ἔδ9 Ρ'υυτ. ΑΒ 
ΨΠ]1 πεῦο Ὀδ6οη Ὠοϊ θά, ΦΥΟΣῪ ΟΡΡΟΥΓΌΠΙΥ ἐπ ΓΔ ΚΘΉ, ἱ. 6., ἩΔθὴ ΟΥΒΟΣ ΘὨΘΗ 66 816 τοδὰθ ἰῃ (Ὠ6 ἰτητηοάϊδίο οοπέοχὲ, ἴὉ ἀ0 
ΔΊΟΥ ἩΐΕὰ [1.6 ΣΏΔΩΥ ἰπδέδῃμοϑδ οὗ Δ: ὉΏΠΘΟΘΑΒΑΙΣΎῪ 86 Οὗ ἰΐα]} 168 ἰπ ἐμ Α. Υ.). 9 [ὴ9 ΘΧ8 ο7Γ Θά (δως ὠτίων αὑτοῦ. 
Οἱ. Οὐνι.). 10 Το Ὅο τορτογοῦ (ἐλσεγμόν) ἐδ ἴὰ ἐλ0 τα οὗ κίητιοτ (εἴ. Οὐπι.). 1: Βυι. 1. Δὴ οἱοαπθηΐ τὴδὰ (Πἰϊ., 
Ἦὸδ ὙὮΟ [δ τυϊκ εν τὴδ ἐἶο ἑοηρυο; οἵ. ὦσ»1.). 118 ΖὰῪ δῃᾷὰ Ὡ6ΔΓ (μακρόθεν, οι αν, Ὀαϊ ἐλ δοηδ8ο κίγοῃ ἴῃ ἐδ Α. Υ. 
ἴ6 αἰδοὸ δ᾽ ̓Ιοτυδἷθ). 14 4 16 Ὠῃάογοίδηἀδης (νοήμων, α ἰλίπκίηρ πιαη). 16 καίποσϑί ἰτηπβοῖέ βέο 08 (ἐεχέ. γέξ., 
αὐτοῦ τοὺς λίθονς  ΓΙΙ. Χ, δῦ. 166. 167. ἃ]. ἔδο δδῖηο, οχοορὲ ἴῃ ῥδοίῃρ (μὰ ρσοποῦμ δὖ (δ οπὰ ; 248. 6ο., ἑαυτῷ λίθον:) 
ἴον ἐο ἐοτοῦ οὗ ἷα Ὀπτί}] (εἰς χειμῶνα ; εἰς λειμῶνα, 808. ; εἰς χῶμα ταφῆς αὐτοῦ, 106. 218. ὅὁο. ΟἿ, Ορ»ι.). 

γοῖο. 9-18. --ἸΤΆΟΥ. : πὸ οοηρτοχοίίου οἵὨ (19 νιἱοϊκοὰ ἐς ἐΐζό ἔονν υσδρροὰ (συνηγμένον. 18ὲ,4.... ἤγτο ἰο0 ἀοδίσοῦ 
λει (80 106. 248. 60... 19 ὡς πιδάϑ ρῥδὶη (110. Ζγιοοίὴ, ὡμαλισμένη. ᾿Ὁ Βαϊ. 31: Π6}}. 2 Ἰδὰτὰ οἵ [6 Ἰοτὰ (80 
106. 248. 6ο.). 35. [ἰ8ὸ υπάογβίδηαίηρ ἰμοχοοῦ (899 Οὐ»η.). 2. ρμοχίοοίίοι (συντέλεια, τοῃδοχοά 66), ἰῃ γον. 10. 1ὲ 
ΣΩΘΆΣΙΒ Ποῖ ἐλ μα] ομίοοηιε, αοπιε, Ῥεγγεοίίπρ, δίιοοηι). Ἅδ γερο (τηδτρ., Ἰοίεέῳ ; ΟΥ., πανοῦργος). 356 γχίδοπι (Ἰπδτ., 
ἀιδείψ. Ἐτι χδομο δβαἀορίδ δέ δἴθον ὅστι ἔτοιι 111. Χ. Ο. Ἡ. 106. 1656. Δ]. ΟΙὰ [Δὲ. ; ἐεχέ. τες. οτο ἐδ). 51 τοῦ εἰ ρ 6 .ἢ. 
5. ἼΩΝ 88}8}} δυουηά (86 βδίὴς τοσζά τοιάοζοὰ περι εῖλ ἰῃ ἐδ ρτοοθάΐϊης γο.β6). 29 σου ηδοὶ (βονλή, Ὀὺὺ εοππ δεῖ ἰρ 
ἴοο ἰπάσβπίῦο ἃ στωδδηίΐίπξ ἴον 1816 Ρ]Δ06) ὦ. 80. ἃ. Ῥτο Ζοππἰδίι (248. 00. Δὐά' ἁγνή αἴζες πηγή) οἵ 179 (θυ ταίξτ 70 
ἐξσίκε, 7ουμπίαίη). ᾿ 

γετε. 14-18. --- δἴ ᾿ Υ, : Βσόκοι γ6886] (ἀγγεῖον συντετριμμένον). 88 Ὠο]ὰ Π0 (οὗ κρατήσει ; Η, 106. 248. 6ο. δἀὰ ἐν ζωῇ 
αὐτοῦ) Κ. δ Ἰοῃκ δὲ Βο 1ἰγοιὮ. 88. ἃ, ΒΚ }] 7] (6 ῬΤΌΡΟΣ σου δοσίης ζ0᾽ ἐπιστήμων, θα ποὶ δα {8010 ἴογ ἐδ οοπίοχὲ [λ616). 
8ε Ῥω δὲ ΒΟΟΣ 84 Οὁ89 οὗ ὯὨ0 υηδοτεϊδηάϊηρ (ὁ σπαταλῶν ; 106. 248. 6ο., αὐτὸν ἀσύνετος. ΟἿ. Οὐηι.} Βοαδτοὶἢ ἡ. 86 ἐ8}Κ. 
ἴὴᾳ (ἐξήγησυς ΞΞ: ἃ δἰαίενιοπ, πανταξίοε, αχρίαπαίίοπ. ΟἿΣ Ἡοχὰ ὀχαζοδίθ ἰ6 ἀοσί γα ἤγοια 1). 86 [πὴ ἐδ ὙΔΥ (οἷ, Οσ»1.). 
81 ἴῃ (ἐπί). 88 (ἢὴ9 πτίΐδο (συνετοῦ). 89 ΤΏΟΥ ἴπαῦϊτο δἱ δ τηου τ οὗὨ [86 νῦΐῖδϑο "παρ (στόμα φρονίμον κἰδηῃἀΐπκ δὲ ἐδ 
ϑορίπίηρ σ Ἰἰπο, ΟἸΘΔΥΙῪ ἐμο δυι Ὀ͵Θ6 ). 40 Π0ὼγ 68}4}} (διανοηθήσονται τοοοϊγοὰ ὉΥ͂ τί κροβο ἤτοι 11. Χ. Ο. 28. 1δδ. 
41]. ΟἹά [δὲ.;: ἐεχί. τος... {86 δίῃ κ.). 4 Λείδ.... δδὲ ἰδ (ἢ δίίο]θ, δμὰ ἐποσα ποτὰ ὈυΣάση ἔπ δοῃθης6) ἀοδέτογοὰ. 

4. (δὸ ὑπνεΐδο (ἀσυνέτον :Ξ ἐμο ορροπίίο οὗ 8 βαβδοίοτιδ τωδει) ἐξ αἀϑ ἐδιὶκ πίἐμουξ δθωδο (πδᾶσα., ἐμο υδυδὶ τοοδηίηβ, πο (0 
δε ἱπχσωσεὰ αἴεν, τ΄, ἀδιεξέταστοι λόγοι). δ 



886 ΤΗῊΗΒΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

19 [Τηβἰσποίϊομ ἰο ἃ βἰαρὶᾷ τχδῃ } ἐξ ας δύο β οπ [86 ἴθϑί, 
Ἀπα ||6 τηβη86168 οχ {86 τραῦ Πδηά. 

20 Α ἴο0] ᾿ΙύΘἢ ἂρ Ηἷβ νοΐοθ 1 3 ἰδΌΡἬΘΣ, 
Βυΐ ἃ ΟἸΘΥΘΓ τδῃ ὃ ἀοὐΐὰ ΒΟΆΓΟΘ 811116 ἃ 11{{16. 

21 Τηβίχποίίοῃ ἰο0 ἃ Β6}810]6 πδῃ ἷβ 88 ὁ 8ῃ ογῃϑδιηθηῦύ οὗ ρῸ]α, 
ΑἈπα Ι᾿κκθ ἃ Ὀγϑδοϑὶϑέ ἅροῃ ἢ18 σὶρ ἅττα. 

22 Α Τοο] 8ἢ τηδη᾿ 8 ἔοοὐ ἐβ Βοοὴ 1ῃ 8. δ ὨΟμΒΘ : 
Βαυΐύ ἃ τη οὗ Θσρϑυΐθῃοθ μοϑι αύθυ! θθίοσο {86 ἔγοῃΐ νγ818.5 

28 .Α ἴο0] ψ]]] Ρ66ρ ἴῃ δὖ {86 ἄοοῦ ἰῃίο ὑπ Ὠουβθ ;7 
Βαΐ ἃ τῇδ ὃ ψ6]1] πυγίαγοα ν1}}] βίαπα τι δοαῦΐ. 

24 Τε18 τυάθῃθϑϑ ἴῃ ἃ τδη ἴἰο ἨθΆσ θη δὖ ἃ ἴ ΟΣ ; 
Βαυΐ {86 ῥτχυάδηΐ τηϑῃ 11 ψ1}} Β6 ρυϊανϑᾶ αὖ [}9 ἀΐβρτδοθ.β 

ῶ2ὅ Το ]1ρ8 οὗ {86 ρῥυουᾶ διὸ ἢθΑΎΥ τ ουγβίηρ ; “ὃ ᾿ 
Βαΐ 86 ψογάβ οὗ {86 ρτυάθηῦ 15 ἀγὸ περ ῃϑὰ ἱπ ἃ 1Ὁ Ὀ8]8 66. 

26 Ιη {Π6 τηουτἢ οὗ ἴ00]8 8 ἐμοὶν πϑοαγῦ; 15 
Βυΐ [π6 Ποδτὺ οἵ (86 τῦὶῖδβθ 18 {μοῦ τχουί. 

2 ὙὝδῆ δὴ ὑῃροα τηδη 15 ουχβϑί ϑαίδῃ, 
ἨδΦ ουχβοί ἢΪ5 οὐσῃ Βοὰ]. 

28 Το 1" τ βίθρογοῦ ἀθβ]θί 8. οὐσῃ βου], 
᾿Αμπᾶ ἰβ μαίθα ΒΘΓΘ ΒΘ ΒΟ]ΟΌΓ ἢ. 

γοσε. 19-26. -- 1... ΥἹὔ. : Ῥοοσοίγίηο πηἴο 70018 (ἀνοήτον παιδείαᾳ. Ἐτὶ 260 .6 ΣΘΟΟΙΥ6Θ [ἢ ζοττοον νοσὰ ἔτοσῃ Χ.. ὅδ. 106. 1δ6. 
167. 2584. 296. : εχ. τεε., ἀνοήτοις). 2 τὰ (ἐν). 
ἴῃ τοῦ. 19) ἐξ υμίο δ ἰδ πιαπ αα (ὡς ἰδ Τοπὰ ἴῃ ἴπ6 Οτ.). 
δ [5 ΒΑῃδιμαὰ οὗ Ὠΐτπι (αἰσχυνθήσεται ἀπὸ προσώπου ; 248. 6ο. δὰ ἀπ’ αὐτοῦ. ΟἿ. Οὐν.). 

δ τῖδβο γιαῆ. 4 Ἰρδγπίης (παιδεία, ἐπείγμοίίοπ, εὐ οαἰτοη, 88 
δ ἠὲ πείρλδοιγε («Ἰου]ἃ 6 16 7ϊ ΤΏΟΣΘ ζϑΏοΣαὶ, απν λομξε). 

Τ ῬΘΟΡ ἰὴ δὖὺ ἐῆο ὅσος ᾿ἰπίο ἐπ6 
Βουκθ (ἀπὸ θύρας παρακύπτει, ἷ. 6.7) ἢ09 οομ ἙΟΥΟυΟὨἰηβ δ᾽οηκ, |Κ 8 βρδηΐοὶ, ἤσοια [1:8 ἄοοσ, εἰς οἰκίαν. ΟΥ̓ὮΏΟΤΒ ΓΘΏΘΟΣ, 
ἑοοῖς ἑλγομρὴὰ ἐλ6 ἄοον ἱπίο ἰδ ἄομϑε. Ἐπ β6} κ Βιδείσεγκ). 
σία ἀνθρώπον). 10 (6. 114 τῦῖδο παη. 

8. Ὧο ὕὉπδὲ ἰδ (ἀνήρ). 9. 1 ἐξ ἴἕὴ0 τυάθῃοαβδ οἵ (ἀπαιδεν- 
13. χή]ἢ ἀΐδαταοο (ἀτίμιαν, πὶ ἢ 111. Χ. Ο. 28. δδ. Δ]. ; ἐεχέ. τες., ἀτιμίᾳ). 

15 ἐΔΊΚοΥ Ψ111 Ὀ6 61} Βυ 0} ἐλίηθ: 88 ροσίδίῃ ποὺ ἴο ἔθου (χείλη ἀλλοτρίων --- 800 0Ὅ᾽1.--- ἐν τούτοις βαρυνθήδεται , 248. 
φ0ο., χείλη πολνυλάλων τὰ οὐκ αὑτῶν δι αι). 14 ΒΘ ἢ 88 ὯΔ Υ0 υπαογδιδηάϊηκ. 

γοτβ. 26-23. --- 6 Α. Υ. : ΤῊΟ ποδσὲ οἵ 0014 ἐξ ἰπ (μον του ἢ (αὑτῶν Ἰ᾿ἰ πα καρδία). 
15 [Π6. 

11 χῃου δ οὗ [πὸ τνῖθο ἐς ἰἢ ἐπ οἷν 

Βρασὺ (καρδία δὲ σοφῶν --- 2418. 6ο. ΟἸὰ 1Δὲ., ἐν δὲ καρδίᾳ σοφῶν --- στόμα αὐτῶν ; Ἡ. 106. 248. 0ο., τὸ στύμα αὑτῶν). 
15 [9 πηκχοὰ)γ. 19. Α, 
δὲ). 

30 ἩΒΟΙΘΘΌΘΥΟΣ 6 ἀἸ 6160} (ἐν παροικήσει, ἐπ λα ρίαρε φΓ λὲς δογοιγη, ἰ. 6., ὉΥ ἐποϑο δσουσηὶ 

ΟΕΔΡΊΤΕΚ ΧΧΙ. 

γον. 1. 
Οπόδ, ὨΆΤΩΘΙΥ, δδς Του ρίνθηοβθ. Ασουβ ΓΘΙΊΔΥΚΒ: 
“ζ{λιγαπιφιιὸ ρατίοπι ραηεπίία δόπε ἐπργεδβεῖϊ." ΟἹ. 
ΧΥΙΪ. 19--.24. 

νον. 8. Α ὑνο-οαροᾶ 5"νγοσγᾷᾶ. Α βυνοσζά βῇ Δ 
οὐ ὑὈοΐὰ θάκεβ, δὰ ἤρθῆσθ ΨΟΤῪ ἀδηροτΟῦΒ. οἱ 
Ψψυάσ. 11,16; Ῥμ. οχ] ἶχ. 6; γον. υ. 4. 

νογ. 4. Το ἰοσυν δα 80 νἱ]ο 16} 06, κατα- 
“«ληγμὸς καὶ ὕβρις. Βυπδοη Β ΜΒιἰδοίιυοτς ὑτϑϑ]αῖθ8 : 
Δίϊυχογίιπο απαὶ ιυαπίοπηοβ8β. Τῇ ἢἤχβῇ ψοσὰ ἰ8 
ἔοπηὰ ΟἿἹΥ ἢθτθ. ΤΠ ΟἸἹὰ 1,αὐΐη 85 ἔογ ἷξ οὐ)εγ- 
σαΐίο, Ὀὰὺ δοοογάϊηρ ἴῖοὸ ἈπΟΙΠὉ Τϑοθῃδίοη (8. 
Ο(δσ. 15), σαἰαρίεείαίιο, Ὁ. 1Β ὑΓΔΗ δ οττῖηρ ὉΠ6 ννοτὰ 
ἰπβιοδα οὗ ὑγδηδιαὔηρ ἴθ. Οτοῦτβ Το 6 ΓΒ ὈΥ ἐδγ- 
τίο, ἀπὰ 6 οῦϊα ὈΥ Οεισαίλἄεϊοοὶϊ!, υἱοίφηοε.' 
ΤῸ ΠΡ] Βἢ ὈΓΑΙΒΙΔΙΟΥΒ Βθοῖῃ ὕ0 Πᾶνα ροῦ [ἢ6 ἔγαθ 
τηοδπίηρ, ἐπεϊπιαἰΐοη, Βίποθ 1158 τοηάἀογίπρς τηυϑὺ ὉΘ. 
ἱπῆποηςοα βου ν δῦ ὈΥ {ἢ 6 ΓΟ] ον ηρ ὕβρις, νν ΙΓ ἢ 
158. ὍΠ6 λοῦ!}8] σἈΥΓΥΪηρ οὐ οὗ {Π6 1168 ΘΧργοβϑθα Υ 
ὍΠ6 Ῥγθοθαΐϊης νογά. 

6". ὅ, Τὸ Ηΐβ ΘΆΣΒ, ΠΑΙΊΟΪΥ, [ἢ6 ΘΆΓ8 οὗ (οά. 
ΟΥμοσΒ (Επζβοῖθ, Βα 56} Β ΒΙβεϊιρον ), [6 ΘΔΥ8 
οὗ [18 ΤΟΝ ἴδηι, ποῦ ἴὸ ᾿ἷδ μοαχῦ; νν ἰοἢ 8608 ἴο 
ι.3 ἕοτοθά, δῃὰ οὐ 8δὸ ὑ8]] ἰο διιϊδ τὴ σοῃύθχί. 

γεσ. 6. ΘῺὨ [89 ῬαδίὩ, ἐν ἴχνει. Οηἡ ἐδε ἐγαοῖ, ἱπ 
ἰλ6 7)οιδίορδ. 

ΘΓ. 7. ὋὉ δυνατὸς ἐν γλώσσῃ ταὶριῦ ὃὉθ (ἈΚΘῃ 
ΟΙΌΠΟΥ ἴῃ ἃ σοοῦ ΟΥΓ Ὀὰὰ Β6η806θ. ΤῊΘ ΔΠ0{Π|68]8 15, 
ΒΟΝΘΥΘΙ, ὈρΘΓΘΓ τηλγκοᾶ ἢ 1Π6 βοοομὰ οἰδῦβε οὗ 
[86 ΥΕ͵ΒΘ, ἰἔ ὍΠΟΥ δ΄ῖὸ Ὀπαοτδιοοά ἴῃ ἃ ροοά Β6Ώ8Β6, 
85 ὉΥ ἴπ6 Α. τ 'ἴ8 ὈδίΟΣ ἴο Ὀ0 8 πιδῃ οὗ 
ἀμ ἀθτβίδηΐηρ ὑμδη ἴο εδϑ οἰοᾳπθηῦ ; βίποθ [9 

Τάϊ,, Ἐπίγεαὶ (δεήθητι) 70 Ἰὴὰψ 7ότ πιο ( ἔΟΥτΩΟΓ ΚΠΟΝΒ πον ἴο ἡπᾶρθ οὗ 8 Βρϑϑοῖ, δπᾶ Ἵδῃ 
16}} γΠΘΠ ΘΥΤΟΥΒ 8.6 ΘΟΙ ΤΙ ἰΘα. --- Γγωστός 15 Ζ6Ώ- 
ΘΥΆΪΥ πϑοὰ ἴῃ [6 Ἰαῖον ατϑοκ, ἰῃ ἃ ραβϑβῖνθ ϑίψτἹβ- 
σδιΐοη, ζποιση; ἴῃ Ρ]αῖο, ΔΙ ΑΥΒ ἰὴ [Π6 δ0Ώβα οὗ 
οαραδίε Ὁ δεῖπσ ἔποισπ. Τὴ {ἢ}: ἰα[ζ6Γ 88:89 1ζ Β6Θη 8 
ΑΙ50 ἴο Ὀ6 πδοα ἰπ {ἢ ργοβθηϊ 0856, δὰ ἰ8 δΔἰτηοδὺ 
{Π| ΟὨΪΥ ἰπϑίδποθ ἰῃ ΒΒ] 1.81 Οσθοῖκ γβογο ἰδ 15 80 

; ϑοὰ,. Οἷ,, Βονγονοσ, Αοὔϑ ἱν. 16, ἀπ ἔοπι. ἱ. 19 (8). 
οσ. 8. ΟΥΔΘΣ λ6 18 ΣΩΟΠΘΥ͂, ἵ. 6., ΙΠΟΏΘΥ͂ 1ῃ- 

πδΌ}]γ δοαυϊγοα. --- Οὐ οσϑῦ ἷδ βύοσιθβ ζὺῸΣ τνΐ- 
ἴοσ, ΤῊ ἴά68 ἰ8, ἢ6 ἀοεοβ ψῃδὲ ἰ8 οο] 15} δη ἃ 1186- 
1.053. [Ὁ 18 ποῖ βῇομῃϑοβ ἰῃδὺ δ1ὸ νδιῦθα, Ὀυΐ νοοά. 
Το οΘοπηποι τοϑαίηρ, αὐτοῦ τοὺς λίθους εἰς χειμῶνα, 
18 υπἀοπούραϊν τί ρἢῦ, [ἢ6 ΟἾΠΘΓ5 μαυϊης; ἈΣΊδβθσι ἔσο 
ἃ. αὶ το το ππάἀογβιίδηα ὕΠ6 πιοϑηΐηρ. 

νοσ. 11]. Κατακρατεῖ τοῦ ἐννοήματος αὑτοῦ. 
Εν Ζεο ἢ νου σϑθάο. : σείδ ἰδ μαρά οὐεγ' (τ 168) 
λὶς πιϊπα,, ἷ. 6., δοσοηθθ ισῖδβ6. Τῆσ σοηϊοχῦ ἔδγνοῦς 
{Π|8 τοπάογίηρ. ΟΥ̓ΠΘΥΒ τᾶ κὸ αὐτοῦ ΤΟΙ͂Ο ἴο ἴ}6 
Ἰανν, αἰἰαϊπδ ἰο {8 ιπαεγείαπαϊπα. Βα πβοη᾿ Δὲδεί- 
ἐρογΐξ αιὰ οἴ ΘΓΒ. 

νον. 192. Ἱπογϑαϑοί Ὀἱὑθσυιθθθ. ΤὮΘΙΟ 81Ὸ 
8ΪΒΟ ΟΙθΥῸΓ ΣΆ80815. Οὗ. 4180 ἔσο οβ. ἱ. 18. 

γεσ. 13. Οἱ, 8. χχχνὶ. 9; σου. χ. 11, χὶϊὶ. 
14, χὶν. 27, χυὶ. 22. 

γον. 156. ΤῸ ατζοδα χάδῃ, ὁ σκαταλῶν. [1 ϊϊ., 
ἰλε φἰμίίοπ. αι 186 οοτῃ ρατίδοῃ ἴδ Ὀθύνγθει 8 ταδῃ 
οὗ τπξο]]ἔρσοηςθ δπ ἃ Ῥσϑοῦοδὶ νϑάοπι ἀπά οἢΘ ὙΠῸ 
8 Γυ]οα ΕἸΠΊΡῚῪ ὉΥ Ὠ1Β ἸΟοῦ δρρεοιϊθ8. Τδθ τοδαᾶ- 
ἱῃρ οὗ 106. 2348, (ο. (860 7 πὶ. Νοί6ε) βονεθα δῃ 
ἈΡΡτθοϊδιοι οὗ ψηϑδὺ {1 σοηῖοχῆ ἀδιηδηαθα ἴῃ 1818 
ἰηβίδ 66. 



ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΤΞ. 
ἔαξβα υΣΞ ἐξ Ξε Ξοι ἐσοιδς ς ς το 5 

γον. 16. Βυχάθῃ οἹ ἃ ᾿ΟΣΏΟΣ (ἐν ὁδῷ). Οἱ, 
Μαῖι. χχίϊὶ, 4: 64]. νἱ. 5. 

νοσ. 18. ΤὮΘ ροίΐπϊ οὗ [86 οοπιρατίβοη ἷβ ἱῃ τ} 
ἔφδοϊ (Παὺ ποῖ 0 σ8ῃ ὃθ υδαὰ. 

Ψεν. 32. ᾿Απὸ προσώπου͵Γ’͵ Τὴ ποτὰ προσώπου 
ξοίοσβ ἴὸ ὑπαὶ ρϑιΐ οὗ ὑπΠ6 ἢοῦδθ Δ σἢ ἰβ ἢγδὺ β6θ 
ὉΥ ΟὨΘ Ὑ80 ἱβ δηςουίης, ἱ. 6., 186 ουαἴον ἔσοηΐϊ Μ8]], ΟΥ 

ΓΏΔΡΘ ἴῃ ἸΏΠΘΡ Μ8118 οὗ [ἢ6 ῬΟΤΟΝ, οπσγ. ψδη 
πο (δ δία απαάβ, Ρ. 427) ΒΔΥ8 οἵ ἴΠ6 Εαδίθγῃ 

δοῦθο: “ὍΤὴθ τηοδὺ ἐπηροτίδηϊ Ββροὶ ἰβ ἴΠ6 ΤΟΟΙῚ 
ὝΠΟΓΘ ΔΙΟΏΘ 1η8]6 δγβηροῦβ 810 ϑ(ηγί θά, δηὰ 
“8116ἀ ραν ἐχοείΐδποα ἴΠ6 ἐτισαπ, ΟΥ ταἰϊβοὰ ρ]διίοσπι. 
10 ἰβ βἰτυδίοα αἰτοοῖν ορροδῖϊθ ὑπ6 ἀοοῦ οὗ 6η- 
ἴγϑηοθ, ἢ [86 οουγὺ ἱπιοσυθηΐηρ, δηὰ ἰδ 8.}}} 
ἸΏΟΥΘ δυρροδιῖνο οὗ 8 ἰθηῦ (8 006 ΟὟΠΕΡ δρϑγί- 
Τηθη8, ὈσΐΩς ΘΓ ΓΟΙΥ ΟΡΘῖι ἴῃ ἔγοηΐ. [{8 ξπσηϊ το 
ςοπδίδίδ οὗ ἃ ἀἴνϑη δυγδηρθὰ Ὄροὴ [ὮΓ6Θ δἰάθ8 οὗ 
ἃ Ταϊδοὰ ρῥἰδίξογπι, ννἢ1}6 ἰῃ ἔγοηὶ οὗ ᾽Π96 ἸΔΊΟΥ [ἢ6 
ΕΥΘ ͵8 Βοπιϑίϊπηο8 γοΐγοβ θὰ ὈΥ 8 Ὀδδβίῃ οὗ δου ΟΥ 
ἃ )οϊείηρ ἐουπιδίη.᾽ 

γεῦ. 35. Το ὑδυ6] ἰοχὶ οὗ τη γοσϑ9 (χείλη 
ἀλλοτρίων ἐν τούτοις βαρυνθήσεται) ταλῖθ8 ΠΟ 
860,50, δηἃ 8 ἀου 1688 οογσιρί. ΕΥ̓ ΖΘΟΠ ΕΒ δαΡ- 

,Φροδίτἴου (μας ὩΣ διίοοὰ ἰμ [89 οτὶ φίηδὶ Ηθῦσον, 

881 

ὙΓΠῚΙῸ [Π0 Ο,ωτοοκ (ἀλλοτρίων) 18 ἃ ἰγδηδίδιίοη οὗ 

ὩΣ, ἰδ Ῥγοῦδθ]θ, δηὰ 1 μᾶνθ ὑγϑηδίδιθὰ 8ὸ"» 
οογάϊηρσὶγ. ΤὨθ ἔΌΓΙΒΟΣ πτογάβ ἐν τούτοις Βθθλ ἴο 

86 ἃ ὑγαῃβίδιίου οὐ ΤΙΣΙΝ (πρίοδὰ οἱ ΓΙ 2 Ὰ12)). 
8ο Ηἰιχί, Βτίσβομο, Βυηθοη 5 Μἰδείιονζ,. ---- ΤῸ 
ἃ ὍΔΙΔΩΟΘ; ἧ. 6., ΠΟΥ ΔΙῸ σδύθ.}] Υ σοῃδίἀογοαὰ 
ΕΥ̓͂ οἴμοτθ, ΟΥ̓ ὉΥ ὈΠΘΙΊΒΘΙγΟΒ, Ὀοίογθ ΠΟΥ 810 
υἱϊογοά. 

γόον. 36. Τα ὕπο ον του. ΤΊΘΥ ΘρΟΔΚ ΟὨΪΥ 
ὙΠ ὉΠΟῪ Ὦδνθ ἀ0]Υ Ῥοηάογθά, 

γεν. 27. Βεαῖδῃ, τὸν σατανᾶν. 10 ἰδ ποῦ 80 
οονίδίη τΠδὺ [Π6 ῥτίῃοο οὗ δν]} 18 ὮθΓθ πιεδηῖ. Ηβ 
8 αὖ Ἰοδδῦ ΠΟΎΏΘΙΘ 680 ΔΙ ἀρὰ ἴο ὈΥ̓͂ Οἵ Ὁ ΔυῦΠοΥ, 
ΠΟΥ ἴῃ ΔΠΥ͂ ΟΥΠΘΓ οὗ ἔπ ΟἹά Τοβίαπιθηὺ ΑΡΟοογΥ ΡΠ] 
ὈΟΟΚΒ, οχεοορίϊηρ ἮΝ ἰβάοπῃ (ἰϊ. 324), γῇθτθ διάβολος 
ἷ8 ἰάοπ ἢ 64 τ [ἢ [ἢ βογρθηῦ οὗ Ῥαγϑαάΐβθ. ὅδ} 0} 5 
ιδίε λιοιίοπατῳ (ἰϊϊ. 1146), ΒΟΥ ΟΥΘΣ, τ ΠΘΓΑΪΥ͂ 
π8ι1866ἀ ἴῃ δαγίηρ τὺ ἸΠ6ΓῸ 8 Ὀξ Οη6 ραββαρο ἱῃ 
0 ΑΡΟΟΣΥΡἢΑΙ Κ8 νποσο ϑαΐδῃ 8 τηϑηϊίοῃθα. 
ΟἿ, ατιΐςῖθ 71 εμὶ ἰῃ Ἡθγζορ β δ εαί- ἔποεγζ. Ιπ 
ΔΗΩΥ͂ 6886, [6 ΓΙΌΣ ΓΟΡΓΘΒΘη(Β [ἢδὺ ἃ το κοα τηδῃ, 
ἰηϑίοδα οὗ συγβίηρ ϑαΐϑιη, {Π|6 ΘΏΘΠΙΥ͂, Δ8 ὑΠ6 δῦ- 
ΓΠΟΡ οὗ διΐβ πιϊδίοτίαῃθ, τϊρῦ ὈοίίοΣ ὑπηκ οὗ 
δ᾽ π)86], 

ΟἾΑΡΤΕΕ ΧΧΙΠ. 

Α ΒΙΟΤΗΕΟΙ, 3αἩ ἰβΒ {1 τ 

ΤῆΘ ογοσ-ῦο]α ἀἱ 

1 

2 

ϑ 

4 

ὄ 
ὅ μα θοί νν}}}} ἀοϑρίβο μδγ, "ἢ 

Ἵ Ηὸ σγο 5 ὑδβομϑίῃ 8 100] 

8 
Απᾶά δἱ {Π6 δπά, ἢθ Μ01]] 88 γ, 

11 

18 ΠΙΓΩΥ βίοῃθ, 
Αμπᾶ ΘΥΘΙΥ Ο0Π6 Ὑ11] Ηἷ88 ΟΥ̓ Γ 3 8 αἱ 
Α β]ουῆυ! για ἰβ {|κὸ ὃ (Π6 Π11}} οὗ 8 ἀθηρἘ]]}}, 
ἘΘΙῪ πιαπ (μα [Δ Κ68 Ὁ ἊΡ ν1}} βιακο λὲς ῃδηά. 
Α ἔμ Β βιιβπιθ ἰ8 ἰῃ Ὀοροιξϊπρ' δὴ πα βοὶ ρ 6 βοῃ," 
Αμά “οὐ 8 ὃ ἀδυρθίθγ ἰ8 ὈΟγπ ἰ0 ἷδ ὅ 1088. 
Α φγυάοθπιῖ ἀυεῆτοι ΜΨ111 σοῦ ΒοΙΒ61 ἃ μυβρδηά," 
Βαΐῦ 886 ὑμαὺύ δούϑι ἢ βῃῃδιθἤ}} } ἰβ ἃ στοῦ ἰο μοῦ ἔδίμον. 

εἰ ἔα μο Σ δηὰ 15 Ὠυβθδπα, 

Τηϑίγυσίίοη 13 ουξ οὗ ΒΟΆΒΟΠ ἐξ αϑ τη ϑἷο ἰπ ΠΟΌΓΗΪηΡ ; 
Βυΐὺ βίγρθ8 δηα αἰβοὶ ρ] η6 ᾶΓ6 τ] βάοιι αὖ 81} 1168. 

ἐ8 αϑ Ομ ἰμδὺ γ᾽ υθὲδ ἃ ροίβῃογα ἱοροίθ ον : 
Η6 1δ ψακϑί οὨ6 ἔτγοπι ἃ Βου Πα 5]66ρ. 
Ηο δαὶ ἀϊβοουγβϑίῃ 15 ἰο 8 ἴο0] ἀἰβοουγβϑι 17 ὅ0 ΟὯ6 ἰῃ ἃ 8] 6 Γ, 

Ὑ͵μαὺ ἴθ 1018 
Ὑγ66ρ ουδσ ᾿ 16 ἀθδά, ἴον Ἰἱρεὺ Δ1]οὰ ; Ὁ 
Αμὰ γγ66ρ ΟΥ̓́ΔΣ 8 3) [00], ἔογ ἀπάογβίδηίηρ' [116α.3 

οι. 1-8. --1ὰ.. Υ. : ἰδ οΘοτηραεοὰ ἴο (συνεβλήθη, ἰδ ἰλγοιση ἐοξείλον ισίἐλ; Ἀθτο, ἴος ἐδ δδῖκο οὗ δοϊωροσίβοῃ). 3 λών. 

ουὲ ἰο (ἐκσνριεῖ τόδ τοί Αὐδε ομξ, Ὀθς, 88 101] οὐνοὰ ὉΥ ἐπί Βοσϑ, ἀου δ .1665 δἰδη ἀκ ἴοσ ἐμο Ἠοῦ. Ὡ", Το] ονϑὰ ὉΥ Ὧν, 

Τμὸ δοῖ} τοσῦ, ζο] οπϑὰ ὮΥ Ὁ Σθϑ!ς 0 τολὶδέϊε 70᾽). 8 οοτμῃρατϊοὰ ἴο. 4 ΑἩ ΟΥ̓ υτίτοὰ δοῦ ὦ ἐδο ἀἰδοιοῦνῦ οὗ 

εἱὸ ἰδίῃος [δὲ Ὀεχαὺ πίτῃ (Αἰσχύνη πατρὸς ὃν γεννήσει ἀπαιδεύτου)... δ ἃ "οϊϊελ. 6 λὲς ([ὴὩ0 οσοπίοχὺ Τοαυΐτοϑα ἰ{). 
οση. 4-8. --  Α, Υ. : νιἱδο (φρονίμη). 8 5} 4}} Ὀσίηκ δῇ ἰθ μοζίδηοο ἴο οΥ ὨυδΡδη (πλγᾷ., σλαὶϊὶ δὲ ἰλε ἀδὶν οΥΓ ἈΦ 

λυϑδαπά. Οἵ. Οὐοηι.). 9 Βυϊ(καῶ . . .. δὲ [δὲ γοῖ ἢ ἀϊδουθαεῖν (καταισχύνουσα) ἰδ μοτ δύ μο0 γ᾽5 ΒΟΔΥΓΏ 656. 

10 8κ8ο ἐλαὶ ἱξ Ὀοϊὰ (ἡ θρασεῖα) ἀϊσπιοπουγοῖδ δοίᾷ λὲν δίμοτ δὰ ἀεγ. 1. Βυΐ (ΒΟΥ Ὀοΐὰ Δ.Δ}} ἀδαρίϑο μοῦ. (ΒΒ; ΒΘΏ 
Ῥἰδεϊισεγκ. ““Βυϊ1 πιοτὸ ἐθδη ὈοΐῺ κλ8}} βὴ ἀεγϑεί Ὀ6 ἀοδρίφοὰ,.᾽) νυν ἰοἢ ϑϑοσδ ἴο βϊδ ποῖ μοΣ ἐμ6 οοῃίοχὺ ΒΟΥ ἐμο Οτεοὶς 
88 Ὑ6]] 88 ἰἢο Οἶασ. ζγ., καὶ ὑπὸ ἀμφοτέρων ἀτιμασθήσεται). 12.Α (Δ1]6 (866 Οὐτη.). 15 Βοὺ (Ετ] Σδο 9 γοσοῖγοο δά 
ἴτοτα 111. Σ. 6. δδ. 106. 1δδ. 81]. ; ἐαχέ. γες., Ὑτὶἰϊ 11., οὔ 186) εἰτίρϑα διὰ οοστθοϊίζοη οὗ τννἡἱδάοιῃ (τὶ σδοθ τϑουΐτον σοφία 
ἥτοσυ. Χ. ΟἹὰ 14. ; ἐεχέ. γϑο., 11., δῃηὰ τηοδὶ Ὁοαά,., σοφίας. Οἵ. Οὐπι.) αγεὰ ὭΘΥΟΣ οὐἱ οὗ {ἰϊλο (ἐν παντὶ καιρῷ ; 106. 248. 
Οο. ομχίὲ παντῶ. 

Ψοτ. 1-10. --Ἰ ἃ. Υ. : ὝΔοκο. 1 Αμὰ αἱ Ὧο ἰδεΐ. 16 τ61]1ο ἢ ἃ 819 (566 τοῦ. θ). 21 ροαϊκοίῃ (δα Ἰνοσὰ). 
18 γος ἀΦ Βδιἢ ἰοϊὰ λέ; 816, Βα ΜἘΠΠΡΔΥ, ὙΓΒδὶ ἰδ ἴμο τπδέϊοσ. ΑἹ Υ. (νόγυ. 9, 10) δ ἀβ τυδδῖὶ δρροδ ἕω Η. 106. 248. (ο. 
ἐσηπιθάϊδιο }γ δἱΐοι τοῦ. 6: 17 δὨ] άσθα Εἶν ΟΠ ΘΒΕΙ͂Υ, δὰ ἤδτο Ἡογοιν μα], ΤΠΟΥ δ 8}} ΟΟΥ̓́Σ (86 Ὀαδοηθθα οὗ ἐδπεῖν 
Ῥαο. ΒΗ οἰἰἸάγοι, Ὀοΐης Βαυρμέγ, του ἀἰκάδίη δπὰ δαὶ οὗ πυτίυτο, ο δἰδίη ἐμ ΠΟΌΙ ΠΥ οὗὨ ὑποῖς Κἰπάγϑά. 
εχ. 11-1δ. -Ἰ9.Ὰ.Υ. ς 1ον (ἐπί). Ὁ 8ὸ Πείἢ ἰοϑδὲ ἔὴο ᾿ρκὰν (ἐξέλιπο γὰρ φῶς. ἴπ (ἢ οτἱκίῃδὶ ἔπ γ6 ῬΧΟΌΔΟΌΙΥ δἱοοὰ 

ὙΠ, ΒΊΟΣ βου]ὰ δνο Ὀδϑῃ σου δτοά ὃν φῶς αὐτοῦ). 41 705 ὅδ:ο. 353 δὈὨ0Ὸ υδη οί υπάἀοτείδιαϊης (ἐξέλιπε γὰρ 
φῷ ᾷ 



9388 ΤῊΒ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

Ὗ66Ρ βοΐε]ν ονον  {π6 ἀοϑάᾶ, ἔοῦ ἢ τϑηΐ (0 [ιἷβ τϑβέ ; 3 
Βαΐ ἐμ 116 οὗ [Π6 700] ἐξ τΤοσβθ ἔβη ἀθδίῃ. 

12 ὅϑθνυϑῃ ἀδγβ Ἃ0 πιέῆ του ἴον λέῃ ἐλαί ἐξ ἀθδᾶ, 
Βαΐ ἴον ἃ ἴ00] Δῃὰ δὴ ὈΠΡΌΑΙΥ πιαπ, 811 (Π6 ἀδγβ οὗἉ μὲἷβ 116. 

18 ΤαΙκ ποῦ τυ οἢ τ} 8 ἴοοὶϊ, 
ἈΑπά ρῸ πού ἴο Βίτη (Παὺ Βα} πὸ πᾶογθίδῃϊηρ ; 
Βόνγατγο οὗ δῖπι, ἰ6δὲ ἴῆου ἤᾶγο ἔγοιὉ]6, 
Απά ἰδοὺ 884}0 ποὺ 6 ἀ6Η16α τ 8 8]ανοσ. 
ΤΌΓΗ ΔΎΑΥ ὁ ἴσοότὰ δἶτῃ, δηα (ποὺ 88}8}0 πα χϑβί, 
Ἀπᾶ πού ὉΘ τηδ46 ΒΟΥΤῪ ΒΣΟΌΡὮ Βἷδ8 [0]]γ.Ὁ 

14 ΥὙ δὶ 18 βθαυὶοσ μ8π 16Δα ἢ ὃ 
Αμπὰ νψδὶ οὐδόν Ὡδτὴθ 88 ἐΐ {8} ἴ ἴοο]ϊ ἢ 

15 δδῃηᾶ, δῃάὰ β8]}, δηἀ ἃ τη888 οὗ 'σοῃ, ἐξ ϑαβδίϑν ἰ0 Ὀθδν ὃ 
Τθδη ἃ τδὴ ]πουὺ Ὁπαογβίδηαϊηρ, 

160 Α ποοάθῃ ογόβθῦθδιῃ θουπαὰ ἰηἴο 8 ὈῈ Πα σ ΜΥ}}}} ποὺ 6 Ἰοοβθηθᾶ ὮὉΥ͂ 8ὴ θδγίδ- 
4υδκε;" “ 

50 8 μιοατί ΘΒΙΔὈ]ΠΒη6α ἰῃ 8. γγχ60}1 σομπβίἀθγθᾶ ρσροβο {11 ποὺ ὑγθῖμῦ]θ δὲ [80 
ΟΓἸ818.1 

17. Αἅ θαγὺ βϑυ]6α Ὁροη 8ῃ ἰη 6] σοηῦ ρΌΓΡΟΒΘ, 
18 48 16 ρ]ϑίοσ. ογῃϑδιηθηΐ οὗ ἃ ρο]]} Βῃ64 τ78]].1} 5 

18 ῬΡαΪ]6β βϑύ οἢ 8 μὶρῇ ρ]δοθ ν}}}} ποὺ 12 βίδπα δραϊηβὲ ὑμ6 ᾿]ηα, 
830 8 ἔδαγία] μϑαγὲ δαδϑα ὁπ ἃ 001 5 ρυσροβθ᾽ ψ1}] ποὶ 12 βίδῃα δραϊηβῦ ΔΏΥ Δ] Δτπλ, δ 

19. ΗἯδῤρ (δδῖ ργιοκοί [πΠ6 ογα Ὑ11}] τα Κα ἔθδσβ ἴο 14]] ; 
Απά δ6 {ἐπδὲ ρῥγίοκϑιι ἐπθ Βοαγί πιλικοίῃ ἐξ ὑο ΒΙΘΥ ΒΘηΒ᾽ Πἰ σΘῃ688.} 

22 Ηϑδ ψ8}ο "5 σββίθι ἃ βίοῃβ δὖ {86 Ὀἷγὰβ ἔγαυθίῃ {ἤθτὰ ΔΙΔΥ͂, 
ΑὩα 6 ἐδπαῦ ὑρρτδιάθίῃ λὲδ ἔτ πα Ὀγθα κοί ἔγι Θ8}}ρ. 

21] ὙΠουρΆ μοῦ ἀγονγθβὶ ἃ βιυογαὰ δραϊηβί τῃΥ ἔγϊοπᾶ, ἀθδραὶν ᾿ ποῖ, 
ΕῸΓ {Π|6Γ6 ΤΩΔΥῪ ὃ6 ἃ ἰυγηΐηρς ὈΔ0Κ.᾽5 

22 ὙΠουρῈ 1 ἰδοὺ Βαβὲ ορθηθα [ΠΥ τοῦ αραϊηβύ [ΒΥ ἔτ θπα, θα ν οί, 
ΕῸΓΡ {Π6Γ6 ἸΔΔΥ ὈΘ 8 ΓΘΟΟΘΟΙΟΙ Αἰ οῃ. 
Εχορρύ ἴον 3 Ὁρθταϊαϊπρ, δᾶ 53: ρυἱάθ, δπα 31 ἀἰβοϊοβίηρ οὗ βθογϑίβ, δῃὰ 5 4. ἐγθδοὶ- 

ΘΓΟὰΒ Μουπά: 
Ἐγτ 33 (ῃ686 ἐῤλέποξβ ΘΥΘΙΎ ἐγ θηα {11} ἀθραγί. β 

28 Οδίῃ Ἴογθᾶϊο τ ἢ (ΠΥ 5. ὨΘΙΡΉΒΟΓ ἴῃ ἀξ ΡΟΥΘΣΊΥ, 
ΤΙδὺ δοὰ τιαγοβὺ ΓΘ] Ο] 06 36 ἰὴ ἢΪ8 ὈΓΟΒΡΘΙΙΙΥ ; 
ΑὈΙ46 βιθδαΐαβί απίο ᾿ΐτὰ ἰπ Π6 ὑτὴ6 οὗ δὼ ΑἸ ΠΟ οΣ, 
ΤΒδῦ (μοι ταγοϑϑὺ Ὀ6 Βοῖν πῖίἢ λὲπι ἴῃ ἰδ που ίαρο.᾿Ὁ 

24 Ἐοίογοδ 8 ἢγο, βιβοϊκο οὗ (Π6 ἔΌΓΠΔΟΘ δηᾶ γϑροσ, 
80 του ]ἔηρ Ὀοΐογθ Ὀ]οοά. 

28 1 ν}]}] ποὺ Ὀ6 δβῃδῃιθα ἰο ργοίθοί ἃ ἔτ] θηᾶ, 
Απάὰ 1 Μ}1}} ποὺ 7 μἰά6 τηγβϑὶῖ ἔγομῃ Εἶπ. 

26 Απα 1 6.ν]]} 33 Βδρρϑὴ υπίο τη6 ὈΥ͂ Ἀ1Π|, 
ΕΥΘΓῪ ΟὯ6 (ῃδύ Ποαγοί τέ ν71}}} Ὀθυνασθ οὗ Εἶπ. 

σύνεσις; 11., ὉΥ ἴο ἥτε παπᾶ, ΠῚ. Χ. Ο. 28. 166. 296. ΑἸά., τΒϊ ἢ ἴ6 4] Δ ΔΙΤΟΥ οὗ δυϊμοτίεἶ65, τοδὰ σύνεσιν ; πὶ 
[80 γοτὺ ἰ8 ῬογΏΔΡΒ δοίῖίος χοηἀεσοὰ ἰπ σδη δὶ ἰγ 6 }}7 ὮΟΤΟ, 858 ' ἴδ ργϑοθάξηρ 1ΐπ6). 1 Μεῖκο ᾿ἰδε10 (ἥδιον) τοορίπ ας [0Σ. 

8 [6 δὶ τοδὶ (ἀνεπαύσατο). δ ΏΘΥΟΥ. . .. ζοο]οΥθα (τ Γς., ὙΠ ΘΏ Ὧθ Βῃαῖχο ΟΥ̓ λὲς Δ) 1}}}. 4 Ἰχορδχὶ (ἔκκλινον). 
δ ὭΘΥΟΡ ὃ9 ἀϊδαυϊοἰοα (οὗ μὴ ἀκηδιάσῃς ΞΞ (1) δε ισίλομέ οαγα, (2) δὲ οαδὲ ἀσισπ, σαα) ττἰζ πιλάποδδ (ἐν τῇ ἀπονοίᾳ αὐτοῦ. 
Οοά. 28. οπιὶίδ αὐτοῦ.) 6 Ἰρδὰ (τ ἔσαν τϑοοῖνοβ μόλιβον --- ροοῖ. 70 μόλυβδον --- ἰγοῦι 111. Χ. Ο. 28. 167. 1 16 αἱϑο 
16 τεδαΐης οἵ 11. ΤΏΘ ᾿δίϑὺ όοσαι ὙΔ8 μόλυβος, τμίοΝ ἰ6 {πὸ τοδαϊῃκ --- ἰὴ δος. -- οὗ δδ. 248. 258. 254. 296. 808. 6σο.). 
Τ ὶς [6 Ὠδῖηο ὑδβογθοῖῦ Ὀύὺϊ (τί αὐτῷ ὄνομα ἀλλ᾽ ἡ). 8 οδδίοσ (εὕὔκοπον, μᾶλλον Ὀδίηρ υπἀοτείοοὰ. Οοἀά. 108. 248. 4]. 
0ο. ἈδΔΥο [ἢ 6 ΣΟΙΩΡΔ͵ΤΔΙ 6). 

Ψοτο. 106-19. ---9ὰκ.Υ.: 42 πῦον καἰτὶ διὰ Ὀουηᾶ ἐορβοῖβοῦ ἴῃ... .. οδῃθοὶ ὈῸ Ἰοοκοὰ τὶ Βμδκίηρ (ἐν σνσσεισμφ). 
10 1η6 Ὠθδχῦ ἰμδὺ ἰ6 δαί δ] ἰαμοὰ ὈΥ δάνίκοὰ σου ηβοὶ (ἐπὶ διανοήματος βονλῆς) 8881} 0ΔΣ δὖ ἨΟ {ἰτ9 (ἐν --- Η, 106. 248. Οο. 
δια παντί --- καιρῷ --- 248. ὁ. δἀά φόβῳ --- οὐ δειλιάσει). τι. ἃ. ἐδβουρδῖ οὗ υπαἀαγείδηαίϊηρ (ἐπὶ διανοίᾳ --- διανοίας, ἐεζέ. 
τες. διὰ 11. --- συνέσεως) 15 Δὲ ἃ ἴδἷν ῥ]αἰδιοτίης (κόσμος ψαμμωτός) οὐἱ ἐπ τν8}} (ἐπὶ τοίχου, 23. 248. 6ο.) οὗ ἃ ΔΙ ΠΟΥ 
(ϑῦ.,) ο7α Ῥοϊλεα ιυαἱ]ὲ[}. 15 ὭΘΨΟΣ (οὗ μή). 158. ἰὴ τπ6 ἐτηλδαϊ πδίίου οὗ ἃ ἴοοὶ (εΖ. Οὐπι.) σὁδῃιηοῦ. 14 ὅοδσ. 1 ἂς 
Κηον]εάκο (αἴσθησις ΞΞ α ϑεπβαϊίΐονκ, ὮΘΙΘ ὨδίυγΔΙ]Υ, οὗ ραἰη). 

γετε. 20-26. --Ἰό ΑΟΥ.: ΜΏοΔΟο. 1] δε γ᾿... ψεὲ ἀοδραῖσ. [ἔ1δ σρίυτηίΐορ ἰο Καυοων. 1 χ΄. 39. μον (πλήν, 
ψἰῸ [6 (6ῃ.). 51 ὁ (καί, [ἢ 686} ἰπδίδῃςθ). ΑΚ3 Ἐοσ, ἴον (γάρ ἰπβοσίοὰ Ὁγ Η. 60... 35 Βὸ ζα 7] ἰο ἐὰν (Πίστιν 
κτήσαι; οἵ. Οοπι.). Ἅ χο]οΐοο (Ετ  ἔσβο!θ σϑοοῖγοδ εὐφρανθῇς τοι 111. --- τ οἢ δά σύ --- Χ. 28. δδ. 106. ἃ]. ΟἹ [κἱ.; 
ἐεχί. γεο., ὁμοῦ πλησθῇς). 35 Ἰγοῦ]9..... μογίδρο (106. 248. Οο. δΔἀὰ 88 ἰδ Α. Υ'΄., δ 16 ἰδδὲ ρματί οὗ τοσ. 23: ΕῸΣ ἃ 
ῬΘΔΉ Θεὶδίθ ἐξ ποῖ ΔΙΎΥΘΔΥΒ ἴο 6 δσοπίοιηπθὰ : ΝῸΣ ἐδο τίς ἰδὲ ἰ5 ζοο δ ἴο Ὀ6 δὰ ἰῃ διἀπιίται 08). 86. Ἂς (6 Υδροὺυζ 

διὰ δοοκο οὗ ἃ {0 ΧΔο0 φοείλ Ὀαΐογο ἔπο ἦτο. 81: ἀοζεοθὰδ. .. , Νοῖμον τὶ} 1. Ψ9 σῊν οἱ]. 
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27 Ο ἐδαῦ Οπθ που]ά βοὺ ἃ ναί ἀροι ἦ ΓΑΥ̓͂ πιου ἢ, 
Αμᾶ ἃ διυθίηρ᾽ 868] ἢ Ὁροὴ τΩΥ 1108, 
ΤΠδῦ 1 [4}1 πού Ὀγ ἰἰ,2 
Απά 4 ΤΥ ἰΟὨρῈΘ ἀθΒΙΓΟΥ͂ Ιη6 ποΐ. 

Ψα;. 37. --- Ὁ ΑΟὟ. : ὙΈο 58)8]} μοὶ ἃ ννσδίοϊι Ὀοζοσο. 3 564] οὗ νι δάουι (σφραγῖδα πανοῦργον ; οἷ. Οοηι.). δ ποῖ δυᾶ- 
ἄδη!)γ (106. 248, Οο. δὐὰ αἰφνιδίως αἴξος ἀπ᾽ αὑτῆς) ὉΥ ἕδοιῃ (60 283.). 4 Απὰ ἐλαι. 

ΟἸΡρεε ΧΧΙ͂, 

ψοσ. 1. Α δι Ὦν δβἴοῃϑθ. Οπο (πδὺ πὰ Ὀόδη 
τιϑοὰ ἔθ. ΠΥ ρΡΌγροθθθ. Τῇ ροϊηΐ οὗὨ ΘσΟΙΠΡΔΤΥΊ- 
ΒΟῺ 15 ποῖ ἴῃ [6 Ὑγογ ἢ] Β8Ώ 688 Οὗ [ἢ δίοῃθ, Ὀυΐ ἰῃ 
ῖδο ἔδεῖ τηδι ἴο τουςἢ ἰδ τνου]ὰ 06 ρο]] οι. ΤΒ6 
ξο] ον: γοσϑο σοηϊαϊηβ {Π6 ΒΒ Ππλ6 ζΖΘΏΘΓΑΆΙ 468. 

γον. 8. Τὰ Ὀοροίῃς, ἱἰ. 6., ἐπ Λαυίπρ δεσοίίεη, 
δείπρ (ἦε γαίλεν οὐ. ΤΊ εοπηροιζίου οὗ τ᾿πουρἘῦ ἰ8 
οὈνιοθβ. ὅθ βου ἔα] πθϑ8 88 δὰ Ὀθθῃ 7υδβὶ 
ΒΡΟΚΘΩ οὗ ννἃ8 ἴΠ6 γϑϑι}]ῦ οὗ Ὀ8α ὑγαὶ ΠΙηρ, ΟΣ ΓΑΙΠΟΓ 
οὗ [Π|ὸ δε κ οὗ ῬΤΟΡΟΣ ὑταϊπίηρ,. 

Μοχ. 4. ὙΠῸ ᾿αβὺ αϑβϑοσυίίοη οὗ Ὑθγ80 8 18 ΠΟῪ 
ἸΏΟΓΘ {Ὁ}}Υ Βαυρροτίθα ἀπά ἱ{ΠΠπδίσαῦθά. Οτοῖΐαϑ 
δὰ Ατηδὶὰ, ἡ ἢ οὖν ἘΠΡΊΒῃ νϑγρβίοπ, ἱπιριὸρ- 
ΕΥΥ Ἤοπβιγυθαὰ κληρονομήσει ᾿ἴκ6 [6 ΗΡΗΙ ἴῃ 
Ηοῦγονν. [Ὁ 18 ΠἸΘΓΆΙ]]Ὺ : “ ΜΠ} σοῦ ἱπίο 8- 
βίο " οὗ ΠῈΣ πυβθαμὰ. δ))6 οι] χοῦ ἃ δβιι108.0]6 
Βυβθδηα. 

γορ. 5. Τὸ ονϑσ- ο]Ϊά. ὐὀτοϊίυβ: “ ὥμα 
οπιπία αἰαοὲ ,αξετε, σφι βαπαπι ποῊ υετείμν.᾽") 816 
8 ΟΏΘ ὙΠΟ ἀοθβ ποῦ σᾶγθ ἴογ ἢθῖ σεραϊδίίοη. Οἔ,, 
Ῥτον. ἰχ. 18 ; χὶϊ!, 16. 
ον. 6. Διήγησις Πι68η8 8 πατταίυο (Β60 Υἱ. 835, 

ἷχ. 15; 2 Μϑβος. ᾿Ϊ. 82, νἱ. 17); Ὀπῦ Πογθ, 88 ὕΠ6 
σομπϑοῖίοη Βῆον, ἰΒ υδοα ἰπ Π6 86η86 οὗ αἰϑοοιιγ86 
ΟΥ ἐπδίτιιείϊοη. "ΓΘ Βθῆβα οὗ [π6 ἰδίου οἰδυδθ 18 
πιθς ἢ ὍΠ6 8810, γ ΒούΠ6Γ 9 σϑϑὰ σοφία ΟΥ̓ σοφίας. 
Ιῃ [09 ᾿δίςο᾽ 486 ἱΐ ἡ ου]ὰ πηθδῃ, “ 18 ἴΠ60 ρατί οὗ 
ψϊβάοτῃ.᾿ἢ 

νεσ. 7. Α ροϊεβοσάᾶ, ὄστρακον. Το πογὰ ἴβ 
υδοαἃ οΟ]]οοὔνο! Υ ἔογ ἔσαρτηθηϊβ οὗ δὴ θᾶγῦῃθῃ 
το 886]. --- Ὑ ΔΙΚοΙ οὔθ (ἐξεγείρων; 348. (ο., καὶ 
ἐξεγείρει), ἴ. 6., ὮΘ 85 ἴ0 ἀὸ ΥΥἱ ἢ ΟὯΘ νν80 Μ1}} 
1661 μο ἱπίογοδβῦ ἴῃ δῦ ὮΘ ἢΔ8 ἴ0 ὈΓΟβθηϊ. 

γον. 11. νοσεθ ἴδῃ ἄδδίῃ, ῬΤΠὸ ὉΒουρπὶ 
͵8, {πΠδὸ 8116 8 116 18 ἃ ᾿ἰξθ οὗ βίῃ, γῇ Π6 18 
ἀοδὰ δα 11} σϑᾶδβθ ἴο ἀο ἢῶγπι. 

νον. 12. Βονϑα ἄδυϑβ. Οἱ. δυά! χυὶ. 34, δηὰ 
δῦ [ππορ, Δι δίε ΠΑΡΗ͂Ι, 578 

γον. 13. Ἐντιναγμῷ. ΤΠ ψοτὰ ἰ5 Τουπὰ πο- 
ψὮοΤο οἷ8δ0. [0 8 ἀογνοαὰ ἔτομῃ ἐντινάσσειν, ἢ 
10 πιϑδηΐης ἰο δλαζε ἱπ οὐ ἱπίο; δῃηὰ ὃν [Π6 Ηθδ]- 
Ἰοπίϑι8, (0 σαδὶ αἰἵσαψ. τοί ὑγδηβίαῖθϑ ὈΥ ῥστο- 
7εσιῖο, ε)ασυίαίίο (ϑριαϊ Ὀεΐηρ υπάδγβύοοα) Ξξξ ὑεγδα 

οϑα. ΝΟ ἴᾶνο στοπαογεὰ Ὁ} ΕὙΠΖΒΟΏΘ δηα 
ὉΠΒΟΠ 8 Βιδείισενα ὉΥ δἰαυεῦ, ΜΝ ὨΪΟὮ ΟὗἨ σουχδθ 18 

βρυγαῦνο! υβοὰ ἴον Ἰονν δηὰ ξοο}}5}} γοσάβ. 
νογ. 14. ψνμδῦ ἰδ μοανίοσ (βαρυνθήσεται). Τι 

ἐδ ἀϑοὰ ἴῃ ὑΠ6 δθοοπὰ οἰδίβο ἱπ [ἢ δ6η86 οὗ δὼ- 
ἀεηβοπιεα, '. 6., .88 ἰπ 118 6 80 ὈΟΤΉ 8 ᾿ΣΐοΓᾺ] δηὰ 
δ  λρδε ὐνὰ τη ΘΕ ]ην. 

οἵ. 16. ΤῸ νογὰ ἱμάντωσις, ἩὨϊΟΝ τηθδηΐ α 
δἱπαϊπο ιυἱκὰλ ἰλοπσδ, ΔΒ δ)80ὸ πδοὰ ([ΧΧ.} ἔοσ 8 
Ῥίοςθ οὗ υἰιηθου πδοᾶ ἔου οἱπάϊπρ ἃ θα αὶπρ ἴο 
εἴθοσ, δηὰ ἀοιυῦ!)638 ἃ ΟΥΟββ- ὈΕ8 ΠῚ ΟΥ ὈΓΆΟΘ ἰ8 
τα πηόϑῶῖ. Ἡοῦβοβ 80 οοῃπδιγιυοίοα, 85 5 γγ6]]} 

Κυονῃ, δτὸ ὈδΘιΟΡ 8016 ἴο τὶ ϑίδη ἃ 1ῃ6 ΒῇοςοΚ οὗ 
ΘΑΤΙΠασΔΚο8 ὕθδη ἴΠο86 ὈΠ1]ῦ δἰ πιρ]ν οὗ βἴοῃβ οσ 
τος. Οπ οδυιιῃαυδῖοβ ἰπ ἴῃ Βδβῦ, οἷ. νὴ 
Ἰκηηορ, Διδίε  απάβ, Ρ. 577. --- ΤΊΘΕΙ] δὲ ὑ8 6 
ασίδίβ, ἐν καιρῷ. 4 ἰδὲ πίοῖ 9 ἐἶπιδ, Ἰα 6 }γ, ΘῈ | αἰε, διιβίεἰεηΐ 868]. 
ἴῃ ΒὲΣθ58 ζΟΙΏΘ8. 

γογ. 17. Ἐπὶ διανοίᾳ συνέσεως. 1 18 ποῖ γΟΥῪ 
ΘΑΘΥ͂ ἴ0 ΘΧΡΓΘΒΒ ἴἢ6 πηρϑδηΐηρ οὗ [Π686 ΜΟΓΩΒ ἰῃ Ἐπ ρ- 
8}. ΤἘθ Α. Υ. μᾶ8 ὑγβηδβίοσγσοα ἴθ. ΗΘ Ὀγδίβπι, 
Ὀὰὺ υἱίπουῦ οἰνίηρῦ 8 ΟἸΘΆΓ Βθ0η80θ.0ὡὨ Ὑπὸ ψογὰβ 
Ππιόλῃ πιο [6 58110 ἃ8 ὙΠΑΙ νγὸ ΘΧΡΓΕ85 ὈΥ̓͂ “ ᾿η- 
16 ]]χϑηῦ ὑσὶ ποῖ Ρ]68,᾽ ἑ, 6., ῥσΙ ποῖ ρ] 68 οὗ δοϊίοη παῖ 
816 ἰοπηαθα ου οὐδογνυδίίοη, Κποπ]θάμο, διὰ τἰχὰς 
ΤΘΆΒΟΏ. 

γεν. 18. Ῥαῖϑδ (χάρακες: χάλακες, δπιαϊϊ δίοπεε, 
1Π. Ο. Η. 55. 41.).. Νοῦ ΡΓΟΙΘΌΙΪΥ δύο κα δὲ [ῸΓ 
ὑΠ6 δΒυρροτί οὗ νἱίπϑβ, [Π6 κάμαξ οὗ Ηοπιοεγ, Ὀαΐ 
Ῥαΐεβ υϑοὰ ἴον ἐογιβοδίίοη. -- ΟἿ 6 1001᾽8 ὑυσ- 
ῬοΟΒθ, ἐπὶ διανοήματος μωροῦ, εἴο. ΟΥΠΟΥΒ ἴγ815- 
Ἰαῖθ: “ὅ0 ἐλε ἐϊηιαὶ Ἀδατί οὔ λε γ0οἷ λοί(ς οι ἴηι ἠϊδ 
τεδοίμἑοη ἀσαϊπαὶ πο αν. Βαῖ, ᾿ἴέ (Πδὸ ψγοτα τἢ6 
τηθϑηΐηρ, γα πὶ ῦ ἤᾶνθ δχρθοῖοα ἴο ἢπὰ 4 αἰ ου- 
Θηῦ Διστδηροιηθηΐ οὗ [16 τνογὰβ ἴῃ ὉΠ6 Βϑηΐθηοθ. 

γογ. 19. Ῥυίοκοῖιι, νύσσων. Τἢθ συ ΐηρ, 
Θχοϊίης οὗ 1Π6 ΘΥ̓́68 ΒΟ π|8 ἴο Ὁθ ΓΘΟἔογγθα ἴο, 88 
ἴη6 ἤχυγαινο τηϑδηΐηρ οὗ [Π6 ποσὰ ἴῃ ἴῃ ποχὶ 
ΤᾺΘΠΔΌΘΡ Βῃο 8. Οἵ. ἤγουν. χχχ. 88, 707 ἃ βία }8 Ὁ 
ΟΠ ΡΔΓΒΟΙ. 

ογ. 2]. Ἐπάνοδος, ἃ τυ σχΐης Ὁδοῖς, Α ἰοΐδὶ 
σμΔηῶ9 'π ΟὨΘ᾽Β (66 ]1πρ8 Ὑ6ΓΘ ρΟΒ6 1016. 

γον. 32. ΤΥΘΔΟΒΟΤΟΒ ουηά, πληγῆς δολίας. 
ουπάβ ἢ ]οἢ ἅτ ρσίνθῃ ὈΥ 86 τορι τοῦ 
ἃ ὈΘΙΓΆΥΆΙ οὗ οΘοῃἤαθποθ δθὸπὶ [Ὁ ὃὈ6 πηρϑηῦ. 

γοσ. 338. Θαὶῃ ογϑάϊϊζ, πίστιν κτῆσαι ; ὨΔΙΊΟΙΥγ, 
Ὁγ Ὀοιὴσ {λ πἴ0] δπὰ κὶπα. Βγοίθοπποίοσ νουϊὰ 
σἤδημρο ὕπο γογὺ ἴο ποίησαι; Ὀιυῦ, 88 ΕὙ [2866 ἢδ8 
ΒΟ, ἐπ Ο886 [Πδὺ γοῦῦ ὙΓΘ6ΓῈ 508 [ἢ6 ἔογῃλ 
5ΠΟ0]4 ἢδνθ ΘΟ ποέει ΟΓΥ ποίησον. ΤὮΘ 86 η86 ἰθ 
ΔΙΓΘΔΟΥ οἴοάν Θηουρῆι. --- ΒΘ ΒοΙρ τὶ Ηἴτη ἰπ δὲ8 
Βοσίναφο. Τὴθ ψογαὰ ΤΏΘ818 [0 οὐπια ἱπὶο ροββεβϑϑῖοη 
οὗ ῥγορϑυῖν, γμϑῦπο ΟΥ̓ ἐμ ΠΟΤῚ ΓΆΠ 06 ΟΥ ΟΥ̓ΠΟΥ ΒΘ. 
[015 ὅσο πὰ ἴῃ [6 ἰαῖον αγροῖ, 85 ἴῃ π6 ΝΟ 
Τ᾽ δπρατηοηῦ, τὴ9 νογὰ8 κληρόνομος (Ο)0 τνῆο ἢ88 ἃ 
κλήροΞ), κληρονομία, ἀῃῃ!ὰ κληρονομέω δτα δορὰ ρεῆ- 
ΟΥΆΪΥ ὙΠ τοίογθηοθ ἴο ψνηδὺ 18 ἱπηοτιτοὰ ; ὑπαὶ 
ΒΟΙΏΘΌΠΠ65. [18 τη Δ Ώ]Ωρ χίνθϑ Ρ]Ά866 ἴο ὕΠ6 Τηογθ 
δηθγαὶ οὁπ6 οὗ ὁδβῖοη, ὙὙ ΠΟ ΠΘΤΘ 8180 τηϊρ ἢ 
ὕὑθ ὕὉπ0 οχϑδοῖ Ὁπουρῆῦ ἱπίθπαθα. Οὗ υϑῖθθ 4. 
Βοῖῖ ΕὙΖβοθα δηὰ Βιυηβοπ᾿Β διδείισογς ς68}} αἰΐθῃ- 
ιἰἰἴοη ἴο ἴθ ᾿ΟΥ̓ἮΎ ΤΏΟΤΆΪ ὈΪΆη6 οἡ ὙὨΐοῖ ἴἢ680 
ἸΠΔΧΊΤΩΒ οὗ [Π6 βοὴ οὗ δίγδε ὕοϑ, ΟΣὨ οὺγ τοὸ- 
ΠΊΆΓΚΒ ἰπ [Π6 [ηὐτοά. οὐ ἴΠ6 88πὶ0 Ροϊηΐ. 

νον. ῶ5. Το γσγοίϑοϊ (σκεπάσαι): 170 σίυο 8λοὶ- 
ἐοτ' ἴο, ἃ8, ἴογ ἰηδίδησθο, ὙΏ6Ὼ 6 15 Πθοΐηρ ἔγοῖη ΔῈ 
ΘΗΘΙΥ. ΤΠ βῦτγοβϑβ ὙνΒ]ο ἢ ἴῃ [ῃ6 Εἰαδιὶ 15. ἰδ] οἢ 
[η9 ἀπ οὈξογνϑῶοθ οὗ [86 τ]68 οὗ Ποβρὶ 8} ἰδ 
νὙ6}} Κπον. 

γον. 27. ΤΙΠΐβΒ νοῦῦ [48 ἰπάθϑά πὸ ἔογπι οὗ ἃ 
ααοϑιοῃ ; 80}}}, 1ϊ 18 ΤΏΟΤΘ ὈΓΟΡΘΟΙΙΥ͂ ἃ Γάγγου. ΤῺΘ 
μαπ]9 οὗ (σα ἰΒ οτρϊτῖοὰ ; [αΐ ἷς 15. ΟΙθασγ ΗΘ ν 80 
18 τηϑϑηῦ. --- Σφραγῖδα πανοῦργον. 16 ἰδοῦ πογὰ 
13. νδυοι δὶ γοηάογθά ὈΥ οοτῃπηθηζαίοῦβ ἴῃ {Π|8 
Ρϑβεδρο. [Ὁ ΤΏΘΔΏΒ, ἴῃ ἃ ροΟα 8θη50, δἠγεισα, ἐπ- 
σοπίοιιδ, Ἀπὰ ἰδ 5 ῬΓΟΌΔΌΪΝΥ υδϑθα πῃ ὑΠπὰϊ Β6ΏΒ6 Π6ΓΘ: 
Ὧ8 βοτιηοτῃϊηρ Πιίέεα ἰο ἰκὁ πα βουρἧϊ, α Πὲ, ἀρρτορτί- 

Ναϊσγα νυ, δυο} ἃ 8081 ψόοῦ]ὰ 
Ὀ6 ᾿τοίδάοπι, αἰβοτείϊοπ. 



940 ΤῊΞΒ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑΔΑ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΙΠῖ. 

1 ΟἾἿΟΒΡ, Εδίδοῦ δηα Ευ]ογ οὗ τὴν Ἶ 116, 
1,6 ανο τὴ6 ποῖ ἰο ὑπ6ῖγ σου Ώ86],23 
ΘΓ τὴ6 πού ἴο ὃ ͵411 ὈΥ͂ (Πϑὰ. 

2 Ο {δεῖ Ομθ νψου]ᾶ " βοῖ βοοῦγρϑβ ΟΥ̓ σΣ ΤΥ ὑπουρλι," 
Αμπα 86 αἰ 86 Ρ]1η6 οὗ τυ ϊβάοσωῃ οὐ Ὺ ταΐπθ μϑασΐ ; 
Ταῦ ἢ6 νου] βρᾶγο πού " τυΐῃθ ἸστΟΥΒΠΏΟΘΒ, 
Αἰὰ ρ488 ποῖ ὮὈΥ ΓᾺΥ͂ 81η8 : ἢ 

8 [1,6βὲ τοΐῃθ Ἰρῃογϑῆοθβ ἱποῦθΆ8θ0, 
ἈΑπᾶ ΓῺΥ 51:8 δου," 
Ἀμα 1 [4]] Ὀοΐοσθ πο Δνουβαγῖθδ, 
Αῃά ταΐῃθ ΘΠΘΙΩΥ͂ ΓΘ]ΟἾ 6 ΟΥ̓ΘΓ τη6.9 

4 ΟἽ Ιρτἅ, Εδίμοῦ δῃὰ Οοά οὗ τὴν Ἰ1ἴο, 
Οἷνϑ πη ποὺ Ἰδβοί νου δυ68,}9 
Αμὰ 11 [ὈΓῚ ΔΎΤΔΥ ]αδὺ ἔτοιῃ τη6.33 
1,οὐ ποὺ βοῦν ἀρροίϊίθ διᾷ 12 Ἰυβὺ οὗ {86 Ποβῇ ἰδῖκο Βο]ᾶ οἵ πιϑ; 
Απᾶ ργὶνθ τὴ6 ποῖ ΟΥ̓́Θ (0 8 ΒΠ81)6]688 τη. 

Ηθδϑσ, Ο ψὸ οἰ] άγθῃ, [86 ἀ8ο 1 Ρ11η6 οὗ [86 τηοσίἢ ; 
Ηδς μδὺ Κοδρϑί ἐξ 888}} ποὺ Ὀ6 δηβῃδγθα. 
Α βῆ 8}.4}}] 6 ἰδίκθῃ ὑῃγουρσ ἢ Ὠ18 110 8,15 
ΒοΙ ἃ ΓΙῸ Γ δπᾶ ἃ ὑγοπὰ τβϑῃ 88|8}} βίι 016 17 ἐΠΘΙΘΌΥ͂ 
᾿οουδβίοτῃ ποὺ {ΠΥ του 0 βιυυθαγίηρ, 
Απᾶ 86 ποῦ ᾽δ {πγ86] (0 (86 πδιαΐηρ οὗ (6 Ηοἷγ Ομ; 

1Ι0 ἘῸΣ 88 ἃ βοσυδῃίΐ ἰδμαύ 'β οἰ π8}1Υ ΡυηΙ8ηῃ64 ν1}} 1 ποί Ὀ6 νι πουῦ τγ4168,3 
80 8180 5 πο {πδὺ το γθί ἢ δηα βρθαθί (6 Νϑιῃὴθ 33 ΘΟ ΠΌΔΙ] 8}}8}} ηοΐ Ὧ6 ἔτγθθ 

ἔτοιῃ βίῃ. 
11. Αἰ τηδη ἰμδύ υβϑίἢ ταθοῦῇ βυγθασίηρ Ὑ7111] Ὀ6 11]] οὗ πητὶρὐθοῦβηθββ, ἢ 

Αμᾶ {86 βοουγρα 35 8[}8}1 ΠΟΥΘΣ ἀδραγί ἔγουῃ ἢἷ8β ΒΟυΒ6. 
1 Βοὸ οδοῃα, 35 ἢϊβ βίη 8 77 ὑροη Πίμ ; 
Απὰ ἐξ Βο ονϑγίοοκ 1,33 ἢ6 βι πη ὑνγῖσθ 848 τοῦ ἢ ; 9 
Απᾷ ἱξ ΒΘ βιγθαγ 'π ναὶ, ἢθ 8}8]] πο Ὀ6 Ἰυ51Ώ 66,8 
ΕἘῸὸν ὅ ἢἷθ Βοῦβ6 88}}8}} Ὀ6 .}] οἵὨ σ᾽ απ 0168. 

12 ὝὌΠΟΙΘ 8 ἃ ΜΑΥ͂ οὗ Βρθακίηρ' 086 ΡΘΠΔΙ(Υ 18 53 ἀΘϑ ἢ : 
ΜΑΥ ἰΐ ποῖ ὃ6 55 ἰουπᾶ ἴῃ ἴΓΠ6 Βοιϊίαρα οὗ ϑδοοὈ. 
ἘῸΓ 411 {π686 ὑπὶπηρΒ τπ]}} ὅ6 Ὀ6 ἴ2. ἔγοτῃη (Π6 ρΟΑΪΥ, 
Απα (Π6Υ ν}}}} ὅδ πιοΐ τυ] ] οὐ ἴῃ ὅὅ 818. 

18 ἴὕβε ῃοΐ (ἢν τοῦτ ἰο οοᾶγβο ἘΠ ἰ Π 688,5 

γοτ. 1-3. --ἴ Α. Υ. : ΟΟΥ̓ΘΓΏΟΣ οὗ 811 ΤΩ τ ΟΪ9 (86 248. (ο.). 3 φοῦῃθ6]24 (βονλῇ; οὗ. ΟΌπι.). 8 Απὰ (καί ἰδ Ζοποὰ 
ἴῃ ΠῚ. 106. 166. 167. 248, (ο. ; ΟΙὰ 14... πεε) Ἰοὺ τὴϑ ποῖ (ἀφῇς). κὅ. Ἶἴἷ[ Ὑ1}]} (εἴ. ποίβ δὖὺ χχίϊ. 22), δι δμουρῆϊε (διανοή- 
ματος). 5 [ΠΟΥ δρδῖο (φείσωνται) πὶ’ ποὶ ἴογ. ΤΑΙ ἰδ Ρδ588 ποῖ ὮΥ͂ ΤΥ αἰ: (οὗ μὴ παρῇ τὰ ἁμαρτήματα αὑτῶν. Το 
ἰοχὶ ἰβ ἀου δ έ1ο85 οοστυρῖ, δηὰ ὑμο Ηγβὺ πιΐϊϑίακο τνδΆ ἰἢ ππακίης φείσωνται οὗ ἴπϑ ῥγοσοαϊηρ 1ΐπ8 ΡΙυΓαὶ, δὰ (μ6 δοοοπὰ, 

ῶ,, ὦ “ἡ ὦ» 

ἴῃ της Ὠότο, αὐτῶν 70. μου. 1 χοκίοτο, τυ Ετσί ἔσβοεμο, Βυπβθη ΒΒ δείισενί, πὰ ΟἴΟΥ δ ποτ 68). δ ρὈουπὰᾷ [0 
γιν ἀοειτυσίίοη (248. 0ο. δἀὰ εἰς συντριβήν). 9 σρὸ (Η. 106. 248. 0ο. δΔἀὰ τῖῶῆδὲ ἀρ θδσϑ ἴῃ ἴμο Α. Υ. 88 δὴ δὰ ἀϊεϊοηδὶ 
τρο ον, ἸἔΏΟΒΘ ΠΟΡΘ ἰδ δ: ἔγοτῃ ΠΥ ΠΊΘΙΌΥ). 

γογ. 4-6, -- 10.Ὰ..Υ. : ὁ ῥὑγουὰᾷ Ἰοοῖκ (εἶ. Οοπι.). 11 Βυϊ. 12 ἤτοι [ΠΥ δοσυδηΐ δ᾽ ὟΔΥΒ ἃ ὨΠΛΔΌΡΒΓΥ τοϊηα (τοδτε., 
διαμείίκε. ἀτ., καὶ ἐπιθυμίαν ἀπόστρεψον ἀπ᾿ ἐμοῦ ; 106. 248. Οο. Ο]οπι. οὗ ΑἸοχ., τὶ ἢ πὰ πιροτίδης τασίδιϊομδ, καὶ γι- 
γαντώδη ψυχὴν (106. οπιί(α ἰδεῖ ἔνο πογὰβ) ἀπόστησον (106. δἀδ ταῦτα) διὰ παντὸς ἀπὸ δούλων (106... ἀπὸ τοῦ δούλου) σοὺ, 
οἷα., Βρρεδασίηρ ἴῃ Α. Υ͂., ἢ δαὰϊ οι ἕο ᾿νμβαὶ ἤδ5 ὈθΘα ΔΊΤΟΔΑΥ αΙΥΘῺ ΔΘ ΥὙΟΥ. ὃ: ΤΌΓΝ ΔΎΔΥ τγοση 1ὴ9 γδίῃ ΠΟΡΟΘ δηὰ 
φοπουρίκοσποο, Απὰ ἔμπου β4]0 Ὠο]ὰ αἷτῃ πρὸ ἰδὲ ἰ8 ἀροίΓΟΙ Δ᾽ ΤΔΥΒ ἕο ΘΟΣΤΟ [Π60).ὕ Ὶ5 [η)6 κτοοάΐῃοαπαδ οὗ ὑμο Ὀ6}1Υ (οἴ. 
ον.) ὉΟΡ. 14 ῃοῖ ΟΥ̓́ΘΣ π|6, ἐγ βοσυδπί (106. 248. 0. δὰ τὸν οἰκέτην σον) ἰπηΐο δὴ ἱπιρυάθηὲ τιΐηά. 
γ ρα. 7-10. -πτΊ Αγ. : ΠόΥον θῸ ἰΑΚΘὮ ἴῃ ἢἰ8 106 ([Π0 Ἰδὲ ἴὩσοο ΟΣ δῖὸ ἰοίποά ἴο γϑσ. 7 ἰπὶ 167. 248. Οο. ΟἸἹὰ [Δὲἱ., 

διὰ [ΠΟῪ ἰπδοτὶ 88 μαζὶ οἵ Υοσ. 8, ἐν τῇ ἀφροσύνῃ αὐτοῦ ; Ο]ὰ [Δὲἱ., ἐπ σαπίαίε 4Ζμα. Το μοδάϊηκς οὗ ἱμίκ δοεϊίου ἰῃ 11]. 18 
παιδεία στόματος ; Μδτα. οὗ ἰμο Α.Υ͂., δ ιπειριίμο ο7 ἐλε πιοιιλ). 10 ΤῊ εἰ ον δἢ}4}} Ὀ6 ἰο{{ πῃ Ὠἷδ ζοο] τα (εἶ." 
Ῥτοοράϊηρ ποὶθ). 11 [9 οΥἱ δροδκοσ (λοίδορος) δηὰ ἴΠ9 ῥχουὰ 8})81} {4}} (σκανδαλισθήσονται) 18 ΝΟΙΌΟΣ 166. 
19. νυεαίθη (ἐξεταζόμενος. 141., ἐα ανηϊεα) 588}}. 30. 8 Ὁ] 0 τρδΥκ (μώλωπος, ἐλε γιατὶ ο7 α δἰγίρε, α «οεαϊ, αἸ}ιοὰ τὸ ΟΌΣ 
ποτὰ “τῶδ] ᾽}). 21 ογιτίς δἰβὸ (καί; ἰξ [8 οχο ἰοὰ Ὦγ 28. 248. 264. Οο. ΟἸὰ 1Δἱ.). 32 πδτηοί Θά (ὀνομάζων). 
35. (Δ0}1665 (ἀπὸ ἁμαρτίας... . καθαρισθῇ). 

ΕΓΒ. 11-18. -- 4 ΑΟΥ͂, : 8881} Ὀ6 δ1οὰ νι οἰ αυ (ἀνυμίας). 35 μορῦο (μάστιξ). 36 ἢ.4}} οἤαῃά. 71 «λαἱ! δε. 
39 ΔΟΚΏΟΝ Ομ ποῦ λΐ δίπ (ὑπερίδῃ). 29 τῃα κοι ἃ ἀου]ο ΟΠΠοΘ. 80 ἱπηοοσοηΐ (ΣΔΔΙ., ἡωσέϊεά. Οτ., δικαιωθή- 

σεται). 81 Βυϊ (γάρ). ὃΣ τυνοτὰ (λέξις) [Βδὲ 15 ο]οιμοᾶ δροῦυῦ ὙΠῈ (ἀντιπεριβεβλημένη. Οἷ. Οὐνι. Ἐτιῖκϑοδο ἐπίῃ ΚὉ 

ἽΡΘὉ δἱοοὰ ἰῃ ἐδ οτἰρίπδὶ, ἴο Ὀθ τοῃπάοσοά, τολίολ ἐς αἰοπεὰ 707. 88 (ἀοὰ καταπὶ ἐδδὲ ἰΐ θῸ Ὠοΐ (ἃ πιϑοϑὰ]688 δὸ οὗ ἐδ 

Ὥδιὴθ οἵ Οοὐ). δέ Β0 0} ἐλέη 5841}. 8δ 50,41]. 8 ἰῃ ἐλεὶν. δ ἐρ υπίδιηροζοῖο συγοασίης (ἀπαιδευσία 



ἘΛσΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΤΞ. 8941 

ΕῸῚ ὑμογοΐῃ ΔΥῸ δ 7] τοσαᾶβ.ἢ 
14 ἘδιθαθοΓ (Ὡγ 3 ἔδίμος δα (ΠΥ τη Οὐ ΘΓ, 

Ὕθη ἴδοι δἰ ἰθδί διηοπρ' στϑδῦ τη θη, 
1,6ϑὺ ΒΔΡΙΥ ἰδοὺ ὕὈ6 ἰογροίξῃ!] ὃ Ὀθέογο ὑμθυὶ, 
Απᾶ {πγουρῆ (δγ ΒΑὈΪῦ Ρ]ΔΥ͂ {πΠ6 " ἴοοϊ, 
Απᾶ νὴ ῖβῃ; [μδὺ ἰῃου πδα δὲ ποὺ Ὁθθῃ ὈΟΓΏ, 
Απμὰ ΘΌΓΒΘ [86 ἀΔΥ οὗ (ΠΥ πδύϊν]γ. 

15 Αἰ πιδῃὅ δοουβίοιηθᾶ (0 Ορργοῦτγίουβ ῬΟΓΒ 
ὙΠ] ποὺ Ὀθοομιθ ἀἰβοὶ ρ] θα δ 41} (π6 ἄδγβ οὗ Κἷ8 ἐ{78. 

10 ἾνοΟ βογίβ οὗ πιϑῆ τ] ρῚῪ 8[η, 
ἈΑπὰ (86 {πἰτὰ ν11}} Ὀτίπρ' ἀοντῃ ἴ τ ἢ : 
Α 8ο0ὰ], Βοΐ 88 θυγηὶηρ ΓΘ, 
ὙΠ] ποῖ δ δ υθηοθοα 111} ἐξ θ6 Θομβυχηθᾶ ; 
Α ἔογηϊσαῖοῦ ψΊ ἢ ὈΪ]οοα το] δι] οἢ8 
ὙΠ] ποί ̓  οββ86 {}}} {μ6 ἔσο δαί Ὀαγποϑᾶ ουἱ.᾽9 

17 ἘνθγΥ βογί οἵ 1 Ὀγοδα ἐξ βυθοῦ [0 ἃ ὙΒΟΓΘΙΠΟΠΡΌΓ, 
Ἠδ Ὑ1}} πού Ἰϑᾶῦϑ οἱ {11} π 158 ἀθ8δα.12 

18 Α πδῃ ἐμαί Ὀγθακοίῃ τϑάϊοοῖκ βαϊτ ἴῃ 1πλ861{,}2 
ὝΠΟ βϑϑίῃ πιὸ ἢ 1 δὴ οοιηραββϑᾶ δθουΐ τὶϊῃ ἀλη θ88, δηᾶ 16 [ἢ νγ8118 ΘΟΥ̓́ΘΣ ΤῺΘ ; 
Αμὰ ποροαγ βϑϑί τὴ; Ὑμδῦ βῃου]ὰ 115 ἔϑαγῇ 
ΤΗο Μοβί Ηρ Ὑ111 ποῦ ΓΘΙΏΘΙΩΡΘΓ ΊΩΥ 8128. 

1. Αμᾶ οὗ ᾿η6} 8 6ΘΥ68 ἢ6 ͵β αἴγαϊα ; 
Απὰ Βα ρϑγοθίνϑι "ἴ ποὺ {μαι (86 ΘΥ68 οὗ {86 Τωοτᾶ δγο ἴδῃ ὑβουβαπᾷ ἰὐπιθ8 ὈτίσηὐοΣ 

ἰθδηὴ {π6 8β0η, 
Τοοκίηρ ἀροη 18 411 (86 σγαγβ οἵ ἸΆΘΏ, 
πᾶ οὐβουνίῃρ, [86 βϑογοὺ ΡΪδορβ." 

20 Το πηΐνοιβο γγχὰ8 Κπόνγῃ (0 ᾿ΐτα Ὀοίογο δΐ γγα8 τηδᾶο ; ἢ 
80 4180 δἵϊον 0 νγα8 οοιῃρ]οίρα.3 

21] ΤΉ Ϊδ πιαπ 8841] θ6 ῥα βῃθα ᾿π [Π6 δίγθοίβ οὗ (π οἱ, 
Αμὰ ὙΒΟΙΌ 6 βυβρθοοιοα 33 ηοὐ ἢθ 584}} Ὀ6 ἰβίκθῃ. 

22 Τὰ αἷβδο 43 τῖΐο ἔπδὺ Ἰοανυϑίῃ λον 33 Ὠυβθδμᾶ, 
Ἀπᾶ Ῥσγίηροί ἰῃ 8ῃ Βοῖὶν ὈΥ δηοίμογ. Ὁ 

28 Τὸν ἔγβί, 86 αἰβορογοϑα 3 ΓΠπ6 1Δνν οἵ {μ6 Μοβὶ ΗΙΡΆΕ ; 
«Απά Βθοομά!γ, β[ι8 ὑγεβρβββϑὰ “ δρβίηβῦ Βθγ μυδραπᾶ ; 5 
πᾶ (μίγαϊγ, 8Β86 ρίαγοα 9 [86 ψΏΟΓΘ ἴῃ ι Δ ΟΠ ΟΓΥ, 
Απᾶ δτγουρβέί ἰῃ δ᾽ ΟΠ] άσθη ὈΥ Δποίθον δ τηδῃ. 

24 8.6 88}}8]} Ὀ6 16 23 οαΐ ᾿πΐο {86 σομρταρδίϊοι, 
ἈΑπὰ ΘΔ] Δ ΠΟΥ͂ 8118} ΘοΙ] 6 ΠΡΟ 55 ΒΓ ΟΠ] άγθη. 

2 ἩἨἩΦδΣ οδι]άγϑη 8}4]] ποὺ ἴδ Κο γοοΐ, 
Απᾶ ΘΓ ὈΓΔΠΟΒΕΒ 8114}} ποῦ Ὀτίπρ ἔοτιὴ Ὁ ἔραϊί. 

20 88:6 88]] ΙΘᾶγ9 ὮΙ ΤΩΘΙΔΟΤΥ ἴο ὉΘ6 ΟυΓΒΘΩ͂, 
Απᾶ ΒΓ ΤΟργοδοὶ 884}} ποί Ὀ6 Ὀ]οι ρα οαυΐ. 

22 Απᾶ {Π6γ ἰδαύ Γθεηδίη 8}}4}1 ἀΐβοοσπ ὑμβαῦὺ ὑπθγθ ἷβ ὁ ποι δίηρ Ὀοίίοσ ἐμδὴ [86 ἴθδν 
οὗ {π6 1,οτά, 

Απά ποιμίηρ δ᾽ βνγθοίοσ (ἤδη [0 ἰδ Κ 66 υπίο {6 δοϊησηδηδτηθηίβ οὗ (86 1,οτα. 

ἀσνρεῖ ; ἰαχί. τεε., 1 1Π. ἀπαιδευσίαν ἀσυρῆ ; 2348. 6ο., ἀκολασίᾳ ὅρκον ; δῦ., ἀπαιδευσίᾳ ὅρκον). Σ [6 ἐῆο ποτὰ οἵ 
βῖῃι (λόγος --- - προ ΘΟ] ΘΟ ΕἸ γ9]7 --- ἁμαρτίας). 3 τὴν (επί. τες. οταῖ τα ὕῦσι 1 Ἰδ Τουπὰ ἴῃ Π]. Χ. 106... δῃὰ ἰβΒ δἀοριοἀ ὈῪ 
Ἐτὶχδοο). δ. Βο Ὀοὲ (μήποτ᾽ ἐπιλάθῃ) ἰογχοῦζα!). 4 “0 ἴδοι ΌΥ [ὮΥ ουδύοπι ὈΘΟΟΙΏΘ ἃ. 
οι. 16-21. - ΒΑ. ΤῸ τοδὴ ἰδδὲ ἰδ. δ ὭΘΥΘΥ 6 γοζοχιιοά. τ Ὁσίηκς (ἐπάξει). 8. ῃοΐ πιὰ ἐξ 826 ἃ ὈΏΤΙ- 

ἴηᾳς ὅτο, 16 τ ἢ}} πόυοσ. 9 ἴῃ (80 ὈΟΔΥ οἵἉ πἰ8 δ ὙἾ111 ΠΟΥΟΣ. 10 Βο δίῃ Ἰεἰϊπά]οὰ ἃ ἤτο. 11... Α}} 
12 ἀἰΐοΘ. 412 βρογίηρ ἑλπμὲ ἴἢ ἰδ ποατ. ἈΦ ογιείδιονὰ. 15 ποοὰ 1ἴοϑ. 18 Βποἢ ἃ θδῃ οηἶνῳ Τοαζοὶμ ἰδ ΟΥ66 οὗὨ ΘΠ. 
1 χηῃονοίδ. 29 Βοποϊἀϊηρ. 19 οοπαίοτίης [6 γιοῖέ βϑοτοῖ ρασίϑ. 0 Ηο Κηον 81} ἐλὲμπ 5 ΘὁΓΤῸ ΟΥΟΣ ἐλόνψ ὙΤΟΥΘ 
«τοοοὰ. 52 ἑλὲν ὑγοτὸ ρογίοοιϊϑὰ μΒ Ἰοοκεὰ ὑροῦ ἰλοπὶ δι} (Η. 248. 0ο. δἀἅ καϑορᾷ τὰ πάντα). 33 δυδρεοίοίδ. 

Υοτο. 52.28. --- ΒΑ. γι: ἐλαί ἐξ 5ο 41.0 τοίἐλ (ἢ6. 8. ΠῸΓ (αὑτῆς ἴ6 δΔὐἀοὰ Ὦγ 16δδ. 167. 248. σο. Ο]ὰ 1,Δ1.). 35. 8ῃ- 
οἴδιας (πιασξ., α Σέγαμξον. Οοἀά. 28. 248. 268. Οο. τοδά ἄλλον, ᾿πείοπὰ οὗ ἀλλοτρίον). 16 δίῃ ἀϊδβονογοά. 31 Ἠδίἢ 

86 οὐσῃ Βυδθδιά. 39. ἨΔ ρμἱαγϑά. 80 Ὀγοιρδ (οἷ. τοῦ. 22. Θ΄... παριστῶσα. 3.0 Οογη Ἐ τι σε 8 
δὐορίδ καὶ δὲ ἐο Ὀοχίπηΐηρ ἴσοι Π|. Χ. Η. 28. 106. 4]. ; ἐεχέ. γες. οταἱ δ). δῚ ΔηΟΘΙΠΟΓ (οἷ. τον. 22). 82 Ῥχουχί, 
88. ἱπαυίδἰ ἔοι 6..4}} Ὀ6 τιδάο οἵ (ἐσὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἐπισκοπὴ ἔσται). δὲ 5}}4}1} Ὀτίης ἰοτί (οἴσουσιν ἔτοια ΠΠ1. Χ. δῦ. 
108. 156. 4]. ; ἐεχέ. γεε., δώσουσι) πο. 8δ Κηον (Πδὲ λέγε 2. 86 ἐλαΐ (λέγε ἴξ ποϊμ Ὡς. 81 Ἰοτὰ (Η. 248. Οο. 

ὑρῤ τρ μὴν σαὶ εὐ λοόνω 189 Α. Υ. δ τόσ. 28: 1εὶ ἐξ κτοδὲ κἴοσγ ἰο 210]]1ὃὸνν ἔμο 1οογά, Απὰ ἐο 6 τϑοοϊγοὶ οὗ δἰτι ἐς 
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ΟΕΑΡΤΕΝ ΧΧΠΙῚ, 

ον. 1. ΤΒοὶΣ οου861. Τῆθ ΓΟέθσθῃοθ 18 οὗ- 
ὙἹΟΙ 5} ἴο Ἡ δῦ ᾿τηπιεά ἰδίο]γ ργθοθᾶθ8, τῶν χειλέων. 

γεσ. 2. ϊδαὶρ!ηθ οὗἩἨ νυἱβάοσω --- ἀἿ8ο }}1Π6 
ἴπδι Ἰοδ8 ἴο νίβάοπι. --- Μίηθ ἱζῃοσϑηοθθ. (ΟἿ. 
ΤΟΙΏΔΓΚΒ ΟἹ ἄγνοιαι δα 1 ΕΒβά. νυἱϊ!. 74. 8.66 4180 
Ἰ. 19 οὗ [Ὧ6 ῥῬγεβθηῖ Ὀσοξ. 

ον. 8. ἜΠ6 ἰάθ8 σογτοβρομαβ τυ ἢ Πδὲ οὗ [86 
ΟΥ̓ΘΗΙΑΙ] ῥτόνοσρ: “ὙΠ ρμαββᾶρθ οὗ 8 γαὺ ἴδ 
ΒΟ ίηρσ, Ὀὰὺ ἰζ 500 ὈΘΟΟΠΊ6Β ἃ ὑποτουρῃξαετο.᾽» 
Οτν, Ὀοιζον, τῃ6 Τιαύΐη δ αυοῖϊθά Ὁγ Οτοιίυ: 
“Ῥγϊηποὶρὶ ἐδ οὐδία ; βετὸ πιεαϊ εἶπα ραγαΐμν σμπὶ πιαία 
ῬῈΡ ἰοπφαξδ ἱπυαίιιογα πιογαξβ.᾽" 

νον. 4. Μετεωρισμὸν ὀφθαλμῶν. Ὑ7 α ᾶνε ἰγΔΏ8- 
Ἰδίβὰ ἔσροϊυ, νι} Εὐσ ὑζβο!α δ ἃ Βυμβθη᾽ 5 διδείισετ 
(48 4150 [πο ν, 06 Ὑ͵οιίθ, δα οἵδ οσβ, δαβθη- 
{{4}1γ0} ὈΥ “Ἰδβοϊνίουβ δγοβ,᾽" θ6] ον ἴπρ Ὁπ8Ὁ Βοπιθ- 
τιΐην κὸ ΓΝ (1ἶτ., α ἰἰείησ αρΡ) βιοοά ἴῃ ὑπ 
οΥμῖπ8] ΗθΌγονν ἴοὸ᾽ ὑΠ6 ἢγεὶ χοσὰ. Τὸ ῬΥϑΥῸΥ 
ὩΔΙΌΓΑΙΙΥ 18 τηϑιηῦ ἴῃ ὑΠ6 Β6η86: “[,ϑ᾽ Τὴ6 ποῖ 
δανο.᾽ 

εν. 6. Βοάν αρροϊῖθ. 80 σγὸ ἤᾶγο στ ῃ- 
ἀογοα κοιλίας ὄρεξις 88 ΠΑΡΙ ΟΝ ζίπς Ὀοδὲ γἢ (ἢ 8 
οοπῖοχί. Απαὰ ἰδ ἰ5 ποῖ δρροίϊτ:6 ἔοῦ [οοὐ {πδΐ ἰβ 
ῬΆΓΓΠΘΌΪΑΥΪΥ τπϑδηῖ, θυ ΤΑΓΠΟΥ ἐμδί, ἐϊοσηίίοιια ἀε- 
δίγε. [1118 ΤΏΟΤΘ ΟἸΘΑΥΙΥ ἀοδίσπδίοὰ ἴῃ (6 ξ0]]ον- 
ἵπρ ῬὮγαβο, ἑμδί ὁ ἰλὲ ἢεδὴ, συνουσιασμός, ἱ. 6., 
δανίηρ δεχμαί ἱπίογσοιγϑα ἉΠῸ ΔΏΥ ΟἿΘ ; 8ηἀ ὮδσΓΘ, 
88 ἴΠ6 σοηΐοχῦ ΒΏΟΥΒ, ὈπΙανν ]}Ϊγ. -- ΒΥ 616 88 
τοῖν, ἢ. 616 858 ἴῃ ὉΠ Β0η890 ἴῃδι τ ρῖνϑβ ἔγϑθ 
τοίη ἴο ]υεῦ, 

γον. 7. 88411 ποὺ Ὀ6 Θιβηδσϑᾶ (ΠΔΠΊ6Ϊγ, Ὁγ 
1Ππ6 τηου 1}, οὐ μὴ ἁλῷ. ΤΟ νογὉ τηθδη8 δὲ ἰαζεν 
ῬΤΙβομεν, δὰ [6 ἰάθβ 18, ἢ6 588}} πϑυοσ Ὀθοοπηὸ 
ἀδορθπαθῃϊ 88 8 δβίαυϑ ὑροη 1ὑ. 

ΕΓ. 8. 1η (οα. 11. [6 αἰνίβίοη οὗὨ τηϑτηθογΒ ἰῃ 
ΥΘΓΒΘ 8 ἰδ 88 [0]]0}}8 : --- 

Καταλειφθήσεται ἷβ ἀου01688 ἴο Ὀ6 οσΠδηροά ἴὸ 
καταληφθήσεται, Ἀ]ΣΒΟΌΡἪΉ [6 ΤΠ πβοσῖρι Δα  ΠοΥ- 
ἴ ἴον ἴδ 18. Ὀπῦὺ 5Π01 (157.).. ΤῺῊῸ ποσὰ ἴῃ [ἢ 
ΟΥ̓ ἾΏ8] γ᾽ 8 ῬΧΟΌΔΟΌΙΥ ἼΞΣ 

γέεῖ8. 9,10. ΤὨΏΘ ἰπ]σποίζοη Βοσο, 1κὸ {π8ὲ οὗ 
ΟἿΤ ϑδαυίουῦ ἴῃ Μαῖῦ. ν. 34, 15 ηοῦ ἀἰγοοῖθα ἀραϊπϑὶ 
ἡπάϊεἶα] οὐ βοϊθιπῃ το σίουβ οαὔηβ, θαῦ Ργοίαπο 
βυθαγίηρν. ΟΣ. 4180 948. ν. 12, δὰ δικά. αἱ. Αὐγὶ., 
1852, Ρ. 228. τ λσπρ οι ἷβ Ζο]]) ονγθὰ ὈΥ δἷμβ οἵ 
οὗμον βουίδβ, ἃ8 τη ἢ 8ἃ8 ὕἢ6 Ὀθαίϊπρ' οὗ 58]14νο8 8 Ὁγ 
Ἧ8168 ΟἹ) ὕπο Ὀοάγ. 

γον. 11. Βνθασς ἰῃ ναὶῃ (διὰ κενῆς), ἱ. 6., 
τοϊἱλοιὲ σαιιδο, ταδἠΐψ. ἘΕὙΪΖΞΟἢ6 νου] ὑγαπβὶ αἴθ 
)αιίδεῖψ, Ὀὰὺ ΒΙΠΙΡΙΥ οπ [Π6 στοιυμα ὑῃαῦ ἘΒΟΓΘΌΥ 
16 οἰἴπιαχ οὗ [Ππ6 γϑσβὸ ψου]ὰ ὈῸ βίσοηρϑ{. 

γεν. 12. Δέξις ἀντιπεριβεβλημένη θανάτῳ, 8 
ὟΔΥ οὗ δρϑαϊκίηῃς τ ΏΟΒΟ θην ἰα ἄθαῃ. Οτο- 
τἰὰ8: “ἢ εῦναὶ διαδρλοπιίαπι ποη ποιιϊπαπί, βεαὶ 
αἰ οἰγοιπιβοτίδιιηῖ, αὐ μὲν ἀντίφρασιν βδἰσηϊΠοαηὶ.᾽" 
ΤῊ βοοοῃὰ Οὐθὸκ ψογὰ πϑοὰ ὈΥ ΟἿΣ ϑΌΓΠΟΣ ἰβ 
ΤΑΓΘ. ΟΔἝΔΌ 8808 ἰδ β ΠΟΎΥΠΟΓΘ οἷβθ ἔοι πα, τ ]ςὶὶ 
ἦδ ἃ τηΐϊϑίακο. ἘΕὙΖΒΟΠ6 Πα Τουπᾶ ἰδ ἴῃ ἴΠ6 
ΑΑολη]ο8 οὗ Ταῖϊαβ (ν. 8), αῃὰ ἱπ Ηἱρροογαῖθβ (οὰ. 
ὉΥ Εοξεϊαθ, Ρ. 760). Οὗ. [(ον. χχίν. 15, 16. -- 
Ἡοσὶϊαχο οὔ 800} -- ἴΠο Ἰ5πὰ οὗ Ιδβγϑοὶ, 

- ΤῊΣ δὶ (πδπιοὶγ, οὗ δβροδκίη 

εν. 18. ᾿Απαιδευσίᾳ ἀσυρεῖ, ΘΟοΑΥ66 ΒΙ(Ὠΐγ688, 
Πα ἰβ 111-Ὀτοά, μέξ) ἴῃ δααϊιϊοη ἱτωραγα, ἰβ 
τιθδηῦ. ΤῊΘ δυο ἀο068 ποῖ δβοοῖὴ ἴο τογϑγὰ [ἢ 18 
88 δἰ ἴῃ 1066], Πα ΟΠΙΥ δ8 Ἰοδαάϊΐηρ ἴο οἴη. ΟἿ. 
{πὸ νογὰβ οὗ οὐὉ [κοσὰ αἱ Μαϑδιῖ. χιϊ. 86, ἐπὰ οὗ 
Ῥαι] δὲ (ο]. 11}. 8. 

γον. 14. Ὑδ οὈ]οεϊ οὗ [πὲ δα τηοηἑξῖοτι 866 Πὶ8 
ἴο ὃ6 ἴο ργανϑηῦ ΕἸ ΠΥ, ᾿ἰοθητίουβ νογάβ. ΒΥ δῇς 
νογὰϑ ΤΏΘΥ νου] ὈτΊηρ ἀἰΒΏΟΠΟΥ ΟὨ (ΠΟἷΓ ρδγθῃῖδ. 

Ιοῖν Ὑογὰβ) 
ἐν ον 8Βη Ψ|8} (48 ἃ ΠΟΠΒΘΘΌΘΩΟΘ Οἱ ψἢδ8ὲ Π6 δὰ 
του ἢ] 6βϑ᾽γ ἀοὨθ). 

νον, 15. Παιδευθῇ, ΘΓ δεοοπια αἰδείρίἱπεα, τε- 
“πεά. Ἠφθ νου]ὰ τοιημδίῃ Ὀοογίβιι δηὰ σου χὴ ἱπ ἢ18 
ΤΩΔΠΏΘΤΆ. 

γεν. 16. ΟὐΙΩ ΠΟΙ δΙΟΥΒ ἈΓΘ ποῖ ἢρτϑοᾶ 88 ἴῸ 
ἤναι (1188 ἤθτθ θϑδη. Ὦοσ Πᾶγθ ἰγαπαϊδίοα, 
ἢ ΕΥ̓ ΖΕΟΒ6 δὰ Βα ΠΒΘμ᾽8 δΒιδοίιοενζ, ἴῃὴ6 ψνοτάϑ 
ἄνθρωπος πόρνος ἐν σώματι σαρκὸς αὐτοῦ ὯΔ ΔΌονοΟ, 
Ὀ6] ον ηρ [πδὺ ἴθ τΠ6 ΗθΌγενν ὕΠογο βιοοα Ζοὸσ ἐν 
σώμ., εἰς., ὙΦΞ ΠΣ 3. ΟΥπεῖβ (Ουὐπιαπη) 
τοπᾶάθσ : “ ἃ τῆδῃ σΌΪΕΥ οὗ πχαϑταγθαδιίοη ;᾽ οἴδοΣα 
([μαῦμοτ, [6 ΝΥ ουἴ6) : “ Β88 ἴῃ Ηἷβ ὈΟΔΥ πο ταβῖ, 
)οἰπῖπε [Π6 Ρἤγαθβο ἴο [Π|6 ἔο]]οννΐρ νοσῸ, παύσηται). 
- Τὴο ἢγο δίῃ Ὀυχτῦ ουἱϊ, ἕως ἂν ἐκκαύσῃ πῦρ, 
ΒΆΠΊΟΙν, ἐλ6 ἤγε Οὗ Ραδεδίοη. 

Δ'δὺ, 17. ΟΣ, ὕχον. ν. 15; ἰχ. 17, ὙΠῸ ᾿πουρδὲὶ 
ἶβ ὑπδὺ 10 065 Ὡοῖ 8 Κα 8ὴγ αἰ θσομοθ νυν ἱοἢ} Βυςο ἢ 
ἃ ῬΌΓΒΟΣ ὙΠῸ ΟΥ δῦ ὑΠ6 ὙΓΟΠΊΔΏ 8. --- ΤΠ] Ἠο 18 
ἀοδᾶ, ἕως ἂν τελευτήσῃ. ΟἾΠΘΙΒ τϑηᾶογ: εἰ λα 
ἰδ ἱλγομφὰ, ὶ. 6., 01} ἢΘ. 8845 βα τ βῆ ἢἷ8 1εἰ. ΤῊΪ8 
ἷ8 ὕὉΠ6 ΞΘΟΟΠα ΕἾ488 : ἹνΟΓΘΙΠΟΠΡΌΙΒ ἴῃ ΡΌΠΟΓΔΙ, 
ἼἼὸ Ὁῃἴγτὰ οἶᾳ58, νυ ῃἰοἢ ποῦν ζυ]]ονν 5, ἃγο ααἰμέίεγενεα. 
ΟΥὐμοσβ, ΠΟΥ Ρ, τηᾶῖκο 811 [ΠΡ δ Ὀθοὴ Εἰ Πογίο 
ΒΆΝ ΠΟΘΙ [818 ΟΑΙΟΡΟΥΥ ΓΟΐοΓ Ὁ Οὴ6 (8488, δπὰ 
ἃγῸ ὑπογοίοσο οὔ] οαὰ τὸ τοχασὰ 16Π|816 δ] ΟΓΟΥΒ 
(νόσβα 22) ἃ5 ἔογῃηίηρ 8 ἀἰπθ ποῦ οἰδ:8, ἰῃ ΟΥὰΟΣ ἴο 
ΤῈ ΚΟ ουῦ ἴῃς [ὮΓΘΘ. 

γος. 18-.20. ΤῊΘ ΔΌΣ ΠΟΥ, ΟΥ δὲ Ἰοδδί ἢἷ8 ἰγ8}8- 
Ἰαίοσ, ἀσορβ δὲ [0 οπά οὗ νεγβα 18 [6 σοῃβίσπο- 
το ἢ νυ οὶ ἢθΘ Ὀορϑῃ [6 δϑοϊίοῃ, δυὰ ἀοδδ 
ποῦ ὕὍ8 ΚΘ Ὁ τρ ἀραΐῃ [111 [6 Ὀορὶπηΐϊηρ οὗ νϑγδθ 
21, ψΠ] ἢ σΟπΓΑΐΒ [86 ῥΓΟΡΕΓ σομπολιπίοῃ. -- 
Βγϑακοῖῃ ψεάϊοοκ. [,1., ραδεείλ ὃν Αἱδ δεά, 
ΠΆΙΠΕΙΥ, Πἰδ Ἰηϑυσίδρο ὈΘά, ἴῃ ΟΥΔΟΥ ἴο ρῸ ἴο ΟὯΘ 
πεῖ 18 ποῖ Δ]]οννρά. 

νεγ. 21]. ΙὩ [896 δβίγοοῖβιυ ὙΠ Ποσο ἢθ σης 
δρουΐ ἴο β8δῖ6 ἢἰβ 8... Ηδ ν}}}] σοὶ ἱπίο ἼἽομπῆϊοι 
νυ ΒΟΠῚΘ ΟΥΟΓ ῬΟΥΒΟῺ ΒΓΔ ΑΥΪν ἰποϊϊηθὰ, οτ ἴῃ 
ΒΟΙη6 ΟΠΟΣ δύ. ἢ ΨΆΥ ὃὑθ ἐουπά οιι ἃ ρμαπίβῃοα. 

γογ. 22. Τιϑανοῖ ΠΟΥ Βυβραηᾶ. [5 πηϊσχῃθ 
ἴο Πίτῃ. 

γεν. 28, Ὀϊβορογοϑᾶ, ἠἡπείθησε ἐν. ΤῊϊΐ8 γτατη- 
τη σα] σοηδβιγαοίϊοη 15 88. ἴο Ὀ6 οι ον ΠΟΥ. 
-- Βγουφδῖ ἴῃ, ἱ. ε., ἰπΐο [86 του] ; ΟΥ, ροσβαρϑ8 
Ὀθῦλον, 10 16 γεδί 97 116 7αιηϊψ. 886 πὰ8. ρ]δορὰ 
πὸ πὶ Ὀοβ 6 οὔμοῦ σΒΠ]άσθη ἡ ΠΟ ἢ ῬΓΟΡΟΣΙΥ ὈΘΙοας 
ῖἴο ὨΡΤΚΟΙΕ δὰ πυβραηά. 

γον. 34. ΟΓ.1μὸν. χχ. 10; Ὠουϊ. χχὶϊ. 92. 
δῦ. 25. Τῇθ τοϑδαϊηρ οἴσουσιν ἴογ δώσουσι, 

νι οἢ ΕΥ̓ [286}10 Δἀορίθ, Υ ἢ [6 δυϊδογὶτἰο8 δῦονθ 
βσίνθη, ῬΥΘΘΌΡΡΟΒΟ8. {Π δῦ ΝΩ2, ΤΑΛΠΘΥ [80 ἸΣ2, 
βίοοὐ ἴῃ (6 Ηκοῦτον ἰοχί, 
γε γ. 27. ΤΆΘΥ ὑμδῦ σοσωϑῖῃ. Νοῖ αἰ ρὶνγ δοΣ 

ΟΠ ἀτθη ἀγο τηθϑδηῖ, Ὀπὶ 411} ΤῸ ΚΗΘ ΠῈΣ δηα ΠΟΥ 
Ββδιὶ ϑῃὰ. 



ἘΠΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΤΞ. 848 

ΟΒμαρτεε ΧΧΙΨΤ. 

1 ὙΤΊΒΡΟΜ ΤΩΔΥ ὈΓΆΪΒΘ ἡ ΒΟΓΒΘΙΕ, 
Αμπᾶά ρίοσγγυ 2 ἴῃ [Π6 τηϊαβὺ οὗ ΒΘΓ ῬΘορΙο. 

2 Τη (6 δσοπρτθραίοη οὗ ἴπΠ6 Μοῦ ΗἸΡΉ ΤΩΔῪ ὃ 5816 Ορϑῃ Ποῖ πιου δ, 
Απᾶ ρΊΟΓΥ “ ὈδΘίογα 8 ΡΟΎΘΥ. 

8 186 ἔοτιἢ ἔτοτῃ δ {π0 του οὗ (μΒ0 Μοβῖ ΗἸρΆ, 
᾿Απᾶ οογογρᾶ (Π6 δαυ! ἢ 88 ἃ σηϊϑί. 

4 1 ἁποῖὶ ἰπ ἰῃ6 μοὶ ίδ, 
᾿Απᾶ ΠΥ ἐπγοῃ6 γγα8 οἡ ὅ ἃ οἱουαγ Ρ 118 :. 

ὅ ΤΙ 4]ομθ οοϊῃρβββϑά (6 Ὁγοἢ οὗ βθᾶνθῃ, 
Απᾶ να]κοᾶ δδουΐ ἰῃ {ῃ6 ἀθρὺμ οὗ ΔΌΥΕΒ6β. ̓  

6 [ἿΙη {πὸ ψᾶνϑβ οὗ {Π6 868, δηᾶ ἴῃ 411 (ῃ6 ϑϑγί, 
Αμά ἴῃ ΘΥΘΕΥ ΡΘΟΡ]6 δῃὰ πδίίοῃ, 1 ροΐ ἃ Ῥοεδθββίουι."Ὁ 

7 Ὑ 41} {8686 1 βουρῃί τοϑβῖ ; 
Αμπὰ ἴῃ 8086 ἱπμογϊΐαποθ ββου]ὰ 11 1 δ 146 ἢ 

8 ἼΒοὴ 12 (ῃὁο Οτγϑδίου οἵ 4}} ἐλέπϑ ρᾶνθ τὯ6 ἃ ΘοἸμτδη πιθοῦ, 
Απά δ ἐμπδῦ τηδᾶθ τὴθ σδυβθα ΤΑΥ͂ ἰΔὈΘΓΠ801Θ [0 τϑϑί, , 
ἈΑπά βαϊᾷ, 1.ϑ0ὺ (ΒΥ αἀνγθ]] σ᾽ Ὀ6 ἴῃ 8000, 
Αμπὰα ἐλ] π6 ἱπῃουἴλπο6 ἴῃ [ΒΓΔ6]. 

9 ΗἯο ογθϑδίβα ἴῶ6 ἔγομι [6 Ῥορίπηΐηρ Ὀϑέοτϑ (86 που]ά, 
Αμα 1 58}41}} πϑυϑσ [41]. 

10 7Τ[ῃ {6 ΒΟΙΥ͂ ἐΌΘΓΏΔΟ]6 1 ἐδευεῆ Ὀοΐοτθ Ὠἶμὰ ; 
Απᾶ 80 γγ88 1 δβίϑ Ὁ] 8ῃ64 ἴῃ ϑ΄Ί΄οη. 

11 Τλκονίβο ἴῃ 186 Ὀο]ονοά 8 οἵγ ἢΘ ΚΑΥ͂Θ 1η6 Γοϑί, 
Απὰα ἴῃ Δογβα] πὶ τσαβ ΤῊΥ ΡΟΥ͂ΣΘΓ. 

12 Αμα] ἰοοῖς τοοῦ διηοῃρ 8ῃὴ Ββοπογθᾶ 13 Ῥθο0}]6, 
Ιη 16 186 ρογίΐοῃ οὗ {μ6 1ωογά, 18 ἱπμδυιϑηοϑ. 5 

18 1 μοῦ υρταγὰ 1110 ἃ οϑᾶδγ οὐ ἦ Πρϑπυβ, 
Αμᾶ 88 8 ΟΥ̓́ΡΓΕ88 ἰΣ66 ΠΡΟῚ {86 τηοπῃίδίηβ οὗ ΑΘττΏΟ. 5 

14 188οῖ υρνψαγὰ "Ὁ 1Κ6 8 ρϑ]πὶ ἰγθθ οῃ {Π6 868 βιογοβ,"ῃὉ 
Απᾶ 88 ἃ Γοβ6 ρίδηϊ ἰῃ 6.16 0, 
Αἰ 48 3 4 δὶσ οἱνθ ἰγθθ ἴῃ 8 β9]ὰ . 5 
ΑΠΑῚ βδοῦ ὑρνγαγα 33 38 ἃ ρίδηθ (γθ6.2} 

165 1 γσῃγθ δὴ οὐοσ 35 ||Κθ οἰπηδιλοι δπα [Π6 ΔΙΓοταδίϊο 35 Δβρδ δία, 
ΑΠΑῚ1 ἀϊδβρογβϑα 5 4. ρ]θαβαπῦ οὔογ {πὸ {ῃ6 Ὀδβὺ ΤΑΥΤΤΉ, 
ἈΔ8 ρϑ]θδῃιμπ), Δ ΟΠΥ̓͂Χ, δπα βιυγθϑί βίοταχ, 
Απα 858 (Π6 ἔππιθ οὗ ἔγϑῃκποθηβ6 1 {Π6 8 ὈΘΓΏΔ0]6. 

16 88 ΤΘΓΘὈΪ 1 βρΓαδα 33 ουϊ ΤΥ ὈΓΔΠΟὮ 68, 
Απά ΤΥ Ὀγϑηοΐθβ Ὑ6ΓΘ 9 ὈΥΔΠΟΙ6Β οὗ ΡΊΟΓΥ Ὁ δηα στϑδοθ. 

17 ΑΒ.86 νἱὴῆθ Ὀγοῦρδι ον δῦ νγγα8 ἈρΎΘΘΔΌ]6, 
Αμα τὰν ἤονοτγβ, ̓  ΓΠ6 ἔταϊ οὗ ΡΊΟΓΥ δηα γομ68.53 

Ψψοτα. 1-Ἶ. -- ΤΏ {1116 οὗὨἨὨ πο 10] ονίηκς δοσιξίου ἰὼ ΠῚ. Χ.. δ]. 16 σοφίας αἵνεσις ; 80 8150 ἰδ 11., ὀὁχοορίίης ἴΠ6 ογοῃ. 
1Α.ΨΥ. : 888}} ὑῬγαΐδο (Ὀοεϊον, γιαν Ρῥγαΐξδε, ΟΥ ἴ,ε1 ιοϊπάογι Ῥταΐβο. β60 Οὐη1.). 3 ΒὮΔ]} ΧἸΟΥΥ. 8.504}, ὁ ἐγίυμρἢ 
(βδτὴθ νοσὰ δα 'η δοοοῃὰ 1η9, καυχήσεται, σίογυ, υαμπὲ ἀονϑεὶ 7). 8 σ51ὴ9 οι οὗ (ἐξῆλθον... ἀπὸ). 8 ο]ουά 
(ὀμίχλη. 7. Πϊχῇ »ίαςδδ (μοῦ Οἶθᾶσ. 119 ΠΟΔΥΘῺΒ δΙῸ Σηοδηῖ[). δ ἐς ἴῃ. 9 ψνναϊκοὰ (περιεπάτησα) ἰῃ ἰἢο Ὀοίέομι οὗἁ 
ἴδ ἀθον (ἐν βάθει ἀβύσσων) 10 κοΐ ἃ ρμοκδοκαίοῃ (60 ἐμ φ τοὶ, ἐκτησάμην. Βυς ἘτίΣδομο, Υἱτὰ Ουἴτηδηη δηὰ οἴ ΟΣ, 

ῬΓΟΡΘΕΙ͂Υ δυδροοίδ ἃ ἴδ᾽80 ἐσδηϑδιίοη, δτιρροδίηρ ἐμδὲ ΩΣ εἰοοὰ ἰπ ἐμο οτἰχίηδι, 20 τ! οἢ ἔκτισα δου] ἃ Ὦδτο ὈΘΘΏ 

εἴνει. Ἧο δοοοσά πη αῦν τοι οσδ, 88 ἄοοδ 810 Βυη πο} 8 Βιδείιοεγα, “1 οτολίϑα,"" Οἵ. Οὐπι.). Ἰ1 κἘδ]}. 
Ψογ. 8-1δ. -- 12... .: 856.Ἡ 12 Ὀεϊογοά (τηδτα., λοῖν, 88 248. ὅο. ΟἹ] 141.]. " ἴῃ δὴ ΒΟΠΟΌΓΒΌΪΘ. 16 Ἐσεπ ἴῃ. 

16 1.οτὰ ΒΒ ογίἔδηοο. 11 ;πὰδ οχδ) ἱοὰ (ἀνυψώθην ΞΞ γαΐϊϑεά ὁπ λίρὴ; 248. 6ο. Ἰοαγο ΟΠ {6 ὑτϑρ.)..... ἴῃ. 16 Ηον- 
ΣΔΟΣ (Δερμών. ὙᾺΠ6 ἔοττο οὗ [80 ᾿οσὰ 15 δἰδὸ Ἰγοαποῃῦ ἰη ἐμ ΧΧ.). ἔ9ὅ γδ οχδ] ἰοὰ. Ὁ ἴῃ Βηρδάάὶϊ (ἐν αἰγιαλοῖς ; 
248. Οο., ἐν Γαδδί, ἰ. 6., ἐν ᾿Εγγαδί ; ἐν ᾿Εγγάδοις, 296. 308. ; ἐν Τ'άδοις, 268. ; ΟἹά [1,ὲ., ἐπ (αάε8. ΑἸ] δῖὸ οἱ ϑασὶν δοτῖϑο- 
ἤομϑ ἴον (86 χει). 31:.ΑΧ8 (τί σβοῦο σϑορῖνοθ καί ἔγοπι 1Π|. Χ. 106. 1δ6. 167. 204. 296. 808. ; ἐεχέ. τες. οτο ἐδ). 
Β νἱοδεδηὶ (ὡραίῳ ἰ5 Ῥτοῆχοά ὉΥ Η. 243. Οο.) 018. ΒΞ ΧτοῪῪ Ὁ (ἀνυψώθην) ἔἧζ ἐδ  ἰσοῦ ὉΥ ἐπο νψδῖοσ (80 δα ἀϊίοη ἰώ 
ἥγοσῃ 248. Οο. ΟΙά [41.}. 36 8 βυθοῦ 5116]} (ὀσμήν. Οοαά. 23. 248. 268., πὶ σο., οὐκί ἰὲ Δηὰ [ἢ γογῦ δέδωκα). 
38 ογεὶβ ἴἰλ0 δτοπιδῖίο (ἀρωμάτων, ἩΔΙσΣ 10110ν8 ἀσπάλαθος. [1 248. Οο., ἰπειϑαὰ οὗ {π6 ἴδοι ποσὰ ἰ8 τοδὰ ὡς πάλαθος). 
3] γίο]ὰοά (διέδωκα). 

Ὕοτβ. 16-22. --- Ξ.Α. Υ͂. : ἐυγροοεΐῃο ἔζοο 1 βἐσοϊο μοὶ (669 ΟὉ».). 39 γε ἔἢ9. 80 ΠΟΏΟΌΡ (δόξης). 81 γνἱοδβδῃὲ 
βαγοὺτ (χάριν: 248. (ο., εὐωδίαν. ΟἿ. Οοπι.). 32 ΠΟΘΙ ἀ7ε. 88 ἸΘΟΠΟῸΣ (869 γοΓ. 16) δὰ σίομθ (45 τοῦ. 18 ἰὼ ἐμο 
ΑΟ. ὕλοτο ΒΡρϑδσβ νμδὲ δ ὈθθῺ δα θά, υε ἢ δἰ ἰχαν τοτίδιξοῃβ, ΌὉΥ Η. 248. Οο. ΟΙὰ 14}.: Σ α;η [89 ταοῖμος οὗ ζαὶν ἰονϑ, 



844 ΤῊΒ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΑ. 

19 Οὐ:6 υηΐο τΩ6, γὁ ὑδπαὺ ἀρδβίγθ τηθ,ἷ 
Απᾶ Η]}] γοῦγβθινθθ τ] τὰΥ ἔγα 8. 

20 ἘῸΓ [86 (δουρί οὗ [16 18 2 δνγϑοῦθυ (δὴ ΒΟΠΘΥ, 
᾿Ἀπᾶ τὴν ροββϑββίοῃ ὑμδη ὃ Βοπθυοοσῦ. 

21 ΤΎΠΟΥ δπαδΐ θϑὺ πι6 884}} γού Ὀ6 ὨΌΏΡΤΥ, 
Απὰά {δ6γὺ ἐδιδῦ ἀὐγἽηΚ τὴ6 8841} γοὺ ὍΘ (μ᾿ τβίγ. 

22 ἨἯόθ (δαί οὈθγϑίῃ τὴθ 888] ἢοὺ 06 δϑῃδηιηθα, 
Απᾶ {μον ἐμ σου ὈΥ ὅ τη6 8881} ποί βίη. 

28 Α]} πε86 ἐλέπφε ατὸ ἔγμα οΥΓ (86 7 θοΟΚ οὗ {89 οονθῃδηῦ οὗ (89 Μοεβί Ηΐϊγσῃ Οοί, 
ΤῊΘ ὃ Ιαὺν τ] ἢ ΜοΒΘ68 Θομτηδηθθα 8 
89 δὴ δογίίαρσϑο υπίο {Π6 οΘοηστοραίίοπβ οὗ 9800}.}9 

ῶὅ [0 ΠΙΙοΙἢ πεῖ 1: τυϊβάουω, 88 Ῥἴβοη, 
Απά 88 ΤΊ ρτίβ ἰῃ {86 {ἰτη6 οὗ [πΠ6 πον βμΐξε. 

206 1Τὲ τδοιῃ ἰηβίρῃῦ 12 Δθουπα Π1Κ ΕἸΡτϑῦθβ, 
Απᾶ 848 ϑοσάδῃ ἰῃ {π6 ἔτη οὗ {π μαγυθβϑί. 

27 [Ι τπδκοίῃ ἱπβίσυοίίοι ᾽δ ἈΡρΘΑΓ 88 δ Πρ, 
Α58 ὅδϑοῃ 1 ἴῃ [86 ἐΐτηθ οὗ νἱηίδρϑ. 

28. ΤὍδο ἢγθὺ πιαπ ΚΗΘῪ ΠΟ ηού ὈΘΓΙΘΟΙΙΥ, 
Απά 80 15 8588]} (86 Ἰαδι ποὺ ἔγϑοθ 6 Β6γ οαΐ. 

29 ἘῸΣ μοῦ ἐπουρηΐ δοουηάοθίῃ τηογθ ἢ ὑμδπῃ (86 868, 
Απᾶ Βδὺ Ῥυγροβϑβ 5 ἐδη {86 στϑδὶ ἀθθρ. 

80 Ι1 αἰβο σϑῖὴηθ ουΐ 88 ἃ 688] 1 ΓΌΤὰ 8 ΣΟ, 
ΑἈπᾶ 88 8 οοπααϊῦ ἰηΐο ἃ σαγάθῃ. 9 

81 Τραϊά,1 ν11}1 νγαίδι Ταῦ ραγάθη, Ὁ 
᾿Αμπᾶ ν}}1 νγαίθε δου Δ Ὠ Ὁ ΤΥ ραγάθῃ Ὀθᾶ. 
Απᾶ ]0, ΤΑΥ͂ 684] 3 ὈΘΟΔΙΘ ἃ ΓΙΥΘΓ, 
᾿ἈΠᾶ ΓΩῪ σἶνοῦ ὈΘΟΔΠῚΙΘ 8 868. 

82 11 νἱ]]] γοῖ δα ἰμβίσιοίίοῃ 323 Βῃ 1 Π6 88 086 ἸΠΟΓΏΪΗ ΚΡ, 
ἈΠΑῪ1) βοηὰ ἔογίἢ ΠΟΙ ἸΙΡῊ Δαν ΟΥ̓, 

88 1 ν}}] γοί ΡοῸΓ οαὖ ὑθδοπίηρ᾽ 33. 88 ῬΡΓΟΡΉΘΟΥ, 
Απᾶ Ιοᾶγο ἰζ ὑο Θνυϑυ]αβίϊηρ σηογα Ο 8.9 

84 Β6)οΙά {πδὺ 1 Ἰαθοσϑᾶ ποὺ “5 ογ᾽ συ γ86} ΟὨΪΥ͂, 
Βαὶΐ ἔος 411 ἐβοῖ (Πδὺ Β6εῖκ ἢογ. 3" 

Απὰ ἴφϑδσ, δηὰ πον]οᾶρο, δΔη ἃ ΠΟΙ ὮΟΡΘ: 1 ἐπογοΐοτο δείμᾳ οἰΘΓΏδὶ, δπὶ καἰ γ Ὼ ἴο 411 1 οἰ Ἰᾶτοι ἩΓΕ ἀχὸ Ὡδπιοᾶ οὗ 
Βἴπι). 1. Δ}} ψε ἰδδὲ Ὀθ9 ἀοείσοιιδ οὗ το (Χ. Οἱ 141. δἀὰ πάντες αἵϊοσ με). 8 ΤῊΥ τηστηοχίαὶ ἐδ. δ τηῖῃο ἰῃ- 
Βοείδῃοο ἔδδα ἴδ. 4 ὩΟΥΟΡ Ὀ6 οοῃηήουπάοὰ (248. Οο. δὰ διαπαντύς). δ ψοτὶκς ὉΥ (ἐργαζόμενοι ἐν. Ἐτὶ ̓ 256 6 ΣΘΏ- 
ἄοτβ, σχιαλε μδ6 07 πῖν δεγυΐοε; ΒυτιΒοὴ᾽}  Βιδοὶϊισετῖ, σίσες ἀέγισοῖ ἐγομδὶε ὁπ τῖν ἀεεοιπῖ. Οἵ. Οορι.). 9 ἄο διω δ 

(ἀμαρτήσονσι). 
γοτα. 23.--29. ---Τ Ά. Υ. : αγὰ ἔμο (ἐ0 τότ βιιρὈ] θὰ βϑοῖὰ πϑοάζα] ἴο δοσαρ]δϑίθ δ 6 8086). 8 Ἑοεπ [86. 9 οπεὶ 

ὯΔ (τ ἰσβο 9 τϑοοῖγος ἡμῖν ἤτοι 111. Χ. δδ. 16δ. 243. 268. 264. Οο.), διὰ 86 Σὸν ἰποίοαδὰ οὗ ΑΒ. 19 ὕδοοῦ (Α. Υ͂., δὲ γεσ. 
24, Ὦλδ δὴ δα αἰ (ἰοὉ δ ζ0] 10}: Εαϊπί ποῖ ἴο ὉΘ δίσοῃᾳ ἴῃ ὑπὸ Ἰωτὰ : Ἐμπαὺ Ὧθ ΓΩΔΥῪ σοηᾶττα γοῦ, οἴθανο ὑπο Ηἶτα : ἘῸΡ 
ἐδο 1ογὰ Αἰπίκςν ἰδ Θοἀ δίοπο, πὰ Ῥδεΐαθβ πὶ ἐπ 6 ΓΘ ἐπ ἢ οἶμον ϑανίουσ. ΤΏΘΥ δοΙθ ἤσομι Η. 3248. 6ο. Ο]ὰ 14ὲ. πιὰ 
βιἰχὺ τατὶ δι 008). 11. Ἠοὸ Δ]]Θ ἢ Δ}1 ἐλίπρε τ Ὠἰ5 (248. 6ο. ἱπεοτὶ πάντα Ὀοΐοτο δῃᾶ αὐτοῦ αἴξον τῆς σοφίας). 125 Ἠθ 

....ἴ.ο υπἀογδίδηδίης ἴο. 18 Ἠο..... ἀοοείσπο οὗ Κηον]θᾶρο (παιδείαν, ἰο τὰς ἢ 243. Οο. δῇὰ γνώσεως) ΒΡΡΡΘΑΙ 88 
ἔδο ᾿ἰρμ (εὖ. Οοπι.). 14. Αῃὰ δε ὅδθου (δο Η. 248. 284. (00οὃ... ᾿δ΄Νοτοτο. Τἧ[ὅ ]Ἰδλὶ δηά. 11 τῃουφσῃ ὁ (διανόημα ; 
111. δδ. 100. 268. 264. 296. 808.. (μθ ρίυΣ. ; 248. 00.) ἐδιο τ τ ἐπ δεῖς }9) ἃσὸ τόσο (ἐπληθύνθη). :18 ΘΟ. π66}5 (ἡ βουλή) 
Ῥγοίουπάοςσ. 

γον. 80-34. --- 9... ΥἹ, : ὕὉτοοῖκ (δτρ., ἀγαΐπ οὐ αἰέελ). 
51 ὉὍχοοῖς. 32 ἀοεἰχίπο (παιδείαν). 48 ἀροίτίῃο (διδασκαλίαν). 
ῃοῖ ἰδυουσοά. 35 πιίδάοιι (αὑτήν). 

30 Ὀοοὺ (248. ὅο. δὰ τὸν ἄριστον ἴο κῆπον) βαχάδι. 
Ψ4 8}} διζοδ ΖΟσοΥοσΣ (εἰς γενσὰς αἰώνων). ἔ5ψἔὅ ἮδΥϑ 

ΟΠΆΡΤΕΚ ΧΧΙΨ. 

Μου. 4. ὍὍναβ οἱ ἃ οἷἱουάν Ὁ11162} ΞΞ τὸβ 8 
οἰουάνγ ΡΠΠΑΡ ; ἑ. 6., δ γᾶ ἦπ ἴΠπ 6 μοὶ ἴ8 οὗ Ὠθανςῃ. 
δὸ ἴῃ δατκὴ (111. 29} ἴδ 18 ἀβκοα σοβοογηΐηρ νΥ]8- 

εν. 1. Το ἔπίατγο, αἰνέσει, καΘΠη8 ἴο δία ἴοΣ 
[Π6 ἱπιροτέροῦ οὗ ἢῃ6 ΗφΌτον, Ἡ ΒΙΟἢ ΤΥ ὕ6 ΣΘη- 
ἀογθα ὈΥ πιαν, σαπ, ΟΥ̓ιοιζ. 

γον. 2. ΠΕ ΡΘΕΡΗΙ ΝᾺ οὗ τὴ Μορί ΗἸρῆ, ἡ. 6., 
[6 ϑγδϑὶ ἰδ ΡΘΟρΡΙθ. ΟἿ. νογβὲ 12. --- ΒΘΙΌσΘ 
(ἔναντι) ὨΐβΒ Ῥογγορῦ. Τῆΐβ πᾶν Ὀθ ΒΠΟΙΠΟΙ ὁχ- 
ῬτΟβδίο ΤῸΣ ἴΠ6 ἰ61Ώ}]6, τηθϑηρ ὅπ βΒΆ110 8.8 
““Ὀροίοσθ ὕΠ6 δύῖκ οὗ ἴθ σονοηδηΐῖ, οὐ ψηϊσῃ [ἢ 6 
ΕἸΣ οὗ ἴἰιὸ [κατὰ γν88. θητῃγομθά. ΟΥΠΘΓΒ ὑγαπ8- 
ἸΒτο. δοζοτα ἐς ἠοδβί, ὨΔΠΙΘΙΥ, [6Γ86] ΟΥ [Π6 ὨΕΔΥΘΗΪΥ 
οϑί. 
νον. 8. Οἷ. ἐπἷ8 τοτβθ διὰ ψῆδὲ [0]]ονγβ Μη (ἢ 

6 θη. ἱ. 2, δὰ Ῥζου. υἹἱὴ[ι). 

ἄοπα : “ Ὗ Βο βαῦῃ ρβοῦθ ὉΡ ἱμπῦο ἤθᾶνθῃ, δηα ἴδ κοῃ 
ΠΟΥ, δπὰ δγοιρχῆϊ ποῦ ἀονῃ ἔσοιλ ἴπ6 οΪουαὰβΊ" 
ΟἿ. αἰ8ο Ῥβ. Ἰχνῃ!. 84; ἸΙχχχίῖχ. δ,6. ὙΤὮθ “οἰουά γ 
ΡἾ ΠΥ "ἢ τὶς ἢ 64 Ιβγαθὶ ἴῃ (6 νν Πἄθυπϑϑα οδηποῖ 
νν6}} Ὀ6 τηοδηῖ. ὙΠῸ ογίσίπαί ἀπο) πρ-οἰδοθ οἵ 
νυ ϊβάοπι 8 Ὁπάον οοπδίἀογδοῃ. [Ὁ 8 ποῖ ι{1]} 
Αἰουνναγὰβ (νόῦβα 8) ὑπδὺ 6 Γ εαγίλίψ ὨΔΌΪ ΔΕο. 
8 τηθπίϊοπρά. 

γος. ὅ. Θορίδ οὗ δΌγβδοθ. Τῃο Ὀοίίομι οὗ 



ἘΟΘΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΤΞΒ. 848 

Π6 868 8 τἸηθϑδηῖ, 88 ΔηΠθ ς ἴο 86 μοίρῃ οὗ 
Ὠθδύρῃ. 

εν, 6. ΣΙ χοῦ ἃ ροβδβοβαίου, ἐκτησάμην. Τ 8 
δ ΣΘΏΘΓΔΙΙΥ τεχαγάδα 885 ἃ ἐδ ] γ6 ἴῃ ὑγϑηβὶ αἰΐοι. 

Τλὸ ποτὰ “272 ΡΡΟΌΔΌΪΥ διοοὰ ἴῃ ὑπ9 ΗθΌΓΘΥ, 
85 Οπἰηδηῃ δηὰ οἴποσβ ΒΌΡΡΟΒΘΘ, δῃηὰ (ΐ8. 8 ΟΠ6 
οὗ ἰϊ5 ᾿Ἰηϑθϑηΐηρα. Βιυῖ ἴΠ6 τηϑϑηΐϊης μογα Βῃου]α 
δύο Ὀθθη ογεαίεαϊ, ιυυογκεα, ἴῃ οτον ἴο Ὀτίης ἰδ 
ἰωΐο ΒΑΥΤΩΟΠΥ͂ ἙΠΡ ὉΠ0 ΟΟΙΏΠΙΟΙ ΣΟΡΣΘδΘη ΔΙῚ οη 
ἐπαι Οοἀὰ βγβῖ οσοδίθαὰ νυ ϑάοιῃ, δὰ {παὸ ΤΠ6ὴ ἰΐ 
Ὑ88 ὙΠῚ. Ηἷπὶ ἰῃ [Π6 ογοδίΐοη πὰ ΟΥΘΣΪΥ δγγϑηρο- 
τηθηϊ οὗ οἴοΓ ἰΐηργα. ΟἿ, ΥΥ δά. ἰχ. 9. 

νερ. 7, 8. Ουτηᾷπη [δ ηκ8 ἰδ ῬοΟΒΒΙὉ]6 ὑΠπᾶὶ 
ΠΟΓΟ ἷ8 ἃ Τοΐεσθηοα οῦΘ ὕο ὑπ6 ὑγδαϊτο ἐοππά 

αἷδο ἰῃ [86 Ταϊπιαὰ (71τ. 29. 20]. 2), τᾶ Οοά 
οἴἶδετοα (6 [Ὁ το 8}} τη ὉΒῸΡ ΘΑ οὗ τὴ6 ΘδΡ ἢ ἴῃ 
ΟΥοΥ ; Ὀπὶ ΠΟΏΘ ὙΘΙΘ Υ͂ ἴο δοοϑρῦ ᾿ξ, ὀχοορῖ 
1δτδοὶ. 

Μοσ. 9. ἘΣ ΟΙ 1829 Ὀοαίπηΐης, Ὀδΐοσο 89 
ΨΟΣΙΔ, πρὸ τοῦ αἰῶνος ἀπ’ ἀρχῆς. ΒτοιΒοπηοίἀοΓ 
διὰ Βιυηδοπθ Διδείισετξ ΒΌΆΡΡοΟΘΘ ἴθ ᾿δαϑὺ 00 
Οτοοῖκ ψογὰβ ἴο δ6 ΒΙΓΏΡΙΥ ἃ ρ]088 οἡ 06 ρῥγϑοθα- 
ἱην. ΕτίτΖϑοἢθ, ΠΟΎΤΟΥΘΓ, Γι ὕΑ 8 ὕΠδι [ΠΟΥ ΔΓΘ 
οὔρίμαὶ, δὰ υϑοὰ 0 ΘΠ ρ ἢ δ58. ΟΥὮ 00:6 ΟυΧΧ, 
δὶ Μίοδῃ νυ. 2 (ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος), ἴοτ ἃ 
βἱ ταῖν οοἸ]οσδίοῃ οὗ γοχαάβ. 

γοσ. 10. Τπ 8,10", ὨΔΙΏΘΙΥ, ἰὰ ἴμ6 ὕΘ:010 οἡ 
Μοπηὶ δίοη. 

Μοῦ. 1]. ῦδδ ΤΥ Ῥόοῦχοσ, ἐξουσία. ἮρτΓο τὴς ἢ 
ἴδιο 58 Π)6 88 γμίο, διθαψ. ΤΠ ἴανν, τ Β]οἢ δοοογά- 
ἱρῷ ἴο [[ιῖ8 ΓΟΡΓΟβθηϊδίίοη ὙγᾺ8 ὕΠ6 Β8Π|0 88 ΥΥΪ8- 
ἄοπι, ὈΟΓΘ ΒΎΓΘΑΥ ἴῃ δυουυ  ΐηρ (δὶ Θοποθγηθα [9 
ον 18} ΡΘΟΡΪΘ. 

ΨοΥ. 18. [πη 80 ΤΧΧ. 8 Ῥϑ9. χχὶχ. 6, γὸ βᾶνθ 
Δἰδο [Π|6 88π|0 5ρ6}]Ἰπρ' οὗ (Π0 ψοτὰ, Λίβανος. Τ]16 
σοάδσ 8 οὔζθῃ υδοὰ ἴῃ ἴδ ΟἹ]ὰ Τοκίδπιοηῦ 85 8 
᾿ΠΠυδισαθου. ΟἿ. ϑιεα ε᾽ 5 δὲδ. δ ιοὶ., τι. “ Οϑάδτ.᾽ 
--- Μουπίδίηδ οὗ ΔοσοῦΏ. Α τιουῃξαΐῃ ΓΔΏρΘ 

ἰδ ταϑδηΐ. ΤῊΘ μἷαταὶ (ὩΣ ΤΠ) ἰβ αἷϑο ἐοα πὰ δἱ 
Ῥβ. χ!ΐ. 6. ΤῊΘ τοδάϊηρ “ Βίοῃ" (85γχ1. δῃὰ Ασ., 
10] ονοὰ Ὁγ Βεοίβοῃποί 6) ἔου “' Αϑυ πο ᾿᾿ ΔΓΟΒΘ 
οὔϊ οὗὨ ἔθ ἕδος ὑπαὶ ὉΠ} νν88 ΔΠΟΙ͂ΠΟΣ Ὡδηι6 ΟὗὨ {Π|6 

βϑιηθ τοουπιδίη (ἸΝΝ ΙΖ, ἰδ εἰευαίεα). ΟἿ. απ. ἱν. 
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Ψψεσ. 14. ΟἹ [29 δοϑιϑῇΏοσοδ, ἐν αἰγιαλοῖς. Βτεῖ- 
βοβηοίάον, ῃὸ Ὑοῖϊῖο, Βυπβο ΒΒ διῤείισετα, δὰ 
Οἴμοῦβ δάορὲ ἴπθ σοδάϊηρ αὐ ἰπφεαὶ (εἴ. Τατί. 
Νοιε5). αὐ ἰδ 8. ΠΚεῖὶχ τιδὺ δ ἀσοϑθ ἔγοιῃ ἃ 
Εἰοβθ. Αἱ Ἰοδβί, ἰζ 18 ἔδτ ἸΏΟΤΘ ᾿Ἰ ΚΟΥ Ὀπδῦ 10 γγ88 
Δ} δἔξοτ ποῦρῆῦ [πὴ [Π6 σοιηπίοη τοϑάϊηρ. Εη- 

αἱ ναβ δἰτυδῦθὰ οἱ ὑΠ6 ὙΟΒίΘΡ Βἤογο οὗ [ἢ68 
οδὰ ὅδ, δπῃὰ γὯβ ἴδιηοιβ ἔου ἰζ8 ργονυθθ οὗ 
Π18. --- Βοδο ὑἱδηὶ, φυτὰ ῥόδου. Οἷ. 80]. ϑοηρβ 

1.1, δηὰ 15. χχχνὶ., ΉΤΟ 8]0}6 ἴῃ [ἢ 6 ΕἸ] ἰδὲ γϑῦ- 
δίοῃ οὗ ἴἢπ6 ΟἹὰ Τοδίδιπθης σδηπομίοδὶ ὈΟΟΚΒ [ἢ ῖ8 
βοτοῚ ἷβ τηθηϊοημθᾶ. ΤἼΘ ΓΟΒ6 ΡΓΟΡΘΓ, ΠΒΟΥΨΘΥΘΣ, ἰβ 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ ποῦ ταθϑπῦ ἴῃ ὕΠ 686 ρΆβθαρθθ. ΑἈπὰ ἴῃ ἴῃ 
τοϑοηΐ ν ΘΒ, 88 880 δὖ χχχίχ. 13,1]. 8, ἰδ 18 πηοβὶ 
ἰκοῖγ τὸ ἘΠ6 ΟἸϑαπάθγ 18 γοίοθσγεα ἴο. 
ΕΌΓΥΓΟΥ ἴῃ ϑ ἤθη κα 5 Δ ίδ. 1,65... 8. υ. -π Δ Ῥν]᾽δὴθ 
ἔσοϑο. Τΐθ ἰ5 ἃ ἴσϑϑ οὗ ὕῃ9 πη8ρ]6 Κἰὶπά. 

ΨοΣ. 15. Αγοχμδίϊο δαρδιδίμβυβ.υ [Ὁ 88 ἃ 
το ΚΙ βαγοῦ, γίοἸἀϊηρ ἃ ἰγασταηὶ οἷ]. Ιζ ἷδβ. Τθ- 
ἱετοὰ ἴο ὈΥ͂ ΤὨθοσπὶβ (1193), απὰ 88 δὴ ἱμπβίσα- 
τοϑηῦ οὗ τογίατο ἱπ Ρ]αῖο Β ̓ερωδίϊε (616 .κ.). Οἱ. 
δ'δοὸ Ρ]ηγ, Ηϊἰδί. Ναΐῖ., χὶϊ. 234. --- ΘΟΔΙ ΘΔ. 
ΤῊΐΒ νγδ8 ὁπ οὗ [Π6 ρεγίαπιθβ οπλρίογθα ἴῃ [ἢ 
Ρτϑρδγαιίοη οὗ [δ6 βδογθὰ 'πεθῆβθ. ἼΤῃθ νοχὰ ͵ἴβ 
τσὴ ἴΠπ6 β88π|6ὸ ἰπ Ηροῦτον, ατϑοῖ, δηθὰ [Ἱἰΐῃ, 
πὰ ἰδ 19. δαρροβοά ιῃδὲ [Π|09 581ὴ6 (πἰηρ 16. τηθδηΐ 
Ὁγ ἱς. ΟΣ, δέει Βιἰδ. ὲοϊ., 8. υ. -- ΟΥ̓Χ. 

ΟΕ [τὰ το Οτοοῖὶς Ὀοΐογο ὡς Γηών. 

ΨΆᾺΒ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ὕΠπ6 Ορϑσομὶ πὶ οὗ ἃ οογίδἰ ἢ Βρθοῖθ8 
οὗ 58}611-838} το γᾺ8 ὑβοὰ ἴὸσ ροσέσθτωθ. ΘΙ. 
ΧΧΧ. 84, ὙΠΘΙΘ ἰἴ ἰβ. ᾿Ἰηρῃςοηθα 88. ὁπ6 οὗ [6 ἴῃ- 
στοά θη οὗ [Π6 βδογθά ρουξιπιο. ---- Βυγοοθῦ ΒίοσΆΣ, 

στακτή. [ζ ἰδ τ1η6 Ἡθθγον ὨΪΩ) οὗ Ἐχ. χχχ. 84. 
ΤῊΘ σαπὶ Ὑδοἢ οχπάθδ ἔγοστῃ {Π|6 ΤΊΥΣΤὮ Ρ]δηΐ. 
ΡΠ (χίϊ, 85) 8808: “ διάαπί [ἴ. 6. ταν τ ἢ -ὉΓ668] 
δροηία τὶ πὶ ἱἵποϊααπίμνγ δίασίεπ αϊείαπι οἂξ 
πείία ῥταγετίων.᾽" ΟΥΒογθ, πονρουθγ, ὉΠ ηκ ἰδ Γο ὈΘ 
ὍΠ6 ἢποες Κἰπὰ οὗ δίοιαχ ρυπὶ (δίοβοον., ἱ. 79). 
Βαΐ ἰδ 18 ἀουδιῖα} ἰδ ὑπ0 ἰδίιοσ πσουἹὰ ἢδνθ σὸ- 
οοἰνοὰ ἐμἷ8 πϑὴθ ἱπ ατθοκ, Οἱ. ίμον, Δι. 
ἸἈεαϊισδγίεγδιιεΐ, 8. υ. 

γογ. 16. ΑβἊ 8 ἰϑσϑθίηῖα. [10 18 ῬΓΟΌΔΟΙΥ [ἢ0 

Ηοῦτον ΓΙΡΝ, οαξ. Ιπ Αὐδθῖο ἴδ 18 οβ!!ϑὰ Βυίπι. 
Ασςοογαάϊΐηρ ἴο Εοδίπβοι : “ ΤΉΘΤΟ 8 δαί ἴο ον 
ἔγοπι ἰποίβίοηβ ἴῃ ἢ ΤΌ Κ 8 δορί οὗ ὕὉγδηβρδσθηῦ 
υδ.βαπι, σοηδιϊ αὐ ηρ᾽ 8 ὙΘΥΥ͂ ΡᾳγΘ δὰ ἢἤηθ Βρθοὶθϑ 
οὗ τατγροπίϊηθ, νῖδἢ δὴ ΔρΥΘΘΔ0]6 οὐον 11Κὸ εἰΐτοι 
οὐ 76ϑβδιηΐῃθ." Ηδ δέιυουνασγαβ δα δ, ΠΟΝΘΥΘΡ: 
“Τὴ Ῥαϊοβῦϊηθ ποι μΐπῷ ΒΟΘΙῚΒ ὕο ὈΘ Κπονῃ οὗὨ ὑ}18 
Ῥτοάποι οὗ ἴη9 Βαυϊηι}1᾽" Οὗ, βιηπ8 Δ δ. Φίοι., 
δι. ᾿ 

γος. 17. Ὁσμδὶ ττϑϑ Δγθθϑθϊο, χάριν. ΤῊ ΐ8 
ΒΘΘΠῚΒ 8 Ὀοιίο Γ᾽ τοπἀουίησ ὑθδῃ [Πδῦ οὗ ΟἿΣ ΥΟΓΒΙΟΏ, 
ΔΙμουσὴ αγοιίτ 4180 Ὧ88: “ρτοαιιχὶ υἱπιιπὶ δ6η8 
οἷοη8," [1ο]ονίης ἴ6 ΟἹὰ 1μαὔη, νηϊοῆ 88: 
“φιαυϊιαίοεπι οὐοΥὶδ." [ὃ 88 ἀου 1688 Ἰη θη θα 885 
ἃ ῬΑΓΆΡὮΓΕΆΒΘ ΟΓ ΘΧρδηδίίοη, δὰΐ 88 ΒΟ ἢ} 8. πλἰθ- 
Ἰεδάϊη 
ον. 21. Το ἰάοα ἰβ Ὀοδαί ἔα], δηα ποῖ ἱπ 

ορροϑίυίου ἴο ὑἐμδῦ οὗ θοδῃ ἵν. 14. 
ον. 32. ΨϑοΥϊς ὉΥ τηο6, οἱ ἐργαζόμενοι ἐν ἐμοί. 

ΟἸδαγον, ισλο αὐαϊὶ ἐλεπιδοίυε8. οΥ πιψ ἀεἰρ. ΟἿ. χΙΪ!. 
4. ὙΠΟ νου ΠηΘΔΠΒ 0 Ῥγοβϑοιῖο, τϑαίϊτα, σοπιρίεία 
δοιποίλίπο, α ιοογξ; οΥ, πἰπουῦῦ 8ὴ ΟὈ]θοῖ, ἰο δ6 
αεἰΐσο, ἰο ἰαδον, 0 ἀο διιδίπαδ8 ιοἱἱδ, ἰαζο ἰγουδίς αδοιι. 
80 εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς αἱ Μαῖι. χχν. 16. 

γον. ῶ8. Οοπατορδίίουδβ οὗ 2800. Τδ ἷ8 
ΒΒ 0}]} 8. τϑίθυθῃοθ [0 86 νυοῦδ ΒΥΒΑΡΌρτιθ8 οὗ 
ΓΔ6] βοδίζεγοαὰ διηοηρ αἰ ἤθσθηῖ πδύϊοΏΒ δηὰ ἴῃ 

αἰ Πογοηῦ Ἰαπά8. Οὗ. 8, ἰχν]ἱ. 26. 
γεν. 32δ. ΤΠ αν ἰβ τιθδηῦ. [{ ρῖνοϑ ἃ ζ0]] 688 

οὗ πνίβαοτῃ, ἃ8 Ῥίβοῃ δηὰ Τίμυβ ἃ [0}1π688 οὗ νῶἃ- 
ἴ[ογ. ΟΥὮἃ ὅθη. ἱ. 11, 14. --α ΤῺΘ ὥχηθσ οὗ ἴθ πϑνν 
ἤρυϊϊα. ὙΤἢθ τἰπ|ὸ θη μοῦ Μγὰἃ8 6 στοαίοϑῦ 
δὺπηάδῃοοθ οὗ δῖον ἰῃ Μδγοῦ δηὰ Αρσυῖ!. 

ψοῦ. 27. ΑΡΡϑασ 88 μο χη, ἐκφαίνων ὧς 
ὥς. Ηδρτθ, ἴοο, ἰδ ἴθ 4116 ΟἸΘΆΡ {Π6.Θ ἢ88 Ὀ66η 8 
811 τὸ ἴα ὑταπβ]αϊίοη. 1Ὁ νγὰδ 0 Ὀ6 Θχρθοῦθά [ἰδὲ 
δἰορ ψίἢ [86 ΟΥΒΒΡ τίνευβ ὕ89 ΝῚ]9 που] ὃθ 
πθηδοηθα, 88 1 δυο 88 ἰὼ ἴΠ0 οτὶρἧηδὶ. 

ΤῊ ποτὰ [ἤογθ τϑϑ τηοϑὲ 1|Κ0ὶ}γ ποῖ “ὙἾΝ, ἐσλί, 
αν ὙἸἾΝΝ, γίσογ, ὉΥ ΜΈΪΟΘΉ Ὡδὴθ [ῃ06 ΝΘ ἰδ 
βοιηθίϊπηοβ Κῆον ἰῇ δογίρίαγα. ΟἿ, 15, χχῆ. 8; 
Δ. Υἱϊ. 8. ΕοΣ ὑπὶβ βιιρροπί οι 086 [0] ΟΝ ίης; 
ἢγ8980 ἔπι ΓΒ 68 ζοοά βυρροτῖ. ΤΏΘΓΟ 8 ΠΟ καί 

Αμπὰ ἰζ ἰδ ἃ ἔδοεῖ 
τῇ δὖ ΓΠ6 (ἰπι6 οὗὐ ὉΠ6 Υἱπῖδαρο ἴῃ ϑορίθηιογ δηὰ 
Οεἴοδον ἐλα Δδίδ βιοοὰ δὺ 1ζ8 εἰσηθβὺ ροῖὶπι. Ηφθμοθ 
δ 18 οοαν ὉΠδὲὺ Οτεοη, ἷ. 6., Οσέλοη, ἰδ υδοὰ ἤθσθ 88 
ΒΥΩΟΥΏΟΙΒ ὙΠῊ ὕπ6 ΝῚ]Θ. 10 18 4180 80 υϑορὰ ἴῃ 
76. {ϊ. 18, ἰὰ [80 ΤΧΧ. 

ες. 39. Δρουπάοσί (ἐπληθύνθη) τὰογϑ [ΠΔῺ 
1.6 8βοα. ΤΠὸ ὑβουῦρ 8 νυ ἢ ἤονν ουἱ οὗ ἰδ δΓ6 
ἸΏΟΣΘ ΠΌΠΊΘΤΟΙΒ δηὰ Τη016 ριαπαὰ δηᾶὰ ἱπιπη6 880 - 
8016 ὕπδη Ὁ. 868. ᾿ 
ον. 80ς, 1,8120ο. Το τύίζοῦ, ὅθ88 γαοῆ. 

--Αδ ἃ οὐῃδὶ. ϑδιυοὴῇ 845 ν͵θῸ8 δορὰ ἔογ ἰχτίρϑ- 
εἰοπ. 



946 ΤῊΕ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ. 

ον. 81. ΜῈ ραγτάϑθῃη, Τὸ πογὰ ἴου ζαγάϑῃ 1 ὙΠ} 108 ἐπδρίγαίίοπ, ἐπιλιδίαδτα ; ἘΤ᾿ ΖΒΟ 6, τυ τ 108 
8 ὮΟΙῸ κῆπον, Ψ ὨΪ6 ἴῃ [806 ῥγουΐουβ υϑσβὸ ἰδ 18] γιἐηθδ5. Βίβῃορ [τ τϑάθ ἃπ δἰιοπιρὶ [0 ΓΣ6- 
παράδεισον. τοάυσθ [Π6 ρῥγεβοιὺῦ οἰδρῖον ἰῇ Ηρθῦγον ; δηὰ 

ΕΓ. 8838: ΑΔ ῬΣοΡΒΘΟΥ. Οχούιυβ δϑὺ8 ὕπο ἐπε μὸ [88 ρῥχϊαύθα τ}6 γοϑυϊῦ ἰη πἷδ Οοτϊαθ»- 
ΤΟ ΔΩ Ωρ 5, τοί(ὦ ἐλ6 οσετίαϊπίψ οὗ ῬΥΟΡΒΘΟΥ ; αδϑῦ, ἰαγγ, ὈΡ. 184-186. 

Ομαριῖεεκ ΧΧΥ͂. 

1 ΙΝ ἰὮγϑο ἐλέησε 1 τγαθ Ὀσαυ βοά, 
Απὰ βίοοα ἃρ Ὀοϑυ ἢ] Ὀοΐογα (μ6 1,οχᾷ 1 δῃηᾷ τηθῃ : 
ὕμιν ὅ οὗ Ὀγοίγθη, ἀπ ὅ Ἰονα οὗ πο ρἤΌΟΣΒ, 
᾿Αμπάὰ τηδῃ δῃηᾶ υ]ΐθ ὁ (Πδὺ ἀστϑο ᾿ἱορεῖθοσ. 

2 ΒΒυιδ [ζχθα βοτίβ Οὐ" πιδπ ΤῊΥ 800] δεαίθί, 
ΑΠΑ͂Ι φσγοδῦγ ἀθίοβι 5 {μοῖρ 116: ἢ 
Α ρΡοοῦ πιαπ ἰλαὲ ἐδ ῥτουά, ἃ το πιαπ ἰλαΐ ἐδ ἃ Ἰἴατ, 
Αἢ οΪἀ Δ] 6 ΓῸΣ γδηζηρ᾽ 'π ὑπαογρίδησίηρ 

ΠῚ ἰδοὺ Παβὺ ῃοὺ ραίμογθα ἴῃ" γουίῃ, 
Ηον οδηβέ μου μα [ὑ 19 ἴῃ {πη 6 858 ἢ 
Ο δοῦν ΘομΊΟΙνΥ α ἐλίπο ἐς Ἰυαδρτησηῦ 1 [ὉΓ ΡΤΆΥ ΠΑΙΓΒ, 
Αμπά ἴον οἱ τβϑῃ 13 ἰο ΚΠΟΥ͂Τ οουῃΒ86] ! 
Ο ΠΟΥ͂ ΘΟΙΛΘΙΥ ἐς {86 νυβάοιῃ οὗ ο]4 τηθῃ, 
Απα πῃ ἀογβίδῃαϊηρ Δη4 οουηΒ6] (0 τλθῃ οὗ Βοποσ 
Μυσοὴ Θχρϑγίθῃοθ 18 (86 ΓΟ Οὗ Οἷα τηθη, 
Απᾶ {86 ἔδδν οὗ {π6 Τιογὰ ἰδ ἐς (Π6]} ΡἸΟΓΥ. 

Νίη6 {1 ὯρΒ 1 ἴῃ τοΐηθ ἢθασὺ ργοποῦμοθ ἢ ΒὨΔΡΡΥ͂, 
Απὰ (δ6 θη 1 ψ}}} υὐΐον τυ ἢ ΤΩΥ ἰΟὨρΊΘ : 
Α τηδὴ (δαΐ Πα} Ἰογ οὗ λὲξ ΘΒΊΠάΣΘα ; 
Αμᾶ δ ἐδμαΐ ᾿ἰνϑίῃ ἰο 866 (86 [4] Οὗὁ ΘΏΘΙΠΊ168 ; 

8 ΗἩδρργ Β6 "Ὁ ἐπαΐ ἀνθ] ἢ} τ ἃ δ οὗ Ἀπ ογθίβη αν, 
Αιὰ δαὶ 51]10ρϑῖδ ποὶ 16 τὴ λὲς ὑΟΠ ΡΟ, 
Απᾶ {δι Βεῦνϑίἢ ποῖ ὁη6 ὉΠΟΥ͂ οὗ δἷπα ; 

9 ΒΔΡΡΥ͂ δ ἱδμαὺ δβδαίῃῃ ἰουπᾶ ργυάσδποο, δ 
Ἀπ {παῖ Βρϑακϑίῃ 1 ᾿π ψ 1] ΘΑ Γ5.}9 

10 Οὐ δον ρτϑδί ἐδ Βα (δὲ βπάθι νυ βάοιμ; 
Ὑοὐ ἰ8 6 ποῦ 9 δῦουϑ ἰὴ ὑμαὺ ϑαγϑί (Π6 Τωογά. 

11 Το ἔθαγ οὗ {π6 1, ογὰ βυγραββοίῃ ϑνθγυίηρ ; 5 
ΗΘ {Πδὶ ΠοΙάσι Ιὑ ἔα, ἴο σου 33 8..4}} 6 νὸ ᾿᾿κοηρα ἢ 33 

18 Ατν Ὁ ρἴασιο, Ὀυΐ {Π6 ρἴαρτια οἵ (Π6 Βοαγί, 
Ἀπα δὴν ψ]ὶοκοάηθββ, Ὀυὺ [6 τι θη 688 οὗ ᾧ ΤΟΙΏΔΏ. 

᾿ 141 ΑπγὉ αὶοίοη, θυὺ (λ|6 αἰ ]οἰΐοι οἱ 35 (μοτὰ ὑμαὺ Παίθ π|6, 

ὝοεΙΒ. 1-4. ---1 Α. Υ. : ὈοδοιΖ01 (560 Οὐνη.) δοίλ Ὀεΐοτο αοά. 3 ΤῊΟ ὉΠ (ὁμόνοια ; 248. 6ο., ὁμόνοιαν, δηὰ ἰαίος 
φιλίαν). 8 (Π9. 4 Α 8 δηὰδ νἱΐο (248. 268. 6ο. οὔτ καί ὈοΐοΓο ἀνήρ). δ οπιδ Βαϊ (δέ, 86 Αἰῃδη., δοοοσάϊηῦ 

ἰο Ηοϊπθδ δηὰ ῬΒΥΞΟΠΔ). 6 δχὴ βΡοδῦυ οἴἴ͵εηδφὰ δὲ (προσώχθισα). 1 1119 (ζωῇ, ὈπῈ ΒΘΥΘ ΔΌΣ οὗ 116). 8. Αὐὰ 
(Η. 106. 248. (ο. αν καί Ὀεζοτο γέροντα) Δὴ οἷά δ α]ίοτον (23. ΟἸὰ [δὲ. ἅγσ. Ασ., μώρον. Βυΐ [Π0 ΖΟΙΤΩΟΥ ἰ6 δυρροτίοα 
ΌΥ ἃ ρμδδδδκο τοσῃ ἴῃ9 Τὶ) ἐπδὺ ἀοδίοϑί (ἐλαττούμενον συνεσει) 5 παδδὲ κοϊποτοὰ ποϊπίοκ ἰπ ἐὰν (248. Οο. δἀὰ σον 
ἴο νεότητι). 10 σδηβὲ ἰοῦ δηὰ (εὕροις ; εὑρῇς, 106. 248. 296. (ο. ΑἸἀά.) αην ἐλὶπρ (ϊϑάου ἰδ ποθ τὶ). 21 ἡπάκτοουης 
(κρίσις. ἹῈ ἰπ υμπδοχρίοοα 88 ἃ ϑοωίθῃοθ Ῥχοῃουποϑὰ ὉΡΟῺ Οἶμοσθ, Ὁ Υ̓ΔΏΙ, τί σϑοῦο, δὰ ΒΏκδοι 8 Δι ῤεέεδεγκ). 
12 αηῃροίοηΐ γιό. 

γορα. 6-9. - ἼΣΑ... : Θοά. 14 Τλοτνε ὃς πο ἐπίῃ ρ8 τολίολ 1 Ὧδνο ἡυδεοᾶ ἴῃ τοΐηο (111. Χ. Ἡ. δὅ. 106. 157. 4]. Οο. 
ἢδυο μον) μοραχὲ ἴἰο ὃθ. 18 ἀἰξ ΘΏΘΏΥ...... 761} ἐς Ἀἶπλ. 16 ὨΔΙὮ ποῖ 5,1 ρρεὰ (δοσ., Ὀθ ἰὰ ἐμ δο:δο οὗ 89 Ρχοϑεπίὶ). 
11 Πμδίἢ ποῖ κοτυϑὰ ἃ παν ἡπόγέ ὉὈΠΉΟΣΙΒΥ ἔμδη Ὠἰπικο}Υ (ἀναξίῳ αὑτοῦ : ἑαυτοῦ, 111. 28. δὅ. 106. Δ]. ; ἐεζέ. γϑε., αὑτοῦ). 
18 ἯΥ ΕἸ} ἰς ἷπι.. .. Ῥγυάθηοο (φρόνησιν. [10 ΘΘΟΣΠΒ ἴο Τεΐου ΠΟΙ ἴο ῬΓΘΟΙΪΟΔΙ τυ ϊβάοτω, σμίεληπεϑ5, κεεπηέλς, δ 5 τοηογοὰ 
Ὅγ τί ἴσο δηὰ ΒυΏθ6η 5 Βιδείισενά, Ἀϊεράεὶε, Ἐτὶ σϑο ἢ βρροθοα ἐμδῖ α ᾿ἷπο Ὦδα 18116} ουὺ δὺ ἰδ, τοδ πα δὲ 70]- 
Ἰονν: “ΗΒΡΡΥ 8 ὟὮῈΟ 26 Ζζουμῃὰ ἃ ἰγῦο {τ|οηὰ." ΤΟ ΟἹὰ 1,Δἴ. ὯΔ8 8 ἀἰϊἔογοηΐϊ ἴοσιῃ 7907 γὸσ. 9: ὁεαίωϑ σμὲ ἐπθενεξ 

απιΐϊοωπι Ὀεγ, 6ὲ φμῖ ἐπαγταὶ 7μεἰτ αι αὐτὶ αμαΐεπεϊ. Α.. Υ.. δ᾽δο, Ἀ82 ἐπ ἐμ χιδτχῖπ, α δίεπα, ἴον Ῥγμάεποε). 19. Β6 
ἰμδῖ βιῃροαϊκοῖδ ἰῃ [Π6 ϑδσα οὗ ἔμοιι ἰηδὺ ἰσίδ ΠΟΔΓ. 

Ὕεσα. 10-12. -- ΆΙΩΥ. : [5 ἸθΘγῸ ὩοΩθ (οὐκ ἔστι». Ἀ5ψἔ- Βαὶ (μο Ἰογϑ (φόβος ; ἀγάπησις δέ, 2348. 60.) οἵ ἴδ τὰ ΡῬαδροὶξα 
4}1 ἐλίπρε (πᾶν; πάντα, 106. 166. 167. 808.) ἴον Π᾿τ πδίίοη (248. 6ο. κἀὰ εἰς φωτισμόν). 35. Ποϊάοία 1ὲ (κρατῶν αὑτοῦ), 
ἭΝ οτοίο (Δ Κ., ἐο τολονη]. 35 Ἰϊκοηποὰ (Α. Υ. δα, 85 νοῦ. 12, στὰ Η. 248. Οο. ΟἹὰ 14:ς. ϑγτ. Ασ., Τὴ ζοδσ οἵ [89 

1μοτὰ ἐξ ἴθ Ὀορίποὶπρ οὗ ἰδ Ἰογο : Αηὰ ἴβίεἢ ἐς 86 Ὀοκίπηΐοβ οὗ εἰοανίηρ ὑμὲο Εἰπι). 
ον. 18, 14.-- ἩΆΑΟΨ., : Οἷνο νῖεὲ δυγ. 36 Λπαὰ (καί ἰδ Τουσὰ Ὀοΐοτο πᾶσαν ἴα 1]. Χ. δδ. 165. 167. 2δέ. 296. 308.) 

8ὴγ. 5 δϑᾶοιίοιυ ἔτοπι (ἐπαγωγήν, υ508}}} υἱδίἑαέέοι, οαἰαπεν). 

δ ὦ ὦ». ὧν 
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᾿Απά 8ὴγ στόνϑηρο, θυΐ [Π6 Του ῃΡῈ6 ΟὗὨ ΘῃΘΙΏΪ68. 
15 ὌΤὌπΠοτο ἰβ 0 Βοδα 4ῆογνϑ ἴ86 Βοδαὰ ' οὗ ἃ βορθηΐ, 

Αμᾶά {ἢ 6Γγ6 8 πὸ γί Δθονο [Π6 γα οὗἨ 8 ΘΏΘΙΏΥ. 
10 Ι που]ὰ τϑίμοσς ἄντ6}} ἱορσοίμοῦ 2 τι ἃ ἸΙοἢ πα ἃ ἀγαρΌΏ, 

ΤΏδη ἄνν6}} ὃ 1} ἃ τ] α ποϊηδῃ. 
1 Το πὶ οκοάμῃϑββ οὗ ἃ σσογηϑη ομδηροίμ ΒΟΓ Δρρθδσζδποο," 

Απὰ ἀλγκΚοηθί ἢ ΠΟΥ δοπηύθηδῃοα || βδοκοϊ οὶ. 
18. Ηδγ Βυβραπᾶ βἰ(ἰθὺμ ἄονη δ διποηρ ἷ8 πο θΟΥΒ, 

Αμὰ μα Βοδσγϑίῃ δπὰ βίρῇῃϑί ἴ ὈΪύΘΣΪΥ. 
1. ΑπΥ ψἱοκθάηβββ 18" 1116 (0 ἐμ6 τὶς Κϑάηθββ οὗ 8 "γοϊηϑῃ ; 

1,6ὲ {π6 ρογίϊοῃ οὗ 8ἃ βίῃ [4]] ἰο " Πθγ. 
20 Α βϑῃάγ αβοθπί ἰοὸ {π6 ἔδοὺ οἵ δὴ οἱὰ τϑδῃ,} 

50 ἐδ ἃ ψ1{6 10} οὗ τγογαβ 1 ἴὸ ἃ αυϊοὺ τλδῃ. 
21] ϑδιίαμθ]6 ποί ἢ δ (86 ὈΘΔΟΪΥ οὗ ἃ ἬΟΙΏΔΗ, 

Αμπᾶ ἄρδῖγθ ποῖ ἃ ὑοθϑη ὈθοδυΒο οὗ Β6. Ὀθϑαίυ.ἦδ 
2920. ΤἸξδ ποιδῃ ᾿ τορδϊπίδὶη ΠΟΥ ὨΌΒΟΘΗα, 

ΤΏΘΓΟ ἴδ ϑὑγἱ ἴθ, δπᾶ ἱπηραάθηςθ, πα πὰθο ἢ} ΒΠ8πι6.} 
28 Τὸν βρ  γἰῖβ, δῃᾶ ἃ β8α δουηύθηϑῃοθ, 

Αμᾶ ἃ νουπᾶοα Βοαγὶ ἰθ ἃ ψὶοκοὰ ποτηδη. δ 
58:6 [μδὲ ἀοίἢ ποῦ τ κθ ΒΑΡΡΥ͂ Βοὺ Βυθραπα,Ἐ 
ΜἭακειλ το Κ μαπαβ δῃα [660]0 ΚηΘ68. 

294 Οἶτδ6 ποιηδῃ σάπια (Π6 Ῥαρὶπηίηρ οὗ βίῃ, 
Απᾶ {πγουρη ΒΟῸΣ νὸ 8]] αἷθ. 

2ὅ Οἷἶνο (6 γγδύθυ 0 Ῥϑββδβθ, 
ΝΟΙΒΟΡ 8 το κοα ποιλδη ᾿ἰογίγ .ἦβ 

26 [1886 ροὸ πού 88 ἰβοὰ ᾿οϑᾶοθϑί, "Ὁ 
Ουϊ ΒΕΓ ΟἿ ἔγομι (γ Π68}.9 

Ψονε. 165-11. --1 ΑΟΥ. : Βορρᾶ (δθ6 Οὐη".). 3. δὰ τοῖον αἀ96]]. 8 ἴο Κορ Βοτεθ (ἐνοικῆσαι ; 17. Η. 23. 248. 4]., 
συνοικῆσαι). 4 ἔροο (ὅρασιν ; 167. 248. ὅο., πρόσωπον). δ δῳᾳ οἸκο]οὶ ἢ (τπδτρ., ἐε α δεαν; ἰεχί. τες., σάκκον, ἡ ΕΙΟΒ 
Ἐτίϊσδοδο του ]ὰ τοὐθοῖ 10᾽ ἄρκος, τὰ 111. Χ. 23. δῦ. 248. ἃ]. 6ο.; ΟΙὰ 14... ἑαπηομαηι ᾿γομ2 6ὲ σμαδὶ ἑασειοη οδίοπαί, 
8ὲ9 Οϑηι.). " 

Ψετῖα. 18-26. --- ΒΑ. Υ. : 8186}}] εκἰξς (ἀνατεσεῖται. ΑΔ ὍΟ ΒΟΙΩΘΕΪΩΘΟ ΒΥ, ἰΐεα δαοῖ, ἰΐε8 Ο7᾽, 1. 6., ἰδίκοβ τϑοσζοδεϊοι). 
 πὮΏθι δο Βοαγοὶ {έ (606 Οὐ.) 6.611} εἰκἢ (2483. 0ο. δἀὰ δι᾽ αὑτήν). 8. ΑἹΊ πὶ κοάηθδα ἐξ ὃμέ. 9 Ὁροῃ. 10. Α8 
(Η. 248. 6ο. ΟἸὰ [Δὲ. Βδνο ὡς) ἔῃ 9 οἰ ί ἢ  ἊΡ ἃ δα πᾶν ἯΑΥ (ἀνάβασις ἀμμώδης) ἰδ... . ἔμο ἀροὰ (δἷπᾳ.). Ἵ1 χορ δ 
(δγας., δεοί πα. Οἱ, τ. 8, ἰχ. 18). 12 Κειυμ]6 οἱ (προσπέσῃς, ΒΘΤΘ ἰὰ [9 56:89 οὗ, “ΒΘ ποῖ σασυῖθα ΘΊΥΒΥ ᾽}). 
12 ΟΣ οὲ [0ΧΣ ΡΙδδδιιτο (γυναῖκα μὴ ἐπιποθήσῃς. Ἐτίἔχδοῦο Ἰπδογίδ ἐν κάλλει ΑΙζοσ ὅλο ατεξ 'νοσὰ, τὰ ΠῚ. Χ. δδ. 106. 
16δ. ΑἸ]. ΟἸἹᾶ [4ὲ. Τὴ 248. 6ο. ἴδοτὸ δῖο δά ἀδὰ ἰὸ ἔμ τοτῦ ὑπὸ νοσὰδ εἰς τρυφήν). ἹΑ ποριδῃ, ἰζ 88ο. 18 ]ς ΛΩϊ ο᾽ 
ΒΏΚΟΙ (ὀργή, ας ὉΥ πιοίοτ. Ρῃϊ ἴον ἰπδὺ πο ἐδ οχοί 68), ἱπιρα ἀΘΏΟΥ (0ὉΒ.) . . . . ΣΘΡΣΟΔΟΣ. 16 Α τνῖοκοὰ ποϊηδῃ 
Δρδίοϊ ἢ ἐπα σουχακο, τπαλείλ ἃ ΒΟΔΥΥ σου πίθηδῃοος δπᾶ ἃ πσουῃμάθα Ὠοδχί. 1 Α τοοπιᾶς (δαὶ πὶ}} ποὲ οοτηζοτὲ (ἥτις οὐ 
μακαριεῖ ; 2348. (ο., παρακαλέσει ἴογ ἰδδὶ ποτὰ)... . Βυβθαπά 1π ἀΐδίσθδ5 (ἐν στενώσει͵ Δἀἀοὰ ὈΥ 248. Οο.). 18. ΟΣ 
(παῤῥησίαν, τεοοϊτοὰ ὉΥ Βτίἔσεομο ἴγοχῃ ΠῚ. Χ. Ἡ. 23. 106. 248. 4]. Οο. : ἐεάξ. χες., ἐξονσίαν) ἴο ρϑᾶ δὐτοδὰ (248. 6ο. δάὰ 
ἐξόδου : ΟἹὰ [κ«Ὁ., υεπίανηι Ῥγοάοιπαϊ). 19 σου ]άοδῦ ΒδΥο ἀξ (κατὰ χεῖρά σον). 30 Β68Ὲ (Α. Υ., 88 δῃ δάάϊεξίοι δὶ Ἰξῃο 
88 10] ον : ᾿μὰ κἷνο ἀδγ α δὲ οἵ ἀΐοονοο, ἀλὰ Ἰοὲ λόγ ρὸ (248. Οο. δὰ δίδον καὶ ἁπόλνσον)). 

ΟἬΑΡΤΕΒ ΧΧΥ. 

Μεγ. 1. Ὑὸ δυῦῃπος σομίίπυθ8 ὕο ΒΡΘΔΚ ἴῃ ἮῚΒ 
ΟΥ̓ Ρέγβοη. ΤΠ ἰοχῦ, ΠΟΎΘΥΟΥ, δ48 ὈΘΟΟπιδ (ΟΥ- 
Τυρῖ, 845 ἴΠ6 Δ. Κ οὗ Ἄσοπηροίίοῃ ἴῃ ἴΠ6 τπουρπῖ 
Ῥ δίηΥ δον8. Βυὺ ἴθ 18 Ὡοῖ 80 ΘΑΒΥ͂ ἴο0 Γϑβύογθ 
ἔπ οΥγἱρὶηδὶ τοδάΐϊηρβ. ΕὙ Ζθοῦο, δαορίϊπρ 8 οοη- 
Ἴοοἴιτο οἵ ἼΙ ψου]ὰ τοαὰ ἠράσθην ἴοΥ ὡραΐσθην; 
δηὰ ῸΓ καὶ ἀνέστην οὗ [Π6 0] ον ίπρ 16 δοσορίϑ 
ἴ80 δΒαρχεδίίοη οὗ Ασῃδὶὰ, ται καὶ ἐστὶν ὡραῖα ὈΘ 
Βυ δϑέϊταιοά, ΤΘ τοπάθγίπρ τοῦ] ὰ Γμθη Ὁ6: 7Τ΄γες 
λίπα ρίεαδε πιαὲ, Απαὶ αγὰ οσοπιεῖμ (860 ὙΈ6 786 5) 
δεΐοτε ἰλὲ Πιοτὰ απὰ πιδη. 'ΤὮ6 ᾿πουρηῦ ΔΛ ΠΊΟΤΘ 
οὗ ἃ οἰΐπιαχ Ὑμθη ὑπᾶθσ ὕΠ6 ὕδγμλ “ ὈγΘΙΒΓΘΙ " 
ἔε]]ονν σου 6 ἃΓῸ ππἀογβίοοα. 
ον. 3. Α σΐίοβ (ϑη ἐμαὶ ἰβ 8) Ἰατ. [Ι͂π 8 

ῬΘΙΒΟΠ ὙΠῸ ὉΥ [115 οἰγουϊηβίδπορθ 18 Γαδ δου Ὁ 
[Π6 ὨΘΟΘΒΕΙ(Υ͂ οὗ τ Κθ.Θη 5 0 ροῦ δίοηρ, ἱνίηρ 
παρ θοθῖ 1685 ΘΧΟΙ ΒΑ Ὁ]6 ὉΠΔὴ ἰῇ ἃ ΡΟΟΥ Π1ΔΗ. --- 
υδοῦπᾳ ἢ υπδογχείδηδίηῃ, ἐλαττούμενον συνέσει. 
ΤΙΐδ ἰδ αἀἀθὰ 85 ὀχρὶδἰπίπρ [6 ρσγθοθαϊηρ 80τ- 
Ῥυϊβίηνς τπουχῶϊ, “απ οἰά πᾶν ὙὮΟ 8 δῃ δά }]- 

[γον "7 Οὐἰτλδηη Π6ἉΒ ποιἰοοᾶ (Πδὺ ὑπ Ταϊτηπὰ 

(Ττ. ὈΝΘΘΘ, [0]. 113) “4118 δὐϊϑηϊίοα ἴο [680 
[γθ6 αῖοζ] ἘΠῚ ΏΡΒ, δηὰ δὰ β ἴο ἴθ 4 ουτ, 
ὨΔΙΊΘΙΥ, “8 ἰὑχζυδίοο ( Ῥογδίολευ) ὙΐῸ πὶδμοῦῦ ΓΘΆ- 
80 Ῥτουᾶϊν ΟΧϑ!} 18 ὨΪΠΊ8617 ΟΥ̓ΘΕ Ὠ1Β σοηρτορδίίοη.᾽ 

ΘΓ. ἢ. Νίῃο ὕηφθ, ὑπονοήματας διρροϑῖ- 
ἐΐοηδ, ἰλουσῆίδ; Ὀσὺ ΠΘΓΘ, διιδΓ)εοίς, οἰαδδεα 07 ρετ- 
80η38. ἴτ 18 ποὶ Εἷ6δγ, Ὠονονοῦ, [ΠΡ ΟἿΓ 80» 
ἀοοβ τῃθητίου 80 ΤὨΒΏΥ͂ Οἶα5568, πὰ ἰδ ἴΒ πδίυ- 
ΤΑ] δαυδβροοίοα {μπᾶ ϑβοιηθι ΐηρ ὯᾺ5 Ὀδθη Ἰοβὶ 
ἔτοπλ ἴη6 ἴοχ. ὙΠ6 ἀἰδξογοηϊ οἰαββοβ βροκθη οὗ 
8..ὸ αἰπιχ θυ οὰ 88 ΓΟἸ]ΟὟΒ: Ὑὸνο ἴῃ γοσϑο 7, ὉὮΓΘΘ 
ἴῃ να γθ0 8, ἴνγο ἷἱπ ν6ῦ86 9, Οὴ6 ἴῃ σνϑσῆθ [0, 
δηὰ οπο, ψίτῆουῦ ἀουδὲ [Π6 ὑϑητῃ, ἰῃ σνόσϑο 1]. 
Ἐν ζϑθ σοπθοΐιγοβ ἐμαὺ ἃ ΟἸΔΒΘ ΤῊΔΥ ἢδνΘ 
Ὀθθῃ ἰοδῖ δέζοσ ὠλίσθησε ἰῃ γοῖ80 8. (8.0 7 τί. 
Νοίε8β.)) 'ΓΠΘ ἴθ οουἹὰ δ6 πιδᾶθ οὔ, ἴοο, ἰέ ἴῃ 
γΘῖΒ9 11 ὑδ0 γοδαΐηρς ἀγάπησις Ὁθ δἀορίοά ἔογ 
φόβος, »ἰτ 948. (ο. ἀπά οἷν ΕΠ 8} νογϑίοῃ. 
Βανι τμἷ8 18 ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ δὴ αὐτο πους. ΤῊΘ 
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δααϊτίοη, τππογοονογ, ἔουπὰ ἴῃ 16 ϑγτῖδο δὰ Ατ- 
δὈΐς ὈΓΔΏΒΙ ΔΙΙΟΙΒ ΔΕΓΟΣ ΥὙ6ΓΒ6 9, --- “ ΔΡΡΥ ἰ8 Π6 
ὙΠΟ 18 ποῦ οαβδῦ ἀν ἴῃ ΡΟΥΟΥΙΥ, Απὰ ψ0 ἴῃ 
τηϊβίογίαπο ἀο68 ποῖ οβα ουγαχο," --- ἀο068 ποῖ 
ἱπδρῖτο σοηῆάρῃοορ, βἴποθ (ἢ 6 ἑεχὺ οὗἩ (Π6860 γΘΥΒΙΟΠΒ, 
αὖ {Π|8 ρΡοϊηΐ, ἴῃ ΟΒΘΓ Τοβρθοίβ 18 οοηξυδοα δηὰ 
ἱποοιρ θῖθ. 

γεσ. 1ὅ. Νο μοδαᾶ δῦονο (89 μοδᾶ. 9 
πᾶν Πόσο ἱπάροὰ κεφαλή; δυΐ ἰδ 18 ἀοπὈ] 658 

ἵνθη 85 ἴπ6 ὑγαπεϊδιίοῃ οὗ ἸΝ Ἴ, πο οαραῦ ἴο 
ἥρθὶ θθθπ σοπάθγοα ΟΥ̓ μοίβοῃ, 88 Ὀοΐ 1 ΓΘΑΏΘΏΝΥ 
ἷῃ ἴΠ6 ΟἹὰ Τοβιαπιοηῖ. Οἱ. Ὁϑυῖ. χχχίϊ, 83; δ. 
Ἰχίχ. 21] ; Φογ. υἱ. 14; Τύϑτὰ. {ἰϊ. ὅ, 19. 

γεν. 17. Βδοϊιοϊοίῃ, σάκκον, ὩΪΘ, α «αοἰ. Α 

ΤῊΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ἀατὶς οοοτθά, Οοδγβθ ΠρΡροΥ ραγιηθηῖ, ΤῊΘ ταδά- 
ἷῃρ; ἄρκος (3.7), δδαγ, βθθῖη8, ὨΟΥΤΟΥΕΓ, ΟἹ 80Π10 
δοσουῃῖδβ ὈγΓΘίθσαυο, δη ἃ ἰ8 611 βυρροτγίοά. ΟΕ, 
Τοεχί. Νοίεδ. 

γεγ. 18. Ηο μοδσοῖῃ. ὙΒοῦδοσς ἰδ ὃθ οὗ 
ΠΕΡΡΥ͂ οὐ τηΐδουαῦ]θ ΒΟΙηΘ8, 8 οὐ ᾿δδσὶ ἴθ 
ΠοανΥ, δηὰ το] ονεθ ᾿ΐβο ἔ ἰῃ εἷρ ἢ 8. 

ον. 232. ΤὨΘ Α. Υ͂. ἱπιρυῦοβ [Π6 δ ΘΓ ἴο (ἢ9 
ψΟΔῆ. ΤῈ6 ΟΥτθοκ ὕἴοχι, ΒΟΎΘΥΘΡ, ἰθδυοδ ἰδ 
ἱπάοἤηΐϊνα ἴο τοι ᾿ξ 18 [0 θ6 ἱπηραίεά. 
εν. 34. ῦο 411 ἀϊΐθ. [Ι͂η [δὲ ἀρδίι 18. (ἢ 

σΟὈΒΘαΌΘΠΩΘ οὗ βἷπ, Ὡς ἢ 586 ἰηϊγοἀπορά ἰπίο [ἢ6 
μου. Οἵ. Βοπι. γ. 12; 32 Οὐσ. χὶ. 8; 1 Τίηι. 1. 
14. 

Ομαρτεε ΧΧΥ͂Ι. 

Απᾷ 3 (80 ρον οὗ Ηἷ8β ἀδγ8 δλαϊὶ 

Α ροοᾶ ν»]ΐο ἐδ ἃ ροοᾶ ρογίίοι ; 

Θι ἢ. Ὁ ἴ᾿ὦὦἜἜσ μὴ 

ΒΙΈΕΒΘΕΡ ἐξ [86 τηδηὴ {πὶ Βαίἢ ἃ ροοα ᾽ τ]ΐθ, 
ἄου]9. 

Α Θδρ80]6 νυῖζο ὃ τϑ)οϊοθίἢ ΠῸΡ Πυβθδμᾶ, 
᾿Αμπᾷ δ6 Β84]] [116]] ΗΪ8. γϑδγ8 ὁ ἰῇ ρθ8οθ. 

Τι δ 8841} 06 σίνϑη ἴῃ (86 ρογίΐοη οἵ (διὰ ἐῃδὺ ἔδαν {πὸ τά. 
ΤΠο Ποατί οὗ ἃ σἱοὴ δῃη4 4180 οὗ ἃ ῬΟΟΓ πηδῃ 8 οοῃίθηί, 
ΑΥ 4}1 υπιθβ ᾿ἷ8β οουῃίθηδῃσθ 8 Ομ ΟΣ]. 

ΖΤ΄εγε ὅς ἴῃγοο ἐλίποε ἰλαΐ ταῖμα Ὠδαγὺ ἔϑαγϑί, 
᾿ἈΑπά ονϑσ 7 ἀΠ6 Τουγἢ 1 ΠΌΠΙΡΙΥ ΡΓΑΥ: 
ΤΠ βδῃᾶδγ οὗ 4 οἰΐυ, δηᾶ ὃ {π6 ρα οσίηρ ὑομϑίμοῦ οὗ δὴ μηγμἧῳ τα] εἰ θ, δᾶ ἃ 

4186 δοουβϑδίϊοῃ ; 
ΑἹ] ἐλόδ6 αγὰ τη τα αἰ βιγθβδίηρ " (Δ ἀθδίῃ. 

Απα Βδ6 γγ}}}]] ποί οουϑῦ θυ 1δ βῃϑιηθδ. 
δδ΄υ ὦ “Ὁ 56» 

᾿Απά ἴῃ ποὺ θΥ61148 σϑοορῃηϊζϑα. 
10 

Α 9 ρεϊοῖ οὗ ϑαγί δῃηᾷ βΒουγον ἐξ 8 ψοιηδη ἐλαΐ ἐδ 681 008 οὐδοῦ ἀποίλϑθν' ποτωδῃ, 
Απά ἃ βοοῦγρο οἵ {π6 ἑοηρτια ὑ]οἢ ΘΟματηπϊοαύθι ἢ τ ἢ 8}]. 
Αἢ 601} νυϊΐθ 18 δὴ ἀπτηδίοπιοα γόῖο οὗ Οχϑῃ ; 1 
Ηδ ἐδαΐ Ιαγϑίῃ 13 μΠο]ἃ οὗ Ὦ6Γ ἐξ 88 οπθ ὑμαὺ ρσυδβρϑίβ 1δ ἃ. ΒΟΟΣΡΊ ΟΣ, 
Α ἀγαμῃκθηῃ ποϊηδῃ ὁ σαιιϑοίς στολὺ ΔΏΡΘΓ, 

ΤῊΘ τ Ββοσθάοση οὗ ἃ ὑγοϊδη ἰβ 'ῃ Π6Γ ὈΟ]α ΘΥΘ8 

ΚΘ ΟΡ νγαίοἢ ΟΥ̓ῸΣ ἃ μβοδαβίσοηρ ἀδαρ ίοσ, 
1,εϑὺ βανίηρ ἰπάυ]σθηοθ 886 π86 ἰὺ ἀραϊπβῦ ΠΟΓΒ6] 1. ἢ 

11 Ουδτᾷ ἀραϊηδβί {Π6 βοαποίίομβ οὗ ἃ Ὀ0]4 5 6γ6, 
Αμὰ τηᾶγν6] ποὺ 1 ἰὑ Ἰοδα 866 Δβίσγαυ. 

12 ΑΒ 8 {ΓΒ ὑγάν δῦ Μν111 Ορϑα ἷβ τηου!ἢ,9 
᾿Απά ἀσίηκ οὗ ΘΥΘΥΥ ὑγδίθν ΠΟΘᾺΡ δὖὺ μδπῆ, 
50 τἱριῦ ὈΘΙΌΓΘ ΘΥΘΓῪ ρδρ 3 ν1}}} 8Π6 810 ἄονγῃ, 
Απάὰ Ορϑῇ ΟΡ αυἶγ 8  ΟΥ̓ΘΡ ἀραϊηβὺ {Π6 55 ΔΥΓΟΥ͂. 

οῖ. 1-4. --Ἰ Α. Υ. : νἱγσέπουδ (ἀγαθῆς. ΟἿ. τοῦ. 8). 

11: Ῥχον. χἱ!. 4, ὮΙ δ). 
8 λον (καῇ). 

4 ΤΏο τοδτβ οἵ Εἰ 119 (248. 6ο. ΟἹά 14ἱ. τοδὰ τῆς ζωῆς Ὀοζοτο αὐτοῦ). 

ὃ γϊγεπου δ όσοδα (γυνὴ ἀνδρεία. ΟἵὮ ἘΌΝ 1. 

δ Ῥ͵Αϊελ. 

6 Ἰγλείλεν ἃ πιαπ δε τὶ ἢ οΥ ροογ, 7 λῈ λαῦε ἃ κοοὰ ποατὲ ἑουγδτὰβ [89 1,οτγά (πλονσίον δὲ καὶ πτωχοῦ καρδία ἀγαθή; 3248. 
σο. δὰὰ πρὸς κύριον), δ 5881] δὲ Δ}1 ἐἰτηο8 γταϊοΐοϑ τῖτἢ 8 σμθογζῃ! οοπηίθεηδιοθ (ἐν παντὶ καιρῷ πρόσωπον ἱλαρόν, 248. 
Οο. ἱπδοσγὲ ἔχοντες ὈΘΙΌΣΟ ἱλαρόν, δῃὰ γανριάσουσιν δἴϊον δ. ΤΟ τοΐοτοῃοο [8 δὲ }}} ἰο ἐπ τιλῸ το [68 ἃ κοοὐ νἱ]ἱΐο). 

όοτ. ὅ-8. --- ΤΑ. Υ. : ἴον (ἐπῶ). 8 τγδ8 ΒΟΙῸ δίγαϊὰ (προσώπῳ ἐδεήθην. Οοάὐά. ΠΙ. δδ. 106. 166. 167. 248. 268. 296., 
πὶί σο. ΟἹὰ 1Δἴ., τοαὰ ἐφοβήθην ἴοΥ ἐδο Ἰδέΐοτ).. . .. ογπί διὰ. 9. πΌΣΒΟ (μοχθηρά. Οἵ. Οὐτπ. ου [Π0 ἨΒ0]6 Ῥαδδαβο). 
20 Βι ἃ. Ὧ ἐς ἃ γόκο (τπδΥζ., ψολα 977 Ο0Χ6}) ΒΏΔΙΚΘΙ 0 δηὰ 7το (σαλενόμενον ΞΞ ἀγίοεπ λἰίλεν ἀπὰ ἐλίέλεν, ἵ. 6... ὈδοδΔΌΒ9 
11 .τοδιομοάλ. 12. Ἠμ[ὴ (κρατῶν). 15 (Πουκὴ Ὠ6 Ὠο]ὰ (ὁ δρασσόμενος. ΤΏ δεῖῖο]ο ἰδ οταἰ ἐἰοὰ ΌὉΥ ΠῚ. Ἡ. δδ. 106. 248. 
254. Ο60.. 16 ποΐῖδὴ δὰ ἃ γϑάον δργοδὰ (248. ὅο. δὰ καὶ ῥεμβάς) ἔ1δποΡ ΟὟ (αὐτῆς). 

γόοσε. 9-18. ---Ἰδ κα Ὑ,, : ΤΏΔΥ Ὀ6 ΚΠΟΤΩ ἰΏ ΟΣ ἩΔΌΜὮΏΓΥ ἸΟΟΚΧΣ δηὰ 6γο} 8. 11 1{ἰγ ἀδυρδ ον Ὀ6 Β8Δι)6168686 (869 
Οοηι.), Κϑοὸρ ἀερ ἰπ βίσα εἶγ, 1.ϑδὲ βῃ9 ΔΌΌ56 Βοσδο}7 ἰσου ἢ ΟΥ̓ΘΣΤΩΘὮ ΠΡΟΣ (566 Οὐη:.). 16 Ὑ͵αιϊο ἢ ΟΥ̓ΟΣ (806 Οὐηι.) 88 
᾿πρυάοῃξ. 10 5ΠῸ ἔχοδραδε δρείηβί [ὴ690 (εἰς σὲ πλημμελήσῃ). 320 8Π6 Ὑ1}} ΟΦ Π6Ὶ χοῦ, 84 ἃ ἐἰχαῖν ἰσαυθ}}ο 
Ὑοη Ὧθ Δί ουπὰ ἃ οπηίδίη (248. 6ο. Δἀὰ εὑρὼν πηγήν δἴϊος στόμα ἀνοίξει ; ΟἹ ἃ [Δὲ.. αὐ “Ὀπέενλ). 51 δα εν. 

39 ΒΥ ΟΘΥΟΣῪ Βοάξο (τλδτα., δέαζε; ατ., πασσάλου. Ἔ δροίποὶ εἰεγν (ἔναντι βέλονυε). 



ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΌΞΒ. 

ΤῊ στδοθ οὗ ἃ νυ ἴθ ἀο] ρ ϑοία ΒΟΥ Βυβραπά, 
Ἀπ 6 ἀἰδογοίΐοῃ ζδεΐθῃβ ὁ ἷβ ὈΟηΘ8. 

116 ηΐ 3 Ὶ 1 οὗ τὴ6 1,οτᾶ : 
Απᾶ ἴΠογ0 18 ποι ῃηρ' 80 το πο σ ἢ ὅ 88 ἃ τα γ76]] ᾿ἰποίσιοίθα, 
Α βῃϑιμγθίδοθα ὑγοιηδη 'β στᾷοθ ἉρΡΟῊ ρτδοθ," ᾿ 
Αμὰά ἃ οοπέϊηθηΐ ταϊπα σδημοῦ 06 νϑ]υθᾷ.δ 
ΤὮΘ ϑὺη δι βίηρ' ἴῃ (Π6 μοῖρ 8 οὗ (η6 Ἰωογα, 
50 7 {π6 ὈΘΑΌΪ οἵ ἃ ροοά νη] ἴῃ 186 ογἄογϊηρ᾽ οὗ 6. ΒΟῦΒθ. 
Α ἸΙρβῦ ρου {Π6 Βοῖν οἝπα] βίο Ὀθαταΐπρ, οτί," 
80 " ὈοΔυ Υ͂ οὗ ἔβδοθ 19 οὴ ἃ. ὩΟΌ]6 βίϑίιγθ. 
Οο]άθη Ρ 11] 8γ8 ὌΡΟῚ 8 βῖ]νοσ ροϑαϊταθηί,}2 ι 
50 ἔδὶν 1δϑὲ ἼΡΟῚ ἤστη 80168.} 

ΟΥϑγ ὕνο ὑβίηρθ ΤΥ ποαγὺ ἰ8 στὶθνοᾶ, 
Αμὰ ονϑῦ {86 ἐμἱγὰ οουλθ ΔΏΡΘΓ ὍΡΟΙ ΠΩ : ̓ ἢ 
Α τωδὴ οὗ γγχὰγ {μαὶ βυ θαι ρονθγίν, 
Αμπὰ [Ὁ 15 τηϑὴ οὗ ὑπάογβίδηαϊηρ᾽ ΔΓ ποὺ βοὺ Ὀγ,15. 
Ομ 57 {παὶ τϑίυσποι ἔγομι σὶρ ὐθοῦβηθ88 (0 βίῃ ---- 
ΤΒο Τωοσὰ ργορδγϑίι πἷμπὰ 15 ἴῸΣ 186 βυγοτά. 
Α πιθσομιδηΐ Μ}}}} ᾿᾽ Βαγά]γ Κθορ ᾿ΐπλ86}Ὲ ἔγτοιῃ ἀοΐπρ' στοηρ ; 

Ἀμὰ 8 Βυοκβίοσ γ7}}} 5 ποὺ Ὀ6 ἀθοϊαγϑα ἔγϑο 9 ἔγοῃι βίη. 

οι. 14-18. ---1. Υ΄ : νι} ζαϊ. 3. εἰἸοπὲ διὰ Ἰονίηρ (Η. 248. 6ο. δἀὰ καὶ εὕνους ; ΟἹὰ 1,Δὲ., Φεπ:αία). 8 ποσὶ ἢ 
ίοοο Ορηι.). 4 βῃδιηοΐδδοιὶ (οὐδ. “" Βῃδιηοΐβδβοοα τνβδ Τῇμοο δῃβπιοίδος, βηδιηοίδοθλῃϑδβ τὼ διδπιθζοθίμοδδ, Εἰκο 
εἰοοάίκκί διιὰ αἰδαάζαδδίῃθαδ ; Ὀτιῦ ἐπ 9 τ ΠΔΡῪ σοδη δου] 008 οὗ φμδιαιθ Ὀοΐηρ Ὁ ἔμο ἦδοθ, ἤδο ὈΣοῦρς ἰὲ ἴο ἐξ ὑσθεδηὶ 
ΟΥΙΒΟΧΤΑΡὮΏΥ .,,)) δπὰ δἰ {π7}] (8ῃ δαάἰξίοη οὗ 248. 6ο. Ο]ά 14}.).... ὦ ἃ ἀο.}}}9 ζτϑοο. δ Ὧον (αὑτῆς, δὐάοά Ὀγ 23. 

849 

18 

ΧχΧ]4 

1ὅ 

10 

17 

18 

28 

29 

248. 263. σο.) - . - . Τοαϊοὰ (οὐκ ἔστι σταθμὸς κᾶς ἄξιος, ἐλέτγε ἰδ ποὶ ἀν τσογίλψ ιτιυεῖρλε, ἰἱ. ὁ., ὑο ᾿ννοϊκἢ 16). 6. 45 τῈ9. 
εὰῷ 6 ἐξ διίδοϊ (ἥλιος ἀνατέλλων) ἴῃ [89 ἈἰΔῺ οανθη (πιᾶγρ., 61.) ἐπ ἐλ λήρλεδί Ρἱδοθα οὔ λα 1 ογα). Ἰ 80 ἰ5.. 
8. ΑΣ ἰδο εἶοασ Ἰὲχ ἱβ ἀροῦ ἔμ ΒΟΙΥῪ οσδιὰ]θδιίοὶς (λύχνος ἐκλάμπων ἐπὶ λνχνίας ἁγίας). 9 80 ἐς 89. 10 (89 ζδοο.. 
Ἷ, ἴῃ σίρε δβὸ {πιδσζ., ἐπ εοησίαηΐ ἀρὰ; 800 Οὐπι.). 12. 42 ἴ}9 κοϊάθῃ ΡΥ Π]Ά.Β αγέ ὌΡΟΣ ἢ. δοςϊκοῖδ οὗ 8|1γὁ6Σ (ἐπὶ βάσεως: 
ἀργνρᾶς. Ἐδο δρπιο ἰῃ ὑδο ἀδῖ. ρ]ῸΣ. ἰ 248, 00. ΟἹὰ 1,1.). 18. 80 γέ ἐλ ἰοἷτ ἴοοϊ τῦῖ ἢ ἃ οοπδίδην μοαχί (δοο Οὐηῖ.. 
Εοτ τοσϑ. 190-27, δβοοὸ Ὡδχῆ ποῖθ). 
ει. 19-27. ὙΠ6866 ὙΟΥΒΟΒ, ὙΠῺ δ᾽ κἢν νασί δι 0}}8, δτὸ δὴ δά ἀἰὐΐο Του ἴῃ Η. 248. 6ο. ὅγσ. Ασ. Α. Υ. : - 

19 Μν δον, Κοοὸρ ἴπο δονοῦ οἵ ἐμὴ δζὸ βουμῃὰ ; 

᾿Αδὰ μὶτοὸ ποῖ Ὺ δὐσθηρίν ἴὸ δ ΔΏΡΟΙΣ. 

5 δπνκ» ΒΒΕΒ 

ὙΒο ἰδοῦ μιδδὺ χοϊέθῃ ἃ ἔγυϊεζι] Ῥουβοδδίοῃ ἐβγου Ὦ 41} ἐμ δοϊὰ, 
ον {ξ τσέὰ ἐπ ἰθ οὐ βορὰ, ἰσυδίϊης ἴα ἰμ6 ζοοάποδο οὗὨ ἰδ βίοοϊκ. 
80 [Ὦγ τβὸθ ἩἰοὮ ἑλοι Ἰοαυοδέ 514}} "6 τα χοϊβοὰ, 
αυϊης ἴΠ6 σομδβάθῃοθ οὗ ἐμοῖς ζοοὰ ἀδδοθῃῦ. 
Α Βασι) οὐ 8}81]} Ὀ9 δοσουμπίθδα 88 δρίἐ{}6 : 

Βαϊ ἃ πιαχτίοα τοοπιάᾶῃ ἷβ ἃ ἰΟὟΟΣ δρδίηδὺ ἀσαί ἴο λὲν Πυδοδηᾶ. 
Α νἱοκοὰ '᾿οπιδη ͵δ αἰ γθ α8 ἃ Ροτίΐο ἰοὸ ἃ νὶοκοὰ γιαπ: 
Βαυΐ ἃ κοὰ!γ τοοηιᾶπ ἰ8 εἴνοι ἴο Ηἷπι (Βδὲ ζοδζοίῃ ἐμοὸ Κοσὰ. 
Α ἀϊδιμομοδὶ σόσυδῃ ΟῚ ὑδτωσιϑἐ  ΒΏΔΠΙΘ : 
Βυΐ δὴ μοηθδὲ ΟΣΏΔῈ Ἐν} ΓΟΥΘΓΘΏΘΟ ἀδῦ Πυβραηά. 
Α ΒΈΔΙΩ61685 ΤΌΙΏΔΙΙ 88}8]} Ὀ6 σοπηῃϊοα 885 8 ὅορ ; 
ΒΌΨΕΏὮο ὑδιδὺ 18 δῃδιηοΐδδ Μ11 108 ἐπο 1οτὰ. 
Α ποζῆδῃ ἐδδὲ ποῃουχοἔ πο ΒΌΔΌΔη ἃ 80.4}} Ὀ6 πάροἂ 'τυῖΐδο οὗ 4]] ; 
Βυὲ 56 [δὲ ἀϊκῃοποῦσοῖα ἀΐη ἴῃ ἀδγ ὑτὶθ 88}8}1} "6 οουιπέθα ἀῃροά!γ οὗ 41}. 

2] Α Ἰουὰ ογγίης ΝἩοτδη δηᾷ ἃ βοοϊ ἃ 
8841} Ὀσ δουρδς οὔΐ ἰο ἀτῖγθ ΔΥΔΥ ἔπ Θ:ΏΘσηΐθ6. 

Ψοσα. 28,29. --ΑΟΥ͂.: Τλετὸ ὃς ὑνττὸ ἐλίπρε ἰλα! κτίονυθ ἸῺΥ ποδσί, Απιὰ ἔμπο (τὰ ταλικοῖ τὸ ΔΏΡΤΥ. 
21 Αμὰ οἱο (καί ἰ6 ζουπὰ ἰῃ ΟἹὰ [Δὲ. ὅ'γγ. Ατ.). 1 ἰχδὶ δζὸ ποῖ δοῦ ὮὉΥ (6δϑο Οὔηὶ.). 

39 ἡτοοά. 

16 οπιῖ!α {- 

18 ΒῈΟὮἢ; ἃ ομ9 (αὐτόν). [19 Β}8]]. 

ΟΒΆΡΤΕΒ ΧΧΥ. 

Μετ. 1. 8841 Ρὸ ἄοι!]θ. Α8 (πουρἢ ἀουδ]εὰ, 
Ὀεοδῦδο ποῖ ΘΠ ἰϊοσθὰ ὈῪ ἃ σοι ογ.] 688 ᾿ΟΙΏΘ. 
ΟΙ. Ριον. χχχὶ. 10. 

ψοιτ. 2. Οΐ, σον. χὶϊ. 4. Πληρόω. ΤιὶβΒ ποτὰ 
α οἴϊθῃ πϑδοὰ ἴῃ Νὸνν Τοδίδιηθπῦ (σϑοῖὶς ἃ8 ΒΥΏΟΠΥ- 
τροῦϑβ ὙΠΕΏ τελεῖν, 0 ἤπίδλ, οοποίμαθ. Α8 ἴδ τοβρϑοῦβ 

Εἶποο, ἰδ 18. Θαπίνδιθηὶ ἴοὸ 6 ΗθΌτγον ΜΝ Ώ. Ο 
ΘοὩ. χχῖχ. 231: 1ωου. χιΐὶ. 4. 

ΨαΣ. 8. ᾿Αγαθή ἴθ ἴ80 χοπάοσίηρ ἴον ὩἿἾΩ, 
τ ἢ Δ]ονθ ΘΟΠΒΙ ἀΘΓ80]6 νασίθίυ οὗ τηθδηΐην, 
δοοοχάϊΐηρ [0 ἴΠ6 σΟὨ ΘΟ ΟΏ. 

Μοσ. 4. ΤΪΐδ τοῦδ ἰδ ΟἸΟΒΟ]Ὺ οοπηθοῖθα Ὁ ἢ 
ἴπ6 ῥγοοθάϊΐηρ ἴῃ ὑμπουρῆί. 

γον. ὅ. ὙΒβοποο ἴδο Α. , ἀοτίνθα 186 τϑιϑ- 
ἴῃς ἐφοβήθην ἰθ ΟἰοΆΣ ἔγοπχ [ἢ 6 ποῖθϑ δῦΟνΘ. --Ὁ-ὦἶ 
ΒΌΙΤΩΌΙΥ ὈΥΘΥ͂, προσώπῳ ἐδεήθην, ἱ. 6., Μ᾿ τὴγ 
ἔλοϑ θονβα ἴο ὑΠ9 ἐδιθῆ. ΟΥμοῦβ σομάθγ: 2 ργαψ 
δοΐοτε (ἴπ6 Τιοτὰ). ---- ῬΏΘ β᾽δηον οὗ 8 οἱἵγ, οἵο. 

Ὦ6ΓΘ 8 στααῦ αἰ γουβὶΟΥ οὗ τοπάθιϊηρβ. ΤῊ ατεοὶκ 
ΪΒ: διαβολὴν πόλεως, καὶ ἐκκλησίαν ὄχλου, καὶ 
καταψευσμόν. Τι6 ἔγθῃ ἔννο όσα, δ Ἰϑαβί, βθϑῖη. 
σΟΥΎΘΟΙΥ σϑηάοσγϑα ἴῃ τ Α. Υ᾽,, δἰίαπάεν οὔα οεἰΐψ; 
τη ϑΠὶην, οα ἴΠ6 ραγῦ οὗ ἃ οἰτΥ, 18 οἰ[Ζθὴ8. ΤῊθ 
Τοηαοσίΐηρ Οὗ ὄχλον ὉΥ “ μηγμέψ ταυ]λι ο6,᾿ ἃ 
“το Ὁ,᾽" νοῦ] 4180 ὃ6 Δ]]Ογ8016θ. ΟΥ. Αοἴϑ χχίν. 
18; δα Χοη,, ΗΠ ίδὶ. ὅτασα, ἵν. 4,11. ἘτίτΖβοῃο, 
ὨονΘνΟΣ, Βυθρθοίβ ὑΠδὺ [Βογο ἢ88 ὈθΘὰ ἃ [Ἀ]56 
Το οτίηρ Οα 006 ρᾶτὺ οὗ ἴΠ6 ατθοῖς ἸΣϑμβ]δίοσ, 



8δ0 ΤῊΕ ΑΡΟΘΕΥΡΗΑ. 

ΓΙΌ θεὶπρ τοαὰ ἱπείθμὰ οἵ ΓΤ οὐ ΓΊΣΙΤΩ. 
Ἠδ νου]Ἱὰ ὑπογοΐοσο ἰΥϑηβίδῖθ ὈῪ “" αῦσδο οὗ [ἢ 6 
ῬΘΟΡ]6. Απά ἴῦ 18 ποῦ ἴο ὃδ6 ἀδηϊορα τηαῇ [18 
ΒΘΣΒ6 18 ΤΟ76 δβυϊαῦϊο ἴο {πΠ6 οοπίοχι. Τῆς ποσγὰ 
καταψευσμόν (:-ΞΞ κατάψευσιν), ἴῃ {8 ἔογτω, 8 Ὡοΐ 
ΘΙβομοτο Του πα, ἵπουρ ἢ 118 τι ΘΔ ΠῚπρ ἰδ οἸΘΆΓ. 

ον. 6. Τῆι ἔουγτ τΐηρ δραϊ πεῖ ἩΒοῆ ἢθ 
τἀ θὰ ἴοῦ ἀθ Υ σα πο 6 8 πον δίδει. --- “θϑδοια, 

ἰζηγλος, ἃ ἰαῖα αῃὰ Δἢ ἐμωλδι χὐθην ψογά. [1 18 υποὰ 
ἴπ ἴῃ6 86Πη868 οὗἩ ἴπ6 1,ΑὉἿἢ ζείοίψριιδ, απιιΐι8. (ΟἹ. 
ΧΧΧΥΪΙ. 1]. --- Πᾶσιν ἐπικοινωνοῦσα, ἡ ΪΟΏ ΟΟΣΩ- 
του ἱσαίθί τυ Ὁ 411, ἱ. 6., τᾶ κοα σοτηπηθηϊοαδιίοη 
οὗ ΠΟΥ διιδρίςϊομβ γοϑρθοῦηρ ΠΒ6Γ ΒΒ Όαιπα ὕο Δ]]. 
ΤὨΪΒ Βαθιη8 ἴο ὃ6 ἴπ6 Β6η86, ΔΙ1ΠΟῸρΡἪ βοτηθ οὐ ἰςδ 
δὶνο 4 αἰ δογθηῦ τοπά θυ. Βυμβοη ΜΒίδείισετκ, 
“Απὰ ἰδε βοονῦσε 97 τοο86 ἰοπσυε ἠϊί8 αἰϊ.᾽ 

νεῦ, 8. ὙὙΠῚ ποῦ σονὸσ ΒΟῸΣ δῆδηϑ. [6 
Ὑ{11 ᾿ἷνθ ἢ ορϑὴ ὉΠΟΠΑΘΟΟΥ. 

ον. 9. Ογοῦίυϑ δοιητηθηίβ : “ Οσμἰἑ εἰαξὲ εἰ 
πιοδιίε8 ραϊρεῦτα αγσιμπί ἱπιρια ἴσα8.᾽" 

ψοΣ. 10. Α μοδαδεΐσουςφ (ἀδιατρέπτῳ) ἀδΔιυ ἩϊοΥν. 
Οὔ ͵8 πιθαῃῦ γὙΠ0 Ἴϑῃποῦ ὉΘ Θαβίϊν ρογευδα θα ἴο 
Τοβγαϊη ΠΟΣῚ ἱπο! παι! οὐ ἴΠ0 Ὀγθδθιδιϊο οὗ 
ϑοοά ΓΤΟΆΒΟΏ8. -- Ἑαυτῇ χρήσηται. ὅϑοΙπθ ΒρρΟΙΘ 
βο αῦσβο, οπβηΐβιῃ, ἰΒ ἤθτο σοξογσγοα ἴο. Βιιῖ {Π6 
ΣηΘϑΠΐΠς Β6618 ΣΆΓΠΟΡ ὕο Ὀ6 (δῇ, ἰξ 886 Ὠδνα ἴοο 
ΤΩΌΘΝ ἱπὰ ]ρΌΏ 66, 886 ὙΠ] Ὧ56 ἰζ ἴὉ ΘΓ Οὐ ἀούχί- 
ξηΘηϊ. 

ον. 11. Βυηδοη Βιδεϊισεγά, πὶ Ὧὸ Ὑοῖίθ 
δηα οἴ ΘΙΒ, ἰκθ οὔν Α. Υ᾽., βδρροθε ὑπαὶ [ἢ δά- 
ΤΩΟΉἸ ΟΠ 8 αἰνθ 501} ΠΆγῈ ΓΟίουθμοο ἴὸ [6 πη- 
δονογΔ}]6 ἀδορ 6}: δῦ 0Π|ὸ ῬοΟυ] αν Ἰδηραδρο 
ἐσαρίογθὰ 18 ἀθοίἀθαϊγ δραϊηβὺ ἰδ : ὀπίσω... 
φύλαξαι, σιιατά ασαϊηδί [σοϊησ}] αἴετ, οΥ, ἰζ ποῖ, 6 
Ὠοΐῖ Βυχργίβοα 1 ον] σοῃβοαιθοοβ ἔρον. ΤΘ 
Ὠοχὺ ὙΟ786 Οἀθβοσῖθο8 ΤΏΟΤΘ ΠΥ βὰς} ἃ ἐδ]! θη 
ὙΟΙΏΔΗ ; δηὰ πὸ βου) α ποῦ βαρροβθ ὑπδὺ [86 

ΔΌΓΒΟΣ ψου]ὰ ἀγδνν αἰ ΓΟ ΌΥ ΤΟΥ Δ}Ὺ ζδῦποῦ ΒΌ0} 8 
ῬΟΒΕΙΌΙΘ ῥἱοίαγο οὗ "8 οὐ ἀδορ ῖθυ. 

ον. 138. Βαίΐθῃ μὲβ θοσθα. (ἝΟἷνδ ἴΠ6Πὶ τοϑῦ- 
ΤΟΥ, ---ἃ ἤχυγδῖννο οχργοδδίοη οοϊσηοα ἴο (Ὠ6 
ΟΙὰ Τοειδιμοθηῦ. 
ον. 14. ᾿Αντάλλαγμα. ΟἿ. τἱ. 15. 
εν. 16. “ἥλως ἰ8 νἱτῃοῦϊ {Π6 ατγιϊοϊθ. ΤΠΟΓΟ 

Ὀοίηρ Ὀὰὺ ΟἿὯΘ ἷπ ΟἿἿΓ ΡὈΙΔΩΘΙΆΓΥ δγαίθιῃ, 1 ΔΡ- 
δἰρηδρνοι [0:6 εἰσηϊδοδηςος οὗ ἃ ῥτοροῦ ἤδῖηθ. 

που, Ῥ. 119. 
γεν. 17. Ἡλικίᾳ στασίμῃ. Οπε ροϊπῦ οὗ οοτ- 

Ῥδυξου ἰ8 ἴῃ [89 Ἰρῃῦ ὁπ ὕπο σδηἀ]θβοςκ ; δὰ ἰδ 
ψου] ἃ ϑόϑῖὰ ᾿ποσϑίοσγο ὑΠδὲ ἡλικίᾳ Βῃοπ] ἃ θ6 ἴβ Κ6η 
ὨδΓΘ ἴῃ ὕΠ6 86η86 οὗ δίαίμγε. ὅ8ο Γἰηάα, 8}, 6 
Ὑγεῖῖο, Βαμβοη᾿Β διδοϊισογῖ, απὰ ΕΥ̓ Σϑοῆο. Ὁυΐ- 
ΤΆ ΠῚ {ΓΔ 5]δἴθϑ 85 (ἢ6 ΑΟὟ. 

οι. 18. Στέρνοις εὐσταθοῦς. ΤῊ Ϊ5 15 [Π|86 1888] 
τολάϊην. Τθ6 ᾿ουὰβ ἤδγα ΓηΔαθ ἔτ ἀπ ποῦ ϊεγ. 
Μϑηγ οσί (ἷοβ (δὴ, 126 γΥοῖτο, Βυηθϑοη δ δ ιδεί- 
ισογξ, δὰ ΕἼΤΙ 2506) δοοθρῦ ἴΠ6 βυρροϑβιο οὗ 
Οταθο, ἴο τοϑὰ ἔον ἴπ6 ἔσθ ψογὰ πτέρναις ([Π6 ἢ 
εὐστάθμοι5), 80 3αἱν 7εεἰ ᾿ρολ ἔγπι δοἷες (Ἰἴϊ., λεεί 5). 
ΤῊ ΟἹὰ Ἰμαύῃ δαρροτίβ 1818 Θομ)θοζΏ ΓΟ : “ δΈρΕΓ 
Ρίαπίαϑ διαὐὶἰἐ5 ται ογὶδ.᾽ 

ον. 28. Νοῖ ποῖ ὍΥ, σκυβαλισθῶσιν. κύβα- 
λον ἷἰβ ἄμηφ, Αἰλ, νεΐαδε; Ἀθπσοθ (Ἀ6 νοΣὉ τθαΣ8 
ἴο ἰγοαί ας Πίιλ. 

γον. ῶ9. ΤῊ ΐβ νόθα οὐνουδὶν ὈορίῃΒ ἃ ὯὩΘῪ 
βοοϊϊοη, δηἃ βῃουἹᾷ παν ὕθθι ἰπ6 ἢσϑι οὐ [ἢ ἴο)- 
Ἰονίηρ σμδρῖοσ. Το Α. Υ. [48 ὙὍὁ6}} τεπαδγοὰ 
[6 τνοτάβ ἔμπορος διὰ κάπηλος (Π.., κάμηλος 1) ὈΥ͂ 
πιετοδαπὶ δυὰ ἠιισκδίεν, τοβροοθνεὶγ. Ὑηὸ ἢγθι 
ΟΠ6 Π]ΘΔΙΆ, ΠΠῦδταγ, ραβϑδέπσοτ, ᾿ὨΘΉ 06 ὙΠῸ ὑγαάὰος 
ὈΥ Βοᾷ ΟΥ̓́Ϊδπά, 8 ΏΟΪ688416 θα] σ. ὍΤῃ6 κάπηλος 
(οΥ ἀγοραῖος) ριΓΟϊ 804 ἢἷ8δ σοοὰβ οὗ ἴΠ6 ἔογ ΠΟΥ, 
δηὰ ἰϑ Ὀυδίηθ88 ὙΔ38 ΙΩΟΤῸ ἰοοδὶ, δῃὰ οὐ ἃ της ἢ 
ΒΙΩΔΙ116Υ 808]9. 

ΟΕΑΡΤΕΕ ΧΧΥ͂ΙΠΙ. 

1 ΜΆΑΝΥ β]} Ἃογ ἃ 51:)8]} βιῃ. 
Ἀπᾶ ἢ8 μδὺ Βθβ βίῃ ἰο ἴΏ ΓΘἝΒο 1ὲ δ ψνι]]} ἔαστι δΐ8 Θγ6 " ΑἸ ΤΑΥ. 

Ο “Ὁ ὃ ὡᾧὁΠἔρΠσγΠπΠπΠσ έ͵ς ὧὐὁΠὲ’ροΘ 9 

Αεα Ρερ 'ἰΒ ἀτίνϑη ὅ Ὀϑίνγθθῃ (86 οϊπῖηρβ οὗ (Π6 ϑ8ίομϑβ, 
50. ἀΟΙΒ 5β'ῃ ργϑδβ ἴῃ ὅ δούπθθη θαγίηρ δινὰ 86] ησ. 
{ΠΠ|688 α ππαπ Βο]ὰ λέπιϑος ἀ1]ΠΠΡΘΒΟΥ Ἶ ἰπ [ῃ6 ἔθασ οὐ 86 1,οτὰ, 
5 Βουβθ 588}}8}] βοὺῃ Ὀ6 ΟΥΡΒσΟΤ. 

,Ας θη 006 5160} ψῈ ἃ δἷθνθ, (ῃ6 τοίυβο γϑιιδί μϑί, 
δο {π6 Δ} οὗἨ τοδη ἴῃ ΐβ ὑβουρπί.ὃ 
ΤῊΘ ἔσγηδοα ργόνϑίῃ {Π6 ροίἐο Γ᾿ Β ν6886]8, 
δο {86 γ184] οὗ ἃ πηϑὴ ἐξ 'π ἢΪ8 ἀἰβοοῦγχβθ. 
718 ἔγυϊι τουθα]θῖ 10 15. 1[Π6 ἰγεθ ἤδν Ὀθθὴ ἀγθββοα, 
δ᾽ο {π6 υἱύθταμοθ οἵ {86 ὑὉπουρδὺ ἃ τδπ μοαγί.}3 
Ῥγαῖβθ ΠΟ τΏδῃ Ὀδϑΐογα (μου ποαγοϑὺ λὲγι ρϑδκ, 
ἘῸΓ {118 ἦς [86 ὑΣ14] οὗ πηθῃ. 

11 ποὺ 1ο]]ονγοδὺ τσ} υθουβηῃθβ8, ποὺ 88)410 οὈΐαίη ΘΓ, 
πα ρμυΐ Π6ΓΡ Οοἢ, 88 8 ρ᾽οτσίουβ ἰοηρ' ΓΟῦΘ. 

ΨοΣ. 1-3. --1 . Ψ. : ὅδγὸ βἰῃηοά (80Υ.). 
ἰδφθαλμόν : Η. 248. σο. ΟΙὰ δὲ. αἀὰ αὐτοῦ). 

3. γπαξίογ (8600 Οὐηι.). 

ὃ ὩΔ]] οἰ εἰκοῖ ἢ ἔπδὺ (παγήσεται πάσσαλος). 
ὃ ον δοτθηᾶδηοῦ (βοο ὐι.). 4 Ἦϊε 6γ68 

8 ρμοκ 61080 (σνυνθλιβήφεται 
ἁμαρτία. 1 αἰορὺ ἴμο Βυρκοκίίου οὗ ΕὙ ὑσϑοο ἐμαὺ [ἢ 18 ὙοΣῸ ἰδ ἐο ὈΘ τεδὰ ἰηδίοδὰ οὗ συντριβήσεται οὗ {86 Μ55. ΟἿ. χχχῖν. 
14 ἴῃ ἴδο Οτοοῖς ἰοχῖ, τ Ὥοτο [16 ἡοτηποῦ ἰ ἰουπά. "ΤΊο ΟἹὰ [Δὲ. δα Ἀθτθ, ᾿βυσϑόνοσ, απ βοιίίαδίίωγ. Βοιϊηθ οζέεῖοδ, Βοτ- 
οτος (6 ὕγοϊίε, ὕ7Δ]}), που]Ἱὰ ρίνο ἴο συντριβήσεται ἴῃ Σοβοχῖγο δθ:δο, οὐ δὶ »γε:: ἐξδεί ὡς, ποῖ [6 τ}}} Βαγά!γ θοαΣ). 
1. ΔΙΠΚΟΗΟΥ (666 Οὐρι.). 

γοσα. ὅ-10. ---ϑ Α. Υ. : οἴπιλη. .. . Σϑδδοηίῃς. 
8 (ΑἹκ (1 δάορι ἔῃ 6 πιαυχίῃδὶ τεδάϊης. Οἵ. (ορη.). 

10 Φμ6 1συὶϊϊ (ὁ καρπὸς αὐτοῦ) ἀοροϊατοὶῃ. 11 ἀγοεδεὰ (κθα Οϑνι.). 
13 80 ἐξ ἔδιο αὐίοσβῃοο (λόγος ; 23. 248. 268. Οο., λογισμός) οὗ 6 σομοοίῦ ἰπ ἴδ Ἀεαχ (καρδίας ; 248. 6ο., ἐν καρδίᾳ) οἵ τωδῃ 
(600 Οὐρηι.). 
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9 ΤὍο Ὀϊτάβ ψ|}} γοβογὶ  υπίο {ποὶν Π|6, 
50 ὙΠ1 ται γοίαγη παηίο ἔμθια ἐμαῦ ργωοίοο ἱ{.5 

10 ΑΑς {μ6 Ἰίοη Ἰἰθἢ ἴῃ τγαὶῦ ἕου [Π6 ΡΓΘΥ, 
50 δἰῃ ἴοσ {Πδ6πὶ ὑΠ8ὺ ΟΣ Κ ἀηγὶρ ὐθουβη 688. 

11 Τῆι ἀϊβοοῦγθθ οἵ ἃ ροά]ν παρ ἐθ ΑΙ γα γ8 νγϊβάοση," 
Βυΐ {πΠ6 δ ἔοοἱ οπδηρσθῦϊ 88 ὑΠ 6 ΔΟΟΗ. 

12 Αἰποηρ' ΠΘἢ Οὗ 80 πηδογβίπαϊηρ," οὔϑατνθ [Π6 ὑἰπιο,ἷ 
Βυΐ Ὀ6 σομ πυ8}}Υ διλοηνσ τλθῃ οὗ υῃἀογβίδηαϊησ. - 

138 Το ἀϊβοοῦγβο οὗ ἴ00]8 ἰβ 38) ΔΌΒΟΥΤΘησΘ,5 
Απὰ ἐδοῖν βροσί ἐξ ἴπ 1ὉΠ6 δύο ῃ 688 οὗ βίη. 

1{ ὙῈ6 (Δ]Κ οἵ Βίπι ὑπδῦ βυγθδγϑίῃ τοὶ ταῦ μ6 μαὶρ βίδπᾶ Ὀρτὶσδί, 
Αμᾷ {μοὶ} Ὀσαν]8 τραῖκθ οπδ βίορ ἀξ θα γβ. 

18 Το βιυδ οὗ ἴ[Π6 ρῥγουᾶ ἐς Ὀ]οοαβῃοαάϊηρ, 
Αμὰ {86 ὶν τγϑῃρ] ηρ ρδἰηἶι] " ἰο (Π6 ΘΔ. 

16 Ηδ6 νψῆο γϑνϑδιϑί ᾿΄ βθογοῖβ Ἰοβϑίῃ λὲς ογϑάϊ, 
Απά 888}} πού πὰ ἃ ἐτϑηὰ ᾿ το ἷβ πιϊηά. 

17 Ἰ,1Ιωονο ἐἦῳ [τὶοηά, δηὰ Ὀ6 ἔδι Π}} ἀηΐο ἴτ ; 
Βυι ἰζ (Ποὺ τονθα]οβί 15 18 βϑογϑίβ, 
ἘΟΙΪΟΥ ὯΟ ἤλογα αἴϊον Ὠἷμλ. 

18 ἘῸΓ 88 ἃ 8} δίῃ ἀθϑίγουθα Πἷβ ϑῃϑίην, δ 
80 δαβί (ποὺ ἀδδίγογ θα 5 τη6 Ἰονϑ οὗ ἐδψ πο ῇ ον. 

1. Αμά 88 ἰδοὺ ]Ἰοἰἰοϑὲ ἃ ὈϊΓὰ ρῸ ουὐ οὗἉ {μγ 15 Βαηά, 
50 δαδί {Βοὰ Ἰοὺ ἐΐψ ποῖρῃῦον ζο, πὰ 8881} ποὺ γοὺ 1" πἷπι ἀσαΐπ. 

20 ΕὉΙΪΙΟΥ͂ ποὺ δἵδν δϊπὶ, ἔου 6 θϑρϑίῃ ἰαἰπηθ6} 1 [8 οἱ, 
Απά μδίδι ββοδρϑὰ 88 ἃ ρΆ26]16 15 ουΐ οὗ {86 Βηδ:δ. 

21] Ἐογα πουμπᾷ Ὁ τρδν ὃὈ6 Ὀουμπά ὑρ, 8η4 Αἴογ σου ]πρ [ΠΘΓΘ ἸΩΔΥῪ ὉΘ ΤΘΟΟΠΟΙ]Θμλθῃῦ ; 
Βυὶ Πα (μα τονθαϊοί ὅ᾽ βϑογοίβ ἰδ ψἱοὰΐ ΒΟΡΘ. 

22 Ηδ ιδδὲ πίῃ κ ἢ τ ἢ {Π6 Ἔγ6 ἀδυίβουι  ον]], 
Ἀπᾶ πο οπθ γ}7}}] ροὶ τἱὰ οἵ 33 Βἴμι. 

23 ὙΒρὰὴ ἰδοὺ αγὲ ργθβθηΐ, μ6 Ὑν}}] Βρθϑὶζ βυγθθϑίγ, 
ἈΑμὰ ὙΠ] δαγηΐγο (ΒῪ ἬΟΓῸΒ : 
Βυϊΐ αἰξοττγατάβ 3. ἢ6 Ὑ1}1 δἰῦθσ ἢΐ8 βρϑϑςῖ," 
ἈΑπὰ ρὶνο (γ πογάβ δὴ οἴξϑηξῖγθ ἰυγη. ἢ 

94 1[[μεἰθ 35 πιδὰν ἐλίπφε, Ὀὰὺ ποι Πκ εἶπα, ἢ 
τ ΑΒΖ (δὸ [τὰ Μ]] Ὠδὶθ ΐη,. 

26 Ηδ νο 9 ορϑίθί ἃ βίοῃϑ οἡ δρᾷ οδϑύθι ἐξ οὰ Εἷβ ᾿ ϑϑᾶ, 
Ἀπᾷ 4 ἀθοοὶ [Ὁ] βίχοϊκο 884} τα ψουπηᾶβ. 

25 Ηονσῆο 9 αἷσροίὶ 4 ρῥἱΐ 8}}8}} 41} ὑμϑγθίῃ, 
Αμὰ 6 [δῦ βϑύυθ ἢ ἃ ὑγὰρ 88)8}} Ὀ6 ἵβκϑῃ ὑπογοΐῃ. 

97 ΗἨοώ ιδαὶ υνογκοί πϊβοϊοῖ, 10 841} ἔ411 ἀροη πἰπ561}.8 
ἈΑπά δ 888}} μοὶ ποῦν ἡ Ώθηο6 1 οὐδ ἀροη Ὠΐμλ. 83 

28 ΜΟοΟΚΘΕΥ͂ δα σΘριΌϑΟἢ αἀγὰ ἔγοιῃ [6 ρῥγουά, 
Αμὰ 55 γϑῆρθδῃοθ, 88 8 Ἰΐοη, 881] 116 ἴῃ νγαῖῦ ἔου Εἴτη.5, 

29 ὙΠ6Ὺ (δ το͵οΐοϑ αὖ {Π9 ἴ8]} οὗ [16 τὶ σῃύθοιυιβ 8.}4}1} Ὀ6 ἰδκθῃ ἴῃ {ἢ ΒΏΔΓΘ, 
Απὰ δηρυ ἢ 8}18}} σοῃηβατηθ [6 πὶ ὈΘίογθ ὑΠ6 Ὺ 6. 

80 Μα]οο δὰ ψσδὶ, 4180 Ὁ {Π 686 δγ6 δου μδίϊ ΟΉ 8, 
Απᾷ (δ6 βἰπίι] τηϑη 8}14}} ἢν {μϑῃλ.5 

ψοχ. 9, 10. --κἰ Α. Υ( : τοδοσί (καταλύσει ΞΞΞ ἐμγν ἐκ ἐο ἰοαρ 6). 3 Ῥχβοῖίδο ἢ ΠΟΣ (ἐργαζομένονς αὐτήν ; 248. 6ο. οπίς 
αὑτήν). 8 ἰπϊᾳυΐυ (ἄδικα ; 2418. 6ο., κακίαν). 
γε .}1-1δ. -- 4... : τυ τὰ τ δάοαι (σοφία ; 248. 0ο., ἐν σοφίᾳ). δ, 6 ΧΡ τοις δὲ διαάοῃᾳ ἴ.6 υπάϊδοτοοθὶ 

(εἰς μέσον ἀσυνέτων). 71 ἴπ)ο (666 ΟΟτΝ.). 8. ἐς ἱγκδοπιο (χροσύχθισμα). 9 του] [κα ὧνο ατίονοι (Β66 Οὐηε.). 
Υοερο. 160-20. -- 194. Υ. : ἡ Βοδο ἀϊδοογνοσθεῖ. 11 ὭΘΥΟΣ δηά ἐτίοηά. 15. ὈΟΉΎΤΑΥ οδὺ (ΒΔ. 6 τοι τοπαοχζοα “ὁ ἀἰδοονοσ- 

οἰἢ,᾽" ἑ. ε., “ τονδαϊϑίι,," ἰπ Ῥγθοϑάϊῃρ, το τ86). 12 ΘΏΘΙΩΥ (660 Οὐηι.). 1. Ἰοαὶ (ἀπώλεσας. Ἐδο γοτὺ ἰΒ ἀπώλεσεν ἰπ 
ἴδιο ὑτοοοάϊης 11π6).... ἐδ ποίκῦουν (τοῦ πλησίον ; τοῦ πλησΐον, ΠΙ. 111. Χ. 28. δῦ. 41.). 16. ΑΔ ΟὯΘ ὑδδῦ Ἰοτ οί ἢ ἃ 
Ὀἱεά κοὸ ουὺ οὗ ίς (καὶ ὡς πετεινὸν ἐκ χειρός σὸν ἀπέλυσας) ὠ ὠ ἐ[ὅ κοῦ (θηρεύσεις, ἑ. 6., κοῦ ὁν λιυμὲπρ). ἨΤ1ἧ᾿ ΕΟΙΙΟῪ αἴΐον 
Ἰεὲτὰ πὸ πῖογα, ἴοτ Ὠ6 16 ἰοο (ἀπέστη. 15 ο ἰδ 88 ἃ τῸ0 (8660 (Ὅπι.) ὁδοδροά. 
ΥεΣ. 231-80. -- 19... : ΑΒ ἴον (ὅτι) ἃ πουπὰ (ἐεχέ. γες., θραῦσμα; ἴον ὙΜΙΟῺ ΕΥΪἀδοδο τοράβ τραῦμα, τὶ τε 171. Χ. Ο. 

Ὧ. ὕδ. 248. ΑἸ]. ὅο. Ιὲ ἰθ αἰδο το τοδάϊως οἵ 11.) ἴτε. 30 ὈΟΤΎΣΔΥΘΙΝ (5666 ΥΟΣ. 17), 31. ογ886 ᾿ἩοΣΚοὶὮ (τεκταίνει). 
5. Ὧο ἔπδὶ Κηοτοῖδ ἰμὰ ὙΠ}1} ἀσραγὶ ἔγοιο (οὐδεὶς αὐτὸν ἀποστήσει ! Η. 248. Οο., ὁ εἰδὼς αὑτὸν ἀποστήσεται). 32 δι 186 
ἰδρὲ (ὕστερον). Ἅ πτὶϊδο ἰδ τοι δ διαστρέψει τὸ στόμα αὑτοῦ. ἘΠ: ᾿δδὶ εχ. τες. ὯΔ σὸν αὐτοῦ, 11. Χ. 6ο 4]. 
Ὶ δὐορί ἐδ) πιδῖξ. τοδάϊπα οἵ Α. Υ.). 5. εἰδινιον [ὮῪ δαγίηχο (600 Οὐηη.). 39 δγοὸ δεαιοα. 31 Ὠἴπὶ (666 Οὐηι.). 
Ἐ γι. 519 Ἴοθο. 0 μίδοσῃ, ὅδ᾽ δω,  ἔδὅκζ5 ογιί ροῦ ίωβ. ἔ[ἔκ[“Βὰξ. ὅδ (βοτὶ (28. 248. 00. μᾶτϑ 
αὐτούς ἴοΣ αὑτόν). 88 φγοι (καί, αἰδο, ἰ. ο., ἰῃ δΔὐλάϊείοι ἰο δὲ 888 Ὀ60Ὼ δισοδὰν τοϑυϊοπθὰ). ὅζκὅ. ἔποσι ὀοίλ. 



852 ΤΗΒΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΧΥΠ,Ι. 

ΨοΣ. 1. ᾿Αδιαφόρου. ΤΠ βαῖὴθ τοσζὰ 18 ζοππὰ 
δὶ νἱ}. 18, δὰ χἹ!. 5, Τὴθ σοπηθδοίζοη ΒΠΟΥΒ δαὶ 
“ἃ 5Π18}} διπουηῦ ΟΥἨ Ῥχτοροσγίυ ᾿" 15 :ηθϑηΐ. --- 

᾿ ἢΠληθῦναι, ἴο ἔπογδδ8θ δΐβ 1.016, Οὗ. Ῥχον. χχυῖ. 
22, πὰ 1 Τίμ. νἱ. 9.-- ὍΤΙΣ τσ ἰδ Θγθ ΨΥ. 
ϑοῖὴθ υῃδογείδηα βοπηι ἐλ ροοῦ; οἸΠΘΣΒ, “πὶ 7μ86- 
ἐϊοε απᾶ λοπεδίψ ; διμιὰ 58.}}} οὔθυθ, ἈΡΡΑΓΘΏΌΥ 
ΠΘΑΤΘΥ {86 ὑσχαῖῃ, οπι Οοα. 

ψεσ. 8. Κρατήσῃ κατὰ σπουδήν. ΕὙΌΖΒΟΠΘ δηὰ 
ΒΟΠῚΘ ΟἾΠΘΣΓΒ σοη͵θοίαγο ὑπδὲ τ06 1α8ὺ ὑγχζ0 ΜΟΡΩ͂Β 
ΔΤΘ ἃ 4186 ὑγδηβίαιίοι ἔοΥ βοιηθί μη ᾽ν ἴἢ6 Ηθ- 
Ὀγονν ὙΠσἢ βίοοα ἔῸΣ ““Ὑ68|0}|,᾿ δπὰ νουἹὰ τϑ- 
ἄοτ, ᾿Ἰβογοῖοσθ: “1 πὸ ἀο ποῦ δοαυϊ ΓΘ ὈΤΟΡΘΟΣΙΥ͂ 
ἴῃ [06 ἔθαν οὗ 80 Τιονὰ." ΤῊΐ8 που] σογίδ!"] 
ΘΟΓΓΕΒΡΟΙ Ὀούζον τ ἢ [Π6 οοπΐοχὺ ΓΠ8} 0116 οΥ!- 
ΠΑΡῪ τοπάογίπρ. Βυῖῦ [Π6 ὙΤΙΌΘΡ ΤΏΔΥῪ ἤδνθ Ἰοζ [Π6 
Γπουρἢς δυρσροδίθα ὉΥ ΕὙΖΒΟΝΘ, ΟΥ̓ 8 ΒΙ ΤᾺ ΒΙ ΟΠΘ, 
ἴο Ὀ6 ἱπέοττοά ἔγοτη τνῆδὶ ᾿6 δοῖτι!}}} ΒΑΥΒ: “ ΤῊΘ 
016 0 ψἱΠουὺϊ γοΐϑγθμοα ἴο ἴη6 ἔθδγ οὐ ἴθ Τωοσὰ 
(σοοβΒ. δῦουῦν ἴΠ0 δοαυϊδίο) οὗ Ῥτοροσίγ), Ηἰδβ 
ΒοῦΒ6,᾽" οὔς. . 

ΨοΓ. 4. Σεῖσμα ἴογ σεισμός ΟΟΟΌΧΒ ΟἾ]Υ ὮΘΓΘ. --- 
10 18 ἐδ6 τοΐιβε, Ὡοῦ ῬΤΟΡΘΟΙΥ͂ ἴΠπ6 ΤΠ Δ, Ὀυΐ τ80 
ἩΘΔΥΪΟΥ δίῃ, ἀἶτι, ταῦ Μ1}} πος ὈΪΟΥ ἀνναυ. -- ΤῸ 
ἰδ ἰ61κ (Α. Ν.). Βοιίοσ, ἐπ λὶδ ἐλοισῆϊ, τυϊπα (λογ- 
ισμῷ). ΤῈ ἀοθδΒ ποῦ ζὸ ΔΥΔΥ ψἱυ [}6 ΒΠ18}} [41Κ. 

6Σ. ὅ. Διαλσγισμῷ, (Α. Υ.) τοδδοιίηᾳς. ΒοῦΘΓ 
Ἔν αΐβοοιγδο. ΤΏΪΒ Βῃον 8 ψΠδι [06 πηδῇ 848 ἴῃ 
τη. 
ὸσ. 6. Γεώργιον δ ὙΑΙΪΟΌΒΙΥ ΓΟπἀογοᾶ, δπὰ 

ὯΔ5 ἴῃ ᾿ἴβθὶ  βούθῦαὶ τηϑϑηΐηρθ. Βυοίβοῃποί ὁ σ 
διὰ Βιιηβοη διδείισογί της οὗ ἱποοιιαιίοπ, φτα]ὲ- 
ἑπο; Ὧς Υοῖῖο, Ουϊδπη, δα αδδῦ, οα [6 οὐέ- 
ἐϊυαίίοα οὗ 1ἴῃη0 ὕτο6 ἴῃ ζϑμοσαὶ. ΕἸ ΖΒΟΠ6, σοΐϊηρ 
θ8οκ ἴο το Ηρῦτον ττν, ΒΌΆΡΡΟΒΘΒ ἴπθ αυϑὶ]ν 
οὗ [16 5601} 18 χοίδσγσρᾷ ίο. Οἵ. Μϑῖίί. χὶϊ. 88, “ἔοσ 
[Ππ6 ἴγθθ 18 Κπόονῃ ὈΥ ἷ5 ἔγι .᾽ - Οὕτως λόγος 
ἐνθυμήματος καρδίας ἀνθρώπου. Αἴἶοῦ λόγος, ὟΥ Δ} 
ὙΠ] ἃ ΒΌΡΡΙΥ καρπός ἐστιν. ΤῊΪΒ ΤΩΆΪΚ6Β [ΟἸΘΓΔΌΪΥ 
βοοὰ Β6η860, Ὀαῦ ἄοθβ ποῖ βδι 57 811 [Π6 οΥἰἰς8. 
Ἐν ΌΖβο 6 ἰ8 ᾿πο]} 6 ἴο δοσδρῖ, ἔοσ ἐνθυμήματος, 
ἐνθυμήματα, Βυρρεδίθα ὈΥ ΟτοίΒ, δηἃ ΒΌΡΡΙΥ 
ἐκφαίνει. ΤΠ6 τηθδῃΐηρ που ἃ τΠ6π ὉΘ: “ 80 τὸ- 
γ6818 ἢῃ6 (Βροκθ) ψογά, [Π6 ἔγαϊ 18 οὗ τὰ δῃ Β μοασί,᾿" 
ἃ. 6., ηἷ8 Ὁποῦ ἢ 8. 

γοσ. 8. Το ποδήρη νὰΒ [Π6 ἰαίαγ, ἃ ζ81- 
τοῦ ΤΟΔΟΝΐπρ ἴὸ [86 ζοοῦ. ΟΥὮ [Γῃ6 ΑΡΟΘΆΪΥΡΒΟ, 
ἱ, 18. ᾿ 

Μοσ. 10. Τῇ σὔγ8θ οὗ δἷη ἰ8 βίη, δηῃἃ δοὐοΣ 
ΙΏΟΣΘ 8ηἃ ρ,ΘΔΙΟΘΥ βὶθ. (Οἱ. Ῥγονυ. χὶϊὶ, 21. -- Ἐὸῦ 
θήραν, »γεν, ἰὰ [16 ἔγδι 11π6, (οἀ. 11. 58 θύραν. 
οὗ, αᾳφη. ἰν. 7; Φοῦ χχχίὶ. 9. 

γεν. 11. Ομδηφοίῃ δα {86 τὔοοσι., Ηδ βᾶγϑ 
πον {Π|8,ϑ πον ὕπδῦ. Τὴ6 Ὁπουρῆῦ 8 δη  Π Γς ἴο 
[16 “ΔἸ᾿νΥΆΥ8 τ βάοπι ᾿" οὗ [6 ρῬγθοθαϊηρ οἶδιιδθ. 

γον. 12. Οὔδοσνϑ [89 ὕΐτηθ, ἱ. 6., (0 ΦῸ αισαψ. 
γεν. 15. Το νογὰ διαλοιδόρησις, ισταπσίἑπο, ἰδ 

Βδϊὰ ἴο Ὀ6 Ζοπηα ΟΝ ΠΘΙΕ 686. 
ον. 18. Βυϑιβοβμηοίάου, νῆο 8. ζο] ον Ὦγ 

Βαηβεπ 5 Δί δείισονί, βυρροβθὰ δαὶ τὴ6 ἀτοοῖ 

ὑγδμβὶῦου στοὰ ἤθτο ὝΞ, ἐπεπιν, ἰπβίοδα οὗ ΤῊ, 

Ῥγέν, σαπιδ, ὙΓ ΪΟἢ βιοοᾶ ἰῃ (6 Ηθῦτον ἴοχὲ. Βαϊ 
[8 σοΟΙΏΏΟΠ ἰοχὶ ροἾνοϑθ ἃ Ῥ85580]6 Β6π86: “48 
ἃ Δ ΔΙ ἀσϑίτογθα ἢΪ8. ΘΏΘΠΙΥ, ἱ. 6., ἐοἰαίὶ 
(ἀπώλεσεν), “8ο παδὺ ἴποὰ ἀδϑίγογοα [ἢ6 ἴονθ οὗ 
ΠΥ ποίσῃ ῦοσ.} 

ΕΓ. 20. ΑΔ 8 888261106 (δορκάς) ΤΠ δηΐπη8) 
τηθϑηῦ ἰδ ΨΠ8ΑῚ 18 ΠΊΟΤΘ ΘΘΠΘΓΑΙΥ ΚΠΟΥΤΏ 88 [6 
δηΐοϊορθ. Τὴ Αὐδὺβ πη 1 σι ἄορθ. Ι{ 15 
811}}} οοτησηοη ἰῃ Ῥαιθεβιίμο. ΟἿ, γῇ. “"" (1429]15,᾽ ἴῃ 
ΕΟ πὶ ]απαιοδγίεγδιιοὶ. 
ον. 92. ὙΝΊΏΚΚΟΙΏ, ὦ. 6., ΔΒ ͵θ ΒΟΙΠΟΌΪ 68 Βαϊ 

οΟΠ]οααΐδ!}υ, “ τἷρ8 4 νἱηκ.᾽ Τηὸ τδη Ἧ8Ο, ἰη- 
βίϑϑα οὗ βρϑακίπρ ουΐ ἔγδηκὶν μὶβ τηθϑηΐῃρ,, οοπι- 
τη αὨἰοδῦθϑ ἰΌ ὈΥ Υ]ΠΚΒ8 8Δηα 5}. βΒιιρροϑιϊ ἢ 8. 

εσ. 238. Οἷνο [ὉΥ νοσὰβ δῷ οὔδιηείνθ [ὩΓΤΏ. 
[Δτὦ, “Απὰ ἰη ("ἀνοισὰ, ἐν) ΠΥ τψογὰβ νι'}}}] σῖνο 
ΟΥἕθη86᾽᾽ (σκάνδαλον ; 948. (ο., [6 Ρὶαγ.). Τα 
Ιαδὶ ψοσὰ τᾶν, ὨΟΘΥΘΓ, Ὀ6 [Δ ΚΘῺ ἴῃ [58 οΥἱρχίηλ)] 
Β6η86, δα (Π6η [Π6 τηθδηΐηρ ψουἹὰ 6: Αμά 
ἰλτοιιρὴ ἰᾷν ᾿τσοταβ ευἱ μν α ἔγαρ. 

ον. 94. 1 Βδῖθ. ΤΤῇδ δοχβιὶ, ἐμίσησα, 8 υδοὰ, 
ΔΒ 80 Οἔΐδῃ, ἴ0 ΟΧΡΓΟΘΒ ἩΠδὺ 18. π808], ἀηὰ ΔἸ ΤᾺγ8 
ἴγυ9. --- Καὶ οὐχ ὡμοίωσα αὐτῷ, Απὰ Ι ἅο ποῖ οοτ- 
Ῥδτο δηγίμίηρσ ὶῦ τα, ἱ. 6., ἐπ λαίε, οτ, 7 λαίε 
λίπι τιοογϑὶ 07 αἰΐ. 

γεσ. 25. Α ἀδοούζα} δβίσοκο --Ξ ἃ βίγοϊϑ γίνθῃ 
016 ἴῃ ἴ86 ὕδοκ, ἔτοπι ἃ ρἷδοθ οὗ οοποοαὶ πιθοῦ. [ι 
ΤΏ8Κ68 (τοῦ Ὁ]6 ἔον πὲπὶ τπαὺ ρὶνθϑ ἢ, ὙΒΘΓΟ 18 δ 
οἷά φῥχονϑῦὸ νυ ἢ ἃ ΒΠΏ1ΔΥ ΒΘΏΒΘ ; “ΕῸΓ 8 ἢὨοπεϑὶ 
τῆ8η [8] ἢΪ8 νυν]ϊθ 186. Θηουρἢ ; [ἢ6 ὙῈΟ]6 18 ἴο0Ὸ 
1:{||6 ἔογῦ ἃ παν ; ̓ δηὰ δῃοίῃοσ : “ Τηθ ἴοχ δηὰβ 
ὈΥ ἈΩΡΕΣ ἰπΐο [06 {πΣΤΙΟΓ ΒΒ ΒΠΟΡ.᾽" 

ΟΥ. 29, Οομδυσὴθ ἴδοσὰ ὈΘΙΌΣΘ ὕὑδπον ἀϊ6 ΞΞ 
Ὀοξοσθ ἴῃὴ6 οομηηοι ροτίοα Δρροϊηϊοα ἴῸΣ ἃ Ἰη8ῃ 8 
16 888 δ] αρβϑὰ, οὐ; μῷ ἴο ἰδὲ ἐϊπιε οὕ ἀεαϊλ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ 

μοὶ 

ΧΧΥΠΙ. 

ΗῈ {πῇ τϑυδηρθί 588]] Επα σϑηρθϑηοα ἔτοτῃ (89 Τωοχὰ, 
᾿Αμπά ἢδ Μ11} ΒΌΓΟΙΥ ΚΘαΡ Ἠἷδ8 βὶπβ ἷ ἐπ τεηιθπιδγ σε. 
Ἐογρῖνο ο (ΠΥ ποΙΡΉΌΟΓ 8η ἱπ)υβίϊοο, ἢ 
Απμὰ (μθὴ ἐ᾿γ 5ἰη8 8}8]} ὃ Ὀ6 ἰογρίνθῃ σμθη ἕπου ρῥγαυθβί. 
Ομ6 τβδη Βο]άἄθιἢ ζαϑὺ ΔΏΡΟΙΣ ὁ δραϊηβί δῃοῦμθΓ, 
Αμά ἀοί ΒΘ βΒϑδὶκ ραγάοῃ ὃ ἔτοιῃ [86 1,οτὰ ἢ 
ΗΘ Βιδί ποὺ ἸΩΘΓΟΥ͂ ΟΠ 8 Πη8ῃ ὅ ΠΠ 1 Ἀϊπι86] ἢ, 
Απᾶ ἀοίἢ Βο ρδδα ου δοοουηὺ οὗ Ἀἷ8 οἷον ἦ Β1}8 ἢ 

ΟΣ. 1-4.--ΤἸὰ. Ὑ. : βἷῃ5 (διαστηριῶν διαστηρίσει. ἘτΙΣΔΟΘ αἶτοι {πὶ8 86 ἐοὸ τεδάϊπᾳ οὗ ΠῚ. Χ. 6. 68. ΑἸὰ. Αὐχσεῖ. 
Τὶ 18 8150 ἐπαί οὗ 11. Βαυὶ .ἷ5 οτἰ εἶ χοΐαίηβ πὶ ἷδ ἰοχὲ, διατηρῶν διατηρήσει. ΤΏ ΘΓ ἰδ Ὀυὺ 1ἰ|ὸ αἰ οτϑηοο ἰπ ἐπ θ κΟΠοΡαὶ 
ταθϑηϊηρ). 3 Ἑοχρίνο ἴθγ..... ἴη6 Βυτί (ἀδίκημα ; ἐὺ δὴ ὑ8π6 δζιίςϊο ἰὰ 243. ὅο. ΤῺ δβδιο οἵ᾽ϊ σὸν δἴϊον πλησίον) 
ἐλαξ λε λαϊὰ ἀοπδ ππίο ἱλεε. 8 80 6}4]} (καὶ τότε)... δὶ δ δ'δο. 4 Ῥοδζοῖι μαίχοὰ (συντηρεῖ ὀργήν). δ ναγὰοῦ 
(ἴασιν, λεαϊπ). 5. ΒΆΘΥΘΕΝ ὯΟ ΤΙΏΘΣΟΥ (οὐκ ἔχει ἔλεος) ἴο ἃ ΣΩΔὴ τολίοὐλ ὁ. 7 δὶς ζογρίσεπεδ οἵ (δεῖται) Ηἷδ6 οἸἾΤΏ. 

»-. ὦ ἵὉ 



ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟῦΒ.. 858 

Ηϑο ἐμιδαὲ 18 ἤθβῃ Κοθρϑίμ τοβϑηι θη ὦ 
ὝἼ)Ο Ὑ11}1 δίοπϑ ἴον " [18 βὶπβ 3 
ἘιΘΌΘΓ {86 Θηα,ἢ δηὰ Ἰοὺ ΘΗ ΟΘ886 ; 
ἸΚεμπιθηιδον οογτταρίΐοη δπα ἀθαίϊ, δῃὰ δοϊὰθ ἱπ (16 οοτωσηδῃἀτη θη (8. 
Ἐδιαοσα 6. (Π6 οΟἸητηϑηἀπιοηίβ, ἀπ Ομ υίβῃ ποὺ τοδοημαθηῦ δραϊηβὺ ΤΕΥ ὁ ὨΟΙΡΆΡΟΣ ; 
ἸΚειιοηιδον ἴμ6 οονϑηδηὺ οἱ [πὸ Ηἰροϑί, δηα Ἴυθυοοῖ 4 ἔδυ]. 

Αραείδίῃ ἔγοιῃ βίγ ἴθ, αηᾷ μου 8841} ἀϊγηϊη θα (ΠΥ βἰππίηρ ; 5 
ΕἘὸ΄' ἃ ἔυσϊουβ τηϑῃ Ὑ11}} Κἰπα]6 δ γ]6, 
Απάΐἷ ἃ δἰ] τωδη ἀϊβαυϊούθι ἢ ἔγιθηα8, 
Απμπᾷα βοβίίθγθι ἢ ΘΔ ὉΤΩΠΥ͂ ὃ διηοηρ ἤθη ὑμδὺ ὈΘ 8 ρΡ6806. 

10 ΑΑ5 {86 τηδίδγϊαὶ " οὗ (ἢ ΗΓΟ ἰ8, 80 10 ὈσγηΘίἢ ; 
Απᾶ 88 186 βυν]θοὶ οὗ (86 8 γῖὁ '8, 80 ἰξ θαγηθί.Ἶ9 
ΑΒ ἃ Πηδὴ  Β Βιγϑηρτῃ 11 18, 80 ἷβ 8 ψτδί, 
Αμπὰ δοοοσάϊηρ (ο ιἷ8 τΙοἢ 68 ἢΪΒ ΔΏΡΘΓ ΓἸβϑί, 

11. ΑΑ Βιαβίγ οοηϊθημίοη Κἰπα] 6 (ἢ ἃ ΓΘ, 
Αμά ἃ δεαβίῃν ἢρμεηρ 15 Βῃοἀάθι}} Ὀ]οοᾶ. 

12 Ἱΐίτδου Ὀ]ον (δ6 βράγκ, ἰΐ 8}14}} θΌγη, 
1 τθοα βρὶΐ ἀροη ᾿ξ, 1 8411} θ6 ψμϑπομϑᾶ ; 
Αμπά ὈοΟΙ ἐΐό86 οογλθ ουὐ οὗ {ΠΥ του. 

18 Οὐγδθ [86 τ ΒΙΒΡΟΓΟΥ δηὰ ἀου]θ-ἰοηρποᾶ, 
ΕῸγ 6 Βιδ ἢ 15 ἀΘβ ΓοΥ α ΤΏΔΗΥ (μδὺ τγΘΓΘ δ΄ ρ68090. 

14 Α Ῥδοκθιείηρ ᾽' ἑοηρτιθ μβαίμ ἀῃβοι]θα δ τηδην, 
Ἀμπὰά ἀτγίνοη {μϑῖὰ ἴσοι πδίϊοη ἴο παι :; 
Απὰα 15 βίγοῃσ οἰἐ168 μδίῃ ἰΐ ρι}]6α ἄονι, 
Αμά ονογιβσονῃ Που868 " οὗ στοαῦ τΏ6ῃ. 

15 ΑΑ Ὀδοκθιπρ ἰοῆροθ Βαίῃ σαβὺ ουῦ ΟΘΆΡ840]6 ̓5 ὑγοσηθῃ, 
Ἀμὰ ἀορσίνϑα (68 οὗ {Π 6} ἰδ  οΓΒ. 

16 Ηο νψ80 ρσίνοιι Βοοὰ υηίο ἱΐ 8.18}} ὅπὰ πο 19 σϑϑί, 
ΝΟΥ 8841} 6 ανγ6}} ἴῃ ρθδοθ. 

17 Το βίζοκο οὗ (πὸ ὙΥΠΐρ τη χϑίἢ τηδκβ Ὁ ἴῃ [86 ἤθβἢ, 
Βυΐ (86 δίγοκθ οὗ (π6 ὑοῆσιιθ Ὀγθακϑί ὑΠ 6 ὈΟΠΘΒ. 

18 Μδῃγ διδὺθ ἴ8]]6ὴ ὉΥ {6 δαρα οὗ [μ6 βινοτῇ, 
Βαϊ ποὺ δ0 πιᾶπῳ 88 ὮδΔΥΘ [8]]6η ὈΥ [1:6 ἰοηρτιθ. 

19. ΗἩΔΡΡΥ ἰΒ 5 Πο (μΠαὺ ἰΒ ἀοδηάοά ἔτομι ἴΐ, 
τ Ἧ7Π0 33 ΒΑ[ἢ ποῦ δχρογϊθποϑᾶ ἐπ6 ἔπγυ ὑπογοοῖ; 38 

Ὕ8ο Βδίῃ ποὺ θογηΘ 36 [Π6 γόοκβα ὑμϑγϑοῦ, 
Αμᾶ δδῖὰ ποί 35 θθϑὴ θουπᾶ ἰπ ΠΟΙ Ὀδηα8. 

20 Ἐν {86 γοκθ ἐδογθοῦ ἐβ ἃ γόκθ οὗ ἴτοη, 
᾿Απά {86 Ὀδῃάβ ὑμογοοῦ αγὸ ὈΔη48 οὗ ὈΓΆΒ8. 

2] Το ἀθϑδίβ {μογϑοῖ ἐξ 8ῃ ονἹ]} ἀθδί, 
Αμπὰ Ηδᾶθ8 35 εσογα Ὀοιίον ἦ τμδὴ ἴ{. 

22 [0 5}8}} ποῦ σοί ροββϑββίοῃ οὗ {πθ σοάϊγ, 5 
Αμὰ {Π6Υ 88}18}} ποῦ θυγη ἴῃ 3 (Π6 ἤδπηθ {μπογϑοῦ, 

ῳΦΑΧζ δ “᾿ 0. δι 

Ψοετα. ὅ-9. ---1.4. Υ. : 17 Πὸ ἐμδὲ [6 Ὀυὲὶ β6δ ἢ Ὡουτῖδἢ Ὠδίγοὶ (αὑτὸς σὰρξ ὧν διατηρεῖ μὴνιν). 3 ἰη(τοδύ 705 ραυγίοη οὗ 
(ἐξιλάσεται). 8 ἐδῃ οῃὰ (τὰ ἔσχατα). 4 ὈΘΔΣ ὯΟ πιΔ]106 ἴο ἐν (μὴ μηνίσῃς τῷ πλησίον ; οἷ. γοΣ. δ). δ νἷηξκ δὲ 
ἱξηότβῆσο (866 (Όγ.). 5 ἐἦὴ εἰπϑ (ἁμαρτίας, Ὀπὲὶ ον οι ΕΙΥ ἐπ ἐλ 6 Βοὴδ9 οὗ βἰπηϊῃβ, 065 ΟἾΤΏ δἰ πηἰηᾳ). 1 ογηῖί8 
Αὐά (πίτἢ 248. Οο.). 8 γῃδκοί ἀοῦαῖο (ἐμβαλεῖ διαβολήν. Ἐτ᾿[260.6 χοοοίνοϑδ ἐλ ΖΟΣΊΩΟΣ ἴσοι ΠῚ. Χ. δὅ. ἃ]. ὅο. ΟΙὰ 
1δὲ.; ἐεχέ. τες. (τι 11.), ἐμβάλλει). 

ψοτα. 10-12. ---9.Α. Υ͂. : πιδίτον (8696 ΟΌη1.). 10. Απάὰ [ἢ6 δίχοη ον ἐπ 0} δῖὸ ὙΓπΙΟὮ οορέοηά, ἐλεὲ γιογε ἰΠΘΥῪ τ ὶ}} Ὀθ 
ἰαβεαπιοὰ (596 Οὐνι.. 11 Απϑα (Χ. δ8. 264. 296. αν καί) δ... κιτοηχίδ (7 ἰπδθπθηοθ). 15 δρδίίηρ (μάχη, τοηἀοτοὰ 
Υοχ. 8, “" οἰτο; ᾽ πὲ {ἴ Τ68}}8 ὨΘΓῸ ἃ εἰσί ο [Βδί οοτηθβ ἴο Ὀ]οῦνΒ δῃηὰ Ὀϊ]οοά). 
εχ. 18-17. -ἰὸόΗ α, Ὑ. : ἐμολ Ὦδνο (ἐεΖέ. γες. ΝῺ 11. ραν. Ἐτ Σβοῦθ δάορίβ ἔπο βίης. ἤγοτα ΠΠ|. Χ.. δδ. 106. 166. 157. 

807.). 1. Ῥαοϊκο εἰς (11ς., “4 τ νὰ." Ὀπὶ 248. 6ο., δισσή, 865 8150 ἴῃ [Ὧ6 70] τίς γοτδο, τ ἢ 167. Αἱ ἐπΐα μοΐπε 
ἴδο Εοπι. οἁ. οὗ ἴδ0 ΧΧ, (1687) δ (πὸ 21011οτνΐ πρὶ δηποίδιοιυ πὶ ἐδθ τιδτρὶη : “ἢ ἔμ τιατρί οὗὨἨ {μ6 γείίσαη Οοὗοχ 
(311.) ἔδοσο ἰδ πείθει, γλῶσσα τριτὴ, τετρηπημόνη.,) Νοιίπίηρ οὗ (18 δοχῖ ἈΡῬΘΆΓβ 'π ἔμο οαὐϊτίοι οὗ ἐἰ6 ΜΆ, ὈΥ Οο27Ά4). 
Ἅ ἀϊρηυἱοίοα (ποῖ δέγοΩς ΘΠΟΌὮ ἴοΣ ἐσάλευσε Ὠ670). 16 ογεῖς Απὰ (88 δδ. 2δ4.). 11 [ῃ9 Βουδθ8. 18 γίτίουκ 
(ἀνδρείας ; εἴ. χχγτΐϊ. 3). ῖὸ ἽΤηοδο Ὀοασκοηοίῃ.. .. 6Δ}} ὩοτοΣ δηά. 30 Αηὰ ΠΟΥ͂ΟΣ ἀὙὙ6]} φυ οῖ γΥ. . .. ΤἸρϑτκ8 
(μώλωπας. Βτίπδοῖιο δάορίδ μώλωπα ἴτοιῃ 111. Χ. Ο. δὅ. 106. 4]. : ΟἹά [«ἱ.. ἐϊνογεν). 
ει. 18-22, --Ξὦ Α. Υ. : 611 ἐ:. 22 Ατὰ. 82 μδδϑοὰ του ρὮ [86 γδθοτῃ ὑβογοοῦ (διῆλθεν ἐν τῷ θυμῷ αὐτῆς, 

“ γμαδδοοὰ ἑῃσουφῇ ἴῃ ἐδ τηϊἀαὶ,᾽" οἴο.). 34 ἄτδνσῃ (εἵλκυσε, Ὀπὶ Ὀοέίον πηἀοτγβίοοά ἐπ [ἢ 6 Οοοἰάφης {7 ὈΟΤΠΘ ᾽ ἰδ τικοῇ]. 
5 ΝὸΣ δίῃ. 386 100 Ά,τὰῦο. 21 ὈοίίοΣ (λυσιτελής ; οἵ. Τοῦ. [ἰϊ. 6.). 328. Ὦδγο ΣΌ]Θ ΟΥ̓́ΕΣ (κρατήσῃ) ἰδοια (παν [(ᾺΓ 
(οὰ (εὐσεβῶν) 39 ΝΟΙΓΠΟΣ 5841} (Π6Υ Ὀὸ Ὀυχηῖ τ ἢ (ἐν... . οὗ καήσονται). 

28 



8δ4 ΤῊΕΒ ΑΡΟΟΘΕΥ͂ΡΒΗΑ. 

28 ΤΟΥ ὑμπδὺ ἢ Τογβακα {π0 1, ογα 518}} [Δ] ᾿πίο ἰδ, 
Αμᾶ 1 8}8}} ὈΌσηι διωοηρ ὕΠ6μι,2 ἀπᾶ ποὺ 06 ΠΟ Β68 ; 
Τι 584}} Ὀ6 βοῃΐ ροὴ ὑβθὴ 88 ἃ ἤοῃ, 
Απά ἀδβίγου ὃ ὑΒϑστὰ 88 ἃ ρϑῃίῃογ." 

24 ΤοοΚ ἐλαΐ ἴμοὰ Ὠοαρθ ἐν ροββθββίοῃ δοῦν τε {ΠΟΓΏΒ, 
ΒΙπᾶ δ πρ (δ βῖγ 8 ν ἀπά (᾿γ ὅ ρο]ά, 

2ὅ Αμᾶ νγϑῖρα [Ὁ ποσαβ ἰῃ ἃ Ὀα]άποο, 
Απμα τ8Κ6 8 ἋΟΟΥ δῃα ΔΓ ἴῸΓ (ὮΥ ποῦ ἢ ; 

20 Βοναγα ᾿θϑῦ ρϑγοῆδηοθ ἴδοι 8]}0 ὅ ὈΥ͂ ἴΐ, 
Αμα5 [8}} θοΐοσο δίτη ἐμαὶ Ἰ1ϑίἢ ἴῃ ναϊί. 

ΨοΣα. 23.-26. --- 1. Υ. Βυσὴ 86 (οἱ). 
4 Ἰοορασὰ (869 ΟρηἹ.). δ Ακὰ Ὀϊμά. 
106. α]. ΟΙὰ [Δι.). 

8 ἐπ [οτὼ (ἐν αὐτοῖς ἐκκαήσεται ; οἵ. ον.) 
86 ογπίία ἰὮΥ (88 ἐεσί. γέφ. διὰ 1ΠΔ. Ἐτ᾿ 26. 9 ΤΟΟΟΙΎΘΒ σὺν ἔτοια Χ. 6. Ἡ. δὅ. 

Τ πνεϊμ Υ ΟΡὰΝ ἴῃ ἃ Ὀδίδποο (τοῖς λόγοις σὸν ποίησον ζυγὸν καὶ σταθμόν. Τὴ 248. (ο. (ο ἔπτο 

δ ἀργοῦν (λυμανεῖται). 

ὙΟΓΩΒ τὸ τί ἐΐοη ἰσροίμοσ, ζυγόσταθμον. Βοῖδῃ τϑῖθ Ὡϑοὰ 70. ὅπ Ὀαΐδησο, [6 ΖΌΤΙΩΟΥ διβηάϊηρ 0. [δ ὅσωνε, δῃά ἴἰο 
Ἰδί(ον ἔοσ ἐπὸ τσείσλί, δὰ ΠΟΥ͂ Δ’Θ ῬΣΟΌΔΟΌΙΥ υδοὰ 'π οοπηθοίίοι ΠΘΓΘ 7ῸΣ ομηρμιαβίθ, “' σοὶ σδγοίυ ιν ""). 
ἴδου Β|ὰο οἱ (πρόσεχε μήπως ὀλισθήσῃς). 9 κεἰ ἴδου. 

ΟΗΑΡΤΕΕΒ 

Ψεγβ. 1,2. ΟΕ. Ῥβ. Ἴχχχ. 8; Μαῖι. νἱ. 14, 15, 
ψἱΪ. 2, ΧΥῚ. 85; Εομι. χὶϊ. 19. Οπ 16 αἰ ογθησο 
Ὀαῦθθῃ ὕἢ6 ὑθδο ῖπρ οὗ ον ὈΟΟΚ δπὰ ἢ δὲ οὗ οὺσ 
Ιοτὰ ἴῃ τῃ6 Δρ68 οὗ ἴπΠ0 Νονν Τ οϑίδιωθηῦ τϑ- 
ἔοστοὰ ἴο, 866 ως » δε Αροκνγρλφηζίαρν, Ρ. 46. --- 
Β.ΔΙ1 ὈΘ6 ἴογαίνϑθῃ, λυθήσονται. Τίθ νοΓ Ὁ Τη68}8 
ἴο ἰούδεη, Ἀ8 Ορροββᾶ ἰο δέειν, ἰο δἰπα. Οἱ ἰϊ8 ἔοτοῦ 
ἂὺ Μαῖν. χνυὶ. 19, οὗ. [π0 οομητηθηϊδίοσθ, δὰ 
Οτοιθογ β ζεχ., δι υοῦα. 

γοσ. 7. Ονοσϊοοκ ἃ ἔδυ], πάριδε ἄγνοιαν. ΟἹ 
[86 Ἰαϊῖου νοσχὰ, οἷ. χχ δ, 2, δῃὰ 1 Ἐ8α. νὴ. 75. 

νον. 10.0. ΤΠὰ πηΘΠΙΌΘΥΒ 8.6 τ Βρ] δορά ἰη {Π0 
ΠΟΙΏΠ05 ἰοχῦ. Τῆδὲ Ψ ΠΙΟΝ ἰβ Ρὰδ δὖ 86 δπὰ 
Βῃου]α σοτμθ ἱπηπι θη ί0}γ ΔἰΌΟΣ 6 ἢγδι, ἴῃ ΟΣ ο 
ἴ0 ῬΓΟΒΘΟΥΥΘ [6 ῬΆΓΆ]]6] πὶ: “4.8 ἴΠπὸ τηϑίοσί αὶ οὗ 
0Π6 γα ἰ8, 80 δ ὈαΤΏΘΙΝ ; ΑΒ8 τη6 βαδΊοεϊ (στερέ- 
᾿ωσιν) ΟὗὨ 0Π10ὺ δὑτ 6 ͵β, 80 ἦῦ θατγηθί." [Ιυ 18 ῥτοῦ- 
8016, ἃ8 ΕΥ̓ ΖΒΟΠ6 απμὰ Βυ 86} 8 Δδιἰδείισογὶ αρτθο, 

{π8ὺ ΣΦ διοοά ἴῃ [6 οτ ρα], ἴθ [86 Βθῃ86 οὗ 
““δοοογάϊΐηρ ἴο 1Π6 8} θεῖ ;᾽ Ὀαῦ [6 (ΒΒ αΙΟΥ 

τηϊδίοος ἷξ ἔον ὩΣΌΞ, γγπιπεβδ, δίγεησίὰ. 811), 
ὙΠῸ (6 ἸΔΟΙΘΣ ΤΘΔΏΪηρ; 80 ἰη6}} 5 1}]6 8686 ἴθ 
ῬΟΒβί]9. ΟΥ̓ ἔον ἴπ6 Ὁῃουσῶῦ, Ῥτον. χχυΐ. 20, 21. 

γον. 12. Οοσὴθ ουΐ οὗὁὨ ἴὮν τρου τ, ἱ. 6., ΔΓ6 
πὶ η ΠΥ ΘΆΒΥ ΠΟΙ ΓΟΪ. 

γοσ. 13. Καταρᾶσθαι. ΤΠ ἰηβηϊἝἝνο ον (6 
ἱπηροσϑῖῦνο. Οἱ. ὙΊηοσ, ρῥ. 316. 

ΘΓ. 14. Α δοκοίη (τρίτη) ἰοῶσυθ. ΤΠ6 
Α. . Ὀτγηρβ οἷ ἴθ Β6η86 Θουτγθοῦγ. “Α πἱτὰ 
τοηρτθ,᾽᾽ δοοογάϊηρ ἴοὸ ΟἸϑηΐα] ὑϑᾶρθ, ΤΠ Π5 8 
Ταηραθ ὑπαῦ ΠΙΆ ΚΟΒ ἀἰβοοῦα, ΒΟῪΒ ΔΙ ΕΠΊΏΥ. 
ποι ρ τ ὈΥ δοπις ἴμδὺ ὉΠ 6 Δ ΠΟΥ δὰ ἴ[ῆ6 'διῃγατὶ- 
[88 ἱπ νέθνν, 0 ἃγθ τηϑηϊοπϑα ἴῃ Ε2. ἷἱν, [Ι ἐπ 
ΤΏΟΥΘ ῬὈΓΟΌΔΌΪΘ, ΠΟΎΘΥΟΥ, ᾿ξ ΔΠΗΥ ΡΑΥΟΪΟΌΪΩΥ ΟΒ56 18 
ἴῃ νἱονν, τηδῦὺ [6 ἱπισγρηθ8 οὗ ὀουγε 8Γ6 τηθϑηῖ. 
Α ΡΆΓΆ116] ρϑβϑᾶξσο 18 αιοϊεοα ἔγοιῃ ὑ9 Ταϊπυὰ 

8 ΒΟΎΤΩΣΘ 

ΧΧΥΤΠ. 

ΟἸΝΣΚ,, [ο]. 15). Ϊπ τῆο ΟτίοπἪ οηδ ΒΑΥΒ : “ ΤῊΘ 
τὨϊγὰ ἴοηγτιθ, ΟΥὁ ἴ86 τοῆρῃθ Ὀοίνψ θη, ϑΑΥΒ ὕΠΓΘΘ 
ῬΟΥΒΟΏΒ, --- [Π6 ΑΙ απηηϊ δέον, ὑΠ0 “Δ] τη ηΐεῖοα, δπὰ 
ἢ πο ᾿Ιϑύρηβ." Οἱ. αυϊπιδηπ, Οηι., ἰῃ ἰοα. 

γεν. 19. Βοτῆθ [89 γοόοκθ. Οἱ. Μαιΐ. χὶ. 29: 
ἄρατε τὸν (υγόν μου. Αὐ Ὠθαϊ. χχὶ. 8 πὸ πάνθ 

ὅπ οχρσουβίοῃ, “ἄγαν ἴῃ ἴ86 γοῖκθ᾽ (93). 
ΟΥ. δ ᾿ζϑμηορ, ΔΒιδίε Ζαπάς, Ῥ. 76. 
ον. 21. Ἐρδὶ ἀσδῦῃ ἰβ ργϑίογα 0196, ἢ6 πουϊὰ 

ΒΆΥ, ἴ0 βις ἢ 8 ἀδδί-1η-}1{6, ΒΘ ΓΒ ἃ εἰν] δηα δοςὶδὶ 
οαἰγδοίβτῃ, 838 ἴδ οδα 963. 
ον. 22. Κρατήσῃ, εδαϊΐ ποὶ φεί αἱ, ἸΓΕΥ͂" 

ΟὐεΥ, απα 80 ἀομιίπαίς. ὙΠ6 ἤγβε τθουχῆϊ ᾿5 ΤΏΟΣΘ 
ἴῃ θ]δὸθ Π6ΙῸ : ποῦ οὐϑθῃ ζϑῦ ροββθββίοῃ οὗ, πηθς ἢ 
1688 Γ11]6. 

ὝεΣ. 23. Ιπίο ἐδ. Το βιϊπρίηρ, ον τηρ ἢγθ 
ΜΠΐσΟΝ 4. σδἰ απ ἰατίης ἴοηρτθ ΚΙ 168, 18 τηοδηῖ. 
ΟΕ, 748. ἰἢ. 6. --- Ἐν αὐτοῖς ἐκκαήσετω. (ΟἿ. τ}6 
Ἡεῦγον δὰ ΤΧΧ. δὲ Νυῦ. χὶ. 1: “Τῇ ἢτθ 
οὗ πὸ Τοτὰ Ὀυτγηῦ δπιοὺρ ὑἤοτω, δηἃ οομδυποὰ 
τῃ6πι.᾽) -- Δ δ Ἰοορασᾶ (κάρδαλι5). Τα ατοοκ 
ΜΟΓΩῺ 88 δοὰ ὈΥ͂ [86 ἀποίοπίβ 20 Ἰθορασὰ, ρδῃ- 
ΠῸΡ, δὰ οὔποθ. [Ι͂ὼ Ἠοϊμογ {0 ποσζγὰ πάνθηρ ἰδ 
8180 ἔουηά, δηά πόρδαλις 18 ἰδ υδτι8] ὙΨΆΑΥ ΟὗὨ 8ρ6}]- 
ἴησ ἴ06 ἔογπηοΣ ποσὰ. Οπ ἴπ6 ῬϑῃίθοΓ {Ὁ Β] Οἢ ἰδ 
ΠΘΙΘ Πη6Ά8Π) 8πη 4 ἢ ὨΔΌΐ 8, εἴ. απ ἴϑπηορ, Δ δίο 
απάς, Ῥῃ. 349-254. Τὸ ποτὰ “Ἰοοραγά "" ἴδ 

ΠΟΥ͂ΘΥ ῬΓΟΡΟΙΥ πϑεὰ οὗ ἴπ0 “322 οἵ ϑβογίριαγθ [δὲ 
ΜΆΒ ἃ πογὰ ἢγθι ἱπισοἀποσα ἴῃ ἴΠ6 ἐουγ ἢ ΘΘὨΌΣΥ 

Ις ἰδ ἴο ἀἰβιϊρυ θη τΓ86 Αἰτίοδη ἔγοπι [6 Αβίδεις “ μδῃ- 
{6 ν.᾿ 

γεν. 34Φ. Τῇθ πιϑδηΐης Β66Πὴ8 ἴο ὃὉΘ : “18 (δου 
πΟΌ]οδῦ τοὶ Βυ το  ἰγσορηγα Ὁ]6 1088, Ὀ6 τίς] 
ΟΥ̓ΘΡ ΤΥ Τοῆραθ : ἰῦ ποθὰβ Ευδγάΐπρ, 4υΐ19 88 τη θοἷ 
88 ἴῃ γΥ ᾿ πᾶ, ΟΥ̓́ΞΌΥ Βὲῖνοσ πὰ ρμο]ά. 

ΟΠαΑρτεε ΧΧΙ͂Χ. 

.1 ΗΞ {δμδῇ ῥγδοιϊοθι ἢ ΤΊΘΓΟΥ͂ Ἶ νν}}] Ἰοπα πηίο λέ πεῖρα δοσ, 
Απᾶ Β6 {ἐμεῦ ϑαρρογίου τυῖτὰ 3. ἢἷ8 πδηα Κοορϑίῃ {110 οοιμιαδηδιηθῃξβ. 

2 
Αμά ῥΡδγῪ δου ὁ 

γεσε. 1, 2. ---ἰ Α. Υ΄. : 15 Σῃοσοί Ὁ} (ποιῶν ἔλεος). 

1,6πὰ ἰο ἐἦν ἩΡΙΒΌΊΑΙΣ 1 τὴ6 οὗ 18 π66(, 
Ψ ὩΘΙΡΈΒΟΡ ἀρϑῖη ἴῃ ἀπ6 ΒΘΆΒΟΏ. 

3 βἰνϑη κί ποηοιῖ (566 ΟὉ».). 



ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΤΞ. 358 

8. Κοορ [δγΥ} ψοχᾶ, δπα ἀθ8] 'ῃ ροοα ἔβιυἢ 5. 1 ὮΪπ., 
Απά (δοὰ 5.810 αἰ τσδγβ ὃ ὅπᾶ (Π6 ὑμΐηρ μδὺ 18 ὨΘΟΘΒΒΘΙΎ [ῸΓ [{|60. 

4 Μδηγ τϑοζοη ψβδί ἰβ Ἰϑῃΐ 88 βοιῃϑίμίηρ ἐοπῃα," 
Απᾶ ρυΐ [Πδτὰ ἰο ὑσοῦῦ]θ {μα Π6}ρ ὅ ἐἤθι. 

ὅ Τὴ] Βα σοί 1,5 μ ὙὉ}}} κἴ88 ομβθ᾿β Ὠδηα8,ἷ ᾿ 
Απά ἴον ἀΐβ ἢ οὶ ρὮ ΟΥ ΒΒ ΤΩΏΟΏΘΥ ἢ 6 Ὁ7}}} ϑρϑδξκ Βυσῦ ]γ ; ὃ 
Βυὶ ψβθη ἦδ Βμου]α Τϑρδυ,} δ) νν}}}} ῥγοϊοηρ [86 {λπλ0, 
Ἀπά τϑίυγῃ ψογαβ οἱ φυὶοϑί, 
Ἀπ οομρ]δίη οὗ {πὸ {ἶτηθ. 

6 ἩΒὲ Ρ96 δθ]ο,} κβδ 888}} βαγὰϊν ψοί Ὀδοὶς 11 ἢ] ἢ, 
Αμπᾷ δα ψ}}} οουππὺ ἱξ 85 βοιηδθίῃϊηρ ἑομπὰ ; 12 
Βαὶ 18 1( ποῖ, Πα μαίῃῃ ἀθργίνϑα ᾿ἷπὶ οἵ 18 ΤΏΩΟΠΘΥ͂, 
Απᾶ Β6 μδίῃ ρσοίίθη ἷπὶ δὴ ΘΗΘΙΩΥ͂ τὶ Βοὰΐ οδιιθθ ; ̓ ' 
ΗΘ ρδυϑίῃ ἢἷπὶ τ] ΘΌΣΒΙΏΡΒ πα ΓΑΙ ΏΡΈ, 
Απά Ζ0Γ ΒΟΠΟΡ 6 Ὑ}1}} ΡΔῪ δῖπὶ ἀἰβρτδοθ. 

7 Μδῃγν ἱβογϑίουθ σϑίυϑο Ὀθοβυβο οὗ δεοΐ Ὀβθθῆθαβ, ̓ δ 
Εϑδγηρ ἰο Ὀ6 ἀαίγδιαθα 0 πο ρᾳγροβθ. "δ 

8 Υ̓οῖ μανϑ ἔμοὺ ρϑίζθηοθ ψΠῈ ἃ παν ἴῃ ΡΟΟΣ δϑίδίθ, 
Απὰ ἀδὶδυ ποῖ ἴο Β[)6 7 Ἠΐπὰ ΠΔΘΓΟΥ. 

9 ΗΘΙΡ ἃ ροὸῦ ἤδη “ ἴου {16 δουῃμηλη πη πὶ Β 88 Κ6, 
Αμὰ ἴυγῃ Ὠἶμα ποὺ ΔΎΔΥ ΘΙΩΡΥ 1 Ὀθοϑαδα οὗ Ηἷβ ρονοτίγ. 

10 [086 ΙΠΟΠΘΥ͂ [0 [86 ΒΚ οὗ 8 Ὀτοῦθδνὺ δηὰ 19 ἐγ: θά, 
Απὰ Ἰοὺ 10 ποὺ ττιβί ὉΠάΘΓ {86 3 βίοπο ἴο Ὀδ Ἰοϑβί. 

11 ΤΥ ἃρ (ΠΥ ὑΓθΑΒΌΓΘ ΔΟΟΟΓΙ Πρ (0 1Π6 σομμπιϑηαιηθηίβ οὗ (86 Μοϑὺ ΗἸΡΉ, 
Απᾶ ἰϊ 5114}} Ὀγΐηρ' [866 τηογθ ρσγοῆύ ὑμδη {86 33: μο]ά, 

12 ϑϑῃυϊ ὉΡ 4118 ἴῃ (ΠΥ ΒίογΘοι868, 
Αμπὰά [ὑ 851|8}1 ἀ6 νον {μ66 ἔγοτιω 81] 11]-ἰουίαπο.33 

18 [ἐ 88.2}} ρσπμί ἴοσ 0866 ἀραϊπϑὶ ἐῤλέμδ δηθιαν," Ὁ 
Βεύον [Π8ῃ 8 τισιν 8}}16]4ἃ δπα βίσοηρ “' Βρθδγ. 

14 Α ροοᾶ τηδῃ Μ01}} Ὀ6 3 ΒυΓΘΙΥ ἔογ ἀΐ ποῖρῃθον ; 
Βυΐ Βα ὑπμαῦ 18 Βῃυμ6]688 γ71}] [41] 36 Ὠτη. 

165 Ἐογρεί ποῦ ὑπ6 ἔδνου ὅ οὗ ἐδ βυγοίγ, 
ΕὸΙ ΒΘ σᾶνθ ἈΪπη861} “8 [0Υ (Π66. 

16 Α βὲῃποῦ Ὑ1}} ονθυ ΠΓΟΥ (86 Τογίαπο οἵ 9 ἃ βιιγείγ, , 
17 Απάᾶϑβ πδὴ οἱ Ὁ ἀπ πδηκίῃ] ταϊπα Μ}}} ἴα 1} Ηἷπι ὑπαὶ ἀρ! γοσοᾶ, 3 
18 δβυγοίγβῃὶρ μδύ} ὉΠάΟΠ6 ΤΘΏΥ οὗ σοοά δϑίδίθ, 

Απά ββδκοϑῃ ὅ3 θη 33 ἃ ψγχᾶγνϑ οὗ {π6 868 : 
ΜΙΊΡΥ τθῃ Παὰ ἰῦ ἀτίνθη ἴσου ὑΠποὶν ὨΟΠ]69,58 
50 {πὲ (ΠΟΥ νγϑηάθυθα διηθηρ ἔογοῖρη 56 παίίοῃ8. 

19 Α βἴπῃθρ 8116 ἢ ὃ ἰηῦο ΒΌΓΘΙΥΒΕΙΡ, 
Απα Β6 ἰδμδὺ γσυπηϑί δέον ραὶῃ [4116 0}} ἰηΐο 801{8.85 

Υετε. 8-ὅ. ---ἴ Α Υ. : οον (στερέωσον Ξ- πιαῖε ἥγγι, δἰτοης ; ἴῃ ἴ86 ΩΧΧ. σΘΏΘΣΔΙΥ, οοπ γι, δε4416) [Ώγ (Η. 248. σο 
δὰά σον). 5 ΤΑ {{0Ὶ}}7. δ ΑἸ ΔΥΒ (ἐν παντὶ καιρῷ, δὲ ΔΏΥ Διὰ ΘΥΕΙῪ (ἰτω6 οὗ ποοὰ)]. ὁ ψθῃ ἃ [μἰπρ 88 Ἰϑπὶ ἐλδηρι, 
τοοκοηφὰ ἐέ ἰο ὃ6 Του πὰ (ὡς εὕρεμα ἐνόμισαν δάνος) ὅ Βοὶρο. δ Πδίῃ χϑοοϊνϑα (λάβῃ). Τ 8 τοδι 8 (αὐτοῦ --Ξ- [ἢ9 
Ἰεπάοσ 5) Ββαπά. (τί ἴσθομο δάορίθ ὑπο Ρ]ῈΣ. ἔσομαι 1Π|. Χ, 108, 186.) 5 δι χηΐδδ]γ (οὈΒ.). 9. ΤΟΡΔΥῪ (καὶ ἐν καιρῷ ἀπο- 
δόσεωτ). 
ον. 6-10. --- 19 Δ. Υ͂. : ῬΤΟΥΔΙ] (1 δάορὲ 89 τοσὰβ ἰῃ ἰΠ6 τπιδυρίη. ΤῊΘ Οτοοῖὶ ἰϑ, ἐὰν ἰσχύσῃ. Τὸ τοΐοτπ ἴο ἐμ Ῥοττοτοσ). 

11 χροοίΐνο (κομίσεται) (δ 6. 32 ξουπὲ 88 1 Ἀ6 πδὰ ἐουμπὰ ἰὑ (λογιεῖται αὐτὸ ὡς εὕρεμα). 18 ογιΐίς Βαϊ (δέ. 16 σα 80 
ΠῚ., τὶ ΑἸὰ., δ οὗ Ὀθΐοσο δωρεάν). 16 ἐμογοΐοσζο (οὖν. 10 18 δἀορίϑὰ Ὁγ Ἐν Σδομο ἤσομα 111. Χ. Η. δδ. 106. 1δδ. 

248. 254. 0ο. ; ἐεΖέ. τες. οἵα} ΒΔ νο τοΐυδοὰ 0 ἐεμ ἴον οἱλεγ πιεπ" 1}} ἀθα]ης (χάριν πονηρίας ἀπέστρεψαν : δ. 106. 161. 
254. κἀὰ χεῖρα : 248. ὅο., ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου). 16 ἀοίταυάοα (ἀποστερηθῆναι δωρεὰν εὐλαβήθησαν ; 28. δῦ. 248. 258. Οο. 
δ(ά δέ οἴτον ἰμο ὅγοϊ ποσὰ ; [89 δοοοπὰ ἰδ οτ  ἰοὰ Ὁ 248. (ὁ. 48 Α. Υ.). 1 19 ΡΟΟΥ (πένητος). 18 ογεῖία ΘἸΩ ΡΥ 
(κενόν, δ 23. 248. 060.)Δ ἔ[ἔζκὅ.β ἕὰν ΠΊΟΠΟΥ ἴοΣ ἐῪὴλν (διά) Ὀτοίῃον δῃὰ ἐλψ, Ὁ δι((δο αὶ. ἰ6 Τουηὰ πὰ ἐδοὸ ατοοῖς, τοϊογσί 
ἴο ϑοιιδ Ραγιϊουϊδν διὰ πα θι ὑπουςῦ οὗ βίοηο, ἐλαὲ δέοπε. ον ἰωθήτω, 248. Οο. ΟἹὰ [ὲ. τοδὰ κατακρύβη αὐτό. 8εο Οὐ»ι.). 

γαχα. 11-10. -- 1. ΑΟΥ.: ογπιῖῖς ἴἰὨο6. 31 φιδϊοιίου (κακώσεως ; οἰδοεν, ἐ ἐγεαέπεεη). 15 φῃηθιῃΐοα. 34. κἴσοῃκ 
(Ἐτιεσεομβο σϑοοῖνϑα ὁλκῆς ἴτομι 11. Χ. Η. 28. δδ. 106. 166. 167. 254. 296. 301. 808. ; ἐεχέ. τεο., ἀλκῆς. ΤῈῺΘ ΤΌΓΙΙΩΟΣ ἰδ δ'5Ὸ 
ἢδιο τοδάϊηρ οἵ 11... 375 ΑἸ δΒοποδὶ (ἀγαθός)... ... 16 (ἐγγνήσεται)." Γ5 πρυάφηξ.. .. ἔογδακθ(Ι αὐορί (Π6 τηαγκ. τϑαὰ- 
ως. Βεϊίσδομο δάἀορὲδ ἐγκαταλείψει ἴτοτῃ ὅδ. 106. 167. 248. 208. 264. 0ο.; 111., ἐνκαταλείψει ; ἐεχί. τες.,) καταλείψει). 
5: {τἰαμάκῖρ (χάριτας). ἔὅΓζκ.»Ξβ Δί κί γϑῃ Ὠἷε 1176 (ἔδωκε... . τὴν ψυχὴν αὐτοῦ). 

γόνα. 16-19. --- Ὁ Α, Υ, : κοοά ἐδίαίε (ἀγαθά) οἵ ἠΐς (248, Οο., ἀγαθὴν ἐγγύην ἀνατρέψει). 8ὸ Ὧὁ ἐδπδὶ ἰ5 οὗ δ. 
δι Ἰοργο (666 γον. 14) τὰ ἐπ ἀαλχεν.. ... ἀο!νογοὰ αὐπι. 88 Βῃηρκοὰ. 88. ὨοΌδο5 (ἀπῴκισε). 86 βΙΣΔΏΚΘ. 6 .Α 
νῖοκοὰ πιση. ὑπβηδβτοδκίης [ἢ 6 σομητηδηἀτηθηὐδ οὗ (π9 [τὰ (ἁμαρτωλὸς παραβαίνων ἐντολὰς κυρώον, Η. 248. σο. ΟἹὰ 1,ὲ. 
Ἄγ. Αὔ.) 88}8}} 181} (ἐμσεσών ; 111. δὅ. 106. 4]. Οο., ἐμπεσεῖται). 86 μηπαεγίαίείν αἀαὰ ἰοἸλονεοῖ ἃ οὗμεΣ πλθὴ 8 Ὀυϑίηρεῖ 
ἴοσ ξαΐῃ 641} ζ8}} ἰηΐο δέ (600 ΟὈη1.). 



856 ΤῊΕ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΑ. 

20 ΗἩδὶρ ἐν ποίρῇθοῦ δοοογαάϊηρ ἴο {ΠῪ ΡΟΥΨΘΓ, 
Αμπά δῖα ᾿ϑϑὰ ἰο {μη γεβὶῖ ἐπὶ ὑμου [4]] ποι 

21 ΤΠΟ οἰΐοῦ ὑδὶπρ ἴον 116 ἐδ γαῖδσ, δῃᾶ Ὀγϑδᾶ, 
Ἀπ οἰοίίηρ, δῃα ἃ ἤοῦβθ [0 ΟΟΥ̓́ΘΡ ΒΠΔΠ1Θ. 

22 Βοιϊογ ἐξ {Π6 16 οὗ ἃ ΡΟΟΣ τηϑη ὑπᾶογ ἃ τοοῦ οὗ Ὀϑϑπιβ, ἢ 
Τηδη ἀ6]]οδὺθ γα ἴῃ ΟΥΠΘΡ τηθ Β λοιϑες.ὃ 

ῶ83 Βοῖ ᾿ἐ0]16 οΥ τηυσΐ,, πο]ά [866 οοπῃίρηϊξοα, 
Απᾶ {86 τορσγόδοῖὶ {μδὲ ἔμοὺ διῇ ἃ Βίγδ ΡῈ ἕπου βμδὶδ ποῦ ᾿θασ. 

24 ΤῸ ἰ8ὅ ἃ τρΐβογαθ!δ 116 ἰο σο ἴτοτῃ ἢοῦδ6 ἴο οι ; 
Απα ὁ γΒογ ποὺ δ. ἃ βίγδηρου, μου σαηδὺ πο ρθη [(ὮΥ τοῦ. ἵ 

ῶῦ Τποῦ ΒΠδ]. ϑηϊογίδίη, δηα ζοαβί, δῃα ἤαγθ ἢο ΓΠΔ}Κ8 : 
᾿Απα Ὀοβιαθβ," οι 5Π8]0 ἢΘΑΡ ὈΪΓ6Σ τσογαδ: 

20 Οοτῶθ δ]οῃρ, βίγδηρου, {ΧΩ 8} 5 ἃ {80]9, 
Αμά ἴδϑα τὴϑ 1ἔ ἔμου Βαδί δηγίῃίηρ ᾿᾽ τοδᾶγ. 

27 Οαϊΐνϑ ρΐδοθ, βίγδηρϑγ, [0 8 ΒΟΠΟΓΘΌΪ πιαπ ; ἢ 
ΜΥ ὑγοίμοῦ οομμθίῃ ἴο 6 Ἰοαρρα, απὰ 7 λαῦδ ποθ οὗ πιεὲπϑ ὨΟΌΒΘ. 

28 ὌὝὌΠοβθ ἐλίπρε αγὸ στίθνοιιβ ἰο ἃ ἸὩϑῃ δανὶηρ' ἀἰβοθγηταθηΐ : 13 
Ὁρργαϊαϊηρ δϑουὺ ἃ ἀννο]ηρ, δα [Π6 ΣΘΡΣΟΘΟΣ οὗ ἃ ογϑαϊίοσ. δ 

Ψαν. 2.--- Α. Υ. : Ὀοναζο ἰδδὲ ἔμου ἐδ γ8617 7411 ποῖ ἐπέο ἐλς δαηια. 
γον. 22)-25. --- Ὁ ΑΟ Υ. : νιαπ ἴῃ ἃ τϑϑῃ οοἴξαρο (ἔδο 116 γ8]} του ἀοτίηρ ἰ6 Ὀοεξοτ). 

«ρίοις). 
8 ΔηΟΙΏΘΣΥ ΤηΔη᾽ 5 ἀομδέ (ἐν ἀλλδ- 

4 ΤΏδι ἰδοῦ ΘΔ Σ οὐ ἐ}0 ΤΟΡΤΟδΟοῦ οὗ [Υ Πουρο (Ἐσ σκομο τοσοῖγοδ {π 16 ται. ΣῪ ἔσομι 248. ο. ΟἹὰ [4ἱ. β8γς. 
Ασ. νϑϊςοὶ ᾿δ ποΐ Τουπὰ πὶ ἐδο ἐεχέ. χεε., δἀορίΐηρ, Ἀοτγονον, [89 δυρροδίίου οὗ Οτοίί ἴο τοϑὰ παροικίας ἴον οἑκίας ; ΟἹὰ 
1Δδῖ., ετἰπαιίϊοπίΣ. 8.60 Οὐ7.). δ Βὸν ἡ ἰ2. 6 Βογ. 
σεις δΔῃρὰ ἀνοίξεις ἔσοτῃ 111. Χ, δδ. 106. 167. 4]. Οσο. ; ἐεχέ. γες., παροικήσει δηὰ ἀνοίξει). 

Ἰ ἀλτοκῖ ποῖ ὀρϑὴ ἐὰγ τωοϑεδ ΕΣ  εβοῆο αὐορὶδ παροική- 
8 ΜΌΓΘΟΥ͂ΟΣ (καὶ πρὸς ἐπὶ 

τούτοις. Βαοἢ ἃ οο]]οοσδίίοι οὗ ογὰβ 18 ἑου πὰ 8160 ἰῃ Ασίεϊορα., Ῥίωε., 1001). 
ΨοχΕ. 26-28. ---9 Α.Υ̓͂. : ἐλου εἴχειιζος, απ αὶ ζγηἰδ}. 

ΒΟΒΟΌΣΔΌΪΟ ΡΟΝ (6060 Οὐπι.). 

10 οιμδὲ θου δε (εἴ τι ἐν τῇ χειρῶ. 
15 χρδῃ οὗ πηδοτείδη ἀΐηρ (ἀνθρώπῳ ἔχοντι φρόνησιν. ἴδο ὅτεί ποτὰ 16 διοϊδηξ ἴῃ 

11 Ἰλομ δίσδηβον.... 

248. ὅο. Ἐχίίσδοιο σϑπάογβ ἐπ ἰδδὲ νγοτὰ ὈῪ ἱμείρλι, αἱβεεγηπιόηξ; Βυῦϑοη᾽ κε Βιδείισετὰ, πὶ τ οἴμοτα, ὈΥ “ ΘΟ ΔΒ], 
{εῖξ, εεηπειδίῳ, ΟἹ [Δι., δεπξωϑ, πὩϊο ἢ ΕΓ ΣΕΟΏΘ δδγα 18 Ὡοΐ 86 τηϑδῃΐηρ οὗ ἐπ νοσὰ ' ὨΘΤΘ ΟΥ ΘΙΘΟΎΘΣΘ ᾽}). 
1. ΤΏο υρὑχαίάΐης οὗ Βουδϑσοοσα (ἐπιτίμησις οἰκίας), δΔη ἃ τορτοδοδίης οἵὗὨ ἔδο Ἰοπάος (και ὀνειδισμὸς δανειστοῦ). 

Ομάρτεε ΧΧΙΧ. 

Μεγ. 1. Ὅ ἐπισχύων, ὁπ6 ισδο νηαΐξοβ δίγοηο, 8ι}}- 
Ῥοτία. ἷβ 15 ἴΠπ6 τηρδηΐῃς Οὗ τΠ6 ΗἸΡΒ οἵ 

ΓΊΓῚ, ἴον  ἈΙο ἢ τηἷ8 ατθθκ σοτὰ ῬγΟΌΔΟΙΪΥ βίβηάβ. 
1ι τοΐϑγβ ἴο Ἰοπᾶάϊηρ ἴὸ ἴΠ6 ροοῦ περ ογυ. (ΟἹ. 
θεαί. χν. 7, 8 ; Ῥχον. χίχ. 17; Μαίί. ν. 42. 
οσ. 3. ΑπμᾶΡαδγὺ ἴδου ; ὨδηΕἾν, τῃου ἀρΌΪΟΣ, 

ζου ὉΠηδὺ ἤδδὺ ὈΟΣΤΟΥΘα. 
εν. 3. ὉἘ6 ἰδίης τ8αὺ 6 Ὡθοθδβᾶσυ. Τὴθ 

ἸΠΟΠΘΥ͂ ὑπᾶῦ ΟὯΘ πορᾶβ ἴο ὈΟΣΤΟΥ Ψ]]] ὃδ6 ἐοτίἢ- 
οοτηΐης, 7 ΟὯ6 ῬΔΥῪ δὶβΒ ἀθθϊβ ΣΟΙ ΡΟΪΥ δηὰ Κϑοὸρ 
Ὠΐβθ. ῬΤΟΠ ΐξ68. 

6Γ. δὅ. Βοίυση ψογὰβ οὗ ανίοζῦ. [ηδιθαᾶ οὗ 
Ῥαγΐηρ ὉΔΟῸΚ 0Π6 ὈΟΙΤΟΥ ΘΑ Τηοπογ, ἢ6 Μ1}} ρυΐ οἡ 
ἃ ἀο]οῦι!ϊ σουπίθμϑποοθ, 8ηἃ ἴαῖϊς οὗὁὨ τη ϊβίοττι! 65 
δηὰ δεαγὰ τἰπ|68. --- ̓Ακηδίας, τψτϊτουῦ σαγα, Ὀύϊ 
υθοἃ ΠΟΙΘ ἰπ [Π6 86:86 οὗ ψὑτίοῖ, 88 4160 δ Βδὺ. 
δ]. 1.Ψ 

γον. 6. Ἐὲὴὰν ἰσχύσῃ. Τῦ ΒΘ (1π6 ἀθοῖοΣ) μανθ 
[86 ῬοΟυγΟΣ, ὉΘ 8016 (10 ΡΑΥ). --- ΗΘ, πϑπΊοὶγ, {πὸ 
οἴποσ, ἴὴ6 στραϊτοσ. --- Βυΐ 17. ποῦ, πδιηοῖν, 1ζ ὑῃ6 
ἀουϊοῦ ὕ6 ποῖ 8016 ἴο Ρ84Υ. ΤΠ δυἀάθηῃ σΠμδηρο 
οὗ βυδ)θσὺ ἰβ ποὺ ᾿ποο 05 ἢ) Οτθοῖκ ῬΓΌΒ6 81:- 
1πογβ. δ3'60 αἷδο [ΚῸ χὶχ. 4; Ματκ ’χ. 320. Οἱ. 
ὙΥΤΏΟΥ, Ρ. 632. -- ΑἸπὰἃ ΒΘ ([Π6 στρα 01) μα ροῖ- 
ὕϑθῃ Ὠἰτ δ ΘΏΘΙΏΥ. --- ΕΘ ({Π6 ἀουϊοῦ) ραυϑίμ. 

ΨοΣ. 8. Ιὸ ἰθ βαρροβοὰ {Ππῦ ὉΠ6 Τηδῇ ἰβ8 ΓΘΆ]]Υ 
ῬΟΟΥ ; δῃᾶὰ ποὺ ᾿ἴκθ πἷτῃ 80 τηοπιϊοποα, οη6 ΠΟ 
Ἐρλθε ῬΟΥΘΙΙΥ͂ ἴο μοῦ γἱὰ οὗ Ῥδυϊηρ' ᾿ιἷδ8 7π81 ἀτι68. 

ζ. Μαῖῦ. χυΐι. 26. 
γοσ. 10. ΤΠ τιθαπΐηρ ἷβ: “δίθοΣ 1ο86 ΤὮΥ 

Το πεῖ ἀδιμβν με ὧϊ ἴο ΤΥ ῬΟΟΥ ἰβγϑαὶ 188} ὈΤΟΙΉΘΓ, 
πὰ ὉΥ ποαγαϊΐηρ ᾿δ ἊΡ ἴῃ 8 σι ΒΟΣΪΥ ἩΔῪ ἴο ἀο 0 
ΟὯΘ ΔΩΥ μοοά."-- Ἰωθήτω, τυδῦ. ἴὐδοά ἱπ {8 
δΘΠ8Θ ΟἾΪΥ ἷπ ἴπ6 ἰδηρααρσε οὗ [Π6 ΡΘΟΡ]Θ, βίπορ 

Β0 Ἄσλῃῃοῦ ῬΤΟΡΟΙΙΥ τασὶ. Οέ χὶϊ. 10, δηὰ Ἐρ. οἱ 
6:. 12,24; 488. ν. 8, ψἱἢ ΜογοτΒ ΟὉπι. ΟὨ [Π6 

ἰαδὲ ῬΆββαρθ. 
γόογ. 1]. Μοσο υσχοδὺ ἔμδαη ἰδ φοϊᾶ. Β6 

ἸΏΟΣΘ ὈΒ6[Ὸ] ΓΠΔῺ [86 τοῦτο Ὠθαρίπς ὉΡ Οὗ ΠΟΙΟΥ͂. 
ΟΥ 6 χὶϊ. 83. 

ψεΣσ. "ἢ Βμυΐ ὮΡ Αἷτοβϑ. ΜΟΠΟΥῪ ζἤογ Ὀθηθυοϊθηὶ 
ὈΓΡΟΒ6Β (ἐλεημοσύνην). 

᾿ ΝΝ 1ὅ. ἩΗΐτδοῇ, τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. ““ Ῥετγίοσμϊο 
αἰαπιπὶ απμλ οἰατῃ βογυϊ{ἰ8 δοπιοί ορροδαῖξ, εὐ ἐξ ἰΐδετ- 
ατεί. Οτοῖυδ. ΤΠ ἀουϊοῦ ὙΠῸ ἀϊὰά ποῖ ῬΑΥ͂ 
ἙςοὐἹὰ ὃ βοϊὰ τ ἢΐ8 νὴ δηὰ οἢ]άγθη ἱπίο 
βογσνπᾶο. ΟἿ. Κοὶ!, Αγελᾶοί., ν. 726 δ, 

γεν. 18. ΜίψΙΥ (δυνατούς), ἱ. 6.,) ΘΙ ΓΥ, δηὰ 
80 ᾿Ἰπῆυθης,Α). 
ον. 19. Α αἶπος (ἁμαρτωλός) 74116 0} ζηῖο 
δυΣο δ ρ. Ηδ ἀοοβ ποῦ Ὀδοοῖηθ ΒΌΓΣΟΓΥ ῸΓ Δῃ- 
ΟΠΘΥ 88 ἃ τηδίζον οὗ ἔπη ἀβἢ] οὐ ἀαθῖγ. Ηδ χοθ8 
ἱπῖο ἰδ ΤΑΒΏΪΥ ἔοτ (06 βᾶκε οἵ ραΐῃ, δῃἃ 80 γῆ 8 
Ὠΐπι5618, ὍΤΏθτα 18 ΠῸ ΟΟΟΆΒΙΟἢ 1ῸΓΣ το)θοϊ ἢν, τ κῃ 
Βτοιβο ποίου δὰ Βυμβοηβ διδοίισετζ, ἁμαρτωλός 
δ8 ἃ σογγιρίίοῃη ; ΟΥ ὙΠ 6 οι ἴ0 στϑπάθγ: 
“ς ὈρδοοπΊ68 8 ΑΙΠΠΟΥ ΜῈ}Ὸ [4115 ἱπῖο δυσοιγβηὶρ.᾽ 
-- Ευμηϑῖὶ αἴορ []ο᾽ὰ ἴοσ 8:9 δβαῖο οὔ] δαϊῃ, 
διώκων ἐργολαβείας. Τὴ ᾿ΔΟΓ πογὰ τηθϑῃ8, α 
οσοπίγαςσί 70Υ αἀοίπφ τιοοτζ. ὍΤῆ6 νοσῦ ἢ 8 ΒΘΟΟΠΔΆΣΥ 
Β6η86 Βἰρνηῆθβ ἴο 40 δηγνγίίηρ ἴ0 8 ΚΘ ΤΏΟΠΘΟΥ : 
ἃπὰ (πλὺ βροπβ ἴο Ὀ60 ἴΠ6 τποῦυρῆς Ποτο, στὴ 
ΒΡΘΟΪΆ] Τοοσοηοο ἴο αν ΠΟΙΠΩ ἸΠΟΒΘΥ͂ ἴῃ Θηῖθοι- 
Ὀτἶβ6 8 ἡ ΠΘΣΘ σγοδῦ ΓΘΓΌΓΗ8 ΔΓ ΘΧρϑοίθα. --- Β'Δ116 0} 
ἰῃῖο βυλίβ (εἰς κρίσει), ὨΔΙΠΘΙΥ, Βυ18 δ᾽ Ἰδνγ, ΟΥ̓, 
ῬΟΣΙΔΡ8. ὈοίΙοσ, ἐπίο )ιρσπιεπῖθ. Ηθ “{] Ὀ6 οοη- 
ἀοπιπθὰ ὈΥ [Π6 οοιιτίϑ, ΔπΠἃ 80 ἢαγο {Ππ6 τθρυϊειίοη 
οὗ ἃ ὑβὰ οΥ ἀδηρογουβ σμάσγδοιος ἴῃ [86 σοπηπι- 
ὨΣΊ. 



ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΟΞ. 86] 

ψοσ. 21. ΤῈ6 οδίοζιδίης (ἀρχή) : ἰλε εἰα, ΔΒ νὰ [ϑυϑσ, ἰδ ννἢ}} αἰ σαν Ὀ6 δυβροοίοα ὑπδὺ (Π6 δοῃύθῃοθ 
ΔΤ ΤΊΟΓΟ δοσαδίοπιοα ἴο ΒΑΥ. --- ΤῸ ΟΟΥΘΣΡ ΒΏΔΙΩΘ. ἰ Ὑ8ἃ8 ᾿πβουοὦ ὈΥ ΒΟΙΏΘΌΟΑΥ [0 ΒΌΡΡΙΥ ἴπ6 ρ]866 οὗ 
ΤΠ5 χοουβ ἴὸ ἴδ οἰου ἶηρ, Τα ΟΣ ὑπ δὴ ὕο ἴΠ6 4. Ἰοβὺ οἰδιιθθ. 
Βουδο. (Οἱ. ῬΆ]]. ἱν. 11. Ὗατοιΐαθ, Βγοιβορποίαθυ, Υοσ. 272. ᾿Απὸ προσώπου δόξης Τὴ 8 ΘΙΓΠΟΡ 
ΕΥ̓ ΖΒΟΏΟ, δηα Οἰμογβ γϑοοῖνθ, οα 116 θαβδίβ οὗ [86 )3ϑῦῸπι δεΐοτε ((0) α πιαπ οΓ ἀοποῦ, οὐ. ψ τ ΕὙΪ ΖΘ ἢ 
ΔΓ Ποτγίτῖοθ δου ρίνθη, μ9 δααϊτίοπαὶ ποχὰβ᾽ ὃ τΏΔΥ ὃ τοίοσγοά ἴο {6 ἀτνθ! ] ηρ', “Οεὲ οἱ ο 
ἔουπὰ ἴῃ ὕπο ἰοχὺ 85 ὕπο βοοοῃὰ τῃθ 6 οὗ (ἰδ ἐὲ5 “ρίεηαοΥ," ἰ. 6., [818 βρ᾽ϑμα γ ἐατηϊβμοα 
ΨΟΣΒΘ: “Αμπὰ [Π6 ΤΟΡσΤΟΒΟΙι,᾽ οἷο. ΝαιΌΓΑ}Υ, μονν-  ἀνγο]ηρ. 

ΟΕΑΡΤΕΕ ΧΧΧ. 

1 ΗῈ ἰμιδὶ Ἰονϑίβ 8 βοὴ οσδυβοί εἶπ οἷὐ ἴο 766] {86 τοᾶ, 
ΤΉλι Ὧ6 ΠΙΔῪ ΠΑΥΘ ]ΟΥ̓ ΟΥ̓́ΔΣ 818 Ἰαίδν 1116.} 

2. ΗἯθρ ἰδδι ἀϊβοὶρ] ποι Ηἷβ Βοη 888}1] ἴδνθ ἸΟΥ ἴῃ δῖ, 
Αμῃᾷά 8881} τϑ]οΐοθθ ἴῃ ὃ εἶμι διλοης λὴδ δοαυδίηΐθηοθ. 

8 Ηδο ἐμαὶ ἐδβδοβϑίῃ Ηἷ8 80η τῃηβκθῦ Βΐβ ΘΏΘΙΑΥ Θην]ΟυΒ," 
Αμπᾶ Ὀοΐοτγϑ λὲς ἔτ παβ μ6 8}}8}} τϑΊοϊοθ ἴῃ ὃ ᾿ἶπα. 

ά Ὑβουρῆ Ηἷβ ἔδίμογ ἀϊ6, γοῖ δ ἐξ 88 Ἱβουρῇ ΒΘ σγϑγο ποῦ ἀοδᾶ, 
ΕῸΡ 86 δαίἢ Ἰοΐζ οπό ὈΘὨϊηα Ὠΐμὰ ἐλαξ ἐδ 16 Εἰτηβο]ῖ. 

ὅ ὙΜΏο μο ᾿ἰνϑὰ, ἢθ 88} δῃὰ σο]οϊςϑᾶ, 
Απᾶ σψῆθῃ δ6 ἀϊοα ἢἣθ νγᾶ8 ῃοΐ ΒΟΙΓΤΟΎΖΪΩΪ : 

6 ΗἨΗθὁ]ο6ζ ὈΘΒἰηά Ὠΐπὴ 8ἢ ΔΥΘΏΡΘΓ ἀραϊηδὺ ἀΐ8 ΘΗ ΘΠ.108, 
Απᾶ οὨθ6 ἐδαὺ 88}4]}] γϑαυϊῦθ Κἰπάμϑβϑβ ἰο δὲβ ἔσθ α8. 

7 ἨἯο ἐδδΐ ἱπαυ]ρϑίῃ 4. βοὴ 8}8}1} δίῃ ἂρ μἷβ ψουπαβ, 
Απηά 88}4}1] Ὀ6 ἸηνγαΓάΪν ὅ ὑγροῦ ]θα αὖ ΘΥΘΥΥ ΟΥΥ. 

8 ΑἸ Βογβθ ποῦ θγοόκθϑῃ Ὀθοοιηθίῃ 15 Ποϑαβίγοην, 
ἈΑμὰ 8 βοὴ οἵ ἰο ῃἰτηβο] τν}}}] Ὀ6 σι] 11]. 

9 ἘὙτοαὺ ἐθ ΠΟΥ 8 1} οἢ1]4, μα ἢ6 8}}8}} Ἰηδκθ ὑΠ66 αἰἴγαϊᾷ, 
ΡΙΔΥ σι ἢ ἷπι, δπα 6 Μ0}}} Ὀτσίηρ (66 ο ᾿θϑυ ῃ 688. 

10 Τυρὰ ποῦ ἢ δἷπι, Ἰοβὲ (μου ἢανθ βοσσοῦν τὶ λέηι, 
Απὰά ἐσδὲ ποι ρσηδϑἢ (ἢ γ ἰαοῦἢ ἴῃ (6 6ῃά. 

11 Οἷνο μἴτὰ ποῖ “3 ΠΟΥ ἰπ ἀΐδ γοῦ!, 
Απᾶ νἱηῖ 15 ποὺ δἱ ἢἷβ 1011168.}. 

12 ον ἀονῃ Ὠΐβ πϑοῖς τ ἢ}}]6 'π πἷ8 γουί,}δ 
Απα Ὀοϑὶί ἢ]8 81.468 15 τ} 116 ἢ ͵ἴ8 ἃ σΠ1]α, 
Τ1,οϑὺ ἢθ6 Ὀδοομηθ ἴ βία ὈΌοτη, δηα θ6 ἀϊϑορνοϑάϊθηξ ππίο {ἢ 66, 
Ἀπ ὕδοὺ ἴδγθ δῃηρυ ἢ οἵ βοὺ].᾽5 

18 ιβοὶρ πο 15 (ἢγ βοη, δηῃᾶ μο]α ἶτα ἰο δον, 9 
1,681 ἢἷ8 Βῃδπγοίυ] 31 θθ μανοῦ ὉΘ 8η οὔϑηβθ ὑπο {ἢ 66.323 

14 Βούζου ἃ ΡΟΟΥ τηϑῃ,᾽ βουπᾶ δηᾶ βίτοηρ οὗ οοηϑιϊυὐϊοη,᾿ 

ΨαΣΩ. 1-4. --- 12. Υ.Ψ.: ΟΥ εἶτὰ ἰῃ ἰδ σπὰ (ἐπ᾽ ἐσχάτων αὐτοῦ. ἘτὶΣδοΠ6 τοϑὰβ ἐσχάτων, πὶιῃ Χ. 28. δδ. 166. 4]. Οο. ; ἐεζί. 
γες., ἀδξ. αἴπρ. ; σοά. 17. δἰδο "δα ἐσχάτων, ὉΥ πο ἅτεῖ δά. Τ8ο ἐἰε]6 οὗ {5 δοοέίουι ἰη 11, 111. Χ. 8]. 16 περὶ τέκνων). 
3. ομορφεϊδοι ἢ (παιδεύων) .. .. 70Υ ἐπ εἴτι (πιδτᾷ., φορά ὃν Αἰπι; ατ., ὀνήσεται ἐπ᾽ αὐτῷ ; 2418. 6ο., εὐφρανθήσεται ἐπ᾽ αὐτῷ). 
8 ΟΥ. 4 ετίονθι ἔπ9 ΘΉΘΙΩΥ (παραζηλώσει τὸν ἐχθρόν). δ Οἵ. 6 ἀοεοὰ (1ἷ., “' Ηἰδ δίδιος ἀἰοὰ, δηὰ ἰὶ ἰβ 88 
τοουχὴ 6 ἀϊοά ποῖ᾽). 

ΨοΣα. ὅ-9. ---ἴ Α. Υ. : τοὐοϊοϑᾶ ἐπ πὶ (248. Οο. ΟἹ]ὰ [αἱ. αὐ ὰ ἐπ᾽ αὐτῷ). 8 χῃδκοξδ ἴοο τ οἢ οὗ λὶς (τεριψύχων ; 248. 
6ο., περιψήχων. 800 πηι... 5. ἈΪ8 ὈΟΤΤΟΙΒ ν7}}} Ὁ6.ἁ. [10 Ῥοοοιροίδ (ἐκβαίνει. 80 ΒΥ Σδοῖο, ἢ 111. Χ. Ο. Η. 23. δὅ. 
106. 1δδ. 41. Οο. ; ἐσχέ. γες., ἀποβαίνει). 11. ομ ὰ 1671: ἰο ἰπικο}} (νίὸς ἀνειμένος, ἐεὲ ἰο0854) “111 9 Ψ11}] (ἐκβαίνει 
προαλής. 8μο ἰδιζοσ ποσὰ, πδοὰ τοϑιδρῃουίοδ}}γ, τοθδιθ, ἐποϊμεώ (ὁ ἃ (κἰης, γεαάψ, ἀπὰ δος, λαείψ, ταξὰ. ΒυΏδος 8 
ΔΒιδεέιοενά,, πιμιλιοϊρ). Οοοκον ἔὨγ. 

Ψογα. 11-138. ---ἸΣὰ. Υ.: το. 18 μὴ (παρίδῃς, ἰοοῖ ἰο ομε 5ἰ(ε, οὐεγίοοκ). 14 1011198 (ἀγνοίας, ΟΏΘΓΔΙΥ, ἰσηο- 
χαποοξ, Ὀὰΐ ὮΘΓΘ ΡΓΟΡΟΤΙΥ τοηἀοτοὰ. ΤῺ ἰμ9 επί. γές. [ΔΘΓΘ [8 δοῖηθ σοηῃζιιίου ἴπ [89 ἐοχὺ οὗ γοτ. 1], 12, οστίυς, [Ὁ Βῃοι]ά 
βου, ἰο ἃ ἔβδυϊὶ οἵὗὨ ἔδπο ἰσδηβοσι ῃο᾽. Ἠδ οπιὶ θὰ ἔπο Ἰ]Π65, ἴδ 158ὲ οὗἩ νὸσ. 1] δῃὰ ἴμο τοὶ οἵ τοῦ. 12, ΤΏΘΥ δῖὸ υδηίίηρ 
ἴῃ 11. 1{Π. Χ. 6. 23 δδ. 63. Εν Σβοῦ ὁ δδλο 1οἱἸ΄οποα Ἡ. 243. σο. ΟἹὰ 14. ϑυγ. Ασ.. ἴπ σοδίοτίηρ ἐθθπι, ἘΒΘῪ ΔΙῸ δ᾽σοδὰυν 
ζοππὰ ἴὩ ἐδο Α. Υ΄.). Ρ̓ἀε ἰὲ γουηρ (ἐν νεότητι, 88 ἰῃ ἴΠπ6 ΡῬΓΟΥΙΟῺΣ [1π6). 16 Ὀοαῖ Ὠΐη ΟἹ [86 δἰά686 (θλάσον τὰς 
πλευρὰς αὐτοῦ, Ῥομμα, ὀνμῖδε λὶδ γίδε ; ᾿ραλπον πὰ ΒΒ δ6η᾽5 Βιδεὶιοεν, τπαῖο ἀὲἐδ δαοῖ δἰμα). 17 ἯῸΣ δι ΟΣ (σκληρυν- 
θείς). 18. 20 Ὀτίπῃᾷ δοστοὸυν ἴο [ΐηθ Ἀθδιὶ (ἔσται σοι ὀδύνη ψυχῆς) ὠ ἔἧΓὅ Ομδριίβο (παίδευσον). 30 ἸΔΌΟΌΣ (ἔργασαι ἐν 
αὐτῷ. Θαδῦ, ἢ Ὑγοξίο, ἑαζε ραΐπ2 τισί λ λέγ; Βυηδοι 5 Βιδείισετξ, ἰεὶ λέγ δεγυς ἰλε6. ΤῺθ Α. Υ',, ΒΟΎΘΥΟΡ, δοθ (Ὁ 
Βοτο κοῦ [06 ἐζ 6686. Ἧ ἰονγὰ, 55 οἴθῃοθ υἴ0 ἔΠ60 (αὐτοῦ προσκόψῃς, ΜὨΪΟὮ Βτίίςδο9 δὐορὲδ ἤτοι 111. Χ. Ὁ. 
25. δὅ. 106. 4]. ὅσο. ΟἸὰ [4(. ; ἐεχέ. γος.) σὸν προσκόψῃ. Βυηδβοη} 5 Βίδοξιοεγῖξ τϑμάοσα, “ [Δδὲ ἕπου Βαγτο τοχδίίου ἐμτοῦ ἢ 
Ἰνΐο ἀΐοκταοϑο ᾽᾽). 

Ῥοτα. 14-18. -- 5 Υ͂, : ἐς (89 Ῥοοσ, δείηφ. (Το ποδάϊηρ οὗὨἨ (816 βοοέίοῃ ἐπ δοῖο δὰ [μου εἶθ ἱπ περὶ ὑγέειας ; ἴπι 11., 88 
(ὰ δῦ. 254. περὶ βρωμάτων. Οἰδον Μ853. μἷδοο ἐμ {1110 Ὀοΐοχο νον. 16.) 36. οομδι υθίοιυ (ξξει ΞΞ ἃ Ῥεγπιαπεν οοπ τίοπ, 

, ᾿ 

ΣΧ ο  πτε ο δ ρο νυύδοικος, ὅν τ 



ΤΗΕΒΕ ΑΡΟΟΞΒΥΡΗΑ. 

ΤΏδη ἃ στὶς ἢ πιᾶπ ὑπαὶ 18 αἰ] οὐθα ἰῃ δ18 Ὀοάγ. 
18 Ἡβδ δηᾶ ἃ ροοᾶ οοῃβιϊ αϊίομ ἀΓΘ  ΔΌΟΥ͂Θ 8]1] ρο]ά, 

Απὰ ἃ βίσοῃρ ὈΟαΥῪ δρονθ ᾿μθη106 τυ 8} 0}. 
16 ὙΠΟΥΘ ἰδ πὸ τίομθβ ἀῦονο ἃ βου πα ὈΟΑΥ, 

Απᾶ το ᾿ΟΥ͂ ΔΡονΘ 86 ἸΟΥ͂ οὗ {86 Προαδγί. 
1 δὴ ἐς Ὀοίῦου {Π8π 4 ἰοὺ 116, 

Αμπὰ βδίθσμαὶ τοδὶ Π8 0 2 ΘΟμ Ι ΠῸ8] 810 ΚΠ 688. 
18 1 ε]ϊοδοῖθβ ρουγοᾶ ουῦ ὃ Ὁροη ἃ πηου(ἢ Βμαΐ Ἂρ 

Αγ αδ τηθ88688 οὗ [004 δΒρδΐ ὁ ὍΡΟΙ ἃ ὕιτϑΆῦϑ. 
19 Υμιδὶ ροοά ἀοἱἢ δῃ ὃ οϑοσγίπρ ᾧαπΐο δῃ 160] ὃ 

ΕῸΓ [Ὁ οδπ ΠΕ Π6Γ δα δ ΠΟΙ 58126]]} ; 
50 18 ἢθ Πδὺ 18 ΔΒ) οἰοα ἴ οὗ (μ6 ΤἸωογά : 

20 Ηδθ βϑϑι ψὶ ἢ δὲ Θγ68 δπὰ ρτοδηριῇ, 
ΑΒ δὴ δυπαοὶι ἰμδύ Θα Ὀσαοθιἢ 8 νἱγρίῃ δηᾶ εἰσβοίῇ. 

21 αἷνθ ποὺ ΨἈΥ ἢ ἴοὸ ἤθαν πΠ688, 
Απὰ ΑΠῆ]]οῖ ποῦ {ἐπ γ86 17 τὶ ἢ (ἢ γ τοβοοιίοηβ.3 

22 ΟἸδιίίηθβϑβ οὗ ᾿ἢϑαῦγὶ ἐξ {πὸ 16 οὗ ἃ τωϑῃ,}9 
Αμαᾶ [86 7οΥ απ 688 11 οὗ ἃ τηϑῃ Ῥγο]ο ρος Πἰβ ἄλγπ. 

28 Τόν {Πγ86]7,.15 ἀπὰ οομηζοτῦ ὑπ γ Βοατγῦ, 
ἘδΟΥΘ ΒΟΙΤΟΤ ΓᾺΓ ἴσοι (866 ; 
ΕῸΣ ΒΟΥΓΓΟΥ͂ δαί ΚΠ]6α 18 ἸΏΔΗΥ, 
ἈΑπά {δ6γθ 18 πὸ ρῥσγοῆϊ ἐμπογοίη. 

24 ἘὮΥΥ δπὰ νσδίῇῃ βϑογίθῃ [Π6 116, 
Απᾶ οδτα ὁ Ὀγίηροῦῃ ρα Ὀδέογα {Π6 ἐπγ6. 

2 Α Ἰἴθογαὶ Βθαγὶ 8πα ΟὁΠ6 ΤΩΘΓΙΤῪ ΒὈΥ͂ σοοᾶ ΘἤΘΟΓ 
ἢ] Βανα ολγΘ ἴοτ 118 οοά.᾽ 

της ΥῸΣ86). 1 δῃά ρμοοὰ σῖδίο οἵ ὈΟοΔγ ἀγα. 8 0γΣ. (Τὴο τοσὰδ καὶ ἀνάπανσις αἰῶνος ῬΎΥΪΈΧΕΟΝΟ, 
ἀ6γῃ, τϑοοΐνϑα ἔγοτα Η. ; Οἱὰ [,ἱ., γεφμῖεβ αἰεγα; ὅγτ. Ατ., ἰλεὲ φταῦε; (6χί. τες. οταὶ!.) 8 ἀοϊϊεδίοα 
Ι08866 οὗ πιοραὶ βοὲ (θέματα βρωμάτων). 

- δΑ.Υ΄ᾶ.: τ86. 6 ΚΘΟΡ ΒΘ ΠΟΙ ὁδὰ ἰξ οδὲ ΠΟΥ πτο6]}. 1 ρμογϑοσπὐἰδὰ (τηᾶτα., αὐθιίείεα ; Θγτ.., ἐκδιωκό- 
ε͵6 τοζοστφὰ 0). δ ΟΥγοῦ [ὮΥ τΏ]04} (τὴν ψυχήν σον, ἱ. 6., ᾿ἈΥ56]1). 9. ἰῃ ἰδίηθ ΟἼσῃ σοῦ ΣΙδοΙ (660 

[Ὠ0 χἰδάμοδβα οὗ ἴδε... οὗ τηδῇ. 11 (ΠΔΓΚ., ἐσ μαΐϊίον ; ΟΥ., ἀγαλλίαμα). 12 (ἷπὸ οὐστι δου] (τὴν 
ΕὟΡ. 21. Οσοάά. Ο. 23. 166. 268. 264. 807. 808. τοαὰ ἁπάτα ἴον ἀγάπα ; εἴ. χίν. 16). 15 χὶ]]οὰ (Ε σἰἔσβεμθ 
’ ἤτοτῃ 111. Χ. 6. Η. 106. 1δδ. 1671. 296. ; 248. 6ο. (8 καπιϑ, δῃὰ βὰὰ καὶ ἀπέκτειναν ; εχ. τες., ἀπέκτεινεν). 

26 σβοοσίμι) δηὰ κοοὰ Ὠϑασί νν}}1} Πα ῦο ἃ οἂτο οὗἉ εἷβ τηϑαὶ απ ἀϊοὶ (λαμπρὰ --- σΐ. χχχί. 28 --- καρδία καὶ 
ἐσι τῶν βρωμάτων αὐτῆς ἐπιμελήσεται. Τμὶδ γογρο ἐδ ἐμο {ὑγ6 } 1} οἵ Ομ Ρ. χχχίῃ. οὗ 0 Θτθοκ ἰαχὲ. 866 

ΟΒΆΑΡΊΤΕΕ ΧΧΧ. 

δελεχήσει. ἩρΓΘ υϑοὰ ΘΧΟΘΡΙΟΏΔΙ]Υ ᾿το]65 ἰπ ἴΠ6 ᾿ηϑρίγοα θοοκβ οὗ ἴπΠ9 Β΄δ]6 ἰδ χαΐίε 
5 Β6η86. Αὐτοῦ τοίθυβ ἴο “ 5ο0ῃ,᾽ διὰ ΔΏΟΙΒΟΥ οὔθ. Οὲέ. Ὠδθϑιευϊ. χχχὶ. 12, 13; σου. 
ν, Ἰπαὴ το)οῖςα οὐεν' ἦϊ8 ἰαίεν ἰζΐε. ΙΧΧ ΙΝ. 156. [εκ δποοῦγαροθ ΠὩ0 ΨΟΔΚ ἱπάθ]σαποβ 
ἐθϑλοῖοο ἱπ ἶσα. (Οὐδ. ου ἃ βία αν (Ῥιον. χὶϊ. 24; χχίϊ. 15; χχίχ. 15), θὰῦ 7ι.8ὲ 88 
Ῥβ. χ]χ. 6; Ῥγον. χχν. 14; Ἰΐοπι. ν. 1116 Ὀπδυταραιμοιίς δηᾶὰ αμϊονίηρ ΠΑΓΣΒΏΘΑΒ 
(814) δοαπαίηθῃοθ. Ναδιυσγδιν, ἰο  (Μαδῖς. χὶχ. 18. Ασοίβ 11. 39 ; Ἐρμ. ΥἹ. 4: (οἱ. ἢ. 
ἴῃ βροοα [8816 [0 τοὐοῖςο οὐθὺ ἢΐτὰ ἐπ 21) ΑὩ οἱὰ Οατϑοὶς ρσοόνοσῦ 18 ῶ3ὸ ΟΣ σου- 
ΟΩ( Βίγβη χοῦ ογ ἀουδιίία! ἔγθη 8. ᾿δἰάοτίπρ : “Ηθ ἯὦΠΟ 15 πιοδϑῖ δϑύθτο δρϑίωβμις [ἷ5 
δ δηῃὰ χσοδοϊοϑᾶ. δὲν ἀυγίηρ ἷ8, ϑὸπ ἰῃ δι οἰ ΟῺἢΒ 18 ΒδΓΘῚ ΟἾ]Ὺ ἷπ ΜΟΣὰβ8 ; 1 δ] 
ΔΠα χο)οϊοθὰ ἴῃ ΕΐπῚ 88 8 γ09]] δάα- ἐτϑϑπηθηι ἢθΘ ἰ8. ἃ ἔδίῃοσ. --- Γομφιάζειν τΞΞ ἰο ἀαδε 
ἱ 80}, 8πὰ αἷδὰ ἴῃ ρϑδοθ ὙΠ 6 »μαΐπ ἱπ (ἠδ δαοῖς ἰδειλ, ὈὰχᾺΣ Βοσο ἰ8 ϑαιυΐναϊθωὶ ἴὸ 
τ 6 ψου]α πὸ Οἢ 88 ὮΘ πδὰ Ὀθριᾳῃ. |βρύχει.. ΤὴΘ Ὡδπηθ γόμφιος 88 ζίνγθη [0 [6 
Διὶ ΔΥΘΏΖΟΣ. ΟΥὦ δγῦ. “ΟἿ 65. οὗ τροΐασ τοοῖὶ. 
δ 05 Δι. Π οἱ. ; διὰ “ ΒΙαϊτγᾶσμα,")] ον. 14. ΑΔιοίθᾶ. Τηθ ποσγὰ μεμαστιγωμένος 
Αἰτολἄοί., Ῥη. 720, 784. ΤΏΘΆΠΒ, ΓΌΟΙΣ, δοομγοσοαῖ, δεαίεη. αἱ 88 τ Γοΐοι- 
ἐριψύχων, οοοἱ 977) τουπα αδοιῖ, ἀμ! 50, Θῃςο οὗ [8 σοπῖοχί 18 ἴο βίσΚηθβϑ, ἴΠ6 Α. Υ΄. ἀουὺνί- 
6. --- Β'λἅ ἊΡ δἰδΒ νγουῃάμ, ῥγοάτοριὶ [1658 σῖνοϑ [ἢ ὕγι16 86:86. 
) ὙΠ ΠΊΘἢ Ὠ18 ὩΠΟΥΘΤηΘα μϑβϑίομβ 8 ον. 17. Ἐ ΘΙΏΔΙ γϑδῦ, ἡ. 6., ἰῃ ὑδ6 ψτδγα. 
ΓΟἸΙΘα δὖὺ ΘΥΘΣΥ ΟΣΥ, ἱ. 6., Ὑ 8116 18) ΤΉΘΓΘ 18 ῬΡΓΟΌΔΟΪΙΥ πὸ γαΐθσθηςθ ἴο ἴπ6 Ρῥχοιηϊβοὰ 
Γϑδββϑά. Ταβϑὺ οὗ τῆ ψόΐγ, δὰ [Π6 μϑαϑασα 1ἴ86]1, 88 ψ1}} 

Οπθ τοΐρῦ βαρροβο ὕπο δᾶάνϊςθ ὑθ δϑϑι, 5 Ὀπ1: ροοσὶν δυρροχίθα. 
9 ἴῸΓ τὉΠ6 ἐγϑδίγηθις οὗ βίανοβ γαΐηοσ) Ὑεσ. 18. ΟἿ. γουλδυῖβ δὲ Τοδὶς ἱν. 17, ΟἹ ΟδΣ- 
. Ὧπά Ὁ νόΉου ἃ ἀνθ ὉΠ ὈΘ0 ΠΑΓΒΙ,. | αὶ {1 618] ΟὈΒΙΡΟΙΏΒ. 
Ὧρ ἰάδα 8 υπἀουθίθαΥ σοοά, δμὰ] Ψοσ. 19. Ἔκῦιο Κύμερον: αἴ Διοίοα. Ταΐν τνοσὺ 
ὮΓ ΟΔΥ, 88 Ὑ611 848 ἷῃ [Πὰς οὗ [Π}6 Ἰηθ8:8 10 ολαϑὲ πρ, ἀγῖυε οὐδ, ὑῥαπιεῆ. ΤῊΘ δϑῆθο 
ὈοοΟΚ. Βυΐῖ, ἰῃ ἀφιδι}, ἰῦ τοῦ ]ὰ Ὀ6 8] ΒΘΥΘ τπιυδὲ ὑθ, ρεπίδλεςβ, ΟἹ υἱδὶ5. τοἦ οπαειϊβοιπιεπί, 
τἰμοῖρ]ο ὕο ἔο]]οσ. ὙΠ βρὶγίς ὕμδὲ αγάϊοίιίοπ. ἸμΌΪΒΟΣ τϑπάοσγβ: “ τοάοπε σοά πιαΐες 



ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΌΒ. 889 

δἰοκίψ. Β᾽΄οΚΏ 668 18 μο]ὰ ἴο ὃ6 8 Ομ αϑυβοτηθηξ αἰδὸ } δγθ ἰῇ σγοδὶ ἀἰβογάοσ, 
δὶ ΧΧΧΥΪΙ. 15. 

γον. 31. Τὰ ἰδῖπηὸ οὐσῃὶ οουπδοῖὶ (Α. Υ.), ἐν 
βουλῇ σον. Ταἷδ τομάογπρ ἰ8 ποῖ οἸθαγ. Βουλῇ 

ἱσ ἢ ὈΘΙΕΟΣ ὃὉθ6 ἴδκϑῃ ἴῃ [6 δ6η86 οὗ αεἰϊδεγαξίφη, 
μὰν ϑνὶ δηὰ τοῖος ἴο ὕμλὺ γϑνοϊνίηρ οὗ ρϑίηξι 
τΠουρἢϊ8 ἰῃ Ομ6᾽8 τηϊπὰ ἣν ἰςσὶι 18 80 σΥου ΓΙ δὶς 
οὗ Ἤεοτγίδίη ὑθιῃ ρο ΓΑ ΠΙΘἢΪ8. 

γον. 38. Ῥγοροσιοηδίθ γορϑγαὰ ὉΣ ΟΠΘ᾽᾽ 8 
80] ἰδ [6 Πἰσῃοδὶ ἀαΐγ. “Τα ὕοδῖ, [86 τηοαδὶ 
Οἰγϊδυίδη- ἰκθ ΟΙΓΥ ψ ἐδ Βῇον ἰβ ἴ0 ὮδΥΘ ΗΓ ΟἹ 
ΟἿὟΓ ΟΥ̓ 8ο0}8:; [6 Ὀοδῖ, [6 πηοϑὲ δοοορι Ὁ}]6 861- 
Υἱοῦ τὸ ση ΧΟΏΘ6Γ ἰδ ἴο ἀ0 πδὲῖδ6 πὰ 8ῆονν ΠΙΘΙΟΥ͂ 
ἴο ουγϑοῖνϑδ.᾽"" Οο]ογι ἀχο᾽᾿ 8 Αἰαβ ἰο ἰεἤεοίοη. Βο- 
ΘΟ ΥΘΓ80 24 οὗ {Π|18 ΟΠΔΡΙΟΥ δῃᾶ χχχνῖ. 16, 1ὴ9 
ΟΒΑΡΙΘΙΒ διὰ υϑῦβθβ οὗ [6 οομηου ατοοθὶς ἰοχίὶ 

δηὐ διγδηκοηηθηῦ. 

Αμὰ ἰοῦσι [μἷ8 ἰοχὶ 18 
ΒΆΡΡογῖθα ὈΥ 41} [716 Οτοοῖς Μϑ8. ψἱθ Ὀυῦ ὁΠ6 
οχοορίίοη (248.), 1 8 οὈν!οῦΒ]Υ ἱμοογγοοῖ, 88. ὉΠ 
δι οὗ Ἑσοπῃθοι οι ἧπ [ἢ6 ὀδόνν τα ΒΌΙ οἰ ΘΠΟΥ 
Ρΐονθοα. Τῇ ΟἹ ἱὑνδμαδϊδείθηδ, Αγδῦὶς, ϑυγίδο, 
δηὰά ΟἸἹά [,δτἴη, οὐ δὴ οὔ παπὰ, αἰνθ δ ἀἰἶοι- 

Αμὰ βίποα ἔδο ἰδεῦοσ, ἃ8 [8 88 
Ἀ56 ἷΒβ σομοθσηθα, ἤᾶνθ ΠΟΑΤΪΥ ΟΥ αὐὐῖθ 88 το 
νοΐ ἢ δ8. [06 ἔοστηθῦ, [ΠΟΥ ΠδγΘ ὈΘΘῺ ΟΟΙΏΙΠΟΗΪΥ͂ 
Το] ονθὰ. [με ΒΥ σης 6᾽2 μι κχτωεηῦ, ΟὨΪΥ ᾿πουνδῖ- 
Ἰοβϑηθθθ διὰ ὀχορϑιὶοδὶ ἱποδρο  ψουῦ]ὰ Ἰοδα ΔΩ͂ 
ΟΠ6 ἴο ἀδεϊὰθ ἱῃ ἕδνον οὗ (ἴθ οσάοϑσ οὗ τἰϊὸ αἀσεθ 
ΜΒ. ποθ δοοογάϊηρ ἴο [ποίη βοπιθ νϑῦβοδ ννοιυ]ὰ 
Ὀ0 ἩΒΟΪΠΥ͂ ὑΠὸχ Ἰαί πα δ]6, δηὰ πΠΠΟουϊ ΔΩΥ͂ ῬΓΟΡΘΟΓ 
σοηθοϊίοι ἴῃ τῆ ἰαχΙ. ΗδΡΡΙγ, ἱπ 115 6889, ἵγο 
βηὰ οὖξ Εἰς 188 ἑοχὶ δἰσοδὰγ οὐ 86 τὶρὰξ δἰ 6. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΧΙ. 

ΒΙΕΕΡΙΕΒΒΝΕΒΒ [ῸΓ (Π6 866 οἵ ἢ γίοῆοβ οοπδυμαθίι ἰἢ6 ΗΠ 68}, 
Απά {86 οδγὸ ἐμογοοῦ ἀσίνϑί ΔΎΔΥ ὅ 5166. 
ϑ]6ΘΡ]688 ολγο ὃ ψ0.}} ποὺ Ἰοὺ ἃ πιαπ βἰυαδοτ," 
ΑΒ 8 ΒΟΓΘ ἀἴβθαϑθ Ὀγθακοίὶ " 8]66ρ. 
Α τίοϑ τόδη ὑἰγο νι Ὠἷπ|86}} ουἱ δ ἰῃ ρα Ποτϊηρ Το 68 ὑορ οί Υ, 

Αμπᾶ ψἤθη λα γϑβίθι ἢ, 6 ἴα βαίθα τὶ 18 ἀ6᾽1οδοὶθβ.ἢ 
Α ΡΟΟΡ τη8} ἐἰγϑίς Ὠΐμ561{ ουἱ ἴῃ ἃ βίγαϊθηθα 116, 
Απμὰ ψ ἤθη ὃθ τοβϑίθί, ἢ6 οοχμηθίῃ ἰο νγδηΐ. 5 
Ηϑς δεῖ Ἰονϑίδ ρο]ὰ 8}}4}} ποῖ Ὀὸ 1ι5:1ῆἔ{ὁα. 
Απά ἢ ἰμδὺ ἐο]]οτγθίἢ οοσταρίίΐοι 5841} θ6 βα θα τοίζὰ ἐἰ,19 
Οο]α Βα Ὀδθη {πΠ6 συϊἦ οὗ τρδηγ,}} 
Αμᾶ ὑμοὶν ἀδδίγιοοη νγὰβ Ὀοίογα ὑπϑιῃ. 13 
10 ἴδ 8 βία} Ὁ] σ-Ὀ]οοἱς 85 ἀπίο ὑΠθτὰ ὑπαὺ βδουῆοθ ὑπίο ἱξ, 
Απᾶ ΘΥΘΓΥ ἴ00] 584}} Ὀ6 ἰάθη ὑπϑγοτ . 
ΒΙ]Θ886α 18 ἃ στο ἤδη ψ80 15 6 ἐουπὰ πἰίδουΐ ὈΪΘταΐβῃ, 
Απα ΠΑΝ ποῦ ΡΌΠΘ δέον ρο]ά. 
ὝΟ [8 1 ἢ ἀπὰ γγὸ Ὑ11}} 041} Ηἶτα Ὀ]Θ5βθᾶ ; 
Εὸν πομπαογίῃ] ἐλίπσε Ἰδιἢ} π6 ἄοηθ διηοηρ 8 ΡΘΟΡΪΘ. 
Ὗο διδίῃι θθϑὴ ὑγί θα {μου Όγ, δηὰ ἐουπά ρογίθοι ἢ 
Τοῦ 10 4180 6 ἰο ἷ8 1} ρίουγ. 
ὝΥΒο οου]ὰ ὑγάπβρτθββ, δ ὑγαπδρτθββϑα ποί ἢ ἷδ 
Οἵ ἀο οΥἱ]], δῃὰ αἱὰ ἰξ ποι 9 ἴ 
Ηἱ8 ροοαϑβ 88.811 Ὁ6 ἀββιγϑά, 8 
Αμὰ {δμ6 σοῃστοραίίοη 3}4}} βρϑϑὶς τηυοἢ οὗἉ ἢ 18 4]π|8. 

ΠῚ τοὺ 810 δὖ ἃ Ρουῃ ἃ] 840 ]6, 
Β6 πού ζτυθϑαῦ ονοῦ Ὁ 10, 
Αμὰ 880 ποῦ, ΤΏΘΓΘ 8 ΓΘΔΙῪ 8 στοδὺ 464] 2 οῃ ἰΐ. 
ἘΘιΘ ΘΓ [Παὺ ἃ. ΣΥΘΘΑΥ 33 ογθ ἐδ 8ῃ 6Υ]]} ἐλέη. 
ὙγΒαί 35 18 ὀγθαῦθα το ὕτθθαν 3 ἐῃδη 80 6Υ9 ἢ 
ὙΠογοἴοσθ ἐὺ ϑθρϑίῃ ἔγομα ΘΥΘΡΥ ἔδοοϑ. δ 

14 ϑϑιυθίοὶ ῃοὐ ἐμῖπο 5 μαμὰ τ Π γβόθυϑῦ ἰΐ Ἰοο οί, ᾿ 

ναι. 1-3. -- Α. Υ.: Ῥαϊοδίης ἴο᾽ (ἀγρυπνία, ἰοἸ]] οντοά ὈΥ ἐδ κοη.). Σ ἀχίγοι! ΔΙὟΨΑΥ (ἀφιστᾷ. Υον ἐδο ἕσστῃ, εἴ. 
ΜΟΥ, Ὁ. 73). δ τδιοίπρ σδτοὸ (ξ., 686 οὗ κ] ΘΟρ)θθδι)068). 4 Β] ΕΔΌΟΥ (506 ΟΌ;Ἀ.). δ Ὀγοακϑίῃ (666 (ο».). 
8. ΤΏ τίου μδίδι κτοδὶ ἱδὺουν (ἐκοπίασε πλούσιορ). 1 π)οὰ νυ ἢ Ὠΐ6 ἀθ:ςδὲθα. 

γε. 4-8. -- 5... Υ. : Τὴ ΡΟῸΡ Δθουτοί ἢ ἰῃ Δὲβ ΡΟῸΣ δοίδία (ἐκοπίασε πτωχὸς ὃν ἐλῳγττώσει βίον)... . Ἰοα τοί ΟΝ (666 
Υοσ. 8)... .. [6 “εὐ Ὡοοᾶν (ἐπιδεὴς γίνεται, ἱ. 6., Θοπ1686 ἴ0 αὐἰΐοσ δ). 9 ἠυδιίβοὰ (ἀφοϊαγοὰ δὲ : Ὧφ 'νὶ 1 υ6 ἰουπὰ 
ξαϊγ οὗ ἔδ166 ἀθα 5). [ὅ δγθ ὁποῦ ἐλόγαο (866 ΥγθΡ. 8). 11 ΤΏΔΩΥ (ἰδ... ΤΏΔΏΥ͂ σόσὸ αἴνϑῃ ἰο (248. σο., ὀδέθησαν) 
281} οἱ δοοουδὲ οἵ κοϊὰ). 12 Ῥγοδϑηΐ (8600 ὦδσηι.). 12. ρευτὈ ηκ- ὈΪοοῖκ (800 Οοηι.). 16. ἐς (86 τσ ἐδ}. 
οι. 10, 11. -- 15.4.0. : μοι ἰοὺ Αὐηπὶ (καὶ ἔστω). 16 τηρεῖ οὔἴοηῃά .... ΒοὶὨ ποὲ οὔἶοπάοὰ ((πὸ τοτὺ [6 παραβῆναε, 

Ῥτοοοάοϊ ἰπ ἐδο Ατεὶ οἰδυδο Ὁ. ὀδύνατο). 11 ἄρῃ. . .. δὲ ποῖ ἄοδο ἐΐ. 18 66. Ὁ} δ) (θ09 Οὐνη.). 19 ἀϑεῖδτο 

(ἐκδιηγήσεται). 
Ψψα. 1323.16. --- 9.Α.ΟΥ͂. : ρου (τπδξᾷ., ΟΡεΝ ποὲ ἐδλῳ ἰλγοαὶ Ὡρο"]). 

ὍΔ ἃ, ποιοὶ (πονηρός, πὶ) ἰἰῶ δροοὶδὶ] βϑῆδο ἰβ ἀοιϑζιβίηϑὰ Ὀγ ἔμ οοπίοχίλ 
ὍΔ) 16 ὮΡΟῺ ΘΥΟΣΎ Οοοδδίοῃ (660 ΟὉ;).). 

12 

18 

31. Ὑλόγο ἐξ τυ ἢ νιραὶ (πολλά γε τὰ ἐπ᾽ αὑτῆς) 
ὍὮ Αμπαὰ ν δι. Μ γυυἱοϊκοὰ (σ600 ὥτυῦ Π161)- 

36 (ἷηο (σὸν ἰ6 δ οὰ ἰῃ 248. Οο. ΟἹ [1Δὲ.}. 
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ἈΑπᾶ οτονψα ποὺ ὑορϑίμον τ ἢ Ὁ ἢ ἰηῦο {86 αἰ8ἢ. 
15 ΦΨυάρο οἱ ἐἦν ποίσῃ θοῦ 3 ὉῪ {Δγ86]}, 

Αμπὰ τϑῆθοῦ ΟΥ̓ῸΥ ΘΥΘΥῪ τηδίξογ. ὃ 
106 ἘΔ, 48 ἃ τὔϑδῃ, Ὑδδί 18 ὅ 86 Ὀδϑΐοσο ἴδ|66, 

Απᾶ ἄδνους 5 ποΐ, Ἰοδὺ ἑμοὰ 6 δαὐρα. 
17 1,6ᾶγ6 ΟΕ ἢχδβῖ, ἴΟΥ ΤΩΔΏΠΟΥΒ᾽ Ἷ 886, 

Απά Ρ6 ποὺ ἰπβδιϊ8016," 168ὲ ἰμοὺ οἴἴἶθηά. 
18 Απαϊἔϑίδου εβἰυὑοβύ ἈΠΟ ΏΡ᾽ ΤΏΔΏΥ, 

ἘΘΔΟΣ ποῦ {πΐπ6 παπᾶ ουΐ Ὀοίοτο {6 η1.}9 
19 Ηον δα ϊδίγίηρ 8 {1016 11 ἴ0Γ ἃ τδὴ "]] πυνίυτοα 

Αμὰ δ6 ἰβ ποὺ ἐγου ]οα ἴοσ Ὀγθαῃ 15 ἀροη ἷβ Ὀθά. 
20 δϑϑδουμῃά β]6βρ οοπιοίδ οὗ τηοάογαίθ δίῃ ; 15 

Ηδ τίβοί ἢ θυ γ, δηᾶ ἷβ τἱτ8 16 αγὸ ΣῈ Ἠϊπὶ. 
ΛΘ αγίβοιῃηθ 5166 ρ] θββῆθβδβ, 8Ππ4α σβοίθτα ΤΟΥ θυ 8, 
Απᾷᾶ οοἸϊο, αγὸ ψἰῈ 8Δὴ ἱπβαιϊδΌ]6 15 τδη. 

2] Αμπάᾶ μου Βαϑὺ θδίθη ἴοο τθοἢ,}6 
Αὐΐβθ 8πᾶ ρῸ ἔογι ἢ ἴοσ ἃ γγχὰ]Κ, δῃὰ ἔμοὺ 884] σοί το ἰοῦ 

22 Δίν βοιι, ῃϑᾶῦ τη6, δᾶ ἀθβρὶβθ τὴϑ ποῖ, 
Απὰ δὐ ]8ϑ8ι 15 ἰΒοὰ 5}8]0 ἢπᾶὰ ΤΥ πΟΓΩΒ ἐγ ; 19 
Τῃ 81} ἐγ στοῦ κϑ8 ὃὉ6 δοῖζνο, 9 
80. 8881} ποῦ ΔΠΥ͂ βἰοῃθ88 33 οοΐὴθ Ἰροὰι ἦἢ (Π͵66. 

28 Ηΐτὰ ν 8ο 8 1 ρθταὶ τι Ζοοά,35 πγθη 8114}} βρϑδῖ γ78]] οὗ ; 
Απα ἐ})6 σϑρογί οὗ μἷβ 11 γα ΠΥ ἷ8 ἐγ. 

24 Ονβϑν Ηΐπι ΨΠΟ ἴδ ἃ πἰρραγὰ νι ῖ0ἢ Ἰοοά ἃ “ὁ Οἵ 5}}8}} Τῃ ΤΊΣ ; 
Ἀπάὰ {Π6 τϑροτῦ “ἷ οὗ [18 πὶρθαγάπθ88 18 οοσγϑοί. ϑ 

2ὅ ΒΠΟΥ ποὺ νΔ] Δ} 01.688 Ὁ 1 Ὑ1Π6, 
ΕῸΣ νῖηθ Βα ἀοβίσογοϑα τηδηγ. 

260 Τὸ ἔσγπδοθ ργουϑίῃ (6 ϑᾶρα ὈΥ͂ αἱρρὶπρ; 
50 ἀοὐἢ τίμα μθαγίβ, Ὁ. [86 βύγϊθ οἵ {86 ῥγουά. 

27 ὙΠΟ ἴ8 88 116 ἴο πηθῃ, 1 ᾿ξ Ὀ6 ἀγιηκ ἴῃ [8 ΤΑΘΑΒΌΓΟ ; δ 
Ὑγμδὶ Κἰπὰ οὗ ἃ 118 18 (δὲ βοὴ 53 18 σὶουΐ πτὶπ ὃ 
Απὰα ὅὃ3 [0 νγᾶβ Ἰη866 ἴο Ι8ΚΘ τηϑῃ ρἷδά. 

28 ὙΪπ6 ἀγαηῖκ ΠηΘΑΒΌΓΘΌΙΥ ἀπά ἴῃ βθϑβ0ῃ ὅ6 ἰ8 σ᾽ δάπθϑβ οὗ μϑαγί, δῃᾷ ἸΟΥ οὗ βοαὶ; Ὁ 
29. ὙΥΪμ6 ἀγηοη (0 6 ΧοθβΒ 18 Ὀϊ ΘΓ 688 οὗ βοι],5 

ὙΠ} Ἔχοϊ διηθηῦ δηἃ ἀὐδυτ Ἰβοιῃ θη 688. 57 
80 Ῥυυηκοϑηηθββ ἱπογϑαβοίϊ {Π}6 ΓΆΒΠΠ688 58 οἵ ἃ 100] {11} δ οοπὰ ; 

10 αἰταϊπΙΒηθί βίσθηρίῃ, δπα τρδ κοί 55. του παβ Ὀ681468. 
81 ΕδΌυΚα ποὺ ἐν ποῖ σθοῦ δὖ 4 ψὶπθ ραῦίυ," 

Αμπὰ ἱγϑδαὺ μἰπὶ ποί 8110 εἰ σὴν “1 'π ἈΪ8 πλίτί. 
ϑρϑδκ μού ἰο Πἰπη 8 τορτοόδορῆιυ] νοτσὰ,"2 
Αμπὰ ρῥγϑββ ποὺ Ὁροῃ Βὶμ ὙΠ ἃ ἀθιηδπα."Σ 

Ψοσα. 14, 16. --- 1 Α. Υ. : ἔχυδε ἱξ ποὶ τ ἢ Ὠΐπι (μὴ συνθλίβον αὑτῷ ἐν τρυβλίῳ. Οἵ. Μαΐέ, χχτὶ. 28). 5 ὨΟΙΒΌΘΟΙΙ 

(900 Ορηι.). 8 Ὀ0 ἀἰκοτοοῖ ἰΏ ΟΥΟΣῪ ρμοΐπὲ (ἐπὶ παντὶ πράγματι διανοοῦ). 

ψοτδ. 16-18. - 4 ΑΟΥ. : δα ἰἐ δεεομιείλδι δ΄(Ποδο ἐλέπρε ὙὨΪΟΘῺ ἃ.ὸ (εἴ. {π|κοὸ Χ. 8). 6 ἀ6ΥοὺΣ (6060 ΟὉ»:.). Τ γον 
Ὡοτδ᾽ (παιδείας). 8 υμδδί80]9. 9 ὝΒΘοΩ (καὶ εἰ). 10 ἢγεῦ οἵ 41]. 

Ὕοτα. 19-24. Ἢ ἃ. Υο :Α ὙΟΣῪ 1{{|16 ἐς δυθδοίεηὲ (ὡς ἱκανὸν .. .. τὸ ὀλίγον). 1ἐ3 ζοϊοὨο ἢ ποῖ Ηΐ6 τίη εἰιοσὲ (τοδτξ., 
Απά ἰϊειλ ποὶ ρμεβὲηρ απα διοιοίπρ; Οτ., οὐκ ἀσθμαίνει). 18 χηοράοτεῖο οαἰηρ (ἐντέρῳ μετρίῳ, τπιοάεταίο ἐμέφδίϊμε, Οἵ 
δοισεὶ). 24 νεῖ (ποθ ΟΌ»1.). 16 Βμὶ [86 Ρβίῃ οὗ τυιομίημ (πόνος ἀγρνηνίας ; οὗ. γοΣ. 1) δῃηὰ “Πο]οΓ (χολέρας ; 248. ὁ. 
ΟἹ 1κἰ., χολέρα) δηὰ ῬΔηρ οὗ [Π)6 611 (στρόφος) . .. .« ἈΠΕΔΙΪΔΌ]6. 16 Ὀδθῃ οχοϑὰ ἰο οδὲ (ἐβιάσθης ἐν ἐδέσμασιν, ατὶ 
ουερροισεγεά ἰλγοισὴ 70οα, ἱ. 6.., δδὺ οδίθῃ ἴο βυτίεϊ(). 11 Ασίδο, δὸ ἔοτίμ, τοϊηῖῦ (806 Οοη. Ἐσ  σδο θ τοδὰδ μεσὸ- 
πορῶν ΜΪ 68. 106. 264. 807. ΑἸά. ; ἐεχὲ γες., μεσοπωρῶν « ΟἹ 1Δὲ., δεγβε ε γνπεαϊο, εὐοηῖα, οἴο.; 248. 6ο. δἀὰ ἔο μεσοπορῶν 
4λ)ο νοτὰ ἕμεσον) . . . . Δ γΥ9 ταδί. 18 [9 ἰαδί. 19 841 (οἷα ἐῃθ6. 30 αὐἱοῖκ (806 ΟὉ).). 81 ΓΘ ΠΟ αἰοίκηοδι. 
33 μΐο, 3 ῦλοδο ἰδ... οὗ λὲδ θα. ΒΞ οἵ Βίηι. 25 ζοοὰ Πουδοϊικοορίηδ τοίἐΐ δὲ Ὀο] ονοά (8600 Οο»:.). 36. βμ 
δρδίπει ἀέρι ἐλαὶ ἰ8 ἃ εἰκσοτὰ οὗὨ ΛὲΣ ταοδὲὶ ἔδο τολοίξ. 31 τοδίϊτηου 68 (ἡ μαρτυρία, 88 ἰῃ γος. 28). 36 «λαὶ! ποῖ ὃν 
ἀουδίοα οἵὨ (ἀκριβής, ἐχαοὲ, εογτγεει). 

γοΣ. 268-81. ---Ὁ ΑῸ Υ. : ΚἈΌγ γνα]ἰδηΐηθβα. 80 (ῃ9 Ὠοδσία οὗ ἐδ ὑχομά ΌΥ ἀστικοηηοδ (Η. 248. ὅο. ΟἹά [δὲ. τοοὲ 
οἶνος ἐν καρδίᾳ (καρδίας, Ἡ. : ΟἹ]ὰ [«ἱ.., εὐγάα) ὑπερηφάνων ἐν μέθῃ). δῚ ἐξ 88 βορὰ 88 176 ἴο ἃ τπιδὲ (τσ ἔσο ῃ!ο δορὰ 
ἄδι. μίυτ. ἔγοιῃ 111. Χ. 28. δδ. 106. 4]. Οο. ΟἹά ἴΔὲ.). ... πιοἀογαίοῖγ (ἐν μέτρῳ, 28. δδ. 106. 4]. Οο. ἰπεϊορὰ οὗ μέτρῳ 
αὐτοῦ. 83 Π{ὁ ἐξ ἐλέη ἴο α για ἴδ. 88. ον. δ6 ΤΩΘΘΒΌΓΘΔΌΪ ἀτυῆϊκ απ ἰῃ βοαδοῖ. 856 Βυϊασείλ ξ᾽οποϑα οἵ 
ἴμο μοαᾶσὸ.... σμοογίι ] π688 οὗ 9 πιϊπὰ (εὐφροσύνη ψυχῆς). ὅὅ5 μὲ πίηο ἀγυ κοῦ νυ} ὁχοθδδ παλείλ.... ἐδο ταϊμά. 
81 Ὀγαν ης δηὰ αὐδετοὶ τς (806 ΟΟη1.). 88 χαρὸ (θυμόν, Ὀσ: ΠοΙΘ ἴῃ [.6 δοῃ596 οὗ λέαΐ, γαξλπ 82). 80 τηρίκοίι 
(προσποιῶν, ἀαααείλ ἰο, δοεεεε) ὅ{6 0 [9 ψὲὶπο (συμποσίῳ). 41 ἀοεδρίϑο ἴα ποῦ. 42 Οἷτο ἰτι πὸ ἀοδρίζοἴϊ ποὺ. 
42 ἀτγχίης ἰτπλ ἐο ἀγίπὰ (ἐν ἀπαιτήσει ; 248. 6ο., ἐν ἀπαντήσει αὐτοῦ}. 
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ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΧΧΙ͂ (χχχὶν. οὗ ἴῃ Οὐκ ἰοχί). 

ον. 3. ᾿Απαιτήσει, ἀεπιαπα δαοῖ, οΥ αἀεπιαπὰ 
μγσεηιίν. Τμΐδ τηϑδηΐηρ ἴδ ἢοῖ ὮΘΓΘ 80: 80]0 ; δπὰ 
οἶς τοδάϊηρ ἀποστήσει, Βυσργοδίοα ὈΥ ΒΓΟΞΟ Ποῖ ο 
δηὰ δἀορίοά ὮὉγ ἘΤΣΒΟΉΘ, Βο6 π8 οἱ ὑἢ 6 νγ [010 1ἢ 6 
θοδὺ διυοης ὕΠΟ86 μῆνα ὈΥ ογἰἰςβ. Οὐ ΒΘΊΧΧ. 
δὶ ἘδΙΠΟΡ νἱ. 1: ὁ δὲ κύριος ἀπέστησε τὸν ὕπνον. 
--- Ἐκνήψει. ὙΠ νϑτὺ ΠΙ6 808 ἢ ΘΓΆΙΪΥ 0 
εἰοερ 97) ἰλ6 οὔεοίς 97 ἀγωπζεηπεεε; δυὰ, ἤρατγη- 
εἰνοῖγ, (ὁ δεοοιαα δοδεγεαὶ ἰπ δὰ ἱπιο]]θοῖπα] δὰ 
Δρ᾽γΙΠ8] δοῶϑο. ϑοιιθ ((.840) του] ΓΥΔΏΒ]δο : 
“ δῃηὰ 8166} 8] δαρϑίὰ οἱ ἃ δούθσο βίο Κη 988, ἱ. 6., ἢ 
Ῥγθνθηΐδ δίοκπθδδ ὈΥ ὈΔΗΪΒΗΐ Πρ ΟΒΤΘ. δας τἢῖ8 
γΟΓΌ 18 ΔΙΉΎΔΥΒ τοὶ ἱπιτδηδίςσινοὶγ. ΤῸ νογάβ 
ῥώστημα βαρό τὸ ἴο Ὀ6 ᾿ΔκΘῺ ΤΑΙΠΟΓΡ 88 Ὠοτηΐπδ- 

να δυδοϊεῖθ, δηὰ [86 νοῦ 88 ἃ ἰσϑῃβίδιίοη οὗ 

ΨΝ, τοῦ ιραῖε, Ἰ. 6., δὲ ιοακο. ὍΤπὸ Α. Υ͂. 
σῖνοβ 1786 ἴσιο βδθη806. Οοά. 1Π,, ἰοροῖθοῦ Ὑ ἢ 
Ο. 68. 296. 807. Α]ὰ., 828 ὕπνον ἱπβιοδὰ οὗ [ἢ6 
ποιηΐηδεῖνε, ἧ. 6., πηάογβίοοά (Π6 νοσὺ ἰσϑηδὶ- 
ἵνε]γ. 

γος. 8. οι; (86) τϑαοίοίῃ. Ἐ υγοϑ ἴσοι 
ὈΠΒΙΠ685, ΟΥ̓ ΟΟΆ56Β ἴ0 βίγἷγ9 ἰοῦ ὑγϑϑ] ἢ. 

γόογ. 6. Κατὰ πρόσωπον αὐτῶν, Ὀοΐογο ἱΏΘΣΩ. 
Οἱ {0 Ῥδίἢ ΠΥ ποῦ, δοὸ ὑππδὺ ΠΟΥ τοϑοῃθὰ ἱξ 88 
Του Ὦ 10 δὰ ὈδΘη 8 ρῸΑ]. 

γες. 7. Βυσσο 4. Ὀ]οοῖ, ξύλον προσκόμματος. 
Α ΠᾺΡ τηδᾶθ ἔγτομι σπορὰ, ἔογ οδίοϊπρ δῃΐπ18}8. 
ὅδο Πόγοβοῦ δϑὰ αδδῦ. ΕὙ 028 ἢθ, Πονγενοσ, ΓΒ Κ8 
ἦϊξ ΤΏ ΘΒΠ5 ΒΙΤΊΡΙΥ 8 ὈΪοοῖκ δραΐηδὲ ἡ Πἰ ἢ Οη6 βία πι.- 
0]ε86. Οὲ. Βοπι. ἰχ. 82, 383. ΟΥΠΟῚΒ 5}}}} (Βτοῖ- 
ΒΟ πο 460) ἘΠ Κ Δη 40] ἰτηδρο 8 τηθϑηῖ. 

ΓΒ. 8,39. αουο δῆϑοσρ. Πιὴ δὲζοσ, πιδάϑ ἷἰΐ 
[Π6 γστγοδὺ ΟὈ͵οοῦ οὗ ρῃγραϊ, “ Παδίϑι ἴο ὃ6 τῖς ἢ. 
Οἵ. Ῥγον. χχυἹἹ]. 29 . λ1ΚῸ νἱ. 24. 

γόον. 11. Ηἰἴἰδο φοοάδ (ἱ. 6., ΡΓΟΡΘΟΣΙΥ) 58}}8}1 6 
δεευσοᾶ, Ηρ ν1}] Ὀ6 δῦγο οὗ πανίηρ ἤθη, δηὰ οὗ 
πανΐηρ Θῃοῦρἢ ἴο σὶνϑ δϑαπάδηϊς 8115, δηὰ βοὴ 
τ ΔΒ ὝΘΙΘ ΒΟΠΘΒΟΪΥ ΟὈϊδίποὰ, [0 ὨΪ8Β ῬΟΟΥ ποὶμἢ- 

ΤΆ. 
γόον. 18. ΕἼΟΣΩ ΘΥΟΣῪ ἴλοο, ἀπὸ παντὸς προσ- 

ώπουν. ὅο τὸ ἰσδηβδὶδῖο, ἢ Οδδὺ δπὰ ΕὙΊΖϑο 6. 
ΤΊΘ τρϑδπΐηρ, ΒΘ6Ιη8 ἴ0 ὃ6 ὑπᾶξ ΘΔ, 81 8η οὐΐ- 
ἄθηςθ οὗ ΘΏΥΥ δηὰ ὑτοοᾶ, δηὰ διὸ δϑθ ἴῃ 4]] 
ογεβ. ΟΥΒοῖβ (Βυμβοη ΒΒ Διδείισεν ζ) τϑηᾶθγ.: “ οἡ 
Ὁ τὐο ὩΣ ἡβεψν ΔΙ : “ἀονγῃ ΟΥ̓́ 
10:6 Θη το ἔδοο ; ΟἸΒΟΥΒ, Ὁ ἐὐέγῳ σαιϊιδ6, [Ὁ0Υ ευεῦν 
κἰπα οΥ οὐ)εεῖ, εἰς: ἘΦ ΈΘΙΒΕΙΗΡΙΟΕΣ ΕΖ Ὡς 6ῃ- 
το οἰδαβο, πὶθὰ [Π6 ῥσϑοθάϊῃρ' ὁ10, γγ88 ἃ Ἰδἴοσ 
δαάϊείοη, ἴδ ίκουι ἔσζοσω δον ΧΧΙΪ, 6. Οἱ. Εοο]υβ. 
χὶν. 10. 

γεν. 14. ἃ 1. Τηθ θγθ. Ὧο ποῖ σϑϑο ἢ 
ΔΙΓΟΥ ἃ ὈΠΏ 88 ΒΟΟῚ 88 γΟΌ 866 ἱζ, Δηἃ 80 6010 
ἰηῖο Ἄσομῆίοῦ ἢ ΟἶΠοΓ8 ὙΠῸ Ροβδ Ὁ] ἀοαῖσο 086 
88ΠῚΘ ὉΠΊΠρ,. 

γον. 156. Δδυάᾶᾳο οὗἩὨ ([γ) ὩοίχροΣ (τὰ τοῦ 
πλησίον), ἵ. 6., (ὮΥ ποῖ ΟΥ̓ Β τηδιῦοσβ, 18 τ 19Π68, 
ἢ 1168 δηὰ ἀ181}κ68. (Υ. Τοῦ. ἱν. 15; Μαιῦ. υἱῖ. 
12. 

γεν. 16. Ὥονουσ, διαμασῶς Τν 8 ΟΡ ΤΠη68Π8 
ἈΠ ΘΓΑΙΥ σῆεισ μρ, εἶδιῦ ἰο ρέεοεβ.0 ΤῺ ἰά68 Βοϑῖῃ8 
ἴο 6: “)ο ποῦ πιδῖθ ἃ ὑτοδὺ δέζαὶγ οἵ οϑδί- 
ἰηρ." Οδδρ βυρρμοβίβ δοἠπιαίζοη, δηιαοΐ, 88 τὴ 
ΤΟΡΟΣ τϑυδοσίησ. Απὰ Βυμπβοηβ δίδείισεγξ, τὶ 1Ὰ 
τ ΖΘ ἢ 6, ὑγαηδίαῦθδ : ολειῖσ ποὶ ισἱἐ δηιαοζκίηπσ. 

ἫΪ6 νῖϊα (αγο) σῖ Βίτο, ἡ ψυχὴ αν. 20. 
αὐτοῦ μετ᾽ αὑτοῦ. ἨΗΐΪδ πρίτὶς ἰδ τὺῦίιι πἰπὶ; Βὸ ἰ5 
ἵπ φοοᾶ Βρὶτἱϊδ. 

ΟΥ. 21. Αγσίβδθο δηῃηᾶ ρφὸ ζοῦν ἢ ζὉΓ ἃ ὙΨΔΙΚ, 
ἀνάστα μεσοπορῶν. ΤἸλῖϊ., ατγὶβε σοίπρ ἐπ ἰδέ πιϊ ἀδὶ 
(97 (λὲ 'ϑαν, πηδογβίοοά). ΟΥποσβ ()6 ὟΝ οἵΐθ, 
Βυηδβοπ᾿Β δίδείιοεν Ε) τοπὰθγ: Ασῖδο, τοϊϊῤλάγαιο ἐδ γ- 
86εἰ ἥσοπι ἰλὲ σοπιραηψ. ΔῊ: “ διεῦσε πιδαϊα τπ 
υἱα υογϑαηδ," ἴῃ [6 Β6η56 οὗ, “γίδε αἱ οποε. 

γον. 32. Ἐντρεχής, (ΤΤΏ), συΐοῖς, τεαίοιιδ, αἰετί. 
ΤῊθ ατοοῖ νογὰ τηΘΘῃ8 ἀρ τη ἐρὴ ΤἼο ἰάοα 
8 ΒΙΠΠΡῚῪ ὑπδὺ δευν: τ οὗ Υ διὰ χηϊηὰ ἰδ 8 
Βοοά ργονθηϊίνθ οὗ βἰ οἰ 88. 

οσ. 23. Καλλονῇς, ὁπχοοϊίοησα; Ὀπὺ Πόσο ἐΐδεγ- 
αἰϊέν. -- Πιστή, δοίἰουαδίο, ἰσιιδ ; οἴθτβ (δδ0, Βαπ- 
86 8 Βιδείιοενἐ), ἰαεἰΐϊπο; Ὧο Ὕ οἴἴο : οεγτίαϊα. ὙΠΟ 
ΔΌΠΟΥ ψψου]Ἱὰ ρτϑῖβο ἢϊπι ὑπδὺ 8. 1ἰ ΌΘΤΆΙ τὴ Ὠΐ8 
ἰοοὰ, δηὰ βανβ ὑπδῦ 18 ΓΘΔΠῪ ὑτῦθ οὗ βυ ἢ 8 ΟἿΘ 
μδὺ Θ 58 ἃ σ,ΘΠΘΓΙΟΙΒ 808]. 

γον. 26. Βγ {86 εἰτίΐο οὗὨ ἴ89 Ὁυσουξ, ἐν μάχῃ 
ὑπερηφάνων. ἴῃ 50 Γδ7᾽ 88 ἢθ δησαρο8 ἴΏ ἰΐ, οὐ δὺ- 
δῖΔ' Π8 ἔγοπι ἴῦ. 
ον. 39. Ἐν ἐρεθισμῷ καὶ ἀντιπτώματι, τ ὶῖ 

ϑχοϊ θσηθαῦ δ: ἃ αὐδυγϑιβοσωθῶθδ. (ὐη [ἢ δδὲ 
ποτγὰ οὗ. ἴ06 Οτοοῖκ τοχί δῦ χχχυ. 90, ΠΟΙ 8]ΟΏΘ, 
πῃ δἰ τίοι τ0 {Π6 μτοδϑηῦ ρᾶββαρθ, ἰδ 18 δαί 0 Ὁθ 
ἰουπά. [Ὁ πηϑϑῃδ Ἰἰύογα! α ,αἰδπο ἀσαΐπδί, ἀηὰ 
ὮΘΓῸ ΔΡΡΒΓΘΠΙΕΥ γαδίδίαποε, ἷ. 6., το 088 ἴ0 ΓΟΒϑηϊ 
ἰὨ)υΥ6 8. 768] ΟΥ ΒΡ Βυηθοπ᾿ 8 διδείιυετῖς 
ΤΟΙ ἀ6 18 ἔγϑοὶν : “ 1 πηϑῃ 1411 ἰῃἴο ϑισὶ ἔθ, δπὰ ρἱτς ἢ 
ἱπίο οδθ ϑῃοίϊον." Βυὶ ἐν 'ἰΒ ὕο ὈΘ Δ ΚΘΏ 6 ΓΘ 
ΥΑΓΠΟΣ ἱπ ὕἢθ 86η50 οὗ ισέϊή, 88 ἀδποιίηρ δὶ 80- 
ΘΟΙΆΡΔΏΪΟΒ Θχοοδαῖίνο ἀσίηκίηρ, 48 ἴι0 Δ. Υ. ὁοοΥ- 
ΤΟΟΓΥ ΣΟ 6Υ8. 

Ομάρτεε ΧΧΧΙ͂Ι. 

1 Τ1ΤΙΡ δου ὃ6 τηΔδ τηλβίον αἱ α γεαδί,} 11{{ πού {ΠΥ8617 ὑρ, 
ΒΘ 3 διηοηρ {Π6 πὶ 88 ὁη6 οὗ ποιὰ ; ὅ 
ΤΑΚΟ οαγο οὗ ὁ {6}, δῃηά 80 βἷῖ ἀονη, 
᾿Αμπὰ Βανίῃρ ἀοηθ ἢ 811] ἡ γ οδῖοοθ, ἰακθ ἐῃγ 
Τμδί ὑμοὰ πιαυϑϑὺ 06 ΤΊΘΙΤῪ [ῸΓ ὑΠοὶν 88 θ, ων 
Απᾷ τγϑοϑὶνθ 8 Ἵσγουσῃ [0 [6 ἢηθ διταηρθιηθηίβ. 

Ῥεῖ. 1,3. -ἴ Α. Υ. : [80 πιδείασ 9 λα “αει. (Ὑ8ο ΕΠἘ]ο οὗὨἨ ἐδ:ὸ ργοδϑηὺ δοοϊίου, περὶ ἡγουμένων, 19 δ ς ἴῃ 11. 11]. 
ΣΧ. δὅ. 106. «1].} 2 Βμὲ Ὅο. 
(ποιησαε). 
φσχάδοτίηξ οἡέλε απ. 

8 (8ὸ τοί (ἐξ αὐτῶν). 4 ἰδκο ἀϊκοηὶ σᾶτο ἴοσ (φρόντισον). 
8 [δκο [87 ῥἰδοὺ (ἀνάπεσε ΞΞ (οἱ δαοῖ;, γοεϊέπο, ἰ. 6., δὲ [Δ0]6).ὕ 

δ᾽ ὮθΩ ἴδοι μ6δὲ ἀο 9 

1. ψῖτι ἑδοπι (ὁ00 Οὐπι.) δ ἐδψ νο}} 
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8ϑ ὥρΘΔΙΚ, 6] ἀδγ,} ἴον 10 ὈΘΟοσ ΘΙ (μ66, τὶ βου Ἰπαρταρηὶ,2 
Απά Βἰπάογ μοί τηυβῖο. 

4 0ο πού ΚΘΘΡ ὉρΡ ἃ οδδίίεσ τ ΘΥΘ οὴ6 του] θα, ὃ 
Ἀπάὰ 88ον ποὺ (ῃγ “ ψιβάοτῃ ουὐὖ οἵ {ἰῃ16. 

ὅ ΑΑΑ οοπορρῦ οὗ πηυβὶς αὐ 8 Βαπαιδί οὗ Μ]ὴΘ 
15 αϑ ἃ βἰστοῖ οὗἩ οδγθυη016 βοῦ ἴῃ ρΌ]α," 

θΘ. Α8 4 βίρῃοῦ οὗ δῃ διῃῃθγαὰ 86 ἴῃ 8 σοῦ οὗ ροϊά 
(ΘῸ 18 ὑπ6 τηϑ]οαν οὗ τηπβὶο πὶ βυθοῦ ὃ τ ἱη6. 

γ ὥρθδκ, γοὰηρ τη8ιι, 1 ἐλογε δε πθθα οὗἉ {Π66, 
Δ πιὰ ψοί Βογ ον ὑνῖοα ᾿ξ ἰδοὺ τὶ δοκοῦν ᾿ 

8 [ΠΥ ΒΡΘΘΟΝ Ὀ6 Ββογῖ, τυ οἢ ἴῃ 110{|6 ; 
Β6 88 ὁΠ8 ἐδαΐ Κπονϑίῃ δπά δὖ (Π6 β8π16 {1π|6 18 81] ην. 1} 

9 [1Ἴιδοὰὺ ὃὉ6 ἁποῦ δτθαΐ ταθι, 8 Κ6 ποὺ ὑπ γ86} 8ῃ οαυαὶ; : 
Απὰ ψΒθΩ ΔῃοίΠῸΓ ἰβ βρϑακίηρ, (411 ποί τσοὶ 1α]γ.} 

10 ΒΒοίοτθ ὑβυῃα6Γ ροοίἢ ᾿ἢ Ἰρμυπΐηρ, 
Ἀπᾷ Ὀοίοσθ 8 βῃδιηδίδοθα τηδῃ 1 5ἢ.}} σὸ ἴανοσ.ἦ 

11. ϊΐβ6 ἃρ Ὀθδέϊμλθβ, δᾶ 6 ποῦ {Π6 ]8βί, 
(οὐ 1 τὴ66 Βοιθ ψὶπουΐ ἀ6]4γ.}8 

12 ΤὙΠοχο ἰδ (ΠΥ ρϑδβίϊμηθ, δῃά 4Ὧἀο πψδδὺ που Ὑ]] ; 
Βυι "Ὁ 5: ποῦ ὮΥ ργουᾶ βρβϑθοῆ. 

18 Αμπά ἴοσ ἐδθβα ἐῤίπφε Ὁ Ὁ1688 Εἶτα ὑπαῦ τηϑᾶθ (ἢ 66, 
Αμα μδι στρ θη ἰβμϑα ἐμ 66 τῖθ ἢ8 ροοᾶ ἐλέησε. 

14 Ηϑ {8405} ἐδαγϑί [6 1οσὰ ψ}}] τοῖν 33 ἀ1βοῖρ  1η6 ; 
ἈΑπά {δϑν ἐδμδῦ Υἶ8δθ ϑαυ]ν ἕο δεοἶξ ἀΐηι δ 884}} βηα ἔδνοσ. 

16 Ἧε {ἐδιδὺ βϑϑκϑί {π6 Ἰδὺν 8841} υὲ ἢ]16α 35 {6 γο  0, 
Βυΐ 5 1π6 Βγροογῖία νν}}} Ὀ6 οὔεπαρα {πογϑϑί. ἢ 

16 ΤΟΥ ἐδδὺ [ΘᾺ {86 1,ογὰ 88}4}} πᾶ ἡυάρστηθηι, 
- Αμὰ 8}})8}} Κίμα]θ )υδιϊοα “5 δ ἃ ᾿Ἰρῇῃῦ. 

17.ΆΑ βἷηδῃ πδῃ ὑυγπθί ἢ ΑΎΤΑΥ ἔγομὶ γοργοοῦ, 9 
Απά 3 βπάρι 3η: θχοῦβο 51 δΔοοογάϊηρ (0 ἢ18 ψ|]]. 

18 Α δὴ οὗ Ἰυάριπθηΐ ἀοὐἢ ποὺ Ὄνθυοοκ [86 ορί πίοι οὗ δῃοίδον, 3 
Βυΐ ἃ ῥγουᾶ πηϑὴ 11} πού ογουοῇ ἔγοιῃ ἴθαν ; ὅ5 
Ἀπα Βανίηρ' δοίϑα ὈΥ͂ Ὠἰπηβ6 1} τὶ πουῦ Ἰυαἀρτηθηΐ,δ 
Ηδ ν1}} 4180 Ὧ6 σοηνίηορα οὗ [ιἷ8 νγϑηύ Οὗ ΘΟΠβΙ θυ Ι0Ὲ. 

19 )᾽ο πμοίδίηρ πὶ βουὺ δανϊοα, 
Ἀπά π δὴ (ποὺ μαϑὲ ἀοηθ ἰΐ, ἔδοιι Βιδ]ὺ πού γϑρϑωί.35 

20. Οο πού οἢ 8 ἀδιπδροά τοδᾶ, 
Ἀπάᾶ ἰδοὺ 5}ια]ὺ πού δέσμη] ΔΙΏΟῊν; ὅ5 ΒίΟΠΘΒ. 

21 ΒΒ6 ποὺ οοῃῆάσοῃηί ἴῃ ἃ ρ]αη Ὑ8Υ, 

ψοτ. 8-8. --ἸἸ , Υ΄ : τλοι ἰλαΐ αγὶ ἰὨ6 οἸἄθτ. 5 Ὀυΐ (248, σο. δτο δέ) τ ἢ δουὰ ἡπάᾳταθας (ἐν ἀκριβεῖ ἐπιστήμῳ. 
Ἐτὶίσεομο, τσίδλ ἐχαεὶ ζἀποιοίεασο. Βαὶ ἀοοέ ποὶ ἴδ οοῃίοχὲ τοαυΐτο (δ 6 τοράογίηρ οὗ (86 Α. Υ., ἱ. ὁ.,.ὄ Ἁὄ πε 46ηλε οὗ Ἑ δὲ 
[Π οσοδδίοῃ ἀϑηιδηὰξ 7) 5 Ῥοῦσ υοΐ ουὔὐ ΟΝ ὙΏΘΓΟ ἐλεγο ἐξ ἃ τηπιδἰ εἰδὴ (δπον ἀκρόαμα. Το Ἰδεΐον ΟΣ 88 ΤΠ» 
ἀογοὰ ὉγΥ ἰδ Α. Υ͂. 85 που κἢ [Π0 δοείσβοι βίοοα 707 [89 σΘοῃμόσγοίθ. 860 Οὐη1.).. 4 ἐοτίὰ. δ ἴῃ, 6 μοὶ ἴῃ κοϊὰ 
(ἐπὶ κόσμῳ χρνσῴ). Ἶ τ Ο]ΟΑΥ͂ οὗ τηυδὶοῖκ (μέλος μουσικῶν. Βυηδθ0}᾽ 5 Βίδεϊεσεγίε, “ ΒοῺς απὰ μἱαγίτιρ "ἢ; Ἐτὶἐκϑοδο, 
ὁ. ΒΑΤΤΩΟΗΪΟΌΒ ταυδἷο ᾽}). δ νἱοδαδιΐ (ἡδεῖ). 

οτα. 1-18. --- Α. Ψ. : ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἩΠΘῺ ποὺ τὸ ὑνίοθ δϑκοὰ ( μόλις δὶς ἐὰν ἐπερωτηθῇς). 10 ρογηρτελεναϊηρ τοῦς ἴω 
ἴον τοογάς (ἰὯ 6 Βα 6.66 8 πορὰ οϑαῖν Ὀιυγάσηρά). 11: γοῖ ΒοΙ οἰ ἷδ οηστο (ἅμα σιωπῶν, ἰ. 6., εαπ ὍὈο ΕἰἸο). 
12 [Ὠγβο]7 648] Ἰτοίέλ ἐλεηι. 5 δηοίδηῦ πΙΘῺ ἀγό ἐπ ρίαοε (ἑτέρον λέγοντος ; ὅπου γέροντες (λέγοντες, 248.), 2438. Οο. Ο]ὰ 
1Δἱ. ὅγτ. Α1.} 1860 τιοῖ ΏΔΩΥ τοσὰβ (μὴ πολλὰ ἀδολέσχει, “ ἀο οἴ βΒΌΌ]Ο πιθο ἢ ") 14. πο ἐδυηάον βοείῃ (κατα- 
σπεύδει, λαδίεη8). 1δ βηδιηοίδλει απ. [ἔ1ἔἧδἧ ἴλγοιγ (506 (Ὁηι.)., [17 ἘΒμὶ κοῖς. 18 ἀ61Δγ (600 (Όπηι.. 19 Βυὶ (καῶ). 
0 (0σΣ ἴΠο86 ἐλίπρε (ἐπὶ τούτοις. Οἰδμογα, δες ε8). 

γετε. 14-17. ---τ ἃς Υ.: ΥΏοκο. 33 γχροεῖγο ἢΪ8 (αὐτοῦ [46 τοδὰ αἴΐζον παιδείαν ὉΥ 248. 6ο. Ο]ὰ 141.). 35 ἀὐηὶ οδυῖν 
(Η. ΟἹὰ δὲ. τοδὰ πρὸς αὑτόν αἴΐον ὀρθρίζοντες. Οἵ, οἡ ἐμο ᾿ἰδδὲ τοι, ἱν. 13). 36 Δ] ]οὰ (ἑ. ε., δοεὶἰεδοὰ. ΟἿ. ἰΐ. 16). 
36 Βυϊ (καί). 36 οἴἩεηάοά ἱπογοδί (σκανδαλισθήσοται ἐν αὑτῷ. ΒΌΠεΘΙ ̓ Βιδεξεσεγά, ἀρὰ οδροη 4}}γ Σἰπάο, “ ἄδσα 
Κοτοίοδὶ 65 χυτὰ ἘΔ116.,᾽" “΄ Ηἰπὰὶ Ὀχΐηγα ἰζ ἴο ἷβ 4] ")). 11 Ἰιάκτησοωῦ (506 Οὐηῖι.). 38. Ἰαδίοο (690 Οὐνι.). 19 1} 
Ὡοὺ ὯὈθ τορσουϑὰ (ἐκκλίνει ἐλεγμόν). 80 Ἐκ. 81 ὀχοῦρθ (σύγκριμα, ΒΌΠΕΘΙ 5 Βιδείησεγκ, δ ῬυΣΙ πιοαξ ᾽)). 
οΣβ. 18-24. --- 5 ἃ, Ψ. : σου μδοὶ τν}}} θ6 οομαίἀοταῖθ. ἰ(Ἐσ ἔσβοῦθ ἠοΐβ ἀλλοτρίον ἴο ἐμί8 ᾿ἴπηο, δἀορίϊηρ ἴΠ6 δυρκοοίίοι 

οὗ ΘαδΌ, ὑδπδὺ ἰῦ βῃοι]α μῸ τοδὰ ἴοσ ἀλλότριος, τρλϊκίηρ, ἐλ |5 σοι ΕΣ γοϑά, ᾿Ανὴρ βουλῆς οὐ μὴ παρίδῃ διανόημα ἀλλοτρίου). 
886 Βυὲ (καῇ 8 δίσβη ο δῃὰ (866 ργοσοϑάϊηρ ἠοΐ6) ὑτουὰ απ ἰξ ποὶ ἀδιυυίοαὰ (καταπτήξει, ἐγζομελ, εοιρεν ἀοισμ) τ ἢ 6 ΔΓ. 

8 Ετοα θαι οἵ Εἰτηδοὶζ Ὧ6 δίῃ ἄοπο τἱξμουξ δουμδο] (καὶ μετὰ τὸ ποιῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ ἄνεν βουλῆς. Ἐτιίσδονιο δάδ, οἢ 
[8.0 Ἀαδὶβ οὔ ἴμο ΟἹ ὰ 1δί., ἃ 1ἴπο ἰο σοχιρὶοίο (6 οὐνίουδὶν ἐπιροτίθοῦ βθρΏθο : καὶ τῆς ἀφροσύνης αὐτοῦ ὀλεγχϑήσεται ; ΟἹά 
[δι.. "εἰ διὲκ ἱπξεοίαδέοπίδμς ατρισέμγ."" ΟἿ. Οοηι.). 85 ὐγίοο (βουλῆς. Οἰδοῖν, γοβοξίοη). 86 φὯὯο6 ἄοῃο, χοροῦΐ 
ποὶ (860 Ορη:.). 81 ἴῃ ἃ ΔΥ ἩδοΓγοΐη ἐλον τπᾶγοδῦ ζ21]. 86 βῇΌΣΩ]6 ποὲ (806 ΥοΓ. 19) διοοηξ (ἢ 6. 
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22 Αμάᾶὶ Ῥονδγθ οὗ {Πγ οὨΠ]άγθη. 
28 ΪἾῃ ΘΥΘΙῪ το ἦ ἰγυθὲ ἰπ ὑπ γβο]ῖ ; ὅ 

ΕῸΥ (Πϊ8 4180 8 Κοϑρίῃρ ὁ [86 Θομηηδηιμθη (8. 
24 Η ἰδαῦ Ὀε]ονθί (δ Ἰανν ἰαἰκοί μοϑα ἰο ὑδλ6 σοπισαδηθτηθηίϑβ ; ὅ 

Αμὰ δ ἐμδὲ ἰγυβίϑι ἢ ἰη τὴ9 1ωοσὰ ὁ 8.}4}} μοί νδηι. 

ψοτο. 253. 43. --1 ἃ. Υ. : Αμὰ (Ξ-Ξ ""Αμπά βο,᾽ οὐ. “"' Εγϑῃ "}). 
8 [ἢγ ον βοι]. 4 ἐδ ΐ6 6 ἐδ Κοορίηρ οἵ. 
Χ. 28. 248. 258. 801. Οο.). 
ἐλαὶ! κοί δὲ ἀωγί. Οτ., οὐκ ἐλαττωθήσεται). 

3 18 1:6 οὐ ... . βοοᾶ ποῖῖκ (948. 808. Οο. δἀὐά ἀγαθῴ). 
δ ἴῃ ἔπο [τὰ (Φ48. Οο. Ο]ά 14. τοδὰ κνρίῳ ἔοῦ νόμῳ) σοπιπιδηάτηθῃῖ (80 

6 ἐπ μἱαὶ (348. Οο. Οἰὰ 14Δὲ. τορὰ ἐπ᾽ αὐτῷ 10Κ «νρίφ). Τ ἔοτο ὭΘΥΟΣ ἐδ 9 ὝΟΣΒΟ (ὨΙΆΣΣ., 

Οπαρτεε ΧΧΧΙΙ, (χχσχνυ. οὗ [Π0 ατζοοκ ἰρχί). 

γες. 1. Ἡγουμένων. Το δυηπηροείαγοὶ ἰβ ΟἸΘΔΥΪν 
τοοδηῦ. Οἵ. 3 Μδος. 11. 27: οι ἰ;, 8. 

οσ. 3. Δι᾽ αὐτούς, οἡ Τ᾿ οὶ» δοοουμῦ, ποξ το ἡ 
ἐλεπι. ὙΏΟΥ 81ὸ δῇ Ὁποῖσ 6850 δῃὰ ἵπϑῦτν, δῃὰ δῸ 
(δ τηδδίοσ οὗ [Π6 ἴθδϑὶ ἣδα δοοοιαρ δηθὰ ἰἷβ ρὰγ- 
ῬΟΒΘ, [848 Ἧ6]1 ἀϊδοεμβαγχϑὰ [6 ἀυδου οὗ [ιἷ8 οβῆοθ. 

ον. 4. ᾿Ακρόαμα. ϑοιμοιίης ἴο ὃ δοαγὰ, 
Ἰ1κο πηυβὶς ΟΥ ἃ ΒΡΕΘΟΙ, ΘΒρϑοΐδ ΠΥ δοπηοϊ εἷς ὑπδῖ 
ἦδ τηοϑηῦ ἴο θη ΓΔ η. . Χρη,, ϑγηιροβ., ἰὶ. 2; 
Εΐον., ἱ. 14. --- ΑἸὰἃ βῃοιν οὶ [ἢν μἰδάοχη. 
ΤΏΘΙΘ ἰδ ἃ [16 οΣ ουοσυ(ΐηρ, [86 δαῦθοΣ που] 
ΒΆΥ. Αὐ ἔοδϑῇ ομϑ δῆοι)α ποὶ ἀἰδοιββ δοϑίσιϑθ 
δυὰ ἀἰ Ποῦ] 8 δ) θεοί. 

γεν. 10. Βοῖοϊθ 6 βῃδιοοδιοοᾶ 1τηδῃ (αἰσχυν»- 
τηροῦ). ΤὨΘ Α. Υ. δα γσίνϑη (86 οογγϑοῖ σῃϑδηΐῃς 
ἴο [58 ποῦ Ποῖθ. ὅθ χχυὶΐ. 16, χἰϊὶ. 1. Βαὶ 
ἴθ Ροΐηϊ οὗ (Π8 ΘΟΙΏ ΡΥ ΒΟ. 18 ἰοβὲὶ ἰῃ τϑῃάογίηρ 
ἄρις ἴῃ ἴΠ0 ποχῦ οἰϑιι86 ὉὈΥ “ἔλνοτγ."» 

[δὲ το ἢ ΟΠ ΔΥΘΔΟΌΟΓΙ ΣΟΒ δ ἃ ΤΆΚΚΟ8 πηδηϊθδὶ δ. ἢ 
8. ὯΔ: ἩΠΘΙΟΥΟΓ ἢ ΨΌΘΒ; ΠΒΠΊΟΪΙΥ, πιοαεδίῳψ 977 δθ- 
λαυΐον, ἱπισαγα απά οιἰμιοαγτα στγαοσε, ργοργίείψ. 

Ψερ. 1]. Ἐὶδο ὉΡ Ὀοῶσχωθα, ἱ. 6., ἔχοι ἴθ 
ξοκδῖ. -- ὌὭΘΙΔΥ Ὡοΐ, μὴ ῥᾳθύμει. ξ πνουϊὰ Βθοπὶ 
ἴο δρτοθ Ὀούου πὶ [Π6 σοηίοχῦ, δηὰ ρίνοβ ἰδ 
οσὶ χα) τηδδηΐηρ ἴ0 ὑμπὶ5 ψογὰ, ἴο ᾿ταποΪαῖθ. “ Β6. ᾿. 311]. 
ποῖ ἔγίνοϊουβ,᾽ ἑ. 6.,ὄ “1)ο ποῖ ρὸ Βοιιθ ββουϊζης 
δυὰ ἑδγοιδίην,᾽) ΟΥ, 
Ὠϊηὰ δὲ 6 ἢοΌΔΘ Ο 
ὮΡ ἴο ὙΘΥΘΙΙΥ.᾽ἢ 

10 τ έεσβ ἴο | 

γος. 15. ϑοοκοδ [[0] στο Δ 07] [86 ἴδνν, 
888}} Ὀ6 Δ]1οἃ Γμοσονί. δ ν]}} ἢμπα βαδιϊβἔδο- 
κτἴοη ἱπ ἰ. ΟἿ, 1ἰ. 16. 

γαΣ. 16. Κρίμα. [τ ἰ5 ποῖ ΘΑΒῪ ἴο ρὶνθ 8 βυϊ- 
ΔΏΪο τοπάογίηρ ἴο υϊιὶ5 ποτὰ δηὰ ἴο (πὸ ζ0]] οί, 
δικαιώκτα. ΤΠ0 ἤχει που] βοϑῖ ἴ0 τΏϑϑῃ Ἂ(6- 
εἴδίοη, ἷ. 6., Μ᾿ δῦ ἰ8 Ἰυάροά, ἀηὰ 80 ἃ 7μασπιεπὲ ἴῃ 
[ηἷβ δ0ὴ806. Τῃ6 δοοοηὰ ψΟσὰ ἢδ8 4190 τῇ υ0 ἢ 0Π|0 
δδ1η6 Τοθδηΐηρ. [ὑ 8 [Ὧ6 ΓΟΔΌΪ οὗ ὑμ6 δικαιοῦν, 
δηα 80 ἃ ἰεσαί, μδὶ ἀεοὶδίοη, δβίαΐωΐα οΥ τἱοἧί. 

γον. 18. 6 ᾿ἰᾶνο χροὶ ἤθτο, ἢ Ετ [χβο 6, 
ἀλλοτρίον, Ἰοϊηΐπρ ἰδ ἴο 06 ῥσθοθαϊπα οἰδῦδο, πὰ 
εκ θα 84 ᾿ἰηθ (ο ἴῃ γοῦδθ ἴὸ Θοπῃρ] εἴθ [116 Οὐ Οὐ ΒΥ 
ἐπιρογίθος Ὁπουσῶῖ, ἃ8 πουρὰ ρονθ. Τθο ἰάθα οὗ 
1Π6 Ἰοεῖ οἰδθκθ πδὲ ἤᾶνὸ Ὀθοη δοθοῦν 8. Π}}} Δ Ὁ 
ἴο {π͵8. Ηδνίηρ δοίθα {που 688} 7, δ πχυϑῦ 
Ὀθδσ [Π6 Ποπδὶτυ οὗ ἴΠ6 54 Π|6. 

γον. 19. δα τοπάοσίης οὗ [Π9 Α. Υ͂., νυ ἃ 
, Τ Βὶοἢ αδδὺ δβὰ 1)0 ῬΥοἴἴο δοοογὰ, “ σορϑηὶ τοὶ, 
ι 18 σταιημηδιῖοα}}}7 Δ᾽] ον Δ 0]6, Ὀὰδ ἀοθθ ποῖ 8,700 
νοὶ πῆς ἴὴ0 σοῃῖθοχῖ, --- ποῖ δίομο ἢ [ἢ Ῥγθ- 
σοάϊηρ 885 διηδπ θά, Ὀὰΐ πίιὴ (Π6 ΤΟ] οσῖη. Ὑ πο 
᾿" ἱπιρογδίϊνοβ ἀσὸ [8 Ἄοοπποοίεα, (Π0 Ββοοομπά 
οἴξϑῃ ὀχργθοδοα ἴδ6 ὨΘΟΘΒΘΘΑΣῪ ΓΕΔ]. Οἱ. Υ ποσ, 

γος. 338. Ηαδνο 8 βυϊδοείθης ἄορτοθ οὗ βοϊΐ- 
ΤὮΔΡΒ, “1)ὸ ποῖ τϑιηδίῃ ὃο- οοπἤάδθηοθ. Ὧο ποῦ Ὀ6 πνίϊποῦϊ σοῦγαχο. ΤΉΪΒ, 
186 ἐγίοαὰ ἴο χίνο υὐυωμε ἴοο, ἰδ ἃ τλδίῦοσ οὗ οοξεϊηδηάπιοπί. ΟἵὨ 1 ὅδπι. ἰν. 

9. 

ΟΗαΑρυσε ΧΧΧΊΠΙ. 

1 ΤΉΕΒΕ 588|8}1 π0 οΥ]] Βαρρϑῃ πηΐο Ηἷπι ἐδαὶ ἔθδαγοί (ἢ 1,ογά, 
Βαΐ ἴῃ ἰδιιρίβιϊοη ουθη ἀραῖη ἢ6 0111} ἀ6] ν ν ὨΪπλ.ἦ 

2 ΑΕἍΑ͂ νῖθο τϑδη δίθι ἢ ποΐ {Π6 Δ, 
Βαυΐ Βα (δαί ἰ8β ἃ μυροοῦῖθ ὑοῦ ἐς 88 8 ΒΡ ἴῃ 8 βίοσιω. 

δ᾽ Αἰ πδὴ οἵ υπάἀογβίδηαίϊηρ ὑγιιβίδι ἢ ἴῃ {Π6 ΔΝ, 
Απᾶ (86 Ἰανν 18 88 ἐγαβιυουαν ἴον αἷπι, 88 8 ΒΏΒΤΟΣ οὗ (λ0 {Πτ|πλ. 

4 Ῥτορδαῦθ Ὑδὺ [0 880, δῃὰ 580 δου βῃ!ὺ Ὀ6 μϑασχὰ ; 
Βἰπᾶ Ρ ἱπβίσποίίοη, δηα 80 ὅ τη .κ6 ΒΏΒΥΟΣ, 

δ ΤὌδιο πυϊπά οἵ 8 ἴο0] 8." ἐδ ἃ ΘΑΓΓὮΘΟΙ, 
Απὰ δἷ8 ἐβουγῶῦ δ ΠΠΚὸ ἃ στο] Ὡρ ἀΧ]ΘῦΓΘΘ. 

6. Α βι)])ἕίοη ἰ8 " 88 ἃ τηοοκίῃρ ἔτι θηα, 
Ηϑ ποίρμοιὰ ὑπ 6. ΘΥΕΓΥ͂ 0Π6 {μδϊ β᾽ 6 0ἢ} Ὅροι λέπι. 

γ ὟΥΕΥ ἀο.ἢ οπθ ἀδΔΥ ϑχοθὶ δῃοΐμογ, 

ΨοΙο. 1.6. --1 Α. Υ. : ἱπὶ (αὐτόν ἰα Ἰοπμᾶ ΟὨΪΥ ἴῃ 248. σο.). 3. ἐς [ο1πῆπ] (πιστός) το Ἀἰτὰ, 88 δὴ ὁσδοῖὶο (πᾶσζ., 
δε ἰδ αἰλίκε 97 ὕτοι. βΒοο ον). ὃ Ακώ Ὀϊπά ἂρ ἱπεϊσυοίίου (σύνδησον παιδείαν. 860 Οὐηι.) δῃὰ [Πδ8 (τότε ἱξ οὐάοά 
Ἐ. δδ. 167. 948, 268. 264. 0ο. ΟἹὰ 1Δὲ. ; οὕτως, ὉΥ Χ. Η. 106. 801.). 4 μοατί (960 Οὐπ1.) οὗ ἴδ ζοοϊίδῃ (μωροῦ) ὦ. 
5 ἐπουφὸίο (ὁ ὃ ἡ ἄγε. 5 βἰ8}}}08} ὨοτθΟ ἐδ (ΐππος εἰς ὀχείαν ΞΞ ἃ ΒΟΙ.Ο ἴος ἱπιρεοσηιδῦίνς ; ΟΣ, 88 οἔμβοσβ πουὰ 
ταάοσ “4 ἰυεδίίυ] εἰ ά,᾽ ἰ. 6., ἃ ἈΟΣΒΟ ἰποιποὰ ἰο (εἰς) ὀχεία»). 



864 ΤῊΒ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ὝΒδὴ ἦ 8}1 (Π6 ἸΙρῃν οὗἨ ὀυογν ΑΥ̓͂ ἷπ (ἢ 6 γϑᾶγ ἰδ ἔτοσα 2 [Π6 βῃ ἢ 
8 Βγ [6 Κπον]θάρθ οἱ ἴλ6 1,ογὰ ΠῚ ᾿6Γ6 αἰδιησυ βῃθα ; 

Απμά ἢθ Τη8696 ὃ Β6480}8 ἃπᾶ ἔθαϑίβ ἀἰγθσβθ 
9 ὅδοιηθ οὗ [Πθ ὅ ΒΘ πηϑᾶθ Πὶρἢ ἄδγβ, δπᾶ 14] ονυγοᾶ ἐΐδη, 

Αμά βοπὶθ οὗ ἐβθῖῃ δ ΒΘ τηϑδάθ ὁγαϊ πα τ ἀΔγ8. 
10 ΑμΑάΐ 8]] πηϑὴ αγὸ ἴσοι (86 στοιπά, 

Αμά Αἀδιὰ νγὰβ ογϑαίθα οὗ ϑϑυίῃ. 
11 ῃ στοϑδίύ σϊβάοιῃ ὃ (Π6 Τιογὰ ταδάθ ἃ αἱ θγθη ὁ διμοηνρ " (ΒΘ πὶ, 

Αμὰ πϑΔᾶθ {ΠΟΙ γᾶγ8 ἀΐνογβθ. 
12 ϑοῖωθ οἵ μοι 1 6 δ] ββθα δηᾶ οὀχαϊίρα, 

Ἀπά βοιηδ οἵ ἐπϑιὰ 19 ἢθ βαποιῆθα, δηα 8βοὲὺ ΠΘΔΣ ὮΪτη86] . 
δόμα οἵ ἰδ 11 ἣθ ουχβοα δηὰ Ὀτουρὺ ἸΟ, 
Απά ἰπγποᾶ ἐμ θη οἱ οἵ {Πιοἷγ Ρ]Δο6.ἷ 

18 Α8 [86 οἷαγν οὗ [π6 ροί(δγ ἰβ ἱπ ἰ8 μαπᾷᾶ,}8 
ΑἹ} 18 ἔογιηβ δοοοσάϊηρ ἴο 1' ΒΒ Ρ]ΘΑΒΌΓΘ, 
50 τη 86 δ ἰῃ {}6 παπᾶ οὗ ἶσα ἐπί τηδᾶθ {π 61}, 
Τὸ στρογ ἰο ἴθ θη) δοοοσάϊηρ ἴο ἷ8 ἀθἰθγτοϊμδίίο. ἢ 

141 Το ροοά [8 ΟΥ̓́ΘῚ ἀραϊπβί [86 60]1],}5 
Αμά Ἰἰθ οὐὸσ ᾽5 ἀραϊηβὶ ἀθδίῃ ; 
850 ἐδ {Π6 ΒΙΠΠΒΘΙ ΟΥ̓́ΣΣ ἀραϊπβύ {π6 ρΟα]γ.3 

165 Απὰ “53 50 ἸΟ0Κ ὕροη 81] {π6 σόσκϑ οὗ {π6 Μοβὲ ΗἸρΉ, 
πὰ ἰλεγὲ αγὸ ὕπο απᾶ ὕΧ, 9016 ΟΥ̓ΘῸΙ 33 ἀραίπβί δῃοί 6 Ὁ. 

16 Απά, 88 ἴογ τὴ6, 1 ραΐ ἴον 8]66 0]688 οογί 88 {86 1δβϑ, 3 
Απαᾶ 33 48 οὔϑ (ῃδί ρθαπαίῃ 35 αἴνον {Π6 σταρθ-ρ ΒΓ; 
ΒΥ {86 Ὀ]αββίηρ οὗ [6 1ωογὰ 1 ονθγίοοκ ἔμθια," ὃ 
Απὰ ἢ]]6θα τ ὙΙΠΘΡΓΘΒΒ {11 ἃ ρϑίμογον οὗ ζτϑρθβ. 

17 (ὐομπβίαθν {μδί 1 Ἰδθογθα ῃοὺ [0Γ Ταγ86}} ΟΠ]Υ, 
Βυὺ ἴον 811 ὑπ ὑπδὺ βθ8ῖκ ᾿θαγπίῃηρ. 

18 ΗΗδθδγ τηθ, Ο ψέ στοαῦ πιϑῃ οὗ (ἢ 6 Ρ60}]6, 
Αμὰ ρῖνβ θᾶν 2 γ8 σΌ]ΟΓΒ οὗ {86 οοηρτορδίίοῃ. 

19 οῃ 35 δηᾷ νυἱΐθ, Ὀσγοίῃο νυ δηᾶ ἔγὶθπα, 
Οἷνο βιὰ ποὺ 3 ῬΟΎΘΙ ΟΥ̓ΘΥ (Π66 ὙἘ8116 ἰδοὺ ᾿ἰγοβέ, 
Ἀμπα σῖγο ποὺ ἔῃ γ σοοάδ ὕο δποίΠοσ, 
1,680 1 τορϑηΐ (866, 8πα (Ποὺ ἰπίγοδί ἴον ἐμθια. ὃ 

20 ΑΒ ΄Ιοηρ 88 ἴδοι ᾿ἰνϑϑίὶ δηᾶ παϑὺ Ὀγθδίῃ πῃ [Π66, 
Εχομδηρθ ποὺ (ΠΥ Ροβι(ἰοῃ τ ΔΩ .8) 

21 ἘΕῸΓ Ὀοίίου ἰύ 18 (μδὺ ἐἦν ΟΠ] γθη βου] βθοὶς ἰο 53 (866, 
ΤΏδη ὑμαὺ (μου Βμου]αθβῦ Ιοοῖ ἴο 116 Βαηὰβ οὗ (ῃγ βοῃβ.᾽3 

22 Ἰῃ 4]}] [0Υ σόοῦκβ Καορ Ὁ [Π6 ργθδιρίῃθῃοθ, 
Ῥαυΐ ποΐ ἃ βίδίῃῃ: ὌΡΟὴ ὅ5 ΤΠ] ΠΟΙΟΥ͂. 

28 Αεἰδο πη ψῃθι μου βΒδὶῦ δῃᾷ (ΠΥ ἄΔγ8, 
Απμὰ ἤπῖβῃ ἐδν 11ἴ6, ἀἰδβισθυΐα (16 56 ᾿Π ΠΟΥ ΔΠ66. 

ΨοτΒ. 1--18..---ἸᾺ..0Υ.Ψ.: ὙΘΣ δὲ (καί, Ὀπὺ ἐπ0 Θ0Ώ86 [6 88 κὶγθ}). 3. ἐξ οὗ. δ αΙτοσϑὰ (1 τα θεν 88 ἰδ 9 βασὴθ ποσὰ ἰδ 
τοι ἀοχοὰ δὲ υοσ. 11). 4 οηιῖίβ ἀΐγοχϑο (606 Ῥχοοθάϊῃρ ποίο). δ ϑδογιε οἵ ἔπόῖὰ (ἀπ᾿ αὐτῶν) δίῃ. 6 ,ςγπε.... 

ἔδότα Βδίἢ. τ Απὰ (καί ἐσπαεομέίσωπι -- Απὰ Ὸ. δ τοῦοῖ Κηονθάρο (ἐν πλήθει ἐπιστήμης, ΡΤΟΌΔΌΙΣ ἴοΣ Ὁ 

ΓΙΟΞΓΊ. ΟἽ. Βοοὶοδ, 1. 18.). 9. Βδίμ ἀϊγ!ἀοὰ ἐμοτα (διεχώρισεν αὐτούς. 1 Βαγο Σσῃιογοὰ ἔγθδὶγ, [8 οσάδσ ἴο Ὀσίτιξ [9 
ἐδποῦρσῃς ἴῃ ο ΠδστηοΩν Ἡϊεμ ἐπ οοηίοχὶ). 10 βογιε οἴ ἴβοτῃ δι. 1. Βμὲ δον οὗἩ [πόπὰ ὨΔΙΆ. 15 ξυγηοᾶ ουἑ 
“6. ΡῬίδοον (248. 296. (ο., ἔο ν᾽ υτ.). 15 ἐς ἰη 6 ροίοτ᾽ Β Βδηὰ (μοΐ δοσοσάϊῃς ἰο ἐμο Οτϑοκ). 14 Τὸ 1Δεῃΐου ἰΐ 
(πᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὑτοῦ ; Η., πλάσαι αὑτό ; Ο]ὰ [δἱ.. »ίαεπιατε μά εἰ ἀἰξροπεγα. Οἷ. Βοιὰ. ἰχ. 21)8. 1[δχηδῃ (90 248. 00. 
ΟΙὰ [δἱ.) 16 χηδάο Ὠΐχη (αὑτόν 16 τοδὰ Ὁγ 248. Οο. ΟἹὰ 14..). 11 δα ἘΙΚοῖὰ πἷτα Ὀδδὲ (κατὰ τὴν κρίσιν αὐτοῦ). 
εν. 14, 16. ---18ὁ 4. Υ, : θοοὰ ἱἰ 5εὲ ἀκαίησὺ 6ὁΥ]}. 19. ογπῖς ουοῦ. 30 (Π)Ὸὸ ΠΟΥ διεκαϊποὺὶ ἐπ δίπηον (60 248. 60. 

τι ὨΙΟὮ 8160 δὐὰ τδβδὶ ἀΡΡΘΔΓΕ ἰῃ Α. Υ. δὸ ζο]]οῦσα : “' Απὰ (οὕτως) [86 δἴπηος δαδίησι [16 κοί] ""). 21 οί» Απὰ (88 
807.. 55 ογιῖιξ οὐοσ. 

Υα:. 106-18. --- ΑΟὟ. :1 δινακοὰ ὉΡ 1δδὲ ογ αἱ (660 ονη.). 3. οπιῖίς Απὰ (Βτὶ[αδοῖθ δἀορὶδ ἰἐ ἔγοσι ἔδο ΟἹὰ 14.) 
36 καῖ μογοί (καλαμώμενος. 1 κάορί τιδτκᾷ. τοδάΐϊησ). 35. »σοδίοα (ἐφθασα. 51 ποασίκοῃ Ὑ1Ὲ ΥὙΟῺΣ ΘΔΣ. 

ασβ. 18-23. --- ΑΨ. : Οἷτὸ ποὺ ἐὰν βοὴ (1 διτδῃρο ἔμ: Ἰνογὰβ 85 ἰὴ (δ ατθοκ).... ἐὰν Ὀσοῖδοσ. 39 οχιῖῖς Οἷτο 
ἔμλόπι ποὺ (8660 ρσουίουκ ποίο). 80ὺ 170η9 βδτηθ αὐαϊῃ. 81 Θἰγο ποῖ ἐμ γβθιζ ΟΥΟΣ ἐο ΔΩΥ͂ (660 ΟὉη1.). 85 ρροῖὶς ο (οΣ 
“. ηθοᾶ᾽}). 88 βἰρηῃὰ ἰο ἐΠοῖν σουτίθεου (πιδτᾷ., ἰϑοῖ ἰο τοῖν λαπάβ. Οτ., ἐμβλέπειν εἰς χεῖρας νἱῶν σου). δὲ Χορ ἰο 
ἔδγθο. δ86 Ἰρανο (δῷς)... . ἰΏ. δ6 (λέμε (πο Ἰδδὲ ἔνγο 1168 ΤΏΟΣΘ ᾿ἐθ τ ἢν ὑγου ]ὰ 9: “ἢ ἐδ ἀδγ οὗἉ ἔδο διιίον- 
ἴὴᾳ οὗ [6 ἀδγβ οἵ ἰδν }{90, Απὰ δὲ ἐδ ἐἰπιο οὗ ἀοαίδι (τελευτῆς) κῖντο ΟΥΟΣ (διάδος, Ἡ᾿ἰοῖ 4180 ΤαθΘῺ 2 “ ἀἰσίσί θα ἷθ ") ἰδ 
ἰμμοσίίδποο ""). 



866 ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΤΊΙΟΌΞ. 

24 ἘσοαάοΥ, δηά 4 βυϊοκ,, δὰ θυγάθηβ, αγὸ ἴοῦ (ἢθ 888 ; 
Βγοϑδᾶ, δηᾶ οοστϑοίϊουῃ,3, δῃα σοσῖ, ἴῸΓ 8 βουυδηΐ. 

25 Τὲτδου Βοὺ (ὮΥ βογσνδηΐ ἴο Ἰδῦοσ, (βου 884]0 μὰ χοβϑὲ ; 
115 τὰοὰ Ἰοὺ εἶπ ρῸ 1416, ἢ6 ν1}} " βϑοὶς ΠΣ ΟσΊΥ. 

20 Α γοῖἝθ διά 8 ΘυἹ]Ἱδὺ 40 ὈΟῪ (Π6 π6οκ, 
50 αγὸ ἰογίυτοβ δηα ἰογιηθηΐβ [ἴῸΓ 80 6ΥἹ]] βουυδῃηΐ. 

27 ῬΙυηρθ Πΐπῃ ἴῃ ἢ ἰΙδθογ, (Βαῦ ἢ6 ὈΘ ποὺ ἰ4]6, 
ΕῸΥΣ 16]6ῃη 688 ὑβδοιθίδ τυ 6Υ]]. 

ῶ28 ϑ8δεὶ ἴῃ ἰο βυοἢ δ ΟΥΚ 848 ἴα Νΐ ἴοσ Ὠΐτὰ ; 
ΑπαΤ 1 μθ ὈΘ ποὺ οδϑάϊθηϊ, ραᾳῦ ΟΠ. ΤἸΏΟΓΘ ὮΘΑΥΥ ἢ 1οἰέο 8. 

29 Βυιῦ "9 ποῖ δχοδββῖίνο ὑουδγα ΔῊΥ : 
Απά συ πουΐ αϑιϊοθ 15 ἀ0 ποιῃΐηρ. 

80 Η (του Βανὸ ἃ βογυδηΐ, ἰοὺ Εἴτα Ὀ6 1 859 ὑπ γ861, 
Βϑοϑῦβθ ἴδοι μαϑὶ ὈουρὮῦ Εἷπὴ σῖἢ Ὀ]οοά.}3 

81 [Τὸ δοὰ Βᾶ06 ἃ βογνδπὶ, ἰγϑαῦ 15 πὰ 88 ἃ Ὀτοίῃ ον, 
ΕὸΣ ἴποὰ τ ]]ὺ πα Πμλ ἰο {πΠ66 88 {δ γ 16 δοὺ] ; 
1 (οα τοδὶ Ηἶτα 111,15 δηα Ὠθ βίαγῦ ΠΡ δπὰ στὰ δγαν, 
ὙΒΐ6Σ γΑΥ ἐδ 11 (Ποὺ 566 Κ 15 Βίτη. 

οι. 24-29.ὄ --1.Δ. Υ.: Τοάδον, ἃ νδυιὰ. 
6 884}}. δ δομὰ δίπι ἰο (ἔμβαλε αὑτον). 
“6 τῆλ ΠΟΑΥΥ͂ ᾽"). 9 Βυὶ (καί). 
ἐπ δίοοά. 860 Οὐηι.). 15 δῃέγθαξ. 
γες., σεαυτόν). 
τἴοῃ. 8.6 Οὐν»1.} 88 οὐ [πὸ ον. ἔὧὅ δηὐτοδὲ Ὠἰπὶ ΟΥ̓]. 
ὁδῷ -- οπ ισλαὲ δογί οὔα τ'Ὺῦαν, 1. ὁ6., 05 τσλϊελ τοαν). 

5 Δἔγρι ἰὸ 
83 ᾿Απὰ Ὀτοδὰ, δογζοεϊοῃ. 

19 ἀἰροτγϑείοῃ (κρίσεως). 
14 θγοῖδμος (Ἐσί Ζϑο 6 σϑοϑίγοα ἀδελφόν ἤτοϊα 111. Χ. Ὁ. Η, 23. δδ. 106. «Αἰ. ; ἱεχέ. 

16 Ὠδεί ποοὰ οὗ πἴτη (ἐπιδεήσεις αὐτῷ. Ἐτὶ 5809 δχηθηαδ (0 ἐπιδήσεις αὑτόν, δ ΒΡΟΟΙ Πρ 8 Τυἰδ ΓΔ ΏΒ]8- 

8 Βωε ἰΐ. 4 ὁ ἰἀϊ9 (ἄνες χεῖρας αὐτῷ), 
ῖ οπιΐς Απιὰ. 8 μοὶ Οἵ ΣΩΟΤΘ μοαγγ (βάρυνον. ΟἸΒΟΓΗ, 

11: Ὠ υηΐο ἴδοε (248. σο. δἀὰ σοι). 18 8, ὉΓΐο6 (πιδτῷ.». 

11 τὰηῃ ἔτοια ἐλέθ (ἀπάρας ἀποδρᾷ,͵.,. 18 ὙΒΙΟΣ ΨΥ (ἐν ποίᾳ; 
19 20 0 (ὨθΘ0α1688) δορὶ. 

ΟΗΆΡΤΕΒ ΧΧΧΙΠΙ͂Ι. (χχχνὶ. 1-1ἰόδ, χχχ. 25-40, οὗ (ὴ0 ατοοῖ ἰοχῆ). 

ες. 1. Βνϑῃ δᾳδαίῃ. Ηο ν}}} ρυῦ ἷπι ὈΔῈΚ 
δραΐη ἰηἴο τῆο ΘΟὨα ΠΟ ἢ6 τθ ἰπ Ὀοΐοσθ ἢ6 88 
ἰτ]οὰ : τὙΠΙΘὮ 18 ἃ ὈοςΟΓ ΟἿ, ΙΔΟΥΘΟΥΘΓ, ἴῃ 80 [ΔΓ 
88 Π6 88 ὈΘΘῚ ΠΟῪ ῥτουθα, γν 116 ποις ὑπδῦ 18 
ΤῸ Δ}}γ ευἱέ 6.5 ὨΔρΡΡρθηῃθαὶ ἴο ὨΪπ. 
εν. 2. ΒΐΪνρ ἰὴ α βίοσγω. Ηὀθ ἰβ ἀσΐνθῃ Ὦ6ΓΘ 

διά τῆθτο ὈΥ ἷμ ᾿ Ρα 868, παυΐησ ἢο χϑα ρῥγίη- 
ΟἽΡ]65 ἴο συϊάρ εἷπι. 

νεῖ. 8.(. Ὡς ἐρώτημα δήλων. ΤΠ6 τορβήϊΐηρ' 
δήλων ἰ8 ἀου Ὀ{1668 οοττεςῖ, δικαίων ὈΘΙΏρ᾽ Δ ΘΠΊΘ:- 
ἀλιΐοι, τ ϊσ ἢ ΔΓΟΒῸ ἴσομι 8, [1] τὸ ἴο ππάογβιδηὰ 
(Π6 βοῆβο. [1 δίδηἀβ 0 [6 50-(Δ]]1οἃ “ {0τὴπὶ οἵ 
186 δον δι πὲ ἢ-ρυοϑὶ. Τὸ Ηθῦτον τον (ογ ἵν 

ΜῸΔδ [16 ΡΙυγαὶ οὗ ΠΝ, Πσλὲ; πὲ ἴδ γ88 γοηἀοιϑὰ 
ἴῃ ἴθ. ΓΧΧ. ὉΥ δήλωσις (Εχ. χχνἹ!. 80; Εςο]υΒ. 
χὶν. 10 (απὰ δῆλοι) ΝΌΠΙΌ. ΧΧΥΙΣ. 21, Πθυῖ. ΧΧΧΙΙ. 
8), δηα δοχῃθῦϊ πηθ8 ΟΥ̓ ῬΑΥΠεἾρ]68 οὗ φωτίζω (Ε2. 
ἷϊ. 63; Ν6ἢ. υἱΐ. 65). 

γογ. 4. Σύνδησον Ὦδ8 ἤΟΙΘ [6 50η86 οὗ οοἰΐοεί, 
αὐδοτηδίε; Δα ἴΠ0 ἔογοο οὗ ἔα ἀχηογίδιϊΐοη ἰ8, 
Οδῖμοσς ἰηζογιηδίίοη, Οὐ σαῦπογ ὑρ Ὑμδαὶ ἱποῦ 
Χπονοοῦ, ἢ οοπβίἀογαϊου, δπὰ ποῖ [ἢ}} [Π 6 
Εἶν ΔΠΕΘΓ. 

γον. δ. σΣυλάγχνα, οτα δά πιϊπα, ἴῃδῷ ἩΠΊΟἢ 
Κα, ΤΠ 1001]8 ᾿ῃοῦρἢ δ τονο ἰῃ ὨΆΓΓΟΥ 
εἶσοὶϊεβ, δγθ Ἴομῃοοσποὰ νὰ Ὀπαΐ ἔσνγ δ] θοῖβ. 
ΟοοΙδα βαγδ ἰὴ Εδαβί: -- 

“ἐ οι ἄτη Αἴδενη τοῖγαὰ πεῖ 20 ἀπινι, 
Αἱε κίμιεα᾽ νπὶν εκ Μυλιαα ἐμτι ΚΟΡΓ λεγωνι."" 

--- σόα (στρεφόμενος) ἀΧ]οίΣ696. 
ἴτθ6. ΟὨ]Υ θ66Π|8 ἴυ το. - 

γερ. 6. ΤΟ ᾿πβ0{Ὁ] δἐθοὰ 48 ὑδοι τ ἔοσ ποιἢ- 
ἵἱῃρ δῖ ρσταιοιζίοι ; 50 [6 Τϑη ΠΟ ΠΟΘ ΚΒ, 
ΒΑΓΙΓΙΖΕΒ, ΒΏΟΥΒ [ἷ5 ἰΙΟΒΥΠΟΓΆΒΥ Ο ΘΥΘΟΡΥ ΟΟΟΔ- 
βίοη, νἱτηουῦὶ τοΐεγοῃσθ ἴο οἰγουτηδίβη θα. 

γοτβ. 183-15. ΤῊΘ ΒΟΠΟΘΌΡΗΥ ΟἹ ὉΠ18 ὙΓΙΓΟΙ ἴδ, 
[0 ΒΑΥ ἴα ᾿οδδῖ, ἰηϊογοδίίη. Ηδθ τρδκοϑ Πππιδη 
ἀθδιϊηυ αυΐξα ἀοερομάφης ὁ ἴδ6 ἐογοογα ῃδιίοι οὗ 

ΤΠ6 84χ]θ- 

αοά, ᾿ποῦρἢ ποῖ 8 ὈΪπὰ ἔοτγοοταϊπδιῖοπΊ, [ἐς ἴβ 
ΟΠ6 σοΟμ ΓΟ] ]ο ἃ ὮΥ τνυβάοπι. Βιι ἢθΘ βϑᾶτ ποι ίηρ 
οὗ πυπηῆη ἔγθθάοπι, ΟΥὨἨ ὕΠ6 οτἱρίῃ οὗ ον. ΤΠ 6859 
ΔΓ ῬΓΟΌΪΡΙΩ58 ὙΠΙΟΙ 866) ποῖ ἴο ἢδνο αἰδιατυθα 
ἷ5 τηϊπὰ ΥὙΘΡΥ πηυοἢ ; ΟΥ̓ ῬΟΒΒΙΌΪΥ ΠΟΥ που]ὰ 
δαγο ἀἰδίατῦυοα ἰδ ἴοο τηυοΐ, πὰ 50 ἢθ ἰοῦ 6 πὶ 
τοδί. 8.1} ἢθ βῆον δ, ἰη ΟἿἾΘΓ ΡασβΒ οὗ ἢἷβ σΟΥΚ, 
πᾶῦ ἢ6 εἰὰ ποὺ θο αν τηδῖ τῆλ 8. ἃ ΠΟ ΠιΆ- 
οἰἶπθ ὑπο ἴΠ8 ρυύδηοας οὗ ἃ ΕΙΣ ρου. Αἴ, 
χν. 12-20, Πα ρῥ᾽αΐην ἀθοϊαγθβ {παῦ 6 15 ἴο Ὀ6 μοί ὰ 
τΟΒΡΟΊΒ10]6 ἔν ἰβ8 βῖη8. ΟἿ. ἔοπι. ἴχ. 15-2]. 

ΘΓ. 106. Καγὼ ἔσχατος ἠγρύπνησα. ΕΥ̓ [250 ἢ} 
ὑἢπ8 ΘΧΡΙ δἰ ὉΠ 6 βοιηον δῦ ἈὈτι}ῦ ΤΥΒΏΒΙ ΟΠ δὺ 
0815 Ῥοϊηῦ, νΠ] ἢ αἶδοὸ σουσθθροπβ τὴ [6 ὈγθαΚ 
ἴῃ {Π60 ΜΝ: “ὙΠ ἴΠ0 ἔδοϊηρ ταῦ Π6 δά 
781 ΒρΡΟΚΘη βοιηθυπίηρ οὗ ἱπηροτίθηοθ, ΠΒ ροβ᾽ οη 
ἴῺ »ΘΠΘΡΑΙ σομηθ8 ἰηΐυ [Π6 Δ! ΠΟΤ Β τιϊπά ; ΠδΙΊΟΪΥ͂, 
τπδῦ πο, ΑἸΠΟοΙΡἢ ἃ Ἰαργϑια, δὰ ποὺ ἰαδογθὰ ἴῃ 
ναΐη. Ηὀἕδ Υϑῆογβ ἔνγοοὶυ : “1 ὉΠ6η ρμὰΐὺ ἔουῃ 
5,60 0]088 οἴοσῖ, 48 [6 1.81. Βιιηβοπ᾿ 5 διδεἰοοτί ; 
“41,1 αν ἄνόκο αἱ ͵δ:. ΑΚ ἰῦ 860 πΠ)8 ἴο 8, 
ἔσχατος ἰβ ἴ0 Ὁ6 ἴἀΚοη ἴῃ [ἢΘ 8656 οὗ ἕλο ἰακέ, ἱ. 6., 
ΔΙΠΟῺν ὙΓΙΓΘΟΥΒ Οἢ νἱβάοιη. 1)068 6 τεΐοῦ ἤθγα ἴὸ 
ΒΙΌΙΘΆΙ τ ουβ 41.201 Ῥτοῦδῦὶν ποῖ, υυ ΒΠΏΡΪΥ͂ 
ἴο ΟΥΠΘΙΓ ὑποδῃοηΐοαὶ ττῦοτβ οὗ ἢΐἷ8 οὐγὴ δῃιὶ γ16- 
οθϑάϊΐηρ πηθ5, ἢ Ποῖ Π6 ἀοο8 ποῖ ἢοβί[αῖθ ἴο 
ΘΟΙΏΡΆΓΘ Πἰη!Β6}} ἐΔΥοΥΆΌΪΥ. 

γεγ. 20. Μὴ ἀλλάξῃς σεαυτόν. ΤῊΘ γεΓὉ ΤΩΘΔΏΒ 
(09 ολαπρφε, πιαζε οἰλοτγισῖδα, Δῃ [6 ἰο σίνε ἵπ ὁτ- 
οἦαπφε. Απὰ [6 ᾿ηοδῃΐηρ᾽ ΠΘ ΓΘ τῆλ  Ὁ6 “ΘΧΟΏΔΗρΡΘ 
ποῖ [Πγβο} ἔ,᾽ ᾽ ὉΠ16 8056 οὗ “ μῖνα ἠοῦ ὉΡ ὉΠΥ Ροϑὶ- 
το ᾿ ἴο δπούῃθυ. 

Ὗοσ. 21. Τθτθ ἰβ 4 αδϑγίηδη ρσγονογὺ : “ Οπθ 
ΓΑΌΠΟΓ ἰδ πηοῦθ ΠΕΡ ἴο [ΔΚ6 ΟοΆγΘ οὗ βὶχ οἰ ἢ]- 
ἀτοῃ ὕμδη βἰχ οἰ] άτγοη οὗ οπο ἔδιθου :᾽" διὰ δῃ- 
ΟὗοΣ : “Ηδ ὙΠῸ ρῖνεβ Ὀτοδὰ ἴο [͵5 οἢ ἢ] άγθη, δηὰ 
τληδὺ ἤθη βυ οσ τδηῦ Πἰτηβοὶΐ, βύσῖ κα ἷπὶ ἀοδα 
ὙἿ δ οἰυὉ.᾽ 

γοΣθ. 234-23. ὙΠΟ βουθυν τοοοιῃηπηθηαθα ἴῃ 
[686 ΥΟΓΒ08 ἀο068 ποῖ 866 δ 8]} οοπδίϑύθηϊ ὙὙ10}} 



866 

ὙΠδῖ (0]]Ο 8. ΟἿ, Οἢ; δ, δυθσυ ἰπ ζΌΒΘΤΑΙ ἴῃ [ἢ6 
Ἐλδβὶ, νδὴ ἴβοπηθρ, διίδίς Σιαπαθ, Ὁ. δ65 ., δυὰ 
[ΠῸ δὶ. “" 5]δνο "ἢ 1ὴ δι δ᾽ διό. 2 οῖ. 

νοσ. 806. ὙΨΣ Ὀ]οοὰ (ἐν αἵματι), ἱ. 6., Δ5 ΒΟΙῺΘ 
ΒΌΡΡΟΒΘ, δῦ ὑΠ6 σίδι οὐ [ΠΥ οὐπ 116 ἴβ θ801]9 (Π6 
θεὶηδ᾽ 8 ῬΓΙΒΟΠΟΥ ΓΒΚΘῺ ἷπ ὙγΆΓ) ; ΟΥ, τοὰ τὴν διοοα 
88 8 1ΔΙΠΟΣ ὈΥ ἃ σομοῦδέπο. ἘΕτ  ζϑοῦο, τ ἢ 
ΒΟΙῚΘ ΟὔΟΥ8, ΠΟΎΘΥΘΥ, {Δ Κ68 ἴπΠ6 ΗΘΌΤΟΝ ποχά, 

ἘΠ, ἴον πίοι [80 Οτθοκ γγοῦδ]Υ δίοοὰ, ἴῃ [86 
86:80 Οὗ ρεοιπία, Ργείϊιη. “ὍὍμου Βαδὺ Ὀουρδύ 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΞΒΥΡΗΑ. 

Ηἶπὶ τι πθδὲὶ ττᾺ8 Ῥγθοίουδ; ἰγοδὶ Ὠΐπὶ Μ6]}." 
Οπὸ τῇῦδὲ ἴδε], δοννονοῦ, ὑδδῇ {Ππ|8 δυργεβιίίου 
σου ἃ Ὀ6 δοιηον μα δὲ 6 ΘΧΡΘΏ86 Οὗ [Π6 ΔΌΓΠΟΥ᾽ 
ΟΠΔυβοῖοσ. Βιυηδοη δ Βιδείισετα τοπάθγβ: “ ΕῸΣ 
νου Ὀ]οοά ἢαδὺ ἴοι σοὶ Εἷπὶ "ἢ 

γεν. 81. ΤΏ νὰν ὲρ τοδάϊηρ, ᾿υάρῖπρ ἔσοπι 
186 οοπίοχί, 506π|8 0 ὃὉ6, δοσοταϊηρ ἴο ΕἼ  ΖΒΟΠ6 8 
οιηθηδαιίοι, ἐπιδήσεις αὐτόν, ἰλοιι ἐσέ δπα ἀἐπι ἰο 
ἴλεθ. ΤὙΠὸ ατοοὶς ἰοχῦ 88 ἴδ βίδηδδε ---- δηὰ [ἢ 
Α. '΄, τὰς ἢ ῬΤΟΡΘΥΙ͂Υ ὑΥΘἢΒ]αῦθβ ἰδ --- σου]Ἱὰ δὰ 
ῬοΓῖ ΒΒ ὈΠΎΔΙΓΑΣΙΔΌΪΘ ὀχαρχοσζδαίίος οὗ ἔπο ἴσὰΐ 

ΟΒΑΡΤΕΚ ΧΧΧΙ͂Υ. 

ΤῊΒ ΒΟΡΘΒ οὗ ἃ πιδῃ νοϊᾷ οὗ υπἀοσβίδηίηρ αγό νϑΐῃ δηᾷᾶ Α190 ; 
Απα ἀγϑβῃιβ ᾿1{ Ὁ Ἶ 100]8. 
ΗΘ νὑ8ιο 3 τοραγάϑιἢ ὃ ἀγθϑ 8 
.]ς Ηῖκ6 μῖπη ἐπδῇ σαι ἢ δἱ 8 βῃδάον, δηᾶ [0] Ουγο ἢ δοσ ἐπ τὶπά. 
ΤῊ νἱβίοη οὗ ἀγθϑῃβ 18 (818 ΟΥ̓ΘΡ δραϊπϑί ὑπαΐ," 
ΑΔΒ ὅ 186 ΚΘ Π688 οὗ 8 ἴϑ00 ΟΥΟΡ ρδὶηβί ἃ ἴδοϑ. 
Βτοῖὰ δ 8ῃ Ὁποίθϑηῃ ἐλέη σἢδί πὴ] θὸ οἴθδη Ὁ ἢ 
ΑἈπά ἔγοιμι ἃ ἴ8]86 (πίη " ταῦ ψν1}1 "6 ὑσὰθ 3 ἢ 
Ῥὶνὶπαίϊοῃβ, δπα ΒοΟΙ ΒΥ, 8, δα ἀγθϑιηβ, ἈΓΘ γδίῃ ; 
᾿Ἀπα {86 οεαγί ἔαποίθί, 838 ἃ ὑγοιυϑη Β Ὺδαγί ἰἱῃ {ΠΑ Υ81]. 
1 (Β6Υ Ὀδ6 ποὺ βοΐ ἔγοτα ἴῃ6 Μοεὺ Ηἰρἢ 88 ἃ Ἶ9 υἱδι ἰβδέϊοη, 
ϑοὺ ποὺ (ὮΥ ποαγῦ ἀροὴ {θη}. 
ΕῸΡ ἀγϑδτὴβ ἤᾶνθ ἀθοθι γα ΤἸΏΔΏΨ, 
Αμᾶ {δΠ6Υ δεανο [4116 {μὲ ρμαὶ {μοὶγ ἰσαδύ ἴῃ {ποιλ.ἷἢ 
ΤῊ Ἰὰνν Μ0}}} θ6 ἔπ] 6]1ο ἃ τιιμοῦὶ ἀδοοθρίίοῃ ; 13 
Απᾶ πίβάοιῃ ἰ8 ἔ]8]]6 ὈΥ 8 ἰσυϑινοσίῃΥ πηοῦτἢ.᾿3 

Α τῶδῃ (δδὲ ἰβ ἱπβίγυοίοα 16 Κπου ἢ ΤΊΔΩΥ ἐλίηφδ; 
Απάὰ Βα ὑμπαῦ μαι πχποῖ Οχρογίθηοθ τ7}1}] ἀϊβοοῦγθο ἱμ 6 Πρ  γ.}} 
Ης δεῖ Βα ἢο δχρογίθηοα ᾽᾽ Κποόνϑῖῃ 11{{]16 ; 
Βαυὺ Βα ἐμαὶ αι ὑγαν]]θᾶ ἷ8 0}} οὗἩ βῃῃτθνγάη 88." 
ὝΒδὴ 1 ἰγανο]]οᾶ, 1 Βα ὺν Ἰῶδηγ ἐλέπρϑ, 
Ἀπαὰ 1 πυ)αογβίδπα τροσο ἴμδῃ 1 ὁδῃ ΟΧΡΓΘΒΒ. 
1 νγὰδ οἴ πηθ8 ἴῃ ἀΔΏΡΟΓ οὗ ἀϑϑίν, 
Απα 151 νὰβ ἀδ] νογοα Ὀθοδῦβα οἵ {Π686 ἐλέπδ. 
ΤὮΘ βρίτἰῦ οἵ ὑμοβὸ ὑπαὺ ἴϑθατ (ῃ6 1ωοτὰ 8}4]] Ἰ᾿ἶνϑ, 
ἘῸΣ ΚΠ6]1]Γ ΒΟΡΘ ὧς ἴῃ Ὠἶτα ἰμδὺ βανϑίῃ (ἢ θ τα. 
Ηο σψο ᾿ Γϑδγοία {π6 1,οχὰ 584}} "6 αἴγαϊ ἃ οὗ ποίησ δηᾷ 8811} ποὺ 6 ζαϊπιβοατίοα, Ὁ 
ΕἘῸΓ ἢΘ ἐς ῃἷβ. Βορϑ. 
ΒΙΘ886α ἐς (86 βου] οὗ Ηἶπι ὑμαΐ ἔθαγοί (6 Τοσᾶ ; 
Οκ σψποτῃ ἀοί 6 τοὶγ ἢ “ 
Απᾶ πο ἐξ ἢϊβ βυρροτί ἢ 33 
ΤῊ Ὁ ογο8 οὗ {π6 1,ογὰ αγὸ ὍΡοπ ἔποϑιῃ ὑπαὺ Ἰονο Βῖτα : 
Α 35 ΤΙΡΉΓΥ ρῥγοίθοίοη δηᾷ βίγοῃ Βίδγ, 

οτα. 1-4. --ἴα Ὑ. : ΤῸ Ρ (ἀναπτεροῦσιν ΞΞ Μμέίαν υρισοαγά, 1. ὁ., ταῖδο ἴλ150 ἀχροοϊδέίοθδ). 3 ὙΏΟΘδοΟ. 8 τοχδιὰ- 
(ἢ (πλατχ., λαὰ Αἰ μεμα μροβ. ΤἘδὸ τοσὺ (ἐπέχων) ἰδ {Π1|0 5816 88 δὲ γα σ. 1ὅ, οσθ ἯΓΟ ΓΘΏΣ γεῖψ μροπ, δηᾷὰ ἰὲ σοϊσμὶ ὃ6 
κο γϑηδοσφϑά ἢθγα). 4 ἐς [ὴ6 ΣΟΘΟΠ Ὁ]ΔΏδο οὗ οὔ ἐῤλίπξ ἴο δποίδοσ (Εἰσὶ ἐχκοο σϑοοῖνοδ κατὰ τοῦτο τοι Χ. δδ. 106. 4]. σο. 

(Ο]ὰ [δῖ., δεεμπάμοε λοο); ἑαχὲ. τϑο., κατὰ τούτου). δ Ἔσνεπ α. 8 ΟἹ. 1 δὴ Ὁθ οἱολιῃδοὰ (καθαρισθήσεται, Ῥτοῦ- 

ΔΌΪΥ 8 τοἰϊδίδκο 705 καθαρεύσει,  ΤΟΓ  Βανίηρ οἱοοὰ ἰπ ἴδ οτἰίμδὶ, ἰὰ το τοῖς ἐταμδϊδίοῦ σπου] Βανο τοι ἀοτοὰ ᾿ἰ 68 
ΚΑΙ, ἰπαϊθαα οἵ δα ἩΠ ἢρ66}). δ ἐλαξ ἐλίηρ' τολίελ ἐς ἴαῖδο. 9. ἐγ ἢ δὴ οοπῖο (ἀληθεύσει. ΟἿ. ρτοοδάϊης ποίο). 

γοτβ. θ-83. - ἸΟΑΟ Ψ. : ἰὼ τὴγ (248. Οο. δὐὰ σον. Κ6ο Οὐηη.). 11. βᾳγο ζεἰϊθὰ (ἐξέπεσον ΞΞ {εἰ οἱ οὗ, οΣ ἀοισπ ἥνσνπι, 
δά 80 ἰοδὲ) [δὲ ρξλ ἱποῖν ὑστιδὶ ἴη ὕπϑτα (γσαῖμοσ, ὀκὶν ἐλεὶσ λορε οπ, ἐλπίζοντες ἐπ᾿ αὐτοῖς). 15. Βῃ8}} Ὀ6 ἰουπὰ ροτίοος 
(566 Οὐπι.) ἱέμοιῦε 1108 (ἄψεν ψεύδους, νίοῦϊ δνγακουϊηρ ἀθ᾽ υδῖγο ΠΟρΟ8). 12 ἐς νογζοοϊίοι (866 ον.) ἰο ἃ 16 70] 
τοοῦ (στόματι πιστῷ, ἀδὶ. οὗ ἰπείχυμοαϊ. ὙΓΙΡάοση σοδοδο ἰΐα 1016] πποϑηΐὶ, ἐόν ἰἐδοὶί ἰο Ὀ6 δος, δ Ὀἰέξοχοὰ ὉΥ 
δ του ἐμαὶ σδὴ 6 ἐστιειδά). 

γορα. 9-14. --ἸὉΆΌΥ, : τοδὶ πδέῃ ἐσαυο θὰ (πεπαιδευμένος : Χ. 28. 248. 807. σο. πεπλανημένος). 16 ἀδοΐϊατο νϊϑὰ δ 
[ἐκδιηγήσεται σύνεσιν). 16 (860 Οὐπι.) 1 Ῥγυάθῃοθ (πανουργίαν). 10 Υρῖ. 10 Ὑγηοοο. 30 584}1} οἱ ἴδεν 
(οὐδὲν εὐλαβηθήσεται. Ἐτ᾿ΓΕδοῦ 9 σϑοοῖγοα ἐπ9 ἔοσττοοῦ νοσὰ ἔσοιι Χ. 28. δδ. 106. 4]. 60. (ΟἹά 1κἰ., κὐλὶ ἐγερίἀαδιε) ἐεχί. 
γες., οὗ μή) ΝοΥ Ὀ6 αἴτια (καὶ οὐ μὴ δειλιάσῃ). 

5. κἔσεσίδ (στήριγμα ; δροοῖδεν τοϑάΐῃξ, ἀντιστήριγμα). 

ῶςο᾽ὋὯ, ὁ “ἡ ὃ ὦ Κ'ὕᾳἪ Ιιὧὦδ Ὁ μ5 

 ,»,»δ΄ μ᾿ »Ἂ μὲ μιὰ ῶς ὦ)’ ὦ Ὁ μ» ᾽ [ὋΦ 

16 

Ψοτε. 16-}7..«Ἡ ΑὌΌ.: Το... .]οοῖ. 5 Κὸν ὃ 

ἍΜ Εἴ ἰς ἰΛλεΐγ. 
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Α ἀδέθηςθ ἔγοιῃ ᾿θαΐ,} δῃᾷ ἃ οονϑυϊπρ 2 δῦ τη δ γ ἢ 
Α ῥγϑβογσναδίίοῃ ἔγοτα βίυ ]ηρ, δηὰ ἃ ἢοὶρ ἔγοτα ἔην. 

8Δη οδογίηρ οἵ πιοοῖκοιγ," 

17 ἫΘ γβϑίβοϑι ὺὑρ ἴπ6 βοὺ], δῃηὰ Πρ ὐθηθί ὁ (Π6 ΘΥ68 
Ηο γσίνοιι»)» μθδ ἢ, 116, δηα Ὀ]οββίησ. 

18 δου οίηρ ἩΠδὺ 15 ὙΓΟΏΡΊΆΙΥ σοί θη, ͵8 
Απᾷ [Π6 τπῃοοκογῖθβ οὗ ὑγΔΏΒΡΤΘΒΒΟΙΒ 8ΓΘ ὃ ποΐ δοοδρίθα. 

19. ΤΙ Μοεὶ ΗἸρῈ ἰβ ποὺ ρ]δαβϑθὰ σι} ἐμ6 οἴθγίηρσβ οὐ {Π6 ρο 1688 ; 
ΝΟ ΌΒΟΡ '8 6 ργοριδίθα ὃ [0 βίῃ ΕΥ̓ (86 πιυ!ἰα46 οὗὨ ΒΔΓ 168. 

20 Ηρθτνμβοῦ Ὀγϊηροίῃ 8ὴ οἴου οἵ [86 ροοάδ οὗ 86 ῬΟΟΥ 
Μοοίλ αδ οχιθ ὑπαὶ Κἰ]Π 0} (ἢ βοὴ Ὀϑίογθ ΗΪ8 ἰδ ηθυ᾿Β ΘΥ68. 

91] ὌΤὍΒδ Ὀγοδά οὗ {πὸ ποϑαῦ 18 {πο 116 οὗἩ [ῃ6 ροοΥ ; ̓ δ 
Ηο ἰδεῖ ἀοίγδυάοι ἀέρι ὑἐπογϑοῦ 1 8 ἃ τδῃ οὗ Ὀ]οοᾶ. 

22 δ ἐδδῦ ἰδιϑί ΔΌΤΑΥ ἠδ ποῖρηθοτ ̓Β ̓ἰνίηρ᾽ Βα ἢ ἀπ; 
Απά Β6 ἐμαῦ ἀοίγδυά οί ὑπ6 ἰΆΒΟΓΟΣ οὗ ἷ8 Εἶτο ἐδ ἃ Ὀ]Οοαβ θυ. 

28 θα ὁη6 δυ ]άοῖδι, δῃα Ὁποῦ Ρυ} ]}ο ἢ ἄονσῃ, 
Ὑμδὶ ργοβὺ μανὸ {Π6Υ̓ πιοτο ἔῃ δη ἰδῦοτ ὗ 13 

24 ὙΠ Θη 906 ρΓΑγυϑίι, δηᾷ Δηοῖ Ρ ΘΒ ΓΒΘΙΒ, 
ὟΤοϑο νοΐοϑ ψ}}1 ἐμὸ 1ογὰ βθϑγν ὃ 

25 Ηδ ιἰδιδὶ ψγαβϑῆϑί δὲπιθο} ἢ Ὀθοδαδβα οὗ 15 4 ἀθϑδα ὈΟΑγ, ἱξ ἢ6 του 1ὑ ἀραΐη, 
ὙγΒμαῦ δνδίϊϑιμ Βἷ8 τδβδίηρ ἢ 

926 901. ἴδῃ ἰΠδῖ ζαβίθι ἢ ἴὸῸγ δἷ8 818, 
ἈΑμπᾶ σοοίὰ δραίῃ, δπᾶ ἀοοί [6 ΒΒΙΩΘ : 
ὝΟ Μ}}} Πϑδγ .ἷβ ργαγοσ 
Οὐ σιδὶ ἀοἱἢ ἰξ ργοδί ὑπαὶ ἢ Βυμπα]οᾶ Ηἰπι861 ἢ 1 

ΨοΣε. 16, 11. --Α.Υ͂. : 1 μΒοοὶ (φ60 Οσηι.). 
4 Ἡσλ ιξοποῖδ. 

3 ΘΟΥΟΡ. 8 ἤτοι ἴδο ξωὰμκ αὐ Ὡο0 (11ξ., ἥονι ἐλ6 ποον, νι σαν). 

άτε. 18.2.0. ---5 4, Υ.: Ηδ ἔδιδὲ σδογίδοοὶμ οὗ α τλίπξ (θυσιάζων --- ἴδ ἐγαπιεϊαἴοσ Ῥσοθα} τοδὰ ΓΊΩ, τῆθα ἈῸ 
“θουᾶ μανὸ σοδὰ ΓῚ:ῖ, ἰ. 6.) ἰοοκ [δ9 Ῥδσβοὴ ἔον (πο ἰδίῃ --- ἐξ ἀδίκον)... .. λίς οὔοτίπα ὦ τἱ σα] τι. 

(τασε., ἐλε πιοοξεγίθ. ἴπ 248, ΟΟ. ἴοσο τγχδϑ τοδὰ δωρήματα 705 μωκήματα) οὗ υδὲυδὲ “4 (ἀνόμων) ἀγε. 
10. ἐς ὑδοῖν ὁ (ζωὴ πτωχῶν). (ἀσεβῶν). 8 μαςϊδοὰ (ἐξιλάσκεται). 9 Ὕδονο. 

8 κἰζι 

1 υἱοεϊκοῦ 
11 λέγπι ᾿μοσοοῦ (Α. Ὑ. ῬγοΌΔΌΙΥ 

τεδὰ αὑτόν αὖνος ἀποστερῶν, ἰδοίιοορὰὶ οὗ αὐτήν, ἰ. 9., τΩ846 ἐδ) ῬΥΟΠΟΌΏΙ τοῖον ἴὸ "" Ὀχοδά,; δηά ποὺ τὸ “" 11ζ9}; δ0 248. 6ο.). 
Ψοτη. 223-25. --Ἰ΄ΑῸ Ὺ. : ἐλεπ Ὀσπὲ Ἰδθουξ. 

{ τοῦδ. 18 ΐφ ΠΌΣΟ] πη ς ὑτοῦὲ πἰπι. 
18 αἵϊον ἐὰλδ ἐοιελέπς, 67 (ἀπό; ποῖ ὑπέρ, 86 δὲ 1 Οὐκ. χν. 29). 14 βο ὦ 

σπάρτβε ΧΧΧΙ͂Υ. (χχχί. οὗ ἰὩο Οτϑοῖ ἐδχιί). 

νει. 8. ΤῈΘ νἱδίου οὗ ἄγϑϑιωδ (ὅρασις ἐνυκ- 
γίων), ΟΥ ἐλὲ ἀτεαπι-υἱδίοη, ΟΥἩ δἰταρὶν ἐλ υἱδίοπ, ἰδ 
τοῦτο κατὰ τοῦτο, ἰἠὶς αὲεν ἰλαί, οἵ ἰλὶδ οτεν ἀσαϊπδὶ 
λα. ὙΥ͂δι ἰδ ταεϑιῦ 18 δῆονπ ὃν πο ΤΟ] τς; 
εἶδιβο. Ὑ ΘΟ ἈΓΘ ΒΤ ΡΥ τεβοοςοη8 οὗ ΓΘ 8] 1168 
88 [0 ἔφοοθ 8 Τοβοοῦθα ἔγοπι ἃ πιΐστοσ. ὙΠΟΥ͂ ΔΓ 
ποῖ τοΙΏΘΟΙΥΟΒ ΤΟ} } 1.66. (Οἱ. 15. χχῖχ. 8. 

νον. 4. Τῆι γοΐογθῃσο [8 81}}} ἴο ἀσϑδπηβ, το ἢ 
88 Πὼ164] σληποῦ Ὁ6 δχρϑόνοά τὸ ἰοδὰ ἴο δῦ ἰ5 
Τ68] δῃὰ ἔσμο. 

Ψοχ. 6. Αδϑ νἱδίϊδίου, ἐ. 6. ἴδ 186 (πὸ ὙΠ Θη 
ΟὯ0 8 ππάοσροίῃς Βροςΐ) ἀϊδο: ρ] πθ, θη ΠΘ 18 
δυϊοτίης ομαδιϊδοιηθηῦ. [Ὁ ἰθ ῬοΟΒβὉ]6, ὨΟΎΤΘΥΟΥ, 
[ο ἴδκο ἐν ἐπισκοπῇ δῖ ἴῃ ἃ ροοά βθη86θ. Οἱ. 
ὅσο. χχ. 8, χχχὶ. 10, χ]. 8, χΙ!. 16, ῶδ᾽,; Ναυπιῦ. 
χῖϊ ΟΣ 1 Κίηρβ [ἰ, 5; δη. ἱϊ. 1, ν. 12, νἱΐ. 1. 
τοαὶ πεΐμηδ νγᾶ8 δείδοποὰ ἴο ἀγθδτηβ ἰῃ δοςίθης 
ἄμηοδ, δίῃοης 8ἃ}} ρϑορῖοβ.0 ὍὙμοβο νυν οὶ ΘΟπιΘ 
ἰονδσὰθ τπουπίηρ ΟΓΟ τοραγαθὰ δ ρδυίςςῃ ]αυ] 
ἱπηρογίδηξ. Ὑ}6 δον ἴῃ {Π6 δῖον ρεσιοάβ οὗ {Π6ῖτ 

ἱ βοοδιο 4οἶδο ϑαροτγευ ἰοῦ 1η ΓμἷΒ τεδρϑοῖ. 
ΟΥ. Ὑο8., ΑΙπέϊᾳ., χυὶϊ. 6, ὃὶ 4; Βεἰϊ. ζ7.α., ἱ. 8, 8ὶ 8. 

ον. 8. Συντελεῖσθαι ἴοτ ΤΊ232, δὲ Λιζπιεά. 
Οὐ Οοδοιϊπδ᾽ ζε:., απάθν ἐμ ποσὰ, (Ὁ). ΤῈ 
ποτὰ τελείωσις ἢπ ἰδ ἐο]] ον ρ οἶδα δα τῦδὲ Βᾶγθ 
[86 βδδΠ)0 ζΘΠΕΓΤΑΙ τηρδηΐῃρ, 80, ἰἢ ΟΓΘΥ ἴο ὑτο- 
βέεττὸ (ἰ9 1.51. 

γος. 10. ᾿Ἐπειράθη ταϊρηῦ 6 ἰάθη, νίτ 

Ἐτίιζβομθ, ἱπ [Π6 δϑ80 οὗ ἐσπιρίοα, ἰγίδα, Ῥτουεά, 
ἷ, 6., ὮΘΓΟ, ὈΥ͂ πιο ἢ ἱπ ΘΓ ΟΟΌΓΒΘ ὙΠ ὉΠ Ἰπνου]ά. 

γον. 11]. ὕμπάοτσβίδῃα τροσο ἴμδιη 1 οδῇ θχΧ- 
Ῥγϑαδ. 1ἷὉ., Απά πιόνὲ ἰλαπ τὶν τρογβ 8 πῖν τπάογ- 
εἰαπαϊπο, ἱπίαἰἰἰσεπςε. Οἰἤοτβ τοπάθγ: “ Απά ἴΠ0 
τὰ αἰ οἀ6 οὗ ὑπϊηρδ τ οὶ παν Ὀοί4]]ΘΏ ΤῺΘ ΔΘ 
ΤΑΥ͂ ἰῃ 6 ]] σθησα ; "ἢ ἑ, 6., πᾶνθ τηδθ πὴ ἰη [6] 6 πῶ. 

νοΣ. 13. ΟΥ̓ΓΒ686 (48). Νοῖ, 88 1: βΒῃου]ά 
866π), ἢἶδ8 δοαηἰγοαὰ ἰῃ 6] ἔροηςθ, Ὀπὶ δῇ 0] οσβ, 
ΘΒροοΐδ}γ τῃθ χὰ οὐ (πὸ Στὰ {πᾶῦ ἰ8 ΘΥΟΣ 
δίγοισ θά ουΐζ ἴο Βαγὸ ἴΠ088 ὑπδὺ ἔοατν ἢ Ϊπ,. 

γογ. 15. Τῇθ δΏΒΝΟΣ [0 ἴμ686 4υθ δι] 08 ἰΒ8 
ἰουπὰ 1 ἔπ ξ0]] οὐ 6 156. 

γεν. 16. Καύσωνος. Τμο θαδίνπὰ (7) 
18. ῬΓΤΟΡΔΌΪΥ πιοδηῦ, Ὑ Πἰσ ἢ σΑΠπ6 ἴγοτῃ ὕΠ0 βῦθρ μο8 
οὗ ποϑίθγῃ Αὐϑθίδ, δὰ νγῶβ ὙΘΥΥ ΒΌΔΣΡ 8δῃὰ τΥἱο- 
ἰοηῦ (θη. χὶὶ. 6; Φοὺ χχυῖϊ. 21; 18. χχυὶ 8), 885 
611 Δἃ8 ΥὙΘΥΥ ΟΥΥ δηὰ δυτγηΐηρ, δᾶ Ὠθησθ οἔίθῃ 
αΐτα ᾿π) Σου ἴο νοχοϊδιϊοι. 

γογ, 17. Τὴὐρκμίθμϑι [86 ΘΥΘ68. 
Ὀοϑῖὰ ΜΠ Ἰο Οἱ. Ρβ. χχχὶν. δ; σου. χχὶχ. 18. 

γος. 30. Ἦο πουϊ]ὰ τοῦ [86 ΡΟῸΥ οὗ Γπαὺ ΜΒϊςἢ 
Ὧδθ. [Π6 ΚΡΡΟΣ οὗ ἐμοῖς ᾿ἰἔθ, δῃὰ 80 ΓΌΔΙΠΥ τοῦδ 
ἴποπὶ οὗ ᾿τέθ, δορά ἴδδὲ πάθον αἰτουπιδβίδηοθα 68ρ6- 
οἶδ} δρετγδυδίίηρ. 

γον. 23-.26. Τῃο τπουρπΐ οὗ ἴπ6 ργϑοθάϊη 
ΥΘΓΒΟΒ ἰδ ΟἈΓΓΙοα ζογνγατὶ. Τὴ ῬΟΟΥ ΤηΔΏ, Δη 
6 Ὑ8ο τοῦδ Ὠἰτὰ ΟΣ ἃ ργοΐϑηβο οὗ βογσνίηρς Οοά, 

Μαῖα μϑηλ 



9608 ΤῊΕΒ ΑΡΟΟΘΕΒΥΡΗΑ. 

Δ͵Ὸ ῬΟΓΚΙῚρ' δαίηδῦ ΘΔ 0 ἢ) οἴμοσ. ὍΠῸ Ἰδυῦον ὈΣΑΥΒ, ] ἰπ ἰο το σ δὰ βρὶ δ, 18 νν1}}} }}Υ ἐγαπδρτοβαθά. ΤῊ 
ὙΠ||6 106 Ι͂ΙΟΥΤΉΘΥΡ ΟΌΓΒΕΒ, δ8πὰ 8 ΣΡ ΊΘΟΙΒ ἀοὰ 8 1 250 ὙΘΥΒ6 ὙὙ88 υ804 ἴῃ [ἢ 6 ΘΑΥΙΥ ΟἾ ΓΙ δύ σΒΌΤΟΣ 
ΤΏΟΤΘ ᾿ἰΚοΙν Ὁ ΠΡΑΣ ἴΠη6 ΘυγΒ68 ἤδη [Π6 ὈΓΆΥΘΤΙΒ. } ἴῃ [6 ΘΟ ΊΤΟΥΘΙΒΥ σϑβρϑοηρ ἰδ9 Ὀδριδπλ οὗὨ Βοῖ- 
Απ οχίθγῃδὶ οὔβογναμοθ οὗ ὕπο σθγθ 14] ΔῈΝ | οτἷς8. 
σδπηοῦ ὃὉ0 Οὗ ΔΩΥ͂ Π6ΙΡ ἴ0 ΟἸὨΘ, 1ξ [Π6 τηογϑὶ Δ, 

ΟΒΑΡΤΕΕ ΧΧΧΥ͂. 

1 ΗΣ δαὶ Κϑορϑίῃ {π6 ἰὰνν Ὀγϊηρ ἢ ΤΩΔΩΥ Οἴτῃ ρ, 
Ηὸο {ἰπδὶ ἰδ μϑϑὰ ἰο {Π6 οοτητηδπάτηθηϊ οθγοί ἃ ἐμδηῖκ οὔονίηρ.ἦ 

2 Ηδθ (δαεὺ τϑαυϊ οί ἃ ροοά ἔτη οἴθγοῖ πο ἤοαγ, 
Ἀπά Πι6 (Πα ρσίνϑί 8|1πη8 βδουβοθί ἢ ̓ΓΑΪ86. 

8 ὙὍο ἀδρατγῦ τοι ψ]ΚΘάΠ688 ἐδ ἃ (μἰηρ᾽ ρ]ϑαβίηρ ἰοὸ {π6 1ωοτὰ, 
᾿Ἀπὰ ἰο ἀδρασγί ἔγομι ὃ τ ὶρ  ΘΟΌΒΠΘΕΒ 18 8 Ρτγορὶ ἰδέϊοη. 

4 Ὅπου 58}8}1 ποί ρΡρϑδγ διῃρίυ Ὀδἔοσο 186 Τωοτὰ, 
ὅ ἘῸΓ 8ἃ]] {π686 ἐλίπιφβ αγὰ ἰο ὅθ ἄοπια Ὀθοδαδθ οὗ {86 ΘΟΙΙΙΔΠΘΙηΘΏϊ. 
θ0. ΤΒδ οὔεγίηρ οὗ 8 180 τηδῃ ὁ τη ἢ [Π6 ΔΙᾺ ἔαδί, 

ἈΑπὰ {Π6 βνϑϑί βᾶύοῦ ἱμογϑοΐ ἐ8 θεΐογο (6 Μοβὲὶ ΗἹρῇ. 
7 ΒΘ ββδογίῆοσθ οὗ ἃ 78ὺ τηδῃ ἐξ δοοδρίδ]9, 

Απά (Π6 τπϑυλουΐϑὶ ἐπογθοῖ 8881] ποῖ ὅ θ6 ογροίθῃ. 
8 ὍΟὶνο δα Ἰμογὰ ἷβ ΒΟμΟΥ τ ἢ 8 {γι ΘΠ ]Ὺ δ 6Υγ6, 

Ἀπά ἀϊμαϊηΐβὴι ποί (Π6 βγβίἔγυϊϊ8 οὗ {Ππΐη6 Ὠδηᾶβ. 
9 1 4]} ἐν ριἶϊβ βῆονν 8 ὀῃθϑῦα] σουῃίθῃδῃοθ, 

Απὰ ἀεαϊοδίο Ἷ ἐὴψ {{Π 65 τ ἢ ρἸδάπο688. 
10 Οῦΐνο υπίο {6 Μοβι ΗἸρΉ δοοογάϊηρ 88 ἢ6 Βαίἢ ρίνϑη," 

Απμᾶ 88 ἔδοι; παβὺ ροίίθη, σένα “ἸῺ ἃ ἔΥΙΘΒΑ]Υ ̓ 6Υ6. 
11. Ἐὸγ Π6 [μογὰ ἰδ Γθοοιρθῃβογ, 9 

ἈΑπὰ Μ}}} σῖνθ {Π66 βϑύθῃ {}Π|68 8ἃ8 ἴῃ Π6}. 
12 θο ποὶ ἐλήπἪ ἰο οογγαρὺ σι} σὶίβ, ἔον δωσῆ ὨΘ γ11} ποὺ γϑοϑῖγθ ; 

Αμά ἰγσυβὺ ποί ἴἰο ἀητΊΡἬΘΟῸΒ ΒΟΥ ἤ068, 
Εὸν [86 Ἰιογὰ 18 Ἰυᾶρα, 
Απᾶ ἢ Ὠΐτη 18 ἢὨῸ Γϑβρϑοί οὗ ῬϑυβΒΟῃΒ. 

18 ΗΘ ψ]]] ποί δοοθρὺ απῷ Ῥθύβοῃ δραϊηβὺ ἃ ῬΟῸΓ 3 Ὦ, 
Απα 1 ψ1}}} ἤθὰσ [6 Ῥγδυϑγ οἵὗ δίτη {πδὶ 18 τοηροᾶ.Ἶ3 

11 Ἠὸο Μ]]] ποὺ ονϑυϊοοκ 15 {π6 βαρρ]ϊοδίζοῃ οὗ 8 οΥρῆϑηῃ, 
Απᾶ ἃ ᾿" πϊάον, [ἢ 816 ροὺγ ουὖῦ Λεῦ σοταρ]δὶηί.᾽ δ 

1ὅ 0ο ποὺ [Π6 ἴθδυβ τὰ ἀοόννῃ ὑῃ6 τὶν 8 Ομ 8 ἢ 
Απᾶ 18 ποί ᾽5 ΒΔΓ ΟΥΥἿ δραϊηβῦ Ὠΐτη ὑῃδύ σαι βοίἢ {Πϑῖὰ ο 4} ὃ 

16 Ηδ ἐδδΐ βοσνϑίδ δοςθρίϑ!υ 8881} Ὀ6 τϑοοϊνοᾶ," 
Απᾶ ἢΪ8 ὈΓΑΥ͂ΘΓ 5114]} γθδοῦὴ ἀπίο [86 οΟ]ομαβ. 

17 Το ῥσδᾶυοῦ οὗ [86 Ὠ.Π10]6 ραββοί ἐπτου ἢ 15 [86 οἰουᾶμ, 
Απὰ {1}1 ἴξ σουῃθ πίρῃ,}᾽ ἢθ νν}}} ποὺ Ὀ6 οοτηξοτίοα, 
Απὰ ν}1}1 πού ἀδραγῖ, 11 (η6 Μοβὲ ΗἸΡΉ 8}}41}1 Ἰοοῖὶς ἀροι Ηΐπι, 9 
Αμπά Ἰυᾶρο τἱρῃ θοῦ γ,2 δηὰ δχϑοῦίθ πα σηλθηί. 

1 Αμάπβιμο Τογὰ Μ1}} ποὺ θ6 βἴδοκ, 
ΝΟΌΣ ψ|11 ΒΘ Ὀ6 Ἰοηρ βυξοσϊηρ “5 ἑονσαγαβ (Ὠθιη, 

ορβ. 1-6. - -ἴ Α. Υ. - τη ρο οί οὔὔοτίηρΒ ὁπουσῃ. (Ὑπὸ ποσὰ 16 πλεονάζει, ὈΌ ΤΠΘΔΠ 5 ΠΟ ΤποτῸ ἔδδη ἐδδὲ ἐπ Οἴδοσίηκ 
ἃτὰ δρυηάδηϊξ δῃᾷ τς.) 3 Ῥεέδοθ οἴὔοντίυρ (σωτηρίον ΞΞ θυσία σωτηρίον, ΔῺ οἴὔετίπα ἴοΣ βοϑ Ὀ]θδαίηρ τοοοί γοά, 
ΘΒΡΘΟΪΔ}}Υ ΘΙ γοσϑποο ΡΟΣ ΒΟΙΏΘ 6Υ]])}. 8 {οΥϑδκὸ (βδιὴθ νοσὰ 18 χωπάογεα " ἀδρασζὲ ἔγοσα "᾽ ἴῃ [86 Ῥγοοθάϊῃξ στωοθο) 
4 1850 τἱχαύθουβ (δικαίον). δ᾽ ΠΟΥ͂ΟΣ (οὐκ). 

ψοτα. 1-}1. -- 6... Υ. ρμοοὰ (ε66 Οογι.. 7ἧἔ ῴἀοάϊσαϊδ (τρᾶσῃ., 5εέ ἀρατί ; ΟΣ... ἁγίασον). 8 δῃσϊομοὰ ἐλεε (κατὰ τὴν δόσυ 
αὐτοῦ). 5. ἙὨΘΟΓῺ] (ἀγαθῴ, 88 ἰῃ ΥὙὸΣ 8). 10 1οτὰ τϑοομηροαδβοίδι (ἀνταποδιδούς ἐστι). 

ὕατβ. 18-11. -ἸΑΟΥ. : Βαῦ. 12 (89 Ορρσϑδβεὰ (ἠδικημένου... 15 ἀφερίρο (ὑπερίδῃ. 15 ἐδο οι βοτῖοβα (ὀρφανοῦ), 
Νοὸσ ἴδ (καΐ). 16 Ὑ3Πὸπι 829 Ρουτοίι (ἐὰν ἐκχέῃ) ουὐ λὲν Θοι ]δἰ αὐ (εθ6 Οὐρη.). 16 ἃς ποὶ (186 ἴοξοο οὗ ἔπ ὑχϑοδάϊης 
οὐχί ἰδ ἴο ὍὉ6 ὈτουρὮϊ Δ] ομβ). 117 τλ6 Τιονὰ 381} Ὀ6 δοοορίϑᾷ ᾿ ἢ ΔΥῸ (606 ΟΟνη.). 16 νἱοσοοὶἢ (δεήλθε). “} 
(οἴ ΟΣΒ, “' ὮΘ ᾽)) ΠΟΣὴ6 Ὠἰρὰ (86 Οὐη.). 30 Ῥομο]ὰ (ἐπισκέψηται. Βυπδου 5 Βιδείισενὶ, ἰοοῖ ἑπῖο ἐξ; Βτιϊαδομο, ἀρρεσ', 
ὁ εν ἐπ). 

ογβ. 18-20. - ΑΙ. : Τὸ (καί, οἴ. ὉΥ 248. 6ο.) ἡυάκο τὶ κι οΟΙ 8} (ἐεχέ. γές., δικαίως : 248. 6ο. ΟἹά ἴΔε., δικαίου:. 
Ἐτὶ Σθο ὁ τοοοΐγϑα δικαίοις ἤροτο 111. Χ, δὅ. 106. 166. 1... 533 Εοτ (καί). Ὅ ἴτο Μικαῖν (248. (ο. δὰ ὁ κραταιός αἴίεῖ 

Γ 
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ΤΙ] Βα μᾶνθ βιν θη ἰ0 ἔγαρτηθηίβ ' {86 ἸοἷπΒ οὗ (86 πηταθγοῖξαὶ, 
Απμπᾶ σϑρϑὶα γσθῆρθβθῆοθ (0 ὑπ6 Ποϑίῃθῃ ; 
ΤῊ] 6 δᾶνθ ἰδίζθῃ ΔΎΔΥ [86 τυ] ϊπᾶθ οὗ {86 ῥὑτουά, 
Απᾶα δι θη ἴο ἔγαρτηθηίβ 5 {86 βοδρίγθ οὗ 86 πησὶρύθοαβ ; 

8 Ὅχοῖκοιι (866 

19 ΤΠ] Β6 μᾶνὸ τορδὶα 8 ἢ τῶδῃ δοοογαϊηρ ἰὸ Ηἷ8 4666, 
Ἀπὰ ὁ (86 ψοῦκβ οὗ πϑῃ Δοοογαϊηρ ἰο ὑπο ὶν ἀ6 Υ]068 ; 
ΤῊ] μα δνθ Ἰυᾶροα [86 οαι86 οὗ ᾿ἷ8 ΡΘΟΡ]θ, 
ἈΑπά τρδ66 (Πθπὶ ἴο ΓΘ]οἶο6 ἴῃ ἢΪ8Β ΤΏΘΓΟΥ͂. 

20 ΜΜδχγοΥ ἰβ β6δϑοῆϑθ]α ἰῃ (86 {ἰπη6 οἵ πἷ8 Δ] οι] ὁ," 
ΑΒ οἰουάβ οὗ ταῖη 1ῃ {π6 ὑἴτηθ οὗ ἀσουρδί. 

αὑτοῖς) Ὀ6 ρΡδέϊοῃὲ (μακροθυμήσῃ). 1 ἰμ κυπάον (συντρίψῃ, κατηθ γοτὺ δα ἰῃ ἐδ ἐμ τὰ 11πὸ 70] οπτρ). 
Ῥτοοοδάξης ποΐθ). 8 χοηῃάοχοα ἰο δύεγῳ (ἐσαπδὶδιϑὰ “' σεραία,᾽" ἰπὶ ρσοοοάϊῃᾳ γΌΣ80 ; “" ΣΘΟΟΙΕΡΘΏΘΘΙΙ, γὰξ. 11 ; “"σοᾳοΐ!- 
οἱδ,᾽" τος. 3). 4 Απὰ ο. δ οὗ αἴδίοιίοι (αὑτοῦ 6 οτἱ δὰ Ὀγ Χ. 248. 6ο. Οἱὰ 1Δέ. ὅγε. ΑΣ.). 

Ομβάρτεε ΧΧΧΥ͂. (χχχὶϊ. οὗ ἔμ ασϑοκ ἴοχί.) 

όοσ. 1. Τῆθ τροδηΐῃρ 18 ὑπαὶ 9 ΟὈΒΟΓΥΒΠΟΘ 
οὗ [Π0 Δ 8 Θαυΐνα]οπί ἴο [Π60 οὔἶοτίηρ οὗ τηϑην 
δβαογ ἔςθβ. Τὸ Κϑὸρ [0 σοτητη τη θ 18 ἰ8 [0 ΟΥ̓ΘΥ 
ἃ τη Κ- οἴοσίην. Οἱ 1 ὅδιω. χυ. 22; δ. Ἰϊ. 17, 
19; Φυσ!πῃ χν!. 16. 

γον. 2. Βοαυϊίοί! ἃ φοοᾶ ἴσῃ [ἰοισαγαβ α 
“7 εἰϊοιο-τια ἡ] ΟΒΘΥΘΊἢ ὅτὸ δοῦν. ΤΠαδῦ 19 [Π6 ΒΗΤΩΘ 

ρα ΟΥ̓ δεεῖξ ποί, τοηυῦβῦ Ὀ6Ὸ δΌΡΡΙ]Θἃ, δι ἴπ [ἢ9 

γον. 14. Ἡῖΐζοσς οοσωρϊαίηΐϊ, λαλιάν. ΤῊ 5 ατοοῖκ 
ννογὰ πα ]οδίοβ (δῦ (ἢ 6 ΡΘΌ ΟῚ τνᾶϑ τίοἢ ἴῃ τογά8, 
88 4068 4150 [6 ρῥτοοθάϊηρ νοτῦ, Ὀπὲ πὶ Ββουΐ βυρ- 
ποδί ΠΘΓΘΟΌΥ 8 ἀαδρτγθείδιίΐοη οὗ ἴΌ. 

γεν. 15. 18 ποῦ ΒΟΥ ΟΣΥῪ δχαίῃδί. Ηδὺ ΟΥῪ [ὉΓ 
85 δαυΐῃρ [Πδὺ Π6 8168 8. “ πιοδῦ οἴἴδοσίηρ." --- ΠΕΡ νυ 8868 δρ αὶ πϑῦ ἰπ). [0 18 ποῖ τηϑδηΐ [ἢδὲ 

αἰνοῖ δἰσδ, ποιῶν ἐλεημοσύνην. ὅϑΠοννϑ ἃ πιοῖ- 
εἰ} δρίσὶς ἱπ 8 ΓΟ] οη8 ἴ0 818 ζ6]] ον τ 6 ., 
Ῥιβδοιϊοθϑ Ὀδποῆςσθῃοθο. --- ΒαοΣ  Βοοῦ Ῥγαΐδβο, θυσι- 
ἀζων αἰνέσεως, ἷ. ε., ἰδ α ξασγί οεν 07 ῥγαΐδε. ΤῺΘ 
Ρδυε οὶ ρ]9 18 υϑοὰ 88 ἃ διυδοϊδηῖνο. Οὐ. ΜίμοΥ, 
Ρ. 3563 ἔ.. 

γεῖβ. 4-6. Το ουἱτνατὰ δοὺ οὗ βδουῆσθ νΆ8 
ποῖ ἰπάοοα {ΠῸ τηοβί ἱπιρογίδηϊ πηδοῦου, Ὀαῦ ἴδ ννἃ 8 
ἱπιροτίδηϊ δηὰ ποϑάξῃ!]. --- ΜΑΚοῦΒ {86 ΔἸίδν ζϑῖ. 
Το ἔλξηοεβ νοι] ὃΘ ἃ δἷρτι οὗ ἴῃ ΘΧΟΘ]]οποΘ δηὰ 
δϑυπάδηςε οὗ ἴπο οἴξοτγίηρ5. 

γεν. 8. Το ἔριν (ἀγαθῷ) ΘΥΘ ἷθ. ΒρΡΟΚοπ 
οὗ 88 ἀἰπι ρου ΐϊϑηθὰ ἔγομα [6 πἰσραγαϊγ ομθ. ΟἹ. 
Ῥτονυ. χχὶϊ. 9. ῬσοΌΘΟΙΥ ΓΘ Ὑ 3 βιοοά ἰῃ 186 
οτίσί δ], τὶς ἢ ἰδ οἔὔοη ἔουπά ἴῃ ἴΠ9 Τ δὰ 4150 
88 Δ ΘΧΡΥΘΒΔΙΟΙ ΤῸΓ ζΘΠΘΓΟΒΙΥ. 

γεσ. 9. Ὁ. 2 ον. ἰχ. 7: “Νοῖ σγυάρίης!ν, 
ΟΥ ΟὗὁἨ πΘΟΘΒΟΙΥ: [ὉΓ ἀοἀ Ἰονθίῃ 8 σἤθοσίαὶ 
δίνουν." 

γεσ. 12. Δωροκότκει. 

ἢθὺ ῬΥΔΥΘΥ ἰδ [8618 δὴ ἱπηρτγοοδθίοη. ΟἿ. ἔχ. χχίϊ. 
22, 28; σθαι. χχίνυ. 17; ὕβ. ᾿χυὶ. δ; Ῥχονυ. χχιϊ. 
10, 11. 

γον, 16.Ἡ. ἘΝ εὐδοκίᾳ 8 ΟὈΝΙΟΌΒΙΥ ἴο 6 οου- 
ποοίοὰ πίϊ πὸ ργϑοθάϊην νψογά, θεραπεύων, δηὰ 
ποὺ «ἢ [Π6 ζο] ον ίης, 88 ἰὴ ὕΠ6 Α. τ 

ον. 17. Οὐοχοθ πΐφῃ, ἱ. 6., ἰο ἀοἂ ; υπι]ϊ ἰξ 
[88 σγοδοῃοὰ ἀοά, ογ, ἰῃ οΟἵΠΟΣ ποσάϑ, ὑπ} δὴ 
ΔΏΒΝΘΙ ΘσΟΙ6Β, ἢ6 Νν}}} ἠοῦ γϑϑῦ. 

ον. 18. Τί νοῦβοϑ 18-20, 43 τἘ9ῈΙ1 85 {Π6 ζ0]- 
Ἰοννΐηρ ΡΥΔΥΟΡ, χχχνΐὶ. 1-9 (χχχὶϊὶ. 1--11, χχχνὶ. 
11-17, οὗ [ῃὴ9 ὅτοοῖς ἰθχῖ), ϑῆον πδὲ ΟἿΣ ὈΟΟΚ νγ88 
τί θῃ ἰπ ἃ ἐἰπη6 οὗ ργτοβϑδῦ ὕγοιι Ὁ]6. 

γος. 20. ΜόσοΥ (,. 6., ἴθτθ, 88 ἴδ οοπίοχἕ 
Βῆονβ, ἰδ πιοτον ὁ77 (σοα) ἰΒ ΒΘΔΒΟΏ;ΒΌ]6 (ὡραϊον), 
"Μιιίησ, αεἰἰφλιψμ. Ἰῃ οτγάογ ἴο υηάογβιδηὰ [ἢ9 
ἔογεοθ δηὰ Ὀθδῦι οὗ ὉΠ18 1 πϑιγατοη, Ομ6 Ὡ 669 
ἴο ΤΟΟΆ]} {86 ἔδοῦ ἰδ ἴῃ Ῥδ]ΘΒῈ1Ππ6 [ἢ γαῖ οδπιθ 
ΟὨΪΥ͂ ΑΥΓΟΣ ἃ. ἰοης βθάβοὴ οὗ ἀγτουρὶῦ, ἀπὰ τμαὶ ἰξ 
Ὀτουρσηῦ ΗΠ ἴδ, ἔογῦ πὸ στ ΠοΪθ ἰδηα, ΘΟΟ]Π6Ε8, 
ΠΘΑ ΓΝ, νογάασο, δηὰ ἔγυ []η0886. ΤΠ βαμληθΓ 

ΤΗο ποτὰ ἰβ ἐουπα ΟὨΪγ [ ὈορίηΒ δὺ [Π6 ϑῃά οὗ Αρεῖϊ, δμὰ σοῃίϊμυθ8, τὶ τἢ 
Β6ΙΘ διὰ δὲ 8 Μβϑος. ἱνῃ. 19, ἰπ ΒίὈ]ῖο41 Οτσϑοῖκ. ἰὄνογ-ποεγϑαβίης πϑϑῦ, ὩμαθΥν οἶθᾶσ, οἸου 1988 βκίθϑ, 
᾿ς τη} (0 ὀτὶδε ιϑὰ σίδ. ϑοιμοιμίηρ 11 ἀο ποὲ ] Ἐπ0}} Οοἴοῦες. 

ΟΒΠΑΡΤΕΚ 

1 
») 
8 

4ἝἜο͵ Α5 ἰδοὺ ναϑῦ βδῃοῦ ρα ὅ ἴῃ 

ὄ 

ΧΧΧΥ͂Ι. 

ΗΑΨΕῈ τΏΘΓΟΥ ρου 8, Ο Τογὰ ΟΘοὰᾶ οὗ 4]1], ἀπ Ὀ68ο]ὰ Ἶ τώ, 
᾿Απᾶ βοῃᾶ 23 (ΠΥ ἴδϑαν Ὁροὴ 841} (Π6 πδίϊομβ. ὃ 
ΤΑῖν Ρ [Δ Βαηὰᾶ δραϊηϑὺ [Π6 βίγβηρθ ὁ ΠΔΙΙΟΉΒ, 
ἈΑμπά ἰοὺ ποῖα 866 δ ΤΥ ΡΟΥΤΘΓ. 

8 Ὀοΐοτο {ἤθχα ; 
δο ὃ6 που τηᾶὰρπϊῆρα ἴῃ Ἶ (μ6 πὰ ὈΘἴογα ἃ. 
Αμὰα Ἰ᾿δϑὺ θὰ ΚΠΟΥ ἢ 66, 88 γῦο 4180 " αν Κποῦχῃ (ἢ66, 
ΤὨδὺ ἔθ γὸ 18. ἢὸ οὐ Ὀαπὺὺ ἰἢθ6, Ο Ι,οΓγά.9 

Υοιε 1-Ὁ. --Ἰ Δ. Υ. : θοδο]ά (ἐπίβλεψον, ἰοοῖς ἀοτσῃ ΜΡοΉ. 
3 βειιὰ (1ἰ{., εασὲ. ..  Ἡρο᾿, ἐπίβαλε). ἴϑοϊχ ἄονει ἴο 600 Ἡδδὲ ἴδ 60 δἰσϑδηβοὶν κοίπρ 08). 

αἴϊον ἴμοο (248. Οο. ΟἹά [Δὲ. ὅγγ. Αὐ. βαῦο ἴπ0 δά ἀἰίου). 

ὦνε.) 1 διοοῦᾳ (600 (Ὁη1.). 8 οηγιῖέξ 8160. 

94 

ἘπΠὸ σα κ. ΒΔ5 γεερίοε πος. Ἐδο ἰάδα τοῖκϊ, Ἀονγονοῦ, 61 
8 ὩὨδίίο! ὑμδὺ δοοῖς ποῖ 

4 βίσϑηζο (ΞΞ ἑοζοίζῃ)Ἕ. ἔδὄδὲὼι(ἰδέτωσαν, ἐχρετίθπε4.) 5.869 
9 Ὀπὲ οπίψ ἴδου, Ο ἀοὰ. 



870 ΤῊΕΒ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΑ. 

Βδμον (86 ἦ βίρτιβ, δὰ σαρϑδαὶ {Π6 2 Ὑοπᾶθχθ ; 
ΟἸονγι ἔν ἐδν παπά διὰ ἐν τὶρίι γι 
Ανά θη ὁ ἱμαϊρηδείοη, δῃα ροὺΣ ουὐ ὙΓΑΙᾺ ; 
Τακθ ΔΎΥΑΥ {Π6 Δάγνθγβαυυ," δπα ἀθϑίγου 166 ΘΏΘΙΏΥ. 
Μαῖα (86 πιθ βμοσί, δῃα δ σϑιηθι 0 [86 οὐἰ, 
Αμὰ Ἰδὲ τοϑῃ βρθϑαὶς {0}}} οἵ ὑδγ στϑδὶ ἀθθαβ. ὃ 
1,6ἱ μἶτὰ {Παὲ ψΟῸ] ἃ ΘΒοαρθ " 6 Θοπδαχαθα ΌΥ͂ ἃ ἢτϑ οὗ ἱμάϊ χηδίίου ; ᾿Ὁ 
Απα Ἰοὺ {Πθτὰ Ῥϑυ δὲ 11 ἐμαὶ ἀο δυἹ] ἰοὸ (δ γ 12 ρθορὶδθ. 

10 δια ἰο ἔγταρτηθηίβ 15 (6 μοδβ οἵ (86 στ ]οτβ οὗ (86 Θῃ θην, Ὁ 
Τρδὺ βᾶγ, ΤΏΘΓΘ ἴ8β βοὴ6 Ὀαὺ ουγβοὶνθϑβ. δ 

11 Οβδίδογ ἃ]} (μ8 ἰὑγἴθθβ οὗ Φϑοοῦ ἰορδϑίδου, 
Απα Ἰοὺ {μϑτὰ πῃ οΥῖ 18 48 ἔτοτα (ἢ6 Ὀορίπηΐησ. 

12 Ο1μτᾷ, ᾿ανθ ΣΩ ΤΟΥ͂ ἀροὴ ἰΠ6 ρθ0ρ]6 ἰδαὺ ἰ8 ο8116ἃ ὈΥ (ΠΥ ὨΔΙΊΘ, 
Απμὰ τροπ 153γ86], σοι ἴμοὰ μαβὲ τηδαθ 1 {86 " βγβίθο σι. 

18 Ο θὲ τρϑγοῖα] ππΐο ᾿8 ὑῃγ ΠΟΙΪΥ οἰ(γ, 
ογυβδ θα," [Π6 ρΡ]δοα οὗ (ΠΥ τοϑί. 

14 ἘῚ]} δίου ἰβαὺ ἰδ ἴὩδυ γϑοοθῖνο (ΠΥ ρχομιίθοο, Ὁ 
Απὰ [ΠΥ ρθορὶθ σι ὑπ γ ρΊΟΤΥ. 

165 ΟΟὐἷἶνο ἰδϑυϊπιοην πηΐο {Ποβ6 ἴμδὺ μου παϑὲ ροκβοββοᾶ ἔτοια ᾿ {86 θδρὶ πηΐησ, 
Αμᾷ {016]} (86 ρχορθθοῖθβ πιαάδ 33 ἴῃ (ΠΥ πϑίηθ. 

16 οπνασζὰ ἰμϑιὰ ἐμπδὲ τγαὶῦ ἴοΥ (866, 
Απα [ὮγΥ ῥσορδοίβ 85.841} θ6 Τουπά ὑγμβυνγοσίῃγ 

17 ΟΤωογᾶ, μϑὰῦ (Π6 ῥγαυϑῦ οὗ {ΒΥ βυρρ!δηίβ,᾽ 
Ασοοοσαϊηνσ ἰοὸ {86 Ὀ]Θϑϑίην οὗ ΑἌΤΟΙ ΟΥ̓́ΘΡ (ΠΥ ΡΘΟΡΪΘ, 
ΤΗδὺ 411 το ἃγ “ὁ ὑροη (86 ΘΑΓ  ΤῊΔΥ ΚΠΟῊ 
ΤὨδὲ ποὺ δγὶ (6 1,ογὰ, {Π6 οαἰογὰ] σοά. 

18 ΤῊ Ὀ6]]Υ σοηδυμηθῦ 411] Κἰηα8 οὗ οοῦ, 
Ὑοὲ ἴβ ὁη6 ἔοοα “ἴ Ὀοιίου [Πδῃ δποίῃον. 

19 «444{89 ραϊαίο ἐδβίοιλι Ιοοα ἔτομπι νυ] σάτλο, 9. 
50 8 αἰβοθγηΐηρ μθδγὶ 3 ἴα͵]56 Βρθθοῖθβ. 

20 Α ἔτονϑια ᾿θαχγί οδυβοί ΘΑ υ Π688, 
Αμὰ 89 4. χηϑῃ οὗ δου ρϑυίθῃοα ψ1}}] ΓΘΘΟΏΡΘΏΒΘ Εἷπι. 

21] ΑΑ ποιθδῃ ὙΠ} Γϑοοῖνθ 8ηΥ 3 τηδῃ, 
Ὑδὐ ἰ8 ὁῃ6 ἀδΌΡὮΗΙΟΣ Ὀθύίον {μΒ8ῃ Δ πο οί γ. 

22 ΤΆ Ὀθϑυΐγ οὗ ἃ οϊηδῃ ΟἢΘΟΓΘΙΝ {16 ΘΟ ΘΏΔΗΟΘ, 
Αμὰ ἃ τϑδῃ ἀθβίγϑι ἢ ποίησ Ὀοιίοτ. 

28 11} 616 Ρ6 Κἰπάῃθ88 δπα ρϑῃΌ] θη 688 οἡ ἮὉ ΠΟΤ ἰΟΠΡΊΙΘ, 
ΤΑφη 18 ποὺ Ἀ6Γ Ὠυβθδηᾶ 116 ΟἾΝΟΣ ΤΏΘΠ. 

24 Ἠο ἰδιδὶ χειοιῃ ἃ εῖΐο θορὶπηθί δέ 8. ροββθββίοῃ, 
Α ΒΟΙρΡ πιϑϑὲ ἴον 85 ἢ ταβ6]Ἷ, μὰ ἃ ρἱ δῦ οἱ τϑϑί. 5 

2ὅ ὙΝΠΘΓΟ ΠΟ Ποᾶρθ ͵8, ἐῤδγα [6 ροββϑββίοῃ 8 Βροϊ]ϑᾶ : 
Απὰ Πα {παῦ δίῃ ποῸ τ 6 γ7}}} τγϑῃ ον ἊΡ δηα ἄον βρη ηρ 

26 ἘῸνγ ὃ ψγῇο Μ}}} ἰγυϑὺ 4 (Πϊοῖ γ06}}] δρροϊηϊθά, 

γος. 6. --ἰ Α.ὔΥ̓͂. : βπονν θῖν (ἐγκαίνισον). 3 ΤΩΆΚΟ ΟἿΟΣ δίσϑειβο (ε00 ΟΌΝ1.). 8 3.0 Οὐνα. Αἴϊοσς ἐμῖδ πὸ Η, 
243. ο. Βαύο δὴ δι αἰ του πιο 81..0 δρροδζῇ ἰὼ ἰὯ6 Α. Υ. δὸ: " Τμδὶ ὑΠ6Υ ΣΩΔῪ δοῖ ζοσί;!: ἐγ πομάσουδ ἡγοσκδ.᾽"} Οἵ, 
ΤΟΣ. 8. 

όσα. 7-11. -- 4.4. Υ. : Βαΐδο ὮΡ (ἔγειρον, τυ ΕΙΟΣ [6 Ὀοεοῦ τοῃάοτϑὰ ΒῸσῸ 88 ΔΌΟΥΘ). 5 (866 Ονηι.) 8 ογιὶίς Απὰ, 

,ἕὕτζἷ Ὁ “Ὁ δὺ 

1 φογεοπδοὺ (τλδῖα., οαἰλ. 866 Οὐηπι.). 8 [δὶ ἀθοϊασο (ΒΥ οπΥ 7] Ἡόσῖκα (ἐκδιηγησάσθωσαν τὰ μεγαλεῖά σον ; 248. 
ΟὉο., ἐκδιηγ. σοι τὰ θανμάσιά σον). Ὁ ἐμαὶ ὀσοδροίῃ (660 Οοηι.). [ὅἔ[ὃ (806 ὅν.) 11 (1ἠ., πα ἀεειγωρίῖονπ.) 2 ορ- 
Ῥγοδα [86 (κακοῦντες... σου). 15 γι ΐτ ἰπ βυηάος (σύντριψον). 24 Ὠραΐμφῃ (ἐχθρῶν ; 106. 167. 00. ὅγ»., ὀθνῶν). 
15 οἱλεῦ Ὀυϊ να. 16 Απὰ ἱπδοεὶξ ἴδοι ἔμ θι (660 (ὉΡ».). 

Ψογα. 12-17. --- 1.4. Υ. : παπιοὰ ἐλψ (ὡμοίωσας : 167. 248. 60. Άὅγγν. ΑΥΣ., ὠνόμασας, νὶΊῈ [86 δοουκδεῖνο ζ70)]ουσί:ρ). 
28. ππἴο ΦοΓΌ ΑΔ) Θ ΠῚ (ΡΤΟΡΟΣΙΥ Λοϊποὰ ἰο πο Ὡοχῖ ΠΟΘΙ 06). 19. ογγιες δ ΟΥΏΔα οτι. 0 βίοι σε ἐμ 9 ὈΏΒΡΘΑΚΔΌΪΦ 
ΟΥΔΟ]65. (Μδυ., ἐλαΐὶ ἐξέ ταν νιαρσπῖῳ λίπε ογαείοε. 8.66 (οηι.) 31. (ἐν.) 32 χα ὶπο ὮΡ ῬΓΤΟΡΏΘΩ (ππϑτς., ργορλεζίεὶ. 
ΤῈ δοισηοι ἰοχὶ Ὧδ5 προφητείας, Ὀι1 248. ὅο., προφήτας. 866 Οὐπι.) ἰμαῦ λαῦε δεεΆ. 5 ἰοῦ... ὃΘ Ζουμά ζαίτ δ] 
(Εσ χες δἀορία ἐμπιστενθήσονται ἴγοιι 111, Χ. δὅ. 106. α]. ; ἑεχέ. τες. ἐμπιστενθήτωσαν) Ἔ Βοχγδηΐδ  (] δὰορὲ ἐδ 9 ταδί. 
τοδάϊοζ. τ. ἱκετῶν ; Ὀὼ} ΠῚ. Χ 166. 0ο. ΟἹὰ [,Δ.. ὅττ. Ατ., οἰκετῶν) ἜἥἜΒ (ΒΟΥ τὶς ἀεσεῖξ (}}8., Απὰ 411... .. 5}}8]}}. 

Ὑοτβ. 18.-21. --- 9.Α.. ΥἹ. : ἀογουτοί δ[ὶ πιδαΐδ. 21 τηρδῇ. 38 ασἵσεῖε Κὶυ οὗ τρίβου (βρώματα θήρας). 80 “οίλα 
Ἰιοατὶ οὗ υπάοτβίδπαϊηκς. ὅδ Βυϊ. 831 Θγογὺ (Β6θ ΟΌ»1.). 

όσα. 222-20. -- 2 ἃς Υ᾽, : Ἰογϑίῃ ποιίίηςφ Ὀοίίος (11... “ ΘΧΟΘ]]ο Ὁ ΔΌΟΥΘ ΘΥΘΣῪ ἀοπῖσθ οὗ ἃ το ") δὅκ5 κί ηδηοδα, τροοϊ- 
ὯσβΑ, δά οομΐοτ (248. 6ο. ΟἸἹὰ [,ςε. Δὐὰ καὶ ἴασις) 'Β. ἔὅκὅκὅ θεχίπηοί (υθ0 Οοηι.). δέ 1ἴκο ὕπο (866 Οον:.). 86 γεδὲ 
(ιεΖε. γες., ἀναπαύσεων. Ἐτ᾿ ΖΒ κἀορία ἔδ6 ΚθΏ. δἰηρ. ἴτγοιω 1Π1{. Χ, οἱ ἐξγὲ ἤτα οπιεδ. 11 ἰδ ἰμ6 σοδάϊης οἵ Π.) 
δῖ χῃουτηΐης (στενάξει). 88 οηγιὶς ΒΟΥ. 



ἘΟΟΙΕΒΙΔΒΤΙΟΤΞΒ. δ11 

Τρδὶ ΒΚ ρρϑί  ἔγοτω Οἱζγ (0 οἰΐγ 3 
8.0 τσλο «οἱ ΐ δοίἶους ἃ. ταὰπι ἐμῇ ὨΔι ἢ ΠΟ ὨΟ 86, 
Απᾶ Ιοάσοι ἢ τ ΒΘΓΘΒΟΘΥΘΣ [86 πίσῃῦ βηάοί 2 αἷμ ἢ 

ψεσ. 28. --- ΑΥ̓͂. : (Ἐτίισδοδο στοοοίνοα ἀφαλλομώνῳ ἔγτοσῃ 111. Χ. 28. δδ. 1δ7. Δ].; ἐφαλλομένῳ, 106. 166. 248., ἐεχέ. γε, 
σφαλλομένῳ..  ὅβὅἔ ἰδκοίι (866 (η1.). 

ΟΗΆΡΤΕΕ ΧΧΧΥ͂Ι. (χχχῆϊ. 1-11α, δὰ χχχυὶΐ. 166-81, οὗ [80 ατοοκ ἰοχὶ). 

γεγ. 4. Ἡγιάσθης -Ξ- ᾿θτο, δλοιση ἐλγεοῖ αἬ λοῖψ. 
ΤῊΘ Β6η586 ἰδ (ἐγ. Τῇθ Ιβγϑε]ϊοθ μδὰ Ὀδθθη 
Ὀτοῦρμι ἱπίο δἱδιοιυου ο δοοοῦὴς οὗ ὑποὶγ βί 8, 
διὰ 8βδὸο ἀοὰ πούδ ρῥιονεὰ ἰξκηϑθ] ἃ ΒΟΙΥ οί. 
ΤΠὴ6 ἩΤΙΙΟΣ ΓΟΠΙΔΓΒ (Πδὲ ἰὼ 8 ΒΙ ΠΥ ΨΆἈΥ ἢ6 
σου] τηδηϊοδῦ ἢ18 ΡΟνΘΥ οὐ ἴδ 6 μοδύμθῃ ὈοΐοτΘ 
[0 [ΕΥϑε  ἰε8 ποτὰ ΓΠΘΥῪ 84 ΟΡΡγθαββϑα. -- Μεγα- 
λυνθείης ΞΞΞ ὨοΓΟ, δήοιο ἰλγεεί στεαί. 

γεατ. 6. ΤΊ βἷρηβ δπὰ νοπάθτβ ἄομπο ἱῃ Ἐρσγρί 
ΔΙῸ ΙΠ68Ώϊ. --- ᾿Αλλοίωσον ΒΌΟυΪἀ ῬΓΟΌΔΌΪΥ δᾶνθ 

θθθῃ δευτέρωσον (129). 8.0 Οτοίία5, ἘτΙΈΖΕΟΠΘ, 
Βυρβθη ΒΒ δδιδείισετξ, δα οἴΠΘΓΒ. -- {ΤᾺ 7} Βαμὰᾶ 
δηὰ (ἐγ) τσ ῦ ἀστὰ --- ἰλε λαπα οὔιδῳ τῖσλὶ ἄττη. 

νοσ. 7. Αἀνόσβασυ, ἀντίδικον. [ὕ ᾿πϑϑμῖ, ἢγδῦ, 
[Π6 ΟΡ οδιῖθ ρβαυῦῦ, Ἡ ΒΟΙΒΘΓ Ρ] ΑΙ οὐ ἀοίθηἀδηϊ 
ἴῃ ἃ Βαϊξ ; [ὩΘῃ, ΔΏΥ Ορροπθηῖ, "Υ̓́ΘΙΒΑΓΥ͂. 

γεσ. 8. Το οδίῃ (ὁρκισμός. Οἱ. θη. χχὶν. 
41]; 1ὸν. ν. 1;}1 Μδος. νἱ. 62) τηδὰθ υἱτἢ [ἢ9 
ῬΑΙΑτΟΠΒ 8 τηϑδηΐ. Τὴ ΗΘΌΣΤΟΥ Ὑογὰ Μ8ἃ8 

Ῥγροῦαῦγ ποῦ ΣῪ, ὃαΐ ν᾽» ΤῸ ΓΟΥΠΙΘΓ 

πογὰ 8 ΔΙ ΤΥ ὑγϑηβ᾽διθα Υ διαθήκη ἱπ ἴδ ΠΧΧ,, 
αχοορὲ δὲ Ὦθϑαξ, ἰχ. 1ὅ (μαρτόριων), ἀβὰ 1 Κίηρο 
χὶ. 11 (ἐντολή). 

γον. 9. τὰ ὑμδὴ ψου]ὰ ΘδοδΡο, ὁ σωζόμενος. 
Το τοπάοσίηρ οὗ ἴδ6 Α. Υ͂., λίπι ἰλαὶ εβεαρεϊὴ, 
ἄοοδ ποὺ Ὀγίηρ οὖοὐ ἴΠ0 πηρδπίης τὶ βυῆοϊοηιϊ 
ΕἸοασηοβθ. ΤΠ ἰάδδ 8 ὑπδὺΡ ποθ δῃοιυ! ἃ ὃ6 ροζ- 
τηϊοϊθα ἴο ΘΕΆ ρ6 ἔγοϊῃ δος ἔμ ΘΠΘΠΥ. ΟἸΒΘΤΙΒ, 
Βονονοῦ, θη ΠδγΘ ἃ σα ἰβί τ Βίοις ; Βαρροβίῃρ; 

μδὺ ἴον {80 Ηθῦγον ποσὰ τηθδηΐηρ τγεδεί, ὙΦ, 

[86 Υδηβίδίου τοδὰ τ, ἡμισιυε. 80. ἩΗϊιυξὶρ, 
Ἡΐιο '5. [Ὁ] ονγοὰ ὉΥ Βυηδβοη 5 διῤδείιρεγζ. -- Ἐαχο 
οὗ 89 το. ΤἬΘΥΘ 8.6 νδγίουβ πηοδηΐῃρδ σίνθη 
ἴο ἴ80 νογᾶϑ, ἐν ὀργῇ πυρός, ὉΥ αἰ ογοηῦ οοιμι- 
Ἰηδῃϊδίοῦϑβ; Ὀᾳσὺ [ΠΟΥ ΒΟΘΙῺ ἴο ΓΘΐο Ὁ ἴϊ6 σοῃ- 
δι πιίηρ ὅγε Μ ΟΝ πασῃῦ Ὀ6 ἀχρθοιθὰ ἴοὺ ΘΟΙη6 
ΡΟ ὕμοπὶ ἐπ σοπϑεφιέηοε οΥΓ (ἰλ6 αἰυὶμ6) ἱπαΐσπα- 
ἑιοη. 

γογ. 11. Ὑδο τοδάϊηρ οὗ 80 Μ55., κατεκληρο- 
νόμησα, ἈτοΒ6, ἰΐ 8 1: ΚΘΙΥ͂, δἰ ΠΙΡῚῪ ἔγοτῃ ἰῃθ πηΐδ- 
Ρἰδεθπηθηΐ οὗ 118 οἸδῦδο ἴῃ ἴη6 τοῖς ἰοχῖ. [Ὁ 18 
ἴι6 Ἰαϑὺ ρατί οὗ γθ 786 16 οὗ οπδρῖον χχχνὶ., δμὰ 8ὸ 
ἴο]ον 8 ἠγρύπνησα. Ὁπαουθίρα!γ, νἱ1}: ΕΥ̓ ΖΒΟΠΘ, 
κατακληρονόμησον ΟΣ κατακληρονόμησαι ἰδ ἴο Ὁδ 
Τοδὰ ἴῃ 118 ὈΪΆςθ0. 

γεν. 14. Πλῆσον Σιὼν ἄραι τὰ λόγιά σον. ἘΘ 
Α. Ὑ.ο βοὴ ἴο πᾶῶνθ Ὀθθῃ ἰηβιθποθὰ ὃγ [09 ΟΙὰ 
Ἰμΐπ: “ Ἀερίε δου. ἱπεπανγαδι{ίδιιδ σοὺ δ εἱς εἰ 
ἰογία μα ρορωΐμπι ἐμαπι." ἘΕὙΙΖΒΟΠΘ, ΒυπΒΟΠΒ 
ἐδεϊισετίς, ἀιιὰ οὔμθτβ σεραγὰ ἄραι ΔΒ ἰπτεπά6α [0 Γ 

8 ἰγαπδίδιίίου οὗ δ), οὔθ οὐ ψθοθο τηθδηΐπρϑ ἰβ 
ἰο ἰαζε τρ απα δατγῃ αἰσαῦ, ἰ. ὁ., γεσεῖυο, ἀρΡτορΥΪ- 
αἴξ. Τῇ β6ῆ86 οὗ {86 ψὙΠ0]6 ραββᾶχα ποῦ α ὑπ θῃ 
Ὁ6: “ Εὐ]1ΠΗ]1 ἴο Ζίοι [16 Ῥτοπιῖβθϑ ὕπδὴὺ αν ὈΈΘἢ 
τηδάὰθ οὐ 6 Ὀ68Α) ἢ." Οὗ νοῦβοβ 4-7. ΟἾΠΟΥΒ 
(θο ὙΥ οἴ6) ἴακο ἴῃ [89 80η86 οὗ οτίοί, ὑγαΐδε 
Οἰδοτδ 5.}}}: “ἘΠῚ Ζίου. (τὶ τϑααΐηθ85) ἴὸ 8ο- 
ἑὁδρῦ [Ὦγ ἀοοσοίτγίποι.᾽ ΕὙΖΒΟΠΘ τοᾶῖκθθ {Π6 ΓΘ- 
ΤΩΔΥΪς ἴῃ Ὠὶκ ΟΣ ὈἸς8] Δρραγαῖιθ αὖ [818 ροϊῃῦ τμδῦ, 
Οἢ ἴἢ6 ὑθδυϊ ΠΙΟΠΥ͂ οὗ Ἰἰδοπεμάοτέξ, 11. μ88 Πεσθ 186 
ΤΕΔ Ως ἀρεταλφγιας σῶν, δηὰ δἀἀ8: “δεά ἦος 

φιΐάοηπι ἀϊς πιο πιοάῖο ἰοσιιπὶ λαδεγα ροίεει." 'ΤῺΘ 
ΠΟῪ οαἀϊείοη οὗ [ἢἷ8 ΜΆ. 5ῃονγβ π6 βἰδίοτηθηϊ οὗ 
Τἰκοποιάοχέ ἴο ὃθ ἃ ἕδοῖ. ἜΠ6 Ἰοἴῦο ΓΒ αι, ποννανοῦ, 
ᾶνο ὈΘ6η ἩΓΙΙΘη ΟΥ̓ΘῚ ἴΠ6 ε«. [ζ ἰδ ργΟὈΔΌ]6 {Πα 
τὴν ἷβ Ὀὰϊ ἃ γγοὴν Βρ6]]Ἰηρ ἔῸΥ ς δῖ μοΟΒΒ. 0} Υ 
Ὁπθ ποῦὰῃ ἀρεταλογία (ροηϊνθ, ἀρεταλογίας) τνϑβ 
τοιρῆϊ οἵ. 

γεν. 1δ. Τῶο δυξῆοῦ Β τιθϑηίηρ ἰδ ὩΟὺ 80 ΘΆΞΥ͂ 
ἰο πὰ. Τῆθ πνοτὰβ κτίσμασί σον Β66πὶ ἴο Τεοΐεγ ἴο 
πο 1ϑνδο]ῦο8. ΤΟΥ͂ γοτὰ ὕΠπ6 ογεδίαγο οὗ ἀοά ἐπ 
ἰλε δοσὶππίπρ, ἷ. 6.,.1Ὦ ὙΘΓΥ͂ ΘΆΓ]Υ {ἰπη68. ΒΆΠΑΘἢ 8 
Βιδεἰιοετίξ τταηβ]αῦθδ : “ ΟἿσα α΄ εὐἱπό88 γ0᾽ ἰὰν ἀφείε 

ἑῃ ἴδε φαγὶν τἰπια. --- Ἔγειρον (ΤΠ) π φητείας Ξ-Ξ 
μι μι ρεαρλξξιεε ᾿ΑΡ ἴῃ τἢ τααν 5ο 
(τοιυβ, Οδεῦὺ, Βιοιβο ηρίαου, ὙΥΒΗΙ, ἘΥΖΒΟΠΟ, 
ΒυπβοηΒ διδείιϑετά. Ὧο Υ̓ οἴζϊο : “ΑἸ ΝΆΚοη ῥτορἢ- 
ΘΟΥ͂ ἰῃ ὍΒΥ πδπι6. ΟἿ. σον. χχίχ. 15; Μϑοος. 
ἱν, 46, ἷχ. 27, χὶν. 41. ὙΒ6 ᾿δίῖον γτϑηδουίπς 4068 
Ὡοῦ 80 611 Βαγιηοηῖζο ὙΠ Ὁ86 ΓΒουρχῆϊ οὗ [0 
ὁοηϊοχί. 

γεγ. 18. ὙΠ τΠ8 νοτβο, ἰΌ 8 ουἱάθηῦ, ὈΘρΡῚΠ8 
8. ΠΟῪ Βοοϊΐίοι, τΠΙσἢ ἰτοδῖβ οὗ νϑυίουβ βοοίδὶ γ6]8- 
[ἰοηΒ 8)η4 οχίοπαβ ἰο χχχῖχ. 11. 

γεν. 19. Τδοίοίς -Ξ ἐδδίοίλ, ἱ. 6., ΚΏΟΥΤΒ ΠΟῪ [0 
ἀἰδεϊιραΐδἢ ἀΐθθ8. ταδὰθ ἔγομι σ1]4 σαπιθ ἔγοτῃ 
ΟΥΒΟΥ αἰ} 68. 

γεν. 20. Α ἤρονεασὰ (στρεβλή) Ἀθατί ΞΞ ὈΥ͂ 
ΤηΘΓΟΠΥΤΗΥ ἃ ἤθᾶτγι [δι 18 ογοοκοὰ ἴῃ 108 ΨΑΥΒ. 
ἜΒ6 νογὰ ἰβ υβοὰ νυ ἱτἢ παλαίσματα ἴοτ ὑτῖςΚ8 οὗ 
Ὑτοβυϊηρ. 

γεγ. 2]. Α ψουλδα ψ}1}} σϑοοῖνθ ἰσϑοϑῖὶνθ 88 
ὨΌΒΌΘΙα] ΔΚ θη. ἘΜ ἢ [Π6 τὰθὴ ἴΠ6 16 ὙᾺ8 
Ομ ἴδ6 ΟΥΟΥ Ὠδπά, ΟΡῬΟΡΓΠΉΪΥ ὕο ΟἤΟΟΒΘ ΒΙΠΟΙ 
σποθη. ΤῊ ΐ8 ΒοΘ 8 ἴο ὃδ ἴΠ6 πιρδηὶηρ οὗ ἴἢθ 
Υθγθο, δηὰ ἰδ βοσνθϑθ ἴο βῇῆουν ἴῃ τνμδῦ ἃ ΒΠΚΘῺ 
σοη αἰ ποη ΟΠ ΜᾺΒ αὐ τῇ 8 (ἴπη6, θυ θ ἢ ΔΙΟῺ ς᾽ 
116 Φονβ. ΟἿ, οὰὰ ἴΠ6 σϑῆθσαὶ βυδ]οοῖ, ῃ ἴχθη- 
ἥερ; δίδίε Σιαπάβ, ρΡ. 539 Ξ. 

εΓ. ῶ38.. ΟΥΒΟΣ τϑθῃ. [,10., δ0η8 Οὗ πιέπ. ἯΗθ 
" ἈΒ]Ϊ 6 τΤἤθτὰ ἴῃ 106 8690 [δι Πα 18 ΒΌΡΟΥΪΟΥ ἴὸ 
ὉΠ6Π|. 

νεσ. 34. Θοιίοία, κτώμενος. Το ἰάθα οὗ 
δανίπρ 'ἰΒ ποῖ Θχοϊπαθά. -- Α πο. ΤῊ σοηίοχῦ 
ΒΙΟΥΒ ὕπδι ἃ σοοά οη6 ἰ8 πιθβηΐ, Β6 ἢ} Δ ΟΠ6 89 
πδὰ Ὀθοη Ἰπαῦ ἀοβοσὶ 6. --- Βοαΐ Θ᾽ ἃ ῬΟδδθ8- 
βίουι. ὙΠῸ ΟΥ̓ΘΟΚ ἘΓΆΏΒΙΔΙΟΡ Β0ΘΠ8 ἴ0 δνθ τοϑὰ 

ὉΓΤΝ, τβοπ π6 βου! πᾶνθ τοαὰ ὭΓΝ Β11, 
ἴῃς ατοοῖς (ἐνάρχεται) ἸηΔὺ ὃδ οοτγοοῦ ; δηᾷᾶ, 1 80, 
6 ΔΑ. Υ'΄. Ὠδ5 τοῃάεογθα ἰΐ ΠΤΟΡΕΕΙΥ: ΤῆΘ τηϑῃ 
ὙΠῸ 48 οὐϊΔίηθα ἃ ρορά ννἱἱ ἔθ ἢ88 ἰδίᾳ ἃ ἔοι ἃ- 
τίοπ ἔογ πιθαὺῦ ργοβροσίογ. -- Κατ᾽ αὐτόν ΞΞΞ οοΥτθ- 
5ΡΟΙΔΒ ἴῸ Βίπι, {. 6.. 18 ἤττ6, τηϑοῦ ἔον Πίπι. 

νον. 386. ὙὍΧ611 δρροϊηϊϑα, εὐζώνῳ (ἰϊϊ., τοοἱϊ 
σίγαθα), ἀρὰ 50 τοδὰγν ἔογ δηυτπῃίηρ. ὙΠῸ σοτὰ 
σφαλλόμενος “ου]Ἱὰ ΠΑΤΑΪΥ 06 υδοὰ οὗ 8 τῃίοξ, οἵ 
Οτίθηταὶ τοῦῦογῦ. Ηδηςθ ἴὰ 18 ὈΘΟΟΣ ἴο δοσθρῦ, 
ἢ Βτοϊβομπηρίάον, Ἐν 2 Πθ, δηά οἴδμοσθ, ἴΠ9 
τολαάϊηρ οὗ πιοδβῦ οὗ πη Μ598., ἀφαλλομένῳ, ϑρτίπρϑ 
ο77, βργίπῳ ζοτίλ, οὐ δκιρρειλ. ΟΕ, τ ΔΑ. ν᾽, ν᾿ ἢ 
ΒΘ6πι8 ἴο ἢδνα ἐΠονες [6 ΟΙα [1,διῃ (ει εη5). 
- Νοσσιάν, ἀϑεῦ, τυ ίο 15. σι σῦν υϑοὰ ἴον ἃ 
βῃχϑὰ ἀπο) ΐπρ-ραοθ. Οἱ. Ῥγον. χχνυὶ!: 8. -- Οὗ 
ἐὰν ὀψίσῃ. Τλϊ!, ὡὐλέγα ὧδ ταν οοιηδ ἰαίε. 



812 ΤῊΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗ͂Α. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΧΧΥΙΠΙ]. 

1 ΕΈΕΈΕΥ ἔγϊοπα βαῖ ἢ, 1 δὰ ἃ Ἶ ἔγὶθπα 8180 ; 
Βυΐ ΤηΔῊΥ 8 ἔγϊθηὰ 18 2 ΟἿΪΥ ἃ γ᾿ θη ἰῇ ὨδΠΊΘ. 

2 [810 ποῖ ἃ ρστίθῖ ὃ υπίο ἀθϑίι, 
ὝΒθῆ 8 σοιηρϑηΐοι δηα ἔγϊθηα ἰβ ἑπση θα ἰ0 8 ΘΏΘΙΩΥ ἢ ἢ 

8 Ο νἱοκεᾶ ἱπιμαρπϑιίοη," ἤθη ο6 οαιμθβί ποὺ ἴῃ 
Τὸ οονϑγ [86 ϑαγί δ τ ἀδορὶυ ἢ 

4 Α οομγϑᾶθδ σο]οϊοοί Ἷ ἴῃ [6 ῬΓΟΒΡΟΙΙΥ οὗ ἃ ἔγθπα,} 
Αμά 9 ἴῃ (Π6 τὴ6 οὗ ὑγου Ὁ]6 Μ11] 06 ἀραϊηβί λῆπι; 

δ ΑΑ οοηγδάθδ ΒοΙρβϑίἢ α Ὁ ἐγϊδπᾶ ἴοῦ {π6 Ὁ6]1γ᾽8 88|κ6; 12 
Τὴ [Π6 ῥγθβθῃοθ οὗ οοῃῆϊοί 6 ἰαἰκοίδι {μ6 88 16]8.}3 

6 Ἐογροί μοΐ ἐδγ ἔσῃ ἴῃ (ἢν πιἰπα,}ὃ 
᾿Απᾶ Ρ6 ποῦ υππηλϊπαζ] οὗ [εἴπ ἴῃ [ΠΥ ΤἹΟἢΠ68. 

{ ΕΘΣῪ ΘΟΌΏΒ6Ι]ΟΥ Θχίο] ]θί}} 6 δου 6] ; 
Βυΐ ΤΏΔΗΥ͂ 8. 016 δ σου 86] 16 (ἢ ἔοσ ἈΪπη861, 

8 ΒΒονϑγ οὗ 8 σου Β6]|0Γ, 
Απά ΚηοΟΥ Ὀοίοσο ψμδὺ ηϑϑᾶ ἢδ λαίλ,15 
ΕῸΓ 6 ψ|]] οουηβ6] ἴον ὨἸ 86}; 
1,680 [δ οδϑβὺ {86 ἰοῦ προιὶ {Π66, 

9 ΑμαβΑΥ͂ υηίο (μ66, ΤῊΥ ΜΑΥ ἐξ ροοᾶ ; 
Απᾶ αὐὲοἀγισατά ἮἈ6 βίδηα οη {Π6 ΟΙΠΘΓ δὲα6, ἴο 800 Ὑγμδὶ 88.811 6141] (8:06. 

10 Οὐοπβυϊί ποί σι ἢ οπο {μα βαβρθϑούθι [866 ; Τἴ 
Αηᾶ Πἰάδ ἐΐψ οουηβ6ὶ ἔγοπλ βαοἢ ἃ8 ΘΏΥΥ (866. 

11 δ ρίίλον οοπιδιεῖξ πὶ ἃ οταδὴ του ηρ᾽ ΠΡ οὗ ΒΟΙΆ Β66 18 168 1088 ; 
ΝΟΙΔΟΥ τὶ ἃ οοτνναγὰ οὐ 15 τηδύθιβ οἵ ὙΔΓ; 
ον ὙΌ ἢ ἃ τηουσμδηΐ σοποθγπίηρ' ΒΑσίου ; Ἶὃ 
ΝΟΡ ὙΠῸ ἃ θυγΘΓ οὗ 56] Π1πρ’ ; 
νὸν νιτῃ δὴ θην ΟὰΒ τηϑη οὗ {μ8η ΚΙᾺ]Π 688 ; 
Νοῦ τ δὴ πιμογοίζα] ταϑῃ του Οἢΐπρ' ΚΙΏΔΉ6Β8 ; 
ον ἢ [86 8]. ἔμ] οἡ Ῥ Δὴγ νοσῖ ; 
ΝΟΥ τ 1} ἃ ἰτοα τῆδη οὗ 4 Βουβθμο]ά οἡ Κ᾽ βηβηϊησ Ὡογξ; 
ον ψὶῖῃ δὰ 1416 βοσνδηὺ οὗ τη ἢ Ὀυϑ᾽η688 : 
Περθηᾷ μοῖ οἡ 33 {π686 ἴῃ 8ΠΥ πιαῖίοτβ οὗ ΘΟΠΒΘΙ. 

12 Βαΐ Ὀ6 οοῃεϊῃυ 8 }} Υ τυ ἢ 8 ΡΟΑΪ]Υ πιδη, 
Ποῖ ἰμπου Κηονγοδί 848 Κϑορίηρ {Π6 Θομ Δ ΠἀπΘη (8,33 
586 τηϊπὰ ἐξ 25 δοοογάϊηρ ἰὼ [ΠΥ τηϊηᾶ, 
Αμᾷ ν}ιο 35 νψ1}} βούτονν τ (Π66, 18 τ[Ποὰ 8}.4]0 τηϊβοΆ ΤΥ .᾽9 

13 Αμπάα]οῖ {Ππ6 οουμπεοὶ οἵ ἐλίπε οἱσπ ἢθαγί βίδηα, 
ΕῸΓ {Π|6Γ6 18 ΠΟ γιαπ τΏοΥα ἔα [Ὁ] ἀπο {Ππ66 (Πδη ἰΐ. 

14 ἘῸΓ 8 τη8η}8 τηΐπα 57 18 βοιηθίϊηθβ ὅ σοηΐ [0 (6}] λἐι ἤΊΟΥ͂Θ 
ΤΉδη βουθὴ βίο, ὑἐπαὺ δἷζ οα ἱρὰ ἰο Κοὸρ ψδίο. 9 

γοσα. 1-8. - 1... Υ.ὕὌ: ᾿ἰδ (Βτἰσβομο βἰτίκοθ ουῖ αὑτῷ δίίος ἐφιλίασα, δὲ Ἡδηϊπς ἴῃ 111. Χ. διὰ ὩΘΑΣΙΥ 4}} ἐδο ΜΆΑ, 
1ι ἰφ, Βονουοσ, Ἰουπὰ ἰῃ 11... 52 ΤΏΘΤΟ ἰδ 8 ἰσίοπά σλίελ . 8. (λύπη ἰδ 10] οντοὰ ὉΥ ὄνι. 10 88 βΟΠΟΣΘΙΙΥ ὈΦΘΏ Θοῦ- 
εἰάογϑὰ 88 8 οοπίσδοϊθὰ ἔοσιῃ οὗ ἔνεστι. ὙΥΪΠοσ, Βοννουοσ, ὨοἹ] δα ἐμδὲ ἰὲ ἰ8 ἴο Ὀ6 ἰδίκοιι 705 ἔπ Ῥγοροδί ΐοῃ ἔνι --- ἐν, ἐνί, 
αἰ ἢ ἐμ δεοοης [ὨσΟῦΤῺ Ὁὅδοῖκ --- πο ἢ, Κ ἔπι, πάρα, οἰς., ἰδ πλοὰ νἰϊπουί εἶναι. Οἵ. ἩΓΪποΣ, ῬΡ. 80, 428; Βυιτηδδῆ, 
Ρ. 12). 4 φδῃδϑιὴυ (Ἰ{., ἐπρηίψ; ΠῚ. 1δδ. 254. Δ]. Βονσθυοσ, ἐχθρόν). δ ἰχηδσίηδίιίου (ἐνθύμῃμα. ἘΕτὶ ἐξδοῦο, ἐλουκάι. 

Βυυβο ἢ 9 Βιδεϊισετά, αἱκροςίἐϊοα. ῬΙΟΌΔΟΌΙΥ ΓΣΤῸ διοοὰ ἴῃ (δ6 οτἰκίπδὶ, δὰ μδὰ ᾿ὲ5 δὰ πιοοιίηρ οὗ "ναολπαιίοι, 

Ῥίοι). 5.866 Οὐνι. ᾿ 
γογα. 4-6. ---ΤΤ Α. Υ. : Τῆετε ἐς ἃ, σοσχωρδπίου τολίολ (ἑταῖρος δοοῖηδ ἴο Ὀ6 υδοᾶὰ ἰῃ ἐδ 680 οὗἨὨ ἐ" δοτησβὰθ.,"" δηῃᾷἃ ἴῃ δοῦ- 

ἔγαδί νοὶ ὁ’ ἐτίοηὰ .) τοὐοίοϑίῃ. 8 ἐτϊοηὰ (Εχἐ σοῦ : “Α σοι ρα Πίος οὗ ἃ ἐγίϑηςἀ γοὐοίοϑθα ἰῃ ζοοὰ ομθοσ."" Βυπδοη 
«Βἰδείιοεγκ : "" ΤῊΘ σομπιρδοίος χοὐοΐςοα τὶτὰ ὑπὸ {τίϑη ἃ ἴῃ ῬγΟΒΡΟΥΙΥ ᾽"). 9 Βυί. 10 ΤΆεσγε ἐδ ἃ οοτηρδηΐοῃ τολίὰ 
ΒΘΙΡΟΙὮ (600 Οὐηι.) Ηἷδ. 11. (η6 ΌὍ6]]Υ (χάριν γαστρός). 12 Αὐὰ (Η. 6ο. ΟἹὰ 141. ανο καί) δκοὶ αρΡ ἰδ ὈΠΟΚΙΕΣ 
(λήψεται ἀσπίδα) ἀχαϊπικὶ ἔῃ ΘΏΘΕΙΥ (ἸΏ ., ἐπὶ Ῥγέδεποε 07 ἰλε ἐπεηιψ. Οτ., ἔναντι πολέμου ; 248. Οο. ΟἸὰ [δἱ. τορὰ πολε- 
μίον. 866 Οὐηι.). δἧὅ5 τηϊηὰ (ψνχῇ, Βοτο Ὀοϊῦον ἀεαγί, οὐ δομὶ). 
ΣΆ. 1-11. --- ι6 360 Οὐπι. 156 ΑΟΥ͂. : [079 16 Βοῖιο (δέ. 16 (πιλτᾷ.» τολαΐ μεὸ [Π 610 [8 οΥ ἀέρι.) 11 (860 Οὐπι.) 

18 ἴῃ (περί, 88 8150 ἰπ (6 701] οί 688686). 19 ΘχοΔηβο (μεταβολίας). 30 1ογ. 321. 8. Ὠἰγο ἰης [0Σ 8 γοασ, οἵἨ (μθθ 
Οὐπι.). Ὁ Ἠβρδσκθῶ ποῖ υηΐο (μὴ ἔπεχε ἐπῶ). 
γα. 12-19. --- 5 ΑΙ Υ, : ἴο Κϑορ ἔδο σοιητηδη θη δ οὗ ἴπο Ιοσὰ ((Π6 δα ϊείου 16 Του ἴῃ 248. σο. ; ΟἹά Δὲ... εὐπεόνενι 

Ῥεὶ). Μ(ἔδἐε., Τλο, ἐπ Αἰς πιϊμα, οἴς.) 35 ογιΐίς ὙὮὯΟ. 39. τ ΪΒΟΔΙΤ (πταίσῃς. εἰμτηδίε, ἐγὲρ, νιαΐε α τη είαξε). 
3: χη (ψνχή. ΟΥ̓. τοῦ. 6). 25 βοτηοίί!9. 39 κἷ: ΔΡΟΥΘ ἰπ ἃ πἰκὶι ἴονες (ἐπὶ μετεώρον καθήμενοι ἐπὶ σκοπῆς ; Ὀυὶ 
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165 Απά δῦογ9 8]] {118 ῥΓΑΥ ἴο (0 Μοϑεὺ ΗἸρῃ, 
Τιδαὶ μ6 Ὑ}}} ἀἰγθοῖ {ΠΥ ὙΑΥ ἰπ συ ῃ. 

16 εἰ ταοοοη Ὀ6 16 ὈΘρΊππίηρ οὗ ΘΥΘΓΥ͂ ΘΗ ΘΙΡΙΪΒΘ, 
Απᾶ οου86] Ὀ6 ὈΘΙΟΓΘ ἢ ΘΥΘΕΥ͂ δοίη. 

17 ΑΒ κἰσῃ οἵ ἃ οἰιδῃρθ οἵ υἱοῦ ἰοαν (ΐῃρΒ Ἄρρϑδσ : ἦ 
18 Ἂἀοοά" δῃάὰ ον]], ᾿ἰἔθ δῃα ἀθϑι ; 

Απάᾶδ (6 ἰοπρὰθ συ ]ϑίῃ ονὸῦ ὑμ6πὶ ΘΟΠἐΠΌΔ]]1Υ. 
19. Μδηγ ἃ ο0ῃ8 18 ΟἸΘΥΘΓ 88 (θδ  Π6 Ὁ Οὗ δ ΙΏΔΏΥ͂, 

Ἀπὰ ψεί 18 ἈῃργΟ 8016 (0 ὨΐπαΒ61}. 
20 ΜδηΥ 8 οὔθ βμϑνϑίῃ τ ἱβάοσῃ ἴ ἰῃ πογᾶβ, απά ἐβ μαἰθα ; 

ΗΘ 88}4}} θ6 ἀοϑβιυϊαίθ οἵ 41} ἰοοὰ.5 
21 ἘῸΓ αἰϊγδοι νθῃ 688 9 18 ποὺ σίσϑῃ Ὠἶτῃ ἔγοια ἴλ6 ωογὰ, 

Βροβιβο ᾽ 6 8 ἀδργὶνϑα οἵ 4]] νυ βάιῃ. 
22 ΜΔΩΥ 8 Ο16 ἰβ Ψ|86 ἴοσ 11 ἢ)ϊτ286], 

Απά [86 ἔγυιϊἐβ οὗ ͵8 πα οΥβίϑαϊηρ' ΔΓ ἔσθ ἴῃ (86 τηουίλ.}3 
28 Α νῖβο ἤδη ᾿πδύρυοίθι ἢ ἢΪ8 ΡΘΟΡ]θ, 

Απᾶ {δ ἔγαϊ8 οὗ μἷβ ἀηάἀογβίδπαϊηρ ἀγα γϑαΐϊῳ ἰτὰ6.} 
᾿ 34. ΑΆΑ(Α ννῖβθ ἤδη 8}8]] 06 116 τ ἢ Ὁ] βίην, 

Αμπᾶ 41} {μον (δαὶ 566 ἀΐηι 8881} ργσγοποῦῃοθ 1 ἴτη ὨΔΡΡΥ. 
2ὅ ἘΤδθ ἄδγϑ οἵ (86 116 οὗ τηδὴ πιαν δθ ὨΠΙΟΓΘα ; δ 

Βαι 15 1ἃ6 ἄδγβ οὗ 15γ86] αγὸ ἱπῃΌ 6 ΓΔΌ ]6. 
26 Το} υυῖδθ πιαρ 88}8}] αὐϊδίπ ἴο σοηβάθηοθ ᾽δ δωοηρ ᾿ἷβ ΡΘΟΡΙΘ, 

Απμπᾶ 18 ὨδΙὴ6 5818]] ᾿ἰν ἔογονυογ. ἢ 
27 ἥν βοι, ργονθ (8γ βοὰ] ὈΥ ἰδ γ 116,5 

᾿Αμπὰ 866 ψῇηδὺ ἐξ 601} 70 1, δῃηὰ ρσῖνβ ποῖ ἐλαΐ υπΐο 1; 
28 ἘΕῸΓ ἃ]] ἐδέησβ 16 πού ργοῆϊ δ ]6 ἴὸὺυ 8]1 γῆ, 

ΝΟΙΒ6᾽ παι ΘΥΘΕΥ͂ ΡΘΓΒΟῚ “ἢ ρΙΘΆβυγθ ἴῃ ΘΥΘΙῪ ἐλέη. 
29 ΒΒ ποῖ ἱπβδίϊδὉ]6 55 ἴῃ ΔῺΥ ἀ 6] 1 οΔοΥ, 3 

. ΝΟΥ͂ ἴ00 ΡΙ͵ΘΘΑΥ͂ οΥὐοῦ Τοοα.3" 
80 ἘῸΓ 6Χχοθββ οὗ [οοᾶ ὁ ὈγΙ Πρ ἢ 8] Κι 688,᾽ 

Αμά Ββαγίοϊ πηρ' Ἰοδοι ἢ [0 Ἔἤο]6Γα τροσθυβ. 
81 ΒΥ βυγίοιπρ Πᾶν 6 ΤὨΏΔΏΥ ΡΣ Βῃ6α ; 

Βυΐ 6 {Ππὺ ἰα Καί ῃθθα ῥγοϊοηρθϑί δὲδ 116. 

Χ. 2,8. σο. Βατο ἴμο οσᾶοσ οἵ (89 Α. Υ.., δηὰ υυείἰθ ἐδ ἰδδὲ ἴτνο Οσὰ ἰοχούοσ). Σ Σοὶ τοϑδοῦ βῸ Ὀδΐοτο (᾿Αρχὴ παν" 
τὸς ἔργου λόγος. 866 Ο(Όρι.). 3 ΘΟΌΠΒ6Ι] Ὀοΐοχο. 8 ΤῊΘ σοππίθῃΒΏ096 ἐξ δ κἶβτι οὗ Θμδηρίηρ οἵ [89 Ποατὺ (ἴχνος ἀλ- 
λοιώσεως καρδίας --- (΄., Δάἀ8 πρόσωπον ; 248. (ο. δκυλθειἐπ!τ6 χαρᾶς πρόσωπον --- τέσσαρα μέρη ἀνατέλλει. ΤῺΘ ἰδεῖ ἐῆγο8 
ποΙὰκ δῖὸ δ ἀοὰ 'ἰῃ ἴΠ6 Α. Υ. ἴἰο [86 10] ον ς ᾿ἰηθ. 866 Οὑνι.). 4 ἘΟῸΣ ΤΩΔΣΠΟΣ Οὗ ἐλίπεε ΡΡΟΒΥ : βορὰ (806 ρτοσράᾶ- 
ἱῃρ ποίο). δΆΒι. 8 ΤΠΟΙΘ 18 086 ἠλαὲ δ τΪ86 (800 (Όγ1.) διὰ (καί ἰ6 ποὲὶ Τουμπά ἰη 111. Χ. Ο. Η. 23. αὐὰ 
τοοσὶ Μ58.) ἐδθδεμοῖδ. 

ὕοτα. 20-26. ---Τ ὰ. Υ. : ΤΈΘΓΟ 18 ομὸ ἰδδὲ βουνοί πίβάοτη (806 Οὐηι.). 8 Τοοῦ (τρδτρ., τσέεάοηι, δ8 Χ. 28. 106. 167. 
248. ὅο.. 59 .κτδοο (χάρις, Ὀᾳἐ δορὰ ἴῃ ὑμ6 5689 ΟΥ̓ ᾿’ σμΆστη,᾽" “ διίσδοι τ ῃ 6868 ̓ }). 10 (866 Οογηι.) 11. ΑἈΟΙΦΥ ἰβ 
Ἡΐοο ἴο. 12 οἵ υηἀογείδι ἀἰ πρὶ ἀγε σοτητη Δ Ὸ]6 (αἰνετοί, 243. 6ο. ΟἹὰ 1,50} ἴῃ (ἐπῷ) ἰβ τηόυ ἢ. 18. [411 ποῦ (πιστοί. 
Βεο ὑγονίοι: δ γϑῦϑο δηῃὰ (ὔηι.). 16 ροπῃῦ. -1 (ἸΔι,, “Ἴ)ὸ {76 οὗὨ ἃ ποδῃ ἐξ ἴῃ 8 ΠΌΣΩΌΘΥ οἵ ἀ8 8.) 16 (καί.) 
17 Α (κεο Η. 248. (ο.). 15. ἱῃῃοσῖξ σἴοσυ (248. σο. ΟἹὰ 1Δὲ. τοδὰ δόξαν ἱπεοδά οὗὨ πίστιν). 19 8}ῃ8}} Ὀ6 ρογροῖυαὶ (ζήσε- 
Ζαι--- 2348. Ο΄., ἔσται --- εἰς τὸν αἰῶνα). 

γοτε. 271-81]. --ὍΆΑΟΥ. : ἴπ [Ὦγ 1116 (660 Οὐ»:.). 31 βοῸ] (806 Οὐη1.). 33 ὨπΑΔΙΪΔΌ]ο. 39 ἀδσϊην ἰμἰηρ (τρυφῇ). 
3 ὭΡΟΏ πιοαίδ. 35 τηθδίδ (τυδῖρ., υαγίεν 07 πιεα(5). 39 (Ἐτίἔσβοῦθ δάορίδ νόσος ἔγοτα 111. Χ. 283. δὅ. »εωϊίσγμα αἰτὶ8 
εἰσὶ; ἰεχὲ. τες... πόνος.) ἘΪ ΜΠ|1 ἐσ ἰπίο ΘὨ016Γ (ἐγγιεῖ ἕως χολέρας. ΟἿ. χχχίὶ. 20). 

ΟΒΆΡΕκ ΧΧΧΥΠ. 

ερ.8. ὙΜϑιοκοὰ ἱτοδαί δύσι, ἵ. 6., ἔγοτῃ Ὀοίηρ 10 που] 6 8180 ζυδιατ Ό] 04}}}7 4]1Οὐγ 8 Ὁ]6 ἴο ἰοΐη 
ἃ ἔσθ μα ἴ0 ὈΘΟΟΠῚ6 8Π ΘΏΘΠΙΥ. ---  ΈΏΘΩΟΘ οοσωθβῦ, δ ψ ἢ ὁταῖρος, οὐ Ψἱ} ἥδεται. Τα σοηβίγιοιοη 
ἴδοι ἴῃ ἴο σου Σ [86 ϑασίῃ. [ϊ., τἸολέποο γοϊἰοδί ἰλοι, οὗ τ1ἢ6 ποχὶ γϑῦβθ, ποσγονοσ, νου] βθοπὶ ἴο ἔλνοῦ 
ἵπ (ἐνεκυλίσθης) ἰο σοῦεν ἰδε ἀγτψ ἰαπά (τὴν ξηράν). τ τομάοχίηρ; ρίνθῃ. 
ΤῊΘ ρυτο 8 πδῦ οὗ ἃ πιΐρῃν οοά σης ἢ Ὀγθακθ) ΨΥ. 56. ἩδΙροὶ δ ὅγίομα, συμπονεῖ, ἴΆΚ68 
π ὕροὴ ἰαπὰ υβ08}}γ ἀσγ, Ὀστ ηρσίηρ' ἀδεο]διίοι ἴῃ 18. ὑοῦ Ὁ]6 ἔοΥ δῃὰ στ πἶπι, ὈὰὉ ΟὨΪΥ Ὀθοδιι8θ ἣθ Πἃ8 
ΘΟΌΓΒΘ. Ϊῃ [Π6 ΒΆΠῚΘ ΠΙΔΏΠΘΙΡ (ΟΙη68 [ἢ6 ψ]ΟΚΟά 84. οοτητηοι ἰηΐθτοβῦ. 118, ἴοο, 6848 Ὠἴτῃ ἴῃ 0ὉΠ6 
ἐμοῦ ῖ τὸ ἀϊν! 49 [Π086 ᾿ἰνίηρ᾽ 'πΠ ρϑᾶςθ δπά ἔτθπά- ρσϑβϑοθοο οὗ ἀβησου ἴο βοΐζθ ἢ18 βῃϊε ἃ ἴον ἶ8 οὐγη 
Δυ;ΐρ. Τὴθ αυθδίίοῃ ψΠΘησΘ ἰδ ΘΟμηθ8 ἰἢ6 δαῦῃοῦ  δπὰ Ὠἷβ ἔσθ᾿ Β ἀδέθηβθ [6 8 δι}}}, Ππούγθυϑυ, ἃ 
τοοθϑὰδ ἴ0 ΔΒΓ ἴῃ (Π6 [0] οὐ] Ὡρ; γοσβθϑ. ὅ861- αποδίΐίοη οὗ β6] ἰπύϑγοβδυ ὑγἱὉἢ ἢἶπι. ΟΥΠΘΙῚΒ ὑπάθγ- 

ἸΒΏΠ688 ἰδ 956 σϑδθ. [Ὁ το]οΐοθϑθ νὰ [π6 ἐτίθπὰ | βίαπὰ π8ῦ 6 18 Κ68 ὕΠ6 Βῃ 16] ομἱν ἴῃ βα] -ἀθέθηβο, 
ἡ δέους ἢ 8 ῬΡΓΟΒΡΘΡΟΌΒ, ΟΥἹ ΒΘ Βοιῃθ!πρ' ἰδ] πὰ Ιθανθ8 εἷ8 ἔγίθηα τἱτμοαϊ ργοίθοιοη. 
ἴο ὃδ6 γαϊποά ὈΥ Ὁ. ΨΜοσ. Θ. ““Α ἔτίοπὰ ἴῃ πϑϑὰ 18 ἃ ἔγσίοπὰ ἴω ἀϑϑά.᾽ 

γον. 4. ΤῊ Α. Υ͂. )οἵπδ φίλου ψἱΠ} ἐν εὐφροσύνῃ. 1“ 15 ὁδὶ απιΐσιιδ φαΐ τὰ ἡμυαΐ, ιἱδὲ τε ε8ὶ οριιδ. 
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γεν. 7. Ἐχιο!]ϑί (ἐξαίρει). 76 τοῖν ἢδνθ 
οἜχροοῖθα 84 νογὰ τηοβηΐηρ σίυείς δα, δῃη4ὰ 80 
ΕΥΖΒΟΠο, ΒΌ 56 Π᾽ 8 δεῖ τῆς, Δηἀἃ ΟΥΠΘΓΒ ΓΒ 5- 
Ἰαῖθ. [Ὁ 18 Ῥοββί "16 ὕὑῃας ἴΠ6 Οτθεῖκ ννοσχὰ [8 8 οου- 
ταρίΐοη. [Ὁ 11 06 πουύϊςοα {πδῦ πὸ (]ὰ 1,Αὑη 
ὯδΔ8 »γοαϊὶ. 8:11, [ΓΠη6 ργοβϑῃῦ ἰθχὶ τ ..08 ροοὰ 
Β06η86. “Α τηδὴ,᾽" τῃ6 δυῦπου τοῦ]ά βδϑυ, “ παίυ- 
ἐκ οχίοὶβ ᾿ΐβ οὐ Ὀυ 5, 688.᾽ 

ΟΣ. 8. ἙἘ΄ΌΣ ὨΘ6 Ὑ111 σου δῖ ἴον ὨΪΤ56Ή, 
ἃ. 6.. ἴο Πΐ8 οὐ δἀνδηίασο. ΤῊ 5 18 ῬαυΘ ΒΘ ΙΪς. --- 
Οδδί 186 ]οὐ ὕὑροῦ [8 66. [Ι͂ῃ οἵἤοῦ ψοτάβ, “ Ιρᾶνα 
[Π66 ἴ0 ἴΚ6 [Πγ ΟΠ δμο68,᾽" νἱϊδουξ τῃ6 ἰμογοβῖ οὗ 
ἃ 168] ἔτ 6πά. 

γοτ. 10. Ὑποβλεπομένου σε--Ξ- ἰοοζείδ ὠροη ἰλε6 
αϑζαποε, ιοϊἱἡ απ ευϊΐ, )εαίομφ ἐγε. 

ΨοΣ. 11. (Α. Ὑ.) ὐγοης [ῸΣ ἃ γϑᾶσ (ἐπετείου, 
85 ὅ5. 106. 948. 254. (ο.. ὙΠ τπ6 τοδάϊην 
ἀφεστίον (οὗ [6 ἐσσί. γεο.}, ὉΠ τηϑαπίηρ νου ἃ Ὀ6 
α λοιιδολοία βεγυαηί, α ἀἰτεαά πιαπ 97 (ὧς λοιιδο, ἰ. ὁ., 
ΟΠ ὙΠῸ 88 80) ἀββσοα ροβὶτίοη, πὰ ἤθηο6 Πα σηΐ 
ΓΚ ὑπδὺ ΓΠ0 ΓΘ ΜᾺΒ ΠΟ ΣΘΆΒΟῚ ἔργ Πυγτγυΐηρ. 

Ψεγ. 183. Βιδῃὰ --Ξ δὲ οΥ τυογιἡ, υαἰϊά. 1})0 ποῖ 
ΓΚ ἰδ οὗ 1Π||86 ἱπιρογίδῃςθ. Ηδνθ ἃ ῬΓΟΡΟΓ 
Βο  ἔσγοϑροοῖ. 10 ποῖ ἰθβη ὕοο τηυςἢ οἱ [86 οουη- 
86) οὗ οὔποσβ. Οὐ η861 ΠΥ 56], 

γον. 14. βονυθὼ ὑυϑίσθσηθῃ. Τη6 ΠΌΤΟΥ 
ΒΟΥΘῚ ἰδ υϑοὶ, ᾿ἰἰκα [το δηᾶ ἢνο, 88 ἃ τουῃά, ΟΥ̓ 
80-08116ἃ ββογϑὰ, πατῦοσ. ΟἿ. 1 βδῃ). 1]. δ; γον. 
Χχνυί. 16, 25 ; ὅ6γ. χν. 9. 

γεγ. 15. ἼΠοτο ἰβ ἃ ἥμπθ ΟἸΘΥΏΔΒ Ῥσουθτῦ, 
ὙΠΙΟὮ 8 ΒΟΠΊΘΟΪ 68. ἱπβουϊ θὰ οα ἴΠ6 ἔτοπίβ οὗ 
ΒΟΏΒ6Β: “ΑὮ (οὔἴϊαβ ϑϑρϑη δῦ 41165 ροϊδρθῃ.} 

Ψογ. 16. Λόγος ἴοτ λογισμός. ῬΙΟΌΘΟΙΥ {Π6 

Ἡδοῦτον νοσὰ 88 ΓΙ. 
Ὕογβ. 17, 18. ΟἸΥ]ΟΥΒΙΥ, πὸ ροσχίοα 8 ἴο Ὁθ 

Ῥὶδοϑά, 88 ἰῃ {π6 Α. Υ͂., ΑΙΌΟΥ καρδίας, νΥ ὨΪΟἾ 866 ΠῈ8 
ἴο Ὀ6 υϑοᾶὰ ἰῃ [86 Β6η86 οὗ αἱβροεϊ(τοη, τυΐπρ Ῥὰγ- 

Ῥοβο. ὍΤὨο ἰάθβ οὗ [6 νϑῖῦϑα ἰ8 (ῃδὺ δεοοτγάϊηρ ἴο 
6 Βοδτῖ 80 ΜΠΠ|Ι σορᾶ ΟΣ 601} βῆον ἰἰ861. Βαυη- 
Β6Π 8 Διδείισεντῖξ ἸΥΔΙ 5] ἴθ : “ἢ σομδθαῦθῃςα οὗ ἃ 
ἐβαπρεά ἀἰδροδίιίου (Οεδίππιπσ), ἴοασ τἢϊπ 
δτῖθο.᾽ Τῇ δυῦΠΟΥ ΒδΥΒ, [τγέθον, τῃδὲ 1 ἄθρθη 
ου ἴπ6 Τοηρὰθ ΠΟῪ ΤᾺΣ ἴΠ680 δ᾽ Χη8Β ΤΔΥῪ ΟΥ̓ ΠΙΒΥ͂ 
μοῦ ΡΡΘΆΣ. 

γον. 19θ.ὡ ΤΒόσο ἰδ οὔ (Α. Ὑ.), ἔστιν ἀνήρ. 
ΤΠο τηθϑηΐῃς οὗ {818 ἜΧΡρτοβδίοα ΠΟΘ δῃ4 6Ϊ86- 
Ψ θτο Μ ΏΘΓΘ ἰδ ἷἰβ υϑοὰ ἵπ ΟὟ ὈΟΟΚ πορ]ὰ ὃθ 
Ὀοεῖον Ὀγουρηῦ οὐξ ὈΥ “ ΠΔΠΥ 8 ΟΠ6.᾿ 

γεν. 206. ΤΠ πιοδηΐῃρ Οἱ σοφιζόμενος 18 τηοῦϊ- 
βοὰ ὉγΥ ἐν λόγοι. Τῇ πιδῃ τχείουσεοα ἰῸ ἰδ ἃ 
Βορ ἰδ ὙΠῸ Δ 086 ἶβα τ ογβ, ποῦς Ὀοίηρ 
Ὠἰ 861 ννῖδθ δηὰ τηδκίηρ ᾿ἷ8 νογὰβ ἴ6}1} αυθῃ ἔὺῸ 
Ὠἷ8 οὐγῃ μοοά, 

γον. 21. ἘῸΌΡ.... Ὀδοδῦδθ. Τηθ ατοοκ 
ΓΥΘΏΒΙδίΟΣ ῬὈΧΟΌΔΌΪΝ ἐουπὰ ἴῃ [86 ΗθΌγον ἰοχὶ 

ἜΣ ολλν Νὴ δῃὰ Τρ ἢαγνοὸ γαηδογοα τΠ6 ᾿δαὲ 
ΕΥ καί. ὝΘΥΘ νὸ ΟΥ πιο σϑΏ 54] οἰδῦδβοδ [0]- 
Ἰονν δϑοῖ οἴμαν, ὑμὶβ ραγίϊο!θ ἰ5 τορθαϊθὰ ἰῇ [80 
8686 οὗ απᾶ δεσαυδο,ΟΥ απ. ὅ566 (ἀσοδθϑηλιϑ᾽ ἤες., 
διιὃ τοῦό. 

ον. ῶ2. 18 υνίῖβθ 7ῸΣ Ὠίσηδοιῦ Ηθ υὑ868 [19 
νυ ἰβάοπι ΟἿΪν ἤον ἷβ ον Ὀοποῆς. Τὴ ἔτυ8 οὗ 
δ Οἢ ἃ τῆλ 8 υπάοτβίδη ἀϊηρ ΔΓ ἐγμο, γεαί (πιστοί), 
ἐπὶ στόματος, μρυλ (λε πε ἴῃ ἐλ πιοιμὰ ΟὨΪΥ, οὗ 
Ηἷπι ὑπαὶ ἀροϊαγοα ἰξ. ΠΟΥ͂ δ΄Θ ποῖ ΤΘΆ]]Υ 80. 
ΤῊΣ οοιπτογρδτ οὗ Βυ 6 ἢ ἃ Ι8} ͵8 ἀΘβο συ θ6 4 ἴῃ [Π|6 
ξο] ον ὙΘΓΈΘ. 

γεν. 27. Τάΐο, ἷ. 6., πιαηῆ δ Ὁ ἰἰυΐπρ, ἐπροτί- 
6ης6, 88 βοοά οΥ 84, ΠΟΙΡΕᾺ] οΥ ᾿μ)υτίοιι. --- ῬῺΥ 

Βο] (153). Τλγϑεῖγ, τὴν θη ἶσθ Ὀεΐηρ. ἘΕΤῚ ΌΖΒΟΒΘ 
ΠῚ ΏΚΒ ἐμ Ὀοᾶγ, [Π6 Ὀἢ νβίςϑὶ πδύῦπσθ βἰτιρὶυ, ἴδ 
τιδϑηῖ. Βαὲὶ {Πἰ8 ᾿ἰπιδιίοῦ οὗ η6 ἰά68 'ἴ8 ὅτβὲ 
τηλῦο δὖὺ νϑσβθ 28. . 

ΟἜΑΡΤΕΕ ΧΧΧΥΠΠ. 

ἘῸΣ (Π6 Τιοτά ογοδίοα 3 ἢ] τη. 

Αμᾶ ἢθ6 ξϑνθ Τ γηρη 81}}}, 

ΥγπῈ ἤθι 3 ἀοίῃ ἢ ἢ 64],} 
Απὰά ἰδ κοί αΌΑΥ ΟἿ Θ᾽ Β 81:0 688; 1 

Ο “Ὁ ὃ ἃὁὄ δῶῷ͵͵ςἪ ὧὦὠὦὁἐ ὉὉ'ὦὁ μΜμ 

ἩΟΝΟΚ, Ὑὰ τοΐογθμοσ ἰοὸ (Δ γ πϑοᾶβ, ἃ ρηγειοίδη τὶ τὰ [ἢ ΒΟπΟΥ ἄπο ἀπίο αἰπι,ἷ 

Εὸν οἵ (86 Μοβὶ Ηρ οοταθίῃ μοὶ ην ; 
Αμὰ 6 8}8}] γσϑοοῖνϑ ἃ γί ἔτοπι ὃ [Π6 Κίπρ. 
Το 51.111 οὗ [16 ΡἩγβίοίδη 88}}8}} ΕΣ ἀρ Η]5 μα, 
Απᾶ ἴῃ {6 βῖσῃι οὗ ρσγοδῦ τζϑηῃ [6 888}} Ὀ6 ἴῃ δαπϊγαιίοη. 
ΤῊΘ Τιογὰ ρῥγοάυοϑίῃ “ τηϑαϊοῖπθϑ ουὐ οὗ {86 Θαγί, 
Αμπᾶ ἃ ἀϊβογθοῦ ᾿ὔϑῃ 11}} ποῦ 06 ἄύϑῦβα ἰο ἢ ἔῃ 61). 
ὟΥ δβ ποὺ [86 τνυδίοσ τωϑᾶθ βυγϑοὺ τι ποοᾶ, 
Τμδῦ {π6 νἱγίπο κ᾽ ἐμβογθοῖ πιῖρῃὺ Ὀ6 Κπονη ὅ΄ 

ΤΠεῦ λδ ὃ τοῖρηῖ Ὀ6 Βοπογοᾶ ἰπ ἷβ ΤΥ 6]]Οὰ8Β ὙΟΣΚΒ ; 

1} ἔμδῖ 13 ἀοῦι [86 ΔΡΟΙΘΟΔΓΥ τλᾶῖο 8 τηϊχίαγο ; ἢ 
«Απᾶ ἢο 18 ποῦ [βτουρῇ τυ [ἢ Ἠΐ8 ΙΔ Ροτ ᾿ἢ 
Βεΐογαο, ἔγοιῃ κἴτη, ρθ8οθ ἰβ δργοδα ὑροὴ δ (06 δαγί. 

ΟΣ. 1-4. --Ἰ ΨΥ. : ΗΟΠΟῸΣ ἃ Ρῃγδίοϊδῃ ..... Εἷἶπι 707 ἐλ 6 ὯΛ685 τολϊεὰ ψοι τπᾶν λαῦε οὗ ὨΪπι. 
8 ΒΟΠΟῺΡ οὗ ([πεέοδὰ οὗ δόμα, 23. 248. 268. ὅο. τοδὰ δόξαν). 
ΔΌΒΟΥ (προσοχϑιεῖ). 

γοτα. δ-8. --- δ Τάς. πἰγοπειλ. ,ΤΑ.Ψ.: Βδί κίτϑα. 

8 δεῖν οτοαϊθα. 
4 Ὠκδίῃ εσγοαίθα. δ [ὸ ἔδδι ἰδ τῖδα (φρόνιμος) Μ1}} ποὶ 

8 λε (ἰδὶκ στο ἀοσίης 6 [86 δοϊητοοῃ ΟὯ6: ὃδυὲ ἰξ γουἹὰ Δ» 
ῬΘΔΣ ἴο ὍΘ ΙΠΟΙΘ ἰπ ΠΑΤΊΘΟΩΥ τϊτι δὶ Ζο] ον ἐσ τθαῖκο “ ΠΟΥ," ἐ. ἐ., πλοῃ, τὴ9 συ θοῖ οἵὗἩ ἐνδοξάζοσθαε : "" ἐμαὶ (ΠΟΥ͂ 
Σαϊα δ ΠΟΙῸΣ ἐμοτηδοὶ νοι ἰΠγοῸρὮ δἷ8 (Θ᾽ Ἐ) ΣΠΔΙΎΘΙΊΟΤΙΒ ΤἩΟΥΧΒ ; "ἢ ὩδΙΟΙΥ, τοπιϑά 66). 

1 ἐμοίν ραΐῃ (τὸν πόνον αὐτοῦ, ἱ. 6., ΟὨΦ᾽ Β Βλοίκηθ8δ ; αὐτῶν ἰδ ζουπὰ πη δὅ. 106. 
4 οὗ ἰ6 ΟΥΚΒ [Ὠ6Ττὸ ἰβ π0 ὁπὰ (συντελέσῃ; Ὀὰὺϊ ΕτῚ ἔσο! χϑοαῖγοδ συντο- 

λεσθῇ ἴτοται ΠΙ. Χ. Ο. 23. 106. 167. Α]. Οο. ΟἸΪὰ [4ἱ. 860 Οὐπι.). 

πο ὑῃγβίοίδη ἐμαὶ [8 σοΐοεχϑὰ ἰ0). 

254. 2906). 15 Οὐ κσυ]σῦῦ. 15 οομοοίοι. 

ὃ βΌΠὮ. ἴ0 Ὧ608)] "πε (ἰξ ἴδ 

16 Αῃὰ ἔτοτο εἷτὰ 18 Ῥθδὸ9 ΟΥῸΣ 81}. 
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9 λίν 50ῃ, ἴῃ {8} δ᾽ οἴζῃθββ 6 ποὺ πορ) ρθη; 
Βαυΐ ΡΓΔΥ υπίΐο ἴΠ6 [ωοτᾶ, δὰ ἢθ γ}}} πιαῖκο [886 τ 80]6.ἷ 

10 [1,680 ΟΕ ἀοίηῃρ σὑτοηρ," δηᾶ οτάονῦ ἐζέπθ ΒΑ Πα 8 ἀτὶσῃί, 
Απα οἴθδη86 ἐν μοὶ ἔσο ΘΥΘΥῪ 81}. 

11 αἰἷνθ 4 βυϑοῖ 8 ΎῸΓ, δηα ἃ θυ ΟΣ] οὗ πο ΗΟῸΓ ; 
Απᾶ τα 8 ἴαὺ οἶον, 88 (μου ρἢ δρουΐ ἴο αἷθ." 

12 Απάϑ ρἷνθ ρΪδΔο9 (0 {δ Ργβἰοίδη, ἴοσ {86 Ἰωογὰ ογϑαῦθα ὅ Πΐπ ; 
Αμα Ἰοὺ εἶτα ποὺ ρῸ ἔγουχ (66, ἴογ ἐλοῖς λαϑὲ πθϑα οἵ Ὠΐτα. 

18 ὙΠ6Θ ἰβ ἃ ἔϊηθ θη 8180 ὃ ἴῃ (πον Ὠδηα8 ἐλδγα ἐδ βῃιοοθ88 ; ἢ" 
14 ἘῸΓΊὮΘΥ Μ01]] 15 4180 ῬΓΑΥ απίο {π6 Τωογὰ, 

Τρδὺ 6 που] ργοόϑροῦ ὑβθια ἴῃ βθϑἰκίηρ' (0 σϑ θνθ δῃα οὔγΘ ἴον 1168 Βαῖκθ.ἷ 
165 Ἧο ἐμϑδΐ βἰπηϑίὰ Ὀθίογο Ηἷ8 Μ δ οσ, 

1,δἱ Ηἶτα [4]] ἰηΐο [ὴ6 παπᾶ 13 οὗ [60 ρῃγπίοΐδη. 
16 Ἦν βοῃ, Ἰϑὺ ὑβδῦβ 1811] ἀουσῃ ονοῦ ἃ ἀθϑδα ρϑυβοι,ῖ 

Αμάὰ Ὀδρίῃ ἰο Ἰαιηθηὺ δὰ Οἱ βυ οσϊηρ ὑΘΥΤΊΌΪΥ ; 1, 
Απᾶ δηβῃγουα [8 ὈΟΑΥ 85 βυϊ 8016 ἴοῪ Εἶπα,. δ 
Απα πορ]θοΐ ποὶ δ18 ὈΏΓΪΔ]. 

17 Ὑ͵εορ Ὀἱουγ, δυὰ τοᾶκα στοαῦ τηοϑῃ,Ἶ 
Αμπᾷ τρλκο "7 Ἰαπηθηίδ οι, 8.8 ΤΔΥ οί ἰπι,}8 
ΕῸΣ 5 ἃ ἋΑΥ οὗ ὑννο, ἰδϑϑί ἐλοῖὲ ὈΘ 601} βροόῖθῃ οὗ; 9 
Αμπα ἐΐδῃ οοταξογὶ ὑπ γ861 ἴοσ ἐὴψ ἈΘΑΥΙΏΘΒΒ ; 

18 ἘἙῸΣ οἵ Ποϑυΐηθ8β οοχηθίῃ ἀρϑίῃ, 
᾿Αμά Βϑδνίηθϑβ οὗ μϑαγὺ 3' θονγθί ἄονσῃι (80 33 βίγθηρίῃ. 

19 7Ἷῃ τηΐϊβϑίοσίπθ ἴοο, {π6γο δι ἀθίἢ Ὠθανίηθ88,32 
Απᾶ ἰδ6 11ἴ8 οὗ 6 ροοῦ νγοίρβϑίμ ΡΟΣ 35 ὑμ6 Ἀθαγί. 

20 φΖ7ακο ἢο ἢϑαυϊηθϑβ ἰο ῃοϑγί, 
Ῥαΐ 1 ΔΌΤΑΥ 88 τηϊηαξυ] οἱ (86 οπᾶ."5 

21 Ἐογροῖ τέ ποῖ, [ΟΥ {πΓ6 δι πο γούυσηϊηρ; 
Αμὰ 7 δου 5.|4}0 ποῦ δἱὰ μἴτα,38 Δ πα 5}410 39. μαγί {πὰ γ86]. 

22 ἩἘδιΏΘΌΟΣ ΓΩΥ̓ Ιοί,89 ἴοΣ ἐδίηθ 4180 δλαϊ ὅδ 80 ; 
ὙΘΒΙΘΓΟΔΥ [ῸΓ τι6, δῃα ἰο- αν [ῸΓ (Π66. 

23 ὙΏΘΩ [86 ἀοσδα [5 δ γϑβῖ, 1δὲ ἢ18 ΓΘ ΘΙ ΓδΏΟΘ χϑϑί, 
Αμπά δ6 οοτηζογίοα ἴον πηι, θη ἷβ βρί τὶς 16 ἀδραγίϑα ἔγοπι Ψέπι. 

24 ΤΟ πὶβάομῃ οὗ ἃ βοσῖθ δ: σοπιοίδ, ὈῪ Ορρογίμ!Υ οὗ Ἰοϊϑατο ; 
Αμὰᾶ Βο ὑμδὲ πδίὰ 11016 5. Ῥαϑίηθ88 88}4}} Ὀθοοιη6 ὙΥγ186. 

25 ον οϑδὴ ἢ ροΐ νψίβαάοτῃ ἐμαὶ Βο]ἀοἢ ὅ5 (η6 ρΡ]ουρὮ, 
Τί δ. σ᾽οσῖθί ἴῃ {86 ροδα, 
Τπδὺ ἀγίνσϑι οχϑη, δηα 8 οσοσυρίοα ἴη ὑμῖν ΙΔ ΌΟΣΒ, 
Απὰ ψ}086 ἰ41}Κ 18 οὗἩ Ὀ0]]Οο 8 ὃ Ἦ᾿ 

26 Ηθφ ρφίνϑι ἢΪ8 ταϊπα ἰ0 τηλῖζθ ΓΌΓΤΟΥΒ ; ᾿ 
Αμπᾶ Β18 β] ΘΟ ρ] 688 οϑγθ 18 57 ἰο σῖνο {μ6 Κὶπο ἔοά σου. 

27 850 ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ΙΔ80η πα τηδδίον Ὀ. 6 γ, 5 
Ταῦ ἸΔογο ἢ 3. ηϊρσῃῦ δπα ἀδγ ; 
«Απά ἴ6Υ ἰδαὶ ουῦ δῃα στανθ 3 86818, 

Ψατ. 9-16δ. --- 1 ἰάσεταί σε. 35.Α.Υ͂.: ἔτοτο δίῃ (πλημμέλειαν, τὶ τὰ ἁμαρτίας ἴὰ ἐπα ποχέ 116). 8 811] τ] οκο- 
ὯΦ48. 4 δο Ὡοῦ Ὀοίπα (ΠΔΔΡΩ.,) 6 α ἀεαί παι. 8,06 Ο(Ὀγ.). δ που (καί). 8 Ὠεοι[Ὦ οξοδθά. Τ ογιδβ Απὰ. 
8. οπιΐία 8180 (καί). 9 κοοά Βιροοβ8 (566 (Ὁ7".). [10 ρ»41}}. 11 Τρδι, προ ΠΟῪ αἷντὸ 1ῸΥ 0646 διιὰ χοϊηϑὰγ (ὁ ὑσο- 
Ἰοῦᾷ ἴο (αὐτοῖς ἀνάπαυσιν καὶ ἴασιν χάριν ἐμβιώσεως) Ἣ[κ[ 3 Ὠδηά. 
οῖ. 16-20. -- 5... Υ..: ἐδ ἀοδά. 14 δ 1ζ ἴμοὰ δάαὶ βιι δῥογοα στοδὶ διττὰ ἐλνεεῖ. 15 Ἰλφη οονοσ (περίστειλον) 
«ον δοοονάϊης ἰο [86 συδίοτῃ (κατὰ δὲ τὴν κρίσιν αὐτοῦ). 16 (860 ον") 16. 18560|.8 ψοσίῦγ. [5.ν4,κκα ἐλαΐ. 

30 (1μἐἔὲ., )ὺγν τλε ταζε 077 οαἰμηνιην, ἱ. 6.., ἴο Θδοδρθ Ὁ]Δπ|6.) 31 109 ὨΘΑΥΪΏΘΒΆΒ οὗ ὑπὸ Ὠθαχί. 32 Ὀχοδκοίῃ (κάμψει). 
Ὁ Δὐ]οςίο 4160 ΒΟΥΤΟῪ τοτζοδί δὲ (500 (Ὁη1.). 54 ἐς [6 ΘΌΓΣΘΟ (1Ὁ., Σ αζαΐπδὲ; ἴος κατά, ὅδ. 248. 264. σο. τοοδὰ κατάρα) 
οἵ. 15 τῖτο..... δὰ ΣΟΙΛΘΙΩΌΟΣ ἴΠ6 ἰΑϑὺ οηὰ (μνησθεὶς τὰ ἔσχατα). 

Ψοτα. 21-28. ---Ὁ.Α. Υ.: τὐτυϊης ἀκα. 51 ογιΐς πὰ. 8Ἔ. ἀὁ Πίπι ροοά, Ὁ Ὀσϊ. 80 ἡπαρσταοηῦ (τλδσα., ἐλ 
δϑεηέέποῦ Ὡρ9Ὰ5 λῖπσι. Ἐτ 5δοὴ 9 τοδδ μὸν δέϊος κρίμα, ἰυσίδαὰ οὗ αὐτοῦ, τὶ 111]. 238. δδ. 106. 1δὅ. 4]. ὅο. ΟΙά [4ὲ. 38:66 
Οὗ" ".). 
ὕει. 234-77. --- 81 ΑΟΥ. : Ἰοδιη θα τηδὴ (γραμματέως). 85 Ἰ1{{19 (ὁ ἐλασσούμενος πράξει αὐτοῦ. ΟἰδοΣε, "' ὯΟ 85 ὯΟ 

δυκίησθ"")). 33 Πο]ἀοίδ (500 ὐπι.). 84 Απὰ ἰδπδὶ (τὶ 606 Βετὶϊκο5 ουἱϊ ἐπ καί, 86 τυδηϊτίης ἰὼ 111. Χ. δὅ. 106. 165. Δ]. 
Οο.). 86 (800 Οοπι.) 886 Ό]ΊΟΟΚΚ (ταδτρ., κ᾽ ΟΣ, οὐ ἐλε ὀγερα 977 διεϊϊοοῖ 5." ὙΤὍὙ8ὸ ατοοῖς ἰα, ἐν νἱοῖς ταύρων). δ ἐς 
ἀπ χοπὶ (660 Οὐη.). 86 ΘΟΣΡΘΉΟΥ Δη ΝΟΙΚΙΔδέοΥ (860 (Ὁ .). 89 ἸΔΌΟΏ ΓΦ (διάγει, Ῥαδδεξ, Σρεπς. Οὐ οἵ ἐδ9 
Σοθδοίομ οὗ ἔπ πνοκά ἮΔϑ αἷδὸο 0 "παπαᾷο, οοπάμοῖ ὑμείπεε:. Βυξ [Π6 τοοδηΐβα ὨΟΓΟ θοοπι8 ἰο 6 ἐμαὶ ὮΘ δροπάδ (ἢ 9 
εἶκαξ δὲ ἔμ 48}... ἔἠἔὅ ὅθ Οὐκι. 
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Απᾶ 6 ψῖιο 18 ρϑυβϑυδσίηρ ἰὴ τηδκίηρ' τηδη} 014 θρΌγθοδ,: 
Ὕιο " ρῖνο {πϑιηβϑὶνϑβ ἰ0 τη θ ἃ 1161} ρἱοία ΓΘ, 
᾿Ἀπᾶ 086 5]660]688 οδγθ ἷβ8 ὁ 10 βμῖβῃ ἃ σοῦκ. 

28 8.0 (86 βιῖ τ ὅ δι εἰἰπρ' ὈΥ (π6 8ηγ]], 
Απά εἰτίηρ Ηἰπλβ6 1 τι (86 τουρῇ ἴγοὴ ; ἢ 
ΤῊΘ βθοῖκο ἴ οὗ {π6 ἤτο ναβίθι ἢ ἷ8 Β.6βῇ, 
Αμπᾶ ἢδ Βρμίοι τ] 016 Πθαὺ οὗ (86 ζΌΓΩΘΟΘ ; 
ΤΏ ποῖΐβο οὗ {π6 δ 6Γ θα ἷβ θδυ,ὅ 
Αμπᾶ Ηἷβ ογϑ8 ἃγὸ ἢ ρου {Π6 ραίζθσῃ οἵ (86 πὐθῃ8]] ; 
ΗΘ σίνϑι 818 τοϊηᾷ ᾿ τὸ δΒηϊβα λὲς ψόοτῖ,᾽2 
Απᾶ δΐ8 86} θββ οᾶγθ '8 0 ρο] δὰ 10 οἡ οοσηρϑέϊου. δ 

29 8 ο 1 (16 ρο(οῦ βἰἐ{1ηρ' δἰ ἢΪ8 σου, 
Απα ἰυγηΐηρ' [86 ὙἘ66] Δθουῦ Ὑ ἢ ἷ8 ἔϑϑί, 
ὝΥο 18 αἰνγᾶγβ δηχίουβ δρουῦ 1δ Ηἷβ ψοτῖς, 
ἈΑπᾶ πιαξοίλ, 411 δἷδ ΤΟΤΕ ὈΥ͂ πυπιῦοσ ; 15 

80 Ηδ ἐδβίοῃθι (16 οἷδν τ 1ΓῈ ἢΪ8 ὉΓΏ,, 
Απᾶ τοί ᾿ὑ Ρ]14016 τῖτ 18 ἔδοί ; 1 
Ηδ δρρ] δίῃ μἰπλ86}1 ἴο ρ͵αΖθ 15 1 ΟΥΘΣ ; 
Απμᾷ 58 566 ρ]688 σᾶγθ 8 1 (0 τῇδο οἰϑϑῃ (δ ζΌγηδοο. 

81 ΑἹ] ἐ(λ686 τ7Ίσαϑὲ ἴο {Π6 1] ΠΔηαΒ, 
Απα ΘΥ̓ΘΓΥ ΟἿΘ 18 γΥ186 ἱῃ ἢἢ8 ΨΟΙΚ. 

82 ὙΜΙΠουΐ {Π686 814]}} ποὺ ἃ ΟΌ 6 ἱπμδὈϊιϑᾷ ; 9 
Απά θη 33} 88)4}} ποὺ ἀνγ6}} δυγοδά,3 ΠοΥ ρῸ ὉρΡ δηά ἄονη ; 3 

88 ἘΤΈΘΥ 588}4]] ποῦ ὕὉὈ6 δουρξῖ [0 ἴῃ ΡΆ]1 6 οουῃΒβοὶ, 
Νοῦ βὲὺ ὨΙρᾺ ἴῃ {Π6 οοηρτορϑίϊοηῃ ; 
ΤΟΥ ὁμΑ]1 ποῦ 8} οἡ ἴπ8 7υαρθ ̓ 83" βοδί, 
ΝΟΥ υπαογϑίδπα {π6 βίδι δ οὗ (86 σονθηδηϊ ; 35 
ΤΉΘΥ 5818}} ποῖ Ὀτίηρ᾽ ο ᾿Ιρῃ ἱπβίγαοίίοῃ 35 δη Ἰυάρστηοηξ ; 
ἈΑπά {πον 8}}4}} ποΐὶ 6 ουπα ἡ ὮΘΓΘ ρΑΓΔ0]68 ἃσγθ Βροίθῃ.- 

84 Βαϊ {860 Μ}} πηιαϊπίαίη ἴΠ6 που]ὰ, ἢ 
Αμπᾶ ἐμοὶτ ῬΓΑΥΟΣ Ὀ6 ἴον 5 106 σότκ οὗἉ ἐλεὶγ ογαζί. 

ΨοΣ. 27. -- Α. Υ. αγὸ αἰ! κοιιὲ ἕο ταλῖκο κτοδὺ γασίοίυ (6θο Οὐπι.). 3. Απα. 8 οουμπίοσχίοίϊξ τη ΟΥ (866 Οδνι.). 
4 νυδιοἢ (966 γογ. 26). 

γοσα. 28-90. -- δ ΑΟΥ̓͂. : Το δι (ἢ 6150 (οὕτως χαλκεύς). 8 οοπείἀοτίηβ, (“06 Οὐ»ι.} 6 ἰτοὴ ποτῖς (ἀργῷ σιδήρῳ ; 
ἐν ἔργῳ σιδήρον, 348. Οο. ; ἔργον σιδήρον, 111. 167. 807. ; ΟἹ 1Δἱ., εοπδίαεταπϑ οριις γεγτὶ ; Χ. δδ. 106. 254. 296. 808. ἔργα 
σιδήρον). Τ᾽ γβροῦν. 8. ΔΙΉΤΊΘΥ δΔη ὑῃ6 ΔΏΥΪΙ (0 δα ἴοη ἰβ Ἰουπὰ ἰῃ Η. δηὰ 60.) ἰβ ουδσ ἰῃ (κοα Οὔγε.) ἷδ δ σα. 
9 ἰοοῖ οἐἰδ. 10 τΐηρ ἐπδὲ 6 χρδ οί (σκεύους)  ἔ[1ἔ { δΒοτίοιἃ Ηἷδ τἰηὰ (καρδίαν αὑτοῦ δώσει. 1 τη ΟΣ δ ἐμ6 βδιρο [9 
τοῃδογοὰ δὲ τόσ. 26). 12 (ρἱυγ., ἱ, 6... [88 γ6.86}8 πὲ δροόκθϑῃ οἵ.) 15 γυναι (ἢ (3600 γοτβ. 238, 21). . . . ἐξ ΡΟΣ ΘΟΙΥ͂ 
(κο6 Οὐηι.). 14. 80 σοιλ. 16 ΔΙΎΔΥ ΟΔΙΘΙ]}}Υ δοῖ δι. 16 (καὶ ἐναρίθμιος πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτοῦ.) 11 Ὀονοῖὶ 
ἄονη ἰδ βισϑηρὶ Ὀθΐοτο ἀΐ; 1οοἱ (τδτρ., ἐεπιρετείὰ ἕἰξ το ἈΪ6 Κεἰ). 18 ἰρ Ἰοδὰ (συντελέσαι τὸ χρίσμα, ἰο οονιρίαίθ 
ἐλε ςηιεαγίπθ) κ[ [κι μοὸ ἐς ἀϊ!ζοηί. 

ΨοΣα. 81-84. --- Α. Υ. : σαπηοῖξ..... ἐμ μαρ θα (οΥ δε). 51 [ΠΟΥ (ποὶ 6166). ἊΣ ἀγγ6}} ὙΠΟΙΟ ἴ6Υ Ὑ|}} 
(παροικήσουσιν). Ὁ (860 Οὐηι.) Μ Ἰυάκοκ᾽ (Βο 248. (ο.). 36 βρηΐθῃοο οὗ ᾿ιἀφξτηοηξ (866 (Ὁ»".). 36 σδηηοὶ 
ἄθεϊασο (ἐκφάνωσι) ἡπίΐοο (ἔτ! Σδομο δάορίδ παιδείαν ἴτοτῃ 111. Χ. 23. δῦ 1δ8. 4]. 6ο. ; ἐεχέ. χες... δικαιοσύνην). 21 ρἰδὶθ 
(248. ὁο. ὅγτ. Αζ., κτῆμα; οἴδος δυϊδονίιίοδ, κτίσμα. 8306 Οὐη1.) οἵ ἔμο ποσὰ (αἰῶνος). 388. αἱ ἰλαὶν ἀσαῖτο (δέησις) 
ἐς ἴῃ. 

ΟἜΉΑΡΤΕΕ ΧΧΧΥ ΤΠ]. 

Μῶν. 1. Το πιοδπΐηρ ἰδ: [{ ἰβΒ ἃ ἀἰνίπο ἃῖ- 1 γεν. 56. ΤΗΐδ Π1υβιΓαυ οι 15 ἔα Κοὴ ἔγοπι Εχ. χυ. 
ΤἈΠροΠΘηῦ τπᾶῦ {Π6ΓῸ Βῃου]ὰ 6 Ρἢ γα οἶδ, μα 28--25. 
ΤΠΟΥ͂ δΥΘ αἰβὸ ὙΘΣῪ ἀδοῖι]; ἤδποα, ὕπὸν δἰιοῦά Μασ. 6. ΒῪΥ τρδσυϑ]οῦβ ὙΌΣ ἈΓΘῈ πιθδηξ 
Τοςοῖνθ σουγοβροπαϊηρ Δρργοοϊδίϊοι δα {Ποῖγ ἔθθ8 σΟΤΚΒ οὗ Βοδ] ηρ ΓΠγοι ἢ [Π6 τι86 οὗ ἀἰϊνίπο! Υ 8ρ- 
ποῦ θὲ θορτυάροὰ τῃδιη. ΟἹ {6 Κπον]οᾶρε δα ροϊηϊοά τηθάϊοίθ8 ἀπάθν [86 αἰτθοιϊίοη οὗ Ῥὲγ8ὶ- 
Ῥγϑοῖῖςο οὐ τηράϊοῖπθ ἰη δποϊοηῦ τἰπιθ8, οὗ. ΕΊΕΠ πι᾿ 8. οἰ 818. 
Παπαιυδειογ διε ἀπὰ ΩΣ, διὶδ. Πἰδαἰιοδτιεγδιος,! Μοῦ. 8. ΤῊθ Ὁπουρη ἰβ ΥΠοιοσίς ΠΥ ὄχασσοῦ- 
ὑπή6ον “ Ασζῃοὶ κυηάο.᾿} δίοά, ἴῃ οΥὔδυ ἴο σϑργόϑὸπιὶ {Π0 βυαθάθῃ οἴᾶωοςοϊ οὗ 

γον. 3. Κίωῃωᾳςφ. Ὑἤοβα ΠΟ βίδπά δἰ ρ)θδὺ ἃτθ τηβάϊεΐηα. --- 1 ἐ8 ποῦ σου Ὦ, ἱ. 6.,ὄ ἢ6 8 ΞΟΔΙΓΟΕΙΥ͂ 
ποῦ δῦονε (Π6 πϑοὰ οἵ ρῇιγωϊοίδηβ; δὰῦ Γπγου σα Τπγουρῃ. ὙΠ6 σγογὰ υβεά ἔου ἀροίλεοατγῳ ἷβ μνρε- 
ἈγΓοβθηΐδ (ΠΟΥ͂ Βε6 κΚ ἴὺ ψὴ τΠΟ]Γ ἴαυον δβῃηὰ αἴΐεμ- ψός, ὁπ6 τοῦο ὁδοὶ εκαΐνε, ἀπσυδηίς τα απ πησιδηπία- 
τίοη. ΟἿ, 1Π6 οα86 οὗ δογϑπι, 2 Κίῃρβ υἱ}}. 29, ἀπά γέωδ. 
οὗ Ἡοξοκίδι, 18. χχχυ Ἅ. 2]. γεν. 10. Τιϑᾶνθ οδ᾽ ἀοΐης Ὑσουᾷ, πϑπιεῖν, ἴῃ 

γοῖ. 4. Ῥτοάᾶδυοοσίβ στηϑάϊοίῃοβ ουὐ οὗὁἩἨ 186 (δύ ραγυϊο}] Δ ἤογηι νν ἰςσῆ νγὰ8 ὕΠ6 οσοδδίοι οὗ 
δασίῃ. ἢ σδιιβοβ ὕποπὶ ἴο Ὀ6 ρῥτγοἀιορα ὈΥ ὅπ86 ἴΠ6 βίο ΚΏΘΑΒ. --- ΤΠ)6 ΘΧΡΓοδείοῃ, ογάον (ἐλὶπ6) λακάε 

. Θ στ, ἰῃ 18 Ρἰδηῖθ δῃὰ πιΐπθ ΓΔ 18. ιαγίσλί, πιαζε εἰναϊσλί ἰλε λαπάς, εὔθυνον χεῖρας, 



ἘΟΟΙΡΕΒΙΑΒΤΙΟΤΞ. 

ποῦ ἴῃ πο ἔ ροσυ ΑΓ, γθ 8118 ἢΠ6 σοτάβ, “ Μακθ 
βισδί σης ρϑληδ (ΟΥ γοῦγ ἔεοῖ." Οἱ, Ηοῦ. χὶϊ. 18. 

Ψεσ. 11. Α σρϑιρογίδι. Ὑπαῦ ρᾶτὶ οὗ [16 
τοϑας Οογηρ τ] ἢ ναΒ Ὀυσηῦ 18 πιοδηῦ. ---- Ὡς μὴ 
ὑπάρχων. 1,1ι., αϑ ποὶ ὑοῖπρ, ἱ. 6., ΔΒ Οὴ6 ρίνϑῃ ὉΡ, 
διὰ Ὠθποδ (45 ἴδ τὶρῃι ὍΘ Βαρροβθοα) ἱπο]ποὰ ἴο 
ΤΩ 8 6 σΘΏΘΓΟΙΒ βδοῦ 6 (0 ὕΠ6 [μοτγὰ. 

γον. 12. αἰἶνο γρὶδοθ ἴο -ΞΞ- πιαζε γοοπὶ ζΌγ, οδ]]} 
τ  Ῥ γπισδο, Α 

6Γ. 18. Εοδία, διοοθπΒ. ΤῊ ρΟΥΟΓ ἴο ἢ68] 
δ τηοϑδηϊ, --- ἃ ῬΟΥΘΥ σίνθη μοι οὗ Οοά, 88 ἴΠ6 
ἔοΠ ον ρ ὙΘΓ80 ἰμυἰπηδῦθϑ. 

γεσ. 14. Ἡον ρϑδίπέν ἴο (πΐηἰς (πδ΄, ὁ τῇ 8 
ΠΟΠΌΓΆΣΥ, 80 ΤΩΔΩΥ͂ ΠΥ ΒΟ ΔΒ ἴῃ ΟἿΓ ΟΑΥ͂, ᾿πϑ θα 
οἵ Ῥγαυΐπρ ἔον τῆοῖτ Ῥαυίθηιβ διὰ νοι ἘΠ 6 πη, ΔΓΘ 
Ὁ] τϑύθσίδ δ, πα αἱβ 6 ον στ ἴῃ (6 ΘΠ ΒΟΥ 
οὗ ῥσαγογῖ 

ΘΓ. 15. Ηὸ ἱὑμαῦ αἰπηηδίη, ἀπ 838 ἃ σ0η86- 
ὍΘΠΟΘ ἰδ υἱβίϑθα ψ ἢ αἰβοαϑθο 89 ἃ Ῥυη ΙΒ θη, 
πᾶβ [δ σοοι ργβίοίδη 4 ζοοὰ ἐποηά, 
γον. 16. Κατὰ δὲ τὴν κρίσιν τξΞ απαὰ α5 δεΠιίίησ, 

ἀοοοτατπῳ ἰο ἰδλ6 Ῥγοργίοίἑοβ οὗ τὴ ΟΆ86, 48 ἰδ ΠΙΔΥῪ 
06 ἄμθ ἴο [8 ρῥαυῦς]Αν ἱπαϊν  ἀπ4], Ὠΐἷ8 ΖΟΥΤΏΘΥ 
ΤΑῸΚ δηὰ ἰπἤσποποθ. ἘῸγ ἴδ 481 τοτγὰ, ἀοι Ὀ[16885 

ὌΒΞΙΣ 5 βεἰοοὰ ἴπ μΠ0 Ηθῦτον. --- ΝοαΙϑοῦ ποῦ. 
Μάδκο ἰξ 45 ἱτηροβίηρ 88 τηϊρὶιῦ 6 ὀχροοῖθα. 

γογ. 17. Μᾶδκο ατοαΐ τόδ. ἴ,}{., πιαζε οὶ 
(λὲ ισαϊϊέησ ΞΞΞ- δὴεα δοαίαϊπρ ἰεαγε. -- Τιϑδῦ (ΠΟ) Ὀ6 
δου πρόοῖκοὰ οὗἁ Υ̓ δῦ οἂπ Ὀ6 ὑὉπουρὶῦδ οὗ 186 
τηονδ! γ οὗ δυςοῖὶ δατηομίϊίοηθ 8ἃ8 ἴθθεθ, ΟΥ ἴΠ6 
τοοῖνο {πὲ 15 τἸηδάθ ἴο βαρροτῖ [ποπιΐ [Ὁ ἴβ ποῖ 
ΘΠΟΙΚὮ ἴο 8δᾺ. σίἢ ΕὙΙΖΒΟ 6 (Πδῷ (Π6 ΔΌΓΠΟΥ ἰδ 
“ ςθ-ςο]4,᾽ δηἀ 8668 δυοσυτπὶηρ ἔγομι ἃ 60], ἱπί6]- 
Ἰοοῖη8] ροίϊμπξ οὗ νίονν. [1 18 βοτῃθύίμηρ ὙΟΥΒΘ: ἃ 
ἀΐγεος Θῃ οι Γρϑιηθηῦ οὗ ΠΥΡΟΟΣΙΒΥ [ὉΥ [ἢ6 88Κ6 οὗ 
ΔΡΡΟΆΓΒΏΟΟβ, δηὰ Ππ8ι ἴῃ [6 τηονῦ 80] ΘΙ] ΒΟΘΏΘΒ 
δια [86 τηοϑὲ θη θοῦ το αἰ θη5 οὗ 116! 

γορ. 19. Ὑγο δαορὶ νι ΕὙ Ζθοῇθ δηὰ οἴποῦβ 
Γ᾽ 6 τοδαϊηρβ ὀπαγωγῇ (ἴτοιι 111. Χ. 106. 155. 157. 
248. 296. 807. (Ὁ. (4 18. ἰοχί. τϑο., ἀπαγωγῇ) 
δηὰά παραμένει (ἴλη 111. 23, 157, 248. 254. 296. 
807. Ο(ο.; ἐετέ. τες., παραβαΐνει), ἃ8. ΟΥΙχὶπ8)]. ΤῊ 
ἔοσπιοσ ψνογὰ ἰ8 εἰβθνῃθτο (11. 2) υϑοὰ ὈΥ̓ ΟἿΓ 
Δυΐ ΠΟΥ ἐπ 106 86η56 οὗ αὔὁ[(ιείϊοη, πιϊϑ)ογίνπθ. Τ]Θ 
ἴνο ΠΙΘΠΙΌΘΓΒ Οὗ {8 γΟΥΒΘ 86 ὕο Ὀ6 σοηϑίΘτοα ἃ8 
ΡΆΓΆ1160. Α5 ἴῃ πιϊβέοτίαμο, ἴοο, βογγυνγ (τπαῦ 
ΡΓΟΥ͂Β προη ἴΠ6 βγη }) σε ἰμοῦῃ, 8 Δ ϊηρ, 
20 (καί) ἴΓΠ6 16 οὗ [Π6 ΡΟΟΣ ἰβ ἀυδίηϑβι (κατά, ἑ. 6., 
ποϊρθθο ἢ ἀΡΟῺ) ἴπ0 ποατί. ΠΝ βθη86. Ὠβιτηο- 
Ὠΐζα 8 Ὑ6}} νυ ἢ (ἢ σοηίοχῦ, ΒΟ (δὶ ΒΟ ἢ ΡΓγο- 
ο6ἀ68 δὰ {δι τυ Ὠΐοἢ ἔ0] ον 8. 

γεσ. 30θ. Μίηαδη οὗὨ [860 διὰ (τὰ ἔσχατα), 
ἱ 6., Ὀϑίης τη} ὑπαὺ ἰδ ν}}} δδίεῃ 086 (ἰπ)6 οὗ 
ἀθαΐῃι. 

γεν. 21. Ῥοσχωοῦ ἰδ ποῦ, ΠΑΠΊΘΙΥ, ἀο δίῃ. -- ΒῸΥ 
ἴΠΟΣΘ ἰδ πο σούς. ΤΠΕΓΘ ἰ8 “ ὯὨΟ ἀἰβοβατρο 
ἴῃ ἐλαὶ νιν." ἘοΟΪοδ. νἱϊ!. 8. --- ΝΟΥ δἰἱάὰ Ὠΐγω. 
ΤῊ ἀοραγίθα ΟΠ6. 

γον. 392. Το ἀερδὰ τρϑῃ βδϑθῖηβ ἴο ὃ6 Το ρτΓο- 
δοηϊοα 48 δροδκίηρ ἴῃ εἰ}}8 γθγ8θ [γουρῃοῦυΐ. 'ΓΗΘ 
ποτὰ κρίμα, 7μάσηιενί, ξεπίοποε, ἷ. 6., Μ ΊΌἢ. τίθης 
[0 ἀοδεῃ, 8 ΙΏΟΤΟ ΟἸΘΑΣΙΥ ΟΧρΓεδδοὰ 88 ἴῃ {116 
ἱεχῦ. 

εν. 34. Α βοσίρθ, γραμματέως. ΤῊΪ86 νν6]]- 
πον σΠδγδοῖοῦ ἰΒ ΠΌΛΟΣ πιθϑηῦ, απὰ μοὶ 
δἰ πρὶ Υ ἃ ἰοατηθα τη8η ἰπ ρΡΌΠΘΓΑΙ. ---- Ἐν» εὐκαιρίᾳ 
σχολῆς --- ἰλε 7αυοταδίε ορρογίμπὶίψ ιοἱιϊοὶ ἰδίϑιιγα 
αὔοτάε. ὙὍὙΠ6 δϑϑογήοη ἴῃ ἰἰὸ απ ρμαγὶ οὗ (ἢ6 
ΥΈΓΒΟ ἰδ ἴο 6 ἴδκθὴ ὙΠῸ 4 ργϑίῃ οὗ δ᾽]οινδηςο. 
εἴδατα ἐᾳ ποῦ 6 ΟἾΪΥ ποοθδϑιῦν, [ἢ μα ψου]α θ6 
Μΐδα ; Ὀυῖ, ΔΌοΥΘ 4]1}, ἃ ἀθεῖτο ἴο βὔμαγ. 

γεν. 25. Ἡοϊάϑίῃ (κρατῶν) [86 Ῥ»ἱἹου Ὦ, ἴῃ [86 
δ6Ώ86 οὗ γχεξείλ, συϊάοί, 88. ἴΓ86 ἔο ον μος οἸδιυι86 

811 

ΒΟΥ. --- ΟἹοΥ ΘΒ ἴῃ [86 ζοδᾶ. [ἷδ., σἰοτί οἰ ἵπ 
ἐλ δρεαν ο7 α σοαά (. 6., τολίεῦλ ἰδ α σοαα)ὴ. Τἢθ 
ΓΕΙΊΔΙ ἰδ ΤΏ 8646 Ρ]ΑΥ Ώ]]γ. 

Ψεσ. 26. ᾿Αγρυπνία ἷδ8 τηοῖθ ὑπδη αὐϊέσοποο. ἸῈ 
ἀφηοίθβ ἃ σΆγΘ ὕὉπδῦ 18 80 ζγιδῦ 88 ἴο ἀθρεῖνθ ὁ06 
οὗ δ8ῖεαβρ. ὙΠῸ ποτὰ Τοσσῦγβ ἃ ΠΌΙΩΌΘΣ ΟΥὨ {ἰπ|68 
ἰ τ Πδῦ ἱπητηθα ἴδιο] [ΟΠ] οὐγ8 858 ἃ βοτῦ οὗ σοΐσγαϊ πο 
ἴο [89 δονϑ σὰ] ο8868 τἸηθημοηθά. 

γέ τ. 21. Τέκτων (Ὡ ἼΓ) παρα ἱπάϑϑα Βδνθ 
π6 πιθδηΐηρ σαγρεπίεῦ ; Ὀὰ ἴῃ οοπηθοϊίοη τἱθῃ 
ΠΑὶ ζο] ον ἰ8 γὑϑυθδρ8 ὈΘύΓΟΣ ὑγδηβϑὶαιθά Ὁ 
πιαϑοπ, ἃπα ἀρχιτέκτων Ἢ λεαὰ τα σι. 
νογθθ δ82. ---Οὐὐ δηὰ ᾳατάνθ. δίῦου, δησναῦεα 
οι 8, ΟΥ̓ ΒΙΤΡΙΥ ἐπσταῦε (γλύφοντες γλύμματα). 
Ἀμπὰ Β6 Ψ80 ἐδ Ῥοσβονοσίωηᾳα (ἡ ἐπιμονὴ αὐτοῦ) ἴῃ 
τοδ είν ταϑυϊο]ὰ ἔρσυγτοα (ἀλλοιῶσαι ποικιλίαν). 
τι, ἰο ἐλαπφε πιαπϊγοίαπεδα. ΟΑτοιϊιβ. ρἶνϑϑ [86 
Β6Ώ56 ΜῸ]1: “σπσαγίαβΒ ὕογπιαθ ἵἴπ σεπιηιαπι ἵπίγο- 
ΠΣ: ᾿ Μαδκὸ Ὃ6 ἴθ. ἰκθ υἱούυσθ (ὁμοιῶσαι 

α»)]).- 

θζ, 28, ΤῊΘ δι ΡΘΠΟΓΆΠΥ ἀο08 βοιιϑιμΐη 
ΠΊΟΤΘ ὉΠ ΔῊ ΤΏΘΤΘΙΥ ΘΟΠΒΙΔΘΓ ἴΠ6 ἸΙΡΟῺ ἰπ ἴΠ6 ΤΟὺρ᾽ 
(καταμανθάνων ἀργῷ σιδήρῳ) : ἢ6 ψογκβ ἱ. [ἃ 

ἷβ ῬΓΟΌΔΌΪΘ (πδὺ ἴμθγθ ἰ8 τη ἰβισϑπϊδιίοῃ ; Ὁ 

μανῖπρ ὈΘΘῺ Τοδὰ Τὸν 532.), 88 τα ὶβὶνῦ ΘΆ 5] ὮδΥθ 
Ὀθθὴ [ἢ 6880, Δηὰ 1 ὮΔΥ͂Θ Σοηἀογθα Δοοογἀ  ὨΡΊΥ. -- 
ΤΠ6 ψογάϑ καινιεῖ τὸ οὖς αὐτοῦ ἀ0 Ὡοῦ Τη3}Κ6 Β6η86. 
ϑοτῃθ Οὐ τ.8 ποι]ὰ οηθηὰ ὉΥ κνᾷ, γιιδδ, ἐἰοκίο8, ἀπὰ 
Ὡς οίιο, ἀεαΐεπ. 'ΓῊΘ Ἰαῦύον ἰάθα 8 ργοῦδοὶ 
οοττοοῦ, ὉΠΟῸΡἢ ΒΟΆΣΟΘΙΥ ἀοείνϑ]6 Ἴγοῖῃ (ἢΐ8 τγοσὰ, 
Το Ηοῦγον ψοσὰ ἴον ἰξ ψουϊᾷ ὉΘ δ π (εξ. 

Μίςδῃ υἱϊ. 16), δῃὰ ἴΐ ΤΏΔΥ πᾶν Ὀθθ Τουμὰ ἴῃ 
τΠ6 ἔογιῃ ΓΝ, δηα παϊϑίηκοη ἔον Ὁ ὝΓΤΝ, πποδη- 
ἵῃῳ ὁ τέπεισ. ΒΥ ΣΒΟΙΘ ἀργθοθ τῖτ Ἐν 8]4 ἀπὰ 
Ηρ ἴῃ Βπάϊηρ ἃ 5: πλῖ]αῦ Θχοπδηρο οὗ ἴΠ686 ὕττο 
γγον8 δ ΖΕορΏ. "11. 17; θα [Π|8 ἷἰΒ ἀοαδιέα]. Οἱ. 
6118 (Ὁπι., ἴῃ ἰοα. -- ΤῊΘ σψοσὰβ ἐπὶ συντελείας 
ἴλθδῃ ἰσλεϑη τὲ 8 σοπιρίεία, ΟΥ οπ σομιρίοίίοπ ; δαὰ 
ἌΧ ποῦ [0 ὉΘ 3 ΚΘ ἴῃ 80) δανοσϊα] ΒΘΏΒΘ, 885 ἰῃ 
[6 Α. Υ. : 

γε εγβ. 29,80. ΟἿ, αὐτί, “ Ῥοίίοῦυ " ἴῃ δ: ἢ 8 
Βιδ. οι. “Τῇ οἷδυ, σὴ ἀπρ, νὰβ ὑγοάάθη 
ΌΥ πιθη᾿ 8 ἔδθί, 80 48 ἴο ἔουτῃ 8 ρεβῖθ, ἤθη ρίδοϑὰ 
Ὀγν ἴῃ6 φοίοῦ οὐ ἴΠ9 τ Π66] Ὀοβίἀθ ᾿ΙΟἢ ἢθ Ββαῦ, 
Ἀπὰ ψὰ8 Βῃαροά ὉΥ πἰπλ τὶ 8 ΠαΠ 48. --- ΑἸ] 
Ὠὲβ γουὶς ΌΥ͂ ὨΤΩΌΘΣ, ἱ. 6., ἢ6 ΟΥΚΒ ὉΥ ἴΠ6 Ἰοὺ, 
ΟΥ̓ ἢ88 ἃ ἀοἤπηϊιθ ἴκδὶς βοΐ Ὀθέοτο Ὠΐπι. 

γοσ. 81. ΑἹ] ὑποδ6 ἀἰβογθης οἰ 5868 8γΘ6 80 ὈΠΘΥ͂ 
ἴῃ ὈΠΟΙΣ νασίοιβ βρθοὶαὶ οσουραίουβ ὑπᾶὺ [ἢ 6 
ἢᾶνΘ ΠΟ Τρρογία τυ ἔοτ δοαυϊγίηρ το Κηον]Ϊ- 
θήρα ουϊδίαἀθ ὉΠοὶΓ ραγθϊσα αν θρῆθσο. 8}, τῃ9 
ἱπιροτίδηςθ οὗ βυςἢ ΡὈηγϑίοα] ἸΔΌΟΥ ἰβ ποῖ ἤο Ὁ6 
ἀοηΐοα, ΠΟΥ ἴοο της ἢ} ἀορτγοοίαίθα. 

ψοτν. 82. Μϑα 888}} ποΐ ἂν6}} Δυσοδαὰ. Τῇθ 
τπιθδηΐηρ 18 ὑπδὶ 0Π6 ψΟΣΚ οὗ ὕπ6586 δγίϊϑδη8 δ] οῇθ 
Βῖνοβ οὐδβίοη ἔογ ΘΟ ΠΊΘΓοΐΑ] δου νῦν δῦ ΠοΙὴ6 δπὰ 
αὐτοδά, δηὰ 165 αὖ 86 Ὀκ518 οὗ τπηυςὶ ἰῃ 6] θοίι 4] 
Δηα Βοοΐδ]ὶ ῬΙΟΡΤΘΒ3. --- Ὁ ὉΡ δῃὰ ἄοτσῃ. ὙΤτδνεὶ 
ΠοΘ ἀπά Ὁῃ6ΓῸ ἰπ ρΡυγϑυΐϊ οὗ Κπον]θαχθ, οὐ ζ0Γ 
ῬΌΓΡΟΒΘΒ οὗ τ1Γ866. 

ΕΓ. 83. Ἐπὶ δίφρον δικαστοῦ, ΟὨὉ [26 υκχθ᾽8 
βοαῦ. 716 Ῥθυϑοὴ ἡ 0 8 Χοἔευγϑα ἴο ἰβΒ ποῖ βύ Ὁ} Υ 
[Π6 ἡυάρθ (κριτής) 80 ῥγομουῃς68 βοηΐθῃςο, διυῦ 
Ο.Θ Ψ»ῈῸ ΘΧΘοιθ68 δίκη, Πηδἰ πῦαἰ 8 αν δη ἃ ΘΑ. 
Ης νᾺΒ8 ΠΙΟΥΘ 8 ἦτον ὕπ8ὴ 8 Ἰπάρο. Οἱ. 11Δ}6}} 
δὰ ϑοοῦ 5 δεζ.; 480 ΟΥ̓ ἝΓ, 8. υ.; δῃὰ δβρο- 
οἶα! ν Βομπιίάῦ, ὅψη. ἀν σγιεεὴ. ὅρτγαολε, ἷ., Ρ. 
856 ΕἾ -- Διαθήκην κρίματος. Τἢ6 Μοβδὶς αν, τὰ 
δοοογάδησο τυἱτἢ τ Πἰοἢ ἀθο βίο γΟΓῸ τηϑεῖθ, Β6Θ Π8 
ἴο "ὈῈ πηθδῃῦ, Ηδποο ἰτ τὶρῦ Ὀ6 τομαογοᾶ ἔσϑοΥ 
ὈΥ αἰὐἰυΐπα εἰαίμίε8, ΟΥ δίαϊμίε8 ο΄ (Ὺἢ6 οουθπαπὲ 



818 ΤΗΕ ΑΡΟΟΘΕΥΡΗΑ. 

Οτοπιοῦ, ἤονγενοῦ {}επ., 8. Ὁ.}, ου]Ἱὰ τοηος ὈΥ [ΘΧΊΘΓη ἃ] ΟΣ οὗ ΓπΐηρΒ Γοργοδοηϊθα ἴπ ἴδ, ἴῃ 80 
τιμία, οὐ οὐδεν οΥ 7μάφπιεπί. (Γῇ. χῖν. 17, Ψ ΠΟΘ 186 { {8 85 νι τπουΐ ὑπδπὶ ὉΠ 6 Ὁ ΠΟΥ ΡΥ βὶς 4] δια βοςῖβὶ 
ΒΒΠΠ6 ΘΧΡΓΙΟΒΒΊΟΙ ΟὐσῦγΒ, ἴῃ (ὐυά. 11. [πὲ ὙΠ 0]6 [11{6 οὗ πηθη πουἹὰ Ὀ6 ἱπιροαβῖὈ ]6. -- Τὰ 186 ὑγοσὶς 
ΤΩΘΙΌΘΥ, καὶ διαθήκην . . . . διανοηθήσονται, ἰβ 6ἢ-  οὗἁὨ (ἘΠ6 17) ΟΣ ΔΙ͂Σ, ἐν ἐργασίᾳ τέχνης. ΤῊΪΒ Βοδιηϑ ἴο 
εἰυδορᾷ ἴῃ Ὀγδοκοῖβ. δ6 ἴδ τηθλῃΐηρ, ΔΙ ΓΠΟοῦΚἢ Ὅη6 1δδὲ πογὰ πιΐγας 6 

νον. 84. Κτίσμα αἰῶνος στηρίσουσι. ὍΤΏο ἤταϊ [ἴα Κοη ἴῃ ἴῃς δθηδο οὗ “δῖ, “ παπάϊογαξι᾽ 1 γϑὲ- 
«ΝΟ ὙΟΥὰδβ βθεπὶ ἴο δίαπα ἴον {Π6 ποτὰ. Τῆθ686 014]. ὙΠοΙν ῬΓΔΥΘΥ ἰδ ἀϊγοσϊθα ἴο ἐπ σαστγίης 
ῬΘΓΒΟΩΒ δΔ΄ΓΘ ἴΠ6 ϑυρροτῦ οὗ ἴ[Π6 πουῦ]ά, οὗ μδῖ [οὐΐ οὗ Βῃ ἢ! ΟΥΚΒ 88 δδγα ὈΘΘΠΏ δρΟΚοθη οὗ. 

Ομαρτεπ ΧΧΧΙ͂Χ, 

71 ΒυῚ [6 ἐμαὶ ρί νοι Ηἷβ ταϊπὰ ἰο ἐδ δ οὗ (0 Μοὶ Ηρῃ, 
Απά πιοαϊίαίοίν ἰμογθου,ἢ 
Ὑ11 βθοῖκ οαὖῦὺ {πὸ νίβάοτῃ οὗ 41} (ῃ6 οἰ ἄογβ,Ἔ 
Αμπά 6 οἌσουρὶοα ψ| ἢ ὃ ῬΓΟΡΘοΙθ8. 

2 Ηθ ν]}} Κϑορ {86 βαγίηρβ οἵ ὁ γϑθῃουηθα ΤΏΘΠ, 
Απὰ σβογο 80} 1116 Ῥγονθυὺβ " ᾶγθ, ἢ6 ν}}} δύο ἱηζτοββ. 

8 Ηωσ γ]}} βϑοὶς οαὐ {86 βοοσοὶδ οἵ ραγβῦ]θβ,ἷ 
Απᾶ 6 οἌοσυρίοα νῖ ἢ οηΐστηδβ οὗ ργονοσρα. 

4 ΗἨὀὅ 8}}8]} βεῦνϑ διηοης »τοδί πιθῃ, 
Απά δρρϑδῦ Ὀοΐογθ ργίῃορ : 
ΗΘ ν}}}] ἴγανϑὶ ὑπγουρἢ βίγαηρθ σΟπ ΤΙΘ 8, 
Εν ΒΘ Βδίῃ ὑγίϑα {πὸ σοοὰ αηὰ (86 6ν]}} διμοὴν τηθη.͵ 

δ Ἠῤθ "]}} μδνϑ ἰΐ αἱ μϑαγὺ [0 σὶβθ ΘΑΡΪΥ ἴο δϑοὶς 1 (λ9 1οχὰ (μὲ πιρὰθ δὲπι, 
᾿ς Ἀμᾶ Ψ]]] ῥγὰν Ὀοίογο {πὸ Μοβὶ ΗΚ, 

Αμπα Μ0}1}} ὀρθὴ 8 του ἴῃ ὈΓΔΥΘΓ, 
Ἀπ τη8Κ6 βυρρ]!οαοι ἔοτ Ὦ18 8108. 

6 1 12 [μὸ γχγθαῖ 1οτγὰ Μ}}}, 
Ηθ 8841} ὕ6 ἢ]1ϑὰ τ ῖἢ (Π6 δρὶγὶῦ οὗ υπαογβίαπαϊηρ ; 
Ηὸ 5811 ροὺγ ουξ τῦῖβθ βθῃηίθμῃοθϑ,᾿; 
Απᾶ ψῖνϑ ὑμδηκ8 ἀπίο {π6 Ἰμογὰ ἴῃ Ἶ5 ργαυθν. 

7 δ 88)2]} ἀϊγθοὶ αείψιι ἷβ οουηβ6] ὃ δὰ Κηονθαρο, 
Απὰά ἴῃ ἢἷ8 βϑογϑῦβ 8}8}} ἢ τηϑαϊδῦθ. 

8 Ηο 858}4]} βῆον ἔογί ἰδὲ ποῖ ἢ δίῃ Ἰοαγηρά,}} 
Ἀπ 8}|4}} σἴογῃ ἴῃ {Π6 ἰὰὺν οὗ [16 σονθηδῃί τ οὗ {86 Ἰωογά. 

9 Μδην 8882]}] οοϊηπιθπα ἢΪ8 υπαογβίδηασίηρ, 
Απά ἴο ϑἰθγηϊν ἢ 8}}8}} ποῦ ρϑ88 ΔΥΨΑΥ͂ ; ἢ 
Ηὶδβ τρϑιῃηοσία] 5}}4}} ποὺ ἀδραγ, "Ὁ 
Απά ἷβ ἤδπ)6 58}}8}} ᾿ῖνθ ἴσο βϑῃθγϑίίο ἰ0 ρϑῃθγαίίοῃ. 

10 Ναιβίομβ 8}}4}} βου ἔογι 18 ὙΠ] ΒΔ ΟΠ). 
Απά (Π6 σοπρστορδίίοη 58}8}} ΡῈ 188} Ὁ Ὦ]5 ρΓαΐθ6. 

11 [166 ᾿ῖνο,᾿ 116 8841} ἸΙθᾶνθ 8 σγϑαΐοθτ' δ πη ἃ ἰβουδϑῃ : 
᾿Απά 1 Πα ἀϊβ,33 ἢ6 58})4]} ἱπόύθαβθ ἰἰ.33 

12 1 ν}}1} 81}}} ἐγ μοῦ τοῦθ τυ μαὺ 1 πανθ ἡπουρηῦ ρου," 
ΕῸ; 81 δὶ Π])1]6α 85 (Π6 πηόοῃ δἰ [86 {1}. 

ψοῖα. 1-3. -1..0ἡ΄ : [5 οοδσυρὶοά ἰπ ἐδο τποἀϊαϊίοι ἑἐλόγεο (διανοουμένου. 53. δπηοϊϑδὲ (ἀρχαίων). δ (η. ὁ ΚροΡ 

(σνντηρήσει, 88 ῬΤΌΡΘΌ]9 τομδοσίης οἵἁ ..51.4. ἰδ πιϊκιιὶ Ὀ6 τεηάογοὰ, σῇ ΟΕΒΟΓΆ, “' τορατὰ ᾽᾽) ἔδο φαγίηφε (δεήγησιν, το- 

οοἰτοά Ὁ. Βτί δον ἤἥγοια 11. Χ. 28. δό. 106. δ]. Οο. ; ἐεχέ. τεε., διηγήσεις. 80 ΡΕΣΏδΡα, Ὀοίξοῦ “δυο τοξασὰ (ὁ ἴδο ἀΐ- 
ΘΟΌΓΡΟ οὗ ἴὩ0ὁ. δὅ ΡΑΣΔΌΪΘΘ. 5 δο ὙΠῚ ὈῸ πότ δἱδὸ (σννεισελεύσεται. 866 Οὐνι., δηὰ οὗ. χα Υ ἑ. 83... Τ ξτανο 
δοῃ ἰθΏ068 (παροιμιῶν). ὃ σοπγοχπδηῖϊ ἸῺ ἀδλτὶς ρα στ  Ὁ166 (ἐν αἰνίγμασι παραβολῶν). 

γοσα. 4, δ. --ϑ ἡγουμένων ἘτίἰΣκο 6 τος ῖτοβ ἤτοτι Χ, 28. δδ. 106. 4]. 6ο.; ἐεσέ. γδε., ἡγονμένον. 10 800 Οὐν»ι. 
1.Α0ὉΥγ..: κίτο νἷδ βοατὶ ἴο σοϑοσὶ ΘδΥῚῪ ἰ0 (ὀρθρίσαι πρός). 

ΨοΣσ. 6-11.--ἸΑῸΨ.: ὙΓΏ θη (δάν). 15 (ῥήματα σοφίας αὑτοῦ, τοογάξ ο7 ἀἱδ ιοίξάονα τΞΞ τσῖδε τοοτάς.) 34 ἔῃ ἀΐ;. 
15. ἀϊτοοὶ (κατευθυνοῖ) 16 σΟΥ ὨΒ6] (οἴ οσα, τσί ]). 26 (παιδείαν διδασκαλίας αὐτοῦ. ΟδΔΔὉ δὰ Ὀο Ἰγοίέο εἰσι Πασὶγ ἰο ἰὼ 
Α.Υ͂., κ' Ὧ6 νἱϑάοπι ἰοασποὰ." Β00 ἰΐ ποῦ] μοῦῆδρα Ὀ6 Ὀοΐίον, ὙΠ} Ἐσίκδομο δηᾶ Βυηροι 6 Βιδεδιοεγά,, (ὁ ἑδκο [9 
φογὰδ ἰῃ [86 μοηδο, “ δἰ ᾿τἱδβα ἰοδοίηκ,᾽ οτ, ὁ" ἰοδοδίης, ἀοοίτίηο οὗὨ μδἷ5 πὶδάον."") Ὁ (8.6 Οὐγη.) 18. 9ὺ ΟΣ 88 
Ὧ0ο ποχὶά οπάδυτγοίῃ ἰξ (οὐ Ὠ͵δ υπάογειαπάϊπα, ὈῸ1 Βἷα Ὠδίηθ, ἰτ)5617) Θ8}} τοὶ Ὀ6 Ὀϊοιίοα οὐὐ (σὉ δοοουπὲ οὗ 86 
Θἤδδκο οὗ συδ]οοῖ, 1 πδΥο οπδοροὰ ἐπ τεηδοτίπᾳ οὗ ἐξαλειφθήσεται) 19 ἀορατὶ ΔΎΤΆΥ. 30 ἀρ} :9. 2 ἀΐο (66ὲ 

Οονπ). Ψ. ἴἴνθ.ι 533 ἐμποιεῖ αὐτῷ. ΡΙΟΒΦΌΙΥ ἴον ἢ) Ὦ ΟἾ", οὐ 2 ΞΘ), 
γεσ. 12-1δ, --Ὁ Δ. Υ. : Υϑί μδγο 1 ὑηογὰ ἴο δ , τσλίελ 1 ατὸ ἐβουζδθῖ ρου (Ἔτι διανοηθεὶς ἐκδιηγήσομαι). 85 Κγο: 
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18 Ἡβρδσκοη ὑπίο τη6, ψὲ ΠΟΙΥ͂ δοῃ 8, 
Αμπᾶ Ὀυά ἔοτί 88 ἃ τοβὸ στονίηρ ὈΥ ἃ δονίηρ βίγϑϑμι ; ὅ 

14 Αμὰ γ]6]4 8 ρ]θαβδηῦ οὗν ὃ 848 ἔγδῃκί 6 ῃ66, 
Αῃᾷ ὈΪϊοοπι " 88 ἃ 1}]ν ; 
ὈΙδαδθ 8 ρ᾽αβαηὺ οἄὐοτ,ὅ δῃᾶ βἷπρ' 8 βοηρ οὗ ργαΐβο," 
ΒΙ688 [16 Ἰνογτά ἴον ἴ 41} μἷβ του Β. 

15 ΜαρπΙΠΥ ἰδ πϑῖῃθ, 
᾿Αμπὰ βμον ἴοσίι εἷβ ργαῖβο ὅ 
18 βοηρδ οὗ [86 " 1105, ἀπ τὶ ΠΔΓΡΘΒ ; 
Αμπᾶ ἴῃ ῥγαἰβίηρ' βρϑδῖκ (5: 

10 ΑΙ] 86 πόῦκβ οὗ Π6 [οΓα 8Γ6 ὀχοθθαϊηρ ξοοᾶ, 
Ἀπα ΘΥ̓ΘΡΥ͂ ΘΟΙΩΙΔη 8}}8}} Ὀ6 ἐπσεσμίθα ἴῃ 108 Ὁ ΒΘΔΒΟΏ. 

1 Απά οῃ6 ΣΩΔΥ πού ΒΑ γΥ,}3} αὶ ἐδ [18 τ θογθογο ἐβ (ἢ Ὁ 18 
ΕῸΣ ἰπ 1ΐβ βέββοῃ 8}}8]] ᾽5 411 ὈΘ βου σιύ οαέ ; 
ΑἹ Ηἷβ σοϊτηχηδηηιηθηύ [6 τγδίθυβ βύοοα 88 ἃ ἤδδρ,} 
Απᾷ 8 86 νοτγὰ οὗ Ηἷβ πιο ἢ [16 σϑοθρίβδοϊϑα οὗ υγαίθυβ.ἕδ 

18 Αὖ Βίθ οΘοτησηδηαιηθηΐ ἐς ἀ0η6 81] {ππδὺ 15 Ρ]οαβοίδ δέπ ; 
᾿Απᾶ πομΘ σϑῃ πἰηάθν, ἤθη ἢθ6 ν}1] βανθ. 

1 ὝΤΤ[θ τόσ οὗ 411] ἤθϑὴ αγ Ὀσίοσο ἢϊηλ, 
Απᾶ ποίησ οδῃ Ὀ6 δἰα ἔγοπι ἢΪ8 ΘΥ68. 

20 ΗΘ βοοίβ ἔγοιῃ δυθυϊδβίίῃρ ἰο θυθυἸδϑίϊηρ; 
᾿Απά {μ6γ6 18 ποίησ πομαθγία] Ὀθίογθ ἢϊπη. 

21 Ομ ΤὯΥ ποὺ ΤΠ δύ, Ἦ μδὶ ἐφ (18 ἢ βου οσο ἐς {18 ἢ 18 
ΕῸΣ 41} ἐλέησε ἅἃτὸ τηδὰςρ 19 [707 {π6ὶὉ υὑδ6.Ὁ 

22 Η]8 Ὀϊ]οβδίην οονθγοᾶ {μ6 αἰςΥ Ἰδηᾶ 53 88 ἃ σῖυϑι, 
Ἀπᾶ νναϊδγϑα ἱξ 88 4 βοοά: 

28 Φιβὶ 80 8}8]] (π6 Βοδίμϑῃ θχρϑσίθῃοϑ 33 ἢ8 ὑσσϑίὶ, 
ΑΒ8 ἢθ υγηρα 33 (6 τνδύθσβ ἰπίο 88] {}:688.39 

24 ΑἊΚς εἱβ ΑΥΒ αΥὸ ρ]αῖη πηΐο ὑΠ6 ΒΟΪΥ, 
50 αἀγὸ ΤΠΘΥ βέαγ  Ὀ] 1 ρ-Ὀ]ΟοΚ8 ἀπίο (μ6 τίοκοᾶ. 3" 

2ῶὅ ἘΈὸσ (9 ροοᾶ δ70 ροοῦ ἐλίποε ογθαϊθα ἔγοιῃ (89 Ὀθρίπηϊῃ 
80 οἱ} ἐλύπησα ἴον βίῃ 618. 

26 Το ρῥυΐμοίραβὶ οἵ 411 πϑϑα Ὁ] {πὶ ηρβ 0 ᾿' τηδὴ᾽ 8 116 
«Ατγε πῖον, δηὰ 5 ἤγο, δηὰ Ἶ ἴσο, δηα 88}, 
Αμὰ 53 ἤουτ οὗ νγὰῆθαϊ, δῃὰ 5 ἤόμου, δᾶ Κ τ], 
ἘΒ]οοὰ 35 οὗ (86 στάρθ, δοὰ οἱ], δπὰ οἱοιῃίπρ : 

27 ΑἹ] {8666 ἐλέπρε αγὸ ἴον ροοᾶ (ο [86 ροάϊν ; 
8.0 ἴο {86 Β΄ ΠΗΘΙΒ (ΠΟΥ 8.6 ὑπΓΠ6α ᾿ηἴο 601]. 

28 ΤΉΘΓΟ 8Γ6 τϊπβ 9. (Π8ὺ ΔΓ6 ογθαίθα ο᾽ ρα ῃἰβηπηθηί, ἢ 
Αμὰ δ: ἰῃ {Π6Ὶ} ΓΌΓΣΥ ΙΔΥ ΟἿ ΒΟΓΘ ΒίΤΌΚΘΒ ; 83 
Απά ὅ8 ἴῃ {π6 πιο οὗ ἀθϑίγιοίίοη {ΠΥ ΡΟ ουἱὺ ἐλοὶγ ἴοχοθ, 
ἈΑπᾶ δρρϑϑβα ὑπ ττδῦν οὗ εἰτα (Πδὺ τη846 ὑμθτη. 

ῶ9. ἘΕἾγο," δπά [41], δῃὰ ζδῃλίηθ, δηα θα, 
ΑἹ] {8686 ἃΐϑ ογθαϊθα ἴὺ0γ ρυῃὶβηλθηῦ ; ὁ 

(καί, Ὁυι 248. Οο., γάρ). 1. οὨ]άτγθη. 3 10 Ὁτοοῖ οὗ ὑπ 86] (πιδτρ., γέσεγε 97 τοαίεγ. Το Οτϑοῖς 6 ἐπὶ ῥεύματος 
ι ὑγροῦ. Ἐτχίίσδομο τοοοῖτϑα ἐδ ἱδαὲ σογᾶ ἤγτοτι 1Π1. Χ. Ὁ. 28. 106. αἱ. Οο. ; ἐσέ. γες., ἀγροῦ). 8 κἰτο γ8 8 βινοϑὲ δ ΥΟὉ 
(“ὐωδιάσατε ὁσμήν. ἋὯ δουτίεῃ (ἀνθήσατε ἄνθοη). δ βοπὰ Τοτίδ (διάδοτε).... - :26}} (ὁσμήν. δ Βοῃᾷ 07 Ὀγαῖθε 
(αἰνέσατε ἧσμα --- νταῖδο ἃ δοηᾷ, ἩΪΠῺ τοαρϑοὶ ἰο ἃ σοῦ ᾷ, ί. ε., κἷτιξ δ δϑοὴᾷ οὗ ὑσαίϑο. Τμὸ ροσυλίασ Θτθοῖς ἰ5 ἄπο ἴο ἐδο 
ΠῸΟΌτγονν ἰάϊοτα). Τ ἰὴ (ἐπί). δ (ἐξομολογήσασθε ἐν αἰνέσει αὑτοῦ. ΤῺ 1865 ἔτοοθ ἨΟΡᾺΒ διὸ ντδιϊίτις πὶ 248. 00. ΤῊΘ 
ὕγθοὶκ πιοδῆσ, "’ Ῥσαΐδο, δοκῃοπ)οάκο Ηἰτα ἰῃ δἷδ ῥσαΐδο.᾽7) 9 (80 ϑοῃ κε οἵ ψοων (1 Βανο σβδηᾷϑᾶ ἴ0 Ὀσίῃρ οὐδ ἸΒΟΣΘ 
εἰδασὶν ἐμο ἀϊδιϊπολίομ ΔΡῬασσην ἰὐομάσ ὈοέΘ6Β τοο8] δη ἃ ἰπδέσυλοιί! το .5[0). 10 Δέηι γοῖι δ.8}} βὰν αὖον (84 

τ γοῖν 18 .Δ]. “-ἸΛ.ΟΥ. : πϑδίϑοουοσς 86 οοσησηδβάοιδ.... σοεοπιριδλεα ἴῃ ἄπο (αὑτοῦ). [ἐἠζ5 ΠΟΏΘ ΒΟΥ θγ. [ῖδἰδιδὲ 
(τοῦτο, 88 ἴῃ (86 οτοχοίῃᾳρ). 14 κἱ εἶτα ΘΟ ϑηΐθῃς (ἸΘῪ 6}}81}. 16 (8909 Ορηῃηι.) 16 γγββδίθοουοζ. 1 Απαὴ ποοὰ 

Ὡοῖ ἴο (οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, 88 αἱ ΥοΣ. 17). 16. (μδὶ (566 γα Ὁ. 17). Ὁ δο ΒΑΓ τὰ 8]} ἐλέῃε:. 30 Κχι σοοῦο τϑοοῖτθῦ 
χρείαν ἴτοιι δὅ. 10θ. 1δῦ. 4]. 6ο. ; 111. Χ. Ο. δἸ'δοο δᾷτοο ἴῃ κί νίηᾷ [80 κἴπζ. 360 Οὐνι. 

Ψοχο. 222-71. --- 1 ΑΟ Ψ. : ἂγγ ἰαπα (ξηράν). 152 80 (οὕτως, διὰ τοΐοτα ἴο Ὑμδὲὶ ὑγοοθᾶθδ).... ἱπβονὶξ (κληρονομήσει, 
δὶ πῖτλ τΠ9 δοηθ6 χίγυοι). 9 δδίιι ὑσϑὰ. Ἵ (ἴπ ἔδο Α. Υ. ἐμι686 ἔνχο σῃϑί ὉὉ1 8 ΔΙῸ τοδὰ 1 δὲ ἱΏΥΟΣΘΟ οτὰορ, τί ἢ 
δον ἐμ ὀΘοΌΣσεο οὗ ἱπβουκδὲ Ζ1ΔΣ 1668 ΟἸοαΣῖγ. 1ὴ 1Π. Ὁ. 106. 166. 167. 296. 807. 808. ἐ)0 κοοομὰ τιοπιδοῖ, 86 ἮΘ δδῦὸ 
εαἰνοι ἱξ, δἰοοὰ δὲ ἐμ εἶοδο οἵ γὸσ. 24.) 5 νι οκοὰ (ἀνόμοις, δοὸ διηξἐμβοίϊο ἰο ὁσίοες ἴῃ ἐδ Ῥχονίουδ πο). ἜὮΦ υγίῃοὶ- 
γδὶ ἐδίηρε ἴοσ ἔθ ὙΠοἷο τ,26 οὗ (ἀρχὴ πάσης χρείας), ἔ53ἧἔ ον αι, Ψ8 Ακπὰ ἴδο Ὀϊοοά. 

Ψοῖα. 28, 29. ---- 9.Α.Υ. : Ὅο ορί εἰ (500 (ὐη»1.). 80 γρῃροθδποθ. δῖ τγμηϊοῖ. 85 ξργ εἰσοῖκοδ (11., πι8Κ6 δβίστου 
ἐδ οἷς βοοῦτχοθ). δὅκ 5. οὶ θὰ. Ὁ (ἑ, 6., ᾿ἰξίπίης.) δ8δ ποῖθ..... Τουζοβηοο. 



880 ΤῊΕ ΑΡΟΟΚΒΥΡΗΑ. 

80 ὙὝΘΟΙΝ οἵ ψ|]ἃ θδαβίβ. δηα ΒοουρίοῃΒ, δῃα νυ ρογβ,} 
Αμπάᾶ (86 βιυνοχά, ρυπίβῃϊηρ (Π6 ΡΟ ]688 2 ἰο ἀοδισαοίίοῃ. 

81] ὙΤΏΘΥ 8}8]] γϑ]οϊοθ ἴῃ ἢ18 δοτησηδπαιπηθηΐ, 
Απᾶ ἰπ6ν 588}}8}} ΡῈ σϑϑᾶν ἅροῃ {π6 θαυ, θη πα ἰδ; ὃ 
Απά ἴῃ ὑπο ῖν πιθ," ΓΠ6Υ 81.4}} ηοῦ ὑγϑῆβρτθδβ λὲξ νογά. 

82 ΤΠΟΓΘοΓο ἔσο {π6 θοριπηΐηρ 1 γγὰ8 Γοβοϊυϑα, 
Απᾶ ἱβουρθῦ ρου ἐλεδ ἐλέησε, ἀπα ἤδνα Ἰοἵν ἐΐθηι ἴῃ τὶν : 

88 Το" πότκβ οὗ {πΠ6 Ἰοσχὰ αγὲ 8}} Τ ροοά, 
Απᾶ [6 Ν]]1 ΒΌΡΡΙΥ ὅ᾽ ΘΥΘΣΥ ποϑαῖα] [μῖηρ ἴῃ 18" ΒΘΆΒΟῺῈ ; 

84 Αμπᾶ ΟἿ6 ΠΙΔΥ πο ᾿ 58Υ, ΤῊΪΒ ἐδ ΟΓΒΘ ἰδη δὲ ; 
ΕῸΣ ἴῃ {{πη6 1 {Π6 Ὺ 8}}8}} 811] Ὀ6 ἀρρτγονϑᾶ. "3 

δ8.]δϑ᾽ι Απὰᾶ ΠΟΥ͂ ρῥΓΑΪ86 ὃ ψι {Π6 Ῥν 016 Ὠθαγὺ δπᾶ τηου ἢ, 
Απα 1688 [Π6 Ὡδῃηθ οὗ {16 1ιογά. 

ψοτα. 80, 81. -- 1 Α. Υ. : βοογρίοῃβ, δοῦροιῃ! (1 δάορέ ἐδ τωδσε. τοδάϊηρ, ασ., ἔχεις). 3. τ οκοᾶ. 3. Ὅροι οασίδ..... 
(εἰς χρείας. ΟἿ. εἷς χρείαν, τοΣ. 2]. Τὸ τοὶχς Ὀ6 τοπιἀοτοὰ “ το Ὁθ υϑοὰ ) ““ ἴοΣ τκ0}. 4 πΏθῃ ἐμ οῖν ἐἶπιο ἰδ ΘΟΣΙΘ. 

γοσα. 82-85. --- δ ἀστηρίχθην ΞΞ ισαξ 58εἰ αεῖ͵ ἥτνη. 
οραϊηρ). 8. εἶνε (χορηγήσει). 9 ἄυο (8690 ΥΟΣ. 16). 

8. Α..: ΑἹ] ἐδ (485 Ο. 108. 248. 807. σο.). 1 ἀχὸ (ΒΩ Ρ͵10- 

10 80 ἰμιδὶ α ψιαπ σδπηοί (β66 ψογῇ. 1, 21). 11 (ἐν καιρῷ. 
Νοῦ ἰῃ ῬΣοΟΟδδ οὗ (ἐπιο, Ὀμὺ αἱ {86 τἰξα [τ 6.) 13 τὙο]] Δρρσζουθά. [ἔῚδ ἐβογζοίοζο ὑσαδίδο γ6 ἰλε Σοτχά. 

ΟΗΑΡΤΕΒ 

γεῦ. 1. Οοσυρίθἃ τὶ ῬΥΟΡΆδοίὶϑθβ, 88 Ὀδίῃν 
υἷε τηοϑῦ ἱπηρογίδηῦ ργοάποῖ οὗ (ἢ6 δηοϊθηῦ ν"ἷ8- 
οΠ,. 
γοῦ. 2. Οὐδοῖβ (ὙΥ̓ΔὮΪ δηὰ Βυμβοη δ Δ δεί- 

1067) τη ον πο βΒοοοῃὰ ΠΊΘΌΟΣ οὗ ἴΠ6 γ6ῦβο, ἐν 
στροφαῖς παραβολῶν συνεισελεύσεται : Απα ρεπείταίο 
ἵηῖο (με ἀφρίλ ὁ (ἰλεῖ τ) ρτουετῦβ. 

γεγ. 4. ἘῸΣ Ὧ6 δ΄} ὑσίϑα [ἐχρογὶεποθα ἢ [86 
ξοοὰ διὰ 6 ον] διηοῃβ σθθη. Τΐβ 18 (ἢ 6 
ΘΟΙΏΠΠΊΟΏ ΤΟ ἀρχίηρ ; δπἃ [86 τηρϑηΐηρ ἰβ πεῖ, 
ΠΑΥΙΩΡ ρτοδῦ ἜΧρουίθηοθ, μ6 οδη ἱτᾶνοὶ συ ὶτποῦΐ 
τἰγου ὉΪ6 ΟΥ ἀδῆροῦ. Βὰν ΕὐὙϊΖβοῦθ {ΠῚ 0 Κ8 ὑπδὶ 
ἐπείρασε Βῃου !ἃ ὃ6 σομδίσιοϊοα 88 Ὀσϑδοιῖ, Ὀθ]ΐον- 
ἴῃς ὑπαῦ {Π|8 γγᾶβ ἴῃ βϑηδὸ οὗ ὕὉπ6 ψοτὰ ἰῃ ὕπο 
οΥἾρἾΠη4]. Το οσοπίοχῦ σοΥΔΙΪΥ ἔδυοσθ ὉΠΪ8 υ]Θ ΎΤ. 
1Ἴ1ὸ τπιϑδηίηρ ψου]Ἱὰ ὉΠ6η ὃ6, [Π8ὲ ἢ6 ἔγανθ]β δὐυουΐ 
δηὰ ΟΧΡΘΙΘΏΟΘΒ ροοα 8πὰ οἱ], ἱ. 6., ἴῃ ογάθσ ἴο 
Θχροηίθμοῦ {Π686, (0 681 Μηδ ἴΠοχο ἰ5 ἴῃ ἴδ 
ὙΟΤ]ᾶ, ὙΠ ΘΊΠΘΥ ροοά ΟΥ ὑ8ά. 

εν. 8. 1μ'ν οὗ [86 οονοιιδηῦ, νόμῳ διαθήκη. 
ΟΣ. διαθήκην κρίματος ἴῃ Υ6786 88 οὗ 1{Π6 Ῥγθοθαϊῃρ 
ΟΠΑΡΙοΥ. 

ΟΣ, 11. ᾿Εὰν ἐμμείνῃ δηὰ ἐὰν ἀναπαύσηται ἈΤ6 
δηϊιμοῖῖς: 1707 λδ τεπιαΐπ, ἷ. 6.,) ΑἸῖνο -- 7 λε σο 
ἴο τοδί, ἱ. 6., ἀϊθ. --- Καταλείψει ΤΘ8 8 ἰραῦα δό- 
ἀϊπα, ὨΆΙΊΘΙΥ, 88 ἃ πηϑπιου δὶ οὗ Εἰ π|801, ἩΠΘΥΘΥΟΣ 
6 ΠΊΔῚ ᾶνο θδθθῃ δὰ ᾿ἢἷβ ψογὰβ δῃᾶ δοῦν Υ 
ἢδνθ Ὀ66 ἢ ΚΠΟΝΙ, 8Πηἃ ΠΥ ΔρΡΡσγορσίδίοὶν 6 Βαϊὰ 
οὗ 4 τἸῇλῃ 8116 Π6 158 γϑῦ αἷἷνθβ.Ί. ὙΠΘΤΘ ἰδ ΠῸ 
οὐσσαβίου ΟἹ δοοοιηί οὗ {πἰδ ψογά, ὑπογοΐογθ, ἴο 
σηδηρθ [86 Ῥοβίτἴοη οὗ [Π0 ΟΥΠΟΥ ἴνγο νϑγυϑ, 6Χ- 
σμδηρίηρ, ὕὉΠ6 ΟΠ6 ΖῸΣ ἴΠ6 ΟΥ̓ΠΟΙ, 88 ἰδ ἀοῃθ ἰῃ [ῃ6 
Α. Υ̓ βιὰ ὉΥ 8ο1η6 οὗ [6 ΘΑΤ]ΟΥ ΘΟ ὨϊδοΟΥ 5. 

γον. 18. ον ἀγροῦ, ὑγροῦ 8. ἀοιι11085 ἴο ὈΘ 
γοδά. ΟὗὨ. δυῦπμου 98 αῦονο, δηὰ β. ἱ. 8; 26γ. 
ΧΥΪΙ. 8. 

Ψὸσ. 17. Ζητηθήσεται, 8811 Ὅ6 δουφδξ ουΐ, 
δ 80 7οιηα οἱ, δ6 εἶδαν. ΟΥΒΘΙΒ ρῖνα τῃ6 τηθ8ῃη- 
ἵηρ, δλαϊί δε αδζεά, ἱπφιϊτεα 70᾽ αἱ [ἢ 6 ἂν τ [ἰτη6, 
88 ΒοΟΙηθἐΒΐηρ 8610] δηὰ ἀρδίγοα. Τἢδ ἩΝ Ῥδιΐ 

ΧΧΧΊΧ, 

οὗ {Π|0 ὙΕ͵ΒΘ ΒΘΟΙῺΒ ἴο τοῖο, ποῖ ἴο 186 Ῥϑββαρο οὗ 
[86 Πρὰ δοα Ὀγ (86 5ΓΔ 6} 68 (85 ΒΟΠῚΘ ΒΌΡΡΟΒΕ), 
Ὀαΐ ἴο 86 αἰ ν]δίου οὗ [Ππ6 τνυδίουβ ἀδβοσὶ δθὰ ἴῃ θη. 
ἷἱ.6-10. Ὑ6 ἢ] οἴδιιδθ οι] οὐδοσυνῖβο ὃθ αἱ - 
σΪς ἤἢο υπάἀοτδίδῃα. Τῇ χτοοορίδο! 68 οὗ Ὑδίϑιβ 
δίοοα, ὶ. 6., αγο86, σαπιθ ἵπίο 6ἐαϊδίοποε. 

Ψεγ. 21. ἘῸΣ (εἰς) ΤΟΙΣ 186, ἱ. 6., ἴο δὲ εϑεῆ. 
ΤΉΘΥ πάνθ 80η16 Τϑδὶ δηᾶὰ, Ὁποὰρὰ ἴδ 6 ποῖ δἱ 
ἢτβὺ Δρρδσϑηῖ. 

γεγ. 38. Το ἔαῖο οὗ βοάοιῃ δη Οομποστδὴ 
8 ΔΡΡΑΓΘΏΥ γοίογγοα ἴο. Βγ ὑπγηΐπρ [Π6 ψϑῦθιθ 
ἴο Β8 1688 [ἢ6 βΒοῦΓΟΘΒ οὗ ἔογ ΠΥ τογο ἀδβιγογοά, 

γον. 32. “ὍΤλο βϑοσχοῖ οὗ [0 [τὰ 18 νυ ἢ Ποῖα 
τπαῦ ἔδας Ὠΐπ).᾽ 

Ψψεγ. 272. Τῇ βδηθ ὑπουρλῦ 5 ἰουπᾶ ἴῃ ὙΥ δὰ. 
χΥυ!. 24. ΟΥἮὨ 8180 0Π6 τΥρίςδὶ τηϑαπίῃρ οὗ Εβθα] 
πα (ἀεγί ζίπλ ἢ ἴἢ6 ΠΠΒΊΟΥΥ οὗ [86 ΙΒγβ δ] οβ, Ποαυϊ. 
χὶ. 29 ἶἾ,, δηᾶ Ζ05ἢ. ν}. 80 8. 

γεγ. 28. γε υπιογβίαηα πνεύματα στα (πὶϊῃ 
Γαῦπον, 11π46, Βτοιβο πη ἀογ,  όσοβοσ, ἢθ ΥΥ οἰΐο, 
αυϊτδηη,  ΔὮ], ΕΥϊζθοῆθ, δὰ Βα διπΒ Διδεί- 
ἰὐεγ ἈΚ} ἴο ΤΆ}, ποὶ δρὶγ8, Ὀυΐ τοϊπεῖα, ἃ5 ἴῃμ6 σοὨ- 
τοχῖ, ρσΥΔΙΙΠΊΔΌΟΔΙ] ὑϑᾶρο, δηὰ (πῃ οοιγεα οἵ 
τῃουρῦ ὑπγουρουῦ [6 ῥγοβϑηῦ ὈοΟΚ, τοῦ]ὰ δρ- 
ῬΘΆΣ ἴο ἀοηηϑηᾶὰ, Τὴ ψογὰ ἴῃ ὉΠ6 ΟΥ̓ΡΊ 8] νδᾶ 

ῬΓΟΌΔΟΙν ΓΊΓΠ. Τα πσυρὴῦ ἰὼ [Π6 Ὑϑυβθδ 
πᾶὶ ἔο]]οῦν τοϊδῦθϑ δ] ηοδί ΒΟ ὶ γ ἴο ουἹ] τϑϑῃ]ῦ8 
μὐραν ἴγοπιη δῦ ΓΑ] συ 868, νν Πἰσἢ διὸ βαϊὰ ἴὸ Ὁ6 
ϑοὰ ὉΥ͂ ἴΠ6 ΑἸπιϊρΉΥ ἔοῦ Ραμ βηηθηῖ. ΤῊ δὺ- 
[ΠΟΥ Β Υἱθ 8 ΟὯ ΒΗΡΟΪΙΟΙΟΡῪ 8γ δυΐ }{{|6 ἀδνοϊοροὰ 
ἴῃ ὕπ6 Ῥχγοδοηξ Ὀοοῖκς (εἶ. χν]!. 17; χὶν. 2 ; χ]ν !. 
21); - ἴοο Ἀ} 0116, 10 Βῃουϊά 5θθπι, ἴο ι8ι1ν βυοὴ ἃ 
Ῥτοπουποθα ἀορτη [08] ροβἰ ΠΙΟΏ 48 18 ψγοπ]ὰ Ὁ, 
1 τὴς ποσὰ Ὀοθίοσα 118 ΓΘ ἴο Ὀ6 υπάἀογβιοοά ἃ9 
τϑ]διΐῃρ ἴο Βιιρεγπδίμσαὶ Ὀθίηρθ, ροοά οὐ δά. --- 
ΤΏΘΣΘ Δ.Θ ὙΠ -ς ΟΟΓΙΑΪ ἢ ἩΪΠ6Β. --- Κοπάζειν 
τες (1) ἰο στοιὺ {ἰγεα] ΟΥ̓ τοοαῦψ ; ἴπθη (2) ἰο αδαίο, ἰο 
ἰω!. ΙῈ 186 πϑοὰ Ὦγ Ηδγοάοιαβ (νἱΐ. 191) οὗ ἴΠ0 
10}}ΠἘρ οὗ 1Π6 πίη, ἀπὰ τηδὺ πᾶνα θέθη βυργροειοὰ 
ἴο ὕπ6 ατϑοῖκ ὈΓΔΠΒΙΔΙΟΥ ΠΟΣΘ ὈΥ [πο σοῃίοχί. 

ΟΗΑΡΤΕΕΒ ΧΙ, 

1 ΟἜΕΑῚ {γᾶν αὶ] 18 ογθδθα [Ὁ ΘΥΘΤΥ ΤΏΔΠ, 
Ἀπ ἃ ἘΘΑΥΥ͂ γ0Κ6 ἐξ ὉΡΟΩ {86 δοῃ8 οὗ Αἄϑβιῃ, 
Ετοι [86 ἋΑΥ (Πδὺ ἐλεν δὸ ουαὐ οὗ {π6]} τηοὐ ΒΟ Β πο, 



ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΤΊΙΟΤΞ. 881 

ΤῊ] (8 ἄδγ οὗἉ ἐμοῖσ Ῥυσίδ] ἴῃ ὁ (η6 ταοίμοῦ οὗ 411 ἐλίπσε. 
ὙΠ ῖν ἱππασία ιοι οὗ ὑίηρβ ἰο οοταθ, απ (Π6 ἄγ οὗ ἀθϑίβ, 
7γοιιδίε (μοῖρ ᾿ῃουρ 8, δηα σαιδε ἔθασ οἵ μϑασί; 

Ετοτα ἰδ [μδὲ βἰ {60} ου. ἃ ἑβσοπθ οἵ φίουγ, 
ὕϑυΐο δίπι (μα 18 Βυχ ]θα ἴῃ ΘΑ Πα 88868 ; 
Ετοτα Εἶτα ὑΠδὺ υγθασϑίμ ῬΌΓΡΙΘ δᾶ ἃ ὁτονπαι, 
Ὁμπίο Βἰπι {μα 18 οου ῃϑα ἱῃ Θοδγβθ Ἰΐη6ῃ : ἢ 
Ὕγτδ, δηᾶ θηνυ, δηᾶ οοηξαβίοη,δ δηα ὑπαυϊθίῃ 988, 
δὰ ὁ ἴϑδγ οἱ ἀθδίῃ, δηα δηροσγ, δῃὰ βδυ]θ ; 
Απὰ ἴῃ {Π6 ἐἶπλο οὗ γϑϑῦ ἀροὴ ἀΐ Ὀθὰ 
ΤῊΘ 8166ρ οὗ πἰρμὺ σμδηρθί " ἰδ ΠΝ 

6 ΑἸΠ16 ἐἴπιθ, 88 ποίην, ἰ8 [6 δ" σϑϑῦ, 
Αμπὰ ἔτοιῃ ἰμδὲ ἔτηθ ὁπ ἢ6 18 ἴῃ ἀσϑϑῃη : ἢ 
ἊΒ ἴῃ 8 ἀδγ οὗ Κοθρίηρ' νγϑίομ," 
ΗΘ 18 ἐγου ]θά Ὀγ 123 {Π6 νἱβίοη οὗ πἷ8 δαγί, 
ἈΒ 1ἢ ἢ τοσὸ ϑβοδρϑα οαυαὖ οὗ 8 Ὀδ[]6. 

7 Αἰὐἰἰο ἐἱϊπὶθ οὗ Πὶβ γαβοιθ,}8 ἢ6 δυγδίγοθι ἢ, 
Ἀπα τρδγυϑ]] οί {Πδὺ μἰβ ἴθ νγγᾶβ ποι ίηρ.ἷἜ 

8 ϑιοῖ ἐλέησε λαρρεη απο 4}1 ἤθβ, θοἃ ταδῃ δηᾶ ᾿δ Ὀϑδϑβέ, 
Απᾶ βουθῃῖο]ὰ τθογθ Ὁμΐο 1 ΒἰΠΏΘΙΒ : 

9 οδίι, δηᾶ Ὀ]οοαβμοα, δηᾶ 1 βιγιθ, δῃηὰ βννοσά, 
ἘΔΙΪη6, δηα ὑΓἸΙ θυ] αἰίοη, δα βοοῦΓρο ; 8 " 

10 ΤΠοδο ἐλίηρε τὸ ογθδίθα ἴοσ 35 186 πτ|ιοκοά, 
Απάὰ ἴον ὑμὶν βακθβ σϑιὴθ (}6 Βοοά. 

11. ΑἹ] ἐλύισε (πᾶΐ αγὸ οὗ (ἢ ΘΑΡῸἢ 888}} τη ὑο (86 Θαυ ἀραΐῃ ; 
᾿Αμὰ ἐλαΐ τολϊολ ἐδ οὗ [86 τγαΐθσβ ἀοίἢ τοίαση ἰηο (}6 868. 

12 ΑΙ! ὈΣΙΌΘΣΥ δηα ᾿π͵υδβίϊοθ 8}}4}} Ὀ6 Ὀϊ]οιοα οαῦ ; 
Βαΐ ὑσιιθ ἀθαϊηρ Ὁ 8}}8}} δηάυγα ἔῸΣ ΘΥΘυ. 

18 ΤὍῇο ροοῦβ οὗ ἴδ υῃ]π8ὺ 814}} 06 ἀγ]θα ὩΡ 11ΚΘ 8 σῖνϑσ, 
Αμὰ 888}} ἀϊθ δισαυ {|1ὸ ἐλδ τουνεγδεγαίίοη 9} Ἰοιᾶ “1 ὑμπηᾶθν ἴῃ τϑίη. 

14 7ΤἸη (Π6 ορϑῃΐηρ οὗ δὶβ μαπᾶ ομβ 33 88] γϑ]οΐοθ ; 
80 888} ΓΑ ΒΡ ΤΘΒΒΟΙΒ ΘΟΠ16 (0 ΠΟΙΡ ἢ. 

15 ΤὌμδ Ομ] άγθῃ οὗ [Π6 ὉηροΑΪΥ 588}}8}} οὐ Ὀτίηρ᾽ ζοΟΥ ἢ ΠΙΔΗΥ Σ βελαδη δα: ; 
Απαὰ 33 υῃοϊοδη γοοίβ 816 2 ὕροῃ 8 Βαγὰ σοοῖ. 

16. ΑΑ Ῥυϊτγυβὴ οἡ “5 ΘΥΘΙῪ τδίδυ δῃα ὕδηκ 56 οὗ 8 ΥἶνοΣ 
5.411 Ὀ6 ρυ]]6α ἂρ ὈΘίογθ 411 σταββ. 

17 Βουμυὶ ποββ ἐδ 88 ἃ Ὀ]6ββθα ραγάθη, 
Αμὰ τ γοὶ ] 688 ΘΗ ΌΓΘΙΙ ἴ0Γ ΘΥΘΓ. 

γος. 1, 2. --οἹ Α. Υ. : τὲ ἐλεν χοΐϊισῃ ἰοὸ (ἐπὶ ταφῇ εἰς. ΗΕῸΣ ἴδμο διοὶ ἔνο ποσάβ, τὸ πὰ ἰῃ ΠῚ. 6... ἐπιταφῆς ; 161., 
ἐπιστροφῆς, 248. Οο., ἕως ἐπιστροφῆς ἡμέρας) 53.360 Οὐκ. 
οι. 8-1. --- 8 ΒτΤΙ ΣΟ τοοοΐνοσ ἐνδόξον ἤγοπι 111. Χ. Ο΄. Η. 23. δὅ. »εμΐεέεσμε ἰἰδτίς; 248. Οο., δόξης ; Ἰοχί. γος. (πιὰ 

Π|.) ἐν δόξῃ. 4 Α.Υ͂.: υἱὴῖ ἃ ᾿ἰπϑὴ ἔσοοκ. ὅδ ΘΏΥΥ, ἰσοῦ Ὁ]0 (ταραχή. Τὸ καί Ὀοΐοτο ἱξ ἰ5 ναπτίηκς ἴα Χ. 6. Η. 248. 

δι ὦ’ ὦ εὖ 

Ὁο.). 6 οηιέίς Απὰ. Ἷ (μήνιμα, ἑ, «., 1᾿λ6 εαμ:84 ΟΥ ἀπῆρεν, ᾿ἰκο μῆνις, ἃ γευεπρο μι ἐεριρεγ. Οοὰ. 808. δ μήνισμα, 
ὙἩΓΌΪΘΒ ἰδ Ὀμξ α ἰδίον ἔοστῃ οἵ ἐμὰ ΖΌΣΤΠΟΣ : 248. σο., μίμημα, α εορν; δδ. 1δῦ. 254., μῆνις ; ἐσαῖ. γεο., μηνίαμα, δοοῖδοΣ 
ἔοττα οὗὨ ἐδ ἦτθι ; ΟἹὰ 1Δὲ.. ἴσα Ῥεγβεσεγαηξ.) δ ἀἱδ ἰρὶ δθερ, ἀο σἤδηρο (00 (ὐ»:.). 9 οΣ ποϊδίπρᾷ ἱ ἀΐ. 
10 αἰϊοσπαγὰ (ἀπ᾿ ἐκείνου) δὲ ἐς ἴῃ Αἰς βίϑαρ (ἐν ὕπνοις. Ηθ Ἦδ8 Σ0 ΙἸΠΟΣῸ ὉῈΌΣΟΪΘΙΩ βίοθρ, Ὀπ δ ΟΣΪΥ ὯΔΡΘ. ΙὙϑηοσ ἔσχϑοὶυ, 
δοοονάϊηκᾳ ἴο [88 Β6Ώ80, νγὴ ἐλ ἘΤῚ ΣΟ δὰ Βυπδοι  Βίδεδεσετὰ)  Α1ἔὅὃΕἘ (Τὶ τϑδδδ οἱἴμον “ἃ εἴπη Τ᾿ ΏΘΏ ΟἿ 8 ΟἹ Ὑγδίο ἢ ;᾽; 
οὗ, ὁ" ΘΗ 086 ἴῃ ἔδμο ἀδγ-(ἰπ59 6 ΟἹ Ἰγδίοβ.") [ἅ3 ΤΥοΌ]οὰ ἰῃ. 12 ΣΈ Θἢ 81]1 5 δαΐο (ἐν καιρῷ σωτηρίας). 16 ἐμαὶ 
ἐδμο ζοδν πὰδ ποξμίηρ (εἰς οὐδένα φόβον). 

γοσα. 8-11. --τ6 1, 3 οι πιὰπ ἴο. 16 ΑΟΥ͂. : Απὰ ἐλαΐ ἐξ... . ΤΊΟΤῸ (πρὸς ταῦτα, ἱ. 4.) δοδί 66) ἌΡΟΙ. 11 ογί 8 
δηάὰ, 186 (δἰ δι τίοα (ἐπαγωγαί. Ἐτί ἔΣϑοδ δἰ τί κο8 ἐξ οἂν 62 ἃ κἴοδδ, δ που ζουπὰ [ἢ ἔδο οδὲ διιξμονίεοα. (1) Ηδ 
τοίη κο (δῖ δούϑη (ἰπ8 ΤΟΣΘ τοϑδηῖ ἴο Ὀ6 τιϑηϊοηθὰ, δῃὰ ἐμ ἰ 4 νορὰ δου] Ὦδγο Ὁθ6η ἱπδοσίοα, ἰἦ δὺ δ}, δἱ [89 Ὀοχίῃ- 
Ὠἷπ αὶ οὗ δῃὰ οὗ ἐδ 11ε. (2) 11 18 ΡΙΌΓΤΑΙ, Ἡ Δ116 ἐμ ΟΒΟΣ ἩΟΤΔ δ.Ὸ βίηρυϊατ, (38) ΤῸ Ἰοτγπιδίίοῃ οἱ ἔπ βοπΐθῃοο ἰ8 
διεαϊτιδὶ ἴο, Ὁ πανϊηρ το οοππηοοξίνο τὸ οἷ ἰἐ ἴο 6 ΟἾΒΟΣ ποσὰάδ. 1Ὁ τὺ Ὀο δῳάοὰ ἐμδί 18 8 ἃ ΚΘΏΘΣΔΙ τνοχὰ, δηὰ οὐ- 
Υἱοῦ δ ἰποϊπ 68 ἐμο τοδὶ), ἰδιιίηθ, ἐσ υ]διίοῃ (σύντριμμα, ροτδρα Ὠόσο, γί, ἀεϑοίαείοτ, ΒΌΟΝ 88 58 οδυδοὰ ὮΥ γδι), 
δὺὰ ἰδο (1 οὐἱῦ [Π6 δυὶῖο]ο ἴο Διο ὗξο ΣΙ ἰδ9 οὗλον ποζάδ, 81} οὗ τ πο δζὸ τλίδους ἰδ ἴῃ ὑπο οτἱκίῃδὶ) δεοῦσρο. 
12 70; (ἐπί, Ἐτίἰσδοῦο, τοέεν, αὐ αἰη 5). 
οσο. 12-11. --- Ὁ .Α. Υ. : (καὶ πίστις). 31 χρη ϊκἢ τὶ ἢ ποὶδο ᾿ἴΚ6 ἃ κτοδὶ (ὡς βροντὴ μεγάλη ἐν ὑετῷ ἐξηχήσει. ΤἘο 

γοσῦ πιθϑηδ 0 δουπά “γιὰ, Ὀπὶ ἐμὸ σοππθοίος ΓΘ ΌΪΓΟδ ὨθτῸ ἐλ 6 τοοδηΐϊηρβ αἷς αἰσαψ. ΤΙ ῬοΟΙΥΟὶῸ5 (χχχ. 4, 7), ἰῺ δοὺ, 
ἐξ νδδ πιδοὰ ἴο χοΐοσ ἴο ἐμ ὕσδαγοσζι οὗ ἔμ ἀγίῃᾳ). 353 ἩΓΉΠ16 6 ΟΡΘΏΘΙΝ ἀΐξ Βδπὰ ἢ (1 σϑοξ 88 που ρἢ (Π6 58π|6 
Ῥόσϑοῖι ῬοτῸ Δι }}} τοίοστοὰ ἰο. ἢο οοπίοχί, ὈοΪῺ ἔλθ Ῥτοοϑάϊηρ δὰ ζ0]]ουνί,, δοΌῖΒ ἴ0 το ἶτο Ὁ. ΤὨΘ υλἱδίοτίπο, ΟΣ 
δὨθ ο]οϑ39 οὗ }}76, ὙΠ Οἢ τοδῖκοα εἶπ οροι Ὠἷδ δηὰ, ἱ6 ἃ ΒΟΌΣΟΘ οὗ ἸΟΥ ἢὉ0 [089 80 Ὦδγθο Ὀδθο δΒ0͵θοία οὗ 6 ἰδ ΐοο. 

ΕῸΣ ΟἿΟΣ σου ἀοχτιβε δθοὸ (Ὁ.)͵ ὈΒυξαγεα. "έογιΐδεζο. 35 ΤῺο ποσὰ (800 0051.) φγοισὶπῇ ὍΡΟΣ. 386 (»]γ.) 
31 χῃοοὶ Ἰτυϊιέι} κπτάου (ταδτζ., α ζαγάσπ ἐλαὶ (8 δἰεα!οα. 8.66 Οὐπι.). 



3892 ΤῊ ΑΡΟΟΘΕΥΡΗΑ. 

18 ΤΙ 116 οὗ ἃ σοηϊδηοα δπᾶ ἃ δ θοτί Ὁ τῆϑη ͵β βυ7Ίϑϑί ;ἦ 
Βυῖ" ἢ ὑμδὺ ἤπάθι ἃ ὑγθαβασο ἐς αῦονθ ἐΐθηι ὈοΙ. 

19 ΟἸ]άγθη δυὰ 86 θυ ]αϊπρ' οὗ 8 οἰ οοπίϊπαθ 8 πα π᾿ 8 ἌΒΙΩΘ ; 
Βυΐ 8 ὈΪ]ΔΙ.6 1688 Μ 116 18 οομῃίθα δῦογα ἐλθηὶ ΒΟΙΙ. 

20 ὙΥΪΠ6 δηᾶ τηυβῖο το͵οῖοθ (86 Βθασί ; 
Βαυΐ {π6 Ἰονα οὗ ψίβαοσῃ ἐδ δθουθ {δεηι Ὀοίἢ. 

21 ἘἸἾυϊΐϊθ διηᾶ ΠδΤΡ ὃ τη Κ6 βυγθϑῦ τ Θ]ΟΑῪ ; 
Βυύ 8 ρ]θαβαηῦ ἰοπρτῦθ ἐξ ἀρονο ἐλεηι ΒΟΙΒ. 

22 ΤΠηΘ 6Υγ6 ἀοδίγοι ἢ Κυδ06 ὁ δῃὰα Ὀοδαΐ ; 2 
Βαΐ τη0Γγ6 ὑμδη Ὀοΐὰ (μΠ6 γοπηρ στθθὴ οὗ [86 βορρᾶ. 

28 .Α ἔγϊοπά δηὰ δοϊωρϑπίοη τοθϑὺ Ορρογίμμοιν ; 
᾿Βυῦ ἀροῦθ Ὀυΐῃ ἐδ ἃ 16 τ ἢ λου πυβδηά. 

24 Βγϑίβσγθη δπᾶ Β6]ρ ασγὰ ραϊηβὺ [1πὴ6 οὗ ἰγοῦ Ὁ]6 ; 
Βαϊ 41π|8 ἀθ ἑνοῦ τθοσο ἔπη ὈΟΙἢ.ἷ 

2ὅ ὋΟοἱἹά εδῃά εἷϊνοσ τδκο {π6 ἴοοῦ βίβῃα βιγα ; 
Βαὺ ΘΟΌΏΒ6] ὃ 18 Θβίθοιηθα δῦονυϑ ἐΐθηι Ὀοί. 

20 ἘΐοΠ6Β δηὰ βίγθηρίῃ Εἰ ἂρ {86 ἢθατί; 
Βαυΐ {Π6 ἔφαν οὗ {86 1,οτὰ ἐς δῦονϑ ἐλόηι ὈΟίἢ ; 
ΤΉΏΘΓΙΘ ἰβ πὸ τυνϑδηῦ 1ἢ {Π6 ἴραν οἱ {π6 1,οΓα, 
Απά σι Ὁ ὁη6 πϑοάθι ὃ ποῦ (0 8Β6θὶς ἢ6]Ρ. 

27 ΤὍο ἴϑαγ οὗ {μ6 1ωογᾶ ἐξ ἃ δ] ββϑα 1 σασγάθῃ, 
ᾳ. Αμπά ἰἰ 11 σονογο Εἷπη ΔΌΟΥΘ 41] ρίοσυ. 

28 ἥν βοιῃ, 1θδα πού ἃ θαρραγ᾽β 116 ; 
Βοιίον 15 τὲ ὧς τὸ αἴθ ἔμδῃ (0 ὈδΡ. 

29. Αἰ βδη Κ70 Ἰοοκοίἢ ἴο δῃηούῃου Β 806, 
Η!5 [τἴ 18 ποί 18 ἴο 6 οουπίρα ἴον 8 116 ; 
ΗΘ6 ᾿" ρο]]αίο ἢ Ἀἰπι8611 νἢ ἑογ ἀἄθη ἔοοᾶ ; 
Βαΐ Δ} 1π 6 ]]Πσϑηῦ δηα ἃ γὺ}} πυγίαγοα τηδὴ 15 ν}}} Ὀθύσαγο ἐλεγθο, 

80 Βερρίπρ 8 βυθοῦ ἰῃ {Π6 τηουϊῃ οὗ {Π6 Β[8 6688 ; 
Βυΐ 'π ἷ8 μοαγύ ὑμ6γα Ὀαγηθί ΤΊ ἃ ἢγθ. 

γοτα. 18-23. -- 1... 0: Τὸ Ἰδθουσ, δηὰ (Ἐσί ἔεϑομο δἀορίδ, νυ [ἢ Οτοϊίαϑ, ἃ καί Ὀδίοτο ἐργάτον) Ὁ ὈῸὸ οοπέοιξ τνὔἱὴ ἐδ ἐμαὶ 
8 ΣΩΔῺ διδίῃ, ἰ8 ἃ βυγοοί 1179. 3 (καί, δδ πὶ ἐμο 10] ον Ὡς γ 1868.) 8 ΤῺο ρμῖρΡ9 δηὰ ἐδ ρεϑ) ο Σγ. 4 Δεοεΐτοῖ 

(ΡΤΟΌΔΌΙΥ ἴον ὙΠ, ,“ηαειλ ρίεαξιγο 1) ἴδυουτ (χάριν, ΠοΣΘ οὐαγηη, αἰἰταςίίσεπεες, σταςε). δ᾽ ΟΣ ΜὮΠ| ἰὲ ἐδ στθθι 

(χλόην σπόρου). ὁ πότον τηϑοὶ δπιΐβδ. Τ 5Ὁ4]} ἀοἰ νος (Εν  ἔσβολο δἀορία ῤνέται τοτα 111. Χ. Ο. 23. 106. 4]. ; ἐσ:ί. τες. 
(πιτἢ 11.}, 6 Ζπξ16) . . . . ἐλέγι ὈοΐὮ. δ (βονλή. ΟΥΒΟΙΕ ΓΟΠΟΡ ὈΥ φγμόεποε, ΟΣ Δαζαεοίψ, τ ὨΪΟἢ τό Ῥοδεῖ]ο, ἰΐ 

ΤΡ δἰοοά ἴπ ἐδ οσὶ κί ηΔ].) 9 Απὰ ἰδ ποράϑί (ἴοΣ ἐν αὐτῷ δἴϊοσ ἐπιζητῆσαι, 248, ὅ6ο. τολὰ ζητῆσαι ἑαντῷ. 1 συϊκδὲ 

8160 Ὀ6 χοπάοτοα, ὁ’ δοὸκ 8.61] πὶ ἢ 10 ; {15 Β6]Ρ τοῦ!]α 6 αἴταῃ Ἡϊέμπουῦ κοοκί ηρ). 10 Ττυϊεία!. 11 οῃκίίς ἰὶ ([Ὧ0 
τοίδσοησο τοἰκῃξ Ὀ6 ἴο ἐδ9 μοτὰ. Ἐ ΣΟ. τοαὰβ ἐκάλυψεν, τ Ρ]Δδοο οὗ 86 Ρὶυτγ. οὗ ἔδθ δᾶσωο, νι 11Π|. Χ. δδ. 108. 161. 
Δ]. Οο.). 

γογσα. 285-80. --15Ἅ Α.Υ. : ον Ὀοΐογῦ. 15 180 126 οὗ ἷπι ἐδδὶ ἀοροπ οι ΟὨ δ οῖ ΠΣ Σο δι᾽ 8 [Δ 8]6 8 ποῖ. ἍΜ Ἐὸν Ὧο. 
Ἵδ ΟἿΟΣ Τ6} ̓Β τηθαὶ (ἐν ἐδέσμασιν ἀλλοτρίοις, τοϊίὰ δίταπρε, ἰἱ. 6..) ἰο 16 980, δὰ β0 ζογ ἰδ 70οα). 16 α, τεΐδο [02ΔΠ 
ἴσ 61} πυσιυτοά. 11 Ὅ6Ὶ)Υ ἔθηοχθ 8881} (Β00 (Ὀγ1.} ὈΌΣΗ. 

ΟΠΆΡΤΕΕ ΧΙ, 

ον. 2. [ὃ ἰ8 οὐνίουθ {πδὺ ἰοῦ 186 τοχῦ οἵ δεῦτε ἰΐοπι απα ἰἦδε ἀαν 97 ἀεαιὴ οχοῖϊε ἰλεῖτ ἰλουσ΄ίε 
118 νΟΥΒΘ 8 σΟΥΓΙΡΙ, ΟΣ ἴπᾶῦ γψγὸ δνθ ΒῃΟῦ ΠΟΥ 
ΘΧΘΙΊΡ]6 οὗ ἔδ]βδθο σθηἀοσίπρ οα ἴῃ6 με οὗ [Π9 
Οτροοῖ ἰσϑηβίαῦοσ. Τὴ βθοομῃὰ νον, ἢσϑῦ δανδησθα 
Ὀγ Βηγουβο ποθ, ἢ88 Ὀδθ δαορίδα ὃν ΒυπδθηΒ 
Βιδειωετε ἀπὰ ΕΥ̓ [2806 ; ὉΠ6 Ἰαἰζοτ σοπ]θεϊαΓπς 
Ὁπᾶῦ 1π0 ΗΘΌΣΕΥ Οὗ ὕπ6 δθοοπὰ χῃθῦι. ̓  88 ΓΝ 

5 ἽΠΕ ὈΓΞΓΙΘ, “ὙΊᾺ τρεῖς τμουρεὶ 
Ἵβ ἴδασ οὗ ποαγί.᾿" ὙΠῸ οὔ 6Υ οἶδ 86 Βθθδ ο ὃὉ6 Ὀυῦ 
80 ἰπἰοηβὶ βσϑιΐοῃ οὗ τ ἔχθε : Τ᾽ λεὶγ απχίοιιβ ὀσρεο- 
ἰαίΐοπ, εατὰ (ἐπίνοια προσδοκίας) --- ἡμέρα τελευτῆς, 
ἐδλα ἀαψ ὁ ἀεαίλ. ὙΝ πα Θβρϑςδ}}ν σοσοσηπηθ 8 
Γμἷ8 Υυἱθῦν 15. [Πδὺ [Π6 ΡΆΓΑ]]6] δ οὗ [ἢ γ Γβ6 18 
ΤΠΘΤΟΌΥ ργοαθσνοᾶ. 16 οιῖα γοπάοσα; “ Τλεῖτ 
ἐλουσλὶς απα δα 7: αΥ γ ἰλεῖτ λεατί ατὸ (λ6 ἐχρεεία- 
ἔἴοπ 977 ἰδὲ βιίέιιτε απά ἰδ ἄαν ο αἀεαϊλ." ἄαἀυϊ- 
ἸΏΔΠΕ : “1 ῥεὶγ τοπιοπιόγαποε οΓ᾽ ἰλαὶ τολί οὐ δίαπαὶς 

απὰ (δε ὕεατ οΥ ἐλεῖν ἀδατγίδ.᾽ 
γοσ. 58. ᾿Αλλοιοῖ γνῶσιν αὗτοῦ, ΟὨμδιυ ΘΙ Ὠΐδ 

Ἰγαιον]θᾶςο, ἐ. 6., Ὀτηρ8 ΠΣ ΒίΓΔΠΡῈ ῬΠδη Ά8168, 
80 ὑπδὺ ΠἰΒ τη 18 ἴοο ᾿ῃ6ἢ οσουρ!ιθα ἔογ εἶπ ἴο 
[41] 8.516 6}. 

γογ. 14. Ἐν τῷ ἀνοῖξαι αὐτὸν χεῖρας. Α. Υ͂.: 
Ῥλίΐα ἀ6 οροποιὰ (λϊδ) λαπά, 1. 6., Τ᾿ Ὦ116 ἴΠ6 τὶ ϊ- 
ΘΟΌ18 ΟΡΘΏΘΙΝ δἷβ Πδηα ἴῃ ὈΘποζδοῖοηδβ, δθὰ πὰβ 
ὉΒεγοΐῃ [8 ΠΔΡΡΙΏ6858, 80 δλαίΐ ἰγαπδστεδϑοῦ (πὴ 0 
816 πού Κὶπα δηὰ ρόδον ἴο τοὶ; Θ]]ΟὟ τ 6})} 
οοπια (0 πουρσῆί. ὉΏΒ0 Β ΜΒιδείισεν, Ὀοϊϊονῖης 
[06 ἰοχὺ ἤο ὃ6 οοττυρῦ, ρίνοϑβ αὐ] 8 ἀἰδέοτοις 
[στη ἴο [6 Τῃοῦρῆϊ οὗ [Π6 ἤγοι οἴδῦδο: “11 ἢ6 
δμγϊσταῖθ, {16 νγου]ὰ σο]οὶςθβ." Ὡς εῖῖα: “80 
Ἰοηρ ἃ8 6 Ορϑῃδ 8 πβαηὰ ἰ8β ἢὮθ ΔΡΡΥ." ΟἸδοτα: 
“ΤΉΘΥ ἈΓΘ ΒΡΥ 88 ἸΟΏΣ 88 ΠΟΥ τϑοοῖνθ ᾿γ68- 
οῃῖ8. Βγοίδς 

͵ 
οἰάοῦ : “445 ἴθ ροάϊγν, ἰξ αοὰ 



ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΤΊΟΤΞ. 988 

Ορϑηδ δ δὰ ὕο ὈΘΒΟΟῪ ρ,ΊΘΟΔΙΟΣ ὈΘηΘΗ͂ΙΒ, 8 8016 ἶπο08 μαὰ ζ4|190η ουῦ. [Ιη [πο Α. Υ'΄. [80 οτὶρί αὶ 
[0 Γε)͵οῖςθ.᾽ ΟΥΩΘΡ οὗ ἴδο ὕνο ψοτὰβ 18 τουϑγβϑά. 

ον. 15. ὉὍὉμοϊδδιῃ τοοῦϑ. Ὑ|ΊοΚοά, οοτταρῖ ογ. 397. Ηοτο, ἃ8 δῦουϑ αὖ νυϑσϑο 17, παράδεισος 

ΔηΘΕδίΟΤΑ ΔΙῸ πιϑϑπῖϊ. ΤΉΘΥ Δ1Θ 88 1016 ῥχοάυο- 18 ποῦ 8 γο οί  Ὁ]6 ΟΥ βοΟνΟΓ βετάτο, Ὀμπῦ 158 ἴο ὃὉθ 
ἄνο 88 μ]δηΐδ οἡ ἃ τοςῖκ. ἸΔΚΘΏ ΤΑΙΏΟΣ ἴῃ [80 ΒΕ6Ώδ6 ΟἱἨ ἁ Ρ]ΘΑΔΌΓΟ ἡ,ΟΌΠαΒ, 

᾿ . . [᾿Ῥᾶγκ. 
γόον. 16. Αχε. Τμο ἽΝ, φεάσε, δείγιδα, ἷἰΒ γον. 80. ἼΠΘ τοθδηΐηρ ἷβ, [πδὺ [ῃ6 ὈΘΩΣΆΡ 

ΟἸΘΑΣῚΥ τείθντϑά ἴο. Ὧ565 βΒινοοῖ, πιονΐης τοσὰβ 1Π ΟΥΟΓ ἴο ἱπάθος ρ6Γ- 
γεν. 18. ΤῊ ἴοχὲ ἰδ οοτειιρί. Οτοιαβ᾽ βιρ- 5018 ἴο χῖνϑ ἴο πἷπὶ ; Ὀὰΐ δ ἱπιτατα βρίτίς ἰδ αα] 00 

ποδιΐοη ἴο εἸρθῃά ΌὉΥ ἴΠ6 ἱπβοτίίοη οὗ καί Ὀοίνθθι ᾿ ΘΠοΙ ΠΟΥ οη06. Ηἰἷδ ρῥ]θλάϊηρ νοΐο δηὰ δ(υτπὰθ 
αὐτάρκους δηὰ ἕω ου ἷἱβΒ ποοορίοα ὈΥ (6 ὑδ6δῖ [8τὸ [γηθὰ ὕ0 ΔΏΡΤΥ ψοβιϊου Δ 0008 δηα ΘΟΙΑΡ] δἰ 5, 
τοοδηϊ οσίτἰοθ. Βτοιβομηϑίοσ βαϑροοίθα πδὲ ὕνο ' 1ξ 8 τ 18 ποῦ γτδιῆρα. 

ΟἜΑΡΤΕΕ ΧΙ). 

1 Ο ΡΕΑΤΗ, δοῦν ὈἱδΣ ᾽8 ([ἢ6 ΤΟΙΙΘΙΔΌΓΘΏΟΘ οὗὨ [866 ἴ0 ἃ πιδὴ [δὲ ᾿ἰνϑὶ ἢ! Ῥϑᾶςθ- 
[Ὸ}]Υ 1 ἴῃ ἢἷ8 Ῥοββθββίοῃβ, 

ὕμηῖΐο ἃ τῶδὴ ψὶβουὶ ἀϊδβέτδοίίου,3 πὰ ἐπα παι ἢ ῬΓΟΒΡΟΥΙΥ ἴῃ 41} ἐλέπσϑ, 
Αμὰ νψ8ο ὅ 8 γεοῦ βίτοῃρ " ἴο γϑοϑῖνϑ ἔοοάᾶ' ὅ 

2 Ο ἀοδίβ, ρ]οαβαηΐ δ '8 ὑῃ γ βθῃΐθηοθ ὑηΐο [Π6 ποϑάγ, δῃὰ υὑπίο ᾿ἶπὶ 086 βίγθηρσίῃ 
[416 1}, 

Τμδὺ ἰ8 γΟΥῪ ο]α,7 δηὰ 18 ἀϊϑίγδοιθα δϑουῦὶ 411 {πἰὴρβ ; ὃ 
Απᾶ ἴο μἷτα ἐμαὺ ἀοβραίγοι," δᾶ μαι Ἰοϑὶ ραίίθηοοθ 

8 ΑΓ μοὶ ([)6 βοηΐθῃοθ οὗ ἀδδίῃ, 
ἘΘΙΆθτ ΟΡ ἰποιὴ ἐλαέ λανο δδοη Ὀδΐοτο {Π66, δηᾶ ἐλαΐ οοτηθ δέου; 
ΤῊ] ἢ ἐς (16 βϑῃηίθῃςθ οὗ ἰπ6 1μογὰ ονοσ 411 ἤββῃ. 

4 Απὰ νῇδί ἀοβί ἰδοὺ γϑΐυβϑ ἰῃ (Π6 σοοᾶ ρ]ΘΑΒΌΓο 12 οὗ (86 Μοεὶ Ηρ ἢ 
ὙΠΘΓΘ 8. ΠΟ ἰπααυ ϑ᾽ ἴοη ἴῃ {Π6 ζΤΑΥΘ, 
ὙΒΘίδοΣ μοῦ διαϑὶ "3 ᾿ἰνϑα ἔθη, Οὐ 8ὴ υπᾶγοα, ΟΓ ἃ ὑπουβδῃα γΘΆΓΒ. 

ὅ ΤὭο ΟὨΙ]άγθη οὗ ΒΠΠΘΓΒ 8Γ6 ΒΌΟΙ Δ Ὁ]6 οὨΣ] ἄγ , 
Απᾶ (Ὡ6Υ 5 ἀτὸ σοηνθγβδῃὺ ἴῃ ὑπ ἀν] ηρ᾽ οὗ [16 ὉΠΡΌΑΪΥ. 

6 Τθ ἱπμῃουῦϊἴδηοθ οὗ Β' πη δ᾽ ΟΠ] ἄγθη 88}8}} Ῥ6 ΒὮ, 
Αμὰ {μοὲγ ροβίβυ υ 88}4}} ἤδνθ ἃ ρουρϑίι) ΓΟρΡΤΟΘΟΒ. 

7 Ομήάγοῃ "" ν}}} οοταρ] δἰ οὗ δὲ ἀπροαϊν ἐδίμοσ," 
Βροδϑῦδβθ ὑΠ6Ὺ Μ01}} 156 Ὀ6 ΣΘΡγοδοθα [0 ἷ8 880. 

8 ΥοΘ 6 υπίο γοῦ, ὉΠΡΌΟΪΥ τηθῃ, 
ΒΟ ὁ μᾶνὸ ἰουβαίζθῃ [86 δ οὗ {π6 τηοβὲ εἰρῇ Οοά ἱ "ἴ 

9 Αμάϊΐ γουὺ ὃ6 ὈοΓΏ, γοῦ 884}} ὈΘ6 ὈΟΤῚ [0 ἃ ΟΌΓΒ6 ; 
Απᾶ 1 γου ἀἷδ, ἃ ουγ8θ 8}}8}} Ὀ6 γοῈΓ ρου 0ῃ. 

0 ΑΙἹΙ ἐμαὶ ͵8 οὗ δαυίῃ 8}}8}} τϑίασγῃ ἴο ϑδυὶῇ : ἢ 
80 106 ὉπρῸ]Υ δλαὶϊΐ σο ἴτοτα ἃ ουτβθ (0 ἀοβίγαοίίοη. 

11 ΤΠ τππουτηΐηρ οὗ πηθὴ ἐξ δρουῦ ὑμοὶτ ὈοάΪ68 ; 19 
Βυὺ 1ΓΠ6 Ὁ 111] πδιηθ οὗ Β'ΏΠΘΓΒ 8Π8}} Ὀ6 Ὀ]οιἐθα οί. 

12 ανο τϑραγά (0 ἐΐψ Ὠδιη6, 
ΕἘῸΡ ὑπϑὺ 884}} σοῃίηπθ τ ἢ (Π66 ἀθονθ ἃ ἐπουβδηᾶ στοδύ ὑγθαβΌσοβ οἱ ρΌ]ὰ : 

18 Αροοὰ ᾿ἰΐδ ΠΑ διεέ ἔδυ ἀδΥ8 ; 
Βαυὶ 3. 4. σοοᾶ Πᾶτηθ ΘηἀΌγοῖ ἴῸΓ ΘΥ̓ΘΓ. 

14 Μυ οἰ] άτθη, Κορ αἰδοῖ! ηο 23 ἢ ρ6806 ; 
Βυΐ 55 νυϊβάοτῃ (ἢαὺ ἰ8 ἢϊά, δῃᾶ 4 ἰγϑδβυγσγο ἐδαέ ἐξ ποὺ Βθθῃ, 
Ὑδαῖ ῥσοῆϊι ἐξ ἴῃ ἐΐδηι ὈΟ᾿Ὲ ἢ 

Ψοτε. 1-4.-- 1... Υ.Ψ : Ἰνδί δὶ τοδὲ (εἰρηνεύοντι). 3. [0 (Ώ0 ΔΤ. 88 ἰῃ ὑσγοοθάΐηκ) τηδῃ {πδὲ πδίῃ ποἰΐηρ ἴο τὸ χ 
τι (θο0 Οον.). 8 .Ὑεδ, ππίο ἷπι ἐῃδὲ. 4 806 (ἰσχύοντι). δ τηορί. 6 ΔΟσΟΡΙΔΌ]9 (καλόν). 1 ὩΟῊῪ ἴῃ ἴΠ6 
1δεὶ δέὸ (ἐσχατόγηρῳ.. δὅδὃ γοχοὰ Ὑἱ τ Δ}} ἐλέπρε (500 τοῦ. 1. 59 (890 ὦσι.) 19 τον (δο Ἡ. 248. 60ο.) ἐῖ2Ὃ΄ 1. ΨΥ 
δῖ θοῦ δροίηδὶ (τέ ἀπαναίνῃ ἐν) 6 Ρ]οδεισθ. 15 Ὦδλγω. 

ψοσ. δ-18. --ἸΑΟΥ. : [007 (δδὲ (560 Οὐπι.). 14 ΤῊο ΘΠ] άτοθΏ. 16 5})λ6]]. 16 ὙῺΪ]ΟὮ. 11 (ΑὉ δὰάϊείο ἴσοῦι 
448. Οο. ΔΡΡΦασα Βοτῖθ ἴῃ ἔδο Α. Υ. : ον [2 γοῦ ἰπόζοαδο { 2λα] δε ἰο ψοιγ ἀοαιϊχιοίίοη.) 18 αγε οἴ ἴῃ 0. ... ΤΠ 
(ἀπελεύσεται). ... οϑαΐη. 19 (809 Οὐ.) Ὁ δὴ (ἴ 9 Δ. ΕΠ Ποδία ἰβ ἸΠΟΡΘ δ ΓΟ ΧΙΥ τηδυϊκοα ὉΥ {Π9 ἀοζ. δτί]ς]9). 
δι Βυὶ (καί). 

Υος. 14.--- -:᾿Ὁ Παιδείαν. Το οοπίεχὲ ταΐχξ 6 ἰδοῦσα ἴο σοαῦϊτο δότο "' ἰμδισυσείοιςι." 8600 Οὐπὶ. 5. ΑΟΥ.: 
Εον (δέ, οεἱεὐφὰ Ὁγ Η. 248. 6ο.). 
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Α τηδῃ (δύ πἰ δ Ηἷ8 001 15Πη688 ἐφ θϑύίου 
Ἴδη ἃ τηδη ἐμαὶ μἰἀο ἢ ἷ8 τϊβάοσα. 
ὙΠΟΓΘίοσθ Ὀ6 Δϑῃδηηθα οὐοῦ δ᾽ 1 τηϑηίΐοι,͵ 
Εδὸτ 1Ὁ 18 ποὺ ροοᾶ [ο ὈΘ Δβῃδιηθᾶ 70} δυθυυί μην; ᾿ 
ΝΝΘΙΙΠΘΓ 18 δυθυυ ίηρ τὶ ἐσα ἀρρτονϑα Ὁγ εν 

ΒΘ δϑῃδιηϑρᾶ οὗ ἡ βογθάοσῃ Ὀοίογο ἔβδί μον δῃᾶ τοί ὺ ; 
᾿Αμὰ οὗ ἃ 116 Ὀοίοτθ 8 ῥγΐῃοθ δπᾶ ἃ ταῖρσ ΒΥ τηδῃ ; 
Οὗ δὴ οδϑηβϑ Ὀδοσθ ἃ Ἰυαρθ δπὰ σΌ]ου ; 
Ἀπ οἵ ἴοῃ 4 ὈΘίοτΘ ἃ σου ρ ίοη δπᾶ ΡΘΟ0ρ]6 ; 
Οὐ παΐπδί ἀδα]ηρ Ὀοΐοσο ἐν ρασίμος δηᾶ ἔγϊϑπᾶ ; 
Ἀπᾷ οὗ δοῖν Ὀϑίοσγθ [Π6 ὑῬθορὶθ" τ Β6ΓΘ μοὺ Βο]ουγηδϑί ; 
Απᾶ ἴῃ σαραγα ἰὸ ὃ (}6 ὑγα οὗ αοὰ δῃηά λὲς οονθηδηΐ ; 
᾿Απᾶ ἴο Ἰθδῃ τ ἐλύπθ ΘΙ ον ρου {Π6 Τοοὰ ; ἴ 
Οἱ Ρεΐπρ ὑγθαίθα οοηίθιωρίπουβ)υ σοϑρθοίίηρ ρἱνἱηρ δηᾶ τϑοοϊνίπρ ; 
Απὰ οἵ 5116 ποθ Ὀθίοτο ἔμϑτῃ (δδὲ βα]αὐθ ἐἦ66 ; 
Το " ἸΙοΟκ ὑροὴ ἃ δατϊοῦ ; 
Αμᾶ ἰο ᾿ὈΓ ΑΥΤΑΥ͂ (ΠΥ ἴδοθ ἔγοτῃ ἐλῳ Εἰπβτηδη ; 
Τὸ 1 [κθ ΎΑΥ ἃ ρογίίοῃ δηᾶ 1 ἃ ρ ; 
Απά 12 ἰο ξ826 ὈΡοη ἃ πιϑυτὶθα ΜΟΊ Ὲ ; δ 
Τὸ Ὀ6 Οὐ ΥθΌΒΥ Ὑὴ ἢ ΟὨ ΘΒ 1" πηἱᾷ, 
᾿Απᾶ βἰδπα ποὺ ἤθλγ ᾽ὅ Ποὺ Ὀοᾶ; 
ΟΣ "ὁ ὑρ ται αϊηρ Βρθϑοῖθβ Ὀθίογα ἔγίϑηᾶβ ; 
Απα αἴϊον ἐλοι μαβὺ σίνϑῃ, Ὀρυταϊα ποῦ ; 
ΟἹ τγορϑδύηρ ὑμαὺ ΒΟ ἐδοις Βαδὺ Ὠδαγὰ ; Τ 
Αμπὰ οὗ σϑνυϑδὶἰηρσ οὗ βθογοίϑ : 
ἈΑπᾶ 80 8 β84]ῦ ἔοι Ὀ6 τ] βμδιηθίδοορα," 

1ὃ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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28 

24 
Αμαὰ πὰ ἴδνοσ τι} ΘΥΘΣΥ͂ τηΔῃ. 

γον, 16. ---ἴ Α᾿ Υ'. : δῃδιηοΐαβί δβοοουάϊπρ ὑὸ ΤῺ ψοσὰ (ἔπ σοπίοχῦ βου δαὶ δ ΣΟΙΟΣΒ ἴῃ ἐπὶ τῷ ῥήματί μον ἴο ταὶ 
ζ011ον8). 
ἐλίπιρ (πάντα πᾶσιν ἐν πίστει εὐδοκιμεῖται). 

γόοτθ. 18-24, ---4Α.0Υ. : Οὗ ἱπί φυ ν (ἀνομίας, ἐσχαπορτοδβαείου οὗ ἴδο 14}. 
ῬΊδοο --- τόπον --- ἰΒ τοοση ἰοπ θα ζογ {1060 ἮΟ ΟΟΟΌΡΥ ἰὑ, 85 γα ΠΟΙΟΥ͂ ΠΟ). 

8 Απάὰ (111. Ὁ. δδ. 108. 4]. Βαγο καί) οὗ δοοχίηρ (σκορακισμοῦ) ἰο 
9 Απά ἰο (8ο 1Π. 6. 106. 165. 1δ7. 296. 807.). 

18 ΔΟΕΒΟΣ πΙΔὴ8 ῬΓ{6 (γυναικὸς ὑπάνδρον). 

248. Ὁο.) ἰῃ τοχαζὰ οὗ (806 (δη1.). Ἴ χηορί. 
κἶνο δηὰ ἰακο (λήψεως καὶ δόσεως). 
οὐ οὰ Ὁ 111. Ὁ. 2584.). 

3 χροίδίῃ Δ]} βμδιηοίδοίποε (11ξ., "’ ἴο ῬΣΘΘΟΣΎΘ ΟΥ̓ΟΣΥ (Κἰπὰ οἵ) δῆδιιο ")). δ ὃ διἱοροῖπος δρρσζουθὰ ἱπ ΟΥ̓ΟΣ 

5 ἴῃ τοραγὰ οἵ ἐμο ρἷδοο (Ὁ σταδίου. ἐδ 
6 Αηὰ (Ετϊἔσχϑοθο βέσίκοδ ουξ καί, τἱἕὰ Η. 

10 Ον ἴο. 11 ον». 12 Ον (καί 18 
24. Οὧὖγ ἴο ὍΘ ΟΥ̓ΘΣ ὈΌΒΥ ((89 Α. Υ͂. ἰοοῖκ [86 

Ῥτοροβίς οι ἴῃ περιεργείας ἴ δὴ ἰπίθηβὶγθο βθη866. Τὺ τη, ῬΟΓΏΔΡδ, 06 Ὀδέζοῦ υδοὰ 85 πιοδηΐηρ αγομπα, ἀδοόομε) πὶῖὰ Ἀἰ4 
(σεαντοῦ. 80 τ᾿ ἔξδοῖθ, ΤτΌτΩ ΘΟμ ΘΟ ΌΣΘ ; ἐσέ, γϑς., αὐτοῦ ; δ. 161. 268. 296. 808., αὐτῆς). 

1 Οὐ (248. σο. Βδνοὸ καί) οὗ ᾿ξογα ύσιβ πὰ δροακίηρ ἀρξαὶπ ὑπδὶ πολι ἑλοι Βδεὶ μοαστὰ (ἀπὸ δεντερώσεως καὶ 16 Οὗ οἵ. 
1δ ροῦὴρ (ἐπεστῇς) ποῖ ΣΑΣ. 

λόγου ἀκοῆς. Ἐδο σοπδίσυοίίοι ἰδ ῬΟΟῸ Δ, ῬΟΣΏΔΡΟ καί ἰΒ ζἴοΣ τοῦ. ἘΣ ΣΘΟὮΘ, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, οἰδίπιδ ἐμδὲ ἐμ9 ἤοστωοσ ἰδ 
ξοηυΐηθ. [πὰ ἐδαὲ 6826 0.6 ΒΘ 6 ΠΟΘ ΣΩΘΔῺΒ : “ ΟὗὨ χοροβίίηρ δὰ [οὐδ] οὗ τοροδίληρ σοροσὶβ ᾽)). 
ζαδὲ Ὁ Ὀοζοτο 41} σηθσι. 

18. 80. 19 βῃλδλτοθ- 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΙ], 

ογ.]. ᾿Απερισπάστῳ. Τὸ {Π|8 ποτά, δῇ 1 ΟΣ. 
Υἱὶ, 85, ἰ5Β σίνϑῃ ἴῃ 6 τηϑϑηΐην τοίζλοιΐ αἰδιγαοσίϊοη. 
ΟΥ. ΥΥιβά. χνὶ. 11. --ῷῇ αὶ γοῦ δίσοῃςφῷ ἴο ζϑοϑὶνθ 
Τοοᾶ. Ηθ 18 51}}} ἴῃ ἃ σοῃαϊτίοι ἴο Θ:]ΟΥ̓͂ 811 (0 
ποοᾶ τΐη28 οὗ {Π|8 116, 88 ὉΠ6 βίς ΚῚΚΥ τηδη 18 ποῖ. 

εν. ῶ. ᾿Απειθοῦντι. ΕἸ ΖΒΟΠΟ, αἰ ΤΙ ἢ ρ; ἔγοπι 
Τηοϑὶ ΠΟΠΊΤΠΘὨΓΔΙΟΙΒ, ρῖνθϑ [0 Ππ|8 οσὰ ἤθγ [}}6 
τηθϑηΐηρ᾽ οὗ τεγ,αοσίοτῃ, δἰιιδδοτη, ἐπίγαοίαδίο, ὙΠΟ 
σΟΥΡΔΙΏΪΥ 15 οὐ] Ο]ΟΡΊΓΔΙ]ΪΥ οοττοοῖ, δπὰ 15 ποῦ οἂϊ 
οὗ ΒΑΓΠΊΟΠΥ ἱ ἢ [Π6 οοη!οχί. 

γεν. 4. Το ρίδαβιγο, ἀθίοιτηϊηδίίοπ οὗ αοᾶ 
ταβρϑοῦϊηρ, ὕΠ6 {π|ὸ οὗὐ Πὶβ ἀοδιἢ ἰβ8 πηρϑηῖ. --- 
᾿Ἐλεγμὸς (ζωῆς. 1μΔῦ., τεγιείησ, τερτουΐπς αΥΓ ἐξ. 
ΤἼΘ ἰάθα β66 18 ἴο ἢ6 ταῦ ὕΠ6͵6 Μ11 Ὀ6 πο Ὀ]8Π)6 
αἰύδο ΠΘα ἴο ἃ ῬΟΓΒΟΏ ὙΠῸ σοβρθοῦ ἴο [86 Ἰοπρτῃ οὗ 
πη ἢΘ6 48 ᾿ἰνοά, ΠΟΙ ΠΟΥ ἴδ θ6 ΟΠ ΟΥ ΒῃοΤΙ͂. 

γον. ὅ. Τῆι βοοοπα πιθιη .Ὑ οὗ [Π6 ὙΟΥΒΘ σὐνοΒ 
[}6 ΓΟΆΒΟῺ ἔογ ὙΠδῖ 'β βαϊ ἃ ἴῃ [Π6 ἢγβί.0 Οπἰπηδηπ 
ΤΟΠΩΘΙΒ 88 ἴπ6 Δ. Υ. 

Μασ, 11. Αδουΐ ὑμποίν Ῥοάϊοδβ, πδιηοὶν, ἴΠ6 
ἀθδῖι οὗ [Π6 βαπι6. Οὐδποτβ (Βυηβοη᾿ Β διδεϊεν ΚΕ) 
τοηᾶοσ: “0,0, ἰλεὶγ γοείαίἴυε8. Βτοιβο ποίου, 

Οδαῦ, δπὰ 80 ὕ͵οῖίο : “77}ε διι )εγίης ο77 τλεῊ ἐς ἴῃ 
ἰλεὶν δοα δα, ἱ. 6., 18 ΘΧίΘ ΤΑΙ, ποὺ ἄρον. 

ψεσ. 12. Α μοοὰᾶ Π8Π16 ἰβ ἃ. ΤΏΟΣΘ οΟΥΘ ἢ ἐγθ88- 
ΓΘ ὕΠ8ὴ ροϊὰ δηὰ βϊνοσ. ΟἹ. Ρσου. σαὶ! 1; Εσ. 
Υ. 1. 
εν. 138. (Βυ) ἴον ὅἄδυβ. 1|ῖῖ,, α (ἀεῇηϊε) 

πιπιδεν 97 ἀαγϑ. 
γεν. 14. ϑορ [οὐβεγυε, αεἰ τπρο"] ἀϊδορητο 

(παιδείαν). ῬτΟΡΔΌΪΥ, ΒοΓΕ, ἐποίγμοίίοη, ἐπαοοίτπα- 
ἕϊοη ἴῃ [ἢ 6 ῥτίηςοΐ]95 οὗ ἴσιθ νυ ἰβάοπι, 18 τη θη ΐ. --- 
1 Ῥϑδοθ. Ϊἴὴ 8 οβ8]π|, υπαϊβυυγ θὰ οοῦυταο οὗ 116. 
Το ἰαβϑῦ 41} οὐὗἨ τΠ|8 νοσβὸ δηὰ ἴΠ6 ψΠ016 οὗ [86 
150} ἰβ Ρνυΐ ἴῃ Ὀτδοκοῖβ Ὁ Βιυιηβθη᾿β δὲδείισεγζ, 88 
ἃ ἰαῖον δα ἀἰτίου. 1 ΠΟΥ 4180 οὐ 8 πο. 8511]], 
που ἀο ποῦ βϑοὸπ οὐῦ οὗ ρΪ]δεθ, δὰ 8τὸ σεϊβίποὰ 
ὃ ππρμῖο οὔ ἴΠ86 στουῃά {π8ι [ΠΟΥ ὈΘΆΣ (ἢ0 
ΟΠΔΥΔΟΙΟΙ οὗ ἃ σΌΣΓοΣ ΡΥΟΥΘΤΌ ; δα [86 ῆγϑί ῥδσί, 
αὖ Ἰοδ-ῖ, 15 'π ροοὰ ὨδυπιοηΥ Ὑ]Γἢ} [86 οοηΐοχΕ. 

γεν. 16. 6 ᾿αβὲ ρδαῦΐ οὗ ἴΠ6 υθσθθ 18 ὑβοὰ 
Πα γαιίνοῖυ. [Ὁ 8 ποῖ δυϊίηρ ἴο δ6 δεῃαιηϑὰ 
απάδσ 811 οἰγουτ ΒΔ 068, [δὺ 8ἃ8 1ὑ 18 ποῖ ΗΑὐτίης ἴο 
ΔΡΡΓΟΥ͂Θ οὗ ΘνοσγτὨίην. 
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εν. 17. Απὰ νμδῖ οὗ Οοἀ ξ Α ἀϊδὝογοπί ϑρί τίς [ἴδης9 1--- Απὰ 1 τοχασὰ ἰο 186 ὑσα οὗ 6οά. 
Στ]οὰ ἴπ [Π6 518: Ῥβδίηι : “ Αρβίπε ἔπεο, ἴπ660] ΤῊΪ8 πιδῪ 6 ἃ ἰδίϑν δα ἀϊτίοι ; οὐ δὲ ὑπ|8 ροϊπί τῃ9 
ΟΠΪΥ, Μανο 1 βἰηπεὰ, δηὰ ἀοῃ τμΐβ ΟΥ̓] ἱπ ΓΠΥ [ΒΌΪΠΟΣ ΠΆΡΡΘΩΒ ὕ0 τπΐηκ ὑπαῦ δύθϑ]ΐπρ 18 8180 ἃ 
εἰρὨξ,᾽ οἷς. σὲ αδἷδοὸ ἴ1ὸ οοπάυος οὗ Φοβθρὴ : } πιογϑ] οὔἶϑηβθ δηἃ ΘχΡσϑῖδὶυ ἐογυϊἄθη, Οτοίϊιβ 
αοη. χασῖχ. ἢ Κ΄. δπἃ δβοιηθ οὐἤοτβ (ΕὙ 2506) ψου]ὰ γοδὰ λήθης, 

γοσ. 19. 11 πϑδὺ υὐἰνίδγ δὰ Δρρδγοὶ  “ [οτροιζυ]πθεβα,᾽ ἔον ἀληθείας. 
Ιπεΐτιθθ9 οὗ οοηδείορηοο ὑιἰ8 δοΐποῦ βββοοίδίθθ Ὑογ. 3131. ὙΆΚΘ ΔΎΓΩΥ ἃ Ῥοσίίουιι δβῃηὰἃ δ αἱ, 
ΤΆΟΤΆΪ ΟΥ̓θηδο5 οὗ [16 πιοβὲ Βοίποιιβ ομασδοίοσ ἡ ἢ} ΤῊΒ το]αῦοβ ἤο ψῆδὲ μ88 1πδῦ ὈδΘῺ Βαϊα, --- [Π6 
ΣΩΘΙῸ ὑγχγβηδρτοβδίοη8 οὗ ὕδ6 ΓῸΪ68 οὗ δοοὶδὶ οἱΐ- ἰγοδιτηθηῦ οὗ τοϊδίνοβ. --- ὅδ: ὍΡΟΙ. Κατανο- 
ηυρέξο, 86 Ὁπουρὴ ΠΟΥ Ο͵Θ οὗ [80 8816 ἱτηροῦ- σεως 18 υδοᾶ ἰῃ ἃ ὑβὰ 5680, οὗ ρσαΖζίηρ ᾿πδβιξη }} γ. 

Ομαάρτεε ΧΙ Π. 

ΟΡ» [8686 ἐλίπισε ὍΘ ποὺ (δου Δϑβδμιθᾶ, 
Ἀμπά δοοθρὺ ποῦ {86 ἦ ρϑσβοῃ ἴο βίη ἐλογυδὸῳ : 
Οὐ [86 ἰανν οὗ (89 Μοὶ Ηἰρῆ, δηὰ ἀὲξ σονθηδηί, 
ἈΑμὰ οὗ ἃ νογάϊοὺ ὑμαὺ 1081 οί 2 (ἢ6 ὉΠρΡΌΑΪΤ ; 
Οἱ σομνογβαίοη τ] ἃ Ῥαγίῃμοῦ δὰ τὶ ἰγάνϑίοσθ, ὃ 
Αμπᾶ οὗ ρἱνίῃρ οὐδὸν (16 οτὶίαρθ οἵ ἐγ Θηαβ ; 
Οὐ δχδοίηθϑβθ οὗ θδίδποθ δηὰᾶ νγοὶσμίβ, 
Απα ὃ οἵ σοί ηρ τηπο ἢ οὐ Πϊ{{|6 ; 
Οἱ ραΐπβ ἰῃ ὈΑΓΙΟΥ Δη4 ΘΟΙΏΠΊΘΓΟΘ, ὃ 
ΑπαΤ οὗ του οοττοοίίΐοη οὗ οὨ] ἄγθῃ, 
Αμπά ἰο τ8Κθ [86 846 οὗ δῇ 60]} βοσυδῃπύ ἰο δ]θϑᾶ. 
Α 868] 8 " σοοᾶ, γγῆθγ δὴ 6ν]] τ ϊ6 18, 
Ἀπ Ἰοοϊκίπρ' ἃρ," ὙΠΘΓΘ ΤΊΔῺΥ ΠΔἢ68 αΥ6. 
1,οἱ ψμδὶ ἕπου ἀθ] Ινϑγοϑὲ Ρ ὍΘ ὈΥ 1 ΠΌΠΙΟΥ δῃᾶ περ ΐ, 
Αμά ρει 41} ἰπ πυϊάηρ ἐπαὺ μου σίνοβί οαΐ, ΟΥ τϑοϑὶγϑδύ ἴῃ. 

8 886 ποί αελαπιεά ἴο οοττοοῦ 11 ῃ6 ἀμ ῖβο δηά ἔο0] 18}, 
Ἀπὰ {6 Θχίγθιρ 6} γΥ 15 ἀρσοα ἐπδὲ οοηἰθηάοία τὶ (86 γοσῃρ : ἢ 
Ἀπᾶ 80 ᾿ 8.8}ὺ ἴδοι 06 ὑγυ]ν 1πϑιγιοίοα,} δ 
Ἀπᾶ δρρτογϑά οὗ θυ σΥ 006 δἰνίηρ." 

9 Το 10} 6 18 υγακθϑίῃὶ "7 ἔον ἃ ᾽5 ἀδυρῃ ον τ Θἢ ΠΟ τἤδη Κηονοίδ, 
Απάὰ (86 οδΓΘ οὗ ΠΟΙ ἰδ κϑί ΑΤΔΥ 8166ρ: 
ὙΘη 886 ἰβ γοιῃρ, Ἰοβὺ Β:6 Ρ888 ΔΎΔΥ (86 ΗρσΤΟΙ οὗ ΠΟΙ δ; 
Απα Ὀοῖηρ᾽ ᾿ΔΥτΙΘα, 168 Βὴ6 βου] Ὀ6 Παίοα ; 

10 7[Ἃ1ἢ λον ΥὙἹΓΡΊΒΙΥ, 1οδύῦ 8η6 βῃου]α Ὀὸ ἀ6Η]64, 
Ἀπὰ ρσοὐίθῃ τὴ ΟἸ]ἃ ἰπ Ποὺ [δ 6 γ᾽ Β ἤΟαΒ6 ; 
Τἀνὶηρ τι} ἃ 15 Βυβθδηά, 16δῦ 80 Βῃου]ὰ δ6 υπίστο, 9 
Απὰ θοΐηρ 3 τηδττὶθα, Ἰοβὲ 886 Βῃου]ᾶ Ὅ6 ὈΔΙΓΤΘΩ. 

11 Κοορ ἃ βυγθ ψϑίοι οὐοῦ 8 μοϑδαβίσοηρ “ἢ ἀδυρηῦου, 
1,δϑὺ 886 τηδκθ [66 ἃ Ἰδυρμὶηρ-δύοοῖ ἰο ἐλέη ΘῃΘταΪθΒ, 
Α “5 Ὀγνογα ἴῃ ἴΠ6 ΟἸΕΥ͂, δῃα 8. ΓΟΡΥΓΌΘΟΝ διποηρ᾽ (ἢ 6 ΡΘΟΡΪΘ, 
Απᾶ τμ8ΚΘ6 ἴΠ66 ἈΒῃδιηθα διηοηρ 8 στοῦ “ἢ του] ἰαα6. 

12 Τοοκκ ποῦ δὲ δῃΥ οἠ6 ἴῃ ἤπθ ο]οί68,3 
Αμὰά 8]. ποὺ ἴῃ (Π6 τιϊάβι οὗἨ πόγηθῃ ; 

18 ἘῸΓ ἴτοτὰ σΑΥΤΉΘἢ 8 ΘΟΙΏΘΙΒ [86 35 τοί, 
Απᾶ ἔτοπι ψοϊηδη, ΟΙΠΔΠ᾿ 8 ψ]ΟΚϑάμποββ. 

οι ἢ ὦ ὦ »" 

[“.} 

ψοτα. 1-4. --τ1τ ἃ. Υ. : 20. 3 Ἰυάατηοηὲ ἴο υδε1 γ (566 Οὐη:.). 8 τροκοπίηρ σι ἐπ ἐλν Ρασίῃογ (ΣΧ. 6. ΗΠ, ΟἹὰ ἴδι., 
»ίυτ. ; τοδιᾷ., ΟΥ̓ ΚᾺΥ Ραγίπετε᾽ Σρεοεελ. ὅ,οο Οὐηϊ.) δὰ ἴγανθ! ]οῖθ. ὁῸΟΣ οὗ ἴδο αἰζί οὗ (8600 Οὐγι.). δ ΟΥ. 

ψοτε. ὅ-8. --δαδ Α. Υ.: Απὰ οὗ τποτοβδηίδ᾽ πὰ  ἥοσθης 861} κ (τί σϑοῦο τοϊδί πη (86 χοδάϊηρ ἀδιαφόρον, ἰδοῦσα ΠΙ. Χ. 

Ο. 166. 161. 307. ὁ. Ὦδγο διαφόρον. ΤὨ6 καί Ὀοζοτο ἐμπόρων 16 οτο θὰ ὈΥ ΠῚ. Χ. Ο. 28. 106. 165. ΔΙ. ὅ6ο. Οἵ. Οὐσι.). 
1 οί Απὰ. 8 δτπτθ Κοθρίηᾷβ ἰδ. 9 ρῃηπὶ ὉΡ. 10 ὈΘΙΪΥΟΣ 81} ἐλέη ἴῃ (2483. Οο. οταἱξ ὃ Ὀδθέοζο παραδιδῷῴς). 
11 ἰῃέοστω (σοδτζ., γεδμζε. Οτ., παιδείας, ἴῃ ἔπ βρΏεο οἵ δε γίχλξ, εοτγεεὲ). 12 οχίχζοσηο. 18 ἐλο8ε ἐλαὶ αγὰ γουης 

(ταδσα., ἐλαξ ἱε ἀεοιρεὰ ογ [γπίοαίίοπ. Οοαά. 258. 807. τοκὰ περὶ πορνείας ἴοΣ πρὸς νέους. 8.06 Οὐπι.). 16 ΤΏ (καί). 
48 Ἰορασυϑὰ (ποπαιδευμένος, ἴῃ [86 8660 οὗ ἐπείγμείσα, τοοὶ! πωγίι εα)). 16 4}} γπεπ ᾿ἰνίηρ. 

τόσα. 9-11. --ἸΤ ἃ. Υ.: τακοῖῃ. 1δέμο, 19 “μα Βαυίΐηρ ὃ (μετὰ ἀνδρὸς οὖσα. Οοαὰ. Χ. ὅδ. 248. 268. 296. ΡτοΗ͂Σ καί). 

40 ταϊδοδδ ο ΒΟΙΒ617 (παραβῇ, ἔμγπ ααἰά6 ἴο δ Οἴἶο᾽ δὴ). 3“: ἸΏ 886 ἰδ (560 ΥΟΓ. ὅ). ἘΣ βΏΤΩΘἾὁ88 (οἷ. χχγὶΐ. 10). 

45. Ακπαᾶα. ἍΜ Ὀοΐοτο ἢ (ἐν πλήθει πολλῶν. Οοά. 106. οτμαίίθ ἐπ ὅσει ἔνσο ΟΣ 8). 
γαεχο. 152-14. -- 6. Ν. : Βομοϊ]ά ποῖ (μὴ ἔμβλεπε) ΘΥΟΣΥ Ὀοὰγ Ἐ Ὀοδυὶν (ἐν κάλλει. Ξ'60 Οὐπι.). 10 8, ΣΙ ἤγοτα 



3986 ΤῊΕ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ. 

Βδίίου 18 ἃ πῃ Β ΟΠ] ΒΉΠ688 ὑμ8ῃ ἃ ὙΤΟΙΏΔΠ  Β ΘΟΠΟΘΙΓΥ ; ἢ 
Ενθῃ ἃ ψοιηδῃ ΜὙῈ8Ὸ 2 Ὀσϊηροίῃ ΒΏδιη6 Πα ΓΘρΡΓΟΔΟΝ ἢ 

Ι ν»1}] ποῦν τηδῖο τηθηϊίοη οὗ " [Π6 ψοσκβ οὗ ἰδ6 1,οτὰ, 
Ἀπᾶ βρϑαδὶς {Ὁ}}Κ οὗ νῃδὺ δ 1 παγθ βΒ66ῃ ; ῖ 
ΤὨγουρῈ δ [Π6 ψογαβ οὗ {89 1ογά, ἀγοϑ Ἷ Ηἷ8 ΟΣ. 
ΤῈ βὺῃ (Πδὲ ρίνϑι Πρ ὺ Ἰοο κοῦ ἄονσῃ ὃ ἀροη 8]} ἐλέη, 
Απᾶ {πΠ6 ψοΥκΚ ὑμογθοῖ ἡ [1] οὗ {Π6 ρΊΟΥΥ οὗ [86 1ωοτὰ. 
ΤῊΟ 1μοτά μδῖ πού ρσίνθῃ ῬΟΎΘΙ ἢ ἴο [88 βαϊῃηΐβ ἰο βοῦ Τογί ζ0]}γ 15 411 εἶδ τλᾶτυο» 

Ἰουβ ΜΌΓΕΒ, 
Ὑ οἢ [6 ΑἸπι ΠΥ 1ωοτγὰ οβίδ Ὁ] 1 8Π6,}} 
Τηδὺ τ δίβοθνον 8 ταῖρὺ θ6 Θβίδ Ὁ] Βῃ64 ἴπ 12 Ηἷβ ρΊοσΥ. 
ἨδΘ βϑδγοῃϑίῆ 15 ου ίμο ἄθθρ, δπᾶα {16 μοαγί, 
Απμᾷ οομπβίἀδγοίῃ ὑμῖν ΒᾺ 0 0118 Ρ]ΔΏ8Β ; Ἶ" 
Ἐὸν (86 ΗἸρμοϑὶ 1δ Κπουγθί 411 μαὐ 18 Κηονσι,} Ὁ 
Απᾶ Β6 Ἰοοϊϑίῃ ἱπίο [86 εἷριιβ οὗ τ}9 {ἰπ68.Ὁ 
Ηδ δῃπουμοϑίῃ Ἶδ (Π6 ἐλέησε (Πδὺ Δγ0 ρϑβί, δῃᾷ ἰο 5 Θόύϊηθ, 
Απᾶ τϑνθδιθὶ (Π6 βίθρβ οὗ δίαάθη ἐῤλέποδ. 
Νὸο {βουρθὺ δβοδροίῃ Ὠΐμι, 
Αμπᾶ ποῖ οῃθ Ὁ ποτὰ ἰβ μἰάάθῃ ἔτοπὶ ΐπι. 

Η6 31 σαγπίβῃθα [Π6 ρτϑαὺ Ὁ στ οσΚΒ οὗ 18 τ βάοσω, 
Απὰ Β6 ἰ8 33 ἔγοιῃ ϑυθυἸδϑίϊηρ ἴο ΘνοἸδβίϊηρ ; 
ἨΘ Βιδί πϑῖυ 6. ᾿ογθαβθα ΠΟΥ σΤΟΥΤΩ 1688, 
Απᾶ δα Βαίῃ 0 πρ6α οὗ ΔΗΥ͂ ΘΟἸΠ56]]ΟΥ. 
ΟἿ ον ἀδβίγα}]α αγὰ 8}1} ἢἷ8 όοσκβὶ 
Αμπᾶ 848 ἥονγοσβ ἰ0 ἸοοΚ Ὁρομὗ 
ΑἹ] {π686 ἐῤλέπισε Ἰ᾿ῖνο δηα Γϑιμδῖῃ ἴῸΓ ΘΥΟΣ ἴῸΓ 81] 1868, 
᾿Αμὰ (Β6Υ̓́ 8γ0 8411 ορϑαϊθηΐ. 
ΑἹ] {πἰηρβ τὸ ἰπ ῥδίγβ, 006 ΟΥ̓ΘΣ δρϑίπϑὺ ἢ δῃοῦμοσ ; 
Αμᾶ ἢ6 τηδᾶθ 51 ῃοίῃϊηρ ὑπαῦ ρϑββϑίῃ δινδυ. 
Οπο ἐλίη ϑβί ΒΒ ίἢ 1Π6 ροοά οἵ Δηοίδου ; 
Απᾷ ψ80 ὁδῃ ὃ6 βαιθα 9 ψγ ἢ ὈΘΒΟ]αΪηρ᾽ ἢἷ8 ρΊΟΓΥ ἢ 

ποιηθ Ἡ]οϊκοάποβε (Α]Ἰἃ. οὐδ γυναικός δὲ (πο 61ἀ). 1. ὦ [86 ΘΠ ΟΣ] δ π688 (πιδταᾷ., τοἰεζεύμα:. Οἷ΄, πονηρία, Ὁυὲ 
Οἰρασῖν ἴο Ὅ6 ἰβκεῃ ἴῃ ἃ δοῆ8ο ἩΔιίσδ 88}8}} τῆδίκο ἰξ δηϊίμοιϊος ἴῸ (86 201] ον ἱηρ ἀγαθοποιός)..... λει ἃ οουγίοουν 
ΤΡΟΣΩΔῸ (860 Οὐηι.). ΞΓ᾿.Α νόορδη, 7 Δαν, πο. ὃ 1ξ., μηίο γεργοαελ. ᾿ ὃ 

ψοτα. 1δ6-17. --- 4. Υ. : ΣΟΙΠΟΙΠΌΘΣ, δ ἀϑεῖδσο ἐλε ἐλίηρε [δί. 6 1η. Τατγε. δ Ἰοοκοίδ (ἐπέβλεψε, οἱ]οτνοᾶ 
Ὦγ κατά. Βαϊ ΕΥὐϊέκροδο που]ὰ [οἷῃ κατὰ πᾶν τνῖ ἢ ἐπ 6 ῥχεοοάϊΐηρ φωτίζων). 9 αἰγδῃ ῬΟΤΟΣ (ἐνεποίησε: (1) ο ππαλε ἐπ, 
Ῥμὶ ἑπίο; (2) 1ο Ῥγοάμεε, εγεαίο, ἵῃ ; (8) ἴο Ῥγοάμοε, «αμ8ε, ἩΓΪΟ ΒΘϑιηδ (0 Ὀ6 ἐδ Ὧ20 Ὠ6ΓΟ). 10 ἀφοΐδσο. 11 ὭΥΤΩΙΥ 

δοί(οἀ (πδτηθ τοσὰ δὲ ἰὼ ζο ον 9). 153 70. (ἐν). 

Ψεσ. 18-.-19. - 154. Υ. : δοοκοίῃ. 16 ΟΥΑΙ ἀογυΐοοα (πανονργήμασιν, ἧπε, πος, ἐιδεῖϊο »Νἱαφ). 
ελε Ηἰκλεει. Βυὶτεβοο τοοοῖγοα ὕψιστος τοι 111. Χ. Ο. 106. 1δῦ. δὶ. ; ἐεΖέ. γες., κύριος). 
Χ. (συνίδησιν) Ο. δδ. 166. 254. 296. 807., συνείδησιν). 
(οτ.). 18 ἀθοϊδσοῖῃ. [18 {ογίο. Ὁ Ν ΠΟΥ ΔΎ. 
ψοῖδ. 21-25. -- 4. Υ. : δ Βδίἢ (δοσ.). 5Ζ3 ὀχορὶ]οηΐ (μεγαλεῖα). 28 (ΤΏ Α. Υ βἀορίοὰ ἰδ9 τοδϊης ὃς ὁστί, νυὶ δ 

111. 6. δδ. 108. 166. 1δ17. 248. 264. 2986. 801. σο. ΟἸἹὰ [Δὲ.; Χ. 23. 2588., ὡς ; ἐεχὲ, γες., ὅως, το ἰδ δἀορίοα ὈΥ Εχίίσβοο. 
8.6 Οὐηι.) 34 ὕπο ἀϊηλ ΤΥ Ὠοϊίηρ Ὀ6 δἀ ἀρὰ, ποῖ ΠΣ ὁΔἢ Ὧθ6 6 αὐτο ηδη θά. 35 ἰλαὶ ἃ Πα ΤΩΔῪ 860 ΘΟΥ̓́ΘΏ ἴἰ0 ἃ 

δρδτκ (ἐεχέ γές., ὡς σπινθῆρος ; Ἡ., ὡς σπινθήρας : Χ. 0. δδ. 248. 296. ὕο.., ἕως σπινθῆρος. 1 δἀορὲ ἘΣ᾿ ΒΟ 65 ὁχγοοηἀδέϊοι 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

20 

15. ἘΠ9 ἸοχΣὰ (ἸΔΤΕ., 

16 ΩΔΥ ὃδο ΚΩΟΝΏ (εἴδησιν; 
11 ῬοδΒοΙ 6 ἐἢ (ἐνέβλεψεν) ἐδ Βἴκῃδ οὗ ἐπο νον ὰ (αἰῶνος. 8ε0 

διὰ τοδὰ ὡς ἄνθη. 8600 Οὐπι.).. 55 ελίπρε τέ ἀοιῦ]ο..... 0.9 δρδίηδ. 5 δίῃ υδὰθ. 35 πωρογοος (δ60 Οὐ5ι.). 
30. 6841} Ὀ0 Β]1οά, 

ΟἜΔΡΤΕΕΒ ΧΙ]. 

εν. 2. Ψοσάϊοῦ ὑμαῦ υδυβο οί [86 υπροάϊν, πᾶ ἴη6 ψΠΟ]6 ΠΟΘΙ ΌΘΥ ΤἸΏΔΥ ὃ ἰγδηβ)αϊοα, “ Οὗ 
κρίματος δικαιῶσαι τὸν ἀσεβῆ. Πα ἴδ8, θη [ΠΘ 
ὈΠΚΟΟΪΥ π48 ὑπ6 τίρῃῦ οὗ 8 τηδίϊθσ. [μα Π0Γ, 
νηὶ ΒΉΒ6π 8 διδεἐισογὶς ἔΟἸ]οννΒ, τη θυ (6 
Ἰαϑῦ ψογὰ ὉΥ φοαΐψ, ἱ. 6., το ἀ8β εὐσεβῆ. ΕΥ̓ ΖΒΟΠΘ 

Βυρσροδβίδ μὲ δ 18 ΤΏΔΥ ἴδνο βιοοά ἴῃ {π6 οτῖρ- 

ἴη81, Δῃὰ ὈΘΘῺ τηθδηῦ ἴῃ (ἢ 8686 οὗ ΟὁΠ6 Ὡοῦ 88 
Ἰβγδοϑ}ϊο, ἄνομοϑ. 

γεσ. 8. Περὶ λόγον κοινωνοῦ καὶ ὁδοιπόρων. 
ΤΠ6 8656 8 Ποῦ ΥΘΙῪΎ ΟἸΘΑΓ, πα οοΟπιπιοηδίοῦϑβ 
ΟἸΡΟΥ στόϑιν ἴῃ ὉΠ οἷν το άοσῖ! ΤὮο τηοδῃΐῃς 
γεοκοπιπς,  ἰσ ᾽πὶ σίνθῃ τὸ λόγοφ ἰηῃ {Π6 Α. Υ͂,, 
ον ον οΥ, σα ᾿αγὰ]ν Ὀ6 υϑ:ῆθα. 10 που]ὰ δθθῦλ 
ἴ0 θ8 Π6ΙΘ, 88. 818], τοογα, δρεεοῖ, οοπυεγδαίϊοη, 

οὐπυεγδαίΐοπ εὐἱϊῇ α ρατγίπεν απα ( {εἰϊοιυ)ὴ ἰγαυείετε; 
ΟΥ, Ρογθδρ8, Ογεοπυογβαίίοι αδοιΐ α ραγίπετν απα ἔγαυ- 
εἶεν. ---- Καὶ περὶ δόσεως κληρονομίας ἑταίρων. ΤῊΘ 
Α. Ὑ. ΔΡΡΘδσβ (ὁ ρῖνα ὕΠ0 τίς δθηβθ: “Ογίλθ 
ἡ [φίυιπσ οὐετ] οὐ ἰλε δεγίίασε 9 [ἰ. 6., ὑπδὲ Ὀ6- 
Ορδ ἴ0] “Ἰεπάς. 'Ἑταίρων ταῖρι »γ0}} ἢδνδ ἐδ 
ἸΏΟΓΟ δΒρϑοϊῆς τηϑδηϊηρ δοῖθ οἱ γεϊοισ-ἀεῖγ. ΟΥ 
κληρονομία ταὶσς Ὁ6 (Δ Κοὴ ἰῃ 8 ΤΏΟΤΘ ρβΘΠΟΓΑΙ 

Β6Ὼ86 Οὗ Ὠοδβοδδίοη, Ῥυορετίψ, ΤΙΟΓΊΣ (ε Ῥα ἰδ, 
8; Ῥχονυ. χχ. 21); δῃα [Π6 ΡῬΉΓΑΒΘ ψΟῦΪ]α ὕΠΘῺ τοδὰ, 
Οὔ ίλο ρεοιπίατῳ αδϑιδίαποε 97 7 ἰεπ 6.5. 

ψεγ. ὅδ. Περὶ ἀδιαφόρον πράσεως καὶ ἐμπόρων. 
1λι., ΟΓιλε ιραηὶ ο7 αἰδεγεποε 9 φοίπο απὰ 97 πιετ- 
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ολαπίβ. ὙΥΔᾺΙ] πτου]ὰ ἀτὸρ καί, δηὰ τϑπᾶθσ, “" Ο7] Ὁ “ οοχυοίτγ." Τῇδ δἀϊθοϊίνθ πιϑδῃβ ρῥγασίἑοἷησ 
εημαδίε δεἰϊπσ ὃν πιοτελαπι8." Ἡοϊδί ἴῃς ([ἢ6 ῥχϑδ- 6 
οῃξ τοχῦ, ΠΟΎΤΘΥΘΓ, υπἰπιρδί τοῦ, δπὰ ἱδκίηρ ἀ ἴη 
ἀδιαφόρου ίοΣ ἃ ἰηϊδηδῖνα (εἶ. νἱΐ. 18 ; ΧΧΥΪ.) διὰ 

ἐμπόρων ἷπ {10 Β6η86 οὗ οὐπιπιέγος (ΓΟ), [6 δὺ- 
διίτβοῖ ἔογ 9 οοῃογοῖθ, τὸ οουἹὰ τοπάθν: ΟΣ 
φαΐπε ἵπ δατγίεν απαὶ οοπιτκεγοοα, ἷ. 6., ΒΟΥ ἰῃ 8 
ΤΟΙΔῚ] ΟΥ 8 ἬΠΟ]66416 ὈπβΏ688. 

γογ. θ6. Α 868], σφραγίς. 
διὰ ὑὴ6 Ὠγάροη, νοσϑὸ 1]. 

ὸνρ. 8. Ηορτο ἴδο ρῥγουίουβ δοῃδιγιοίίοη ἴδ 
ΑΚΟΩ ὑρ δραΐῃ, ΒΟ ἢ ΜᾺ ΟΠδηρθα ἴῃ νϑῦβθ8 6 
δηὰ 7, διὰ δὲ ποί αδλαπιεα ἷἰΒ ἰο ὃὉ6 δυρρὶ θὰ εἰ 
[80 Ὀορίπηΐηρ, 88 ἷβ ἀοηο ἴῃ (Π6 Α. Υ͂. -- Τμαὶ 
οοπίδηδοίδ τἱΐὰ (86 γουθα. ΟἸδοσΒ [ Βτοῖ- 
Βοποίάεν, ΔΏΪ, Π6 ὕοῖιο, Βαμπδοπ᾿ Β διδείιμραν ) 
Σομάθσ : ισὴῦο αγϑ ἴἰο δὲ γεοζοηεα [51}}}} ἀπιοησ ἰλε 
ψουπο, ἱ. 6., Ὀθοδυδο {Π6 πᾶν 811}} Ποῖν ἔξμος 

ΟἿΒ δηῃἃ τϑακηθδθοθ. Βυΐ οὗ, ΕΥ ΖΒΟΙ Θ᾽ 8 
ὁῆι., αὐ ἰος., ὙὯΟ τι ηἰδἰη8. {Πδὺ τγ ταῖρηῦ Βδνθ 

ἐχρεοϊορα 8 αἰδογεὶ ἀτοοῖκς ἰαχὺ ἐξ ὈΠΐ8 1468 δὰ 
θη ἔουπὰ ἴῃ [ἢ6 οτρίπαὶ. 
Ἐν ΥῊΣ Ῥιδδα ΔΌΥ 89 ἀργορὸ οὔ πα δζο. 

ι,, δίοοπι (παρακμάσῃ), ἩΔΙΏΘΙΥ, ὈΘέοΓΘ 8810 
888 τηδά6 8 δι 114 Ὁ]6 τηφιοῖ. ᾿ ᾿ 

γον. 13, Ἐν κάλλει. Μοαῖ βᾶρροθα {παῖ Ῥῃγεί- 
οΔ] Ὀεδιῦν 8 τεΐοσσεὰ ἴο. Βαϊ ἴῃ οοπίοχὶ 18 : 

8.6. ΟΌπι. δὲ Βο] 

εἰάθαϊγ δραϊῃμβδὲ ἰτ.0 ΟἿ νοσϑὸ 13. ΤῊ τηϑϑυΐηρ 
ἐδ, ΠῸ ποῖ ΠΟΠΟΡ ἃ ῬΘΥΒΟῚ δἰ Ρ}Ὶ οὐ δοοουηΐ οὗ 
δὶ5 οοέῃεβ. Οἵ, 948. 11. 2, 8. 

γεν. 14. ΒΥ δὴ ἀγαθοποιὸς γυνή ἷΒ ἀου ὈΓ|688 τηοϑηϊ 
ἃ ὙΟΙΏΔη ΜΠῸ ἀοθδ Ὑ8]} ον [Π6 ββκὰ οὗ ΒῃΟΥ, 06 

ἀ 10 νᾶβ 8190 
πδοἀ ὈΥ ΔΒΙΓΟΪΟ 68 ἰπ βρεακίπρ οὗ ἔβυόσθϑ]θ οοη- 
δῖ 6] ι]0η8. [ἢ ἴΠ0 80Π86 Θτηρ]ογθά ἴῃ [ἢ 6 ργοδβϑηῖ 
Ῥδδβᾶφο ἰϊῚ6 ΟὨΪΥ ἰουμπὰ ἰπ [δ6 ἸΔΙΘΥ ΤΙ ΌΘΓΒ. 

γεν. 16. ΤὩσουδὴ ἴ86 ὑχοσάμβ [ςοτηπιβηά 8) οὗ 
ῖη6 ΤΙΤοτὰ (ἀτοδο) Ἀἰβ ποσκα. ΟἱὁἨ ἀϑθῃ.!͵. 8 ΗΊ ; 
Ρβᾳ. χχχιϊὶ. 9; Εδοϊιδ. χ  ὶ. δ, 10. 

γον. 18. ΤΟ ἢ ἑηΐο [89 αἰαηδ οὗὨ [86 {ἰχηθα 
(εἰς σημεῖον αἰῶνος). Σημεῖον ἴθ ἴο Ὀ6 [Δ Κ6Ὼ ἴῃ 8 
(ςοἸ]θοξνο βθῆ8θ, δηὰ ἷβ ὑγορΡο Ϊ σοηδογοὰ ἴῃ ἴΠ6 
Α. Υ΄. ὃν [Π6 ρίγαὶ. Αἰῶνος ἢθγθ, ΒουΘΥΟΣ, Β6Θ 108 
ἴ0 ἤδνθ [Π6 τηῤδῃΐηρ οὗ οὐμγδα 07 ἰΐπιε, ἐλ ζμιγε. 
70 136 Ὀαΐ δποῦπου ὙΔΥ οὗ βαγίηρ ὑμδὺ ἢ6 Κηονβ 
δῦ 8 σομηΐην,. 

γεν. 21. Το Α. Ψ. (.6 Βγοίδξ πποίὰθν, 9 
Υοίῖθ, δηὰ Βαμδθη 5 ΔΒ ῤείιυεγ ) ῬΤΟΡΟΣΪΥ τηϑκοβ 
Οοὐ ἴἢ6 βεὐ)θες Γῃσουρμουῦῖ. ἘΕὙΖΒΟῆΘ, οἢ τὴθ 
ΟἾΟΥ παρᾶ, τγου]ὰ τδκα ἴΠ6 ψοτκΒ οὐ αοά 186 
αι ϑδὰ οὗ [ΓΠ6 βοσοπὰ δηὰ (Ὠἰγὰ εἰδυδοα. ϑυςὴ 
ἃ ΟὨδηρο οὗ Ββυθ)οοῦ νουἹὰ θῸ6 πη δΙΌΓΑΙ, δηὰ ἰδ5 
Ὧοϊ δῇ 8]1 γϑαυϊγθα ὈΥῪ [10 οοῃίοχῆ,. 8.66.6 76χί. 
ΜΝοῖεδ. 

γεν. 32. Σπινθήρ Τοοττοβροθβ ἴο ὑΠ0 ΗΘΌΓΘΥ 

ΨῚΣῸΩ (18. 1. 81; ςοἕ. ΕΖοκ. ἱ, 7), δῃᾶ 186 ἔσϑῃβ- 

Ἰδῦοσ Ῥγο δ Ό τοδὰ ἰδ ἱπβιθδά οἱ [ΑἿΣ (οἴ. Οεῃ. 

Χ]. 10), ΡΙΌτα] οὐ ΓΙ Μοιοετ. 
ον. 34. Ἐκλεῖπογ, ἰο αἷο, οὗ ἴπο ἐστί. τος. 1 

Τοδὰ ἔον ἐλλεῖπον (55. 106. 157. 4]. ὅο.; Χ. 28., 
ἐνλεῖπον, ἔλλιπον, 111.}, ἰο δὲ ἰφ7 δελὶπα, ἰο δὲ ἵπι» 

οοαϊ, αοἰΐπρ τισλιϊν (1 Ῥοῖ. 1]. 

[δδὲ που]ὰ τηἰδ]οδὰ ; δῃὰ 1 Ὦδνο [μοσϑίοσο ὑγϑηβὶ δὐϑα ἰ ρεγγεοὶ, ἱποονιρίείε. 

Ομ ΧΙ Π]|. 

ιο Ὁ 'ὦὦὦἜ; μ»μῃι 

ΤΗῈΕ γγίαο οἵ (6 δεοῖρηῦ, {πΠ6 οἶδα ἢττηδιλθηΐ ; 
ΤῊΘ διῇ Ἶ οὗ ἤϑᾶνϑῃ, 8 ρίογίοιβ βἰρι}3 
ΤῊΘ βὺῃ ΜΏΘῊ ἐΐ ἈρΡρΘΑγϑί ῥγοοϊαἰπηϑὺῃ λέηι; ὃ 
ΑΥ [ἰ τἰβίηρ᾽ ἃ τηϑγνθ]] οι ογθϑίίοη, 8 ὁ σσοσκ οὗ (89 Μοεί Ηρ] 
Αὖ 18 ποοῃ ὅ δὲ ἀγγϑῃ ἂρ {μ6 ἸΔπα,5 
᾿Αμὰ ψῆο οδῃ δϑίάθ {π6 μοαΐ ἴ ὑβεσϑοῖ ἢ 
Οπο Ὀονθί 8 ζΌΓΠδοΘ ἰῃ " ΤΟΥ Κ8 οὗ ποδί -- 
ΤῊΘ 9 ϑυη Ὀυγηοδίῃ τΠ6 του δὶ η8 ἰἢγ66 {ἰπη68 ΠΟΤῈ ᾿ 
70 Ὀγθδίδοιῃ ουὐ 19 ΗΘΥῪ γΆΡΟΙΒ, 
ἈΑμὰ βϑῃσίηρ ἰοσί [05 11 Ὀθδιη8, 10 6422] 6 (}} 15 [80 ΘΥΘΒ. 
Οτοδῦ ἐξ 86 [οστὰ το ᾿8 τηδάθ ἴὐ ; 
ἈΑμπᾶ εὖ [ἷβ σοιμπηλπαπηθηὺ ἰ Βροοάθί 118 ΘΟ ΓΒΘ.}, 

6 Αμᾶ [Π6 τλοοιμ,, δι! δύ 4], αρρεατοίλ ᾿5 ἴῃ ὮΘῚ ΒΘΆΒΟΏ 
ΑΒ δὲ ἱπαϊοαίίου οὗ δ υἴπχθ8, δηα ἃ βίβει ἴου ἢ (86 νου] ὰ. 18 

γι 

",.κ 

Ψοτα. 1-ὅ.---1Ὑ ἃ Υ. : ὈοΔΌΓ (εἶδος : 11{., “ογτη). 
δἱ ἀὐ τίδίης (186 1Δεῖ ἔτοο ποσὰβ δζὸ Ὀϑίζον ἠο θὰ ἴο ναι ζο! ον 8). 

4 Ῥδσοποί [86 δΘουπίσυ (ἀναξηραίνει χώραν). 
8. Α πμιαη Ὀ]ονίης (φυσῶν ; φυλάσσων, 1]. Ο. ΟἹὰ [Δι., Δηὰ Χ. ὮΥ ἴδ6 ἥτεὶ βαηὰ. ἸΤΏ646 δῖο τον 

(αὑτοῦ ἰω Τουπά αἴϊος μεσημβρίᾳ). 
Οἷ. τοσε. 21, Ὧ). 

τοι [6 τιοοὴ ἐς [86 βίρῃ οὗὨ ζθαβίβ, 
Α Ἰίρῃῦ ὑμαὺ ννδηϑί ἴσοι (Π6 10]].}9 

3 λίβ φἰοτίουδ δον (ὁράματι δόξης. 1 ΥϑΠοΣ ζγ66]γ). 8 ἀροϊαχίης 
4 ἰπδίσυτηθηΐ (θ69 (ὐ».), ἴΏ9. δΑὺ ποοῦ 

Τ θυτηΐηᾳ ποδὶ (δἰ ΡΥ καύματος. 

δυίμοσχι είς. αὶ ἰξ δ ποῖ πδίυσαὶ ἴὸ ΒΏΡΡΟΒβΟ δὲ [1 [16 δὰ Ῥθθῃ ἴπο οΥἰκίῃ δ) τοδί  νου]ὰ δ Ὀθδη ομδηχοά ἰὸ 
φυσῶν, ἩΔΠ19 (8) ΤΟΥΟΣΒΟ πιϊκἰνξ ΘΑ δὶ ἢν ἤλυθ ὈΘΘῚ ἰχθθ. 1ῃὰ Βυπδοι 6 Βίδεξισεγά, κάμινον ἷΒ τηδὰρ ἴθ βυδ᾽θοξ: “ὁ ΟΣ 
Οἵδη ατϊεκοὶ αἰ ἀμβομὰθ Αὐθοϊτοῃ 7) ἃ Τ0ΣΏδΔΟοΟ ἐς ἰῃ. 

ὧν ἔγοτα 111. Χ. Ο. 106. 167. 4]. 6ο. ; ἐεχέ. γες., ἐμφνσῶν. 
14 συπποί Δα } γ (κατέσπευσε πορείαν. Ἐοτ ἴδο Ἰοττιοτγ, 28. 

9 Βιμ ἰδ. 10 Ὁγρδαι πίῃς οοἐ (ΕΥ̓ ΈΣΦΟΙ ὁ δάορίδ ἴδ τοδά ηδ 
ὅφο Οὐνι.). 11 Ὀρίχοι. 13 αἰτηπιοίνι. 15 (ἢδί, 

161. 248. Ὅο. τεδά κατέπαυσε). 

ψοτε. 6, Ἴ. -- Ἰ5Α. Υ. : Ηδ τοδὰθ ἐπ τὩοΟ. 8180 ἴο ϑοσῦο (11 70] οννοὰ 248. 60. : καὶ σελήνην ἐποίησεν εἰς στάσιν εἷς, 
ταῦο 6δ]θ0 βτιχχοοίδα ἐμπδὲ 70. ἐν πᾶσιν οὗ (89 ἐεαί. γες. (Βότὸ δοιὰ "δ τοδὰ ἐν στάσει, Διὰ ον ἀνάδειξιν ἴῃ ποπϊ. οὗἨ ἰῃ6 
δαῖθθ. ἴδτὸ τοηἀοζοὰ οἱι ἔπ δα ρροαίξου ἐπδὲ ὈΥ ἐν πᾶσιν 
ὙἝαχίηφ δοὰ δοίης δοιἱὰδὲ οἱου δ δῃὰ νη δ, διὰ [9 οἴου ΒοδυΘΏΪΥ Ῥοαΐθδ ΔΙῸ τοίοσσεὰ ἴ0). 

29 ἀδογοαδοὶἢ ἴῃ ἀε7 ροσίϑοϊοῃ (806 (Ὁ»1.). 11 οἵ. [16 (8660 νη.) 

[86 ΡοοΌ δΣ οἰγοι μμίδηιοοα οὗ ἐδ ΣΟ 88 τουΐης δοοιῦ, 

16 ΕῸν ἃ ἀδοϊαγδίίου οὗ. 



988 ΤῊΕΒ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

8 Το πομίἢ ἷ8 οσαἶοα αἴζο᾽ ὮΘΡ ΠΘΙΩΘ, 
56 ψΑΧοῦ ΟΠ ἀοΥ ΠΥ ἷπ ομιδηρίηρ ; : 
Α 8'ρτιδὶ ἴου [86 δυῃλἷθ8 οἢ ΠΙρἢ, 
ΘΒΙ πη ἴῃ [86 Ηττηδηιθηΐ οὗἨ μθδυθῃ. 

9 ΤἘδ ῬΘΔΌΓΥ οὗ Βθδυϑῃ ἴδ᾽ ὑ86 ρΊΟΣΥ οὗὨ {86 δίδγε, 
ΑἩ ογμδιηθηῦ ρίνίηρ ΠΙρΕὺ ᾿ῃ ὑπο Πποὶρἢ 8 ὁ οὗ [π6 1,οτά. 

10 ΑΑΥ [86 οοπηταδπάτϊηοπέ οὗ [π6 ΗοΙγ Ομθ {ΠΟΥ βίδπα 88 ἀδίστηϊποα, 
Απᾶ ἑἔδϊπὶ πού ὅ ἴῃ ὑπο τϑίσ 68. 

11 ΤΩΟΚ ὕροη [δ6 ταϊηθονν, δηᾶ ργαΐβο Εἰπὰ ὑμαὺ τη866 1; 
ΨΟΓΥ βδδα Ὁ] ἐξ ἐδ ἴῃ [86 ὈτὶρἢΠ 688 ἐμογθοῖ. 

12 ΤΙ δομαρδββϑίν (Π6 βϑϑύθῃ ἀρουΐ τὰ} ἃ ρ]οσϊουβ Οοἶγο]6 --- 
ΤΙ " Βδηᾶβ οὗ (8 Μοβί ΗἰἸρῃ βἰγοομοϑα 10 οὐ. 

18 ΒΥ ἷ8 οοτατηδπατηθηύ ἐδ ΒΏΟΥ τηϑ κοί Πδδβίθ, "ἢ 
Απᾶ [86 Ἰρῃἰηΐηρβ οὗ Ηἷβ Ἰυαἀρτηθηῦ ρὸ 8. 11|1γ.} 

14 Τμγουρὴ (818 12 [86 ἰΓΘΑΒΌΓΘ ΟΠΔΙΔΌΘΙΒ ἢ ΔΓΘ Ορθῃθῦ, 
Απά οἱουάθ ἢν [οσγί Πἶἶκ6 οἷγα 8.1" 

1δ ᾿ ΒΥ Ηἷβ στοαὺ ρΡοῦσοσ ἢ τρβκϑίς (6 ο]οπαβ βίσοῃρ, δ 
Απᾷ (6 ΠΑ ]]βίοηϑβ 8ΓΘ ὈΓΟΪΚ ἢ 8118]].᾽ δ 

16 ΤὩῺο γνοΐοϑ οὗ Ηἷβ ἐπι πᾶϑν τηϑ κοί (Ὧ6 φαγί ὑγοα Ὁ]16,} 
Απα 18 δἱ ἢΪ8 Δρρϑαγίηρ Κ᾽ {Π6 τηοτπηίδ: 8 816 ΒΏΔΚΘΏ. 

17 ΑΥἙ ἢ ψ|1}1 (ῃΠ6 βου πὶπα Ὀ]ον ἢ, 
ἈΑπα ἐδ βίοστῃ ἔσομαι {ῃ6 ποσίῃ,3 δὰ (Π6 τ Ὡἐγ] γ]πᾶ. 
ΑΒβ ὑϊγάβ ἡγίηρ ἄονγῃ ἢ 6 βοδίίθγθί ἢ {88 ΒΠΟΥ͂,, 
Απά {[Π9 ἴ4]1ΠἸὴρ ἄοτγῃ ὑπογθοῦ ἐδ δ8 (ἢ 1 σι ηρ οὗ ΒτΑΒΒΒΟΡΡΘΙΒ; 

18 Τὸ 6Υγ6 τρᾶγυθ]]θ ἢ δὖ (Π6 θοδαίυ οὗἉ [8 γν ὨἸ0ΘΠ 688, 
Απᾷ δ6 Βοδγί 18 δβϑίοῃἹβηρα δἱ 18 ταοϊβίῃγο ἢ 

19 Τὸ Βοδγ ἔγοβῦ 8150 88 88]0 ῃ6 ρουγθίῃ οἢ [86 θασίδ, 
Αμὰ Ρεΐηξ σοηρθα]βά, 1Ὁ Ὀδοοτηθίμ Βμδγρ ροϊπίβ. 

20 ΤῊ 35 οο]α πούίἢ πη Ὀ]ονν ἢ, 
Απᾶ (86 γγαίθγ 18β Θοῃρϑα]ϑᾶ ἱπίο 106; 
Τὸ δυϊάθί ὌρΡΟη ΘΥΘΣΥ͂ οΟἸ]δοίίοη 55 οὗ τδῦθσ, 
ἈΑπά {86 πίθου ραϊθι οἢ. 88 ᾿ὑ σγοσθ 9 ἃ Ὀγθδδί }]δῦθ. 

21] Τὶ σομβυμηθίῃ τηομπηίϑῖη 8,5 δηα ὈΌΣΠΘΙΝ ραβίυγοϑ, ἣἢ 
Απά ἀεβίγουϑι 3 (Π6 ρτϑβδ 88 Ηγοθ. 

22 ΑΑ Βρ6Θαγ σχϑβίογαεοῃ ἴῸΥ 81] ἐξ ἃ τηἶβί : ὅὅ 
Α ἀδν οομπΐηρ γογθβϑί ἔγοστα {86 ποδί. 

28 Αοοογάϊηρ ἰο δἰβ ρ]απ 6 Ὀγουρδύ ἰο ἃ τϑδὺ ὑπ ἄθορ, 
᾿Αμὰ ρμ]δηίοα ἰΒ]ληα8 {βογϑίῃ. 6 

Ψοτ. 8.---ἴ Α.Ψ.: ἱποσϑδαδίης ..... ὧδ ομδηρίηβ. Κ3.Βεΐπμᾷ δὴ ἱπδισατοθηξ οὗ ἐμ ἀζχηΐθδ ΔΌΟΥΘ (866 ΟΌη:.). ΤΏο τοτὰ 
ἐκλάμπων, ἴῃ ἔμο 10] ον ίης ᾿ἰπο, Ἡου]ὰ δεῖ ἴἰὸ βιρροσί οὖῦ τοπάοσίηβ. [1ἡπᾶὰθ σοηάοσε σκεύος ὈΥ Ζακεγκοῖῖ, οανιρ 

τον; ΘδδὉ ὉΥ ἐγοιση, ΗδΌ., ΔΌΣ, ΜΙ οὮ, 88 86 ἐμίηκα, ταϊβ μὲ βατϑ δύο ἃ δξυταίίνο τιθδίης. Οἵ. ἔδο τεσὺ ὉΏ2. 

ΤῊΝ Υἱοὸῦν ΒᾺ8 ΠΟ ἴ0 ΣΕσοπιτηθηᾷ ἴδ, δτιρροδίηρ ὑἐμαὺ πο ὑσδηδίδίοῦ ονοσϊ οοχϑὰ ζ0Σ δύση σϑϑδοῖ ἐδ δπ8) Ὁ. 
γοτβ. 9-1ὅ. -- 5. ΑΚ. Υ.: ογιῖ ἰδ. 4 Ὠἰχῃοδὺ μίαξεξ. δ ψ]}} δἰαπὰ ἰπ ἐλεί7 οζάογ (κατὰ κρίμα). 6 ὩΦΥ͂ΟΣ ἴδίοι. 

ἴ γαϊπ ον (ο0η6 οὗὨ ὑμ6 τηοδηΐημ οὗ τόξον 16 “' ταί ον ")). 6 ΑΔκὰ ἴδ. ὃ. Ὦλγο Ὀοπᾶοὰ (ἐτάννσαν) ἰξ. 19 ᾽)9 
τοδ κοί [86 ΒΠΟῪ ἴο 7811 δῥρδοοὸ (βοο (ὐηι.). 11: βρη θὲ ἢ πον Γ}Ὶ}7..... οὗὨ 86 ᾿υάκτησδης. 12 (διὰ τοῦτο, ἱ. 6., τὸ κρίμα. 
Οἰδοτα, “" ΤὨοτγοΐοσγο.,}) 15 ἰχοδϑΏσοα (89 ἀδροείτογίοδ οὔ σαΐη, δἰ}, βῃοῦν, οἴο., δ΄΄Θ τωϑδῃϊ).  ὠἔ(ἔ[{ ἧ{ 86 [06 (866 τασ. 17). 
ἸΣ ἤχτῃ (ἴσχνσε νεφέλας, νιαζεδ ἰλε εἰομας ΣἰγΟΉβ, ὨΔΙΆΘΙ͂Υ, ἴἰο ἀο ἔμο νοτὶ τοαυϊγοὰ οὗ ἴθι. ΒυπδοΣ 6 Βιδείισετα του άοτο 
Ὀγ "παζες λίρα. Οἱ. Οοπι.). 16 ὅ66 (ὐνη. 

Κορ. 16-19. -ἸΤΊΑΟΥ. : Το βΒταεῖ ΠΟΙ ΡΟΣ οὗὨ Τοῦ. 16, 85 ἰδ ἌρΡΡΟΔΙ ἴῃ ΟἿΣ ἰοχὲ, 18 ἐπ ταὶς οὐὕἉἩ τόσ. 17 ἴπ ἔδο Α. Υ͂., 
ὙΠΟ 2}10]1ονγθ ἴα ἐσχί. χες. Ἐτίσεοο, νυ Βτοι οποίος, δἀορὲα ἐἢ6 οττοον ογὰδν ἔγζοτῃ 28. 106. 167. 248. 258. Οο.: 
“ 1} γοΐοο οὗ ἰδ υΠδΥ χη κοί ἐὴ9 ϑαγί ἴο ἰσοιῃθ]6.᾽) Βοὸσ ὠδίνησε, Ο. 23. 106. 167. 807. 808. ΑἸά. τοοὰ ὠνείδισεν. 
18. ογιῖία Απὰ. 19 εἰκηϊ. 29 Απὰ δὖ ({π}5 ἀἰδαυτδηκοτοθοῦ οἵ (86 ΘΟ ΘΟ γοΘ ἮΒΔ ἐδυδοὰ ὈΥ ἴπ6 [ΣΟ ΒΔΏξζο οἵ ἰδ9 
ΤΩΘΙΏΌ ΘΙ ΟὗὨ γογβ. 16 δηὰ 17, 88 δῦουο ποἰϑὰ). 31. 80 ἀοίλ [8 πογέδμογῃ βίοστω. 2 ογῃτδ ἄονσῃ (καθιπτάμενα). 
5 1Ἀ86 Ἡ Ε ΘΏ6 55 ἰποτοοῖ. ΞἍ [δ χαϊηίπρ οὗ ἰξ (σο6 ΟὉηι.). 5 1]οἱ ἢ οὨ [}9 ἰο» οὗ ΒΔΙΡ δίδικϑδ(τιδυκ., ἢὲ ἐδ 88 ἐλε ρμοΐμέ 
ΦΓ τ4λαῦῃ δίαχες. Τὺ ταὶϊρῦ 06 »οΐπὲδ οὐ λότης, ἱ. 6., δ ἴῆοσιιβ. Οἵ. ζονι.). ᾿ 

ετα. 20-23. -- 3 ΑΟΥ. : ὕἼοϑη ἰδ. 51 (Ἰμε., “160 ἐδ σου ροδ) οὰ ἔσο νδῖοσ. 8 χαϊδοτίηρ ἱοκοῖθπος (συναγωγήν). 
30 οἸοί οί ἴΠ6 υυδίου 88 ὙΠ (τὸ ὕδωρ, ΤῆοτῸ ῬσοΡ. ἰδ βιιδ᾽οοῖ). δὅ0 1ὶ ἀογουγοίῃ ἔπο πιουπίδιηδ (806 Οὐπ.). δ81 (80 
ὙΪΙ ΟΣ 648 (600 (Ὁη1.} 82 ΘΟΏΒΟΠιοί ἢ (11ϊ., σωόηολεδ, ὈὰΣ υδοὰ ἰῃ [ἢ πΘΏ59 οὗ σὅεσίγοψε ποτ). 88. Ῥγοδθοὺς σϑιοϑυ 

οὗ... χπἰδὶ εονιὶπ ς᾽ φρεοατψ. δὲ δοπηΐηκ δίϊον μεοδί (καύσωνος, ἱ. 4., [6 εδδὶ τΐπα) ΓΟΓΟΒ ΘΓ Ὦ. 88. Βγ Ὠἷ6 δουπῃροὶ 
(λογισμῷ) 6 ΔΡροβδοίῃ (ἐκόπασεν) ἴη 9 ἄἀδορ (ἄβυσσον. (Οοάἀὰά. δῦ. 1δδ., τ ἱεἢ Οο., ὨΔτὸ ἐμ ποπλ.). 55 μδηιοί (ὀφύτεν- 
σενὴ ἰδαπᾶπ [Βογοίῃ (ἐν αὐτῇ. ΑΥοΥ [ποδ6 ντοσάβ δὅ. 26. ΟἹὰ 14ὲ. τοδὰ ὁ κύριος Ὀοΐοτο νήσους ; 1Π|. Ο. τοδὰ ἴδο ἰΔδὶ ἔττο 
ἈΌΣδ (8 : αὐτήνιησονς, Δηὰ 11. Χ., αντηνῦξ ΞΞ αὐτὴν Ἰησοῦς! Οοάά. 106. 1δὅ. 167. 808. ΟἸὰ ΙΔὲ. ἔτοτα Οοὰ. 3. Θοξπι. 
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24 ἜὌΠΟΥ (δδύ 841] {86 ᾽ 868 (6}] οὗ [16 ἀδηροῦ ὑπογϑοί, 
᾿Απᾷ νχὰ τγδῖνοὶ δὐ τ ῇῃδὺ τὸ ὮΟᾺΡ Ὑ{ΠῈὴῈ ΟἿΓ ΘΆ78 ; 3 

285 Αμπᾶ {Π6γ6 876 {Π|9 ὃ βίγδηρθ δηα Οπαγουβ ΟΓΚΒ, 
ψαυίθιυ οὗ δυθσυ Κἰηᾷ οὗ ᾿ἰνίηρ ὑμΐ ΠΡ ; 8 ογϑϑίΐοῃ οὗ Μ}4168.Ὁ 

26 ΒΥ δέχῃ ἴὑ Ββδίἢ 8 βιοοθββία ἰββιιθ,ἤ 
Απᾶ ὈΥ δὶβ ψοτχὰ 8]] ἐλίπισε ΘΟὨβ]β.. 

27 Ὗγο ΠΙΔΥ͂ ΒΡΘΔΚ τυοἢ, δηᾶ σϑδοῖὶ λὲηι ποὺ ; 5 
Αμπὰ ἰο βυσὴ ἀρ, Πα 8 41]. 

28 ΗἨἩὸον 888]} ψγὸ ὈΘ 80 ]9 ἴο φ]οΥν γ ἢ ἀέηι 3 
ΕῸΣ Π6 ἐς στϑδύ δῦονϑ 811] ἷ8 τ ΟΓΚΒ. 

29 Το Τωογὰ ἔς ὑθστῖθ]θ δπα ὙΘΣῪ ρστοϑῦ, 
᾿Απᾶ τλΓυ 6 ]]οὺ8 ἐδ ἢΐ8 ΡΟΥ͂ΤΘΓ. 

80 71ῃ ρ]ονιγιηρ ᾿ [86 Τωογὰ οχϑὶὺ ἀξΐηὶ 88 τη ἢ 88 γόοῦ ΟΔΠ ; 
ΕῸΣ δυϑὴ γϑὺ Εἰρθον Μ1Π μὸ Ὀ6; 1} 
Απὰά ἱἰῃ ϑχαϊτίηρ 12 ᾿ἴτω, ρμαΐῦ ΤΟΥ 411 γοὺγ βίγοηρία, 
Τιγο ποῦ ; ἔο1 γοὰ οδπηοῦ ΓΟΔΟᾺ  ΐηι.}8 

81 ὙΜῖὲο Βιδῖιἢ βϑϑη δἴτη, δῃηα οδὴ σϑἰδίθ 1 Ὁ 14 
Ἀπᾶ ΜἘΠῸ οδῇ ταΒρΡΉῪ Εἷπὶ 88 [6 8 ὃ 

82 Μδϑηγ δίάαθῃ {πῚΏρΒ ΔΓΘ στϑδίου δ (ἤδη (8686 ; 
ΕῸΓ 171 Βᾶνθ βθϑὴ μέ ἃ ἴθ οὗ ἢΪ8 γγο 8. 

8838 Ἐὸγ 86 Τογὰ τηδάδ ᾿ 4]} ἐλέησε; 
Απὰ ἰο [86 σοάϊγ ἢ6 σᾶγο 17 νυ ἰβάουῃ. 

1δ, αὑτὴν κύριος. Τδο ἐστιο τοδάϊηρ ἰα ἀου θέ] θα ὑπαὶ ὅταὶ γίνϑῃ, δϑά. ἔπ δ᾽ ἰδσιιδέΐνο οἱ οὗ ἐδο Ἰοδάϊΐηκς τοί] τῶ 
ἀπο ἴο ἃ ζδίἸΈτο ἴπ σδπδβοσίρέξου, ν᾽ ίοι. ομοό δβέδσιρα τνδδ ποῖ 68 81} οοστϑοίθα). 

Ψοῖα. 234-28. --1.κ. Κ΄. : οπ ἴδ. 

δοδεὶδ ἀνα τῆ] 66 οτοα θα. 

Ὁ ΠοῺ γοῦ ρ]ονγ. 11 γροῖ ν1}} Πο δ. οχοϑθοὰ. 

2 ὮΘΣ 0 ΒΟΟΣ 1... 

δ [86 ϑῃὰ οὗ ἔδοτῃ λαέά ῬΤΟΒΡΟΙΟΙΒ βιιοοοσα (660 ΟὉ»1.). 
γοτα. 21--980. ---5 Α. Υ. : ψοὲ ΣοΙὴ9 δοτὲ (οὐ μὴ ἐφικώμεθα). 

ἬΟΣδ,᾽; ἑ. ε., “' ΑἹ] ἰὰ οὔθ πνοσὰ,᾽ οὐ, "" 1 ὅπο, ἴο σύσω Ἂν "᾽). 
12: 6. γοῦ οχϑΪί. 

.. Ὑ9 ΙΩΒΣΎΕΙ ἰλεγεαΐ. δ ἘὸῪῸῪΣ ἐδβοζοίΐῃ δδσ. 4 4)} ἀἰπας 97 

Τ ἩΤμοσζοίοσγο ἴῃ βυχη (συντέλεια λόγων. 1,1}... “ Τὸ οῃά οἵ 
8. (μὐ., “δ 81} ἰ5. ο.᾽}} 9. ΤΩΔΡΏΪΥ (666 γοὉ. 80). 

12 Δπὰ Ὀ6 ποὲ ὙΘΒΕΥ ((Π6 δ6.66 ΒΘΘΙῺΔ ἕο 
Ῥο, [δὲ (ΠΟΥ τσοσο ποὺ ἴ0 006886 88 ὑποῦρῃ ὕμΟΥ δὰ ΔΙσθθαὰν ἀοῃο ϑθοῦβῃ. ΤΉΘΥ ΜΟΣΘ ἴ0 ρῥγϑὶδο μηξίσίπρίν) ἴοσ γοῖι οδπὶ 
ὭΘΥΟΣ κὉ δ. Θῃουρῆ. 

γοτΒ. 831-33. --- 2 Α. Υ. : ἐδδὶ δο χοϊκδι (6}1 μϑ. 
11 Ἡδίῃ Πὸ κίνϑῃ (ἔδωκε; δέδωκεν, 111. 1δὅ. 296. 807. 808.) 

16 ΤΏΘΣΘ 81Θ γοῖ μὰ ατοϑῖοσ ἐλέπρε [8 ὑ.λ989 δά. 16 δὶ τηδάο. 

ΟΗΔΡΊΕΕ ΧΙ,1ΠΠ|, 

γον. 1. Ἐυ Ζοοῦθ που] Ρ]6 06 ἢῸ δοπητηδ δου 
ὕψους, ὈπῚ τηᾶκο ἰδ ἢ} ἐπ0 ῥγοοθαϊηρ νοσὰ ἔλθ 
βιιθ]οοῖ οὗ “18 πηἀογβίοοα. “Τῃθ ρῥυ]άθ οὗ ἴῃ0 
Ἰχαι ἰβ [86 Οἶδα Ησιηδιηοηῦ." Αρςοογάϊηρ᾽ ἴο [ἢ 6 
808] ΠΟΙΒΟΌΣΠΟΓΟΩ, [Π6 γΟΓδ6 8 τηϑὰδ ἀδρθῃάδηϊ 
οι ἐδ ρτεςθάϊηρ ἀΐδ φίοτψ, πδπιοὶγ, Τὴε ργίάε οΓ δε 

ἱ, οἷς. 

ΕΓ. 2. ΤὍΠα οοπϑίταοσιίοη οὗὨ {Π|8 γοσβὸ ἀθρθηβ 
ὌΡΟΣ ἴππαῦ οὗ {π6 ρτοοράϊηρ. 1{ σοπείγποα δοοοτά- 
ἴῃ ἴο ΕΥ̓ ΖΘΟ Θ᾽ βαρ ροϑίϊος, νν Ὠ1οἢ ἢ88 πιαςῇ ἴο 
ΤΟΟΟΙΠΘΩἃ 1, ἃ σομηϑ τησδὲ ὑὃὉ6 ρμἰδορα 8 [067 
διαγγέλλων. Τῆὰε διη, τοΐτη ἴΐ ἀρρεατείὴ, ρτοοίαϊπι- 
εἰὰ, ἱ. ὁ., Ηἴται, ἀοά. --- ΑΥ {8 τί βίης ἃ τῦσυοὶ- 
Ἰοῦδ οτοδίζος, 8 σοσὶς οὗ [8ο Μοὶ Ηΐφ. --- Τὴ 
νοχὰ χοπάογοα ἐπείγωπιεηὲ ἴῃ ἴΠ6 Α. Υ΄., σκεῦος (εἴ. 

ΥΘ186 8), 8 ΟΥΔΘΠΕΥ ὑπο (ταηϑδιίου οὐ 9, 
αηγίλίπο Ῥτεραγεα, πιααδ; ἴθμοΘ ὮΘΓΘ, 88 δδδῦ βαἱῦ- 
ἴησ τῃ6 σομίοχῦ, τσογί, ογεαίϊοη. 

γογ. 4. Κάμινον φυσῶν ἐν ἔργοις καύματος. Τιϊϊ.. 
Α βιγπασο, οπο ὑϊοισείὴ ἐξ ἴπ ιυονκβ οΥ [τϑαπίτρ] 
ἦετα. ὝὍΓΠ6 τροοϑδπΐηρ 8, Οὐμδί ον ὑπ6 ἔσγηδοθ 
ἩΪοθ6 Πποδῦ ἰ8 ἰηὐοη5οα ὈΥ ἴΠ6 Ὀδ]ΙονγΒ οὗ ᾿ΐπὶ 
[Πα ΟΡ ΚΒ Ππη6Γ8}5 ὈΥ ΠΊΘΔΏΒ Οὗ ΗΓΟ. - Τῦ ὈΣΟΔΊΒΟΙΙ 
ουὐ (ἐκφυσῶν ; ΟΥ ζιίπαϊίε8, ἐμφυσῶν) ΒΘΥῪ σϑΡοτβ, 
ὦ. ἐ., ὙΠΟ ΠΘΥΟΣ ποσὰ 18 δἀορίδά, [ἢ6 τηϑδηΐηρ [Β, 
Ἰὴσἢ8 ἂρ ἐ8θ γαροῦβ, πιᾶῖκθ8 [ἢ 6πὶ ἤθσῪ ἰῃ ρρθϑι- 
ΔΏςΘ. ἰδ ΓΟΓΙΔΟΙ τοδαΐηρ, 88 Ἧ}1 Ὀ6 οὐδβογνϑα, 
ἰδ ὈδῖοΣ δΌρροτγίοά. 

γεν. 6.ἁ. 86 96ν θῇ ΥϑᾺ πτῶϑ, δηἃ 80}}} 18, 
ναβθὰ οὐ 186 ρἤδδοβ οἵ [Π6 τζοοι ; 80 8180 Ὁπϑὶγ 

ΒΘ ἀδΡ οὗὨ ἔοδβιϊνα]β. -- Σημεῖον αἰῶνος (Ὡ ἡ»). 
Ἐτσ ΖΒΟ 6, ἢ ΟὍΔῸ δηὰ ΟΥΠΟΥΒ, που] ἃ ὑσηῃβ]δῦθ 
" δίῃ Οὗ ἰλ6 βμιιτε. ΟἿ. χ]. 18. Βυηβοη 

ἐδείιυσετζ ἀνὰ ΟἸΠΘΓΒ, ἃ8 τῃ6 Α. ἡ. Τλὸ Ηοϑῦσον 
ψογὰ ρίνοῃ ἀθονθ, οὗ νὑῃϊοἢ αἰών 8 τηδὰθ [ἢ 6 
8114] ΓΟΡΓοδοηϊδῦινο ἰῃ ὑπΠ0 ΠΤ ΧΧ',, ἰΒ ποὺ ψ}}0}]} 
ΒΥ ΠΟΠΥΠΊΟΌΒ ὙΠῸ ἰ0., ΤῊΘ ἔΟΥΤΩΘΥ τηθϑηῦ ἈΞ μμεΝ 
Δ} ἘΠ᾿ Θὰ ἐἶπιθ, ραδὲὴ ΟΥ ἔπτατο, δηα ΟΠἩΪΥ͂ 860- 
οπαατιίψν 84. ἀοβηϊίο οὐρόμθν {ἴτ6, ὙΏΟΒΘ ἵππαῖες 
τλτδὺ Ὅ6 δδοουίαίηθα ἔγοιῃ {π6 σοηῖοχῦ; ὕπο ἰδιον 
ἀδποῦθϑθ οἰ ἃ ἀεῆπῖτθ βρᾶοθ οὗ {ἰπι8, Οὐ ἐδ 
(ἸηΠ ϊἴ6} σοῦγδο οὗ Ό[π|0, ἰῃ ρθπο γα] ὈΟῸΓ ἔπτατο 
δΔηα ραβδί, δοοοσαϊηρ ἴὸ ἴμ0 οοῃΐοχῦ. ΟἿ, Οὐϑιλθγ᾿ β 

., δῦ. 
γεν. 7. Ἐπὶ συντελείαβΘ. ΤἼΘ δΟΙΏΠΊΟΣ γοπάοτίην 

8, μη τὲ αἰδαρρεασβ.0 ὃ. Βιαηβθη᾿β διδοίισεγξ, 
“δὲδ χιιπὶ Ῥετγβολισίπάφη; "ἢ δηὰ Βηοβοβηοίοσ, “ μ- 
ψιθ ποη ἀπιρίϊιδ ἀρρατεαί." Ἑαΐ ἸἰτοΓΑΥ ἰδ ἰ8, 
"" οοπιρίδἰϊοη, ἷ. 6., ΟὈνοαδΙγ, αὔεγ ἰξ λαβ δεδοπια 

γεν. 8. ὙΠ πογὰ ἔου πιοηίλ ἱῃ ΗΘΌΓΟΥ ἰβ ΓΤ, 

ὙΠΟ ΟΟΙΏ68 ἔτοπι ΤΙΝ, πισοη. --- Σκεῦος παρεμ- 

βολῶν ἐν ὕψει. Τῆι τΥβηδ]αἰϊου οὗ ἴπθ Α. Υ. 1β 
ΒΟΆΤΟΘΙΥ ἱμτ6}} 0 1 0]6. Οὐ σκεῦος, οὗ. νΘΥΒΘ 2, ΒΌΟνΘ. 
0 πηπδῦ 06 Δ|1|οὐνϑα Πδτὸ Βοῃ)θ ἰδιϊταἀ6 οὗ πηοϑηΐηρ. 
Ετίθζβοῃο, ἢ τοῦ, δ ρίογβ ἴὸ ἴπ [Γ06 μϑγᾶ- 
ΡΒ ΓΑβῦς βθῃ56 οὗ δίσπαί ἤαπια, ὈΥ πιθ8}8 οὗ ψ᾿ ἰ ἢ 
ΔΙΙΤΩΪ6Β τγθ19 ρυἱὰθά. 116 ΒΌΆΣΓΥ ΠΟΒΙΒ οὗ ἤθᾶνυθῃ 
ψΟυ]ὰ ὃ6 τ 08 Γοργϑβϑηϊθα 88 ᾿δκίηρ [86 ΟΠ 68 οὗ 
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[Π 8 ΠΊΟΟΝ 85 ὉΠπεὶγ βίρῃδὶ, δηἃ ἴο ρονϑστῃ ὕΠ6ῖΓ τηουθ- 
τηθηΐθ Ὁ ἔπθπη. ὙΠ Ἰάθδ Πδυτηοηΐζθδ γ76}} ν 11} 
106 σοῃίοχί, 85 Ὑ06}} 858 νν ἢ {Π6 Ἰ᾽ πη] ἃ Καον]θάρο 
οὗ δϑιγομομν δὺ ὑπ {ἰπ|6. 

Μοεν. 9. ἃ ροτίοἀά βου] 6 ρ]δοθὰ δ [ἢ οἴοβθ 
οὗ νβιϑὲ 8. Α ποὺ βυι ]θοῦ, 116 δἴδυβ, 18 ΔΚ Ὁ 
ἰὼ [6 ἔο!] οὐσίης ν ΓΘ. 

γον, 18. Κατέσπευσε χιόνα, καὶ ταχύνει ἀστρα- 
πὰς κρίματος αὐτοῦ. ΤῊ] αἰ βῆσα]Σ Ῥάββαρα ὑτοῦ- 
ΔΌΪΥ ΔΓΟΒΘ ἔγοχῃ 8 τηθίδα Κα οὗ [86 ΟΥθοκ ἰΥβ 5] δου. 
ΤῊΘ “ ΑἸπορ μὲν ᾿ σου] ὰ παγά]γ Ὀ6 πιδὰθ ὕπο βυῦ- 
Ἶδθοῦ οὗ ἴΠ6 τοὶ νοΣῦ, 88 ἴῃ [ἢ8 Α. Υ΄,, οἢ δεοοιιωῖ 
οὗ 6 ᾿ἰπϊϊηρ νογβ, αὐ λΐδ συπιπιαπά, Βέτοῖ- 
ΒΟ ποίάον νουὰ τῇβκ κατέσπευσε ἰηϊΓΔῺΒ Εἶν, 
οἤδιρα χιόνα ἴο χεῖμα, δῃὰ τοραγὰ τἴῃ6 ᾿ἰδῦϊοσ 88 
Βα Ὀ]οοῖ οὗ ταχύνει: “ἐεπιρεβίας αοσοείετγαί εἰ εααάεπι 
ογεῦτα δηι γμίσατα ραπατωπι 7)εῖ. Βαϊ ἃ βίτη- 
ῥίον Δ ΤΟΥ͂Θ ΠΑΌΓΑΙ ΟΧρδηδοη πουὰ βοθπὶ [0 

, ἯΠ0} ΕΤῚ ΠΖΒΟΠ 6, ἴο ϑῦρροβθθ ὑδβαῦ [ἢ ΓΔΒ δΙΟΣ 

{186 }} ρᾷγνβ ἴο {πὸ ν γθ8 ἽΓΤΙΘ δπὰ ΥΥΝῈ δ ὑσαῃβιτῖνθ 

ἴοσςσ. 
Μασ. 15. ΤῊΘ ᾿Ἰάοδ 18, Βοθπ}ΠΡΊΥ, ὑπαὺ [ἢ 6 ΠαΑ1] 

σομ ἢ 

ἰσχύειν ἴῃ ἃ ᾿ΓΔΗΒί ον 6 Β6Ώ86, ὨΕΙΘ, βύιπ 8. ΡΟΥΠΔΡΒ 
ΔΙοΠΘ. 

γεν. 17. ΤῈΘ ροΐηϊ οὗ σοπιραγίβοι ἰῃὰ τ ἢγειὶ 
οἴδυβο 18 ἴῃ ὕΠ6 πιυϊιϊταὰθ οὗ βκῖ δ: ἴῃ {Π6 8Β66- 
οηᾶ, ἱπ [Π6 σγδάπαὶ ΠΔΏΠΟΣ ἴῃ Ὑ ΒΙΘἢ ΠΟΥ δου ]ο 
ὌΡΟΣ ΔΠὰ ΠΟΥ ΘΓ πὸ ΘΑ ἢ. 

γον. 18. Ἐπὶ τοῦ ὑετοῦ αὐτῆς, αὖ 18 τηοϊδίῃγο, 
ἃ. 6., ἰῃῆ6. διηοιηῦ οὗ πηοϊδίισο ννῃϊοἢ ἰδ οοηίδίῃβ᾽ 
ΜΝ ἢ116 Ἰοοκίπρ' 8ὸ ψηἶῦς ἀπὰ βοΐ. 76 ψογὰ ἴον 
ταΐη (δετοῦ) 185 υϑδοὰ ΡΓΟΌΔΌΪΝ οὐ δεοζουηὶ οὗ ἰΐ8 
δοίης [Π0 πιοβὺ αἰ η  βοδηῦ ἴοσσῃ ΤΟΥ τηοί βίο. 

γος. 19. Σκολόπων ἄκρα, ΒΆΔΙΡ νοϊῃΐβ. ἩΜοηί 
ΟΥΙΓΠ08. τπλακο 018 ΓΕΙῸΣ ἴο ἰοίοίεδ (ἀδ4}0, ὙΥ̓ 8}}}) ; 

ἀονγῃ ἔγοπη ἤθδύθῃ ἱπ ΤηΔ5868 ἰδ Ιηδά 6 
ΒΠ18}} ΟΥ̓ 16 ΠΡ ΤΥ οἰοπβ τ οι [πΠ6 ΑἸπιΐ μον 
[ιὰ8 Ῥγορδυθα 0᾽ τῃδὶ θὰ. ὙὍὴθ οπιρ]οντηομπί οἵ; 

Ὀσὺ 1ξ ἰδ αυσδιϊομα Ὁ1]6 ἡ ΒΟΌΠΘΓ Ὁ}Π|18 186. ΓΠ 6 τηοδηΐηρ;, 
βίποθ ,η0ε( (πάχνη), λοατ-7"οδῖ, τίπιδ, 18. 1110 Γμπ 
ΒΡΟΚΘΩ οὗὐὨἡ Ἴ186 νψογὰ σκόλοψ ΠιολΏΒ δηνΐηρ᾽ 

Ῥοϊπιοα ; δῃηά {Π ρίυγαὶ οὐ ἼΪ οὐ “Ὁ, α ἰλοτη, 
ὨΔΥ ὄδγνο ϑίοοα ἴῃ [}16 οΥἱ βίη). 

ΕΓ. 31]. Τδοσο 18 ἃ σμδηρο οὗ δβιδ]οεί. ΤὨΘ 
οο]ὰ πουὶῃ- πη, ν ἢ ἰϊδ ἔδατίῃ] οὔΐθοιβ, δυρρεβιοα 
[Π|6 580}}} τηοτθ τοι} ]6 οὔοοῖβ οὗ [Π6 Θδβει- νἱθὰ. 
ΤΠ δῇ ὑ}}18 18. ΠΙΘΆ ἢ Ὁ ΒΟΘΙηΒ ΟἾδαΣ ἔσο (Π6 70] Ἤν 
6186. --- ΝΠᾶΘΙΏΘΒ (Α. Υ.) (ἔρημον), τῆοΥα ΡΓῸρ- 

ΟΓΙΥ ἈΘΓΘ μαδέμγεδ (ΤἽΞ Ἴ)Ξ)» ἀοισπβ (ῬΒ. χν. 18 ; 
"διε χ. 10, χχὶϊ, 10), ὙΠΙσἢ ΑΥΥ ΠΡ τοϑά!ϊ]ν ἴῃ 1ῃ6 
οδ. 
Ψον, 925. Οτραϊίοι οὐἵἁἩἉ Ὑ88166, κτίσις κητῶν 

(κτήσις κτηνῶν, 111. Χ. Ο΄., δῃὰ {1Ἰ|ὸ Ἰαίῖον αἶκο 254. 
807.).. Ὑ6 Ἰδίίον ποσὰ 8 ἀθγῖνορα ἔτομι χάω, δῃὰ 
ἴῃ σοτηροβίτίου πδὰ ἴΠ6 τηθϑηΐηρ οὗ αὐγάς, ἄτερ, 
ν ΕΙΘΒ πιοβηΐηρ που] μῖνο ᾿οσο ἃ ποτ ὨδίαΓγΑΙ 

Β6η86. ἸΝΣΙΏ, ὙΠΟ ἢ τλῖρηῦ ΤΟΔΠ ΔΩΥ δέεα-πιοπδίετ, 
ῬΣΟΡΔΌΪ δβίοοά ἰπ ἴπ6 ογὶρίπϑὶ, ἢόνυνονοσ. ((ξ. 
8. χὶ. 20; Φεῖ. χὶν. 6; [1μκῃἰ. ἰν. 8; ἘΖοϊε. 
χχίὶχ. 8.) 

γον. 26. Εὐοδία τέλος αὐτού. ΤΏ 868 νοΟΥ̓ᾺρΘ 
ΒΘΘΙΏΒ 80}}} ἴο ὕῦ6 αἀπᾶθῦ σοηβιογβίίοῃ. [Ὁ 18 δυο- 
οοββι} Ὁ} τοβροοῦ ἴο [Π6 οὈ͵δεῖ εουρῆϊ πη Βυο0ἢ 8 
νογᾶσο. ΟτἍ, οὐ δοσουμῖ οὗ ν᾽ Βαῦ ξο]]ονσβ, [Ὁ ταῖς 
δὸ Ὁπουρῆῦ τῆδὶ αὐτοῦ τοῖογβ ὕο [Π6 νοῦ ἴπ βθῃ- 
6ΓΆ], δῦοιϊ τον (6 Δα ΟΡ Π858 ὕδθη αἀἰξεοουχδίηρ, 
δπὰ ὑπαὶ 6 ψουἹὰ πον 8αν : “ ΒΥ Ηΐπ ἰ(8 δὰ ἰδ 
ΒΕ ΘΟΘΒΘΙΆ],᾽ ἑ. 6., δ δοσοιη ! 565 [ἢ ῬΌΓΡΟΒΟ ἴῸΓ 
ν ἢ ἢ ἴδ ννὰβ πιδάθ ΕὙΤΌΖΒΟΠΘ ΓΘηά ΘΓ: “ ΤὨτοῦσΒ 
Ηἰπι σοπιθῖ ἢ ὈΓΟΞΡΟΥΪΥ ἴον 41}.᾿ 

ον. 33... ΟἿ. Φοῦ χχνΐὶ. 14: “1,ο, 1π680 αγὰ 
ατῖβ οὐ δἰ8 ψηγ85; δαῦ δον 11{0}|0 8 Ῥοτγιίοῃ ἰ5 

Ἰϑηβε οὗ Ηἰπι 1 δῦ Π6 ὉΠ ΠΔ6Γ οὗ ΒΒ ρον Σ 0 
οδῃ πηἀογδίαμα 1. ἢ 

ΟΠΆΡΤΕΚΒ ΧΙΙΥ. 

1 ΤῈΤ ὺ8 ΠΟῪ ὈΓΑΪ86 ἈΠΟ ΤΙ ΘΠ, 
᾿Ἀπᾶ οὔὖν [δίμουβ Ὀ. ἀδβοθηῖ.ἷ 

2 Το Τωσχσὰ πτουρῦ στϑαῦ φίουγ," 
ΘΒονοα 8 σγθαίηθ88 ὃ ἔγοιῃ [Π6 Ὀορίπηΐηρ. 

ὃ ὙὙΒοτΘ 6ΓΘ ὕμο086 ἯἯ[Ὸ ὈΟΣΘ ὁ ΤῸ] ἰπ ὑμὶν ΚΙΏΡΆΟΠΊΒ, 
Απὰ ὅ τηϑη σϑῃονγηθα ἴῸγ ἐῤλεοῖγ ΡΟΎΘΓΥ ; 
0 ρᾷγϑ ΘΟ. Ώ86] ἴῃ ὑπο ὶν αἀἰβοδγηταθηί, δ 
Ἀπᾶ υἱἱογοᾶ ἴ ρῥγορθοίδ8 ; 

4 Τ,6δᾶϑυβ οἵ ἴπΠ6 ρϑορὶθ ἰῃ δσοιη86}8 δηᾶ ἴῃ ἀἰβοογημηθηί," 
ΤόδοθοΒ οὗ {Π6 ρ6ορ]θ, ννῖ88 ἰῇ ψψογάβ ἴῃ {Ποὶν ἱπβίσυοίίομ.9 

ὄ ΤΏογΘ σσοσὸ (μοδθ ὑμπδὺ 19 Του πᾶ ουΐ ταυιβῖ681 Παγιηοπΐθβ,}} 
᾿Απᾶ βοὺ ἔοσγι ροϑίϊο οοιῃροϑβϑίοῃβ 12 ἴῃ τειν ; 

6 ΒΙΟδ θη [ὈγΠΙΒη6α νυ] 0} ΔΌΙγ,} 
Τανϊηρ ῬΘΔΟΘΙΏ]]Υ 15 ἴῃ {ποῖ ΒΟ Δ ΟῺΒ : 

ΨετΒ. 1-4. -ὐ Α. Υ. : ἐμδῦ Ὀερδὲ μὲ (τῇ γενέσει, ἱ. «., ΤΔΈΒΟΙΣΒ οὗ [86 76 »Ὑ]18}} ΓΑ 66). 
κΚίοτυ (πολλὴν δόξαν) ὉΥ ἴδοι (Η. δῦ. 248. Οο. δἀὰ ἐν αὐτοῖς). 

10 δῦ. 106. 1δδ. 167. 248. 208. 296. Οο. δῃά Χ., ὉΥ ἃ Ἤοοστοςείοσ, ἰμείοδα οὗ μεγαλω- 
4 Βυσὴ 86 αἰὰ ὈδδΣ. 

ΣΩΔΥ Ὅ6 αἰτου ἴο ὕμδ6 Ῥσχοοθαΐῃς ΟΏ8. 

σύνην, ἰὸ ἀδί. 5 τοδὶ, δΔ5 ἴῃ Α. Υ΄.) ἷκ χζγοδὲ ρον σ. 

3 δι Ὑτουρεῦ (ἔκτισεν) στοοῖ 
8 ΤΉτουμρἢ (ἴΠ6γὸ ἰδ πὸ γοτῦ, θὰ ΌὉΥ͂ τουστηδ ἐμ 18 ἔοτοθ 

δ οπιῖ Απὰ. 4 Οἰνίῃᾳς οουη56ὶ 
(βονλενταί, Ἐτὶ ἴσο, πε τ 296. 908. ; βουλεύοντες, δὅ. 106. 166. 167. 248. 2584. 0.5 ἐεζέ. τέε., βονλεύσονται) ὉΥ τοῖς 
Ὁπιογβίδη ηρ (ἐν συνέσει αὐτῶν). 1 ἀοαοϊδτίης. 8 ὃν ἐλεὶν σουηβοὶα, Απὰ ΌΥ ἐλεὶν Κπον]εᾶξε (1 Ἰοἷκ καὶ σννέσει Ὁ 
τ δὺ ζο68 ὈοίοΣΘ) οὗὁἨἩ Ἰοατηίηρ (γραμματεῖς. ΤῊ Ϊα ἰα ΕΥΣΕΟΒ 6 5 οπποηἀδίίου ; ἐφχέ. γές., γραμματείας) τηϑϑὲ 01 86 ΡΘΟΡ]Θ 
(λαοῦ. ΤῊ σοχποι ἰοχὲ ἰ8 ἀου θέ1685 ἔῃ ΤοδῸ]  οὗἁ δ το βία πεϊδιίοη, δὰ 1 ζο! ον Ρτὶ ἴσα μο δὰ Βυηδθη 8 Βιδείισετὰ ἴῃ 
ἴπο τοηδοσίηρ κἰ 6). 9. Ὕ[᾽60 δῃὰ οἹοᾳυοῃΐξ ἴῃ ἐμοῖσ ἱπαϊσυσίίομ (σοφοὶ λόγοι ἐν παιδείᾳ αὑτῶν. Το Βοοοπὰ ποτὰ 
ΒΟ. ] ἃ ῬΡΟΡΔΌΪΥ πᾶν ὈΘΘΏ Ἰνσὶ ὑ6 ἢ 88 δοοιιπδίϊγο, 8.0 808. : 111.. ἐν λόγοις). 

γοτβ. δ, 6.--Ἴ0 ΑΙ Ψ. ; Βυοῦ 85. 11 Ὡποθ. Ἣ15 χροίοά (διηγούμενοι, Ὀὺ ΒόΣΘ ἰδ ἐδιο δ0Ὼ590 οὗ "πα ἔποιῦν, δεῖ “νἱ}) 
ΥΟΓΒΟΒ (πιδῦκζ., ἀἐ 8.) 18 (800 Οὐνι.) 1[4 ΡΟΔΟΘΔΌΪΥ. 
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7 ΑἹ] (8686 τοῦθ Βοπογθᾶ ἰῃ ἐῤλδὲτ' ῬοπΟΥ 0 ηΒ, 
Απᾶ τοογϑ [86 φσίογυ οὗ ὑμὶν {ἱπλθ8.} 

8 ϑοταθ οὗ ἰπϑῖι Ἰοΐν 53 8 παίὴθ Ὀθμϊηὰ ἐμ δια, 
50 μδὺ ὑπο ὶγ ργαῖβθβ 8.6 Ἰη ἢ ΓΘ ΘαΓβϑα. ὃ 

9 Απμᾶά βοιὴθ " ᾶυθ 20 ΠΙΘΠΔΟΓΔ], 
Αμᾶ ρου βηθα,δ 88 ΛὙπῃου σὴ ΠΟΥ 84 ΠΘΥΘΥ ὈΘΘῺΏ, 
Απὰ Ὀδοβπη6 5 48 ὑπβουρἢ Π6Υ Πα ὨΘΨΘΣ ὈΘΘῺ ὈΟΙᾺ ; 
Αμπά εοἿ {π6ὶγ ΟὨΠ]Π ΓΘ δἔίθν ὑ 61. 

10 Βυὺ {1686 1τσόγ6 τηϑγοϊία] " θη, 
Ὑ͵γ}ο586 γἱρμίθουβ ἀθθάβ ὑγϑγὸ ποὺ ἢ ἑογροίίθῃ. 

11. ὙΠ {πο ὲγ βθ6θα 8}}8}} γοπχαΐη ργοβρουῖ γ᾿} 
Απ ἱμμοῦϊ ἴδ ηο6 8881} Ὀ6 ἰο {πον ἀθβοοπάδηξβ.ῖβ 

12 ΤΉΘΙΓ β6ρα βίδμιαϑίῃ ἰβϑῦ ἰη΄ [116 σου θηδῃΐϑ, 
Απᾶ {δοὶν ΟΠ] άγθη ῸΓ ὑΠ 6} 8868. 

138 ΤΉ ΘΙρΡ βοϑᾶ 8})4}] γθῃγδίη [Ὁ ΘΥΘσ, 
Απάὰ {Π6ὲὉ ΡἹΟΥΥ 888}} ηοὺ Ὀ6 Ὀ]οἰθα οαΐ. 

14 Ἐπ οῖν Ὀοᾶϊθ8 τ γὸ 12 Ὀυτὶοα ἴῃ Ρ6806, 
Απᾶ 18 {Πϑὶν ἤδη ᾿νϑίῃ ἔον σϑῃθγαίοηβ. 1 

15 ΤὨΘ ρθϑορ!ο ψ1}} (611 οὗ {Π6 }} τ βάση, 
Αμᾶ {86 σοηρταραιίοι 071}} ΒΟΥ Τογ ὑπ ὶγ 16 ῥΓαῖβϑ. 

16 Ἑποοῖ ρ]Θα5θα νγ8]} 16 186 οτὰ, πᾶ νγ88 ὑγδηβὶαἰθά, 
Αἢ "ἢ Ὄχϑρ)θ οὗ γορθηΐδῃοθα 0 [Π6 ρϑῃθσδίοηβ. 8 

17 Νολδὰ νψ88 ἰουπὰ ρεογίθου απά τἱρ}ιίθοι ; 
Ιη [86 ἄπιθ οὗ ψγδίῃ ἢἣθ Ὀδολιηθ ἃ ρτορ ἰδίου ; 13 
ΤΠΟΓΘίουθ τγ8 ἢ Ἰοἵ αϑ ἃ τϑιηηδηὺ υαπΐο {86 Θατί, 
ὝΒοὴ τμ6 3 βοοᾶ οδΠ16. 

18 ἘἙνουϊδβίϊῃη οουθηδηΐβ ὑγ0 6 Ἵ τηδᾶθ ψ ἢ Εΐπη, 
Τμδὲ 411 β65}} βου] ποὺ ρϑγῖβῃ ασαΐπ ὉΥ ἃ βοοά.3 

19 ΑΡγαβϑι τσαδ 8 στοαῦ ἔμ. οὗ ἃ τη] οὗ παίίοπβ, 9 
Αμᾶ "" ἴῃ φΊΟΓΥ γγ͵χὰθ ὕπο ἰοὰαηᾶ “5 ΠΟΠ6 116 αηὐο Πΐπὶ, 

20 ΥΟ Κορύ {Π6 ἰατν οἵ ὑῆ9 Μοβί Ηρ, 
Αμὰά νγὰβ ἰῃ σουθηδηΐ τὶ ὨΪτὰ ; 
ΗΘ ο6ϑι80}156α [6 οονθηδηὺ ἰῃ ᾿ἷβ 68} ; 
Απᾶ ψ θη ὧδ γγὰ8 ργονυθάᾶ, ἢ6 νγὰϑ ἔοιιπᾶ {44} 8]. 

21] ὙΠπογοΐοσθ μΘ δβϑυσθα ἢΐτα “5 ὉΥ δὴ οδίῃ, 
Τῆδὶ ἀε που] Ὁ]688 {Π6 παίζοηβ ἴῃ ἢΪ8 βθϑᾶ, 
Τμαὺ δ νου]ᾶ τυ] ΠἸΡΙΥ τα 848 [.6 ἀυδὺ οὗὨ [86 Θϑγί, 
᾿Απά οχαϑὶὺ 8ἷ8 βοθα 88 [Π6 888, 
᾿Απᾶ οσβυ86 (6 (0 ἱῃ μου ἔγομι 868 (0 868, 
Απὰά ἕτγοιῃ [Π6 Υἶνοῦ ἀπίο (Π6 υἱχιοβὺ ρᾶγὺ οὗ {π6 Ἰαπᾶ. 

22. Απαᾶξ ψ ἢ [β680 αἰα Π6 σομῆστω ἰὴ 1116 ηδηηθσ, 39 [ῸΣ ΑΡγδμδτα, ἷβ ἔα 6 1 Β 880, 
ΤῊΘ Ὀ]οββίηρ οὗ 411 τηϑη δῃὰ 86 οονθηδῃηΐ, 

283 μπᾶ ῃπιδάϑ ἐξ γοϑὺ ρου ἴΠ6 μοϑδα οὗ 9800}. 
ΗΔ δοκηοσίθαρθα 5 πἴτῃ ἴῃ ἢἷ8 Ὀ] βίη Ά,8 
Αμᾶ ρανθ Ὠΐπὶ 8ῃ Βουϊαρθ,᾽: 
Αμπὰ ἀαἰνίάοα ἷ8 ΡοΓΕΟΏ8 ; 
Αἰοηρ ὑμ6 ὕνγαϊνο {1068 αἸὰ δ ρασὺ ἐΐσηι. 

γοτ. 7..--- α 1Δὰν, “ἃ Βοδρέϊης ἴῃ ἐμοὲν ἀδγε." 
ψοτα. 8-1δ. --3 Α. Υ. : Τθοῖο Ὀ6.... ἰδδῖ Βαγο Ἰοΐε. 3 Τμδὶ ἐλεὲγ ὑσδΙδο8 τοῖς Ὀ6 τοροσϑᾶ.  ἀἔ 20)Π6 [2670 Ὀ6 

πϑϊο. ὃ ὙΓΌοΟ δἵὸ (καὶ ἀπώλοντο) Ροτίδοά, 6 ΔΙῸ ὈΘΟΟΙΠΘ. Ἴ οχηΐὶα 80. ὃ (800 Οὐπι.) 9 γἱρηϊδουδηο59 
(ρα ;.) Βδίδ ποὲ Ὁθθς. 10 ΘΟΌΠΌΘΔΙΙΥ τοιδίῃ ἃ κοοὰ ἰπποσί δηοο (διαμενεῖ ἀγαθή). 11 Απὰ ἰμοὶν Ομ Ἰάτθῃ ἀγα τ ἱΐη 

ἴδο οογομδηῦ (89 ΘοΙητηοὴ ἰθχὺ ᾿οἷῃα κληρονομία ἴο ἀγαθή. 1 δάορὲ ἘτίΣϑΟ6᾽ 8 ΘΙ ΘΙ: ἀΔίΟὨ6 --- οὐ οοϊης ἰὲ τὶ ἢ πτμδὶ 

Ζοϊϊονβ, δηὰ ἐσαπαζογτίπα ἐν ταῖς διαθήκαις, ΜγὨ ἰσἷι 18 Ὁ5ΌΔ}}Υ Ἰοϊποὰ ἴο (Ὧ6 παχὲ θα οῦ, ὑο ἐμὸ ἤσδὶ ἴῃ οὗ τοὺ. 12, δυὰ 
αἰνίἀΐης ἐμαὶ γοσδο ἰπίο {Υγὸ ΣΩΘΠΙΌ6Γ5 ἰποίοδά οὗ Τρ κίη δ ὁΠ9 οὗ ἰξ, 85 ἴῃ ἐμο Α. Υ͂. : "' ΤὨοΙΓ βοοὰ δβίδπαϑι ζαδὲ, δηὰ ἐμοὶτς 
ἐμ] άσϑα ἴοτ ἐμοὺς 88|Κ98 ᾽᾽). 12 Ἠράΐ66 (Ἐτ  ἔσϑομο σοδὰϑ σώματα, ἱπίοδὰ οὗ δἰηρ., τεῖϊι ΠῚ. Χ. δῦ. 108. 166. 4]. Οο.} ἀγα. 
2 Βυϊ. 14 70Σ ΘΥΘΣΤΩΟΙΟ (εἰς γενεάς ; 248. 00. ΟἹ [«Δἱ.. εὶς γενεὰν καὶ γενεάν). 18 ΠῚ 106. 167. 248. 296. 808. Οο. Ο]ά 
14ὶ. τοαὰ αὐτῶν ; εχὶ γες. ἰ6 ψὶἰεπουῦΐ ἴξ. 

οΣο. 16-18. --Ἴ6 ΑΚ. ΥἹ(. : ογεΐδ τὸ}, 1ἹΠΠΑῈΉΆΎΒοίπρδθ. 18 αὐ κοποχδίϊου (ταῖς γενεαῖς) [ 88 ὑδκϑῃ ἦτ ΘΧΟ ΔῊ 9 
2 ον δε τοοτία (500 Οοπι.).. Ὁ (106. 166, 167. 248. ὁο. δγτο ἴμο δείϊο]ῖ9θ.) 5 Απ ογοσίδειίηρ οογοηδῃῖ (διαθῆκαι αἰῶνος) 
ἯΔ6. 53 δου Ρογ ἢ τὸ ηίογε ὈΥ ἐλο Βοοά. 

Υασο. 19-28. -- ΑΟΥ͂. : ΠΙΔΗΥ͂ Ροορὶο (πλήθους ὀθνῶν) ΞΜ οημε Αὰὰ, ΨΨΦ ογηἱε Ἰουπηὰἃ (εὑρέθη. ὅΓ5 δυβδιυσοὰ ὮὨΐΠ) 
(ἔστησεν αὑτῷ, πιαάε ἐξ διγε π|0 ἀἔπι. 8.600 γοσ. 22). Ἧἅἴοηιίίς Αηὰ (60 106). 539 οδἰδ} δὰ (ἔστησεν), Πἰκοννΐδ9 (οὕτως). 

Ὁ (ἐπέγνω) ὅ9. Ὀ]οροίηρ (Ρ[0τ.).. 81 1μὲ., “1ῃ.} οΣ “' ὮΥ "" μασίξαψο. 



802 ΤῊΒ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ΟΕΑΡΊΕΒ ΧΙ. 

γον. 2. ΤῊΒ ἰδ 8 ρθῃοσαὶ ὑποῦρῆΐ, πἰοτγοὰ 
ὙΠῸ τεβρθοῖ [0 [9 Βι]θοῦ οὗὨ ὑπθ80 σγοδὶ τηθῃ. 
ΤΟ Ιοτὰ δὰ βῆονῃ Ηΐβ στοδίμοββ ἴῃ τηβκίηρ 
ὕμθπὶ σγοδῦ. 

γεν. 86. σχύϊ (ΓΞ, οΣ ΤΠ) τοίδιβ ἀρραδτ- 
ΘὨΔΥ ἴο τοεαἰίλ, ργορογίψ, ροβϑβοβϑίοπβ. ὅ0 ΤΑ ΟΣ, 
ἀτοιίαν, Βτοιβοβηοίάον, ἀδαῦ, Βυιπβοη Β Διδείισογξ, 
πὰ ΕἼ ΎΖΒΟΙΘ ; Ὀυϊ Οὐϊμηδηη δηὰ }ὴ6 ΤΥ οἰζθ ἀρτοθ 
ΜΊΓἢ ἴ86 Α. Υ͂. 

γον. 10. ἔΑνδρες ἐλέους, ΤΩ ΓΟΙῸ] χάθη, ἱ. 6., 
ἴθ ΠΟΥΆΙΥ δρθακίην, ρέοιι5 πιδη, βίποθ ἔμδὺ τ [ἢ 6 
ὙΔΥ ἴῃ Ὑ ΠΙΘΒ ΡἰΘΟΥ Βηονθα [{8617. 

Υοσ. 16. ἘΪΧδιΩρ]9 οὔ σϑρϑαΐδῃοθ. [ζ ἰβ ποὶ 

ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ἱπηρ]16ἃ ὑπᾶῦ ΝΟΔῊ δὰ Ὀθθῃ ἃ ρτϑδί 
ΒΙΏΠΟΣ δῖ οὴ6 ἴθ. Ηο πιΐρμς Ὀ6 Δ ΘΧΘΠΙΡΪΒ ἴο τ 
βίῃ πΠΕΙΒ ἴο ἰοδα [ἢ θπὶ ἴο γσερϑηΐϑῃςοθ, υίϊῃουν ὕμδῖ. 
Οἵ. αοἷμχος, ὑζγδολγ, ν. 197; δηὰ Οἰγόγοσ, ὕγ- 
ολγιδίεπίλιπι, ιἰ. 39, 40, 41]. 

γεΣ. 17. Ὑπὸ τιρδηΐηρ ἰβ ὑπ8ὲ ΝΟΔΙ γᾺ8 ἃ 
“φχορ  ἰδρίοι ᾿᾽ (ἀντάλλαγμα, Ἰ10., 6 ογ δεἰϊ- 
πη Ῥγίοδ) ἴῃ [88 Βθῆ86 τδι ἰῃ ᾽ΐπὶ [86 ΑἸπιρ ΕΥ̓ 
88 Β0 ἴδ᾽ ῥχορ ἰδίθα 88 ποῖ ἴο ἀθβίσγου ἴδμ8 ίιυἱθ 
ΓΘ. 

ον. 3]. ἘΊΟΙΩ δοδ ἴο βθραβ. Ἑτοῖ ἴδ Βοὰ 
808 ἴο τΐ0 Μεαϊιθγγαπθαη, δπὰ ἔτομι [πὸ Επ- 
Ρἰιγαῦθϑ ἴ0 ἴΠ9 ἔδγίμοδὺ ροΐμὺ ὕο Ὑ Βίς ἢ [80 [ατϑ6]- 
Ἰεἰβἢ; ροβϑθδδίουβ γσδοιῃϑᾶὰ ὑοναγὰ ὕπο ΥΝ δῦ. 

ΟΕΑΡΊΤΕΒ ΧΗ. 

1 ΑΝΡ δΒ6 ὕχουρδί οὐ οὗ Ηἷπιὶ 8 ρίουβ ᾿ τη8Δῃ, 
ὟΤο 5 Ἰουπὰ ἴαγον ἴῃ {Π6 βἰρῃΐ οἱ 811 68, 
Μοβεϑβ,8 Ὀο]ογϑά οὗ (σᾶ δπηά τηθῃ, 
ὙΝΊΟΒΘ ΙΩΘΙΔΟΓΥΥ͂ ἐδ Ὀ]6586α." 

2 Ἧ66 πιδᾶϑ δέχῃ ᾿ἴκϑ ἴο {ἢ ρ]οτίοιιβ βαϊηὐθ,᾽ 
Αμπὰ πιδρηϊῆρα Βἷπν, 80 ἐμαὺ λὲδ ϑηθιμἶθϑ βίοοα ἴῃ ἔϑαν οὐ ἀΐπιῦ 

8 ΒΥ Ηἷβ ψογὰβ δ οδυϑϑᾶ {86 γοπᾶβθγθ ἰοὺ 6688 ; 
᾿ ΗΘ τηδᾶθ Βἶτὰ ρ]οσίουβ ἴῃ {86 βἱρῃῃλῦ οὗ Κίηρβ. 

ΗΘ 7 σαγθ ᾿ἶπὴ ΘΟΙ ΔΗ Θἢ8Β ἢ [ΟΣ 18 ΡΘΟΡ]Θ, 
Ἀπᾶ ββονοα ἢϊπὶ βοιῃ8 ὃ οὗ ἢΐ8 σογγ. 

4ὯἭ4 ἨἯζ βαμποιιῆρα Ηΐπὰ 19 1ῃ 18 ζβὶυ Ὁ] 688 δη ἃ ΤΩΘΘΙΚΏΘΒ88, 
αΑπα οἢοβο δΐπα ουἱ οὗ 81] Ιη6η. 

ὅδ ΗἩδτδαο δΐμῃ ἴο ὮθαΓ ἢΐβ γοΐοα, 
ἈΑπα ῥτγουρβύ Ὠἶτα ἰπΐο {Π6 ἀδτκ οἱομα, 
Απᾶ σαν Ὠΐτη ΘΟΙΩΤ Δ Πα ΘΗ8 806 ἰο 3 806, 
ΤῊ ᾿δ Ἰὰνν οὗ 1186 δῃὰ Κπον]θᾶρο, 
Τμδῦ ἀδ ταὶρ ῦ ὑθδοὶ Φ8οοῦ ἀὲδ οονθηδῃί, "ἢ 
Αμπά ἴβγδαϑὶ δἷ8 ογαϊπδηςθβ. δ 

6 ΗΘ οχαϊίθα ἄδγοη, ἃ ΒΟΙΥ φρηαη 15 1|κ6 πηΐο ἴτω, 
Η!8 "7 Ῥγοίμοσ, οὗ 6 ἐγδθ οὗ [μον]. 

7 (ΔῈ δυθιη]αβιίηρ οονθηδηΐ 6 ταδᾶθ τ 10} Ὠΐπη, 
Αμὰὰ ρσᾳύθ Εἶπὶ {Π6 ῥγ]θϑίβοοά οἵ 15 [Π6 Ρθορ!ϑθ; 

᾿ Ηδ Ὀθδυι θα 19 Ὠΐτη τὰ ῖ0}} ΘΟΙΏΘΙΥ ΟΥΑΙ ΘὨἴ8, 
Αμπᾶ οἸ]οίμοα πὶ τυ ἱὉἢ} ἃ τοῦθ “Ὁ οὗἉ ρΊΟΣΥ. 

8 ΗΗϑδραΐ ὑροη Βἷῃ ρογίθοῦ ρΊοτΥ, ἢ 
Απά βίγθηρίμομϑα Πἰμπ 1 1} ΤΟ ἢ ραγιηθηΐθ, 
Ἰγύμὰ Ὀγθθοῆθβ, δηᾶ 533 ἃ Ἰοπρ' ΤΟῸΡ6, δῃᾷ 186 Θρβοά, 

9 ΑΑμὰ ἢδ οοτηρβββϑά τη ψ ἢ ροιηθρτδηδίββ, 
Απὰ πὶνῃ ΤΔ ΠΥ ρο]άδβη “5 Ρ06}1]8 τουπα δρουῦίΐ, 
ΤΒαὺ 885 δ πυϑηῦ ἴΠ6Γ6 ταὶρηῦ Ὀ6 8 βουηᾷ, 
«πὰ ἃ τιοἶδθ τηϑδᾶθ ὑμαὺ τηϊσ!ῦ Ὀ6 Ὠθαγὰ ἴῃ (Π6 ὑθυλρ]6, 
ΑΒ 8 σϑηαθσ 3 τὸ (δ ΟΠ] άσθῃ οὗὨ Ὠ18 Ρ60}]6 ; 

γος. 1-ὃ. ---1.. . : τοοζοῖζ0] (960 χἰίν. 10). 3 γγηίοδ. 8 Ἐσεη οδοβ (ἴῃ ΠΠ. Μωῦσὴν Ὀορῖηδ ἃ ον 11:6}. 
4 γροιηοσΐδὶ... .. Ὀϊοδεοὰ (8980 Οὐν)1.). δ (66 Οοτη.) 4 Αὐᾶ ἢο (60 248. 6ο.). 1 4πα. δ ἃ οσοτοϊηδηδπεοὺ 
(ἐνετείλατο). ὃ γαγί (ἴ βου. νἱϊ που 8 ῬσΘΡ.). 10. (“ὁ ραποι θὲ ) ἴπ (ἢ. 5686 Οὗ “' βοὺ δρασὲ.᾽" ἘΣ  ΣΘῸ}9 δὰορίδ 
αὐτόν ἴτοτω Χ. Ἡ. δῦ. 108. 167. 248. 268. 264. 6ο. ; ἐεχέ. γες. οὐδ.) 11 (8660 Οὐηι.) 12 θοζοσο ἀὦ (κατά. 15 Ενεπ 
ἐδο. ἽἍ ΟΥ̓ΘΏΔΩΐδ (δἰ κ.). 16 ἡπάκτοοηί (κρίματα). 

Ὕοτ:. 6-9. --- 16 ΟἸΏΟΣΒ, δ᾽ 88 ὈδΙΠα ΠΟΙΥ  ) {ἱ. 6., κχο ἷτα ἴῃ ΒοΙ θα. ΤΑΟΨ. : Ἐνοι οἷ. 18. διηοὴκ (ζϑ}. υἱδν 
ουῦ δ ΡΣΘΡ.).. [19 (Β6.0 (Ὁ) ῃ;Ὁ (Ἐν σβοῦθ δάοριε περιστολήν ἴτοτηῃ Χ. δδ. 106. 1δδ. αἱ]. ὅο. ΖὸΣ στολήν οὗὨ ἔδιο ἐεχί. γεῶ 
1: 16 δῖϑο [Ὧ6 τοδάϊηρ οὗ 11.) 21: (866 Οὐνη.) 5. ὙΙ. 38 (Ὁοά. 11.. πῃ δάαϊείοη ἴο 111. Χ.., ἰοἷπμα χρυσοῖς νὰ 
κώδωσι σΟΠΕΔΣΥ ἴο ἴδ Βοπι. δὰ. διὰ Κσ [5θο 98 ἐοχι.) ἔἹΦ ἘῸΣ 8 Ιροῃποσίδὶ (ποῦ 6166:). 
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10 ὙΜΙ 84 ΒΟΙΥ ρετταθηΐ, τ σο]4, ἀπὰ Ὀ]ὰ6 εἰϊξ,1 δηᾶ ρᾷγρ]θ, 85 σόσκ οὗἨ (δθ ϑιω- 
ὈΓΟΙάΘΓΙΘΥ ; 

11. ὙΨΙ ἃ Ὀγθδδβίρ]δίθ οὗ Ἰυάρτηϑηὺ απὰ πὰ Ὀτὶπι δῃὰ Ὑπυτϊανΐτα,Σ τ} ὑπ ]δβύθα 
Βοδιυϊοῖ, ἃ’ ποσκ οὗ [Π6 σθαυοΣ ; ὅ 

ὙΠ ῥγθοϊοαβ βίομοϑ στάσθη 11Κ6 86418,5 ἴῃ ἃ βου ἱῃρ Οὗ Ἷ ρο]ᾶ, ἃ ἢ ψγοσκ οὗ (δ 
ἸΘν 616 ν 9 

ὙΠ ἃ νυ ἱηρ Θηρστανθα [ῸΓ ἃ τηθιλοσίδὶ δοοοτάϊηρ ἰο 19 (89 πΌΤΟΌΘΡ οὗὨ {86 ὑυ0ὁ8 
οὗ [Ι6γβ6]. ᾿ 

12. 472 8εί ἃ οζοντῃ οὗ ρσο]ὰ Ὅροι {86 ταϊΐίτο, 
ὙΒΘΓΘΟΣ 1} τγὰ8 δηρτανθαὰ ΗΟ] 688, 
Ἀπ ΟΥ̓μδΙθηΐ Οὗ ΒΟΠΟΤ, ἃ ΟΟΒΟΥ 15 σοσκ, 
Α ἀδβῖγθ ᾽5 οὗ {Π6 δγϑϑ γγῶβ ἢΪ8 δἀογητηθῃί. ἢ 

18 Βοίοσϑ ἢΐπὶ {Π6γ6 ἼΘΓΘ ὨῸ Β00 ἢ} ὈΘδα Ὁ] (Πἱηρ ; Ὁ 
Α βίγβῃρον ραύ [Πθ ποὺ Οἢ. ἴογουοΣ, ΟὨ]Ὺ εἶθ Β018,}Ὁ 
Αμπᾶ ἢΐδβ ροβίθσ!υ ᾿7 ρῬογρϑίῃδι]γ. 

14 Ηἰδ8 Ὀυγηὶ βδογίβοθβ ΤΌ Γὸ οἴοσοα ὑρ,ἷ8 
ὍΑΥ ὉΥ͂ ἀΔΥ 15 ὑνῖοθ ΘΟμ ἸΏ Δ]]Υ. 

16 Μοβοβ οδοηβρογαίϑα ἢΐπ),Ὁ 
Ἀπᾶ βδῃοϊηίθα ᾿ἷπὶ ΣᾺ ΒΟΪΥ οἱ] ; 
10 Ὀϑοδιηθ  ὑπίο Ὠΐπη δὴ 33 ουθηδβίϊηρ οουθηδηΐ, 
Απᾶ ἴο ἢ 8 8664, Βο Ιοπν 88 (ῃ6 Βδδυθῃβ γοπλδίη, 9 
ΤΗδὺ ΒΘ 3“ Βῃου]ᾶ τηἱηΐβύθυ αηΐο ἢΐπι, δηὰ 35 ὀχϑουΐθ {86 οΥ̓ἶοΘ οὗ {86 ργ]ϑδί βοοῦ, 
ἈΑπᾶ Ὀ]688 [εἶ 35 ρθο0}]6 ἱῃ ᾿18 7 πϑιη6. 

16 Ηδθ οδοββ Βἴῃῃ ουὶὲ οὗ 811 ππεη νὶπρσ 
Το ΟΕΘΥ Βδου!ῆοοθβ ἰοὸ [ὴ6 Τ,οχά, 
ἸΏσΘΗΒ6, 8η4 ἃ βυγϑϑί ΒΆΥΟΣ, [ἴῸΣ 8 τηϑιλοσίϑὶ Ψ 
Το τηδ]ζθ γϑοοῃ οὶ] ]δύϊοη ἴον ἢ γ 3 Ρθορ]θ. 

17 Ἧθ ραᾳγνθ υὑπίο Πα ἴῃ δ᾽ ἷ8 ΘΟ ἀπλ [8 
Αὐὐδοσῖ 51 ἴῃ (86 δβἰαἰαίθβ οὗ Ἰυἀστηθηί8, 53 
ΤΙδῖ δ βῃου]ά ὑθδοῦ ὅβϑδοοῦ {6 ὑοβυϊ ἢ Ἶ68, 
Απὰ ἱμπέοστα ὅ5 1βγα6] ἴῃ Ὠΐ8 ἰανν. 

18 ϑσϑηρογθ ὅ' Θομβρίγοα ἐοροίμοῦ ἀραϊηδὺ πὶ, 
Αμπά νγόγὸ ϑηνίουβ οὗ δ ἢΐτα ἴῃ 186 ἩΠᾺΘΓΠΘΒ8, 
ΤΒΟ 35 χηϑὴ (Πδλὺ ποῦ οὗ ᾿δίμδη᾽ 8 δηὰ ΑὈἰτοπ βἰᾷθ, 
Ἀμᾶ [Π6 4588: Γ΄ οἱ Οογο, τὶ ΣῪ δηᾶ τσϑίὶ. 

1. 7λής (μὸ Τιοτὰ βὰν, δηᾷᾶ ἰΐ ἀἰβρΙθαβοᾶ Εἴτα, 
Απὰ ἴῃ λΐ Πιτίουβ γι 5 6 ΓΘ ΓΠΘῪ ΘΟΠΒαΠΙΘ ; 
Ηδ ἀἰὰ πομᾶθγβ ἀροὴ ὅ5 ἴῃ θη, ὑο Θομβατηθ [θὰ τὴ ἐμ 6 ἤοΥΥ Βδτηθ. "9 

202 Απᾶ3 ἢ πιδᾶθ Αϑγοῃ 5811] 33 τλοσθ ὨΟΠΟσΔ6]6, 
Απὰ σανα εἶμι δὴ ΒΟΥ ΑρΡΘ ; 
ΗΘ “5 αἰν!ἀφα υπίο δἴπι 4“ 1.6 βτδιξγα 8 οὗ [88 ἴΏΟΓΘΒΒΘ ; 

γα. 10, 11.--: ΟἿ. τὶ. 29; χ]. 4, "' ῬΌΣρ)]ο.) Απιμονίεἶοα αὐ δον 86 ἐο ἐδο σο͵ον τιϑαπξ ὈΥ ὑακῖνθος. Υ]σεῖ!, Σέ. ἵν. 
188, πιδῖκοα ἰὑ ποῖ ΟὨΪΥῪ ἱσοποϊογεα, Ὀὰὶ 4150 έν. δέμε διὰ ἐηποισ-ισλϊί6. ΟἹ. 11446}} διὰ βοοὲῤ᾽ε ΖΣες., 2. σ. 3.Α.Υ΄Υ͂.: 

δ... δ (860 Οοπι.) 4 ἐδο. δῖΠο σαπηίηρ ποτκτοδῃ (τεχνίτης Ξ-- ὩΙΩΣΓΊ, ΟἹ. Ἐχ. χανΐ. 1, 81). Ἃὁ (809 
Οὐηι.) 1. Απά ποῖ ἴῃ (ἐν δέσει). 8 Πα. 9 (λιϑουργοῦ. 1 τηϑαειξ ἃ δέ0π4 "παϑ0Ή,, 8150 ἃ δειρίον ; Ὀπδ μασο ἀουδῦ» 
1αῖο πδοὰ ἴῃ ἐμ βθΏ δ οὗ ἐπρταῦεν ἱπ Σίοπε) 10 δἴϊζον. 

γετο. 12.:14..--- τ ας ψ.: Ἡβοσοίῃ. 12 (ἐσχύος, 88 δ γοσ. 8, “ τίομβ."" Βαὲ Βυϊἔσβομο ἐμίηκε ἘΦ κἰοοᾶ ἴω ἐδο οσίίπαὶ 
ἴπ [πο δδηϑ0 οὗ ρίογψ.) 12. ΤὴιῸ ἀοεδίτοβ. 14 χοοὰϊγ απά Ὀεδυιϊ] (κοσμούμενα ὡραῖα. Ἐτὶ πεοδο, ἀοίάς 1, εδἰτεῖ» 
δείιεα, ἰεμάεν ἀεἰἐφἠϊδ; ΒΌΛΙδΘΏ Βἰδείισετξ, ᾿ἰεδϊϊολ κι οδοιιναίεκε, ἀεἰρλυλεϊν ογπαπιεμεα. Τὰ ἰδ ΤαΘΔῺ εἶπηο, ἰὲ ἰδ Ὡοϊ66- 
80]9 (δαί Οοὰ. 11., ττῖτῃ 1Π.. Χ. ΟἹὰ 1δὲ., ἡοἱπ ἴμιο Ἰδέΐοσς νγογὰ ἴο ἐῃ ζο!] ον Ως ̓ π6. ΤΏ δϑῆβο ᾿νου]ά ἔμοσι θ6 δ δῦουθ 

ΕἰΥΘΏ). 18 ὯΟΏΘ ΒΌΘΒ (666 ρχεοοάϊης μοἰθ). 16 Νεϊίπον ἀϊὰ εν ε7 αἀπὰ ΒιΓΔΏροΣ Ροξ ἐλέη οἱ (1 ἰοἱῃ ἕως αἰῶνος ἴο ὑμΐ8 
εἴπ ἱπ Βδττο Ων ὙΠ 11. 111. Χ. σΟΣΊΤΑΣΥ ἰο [86 Βοια. θά. δπὰ Εσ  ἰσβοθ᾽ δ ἰοχὶ), Βαϊ ΟὨΪΥ ἰδ οὨἰ]άσοθ. 17 οκἑ!σθη 8 
«δ ἄγε (ἔγκονα). 18 Τηοῖν (80 Χ. 23. 248. 60.) δδουίδοϑθ 8.181} θ6 ΒΟΥ οομδαμηθὰ (1 τόσος δοοοσάϊηρ ἴο {86 δθΏ89, 
ἰδοῦ ἔτεϊ γ). 19 ΘΥΟΙῪ ἀδΥ (καθ᾽ ἡμέραν). 

γοτβ. 16-18. --- 9 566 Οὔ». Ξ ΑΟΥ,: Τὴΐξ ψδϑ δρροϊη οὰ (ἐγενήθη. ἔζΓ[53 ὉΥ δῇ. 38 βὨου]ὰ χοτηδίῃ (11.., ἐπ ἐὲὰδ 
ἄδψ: οΓ λεαυε) ἜἍ ἰλεὺ (εἴ. τον. 168). 3 (ἅμα καί ΞΞ καί. 55. ἴ)ο (αὐτοῦ ἴδ οτο! ἐὐθὰ ὮΥ 248. 6ο.). 51 ((οὐά. Π. 
ΠῚ. Χ. οανῖε αὐτοῦ). 15 (8609 Οὐγι.) 39 ἮΙ (50 ΟἹὰ 1,Δ(.. 80 ογπΐ 3 ἴῃ (80 Χ. 106, 167. 248. 268. 254. Οο. ΑἸὰ.}. 
81 μά διδοῖ (ρεο ὑγοοϑάϊηρ Ὀοἰο). 83 (ἐν διαθήκαις κριμάτων. 866 Οὐηι.) 88 Ἰῃίογηι (ΟΣ ἐπὶ σλίοη, φωτίσαι; 

ἦσαι, 28. 268, ΑἸΔά). 84 (869 Οοηι.)  δ6 χρο!χποὰ (ἐζηλωσαν) ὅ6 Ενεη ἴὩ06. δ1 δοηρτοκδίίου. 
Ὕετδ. 19-22. --- δ. ἃ Ψ. : πυδίμ 281} ἱπαϊκοδιίου (ἐν θυμῷ ὀργῆς. ΟἿ. τοζ. 18). 89 (ἐν [6 δΌΡΡ!Ποἃ Ῥοΐοσγο αὐτοῖς ὉΥ 106. 

167. 248, 288. 00) Φ (ἐν πυρὶ φλογός. ΟὨῚΥ δδ. 264.) ἐν φλογὰ πυρός). 4' Βα. 43 ογπὶί 58ι}}} (προσέθηκεν ..... 
δόξα». Φ 4πά. “ (Ετίαϑολο δάορίδ αὐτῷ ἔτοτη 111. Χ. 23, δδ. 106. 6]. Οο. ΟΙά 1Δὲ. ἕον αὐτοῖς οὗ [πο ἐεχέ. τεο.). 
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ἘΞΡΘοΙΔ]1γ  Π6 Ῥχδραγϑα Ὀγοδᾶ ἴῃ δραηᾶβμῃοθ ; 
21 ΕῸΓ {Π6γ} δδί 3 [ὴ6 βδουῦϊῆσθβ οὗ {μ6 Τιογᾶ, 

ὙΒΙΟΒ 6 σαν Ροίῃ ὃ ὑπο Ηΐπὰ δηᾶ ἢΪ8 8β6θά. 
22 Ἡοπθοΐ: ἱπ ὑπ6 Ἰαπᾶ οὗ [Π6 ρϑορὶθ 6 δὰ πο ἱῃμογ  ἴ8ῃ06, 

ΝΟΙΠ6Σ μδᾶ ἢθ ἀπῳ ρογίΐοῃ διμοηρ {μ6 ΡΘ00]6θ : 
Εον ἐλὲ Ζοτά Ὠϊτωβοὶΐ ἐβ (Υ ρογοη δηὰ ὁ ἱπῃ θυ 866. 

28 Απὰ ὅ {μ6 μἱγτὰ ἴῃ ρίογυ ἐδ ῬὨΐπθθβ, δοη ὅ οὗ ΕἼΘ ΆΖΆΓ, 
Βδοβϑῦβθ 6 δᾶ Ζ68] ἰπ (86 ἴδασ οὗ (86 [,ογὰ, 
Απαὰ Β6 βίοοῦ ἤστω ἴῃ {π6 ροοᾶ ἱπο]παύϊοῃ οὗ ᾿ἷβ μϑατῦ ἷ πβθῃ {86 ΡΘΟΡΪΘ ἰαγπο " 

δαοεξ, 
Απᾶ πηδᾶοδ γϑοοῃοὶ δ ϊοη ἔοσ [5Γ86]. 

24 ΤΒΟΓΘίοσο νγ8 ἴΠ6γ6 ἃ οουϑηδηΐ οὗ ρθϑοθ σῃϑᾶθ τὶν Ἠΐτη, 
Τμδί λ6 βου) Ὀ6 {86 οΠϊοῖ οὗ {Π6 βαποίμαυ ἢ δηᾶ οὗ 8 Ρ6Ο}]6, 
«πα παῖ ἢ διὰ ἢΐβ8 ροβίδυϊευ 
δΒου]α Πᾶνα {μ6 ἀϊμτγ οὗ {π6 ῥυἹθβιποοᾶ 0 Ἕν ὺ. 

2ὅ Απα 88 9 (Π6 σοονϑηϑδηὺ νπαάδ πὶτῃ Πανὶ βοὴ οἵ 76886.1} οὗ (πο ὑσῖθο οὗ “π48 νγ28,}2 
Τλαΐ (π ἱπμουῦϊνδμοθ οὗ {μ6 Κίηρ δλοιίά δ6 ἔτοχω 8βοῃ ἰο βοὴ 15 δίοῃϑθ, 
ϑο 186 ἱπΒοῦ ἴδποο οὗ Αάγοι φλοιία 4130 δε πΐο ἢ18 866. 

20 σοά ρἷνο γου 1" τι βάοτα ἴῃ γοὺν Βϑατΐ 
Τὸ Ἰυᾶρο δἷβ Ῥθορὶβ ἴῃ σὶρ Ἕ ὐθΘΟΌΒΠΘΒΒ, 
ΤΠδΐ (μοῖν ροοῦ ἐλέπρε Ὀ6 ποὺ ΔΡο]} 8}, 
Αμὰ ἐλαΐ ὑποὶν ρίοτυ 06 ἰο {μοὶγ ρϑῃθγαυοηβ. δ 

1 (ἐν πρώτοις ; πρωτοῖς, 1Π|. 165. 2638. ΑἸά. Οἰδοῖα τοηᾶοσ, “΄ ἤτοι ἔδμο χε ἤγυϊ8.) 809 Οοηι.) 
οΐδ (τε καί. ὙὍΠο ΖΌΣΙΩΘΣ ἴδ οτοἱἰοὰ Ὦγ Χ. Η. 248. 6ο.). 
Ἑοτα. οἀ.). 

Ψοχα. 285-26. --δᾺ. Υ. : ογια Απά. 6 {89 ΒΟῃ. 

161. 248. σο., ἱποίοδαὰ οὗ στῆσαι οὗὨ ἱἐεχέ. τες. ἀπὰ 11.) νὰ ρσοοὰ δοῦγαρο οὗὨ ὨἩοδγὲ (6 Οοηη.). 
10 Αοσοχάΐῃρ ἴἰο (10 βϑϑσῃβ 0 ῃδγΊο σϑδὰ κατὰ διαθήκην, νἱτ ατοίί δ διὰ οὐδ οσα. 

11 71ο8666. 
15 γιαν ἐπάωγε ἴοσ ΘΥοΣ (εἰς γενεὰς αὐτῶν). 

9 (βοο Οὑπι.) 

καὶ διαθ. ΘΟ ΤΩΔῪ οἰ Σ ΒΌΡΡΙΥ εἶναι ΟΥ ἔστησεν). 
16 ({. 4., πο Βἰσῇ Ῥ»υἱοδὲ.) 

5 εὐ οὐ 8 οὗΐα 
4 5}. (248. Οο.) . . .. δῃά (καί [8 απίίης ἰἢ Π. Χ. διὰ 

Τ μίοοά ΨΡ (στῆναι ἰ5Β Δἀορ θα Ὦγ Ἐτὶίεδοδο ἔσοσα 7. 106. 1δὅ. 
8 χοτὸ το. 

ΤῊ6 δοϊηοι ἰοχὶ ἰα 

18 ογείδΣ "τ Δ. 12 (ἰο Αἰ ροδίοσὶεγ (νἱοῦ ἐξ νοῦ). 

ΟἼΑΡΤΕΕ ΧΙ, 

γον. 1. ΒΙοβεθᾶ. ἵ,10., ἐπ διοπδῖησε (ἐν εὐλογίαις). 
ΗΒ ΠΙΘΙΠΟΣΥ ἰδ ρογροϊυδιοα ὈΥ͂ ΡΟΒΙΟΓΥ δἱοηνς 
ὙὉἢ. Ὁ] ββίηρβ ρου Ὠΐηλ. 

γεν. 2. Οἰοσίουβ Ββαϊῃΐβ, δόξῃ ἁγίων. 1ιϊ., 
σίονψ οΥ ἰ(λε λοὶψ οπεβ. ὅδοιὴς (Ἰμαΐμοσ, 6 Ῥ οἴῖο, 
ααϊπιᾶπη, Βιιηβοη δίδείιυεν ) δα ρροδα ὑπαὶ {Π|6 
πρυηρευονα δῖθ τηϑϑῃΐ; οὔδει (ΕτσιΖϑοῆο, ἘΠ 

ἱπάθ, Δ), δὰ {Π|6 τῃδ]ογίγ), 6 ῥγίθϑιβ ; δῃὰ 
Β11}} Οὔ6ΥΒ, Π6 δῆρθῖ8β. Οἱ Ἐκ. χχχίν. 29 ΕἾ, - 
Ἐν φόβοις ἐχθρῶν. Το τηθδῃΐηρ ἰ8 οἰ ΠΟΥ {παῖ 
Ἦθ πιδᾶθ τη ρτοδῖ, δο δαί ἀΐβ ἐποπιΐθ8 τρεγα αὐαϊά 
ΠΝ (4. Ν.), οὐ, δ8 ΕΥ̓ ΌΖΒΟΠΘ ΒΌΡΡΟΒΘΒ, ἰλγοιισὰ 
αν οἱ ᾿ΐβ Θῃθτηΐθβ. ΤῊ Ἰαϊίοσ ἱπιοσργουδιϊοη 

δ ἴο ὉΘ ρτγϑίογτοα ΕΥΛΠΠΆΚΕΟΔΗ 
γεσ. 8. ΤῸ ψομᾶοΣ8 -Ξξ ἴποβα οὗ [ῃ9 ΠΕ 

οἶδηβ ἰῇ Ερσυρῖ. Οἱ. ἔχ. νυἱΐ. 8-12; υἱῖ. 29 δ ; 
ἶχ. 38; χ. 19. 

γόογ. 5. Γνόφον ἷἰβ ἃ ᾿δίϑυ ἔοστη ἴου δνόφον, ἀατῖ- 
πε68. Ἠργθρ, 88 'ηῃ {0 ΧΧ.΄. δὺ ἔχ. χχ. 2], ἰξ 

Βιδ 48 [ὉΓ Ὅτ, ἰλιοϊ οἰουάα. ΟἿ, ὀρφνός, οὗ- 
δοιγο, ἐατκ. ᾿ 

γον. 7. Ἐμακάρισεν --Ξ ἜΣ ἘΝ, Βαϊ ἰδ ΒΘΟΠῚΒ 
ἸἸΚΟΙ͂Υ, 848 ΕὙΪΊΣβο 6 ΒΌΡΡΟΒΟΒ, [μδὺ 10 τγᾶβ. τοδὰ ὈΥῪ 

τηϊσίακΚο ἔον ὙἿΝΝΝ, σίγα οα ἀΐηι. 
εν. 8. Συντέλειαν καυχήματος. ὙΥ͂ ΔῸ] γΘΠ 6 ΓΒ, 

ψῦ Π6 Α. Υ'΄,, ρεγγεςΐ σίονῳ, ρον γεοίο οἰογίαίἸοπῖδ 
ΒτοΙβο ποι δσ, βωπιππὰ ἐρίοπαοτὶβ εἰ ογπαίιβ. Βα ογ 
[6 Ἰαϊῦοσ ασθοῖς ποτὰ ὉΠΟΣΘ ῬΓΟΡΒΌΪΥ βίοοά ἴῃ (Π6 
Ἠοῦτον ἰοχῦ ΝΕ Σ (οἴ, ἐπδρ. χχὶ. νϑυ, 11), {πὶ 
8 ογπαπηιθηΐ, δοαιῖγ, ντὶ ἢ ἃ τοίθγθηοθ ἴο ὕ86 Ὠϊκῆ- 
ΥἸΘΒΟΥ ΤΟΌῸΒ, ψὨΙΘὮ ΔΥῸ αἰύογναγ 8. τηϑηοῃθά. 
ἕξ 1.11; 16. 1.1; δὰ (πὸ ΤΧΧ. δὲ 1 Ὁ σου. 
ΧΧΙΧ. 1].-- Ἐστερέωσεν. Τμΐ8Β ατεοὶς νγοσὰ [88 

[10 56η86 οὗ σοηλγηπι, δεί(ἶ6, ἴῃ ἴ)6 ΣΧ, Ὀπὲ ῥχοῦ- 
ΔὺΪν 6 σίνοηῃ ΠΘΙΘ 88 ἴῃ ἰγδηβιαίοη οὗ ΓΤ, 
ΒΟ δὖ 18. χχὶϊ. 21, τὶτ 6 ἀου]θ δοσυβδίῖτο, 
ἢ88 [6 πιρδηΐηρ' οὗ σίγα αδοιίΐ, ρεξ οησ. Οἱ., ποτ- 
ονϑγ, ἔμ Α. Τὶ. δῇ (δι ρἴδοοθ. 

γον. 9θ. Ῥοιωθδζδχιδίθθ. ΤΉΘΥ ψΌΓῸ τηϑᾶς οὗ 
σοἰΐζοῃ οὗ Βον τα] ςο]οσΒ, δηὰ ροϊάθῃ ὉΠγοδὰβ τ ΣΘ 
ἱπύθσσονοθ. Οὗ. 7επί. οί. --- ὙΨΙΌ ΤΟΘΔῺΥ 
οιϊᾶθῃ 6115. Αοοογάϊηρ ἴο εν ἰ5ἢ δυϊμογί 68, 
τπς 06118 6ΙῸ βαυθηϊγοῦνο πῃ ΠΌΤΟΥ; δαὶ ὉΥ͂ 
ΟἸδπιοῦῦ οὗ ΑἸοχαηάγία ὉΠΟΥ͂ 816 δαι ἃ τὸ ἤδνθ Ὀθθη 
ἴγοθ υπάγοαά δπὰ δἰχῖγ. Οἱ, Εχ. χχυἔ[ί. 338-35, 
ὙΠΕΙΘ ἃ αἰ θσοηῦ ΓΘΆΒΟΙ 18 ρΊνΘη ΤῸΓ 16 06}}8. 

γεν. 10. ΑΔ ΒΟΙΪΥ͂ χασταθῃῦ, ΠΑΠΊΘΙΥ, {Π6 δρμοά, 
τ ΒΙΘἢ 18 Πογα ἔα ΓΌΟΙΣ ἀοβογὶ Ὀ6ά. -- Ποικίλτοῦ, Θχὼ- 

Ὁτοίάοσοσ. ΤῸ Ηρδῦγον νγὰ8 ἀουθί]ε8α ὩΠ)Ἴ, 
»ίωπιαγίιδ, ὁπα τοῖο αδοἶβ ιυἱξὰ οοίοτβ, ἷ. 6., δεισε οἡ 
οοἰογεά εἰστὶρ. ὙΠῸ βΒρδῃΐβῃ γεσαπιατε δα 118] 18 ἢ 
γἱ σαιηαΥ, 10 ὁπιδγοίἰογ τοἱίὰ ἰδα ποεαΐδ, ατὸ Α]1ϊ1θὰ τὸ 
118 σοτα, --- Βγθδβίρ)δθθ ( λογείῳ, οταςσία, οἵ 
δρεαζὶπησ-ρίαςε) οὗ λαδατηοδαῦ. ΤῊΘ ρεδκεμίαία οἔ 
τῆς Πρ ῥγίθβῦ, βυϑροηάρα ἔσγοτη ἢΐβ πϑοῖκ, τὴῖϑ 
ῥγονϊ ἀθὰ νυν ἢ ὕννθ νθ ῬΥΘΟΣΟῺΒ βίο 65, δη ἃ ἴῃ βοῃιθ 
ΤΥ βίο ουΒ 8 Υ Π6 Μ11 οὗ σοα τᾶαϑ σοπιτηπηῖ- 
ςδίθα τῆσουρἢ ἰδ. -- Δήλοις ἀληθείας. ὙὙΏΔΣ ἰ5 
ΚΠΟΥΗ ἃ8 [6 Ὀτίπι δὰ Τῆυταππ ἰδ τηοϑηῦ, δηὰ 
6 ἤᾶνΘ 80 ὑγϑηβὶαίοα. ΟἿ. τ. ἴῃ δι} 5 Δι. 
δ ςι., δι υοσο, αἰνὰ τοτηδυῖβ πῃ Οὐπι. αὐ 1 ἘΠ4. ν. 40. 

γεν. 11. αγτάνϑῃ (γλύμματος, 33. 348. (ο., ἀ6- 
τἶνο ΡΓΌΓᾺ]}) {τ 86818. ΟΣἹὨ Ἐχ. χχνῖϊ. 11, “11Κ6 
τὴ δηρτανῃρ8 οὗ 8 δἰρπεῖ;᾽," 8180, Εἰ} δ. χα χυΐ. 
27. 

εν. 12. Στέφανον. ΤῊ δοσυδαινο ἰδ Ὀθοὰ 89 
θοΐηρς ὕπο οὐ͵θοὶ οὗἉ ὉΠ0 γϑγὉ ἴῃ τ Σβθ 9, Ὦ6ΥΘ μάθυ- 
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διοοῦ. Ο(Οξ,, οὐ ἴθ πηοϑδηΐηρ οὗ [18 νϑτβο, Εχ. 
ΧχΧΥΙΠ[. 86, 37. ---- ̓ Ἐκτύπωμα σφραγῖδος ἁγιάσματος, 
Ι1Δι., απ υἱπ ἴηι τεί 9 7 οὕ α εαί 7 λοίϊηι688, ἷ. 6.» 
6 ΡΪ]δῖθ νυ Ὠἰοἢ ἴθ Πἰρἢ ρτϑδῦ ΟΤΘ Οἡ ἢΐδ ὈΤΟῪ 
Βεὰ ΘΠΕΤΑΣ ἐα Ὅροη ἴῦ, κα (Π6 Ἰούϊεγβ οὗ 8 868] 
τίη, ““ Ἠο] ποβδ " (τὸ [Π6 1.τὰ)]. ΕὙΈΖΒΟΠ6 ποῦ]ὰ 
θὰ γϑγϑο 12 νυ 1} ἔργον ἰσχύος, Δηἃ σοπποϑοῦ ψηδὲ 
ἔσο! ]ονγβ τυ (Π6 181} γϑυβα, δΌΡΡΙ γἱηρ ατγε ἰΐου, 
ἷ. 6., [656 ζ7ΑΓΤΏΘΠΙΒ: 4, ἀεδίτὰ ΜΝ ἰλε ἐγέ8 ατὰ ἰδευ, 
οἷς. Βαῖ οὗ. 7εχί. ΝΝοίεδ. 

ες. 1358. Ἕως αἰῶνος. Ηδετο, ἴῃ 8]] {Ππ|68, 
ποῦετ. ΟἸἤ θυ, οοῃπηθοοίΐηρ ἴποθ86 τνοσὰβ 1 [ἢ}6 
Ῥτγονῖουβ ᾿ἴπ, του] ΒΌΡΡΙΥ απά δλαϊί ποὶ δε, ᾿ῃ 8 
τοδί [ΘΓ γεΐοσ ἴ0 6 ἔιιξαΓο. 
ορ. 18. σομδθοζσαϊοᾶ δίῃ. [121., Μιὰ λα 

λαπαάβ. Οἷ. τἴι6 ΧΧ. δὲ δυάς. χυὶϊ. 5, 12, ὙΠΟΥΘ 
πληροῦν ἷἰδβ Ε]580 πδοὰ ἰπ 9 ἀεβογρίϊου οὗὠἨ ἁ {8 
ΣΘΤΘΙΠΟΩΥ. Οη (ἢ ΘΟΓΟΙΏΟΩΥ ἰἴδο]ζ, 866 ὅδ: 0} 8 
Βιδ. ῖει., ατὶ. “ Ῥτίθδβι." 

γόον. 16. ΕῸΣ 8 ΤΩΘΙΩΟΣΙΔΙ, ΟΥ 701 α διιγηί 0778 7- 
ἵπσ. ὙΠαΣὲ ρῬδυῦ οὗ [86 τηθδ οὔ ϑυϊηρ τ Ομ. νγ88 
Ὀυγτης ΒΘ. 8 ἴο Ὀ6 τηθληϊ. Οἵ, χχχνυ. 11. 
ες. 17. Ἔδωκεν αὐτῷ ἐν ἐντολαῖς αὐτοῦ, ἔξου- 

σίαν ἐν διαθήκαις κριμάτων. Οδδὺ που]ὰ βιγῖκο 
οὔῦ [86 σΟΠΊ.8 ἐξ ίεσι αὐτοῦ, δὰ Τοπάοῖ: “ 2{ς 
σαυε Ὺἀϊΐπι ἵπ Ηἰ δ οοπιπιαπἀπιεηί8 Ῥοισεν (ον, Αἰοησ 
το Ηἰΐε οοπιπιαπάπιεπίδ σαὺά Ηε ἀϊΐπι Ῥοιετ) ἐπ (λε 

ἰαιῦ αοοογαἴπῳ το ιοϑλϊοΐ τίρλέ ἐδ δροζεη." Ὧο ὟΥ εἴϊο 
τοηάοτβ: “76 φαυε ἀϊπι, ἀσοογαϊΐησ ἰο ΜΠ δ οοπι- 
πιαπαπιεηίβ, Ροισον οὐεν (δε ογαϊπαποεβ ὁ7 τίσῆϊ," 
Βυμδβοηβ Διδείιρετί, οταϊτἰπς ἴθ ῥτγοροβί οῃ : 
“Ηἶξ ἱἐπιγιιϑίεα ἰο ἀϊπι Η 8. οοπιπιαπαάπιεηϊδβ, ΡοισεΥ 
ΟΥΕΥ͂ ἰδ ογαϊπαποεβ οΥ τὶϑἀϊ." Ἐυϊζβο ἢ. {ΠῚ Π ΚΒ 
πδῦ τΓΠ0 ἢγαὶ Πα] οὗ [6 νϑσβὸ σοῦ σοΥσοβρομα 
Ὀφιῖοῦ ἢ [Π6 Βοοοῃά, ἰξ τοηἀοσοὰ : “ ο ρτβηϊοα 
ἴο πηι ἱπ Ηἰβ8 σοτηδιμηθηΐβ, ΤῊ δι ἢ6 βῃου ὰ 
ἢδνθ ῬΡΟΘΡ ΟΥΘΥ [06 σον Ώ8η18 Οὗ ὕΠ6 Ἰανν." 

Ψοσ. 18. ΟΕἐ. Νυμῃῦ. χνὶ. 8 ΗἾ, ; χχυὶ. 9. ΤῈθ 
πϑιηΐηρ οὗ [6 ἴδιαν οὗ Κογδῇ, οἱς., “ βίγδῃρεῦβ," 
ἀοεοβ ποῦ δϑϑίω ἴῃ ρΐδοθ, δῃὰ ἴδ Ἵοομπ͵θοΐατε οὗ 

ἘτΠύζθοιθ ὑμπαῦ [86 Δαῦμοῦ τεδὰ ὩΣ ἱπδίοβδα οὗ 

ὩΥΤΙ, ργεβιμηρίμοιιδ, ἰδ στο ἢ οὗ οοπδίἀοτγβίίοῃ. 
γον. 20ὅ.ὡ Ἐν πρώτοις, δεΐογε αἰΐ, ἢγοὶ 7 αἱ, 

ἐδρεοίαϊϊψ. Το Ὀταδα 85 ὉΠ} πηοβῦ ὩδοΌΒΒΑΡΥ Ὀπϊῃρ 
15. σίνϑῃ [Πἰ8 ΤΑΤΊΕΟΙΑΣ ῬΓ͵ΙΟΙΆΪΠΘΏΟΘ. 

ε:. 338. [Δἱι, ἐπ φοοάπεδβ οὕ ἱποἰϊπαίϊΐοη, (προ- 
θυμίαΞ), ἱ. Θ., ἐπ φοοά ἱποἰἱπαίέοη, αἀἰδβροδί(ϊοη. 

γεν. 24. Προστάτην (προστατεῖν 18 δΔαορίθα ὉΥ͂ 
ΕΥ̓ 25 9 ἔτομι 106. 157. 354.) ἁγίων. ΤΠ ᾿δίτοῦ 
ποτὰ, 85 ὕΠ0 σοῃηῃροίίοι του ]ὰ Ἰοδα υ.8 ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ, 
ΡΓΙΟΌΒΡΟΙΥ γϑίουβ ἴο ἴΠ6 ῥγτ᾽οβίβ, ἀμὰ ποῖ ἴο {Π6 ἴθ1}- 
ΡὈΪθ. 8ο Ὁτυρίαδ, 11η49, )60 ͵οίίο, ΕὙ 2868, 
δα Οὐ ΘΓ. 

ΟἙάριεε ΧΗΥ͂Ι. 

1 ΦΈϑῦ8 βοῃ οὗ Νγϑ ἦ τοὰϑβ ταὶ ρη ὅ ᾿π αν ὃ 
Απᾶ τσας [Π6 ΒθσοΘΒΒΟΣ οὗ Μοβββ ἴῃ ῬΓΟΡΘΟΙ68 ; 
Ὕ7Πο νγ88, δοοογάϊηρ ἰο δἷβ πϑιμβ,, 
Οτοϑί ἰῃ βαυΐηρ Η]8 οἱϑοὺ, δ 
Τὸ ἰαῖκθ σθηρθϑῃοθ οἢ ὅ Θπϑιηΐθϑ ὑμδύ Γο88 ὯΡ δραϊπβὺ ἐῪ6)2, 
ΤΠδὶ 6 ταϊσὺ βού 18Γ86] ἴῃ {μ6ὶγ ἱῃ]ιον ἴδηοο.ἷ 

δι 5’ Οὐ ιϑ 

ΗΟ νγαβ δο σίογ θα, ἤθη 6 164 " ἊΡ 18 Πδπάβ, 
Απᾶ ἀτοὸν οὐἱ" λὲδ βτΤοΟσα ἀρ ηϑι (Π6 οἰ{168] 
ὝΥ8ο Ὀοἕοσϑ Εἷπὶ 80 τρδᾶθ 8 βίδπα ἢ ἢ 
Εὸν ἢ [Π6 1,ογὰ ᾿ιἴπη5618 Ὀστουρῃῦ λὴδ ΘΏΘΙΪ68 πηίο δίῃ. 
Ἀιὰ ποὺ (6 βῃ ρῸ 801 ὈΥ͂ ἷ8 τη68}8 ἢ 
Αμπὰ ἀϊὰ ποῦ ομ6 ἀδύ Ὀθοοιηθ ᾽δ ἔννο ὃ 
Η6 “4116 ἀ ρου [86 πιοϑὲ εἰσὶ Εα]οτν,}, 
ὝΒθὴ [86 ΘΙΗΘΙΑΥ͂ δ ργϑββϑα ἀΡΟῚ ἷπη ΟἹ ΘΥΘΙΥ͂ 8169, 
Απά {86 στοαὺ μοτὰ μοαγὰ Πΐπα : 1 
ΗΔ]]βίοῃββ οὗ πιϊρ Ὁ ῬΟΥ͂ΤΟΡ 
Ηὸ Βυτ]ρα ἄογγῃ ἀροη [Π6 Βοβι1]6 πδίΐοῃ, "ἢ 
Ἀπά ἰπ {896 ἀδβοθῃηΐ 18 6 ἀδθδίσογϑα ὑμϑῃχ δαὶ τϑϑἰβίϑα, 
Τμαῦ 0116 παίοῃβ ταΐρηῦ ΚΠΟΥ 411 Πἷβ ἀττωδιηθη, ἢ 
Τηδὺ ἢθ ἔουρὮι 2. Ἰὴ {86 βἰσαὺ οὗ {μ9 Τοτὰ ; 
ΕἘὸν 31 Βὲ [ο] οσϑὰ {9 ΜΙρῃην ΟἿ, 

γοτε. 1-4. --- 1.4. Υ. : 1560 (60 Χ. 248. 6ο.) ϑοῃ οὗ Ναῦο. 
γεϑέςι422). 8 [80 ΔΙ (ἐεχὲ γες., ἦν πολέμοις. 
ΟΙὰ 14δι.). 
Ἐτιισϑο 686 ἰοχ). 

Εἶἰοῦγ καὶ Βο, ἤθη λὲ ἀϊὰ 7. 

268. Οο. ; ἐαχί. τες... τῷ ἐκκλῖναι). 10 βἰοοά ἰο ὦ. 

(860 Οὐπι.) 18 γγ8δ ποῖ... 88 Ἰοπᾷ 88 (πρὸς δύο). 
νοι. ὅ-3. --ΜΆΑΥ͂.: Ἰοσὰ (δυνάστην, πιϊἢ κύριος ἴῃ ἐδ δϑοοοηὰ 11η0 20] 6). 

Ὁ (Κσ σός; σαοοῖνοα αὐτοῦ ἥτοιι 111. Χ. δδ. 106. αἰ. 6ο. ΟἹὰ 141. ; ἐεΖέ. γϑε.. αὐτῶν). 
4δο Ὀδέ119 ἴο ζ811 Υἱοϊ θη εἰν (800 Οὐ.) προῖ τ6 πδιίοῃ (ἐπ᾽ ἔθνος ; 248. 6ο., ἐπὶ ἐθνη). 

19 4}1} 861} δἰτϑοη χει (πανοπλίαν αὐτοῦ. Εἰσὶ [ΒΟΟὨ9 Τοοοῖγοα ἴπΠο ἰδὶῖον ἔσοιτο 111. Ἡ. δὅ. 106. 1δὅ. 
167. 268. 254. ΟΙά [Δὲ. ; ἐσσί. γος., ἩΪῸῺ 11., αὐτῶν. 860 ὑδηι.). 

ἥσει. ΆὅΜοο (Ὁπι.). 

εἰ Αὐὰ (καὶ γάρ). 

3 γαίοηϊ (κραταιός. ΤῺ ἨοΙΆΘΡ, 82 ορίἐδοῖ οὗ Μοῖρα, Ζίεγη, 
Ἐτὶ ἐΣβοῦθ τοοοΐγοβ ἐπο ἀδὲ. δίηρ. ἤγοια 1Π|. Χ. Ο. 106. 166. 167. 248. 0ο. 

4 ͵7.ο δοοοτάϊηξ ἴ0 Ὠΐδ ὨΔΙ)6 88 τηδάο τοδί (1 σοπηϑοὶ μέγας ἩϊΕΔ ἐΠ6 ζο!]ονγίης ᾿ΐπο, ἴῃ ΒΑστηοηΥ τυ [ἢ 
δ ὰν ἐδ (ἐπί) βαυίης οἵ πο οἷοεῖ οὔ Οοἀ (αὐτοῦ, {. «., 6οἀ 5). 

Τ (ἡ τίεσδοῖο δάορίϑ κατακληρονομήσῃ ἴτοιυ ΠΙ. Χ. δδ. 168. 167. 248. 264. Οο. ; ἐεχί. γεῦ., κληρονομήσῃ). 
6 Απὰ ἰκκίης γϑηβοδοο οὗ ἔδ6. 

8 Ἠον κμτοδὲ 
ὃ ρἰγοϊομοὰ ουὖὲ (ΕτἐΊΣδο 9 δάορίβ ἐν τῷ ἐκτεῖναι, ἴτοτα ΠῚ. Χ. δδ. 106. 166. 167. 248. 

1. Κον (ῬΡΣΟΌΔΟΙΥ ἴοΣ ἾΩ,, διὰ ἰὸ "6 σαῃἀεσοὰ μοζὸ ισλδη). 

158 Θῃηθτηῖοα (800 ΟΌη1.). 
11 Λμα Ὑϊτ Ἀφ Ἰοἴοποδ. ... τοϑὰθ 

18. [η0 ἀδεοδηῦ οὐ Βείλογοη (ἐν 

88 Βοοδῦδο (ὅτι) Ὠ0 Ζου δε (ἰἰὲ.. Δὴς δαιέο τσαΔ). 



806 ΤῊΒ ΑΡΟΟΘΕΒΥΡΗΑ. 

1 ΤΙῃ ἴδ6 {ἰπ|6 οὗ Μοβθβ 8180 6 δοϊθα ρου γ, ἷ 
ΗΘ δῃηά Οδ]ϑὺ βοῇ οὗ Φϑρβοηηθ, ἢ 
Ιὴ {ἐπαὺ ἐλεν πιὶυμβίοοα {86 ΘΠΘΙΩΥ, ὃ 
8614 ὁ 1ῃ6 Ρθορ]θ ἔτγοτα βίῃ, 
᾿Αμὰ δρρθδβϑᾶ ὑῃ6 το κοα τηυστηυτίηρ. 

8 Αμπᾶ οἵ εἰχ μυπαγοα ἱΠουδαμᾶ Ρθορ]θ οἱ ζοοΐ, (ΠΟῪ ὑνὑγὸ ΘΙΘ Ρσαβοσυϑᾶ, 
Τὸ Ὀτίηρ ἴμοιὰ ἐιΐο {86 Βοτίίδρο, 
Τηῖο ὅ ὑΠ6 δηὰ (δαὶ βονγθι τ τὰ] Κ ἀπ ΠΟΙΟΥ͂. 

9 ΤῊθ Ιογὰ σὰν βίσοηρσί 4180 ὑπο (ὑΔ] Ὁ, 
Ἀπὰ ἱἰ 5 τουηαϊπϑᾶ πὶ εἴτη ππίο οἱ ἃ Ἷ ἀρθ ; 
δο (δῦ ἢ6 νοῃὺ ἊΡ ρϑϊπβὺ ὑπ6 1} οουμίσγ, 5 
Ἀπα Ηΐ8 βθ6α τηδἰ ἰδ ηθα (86 ροββϑββίοῃ," 

10 Ταῦ 8]] (μ6 ΟἸΠ]άτοϑη ᾽5 οὗὨ 18Γγ86] ταϊρῦ 8660 
Τπαὺ ἐξ ἐδ σοοᾶ [0 ζ01]ον ἐπ6 Τωοτσὰ. 

11 Απᾶ ἔπε "ἢ Ἰυάροβ, ΘΥΘΓῪ ΟΠ6 ὉΥ͂ ἰδ Πδη10 : 13 
ΑΒ ΤΩΔΗΥ͂ ΠΘαγίβ 88 15 υγϑηΐ πού 8 Ἡ ΒΟΥΪηΡ, 
Ἀμᾶ 88 ΤΏΔΗΥ 88 [ὈΣΠΘα ποὶ ΔΊΓΑΥ ὁ ἔγοιῃ {π0 Τοτᾶ : 
1,6ὺ ὑπο ὶν ΠΙΘΙΠΟΣΎ ὉΘ Ὀ]ΘΒ86.}δ 

12 1, {μοῖὶγ θομθ8 σουῖνα δρϑίῃ ἔγοτῃ ἐμοῖς σταᾶυθ, "δ 
Απα ἰοὺ ὑπ ὶγ ὩδΠ16 ΓΘΗΘΥΝ ἰ(86 17 ἴῃ {Ποὲγ Βοπογϑᾶ βομβ Ϊ ἢ 

18 Βεὶ]ονϑὰ οἵ "ἷβ 1ωογὰ τνγᾶβ ϑ'δμῃιοὶ, 
Α Ῥσγορβμοὺ οἵ 89 1ωοσὰ, 6 ϑβϑίδ} βηθα 8. Κίπράοιῃ,}} 
Αμὰ δηοϊπίθα ῥυΐῆοθβ ΟΥ̓ΘΡ Ϊ8 Ρ6Ορ]6. " 

141 ΒΥ ἰδ9 δᾶ οὗ [0 1,ογὰ δ6 Ἰυαροα 1[Π6 δουστορδίοῃ, 
Αμὰ [89 Τωοτὰ δα γοερϑοὺ ἀπίο Φδοοῦ. 

15 ΒΥ ἢΪ8 ζ  (Π Ὁ] Ππ688 ἢ τγγδβ ὑσουθᾶ ἃ 1 ρσορδοί, 
Αμᾶ ὃγ δβ νγοσᾶβ Ὁ [6 τνδβ Κποῦγῃ 88 ὑχυβυ σ Ὦ Ὁ 866 Γ. 5: 

10. Ηθ ολ]]ϑὰ 4150 “3 ρου τ} τιϊσηὶγ Τωοτὰ, 3 
ὙΠ ΘῈ [ἰδ ΘΟ Π168 Ῥτθββοὰ προη ἀΐηι ΟἹ. ΘΥΘΙῪ 5ἰ4ο,᾽ 
ὝΒδὴ ἠδ οἴογϑὰ ἃ 5 βυοκίηρ Ἰδτη. 

17 Αμὰ ἰδ Ιωυγὰ ὑμπυπαογρα ἔσοσῃ ἤθᾶυθῃ, 
Αμὰ νι ἃ στο σουθυοσαίίοῃ ᾿᾽ τηδ46 δ18 γοΐοο ἰο 06 Βοασά. 

18 Αμα ἢ ἀδϑβίγογϑᾶ [86 τυ ]θγβ οἵ [ῃ6 Τγχίδηβ, 
᾿Ἀπᾶ 811 86 ῥ᾿γΠπο68 οὗ 186 ῬΆ]]18 168. 

1. Απμα Ὀοΐογα {Ππ6 (ἶπηθ οὗ Ηἷδ8 δἰθσιιδὶ 53. 8160Ρ ἘΘ τηϑδᾶθ ργοὐθϑβιδιοῃβ ἴῃ [86 βἰρῃςΐ οὗ 
[Π6 Τιοτὰ δηὰ ἢἷ8 9 δηοϊηϊοα, 

1 ᾶνθ ποῦ ἰδ Κθὴ ΔΗΥ͂ ΤΏ8Π᾿ Β φὈΟ(Β, Β0 τη ἢ 88 8 Β8οθ; ὃ 
᾿Ἀπὰ [0 τηδῃ αἱὰ δοοῦβα Πΐτῃ. 

20 ΑΑπᾶ αἴϊοσ, δ 76}] δβ]θθρ 5: ἢ6 ῥσορβμοβίϑα, 
ΑἈμπὰ βδμονθαᾶ ὑδ6 Κὶπρ' ἢἷβ Θῃα, 
Απὰα ἸΙ θα ὅ᾽ ἋΡ 18 νοΐοθ ἔγομι [86 δαγίϊι ἴῃ ῬΤΟΡΈΘΟΥ, 
Τὸ ὈΙού ουἱύ [16 ἰΓΏΒΡΤΕΒΒΙΟΣ ὅ" οὗὨ [86 ρΘΟΡΙΘθ. 

οτα. Ἶ, 8. ---Ἰ ΑΟΥ͂. : ἀἰὰ ἃ τσογῖξ Οὐ ἸΏΘΓΤΟΥ. 3 109 δοὴ οὔ δορῆυπηο. 8. οοπρτοκδίίοῃ (ἔναντι ἐχθροῦ : ἐναντίον 
(28., ἔναντι) ἐκκλησίας, 28. 248. 258. 060. Οἷ. Ναπιῦ. χίτ!. 80; χίν. 6-10). 4 Απὰ τ δοϊὰ. δ σοι πο (εἰς δὲ ἴα 
Ῥτγοοοάϊης 116). 

ΨοΣα. 9, 10. --- 6 Α. Υ΄. : ἩΓεϊςἢ. τ ὉΪ6 (ηοὲ ἴῃ [ὰρ ασϑοϊε) οἱά. 8. φηἰοσϑὰ ΡΟ (ἐπιβῆναι. 1 Σαπάοε, πὶ ἃ 
Βτοιδομβποίάοσ, ῦο Ῥοϊέο, Ἐσί ἐσεοῆθ, δη ὰ Βιιῃβοη ̓ Βιδείτσετκ) μ6 ΒἰχὮ ΡἾδοδα (τὸ ---80 111. Χ. Ο. Η. δῦ. Δ]. Οο. --- ὕψος 
τῆς γῆς). 5. ονιδίποὰ ἐὶ (κατέσχε) 707 δὰ μοσϊϊαθρθο. [0 1͵{., δον. 

γοσβ. 11,12. -- ΠΑΝ. : εοπεεγπίηρς (86. Σ (11. δατοοδ τ Χ. Α1]4. ἴῃ τοδάϊης ἑκάστῳ τῷ) ὈΥ τπδπι6. 18 Ὑ0.9 
Βοασὶ σοὶ. 4 Νοὸν ἀοραγίοὰ (καὶ ὅσοι οὐκ ἀπεστράφησαν). 15 (Ἰμξ-., ἐπ δἰεαεῖπρ9.) 15 Βουτίδῃ (ἀναθάλοι) ουὲ οὗὨ πες 
Ῥίδοο (τόπον, ἴῃ [Π9 δοῃδο οὗ διυγία! ρίαες. Οἱ. Μαιῖ. χχυ]. 6 ; Μασὶς χυὶ. 6). 17 180 πδχρο οὗ ἔλοπι ἴπδὲὶ τότ Ὠοπουτεὰ 
δε(1 οοπῃοεῖ δεδοξασμένων πε ἐφ᾽ υἱοῖς, πὶ Ἐχ᾿ ἔσϑομο, Βαμδοῦ 5 ΒΒ δείισοτῖ, ἀπιὰ οἴμοτβ. Βαϊ (6 δβοηίθπμοθ ἰδ δ. 
ΨΆΓΑΙΥ οοπεϊσχυοίεά, ἀπὰ [Ὁ δοοσηδ ᾿ἰκοὶν ἐπδὺ [89 οτἰρὶ δὶ ἰδ ποῖ ΘΟΙΤΘΟΙΥ σϑηδοχοά) οοπεπιιὰ (ἀντικαταλλασσύμενον) 
ὍΡΟΣ; ὑμοῖν οἰ Ἰάγρῃ. 

Ψοτσα. 18.516. --- 18.Α. Υ. : Βατοῦοὶ, ἴδ 6 Ῥτοριιοῖ οὗ {δ 1,οτὰ, Ὀοϊογοάᾶ οἵὨ μἰ5 Τοτὰ, ἘδίΔΌ πο ἃ Κίπφάο. 1 Τουπὰ 8 
ἔσο (ἠκριβάσθη ΞΞ ιραξ ἐχαοεν Κηοιον ; ὨόΤΟ αμλεπέϊεαίφα 8Ά, Ῥγουοὰ ἃ). Ἔ ποτὰ (δο 23. δδ. 248. 268. 2396. 00) πώ 
δε [αἰ [70] ἴῃ νἱδίοῃ (πιστὸς ὁράσεως). 
Ψοῖ. 16-20. --- 13. Δ. Υ. : ογτῖΣ 8160 (καῶ). Ὁ 1, οτὰ (806 Υἱϊὶ. 1). ἍΜ (Οἵ. τοῦ. δ, ἰ8 [8:6 Βᾶσῶο ατθαὶς σχοορὲ ἐμὲ 

Βοσο δίδιιὰϑ ἐχθροὺς αὐτοῦ ; ἔμοτο, αὐτὸν ἐχθρούς.) 356 ἐῆο. 55 ποῖίβο (ἤχῳ ; βροντῆς, Η. 248. (0... ΣΕ’ (860 Οὐ». δυὰ 
Τοἰϊτοἀποϊλίοη ἴο Ργοδοηξ Ὀοοῖς, ΡΡ. 276, 211.) 5 λὲ )οικβ (πρὸ καιροῦ κοιμήσεως αἰῶνος. Οἵ. Φοδῃ χὶ. 11 1.). 39 (υοἱὲ 
ἴῃ ἐο αγοοκ οὗ ἐεχί. τες. Ὀὰϊ δὐἀοὰ Ὀγ 248. Οο.) 890 (Ιὐἰς., αοοάδ, οὐϑσὶ ὑοὸ β!οϑθθ, 1 δ Ὡοὲ ἰδίῃ ἔσζοξῃ ΒῺΥ 86} }.) 
81 Ἠἷ6 ἀοαδίϊ (ὑπνῶσαι. 1 ἰκ δῇ ἱπιδγοοίίηρς ἔδοί ἐμδὲ ἀδδὶ ἐδ δὲ ἐπὶκ ροχοὰ σορσοδϑηϊδὰ 88 ἃ β]ο}ρ. Οἵ. (λο ϑοοοιά το". 
γίοιι ποίθ). 2 (ΕΥΪΣΔΟ. 6 τϑοαΐνοϑ, ἥτομι 111. ΣΧ. Ο. δδ. Δ]., ἐπροφήτενσεν ; εχ. γες.,) προεφήτενσε.) 85 114, 
8ὲ πιὶοκοάποϑα (ἀνομίαν ΞΞ ἐγαπλργεϑείοη οὗ (δ ἰδ ν). 
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Ομ ΧΗΣ, : 

ον. 2. Τιδίθᾶ ὮΡ πὲβ βδῃᾶβ. Νοῖ ἴῃ Ῥγδυϑυ, 
ὉὈαιϊ ΟΒΌ]ΘΙΥ. --- Ἐκτεῖναι 16 ἀου Ὀ11685 16 οογθοὶ 
δυόμιρ ΒΟΓΟ ἴῃ [ἢ 8680 Οὗ γαι οἱ ; Ο]ἀ 1,δείῃ, 
7αείαπάο. 

γος. 8. Τοὺς γὰρ πολεμίους κύριος αὑτὸς ἐπήγα- 
γεν. ΤὨΪδ8 ταΧχῦ ἰ8 ἈΡΡΘΓΘΏΟΥ οογγοοὶ. ΤΠ6 Τηθ8ῃ- 
ἴῃ, ΒΟΎΘΥΘΓ, 18 Ποῦ 40 Εἶθασ. Τακίηρ (ἢὴ6 ΨοΟΓΑΒ 
ἴῃ Ποῖ ὨδίιΓΑΙ εἰ πὶ βοδιίοη, τ1Π6 τοηἀθγίηρ ψοῦ]Ἱὰ 
ὕὈ6: “71λὲ 7οτά ἀϊπιεῖγ ἰεα ρ ἰλα ἐπεηιν ; " ἷ. 6., 
Ηο οἀ ἼΠπ6πὶ ἘΡ ἴο Ὀδίι]θ, ποῖ 48 τ1ποἷὶν ἀϑέθη θυ 
δας ἔον μεῖς ονογῆγον. Βυμθοη Βιδείιοετξ 
ΤΠ ΘΓ: “ Δὸν λα δοτγα ἀϊπιδεί  ἀεγεαίεα (ἦε ἐπετιν." 
ΟΥδοσ : “ Ἰράεη (ὅτε ἴον 3) ἠὲ ισαφφὰ ἰλε Ἰτσατὰ οΥ 
ἐλε Ζονα ᾽"" (πολέμους Κυρίου, Ἡ. 348. Οο.). 
εν. 4. ΤῈ πιδίίου 'β ποῖ ΘΟ Ύ ΟΥ̓ ΤΟΡΓΟ- 

δοηίο. [0 158 ποῖ βαίὰ ἴῃ Φοβῆυβ χ. 12,18, ὑμδῖ 
186 δ τοεηξ δαοῖ, Ὀὰΐ ΟὨΪἹΥ τῃ δὲ ἰδ δύοοι δι}}}. 

γοσ. 5... ὝΈΘΣΩ [89 ΘΩΘΙῺΥ Ῥχοδδβοὰ ὍΡοιι 
χω. ΟΥ̓ΑΠΙΔΙΟΆΙΥ δηαὰ Ὠἰδυοτγίο δ, ἴὸ στ ου]ά 
ὈΘ6 ΤἸΏΟΣΘ ὨδίπΓΑΙ ἴο πᾶ αὐτόν ὕπο δι} 0796 ( ἤ λλπ 
ἂς Ῥυεββεαῖ ἀροὴ [ἠδ ἐποπιῳ, οἷς. Οἱ. Φοβῇ. χ. 11), 
Δι δου ἢ 186 οτος Γοπαθγίηρ ἰδ ποῖ ροβὶ νον ἰῃ- 
ΓςοΥτσζοοῖ. 

Ψοσ. 6. ἘΠίζηομο δὰ οἴἤοσβ που γοδὰ, τὶς} 
1:6 ΟἹὰ [Διΐη, πολέμιον ἴοτ πόλεμφν, δηὰ {ΠΘΥΘΌΥ 
δ Δ0]6 ἴῶ ρμἷνο ἴο τὰ νοῦ ψ ἢ ς ἢ ὑγθοθάθθ {10 
τοοϑηΐπρ ὙΠΟ, ἢ ΟἿΠΘΥ (8568, ἰδ δἰνδγδ ἢΔ8 ἴῃ 
[οἴ .-- Ἐν καταβάσει. Νοῖ ἐπ ἰλεὶγ γαἰϊης 
ΟΥ αεβοεπαϊπο, Ὀὰι ἐπ (λὲ ἀεροεηὶ, ἱ. 6., οὗ Βειῃ- 
ΒΟΓΟΏ, ΟΣ ἐπ δε (ὨΔΙΓΟΥ) ρα4ε8. Οὗ, Ηετοά, ἱ. 186, 

ΥἹἱ. 228 ; δηᾶ, ἴοῪ [6 Ὠἰἰπέοτίο δὶ] ἔαλοῖ, Ζοβῃ. χ. 11]. 
--- Α}} δία δστωοδσωδηῃξ. 16 σρϑβοη χίνθῃ ἔου [Π|18 
ἀἱδρίαν οὗ ἀἰνίῃθ ῬΟν ον γ188 ὉΠδὺ (Π16 Ὡδίϊοπ8 της 
ΚΙΗΟῊῪ 811} Φοϑ δ᾽ 8 ἈΣΙΠΑΙΏΘΩϊ, ὨΔΙ)ΟἾΥ, ἢἷδ Πη68η8 
ΟΣ σαυτυΐηρ, ΟΣ ὙΆΓ δραὶπδῦ {Π6Π}. [Π6 τεδάϊηρ; 
αὐτῶν ἰδ τοϊδϊηοά, ἰξ τοῦ] τοῖον ἴο ὑὴ6 153Γγ86]}}085. 

γοεσ. 7. ᾿Ἐποίησεν ἔλεος, ππαηϊ ἐδἰεα ρἱείψ, αοἰεὰ 
Ῥίοωμείψῳ. ΤῊδ Ἰἰαίίοῦ Οὐκ ποσὰ ἴῃ ὕπ6 ΧΣΧ, ἰδ 
10 ὕ8ι8] γα ποἸδίίου οὐ ὝΣΓΠ]. ΟἿ, δ]θὸ χὶν. 1. 

γον. 13. Βονίνο δααΐῃ ἤγοτῃ ὑδμοῖρς ὅτᾶνο. 
ΒΘ Ποϊὰ ἱπ Τα πιο ὈΓΆπΟ6 οἱ οὶ οὐ δοοοιιῦ ; 
οΥ, ἰοῦ {Πθπ τονῖὶνο ἰῃ ὑποὶσγ ἀοβοομάβηΐϊβ. Ηδ2- 
ἔ6]4 ἀἰδεούνοῦβ ἤρα ἃ γοίογθῃοθ τὉὉ [6 γϑβασγοοιη. 
“δίγαςδ Β Ὀ6 1697 ἴπ [Π6 Τοδυσζθοϊΐου ͵ἰ8 ργουϑᾶ 
δἷδο ἔγοπι χὶνὶ. 12, χὶϊχ. 11, ἤθγο Π6 ἴῃ ἃ ἥρῦΓο, 
ΒΌΡΡοβοαΪν Ὀοτγονοὰ ἴγοι ἔΖοίς. ΧΧΧυ.. βαγ8 ἤγες 
οὗ ἴπὸ Φυάροβ, ἤθη οὗ [86 Ῥτορδοῖβ, “μοῦ {πον 
θοΟΏο5 Γανΐνὸ Ἀμψαίη ἔγοιῃ ὑμοὶρ γχτανθ ὙΠῸ ἔδοῖ 
δὲ [Πὃ ΘΧΌΓΘΩΒΙΟΏ 18 ὉΟΘ πι8οὰ 9985 ἴο ΒΟΥ 
δὲ ἰὑ δὲ ἤθη ἃ σοπηηοι ἔοσι δ." Οὐεεολίολίε, 
ἰἱ. 85. Βιυῖ οἷ. οὖξ 7ηἰγοα., ὑπὰοσ “ οοῖπμδ) 
ΤοΔΟίηρ." 

γεν. 18, Βύυϊοσθ οὗ {89 Τγτίδηα (Τυρίων). 
1παϑηλιοὴ 88 Εἰ ΒΌΟΣΥ ποῦν ποι μΐηρς οὗ ΠΟΒΌ θα 
Ὀοῖνγθθι τἢ6 9618 δηἀ Τυτίαπβ, ἰῦ 8 ΓὉποιρῦ ὈΥ 
ΕΥίῦζθομο δά οὔποτ ἴμδὶ 106 ατοθίκς ὑγϑῃβ] 0 
δὰ ἴῃ δὲ ἰοχὺ ὩΣ, διὰ σοδὰ Ὁ Σ, Τυτίαπα, 
ὙΠ Π6 μ6 ΒΒου]ὰ μαγὸ τοδὰ ὩΣ, ἐπεπιΐεδ.. 

ΟΒΑΡΤΕΚΒ 

Αμπὰᾶ ψ|0 ὈΘΑΓΒ 88 τ ἱ ἢ ]ατ 8.5 
;ῬὋϑΘΌ Ὁ τ μ 

ΧΙΤΥ͂ΙΙ. 

ΑΝΡ δἴνοσ Ηΐπαι Ἶ σοβϑθ ὺρ Ναίδδη ἴοὸ ργορῇθδυ ἦ ἰὴ {Π0 ἔωθ οὗ Παν]ά, 
ΑΚ 86 ἔδϊ 18 βοραγαιϑα ὃ ἴγοτῃ (86 ροϑοὺ οἴἶδσγίηρ, 
80 Παν α ἔγοιῃ [6 βοῃβ οὗ [βγδβὶ. 
ΗΘ ρ]αγϑὰ " χὰ Ἰἰοηβ 88 τ 1} ΚΊΆΒ, 

516 Ὧ6 ποί 8 ρίαηί, ἤθη ἢ6 γγᾶβ γουηρ, 
Αἱὰα ἀϊὰ Β6 ποὲ [8|κθ ΔἸΤΑΥ τοργοδοὶ ἴγοίῃ [86 ΡΘΟΡΙΘ, 
δὴ δε 164 ἂρ λὲς βαπᾶ ψλγ}} (86 δίοηθ ἴῃ (86 8] ην, 
Αμὰά βίγυοκ ἄονν ἢ [86 Ὀοδβίϊηρ οὗ (ο] Δ ἢ ἢ 

Θὺ ὧι 

Τὸ 5|4Υ ἐλαί ταὶ Ὑγαυτῖοῦ, 

80 ἐλά ροορίε Ἀοπογϑά ἢἷπὶ ἴογ 
Τὸ δχϑὶὲ 1: 86 Ὠοτγὴ οὗ Κἷ8 ΡΘΟΡΪθ, 

ἴθῃ ὑπουββηα8, 

ΕοΥ 6 ο8]]16 ὑροῦ τἴ86 1,ογὰ Μοβί Ηἰρι,, , 
Απᾶ 6 ρᾶγο βίγθηρίῃ ἴο ᾿᾽ ἢ σὶρ ὺ παρά 

Ἀπὰ ρῥγαϊβθα πἷπλ Ὀθοδυβθ οἵ 1δ (88 Ὀ]Θβδβίηρβ οὗ {π6 Τιογά, 
Ιὴ ὑπαὶ ἀξ 14 χὰνϑθ ἷτι ἃ σγοσῃ οὗ φἸΟΓΥ. 
ΕῸΓ Β6 υἱέεου]υ ἀθβιγογθϑα δ {16 ΘΠΘΙΑΥ ᾽ὅ Οἢ ΘΥΘΟΤΥ͂ 8146, 
Ἀπα ῥγουρῆϊ ἴο πουρλι 17 τὴ6 ῬΆ] θυ η 68 λὲς δἄνθυβαγίθϑ, 
Βγοῖθ {πϑὶγ ποσὶ ἰπ ρίθοθβ ᾿᾽ απίο [μὲ8 ἄδγ. 

Ψοτι. 1-4. --ἴ μετὰ τοῦτον, Π. 1]. Χ, 38, 68. 106. οἱ. Α1]ὰ. βγτε, ΑΞ. ; ἐεζὲ γϑα., μετὰ τοῦτο. 
81Α. Υ.: ἐξ ἰΒο δὲ (ΔΚθἢ ΔΎΩ. Οἰά 14ὲ. ὅγε. ασ., ὁ προφήτης. 

3 προφητεύειν : 248. Οὐ. 
4 τὀοαὐά Ὁ. ελφϑηη ουἱὲ οἵ ἔδο ἙσὨ Ἰάτο. δί(δπαιξεν 

ἰδ τοεαίνοά Ὁγ Επίίεροδο ἔγοια Χ. 233. δῦ. αἱ. 1ἱ ἰδ δ'δὸ ἐμο τοδΐηᾳ οἵ 11... ὉΥ ἃ βροεοῃὰ μαπὰ ; ἐεΖέ γες., ἔσαισεν :; 248. 25δὲ. 
0ο., ἐπεξένωσεν.) 4 (1ἐς.. ἑαινιδα 97) ελερ».) 

). 
γοτι. δ.8. --ΒᾺ. Υ. : 80 ποοοί εἰσ Ιοσά. 

4Πι., Ὀπὶ ποῖ 6196. Ἢ (860 Ορνι.) 
ον) 18 Δμκάδτεκο.... ἰῃ δυο. 

1 ψοῖ δμέ γος. 

10. λέπι εἰσφηφίδ ἰὰ. 
16 οι αἰξοσὶν (189 τοσῦ ἰ6 ἐξέτριψε ΞΞ γμϑδοά οἱ). 

8 δοαὶ ἐοπῃ (καταβᾳαλοῖν. Οοἀὰ. Χ, Ο. 16δ., 

τ Ἀμὰ οοὲ ὑρ (566 γοζ. 11). 15 νῖὰ. 
16 φῃοιοίοξ. 

1 (ἢ 
11 (890 



808 ΤῊΗΕ ΑΡΟΘΕΥΡΗΑ. 

8 [ῃ 8ἃ]} Πὲβ8 ψγόοσκβ Βα {μδηκοα 1 (6 Ηο]Υ Ομ; 
Τὸ 116 Μοεὺ Ηἰρἢ 6 βδηρ τ τ 811 εἷ8 Ὠθασύ ἴῃ πογᾶβ οἵ σίοιγ, 
Ἀμπα Ἰογϑᾶ Βἴτα ἐμὲ τηδάθ Ὠΐτη. 

9 Ηδθ βϑὺ βἴπρθιβ δ|80 θϑίογθ {ἢ 8] (8, 
Αμὰα ὃ {πο ὶγ γοΐοθθβ σγδ Κθ βυγθϑί στῃϑ]οαϊθβ," 
Απά ἀΔ1]ν ἰδ γ ὅ δἷῃρ' ῥτδῖβθϑ ἴῃ ὑπο ὶσ Βοηρβ. 

10 Ηδ Ῥοδυιῆρα ἐλεῖν [6α8[8, 
Απά βϑὺ ἴῃ οσάᾶδγ ρϑυΐθοι!γ ἴ [86 βΒοϊϑιηπ {πι68,5 
πῃ ὑπδὺ (ΠΟῪ ῥγαΐβθ ἢ Βἷ8 ΒΟΙΥ Ὡδ116, 
ἈΑπά πιϑκθ ᾽ 0Π6 ἐδιαρ]6 γϑϑοιπα ἔτοσῃ τηοσηΐηρ οἡ.ἢἢ 

11 ΤΠ [οτὰ 12 (00Κ ΔΎΔΥ ἢΪ8 8128, ᾿ 
Αμπὰ οχα]ιθα ἢϊ8 ΠΟΤῚ [ῸΓ ΘΥ͂ΟΣ ; 
416 σανϑ ἢἷπὶ ἃ σονθηϑδηῦ γαβρϑοίίπρ Κίηρ,,8 
Αμπὰ ἃ ἰξγοῦθ οἵ σΊοσυ ἰῇ [8γ86]. 

12 ΑΥ̓ΟΡ Ὠἷμα ΤΌ86 ὮΡ 8 Ὑγ186 ᾽" ΒΟ, 
Αμπὰ {ΒγουρὮ Εἶτα δ ἢ6 ἀνα ]ὺ δ Ἰαυρθ. 

18 δδοϊοσῃοῃ ᾿ὅ γοὶρῃηϑᾶ ᾿π' ἃ ρϑδοβῖιὶ (ἶπηθ ; ἢ 
Εὸν πολ 18 ἀοα τηδΔ66 1ὑ αυϊοῦ τουηᾶ δρουί,1 
Τμδὺ ΒΘ πιὶρ ὺ Ὀ0114 ἃ Βουδα ἴῃ ᾿Ϊ8 ὨδΙηΘ, 
Απα Ρῥγϑρδᾶγο ἀὲβ βα πού ΠΑ ΣΥ ῸΓ ΘΥΘΥ. 

141 ἯἨἩον πνῖβθ ναβί ὑμοὰ ἴῃ ΠΥ γουί, 
ΑἈπά, 88 ἃ σίνοσ, Ὁ Π1]1οὰ ὙΠ ἀπάογβίαπάϊηρ 

16 ΤῊΥ 8βοᾺ] οονεγοὰ {86 δδυί,3 
Απα {δου ἢ]]οἀβὶ ἐξ τὶ τ Θηϊρτηδίϊοα] Ῥγόνοσθβ. 3 

10 ΤῊΥ πᾶμηθ πυϑηΐ ἔδγ πηΐο (86 1518 )668 ; 
Αμὰα ἴον “5 (Ὡγ ρϑδοθ ἴδοι νγαδί θ6]ονθᾶ. 

17 Τθ σουῃίγθβ τργυ6]]6α αὖ {Π66 ἴον ἐΐλν' ΒΟΏΡΒ, 
Ἀπά ρῥγονϑιθθ, δῃἃ ρϑγ8 0168, διὰ ἱπίθγρσγοίβιοιβ. 

18 [Ι1ἢ "6 1Πη6 πϑιηθ οἵ {μ6 Τ,οτὰ Οοά, 
Ὕο “5 15 οδι]Ἱοᾶ αοάἂ 5 οὗ 18γ86], 
ΤΒου ἀἰά80 σαῦμοῦ ρο]α 88 (ἰ}, 
Απα ἀϊάβ8ῦ πλι] }Ρ}} 811 γ ον 88 168. 

19 ὝὍΎΠου ἀἰάδὺ θον (ΠΥ 1οἷπβ ὑηΐο ὑγομθῃ, 
ἈΑπὰ ὃν ΠΥ Ὀοάγ ποὺ ταϑὲ Ὀσουρῦ ἰπῖο βυδ]θοίίοη. 9 

20 Του αἰαβὲ βίδίη [ὮΥ ΠΟΙΟΥ͂, 
᾿Απὰ ρο]] δ (ΠΥ βθοᾶ, 
50. δὺ ἐλοις Ὀγτουρμῖθες σαὶ ἢ προὴ [ΠΥ ΟΕ] άγθῃ. 
ΑΔΑΪ δπὶ στίονοα ὃ [1ὸγ την 910]]Υ : 

' 2] Τὺ δ: (Π6 Κίησαοτῃ τγ88 ἀϊν! 464,53 
Αμά ουΐ οὗ Ερῃγδὶπι σα [86 ΓΌΪΟΓ οὗ 8 ὅ3 γϑ 6 ]]1 08 Κίηράομῃι. 

22 Βυὶΐ (6 Τρχὰ Μ}1] οὶ ο6886 ἔγοηι δ᾽ ἢΪ8 ΤΏΘΓΟΥ͂, 

γοΣ. 8. --Δ ΑΟ Υ.. : »γαίεοὰα. ἋὋὁἪ3.ΗΙΥ (Α. Υ. βορασαίοβ ἴπο ᾿ἶποβ ζδ! βου. Ὑψίστῳ 15 ἴπο Ῥοκὶ ππηίτις οὗὨ 8 26. 1[π0) 
1:6 τοοακὺ Εἰσὶ ἢ οσὰ8 (ῥήματε ; Ο. ΒΗ. ῥήματα) οἵ αἸΟΥΥ ; Ἡ ΣῈ πὲβ 1801]9 Ὠθασὲ ἢ ΒΌΠΑ δΟΏΒΕ. 
Ψογ. 9-11. --δᾺ. γι: Τμδῦ Ὁγ. 4 τλὲν τοῖν τοδῖες δυϑοΐ πιοϊοαν (καὶ ἐξ ἠχοῦς --- δο 1]. 111..Χ. Ο. 28. ; ἐεχὶ. τεξιν 

ἦχον --- αὑτῶν γλυκαίνειν μέλη. ἘτῚ ΣΟ 8 δἀορίδ γλυκαίνειν ἔτοιῃ Π|. Χ. Ο. 106. 167. 4]. ὅσ 1 ἰδ δ'δὸ ἐδθ τοδάϊης οἱ 
11. Ζέζε. τες., γλνκαίνει. Ἐτ᾿ ΧΟ ἢ 9 πα κοθ θαυ 89 δι θοῦ, δηὰ Γι ΟΥΒ δ ἸΏΔΚΟΘ.... . Σοδουῃὰ ᾽)). δ ογὶ ἰὨΟΥ͂. 

6 (Β τὶ ἔζϑολθ δὰ οἴου δάἀορὺ ἐμΐδ 1ἴποὸ ἔτοπι 248. 00. οἢ ἴδ6 στουηὰ ἐμδὲ ἔῃ οοηκπισυοϊίοι οὗ δοηθησεα, ἑ. ἐ., ἐμο υειδὶ 
ὨΌΣΩΌΘΡ οΟὗὨ ΠηΘΙ ΌΘΙΒ ἰπ [Π6 ῬΘΙΔΙ 16] μτ, ἀθρλβσιὰθ ἰἰ.) 1 ουηιΐ8 ροτίοοιϊγ (860 Οὐγτη. ΤὨδ πηλσᾷ. οὗὨ πα Α. Υ͂. 81κ0 ευᾷ- 
ξοδῖ ΟἿΣ σοηὰἀουΐηβ). 8 αὐὐε ὑπε}} ἔπ οῃὰ. 9 Τὶ [ΠΟΥ ταἰχῃϊ ῥσγαΐβο. 10 ἐῃκΐ, 11 σηϊσθξ δουπὰ ἔτσι 
ΣΤ ἶπᾷ (ἀπὸ πρωΐας). ἸΣ (Ὁοά. 11... ὉΥ ἃ δοοοιῃιὰ Βδηᾶ, “ ΟἸτίδέ ! 5) 15 οἵ κίηκε (βασιλέων ; 248. Οο., βασιλείας, 
ὙΒΪΘΝ [86 Α. Υ. πούΐςοθα ἴῃ [86 τηδταὶ). 

γοτα. 12-19. --- 16 ἐπιστήμων. 16 ΑὉΟ Ψ, : 0 ΒΪΒ βακο (δι᾿ αὐτόν). 16 (Ἰὰ ἴδο Θτοοῖς, “’ Βα] οσηοι,᾽" οχοορὶ ΠΙ. 
ΧΗ.) 11 Ῥεδοθδ]9 ἔϊπιθ, δὰ γα μοῃουχοὰ (ἐμ6 διά ϊξίοι Δρροδσα ἰη Η. 248. (ο.). 18 Ἐὸγ (ἴον ᾧ Χ. Η. 3,8. 
6ο. ΑἸἃ. Βαδγο ὠς). 19 (ἀοὰ πιδᾶθ 811}... . δρουῦῦ δἷπὶ (248. Οο. δἀὰ αὐτοῦ). 30 Βοοὰ (ποταμός. 8.690 Οὔπι.). 
31 Ὑ}0]6 οδιύῖδ (Η. 248, Οο. κἀὰ πἄσαν»). 33 ΔΙ ῬΡΑΙΔΌ]ΟΒ. 35 (ἐν. ΤῺ ἐδ βεϑοὸθ ὙἩΒΙῸδ μ6 ἀοεγοα δοιὰ ργοὰσυοολ.) 
"6 (ἘΟἸ]ονίης ἐμ6 οσᾶοσς οὗ {πΠ0 Οτοοῖς : ΕΟΥ ΒΟΉ 8, δ ἃ ῬΓΟΥΘΣΌΒ, δ ἃ ῬΔΙΆΌ]05, Απὰ ἴοσ ἰποσργοίαιΐομβ ἐδ οουπ σὶθ6 ΠΙΔ- 
το]]οά δὲ ὑμῆοθ. Οοά. 11. τεδάβ, ὈῪ ἐδ ὅτπε μβαπὰ, ἑρμηνία ἴ0Γ ἑρμηνεία.) 35 Βγ. 36 ὙΓΒΊΟΣ. 21 (8 Ζιονά θοὰ. 
38. (Ἐσίἔσδοο τοοοῖνοδ μόλιβον ἔτομι 11]. Χ. 23. δῦ. 4]. 11 ἰδ 4190 ἴδ τοβάϊηρ οἱ 11]. ; ἐεζέ. γες., μόλιβδον ; μόλνβον, δῖ. 

248. (ο.) 39 (ΟἸΒοΓα : “ αδυοδὶ ΡῬΟΊΤΟΣ ΟΥΟΥ (ὮΥ ὈΟάγ." 80 Ετσβομο, τθο ἐ:κα [δὲ ἐμ6 Ηοῦγονν του ]ὰ πδνο νθεῦ 
ῬΤΟΡΟΣῚΥ τϑηδογοὰ Ὁ ἐξουσίαν ἔδωκας.) 

γοΣβ. 20-22. -- Ὁ ΑὉ Υ. : τδεῖ ατίευοὰ (κατενύγην ; 106. 248. 6ο., καταννγῆναι ; ΟΙὰ ἴΔὲ., ἑποαγέ. Οἵ. ὅονι.). δι δ 
8)ὲ (1μἰ.., δεεανπα ἐιοογοϊά.) 88 τι ]οὰ ἃ (ἄρξαι, πὶ βασιλείαν ἀπειθῇ 86 ΒυΡ͵6οῖ ; Ὀτϊ Ὀοίίοῦ τομἀοσοὰ δ δου. ΤΙΝ 
᾿αδιδίδιοσ ῬΡΧΟΌΔΘΌΙΥ σοϊρίοοκ ἐμ οσίχίμδὶ τγοσά). 84 ἩΟΥ͂ΟΣ Ἰοδγο ΟΠ. 
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Αμᾷ ν11}1 πού Ὀ]οΐῖ ουὐ ΔηΥ οὗ Ηΐ8 ψοῦκβ :ἢ 
ΝΟΙΠΘΓ Μ01}1 6 ἀρβίγου 2 ἐ᾿) ροβίδυ τυ οὗ μ18 οἱ ϑοί, 
Ἀπα [86 866α οὗ πἷπλ ὑπδὺ ἸΙονθ ἢ ἷτπὰ ἢΘ γὑ}}} ποῦ ἰδκθ αι'σᾶγυ. 
Απα" Β6 ρᾷγθ 8 τϑηγχηδηΐ ὑπο 8600, 
᾿Ἀπά οαἱ οὗ Ὠΐτη 8 τοοῦ αηἴο Παν]ά. 

28 ᾿Αμπᾶ ϑοϊοπιοη τοϑίρα ὅ τ ἢἷ8 δίῃ γ8,5 
Ἀπὰ οὗ Ηἷβ βοϑὰ ἢθ Ἰοῆ ὈΘ πα πἰμ Εοθοδαι, 6 2ΟΟ] 8 η685 οὗ {86 ῥρθορ!]ο, δηὰ 

006 ὑπαὺ δα πο ππαδγβίλπαϊησ, 
ἯὟΥΒο ἴὈγηΘα ΔΥΤΑΥ (Π6 ρΘΟρ]6 {πγουρἢ ἷ8 ΘΟ.ΏΒ6] ; 
ΑἾ8ο Φογροῦοδϑιὰ βοὴ ὅ οὗ Ναρθϑΐῖ, 
ὝΝο σδυδβοα [5786] [0 8]}, 
᾿Αμπά δ] ονοα ἰο ἢ ἘΡΒγδῖτα (Π6 ῬΔΥ͂ οὗ 581}. 

24 ΑΑπα {Π6]Ὁ 8ϊη8 6 Γ6 τ] 0116 ἃ ΘΧΟΘΘαΙ ΡΥ, 
80 [δὶ 16 {Π6Ὺ πο γΘ σοιηονϑα ͵1 ουὐ οὗ {μον 13 Ἰδηά, 

28 
ΤῊ] Ραμ βητηθηΐ 5 σϑ6 ἀρΟη {8 6Π|. 
Αμῇ 15 {μ6γ δουραὶ οαἱ 411 νγὶοκθάπθββ, 

ψας. Ὡ. --τ ΑΟΥ͂. : ΝΟΙΊΒΟΣ 8}}8}} ἀπῷ .. .. Ῥογίδ (Ἐν ἐζαολο σϑοοῖγοο διαφθείρῃ ἔτοτα ΠῚ 28. δδ. 106. 4]. ΟἹὰ Ι[δί.; 
ἐεχέ. τες., διαφθαρῇ). Ἧἅ ΔὈΌο] 6. 
Ζουπά ἴῃ 11. ; ἐεχέ. γε. οτηἑ ἰδ.) 4 ἩΓΠοσχοΐοτζο. 

γοτσα. 28.-2Ὁ. ---5 α. Υ.: ΤΏυ8 τοδὶ βοϊοπιοη (Ὁοἀἁ. Χ., Οο., ζολομών ; 866 γογ. 13). 
δίϊοτ πατέρων ἴτοτῃ 111]. Χ, δῦ. 106. 4]. 1ὲ ἰδ δἰδο Τουηὰ ἰη 11.) 
4 Τλοτε τσαξ δἷἴ20 2“. [06 δοῃ ((0 6 σοῃδίτγιιοα ΔΆ Δοσῦ8. δύϊοσ κατέλιπε). 

18. Βοτ. 

8 (Ἐν χδοῦο τοοοῖγοβ αὐτοῦ δϊζεν ἐκλεκτοῦ ἴγοιμ Χ. δῦ. 68. 106. 16δὅ. 4]. 10 [86 4150 

6 ([υἰ σοῖο σοοοῖγοα αὐτοῦ 
ΤΆ. Ευεκ ἴδ οο] 5} Π685 οὗ ἐΠ 8 ῬΘΟΡ]Θ (66 (Ό».). 

9 ρῃὨοινοῦ (ἔδωκε). 10 Τὶ. 11: ἀγίνθῦ 

14. ()9 γϑτβόϑιοθ. 

ΟμΆΑΡΤΕΕ ΧΙΥΙΙ]. 

(ἀποστῆσαι). 13 (6 (αὐτῶν 16 οτοἰἰδὰ ἰη ΤΠ. 248. 6ο.). 

εν. 1. Ιξἕ ἰβ8 βυγρτίβίησ τῃδὶ ποιδίπρ οἰ ΠΟΥ 
ΟΥ υδᾷ ἰΒ βαὰ οἱ Ναῖῃδδη, ἔυγίμον ΓΔ ἴο 

Ἰηἰγοάποο ἢΐπὶ 85 ὁη6 οὗ ἴπ6 Ἰΐπο οὗ ὑτορῇῃοῖβ. [ἢ 
ΤΩΔῪ Ὠανθ ὈΘΘΏ ἔτοπι θΆΓ ἰοβὺ ϑοπλο βίιδάον παὶρζῆς 
[Δ}} οὐ 6 δρίθπαάον οὗ ᾿δνίἃ, 056 ΟΆΓΘΟΣ ἰδ 
Ὡοχὶ ποίϊοοϑα. 

Μοῦ. ῶ. ΣωτηρίουίλῪΒ ΤΙ τῷλ3 τἢ6 δ60-(8]]οἃ 
“Δ ηΚ ΟΥ̓ σρ,᾽ ΟΥ “Ῥεδος οἴου πρ.᾽" [8 σογθ- 
τηοπία] 5 ἀθβοσὶ υὑ64 ἴῃ 1,δν συ, οἢδρ. 1. Οὗ τ86 
Βο9ἢ, [ὴ0 Ὀγοαβὺ δῃά σἱρῆῦ Βῃου ἀον ποτα ρίνθη ἴὸ 
[6 ῥγοδξ ; ὑΠ6 Γοβῦ, ὀὁχοορυϊρ ἴΠ6 ἔξ (τ ΠΙ ἢ νυ 88 
Ὀαγη6α), ὈοἸοηροά ἴο ἴΠ6 Ρ6ΓΒοῺ τπηδκίηρ ἴΠ6 δαοῦὶ- 
ἤςο.. 

γεν. 6. ἴθι ᾿πουδαηᾶθβ. ΤῊΪΒ ἴ88 τγϑἔθγθῃςθ 
ἴο 0 ὙΟΡὰΒ: “δαι} δι} βἱδίη ἢ15 ἐμουβδηάβ, 
δηὰ ᾿Πανϊὰ 8 ἴδῃ ἰΒβουδαπὰθ. 8866 1 ὅληι χυ ὶ. 7. 
-- Ἐν τ φέρεσθαι, ἰὰ ὑμαῖ δ [10 [κογὰ] ζδνϑ. 
ὝΝΟ νοῦ πιρῦ 4180 Ὅ0 οοηδίγασα ἰῃ ἴμ6 πιὰ α]6 
γοῖοο, πὶ (ἢ [Π6 ρΡΘΟΡΪὸ 885 δι ])εςῦ. 

γον. 7. ᾿Εξουδένωσε τηθδη8 ὧὲ ἰἰσλίϊψ εδἰεδοπιεα, 
ἀεερίδεαά. Ῥαῖ, 88 ἴΠ6 σοπίοχι γα γο8 ἃ ΒΙΓΟΠΡῸΓ 
οχρτοδδίοῃ, ἰδ 15 1ἰκοὶγ Ὁπαὶὺ [6 ΓΥΒΏΒΙΑΙΟΡ [8]56}γ 

τοδῖ ΤΞ3 ον ὈΞΞ} ΟΥ ΓὉΠὲ ἴη0 ᾿δοῦν νογὰ πδὰ 

ἴῃ δοπιο ἰῃδίϑης68 [ἢ 6 88 Π}6 πιο ϑηΐηρ' 88 ὑῃ6 ΓΟΥΠΊΟΓ. 
ΟἿ. ΡῬχου. χχνυΐ. 7; ΤΒΘτΟ, ἴῃ ἔδεϊ, 10 48 (ἢΐδ 
ΒΕΆΓΑΙΥΟ τηθδηΐηρ. ὅ06. α'80ὸ ΦυασϊοδΒ χνὶ. 17, 
ὙΠΟΓΟ, 88 ΕΥ [ΖΔΟ 6 ἘΠ κΒ, ἢΠ6 δβϑῖηθ δι! ασο ἰὼ 
ἰδ δ᾽ διίοη ἰδ πηδ6. 

γοσ. 10. Ἐκόσμησε τοὶ δ 4180 τπηϑᾶῃ ἀαοτη, 
ὙΠ Ιοἢ ποῦ] Ὀτίης ἰῦ ἰηἴο Βδιτοηυ τῖτἢ {Π6 'γϑὶ 
αἰαπδο. --- Τ 86 πογὰβ μέχρι συντελείας ΔΓΘ ὈΘΓΟΣ 
Τοπάοτοα εἰπίο σοπιμίεοἰοη688, ἐὐπλνόίειν: Ρενζεειίν, ---- 
ἃ του ογίης ὙΠΟ [ἢ6 πιαγρὶπ οὗ (6 Α. Υ. δ͵80 
ἰμάϊοδια. 

γεγ. 11. Οονομδοΐ γοδρϑοίίης ἰείηκα, ἱ. 6., [ἢ 6 
οογβηϑηξ ῥγοταῖϑε ὑμϑὺ (ΒΘ τογ8] 1ΐπ6 βῇου]ά οοη- 
ἐἴπυο ἰῃ ηἷα ἀδθοοηάδπῖ8. ΟἿ. 9 ὅδιη. νυἱΐ. 16. 

γεν. 12. Ἐν πλατυσμῷ. Ιάϊ., ἱπ α ιοάε ρίαςο. 
Ηρ νῶϑ ὩῸ τροχὸ ζ0}1] οὗ οδγθὸ ἔοσς τμἷ8 απὰ {πδἴ. 
δ κανθ ᾧὕρ 411 ἴο 116 πιδπδρϑιιθηῖ οὗ ᾿ἰ8 νῦῖδ0 
δ0Ώ. 

Ρειοίεν ; [,διῖτ, δίαππιμη. 

γεν. 14. Ὡς ποταμός. ΤὮΘΥΘΟ ῬΓΟΌΔΌΪΥ βίοοά 
'π ὅπ6 οτἱ ρίπαὶ ὙἾΜΝ5, τ ΐοι ἰπ ἐμαὶ οᾶβ0 βῃου]ά 
ἴδνο Ὀδ6η τοηδογοᾶ ὉΥ ὡς ὅ ποταμός, Βἷποθ [0 
ονογβονίηρβ οὗ [π6 ΝῚ]6 ἃγθ ῬΥΟΌΔΟΪΥ ππθϑηῦ. (ΟἿ. 

χχὶν. 25, χχχῖὶχ. 232; Απιοβ νἱϊϊ. 8 (ἿΡ9 πον. 
γογ. 18.(. Α46 [ἰῃ, κασσίτερον. ὅϑοπιθ [Ἀ]56]7 

ΒΌΆΡΡΟΒΟ πα ὈΥ [Π]8 τνγογὰ ποῖ ἐΐπ 18. τηδϑῃΐ, Ὀιι 
[ν΄ ἰδ βροίζοῃ οὗ ἔτγος- 

υΘΏΓΥ ἴπ τ6 Ζ ἰααἱ 8ἃ8. δῃ ΟΥ̓ΠΆΙΏΘῺΣ Οὗ ΔΓΠΊΟΥ 
δη4 σμαγίοῖθ. [1 88 5᾿ ΠΡ π|6 ] 164 δηἀ σαδῦ πρὸ 
το. Ὑπὸ ϑαπδκτίῦ Ὡλπιὸ ἰ8 ζαδίέτα, διὰ ἰδ 15 
Ῥγοῦδ 9 πὸ (Π6 ῬΒοωρηϊοΐίαη8 γιὲ ροῦ [6 πδιηθ 
ΠῚ [Π6 Πγ6 18] ἔσοτα (ἢῸ ἰδαπ 8 Οἡ [16 σοδδίβ οἱ 
[πάϊ8. 

νεῦ. 30. Καὶ κατενόγην. 1ῦ Βοοπ)8 Ὀοδῖ, στῇ 
ΕΥ̓ ΈΖΒΟΠΘ, ἴο οἷδε ἃ ρεογίοὰ ὑθίοσθ 1ῃ6 ἄῦουθ 
πος, δηα ἴο τεσαγαὰ ΓΙ 88 ἃ αἰγοοῖ δα γομβ οὗ 
τὯ6 δυῦποσῦ. ΤῊ μίνϑα [ὮΓΘΘ ΤὩΘΠΊΌΘΙΒ ἴο [10 
τυνοηγ-ἢγβῦ, 88 ὕο [86 ἔυνθῃτεῦ ἢ, γΟΓΒΘ. 

νεσ. 32. Α σοϊῃηϑηΐ ὉὩΐο ΦΔΟΟΌ (πΑπηεὶν, ἴο 
[ἢ 6 ΡΘΟρ]6 οὗ 8γ86]}}.0 ΤῊ ΐἷβ γοιμηδηΐ ψγ 88 [Π|ὸ Κη ρ- 
ἄοπι οὗ υάδῃ. --- Ουἱ οὗἨ Βίγα [δοϊοπο)] 86 σοοῦ 
[Εδμοῦδοαα} απο Θανὶὰ. 

γον. ῶ8.. Αμῃὰ οὗὉὨ Βίβα δοϑά, οῖἴς. Τῇῆο Οτοοῖς 
ἴοχὶ δὖ ὉΠ16 ροϊπῦ πι8κο8 ὯῸ ἰπ06} Πρ 10}6 56η86. 
Ηδστηςοο, Βειοιβοξηείάαν, ΕΠ ΖΕ ἢ 6, ἀη4 οὔθ Υ9. ἃτθ 
ὨΒΓΌΓΑΙΙΥ οὗ [ἢ6 ομίπΐοι, 88 ν6}} ἔτοπι {18 ἔχε 
8ἃ5 ἴγοπῃ ἴθ δυσγδπροποηῖ οὗ οἰδθδβοα, (ἢδΡ [116 
Οτοοκ ὑγδηβίδῖον ἀἰὰ ηοῦ τϑηθῦ {Π|6 οὐρῖμ] σοΥ- 
ΤΘΟΙ]γ, ΕΥ̓ ΖΘΟΠΘ ΒΌΡΡΟΒΟΒ [δῦ [Π ΘΓ δῖοοά ἴῃ {116 

Ηοῦτον: 22 ἩΘΡ ΤῸ (Απα ἀε ἰῇ δελιπα 
λἀὺη) βἥοια ἰδὲ δεεα ὉΓ Απιπιοη Α 70οἱ (απ οπὲ ἰλαὲ 
λαά πο ὑπαογβίαπαϊπο, α.). Ῥοββιθὶν, Ὠονγονου, [86 
ΗΘΌΓΘΥ ΤΔΥ ἤδνα οοηϊαϊῃοα {Π6 πϑιηθ οὗ δἢο- 
ὈοΔΠλ᾿Β Τηοῦποῦ: «πᾶ ἐλ ἰδῇ δελϊπα ἀϊπι 97 (δα 
δοεά οΓΓ Νααπιαὴ (ΤΠ 2 9)3), οἵς. -- “ ΙΒΓΣΆΘ] " δηὰ 
“ ἘΡγδίιη "ἢ τὸ ἀοβίριδιίίουβ οὗ [πὸ ὕθῃ ὕγί 68, 
ἷῃ ἀϊδιϊποῦίοη ἔγοπι [16 ὑτῖῦθ οὗ Φαάδῇ. 
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ΟΒαΑρτεα ΧΙΥΙΠ. 

ΑΝῸ ΕΠ148 σοβθ Ὁρ ἃ ργορβιοί 11 ' ἤγϑ, 
Αμὰ πἷβ νογὰ Ὀαγηΐ ΚΘ 8 ἰογοῖ ; 
Ὕ)ὸ ὃ Ὀχουρθὶί 8 ἕδιηΐπο ὁ ρου ΤΠ θα, 
Ἀπά ὈΥ δ18 Ζ68] 6 αἰταϊ 864 {Π6 Ὁ πα ΘΓ. 
Βγ {860 ποιὰ οὗ ἐΐθ 1,ογὰ Β6 βῃυῦ ὮρΡ Βδϑανϑι, δ 
Απᾶ 80 5 {766 {ἴτη68 Ὀγουρῃξ ἀονγῃ ἢγα, 
Ο ΕΠΐ68, μον νγαδὺ (ποὺ τηϑὰθ ρ]ογίουϑ Ἷ ἱπ (ΠΥ ᾿γοπάγουβ ἀθϑᾶβ 
Απᾶ 80 18 || {866 ὑμαῦ Ἦθ τιδὺ ρίοτΥ 15 
ὝΠΟ αἰαδβὲ ταῖϑθ Ὦρ ἃ ἀθδᾶ φιαρβ ἴτοιχ ἀδδίῃ, 
Ἀπᾶ ἴτοια Ηδαθ8,} ὉῪῚ [ῃ6 ποσὰ οὗ (6 Μοβὶ ΗἸϊσῃ; 
ὝΥ8ο Ὀτουγπίθβί Κἰηρβ ἄονσῃ 1) ἰο ἀθδιγαςοίίοι, 
Απα ΠΟΠΟΥΙΆΌΪ6 πέδη ἔγοτα {πο ῖγ Ὀδὰ ; 
Ὕ)ο Βοασγάδϑὶ (86 γσϑῦυκο οἱ 15 51 ηδἱ, 
Απᾶ οη Ηογοῦ (6 βϑθηίθῃοθ οὗ ρῃῃιβῃτηθηὶ ; 13 
Ὕο δηοϊπίβαβι Κίηρβ 0 τοι θυίίου,᾿ ὃ 
Απά ρῥγορβϑίβ 88 ἢΐ8 Βιῃ ΘΟ ΒΒ018Ὲ ; Ἶ" 
ὝΠΟ νγαϑὺ ἴδ ίκθῃ Ἂρ ἴῃ ἃ ἩΠΙ τἱπὰ οὗ Γο, 
1 ἃ οβαγίοί τι} 1δ ΒΟΣῪ ΠΟΙΒΘΒ ; 

10 ὙὙ[ο ψαβὶ τυ θα οὗἩ ἰῃ γϑργοοῖθ ἔοτ ϑρϑοΐαὶ εἰτηθϑβ,ἕ᾽ 
Το ῥδοϊἔγ πγαΐῃ Ὀοΐογο 18 οὐζογϑαϊς, ἢ 
Τὸ ἔσσῃ ἴῃ6 Ποαγὶ οὗ 1} ἔβδύθοσ ἰὸ ἐμ βοῃ,}} 
Αμπᾶ ίο τϑβίογθ (6 ἰγῖδθβ οὗ δοοῦ. 

11 ΒΙοββθὰ αγϑ (Π6Υ 1ῃδὺ 866 35 {π66, δῃᾷᾶ δγθ δἀοσιηιϑα πὰ 5 Ἰουθ; 
ΕῸΡ ΜΘ 8180 8}8}]} ΒΌΓΘΙΥ ὉΘ 8]ϊν. 3": 

12 ἘΠῚΔ5Β {έ τοαδ, ὙὮΟ ἀἰϑαρρβαγϑα ἴῃ 53 ἃ που] πα ; 
Αμὰ ἘἸ]1866 58 γγὰβ ἢ]16α τὶ ἢ Ηἷβ βρί γι. 
Απα 3 ψ}1]8ὲ ἢθ ᾿ἰνϑᾶ, 6 γανογϑᾶ Ὀδϑίοσθ πο 5 ῥυίῃοθ, 
ΝΟΙΌΒΘΡ ΘΟἸ]α ΔΩ Ὀτὶην Εἶτα ἰηΐο βυ ]θοίλοι. 

18 ΝΟ τιδίϊοσ γγὰβ ἴοο ρτϑδαῦ ἴὸσ εἶτα ; 
Ἀμπὰ ἴῃ 53 ἀδδίῃ 8 Ὀοὰγ ρῥσορβοβὶϑὰ. 

14 ἯἨδ ἀϊὰά 4160 3. τγοηάογβ ἴῃ 8 11ΐθ, 
Αμπά ἴῃ 3 ἀβδίῃ τσογὰ Ηἷβ τοΓ 8 ΤΑ ΎΘ]ΟΌΒ. 

16 ἘῸν; 8ἃ]} (δῖο 186 ρϑορὶθ γϑρϑηϊθα ῃοΐ, 
ΝΟΙΒΟΥ ἀοραγίθα {πον ἤΌτα ὑποὶγ βἰῃ8, 
ΤῊ] [ΠΟΥ ΟΓΘ ΘΑΓΓΙΘα 88 8001] ουὐ ὅ᾽ οὗ ἐμοῖς Ἰδηᾶ, 
Αμὰ ψϑῦο βοδίζοσοα ἴῃ 5ϊ 41} ὑῃθ ϑϑυί. 
Απα ὅ5 {6 γθ σϑιῃγδ θα 8. 51 8}} Ῥϑόρίθ, 4 
Αμπὰ ἃ τυ]οῦ ἴῃ [Π6 Βουθ6 οἵ ανϊά ; 

16 Οἱ νβοπι βοῃηδ ἀϊὰ νὴ]ὶιαὺ νγδβ ρ]αβίησ, 
Ἀπ βοιηθ τλ0}}} 1164 5118. 

οτα. 1-8.-ττὰ, Υ. : Τμαα δίοοά ὩΡ (καὶ ἀνέστη) Εἰΐδϑ ἐδ Ῥτορβοῖ δᾶ. 3 Ἰδὴρ (λαμπάς -- Ὑ.), ΟΥ. θα. χτ. ἸΏ 
8 δε (ὅς). 4 ροζὸ (248. ὅσο. δΥε ἰσχυρόν) δπιίηο. δ πο ὨδδΥϑε (τπδτα., τας ἤεανυοι 0 Ἀοία ὡὧρ. ΔΛοοοεάϊηᾷ Ὁ 
Ῥιοεοηΐ ὑδᾶρο, ἰ( Βῃ οι.) Ὀ6 ““ Ὠοδυδη ᾽) οὗ ὁ ἐδ6 ὨΘΑΥΘΏΔ ")). 6 Αμπὰ (τί ἀδοῖο τοοοῖτοα καί ἔτοια Η. δδ. 2348. 268. ὅο. 
ΟΙὰ 1δὲ. δπὰ 106. ὈΥ ἃ δοοοῃὰ πιδιὰ : ἐσσί. γες. οὐαἑ 8) 8150 (οὕτως. 1ὲ ἰδ ἀοξλἐοά ἰπ Χ., δηὰ οσιἰ ἐὐοὰ ἐπ Η. 248. 268. 0ο. Οἱά 
1δὶ. οἱ. Οοὐνμι.}. 

γοτβ. 4-Ἴ. --- Δ. Υ. : Βοπουτεοὰ (Βδναϊγ δίσοῦρ ΘΟ ἢ ἴον ἐδοξάσθης Ὠοτο). δ 8 ΠΔῪ ΚΊΟΥΥ |ἴΚοὸ τιῦο ἐδ 60 (τὸ 
ὅμοιός σοι κανχᾶσϑθαι). 9 λίς 8ϑο}} (Η. 248. 268. Οο. δὰ ἀ ψνχήν) ἔτοιι ἐπα Ρ]Δοο οὗ ἐμο ἀοδᾶ (τρδχᾷ., ὅτανε). 19 ρεμτΣ 
ἀονῃ ((λ 6 ζοτοϑ οὗ κατά ἴῃ [6 τοι}. 11 του ο οὗ ἴΠ9 Ιοτὰ (Η. 248. 263. Οο. δὐὰ κυρίον) ἰδ. 12 ἰῃ Ἠοεοῦ (Χωρήβ) 
[180 ἡυἀὐκπιοπέ οὗ τοηξοδιοο (κρίματα ἐκδικήσεως). 

οσο. 8-11. --- ἸΣΑ. Υ.- : ἴο ἔδκοα σουθῃο (εἰς ἀνταπόδομα). 14 ἰο φυοεοοοὰ δἴδεν ἶτ (πιδτῇ., ἐλθ6. 8.60 ὥρηι.). 
16 Απμα ἰῃ..... οἵ. 16 ογάδεϊποα [0Σ (1 δἀορὶ [ἢ τηδυρίπαὶ σου ἀοσίηρ. β8,6ο Οὐνι.)... .. ἴῃ ἐλεὶγ {ἰπθ8. 11 16 ττοὶδ 
οἵ ἔδο 1οτὰ δ ̓μάκτηοπὶ (Η. 348. Οο. δὐὰ κρίσεως κυρίου δίτετ ὀργήν. 8,66 Οὐηι.) Ὀοζοτο ἐξ ὁγεαὰ ὕοτίὰ ἱπίο ἔτ. Ἂ Αυάᾶ 
(τι σοοο δέτίϊκοα ουΐ καί, ὲεὰ 111. Χ. 1060. 16δ. 167. 248. 296. 60.) ἴο ἴσῃ ἴδο Βοασὶ οὗ ἴδ9 ἔδίδοσς ποῖο ἔδο θοῦ. 
19 ρῃνγ (8660 Οὐη1.). Ὁ ρ]ορί ἰῃ (1 δάορὲ τηδεαίηδ) τοπἀοσίηα. 860 Οὐνι.). δ5Κ31 πὸ κ84]} ΘΌΓΣΟΙΥ ᾿ἶγε (890 νιη.). 
γοτ. 12-16. . -Ξ Α Ὁ. Υ. : πδϑ οονοσοὰ στ (ὁσκεπάσθη, Ὀπὶ Ἰη [6 δ6ῃ46 οὗ νγγὅ8 ἐμειλγοναεά, ἀἰξαρροαγο). ὅῳᾳ8 ἩΠΊοου. 

ἍΜ ογιῖς Απὰ. 36 γχὰξ οὶ τπηογοὰ τοέλ ἐλε »γεβέποε οἵ απἷἵψ (οἷηᾳ. ; 248. 6ο., ἀπὸ ἀρχόντων). 38 Νὸ ποτὰ οοὐδᾶ ΟΥ̓ 
εοῖπο δἰ. ἘΠ οτος ἀΐ (θο0 Οογη.). 35 ογιίΣ δἰδο. 39 δἱ δἰε (248. ο΄ δὰ αὐτοῦ. δ 9 ἐδποῖν (ΥΥ ἐσϑοῖῦθ τϑοοὶγοῦ 
αὑτῶν ἴσου Χ, Ἡ. δὅ. 106. 1δ6. 4]. Οο. ΟΙά 1,1.}... . δροϊ]οὰ ἀπὰ οδττίοὰ ουὔὲ (ἐπρονομεύθησαν, Ἰτσεγε τασας εεἷ͵ Ῥέωομέονοί ; 
248. 00., προενομεύθησαν. ΤΏ ΟΥΘΟΙς ῬΓΟΒΌΡΡΟΘΘΑ ἐπδξ ὙΦ). διοοὰ ἴῃ ἐμ οτἰκίπδὶ ; Ὀὰὲ Ῥσο ΑὈΙΥ ᾿Ὲ τῶ ἸΞῸΝ 
Το Α. Υ͂. μδ2 ἰποϊυδοὰ ὈοΙ᾿ ἰάφδδ, δῃὰ ροσθδρ ἱξ 15 δοδὲ 80 ἐσδῃδ δὲϑὰ, δὲ δῦο στο. δ᾽ βοδίϊοσοὰ ἑμβγουρὰ (111. Χ. 106, 
161. 548. 268. Οο. τοδὰ διεσκορπίσθησαν ; (εχ. γες.) ἐσκορπκίσϑησαν), δὅ53 γ7οί. δ88 (λα: ἐεσλίελ τρᾶῦ Ρὶοαδίης (τὸ ἀρεστόν) 
ἐο Οοά. 

Ἴδδι  Ὁ κ»’,Ά ὦ ἴἢ'Ὃὁ μὲ 

εῶ ος. 



ἘΘΟΙΓΕΒΙΑΒΤΊΙΟΌΞΒ. 

17 Ἐ ζο κῖαϑ ἐογε ρα ἢἷ8 οἰΐγ, 
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Απᾷ Ὀτουρῦ (86 ΟἸΒοη ἰπίο ὑμοὶν πιϊάδί ; ἢ 
Ηα ἀἱ 
Αηά Ὀ}}} τ }]9 ἴοῦ πίον. ὃ 

18 

{πγουρὰ 5 [86 μανὰ τοοῖκ σι ἴροι, 

Ιη ἢ18 ὥἄπηθ ΘΠ ΔΟΒΘΓΙΠλ ὁ ΟΑΠῚ6 Ὁρ 
Αμά Β6 ἀϊβραιομοὰ Βαρβδοθβ ; ὅ δηα δ ἀοραγίοα," 
ΑἸα [ρα ὮΡ 8 αηὰ αραϊηδβὲ δίοῃ, 
Αμά Ροδβίθα ργουά!υ ἴῃ ἷ8 ἰπῃβο]θηοθ. ἢ 

19 ΤΉΘη {τοι }]6α {πον ΠοδΡίβ δηά μδη48, 
Αμά {ΠΟῪ 66 ἴῃ ῥδίῃ, 88 [8086 ἢ ἴῃ ἰγαυδὶ]. 

20 
διυθιοληρ; 
Απά Ὁ {Π6Υ ο4]16ἃ ρου ἴθ Τωοτὰ ψῆ0 ἰ8 1} τηθσγοῖζα!, 

οἱ 15 (Ποῖ ἤδη 8 ὑουσαγαβ ἰπὶ : 
Απά αυἱοϊ)γ 15 0 Ηοὶγ Οηθ ποδγὰ μϑῖὰ οαἱ οὗ ὨθΑνθῃ, 
Αμπά ἀοἰϊνογοα ὑπθῖὶ ὈΥ (π6 Παῃά οἵ Ἐβαΐδβ..} 

21 Ἦδ βιποίθ {Π6 μοβὲ οἵ [86 ΑΒβΥΣ Δ Ώ8, 
Απᾷά 18 896] ἀθείγογοα ἔδδπι. 

22 

Α58 Επδεϊδ8 1 τ[Π6 ργορξδοῦ, 

Ἐὸὸν ἘΖοϊΩδβ αἰὰ 16 {π6 ἐλύηισ (ῃΔ0 ρ]θδδοά {86 1ωογὰ, 
ἈΑπὰ ν88 βζοῃρ ἴῃ ἴδ (Π6 σα γ58 οἵ ΑΥἹα ἷ8 δίῃ Υ, 

ὝΠΟ νγ88 στϑδί δῃᾷ ὑγυιβύνοσί αν 15 ἴῃ Ηἷδ ν᾽ βίη 8,15 Ββαὰ δοτηταδηθα ἀύ,. 
28 

Απὰ δ Ἰοπρίποποα [86 Κὶηρ' 
24 

Τὴ ΗΪ8 ἐἶπι6 [6 ϑη ψϑηῦ Ὀθο κι γαγά, 
᾿ }16. 

ΗΘ 8807 ὈΥ͂ 8 ϑχοϑὶ]ϑῃύ βρὶγὶν Ὁ (Π6 ἸΔϑὲ {πϊησ, 
Απά Πα οσουνίοτιοα (ἤδη ὑΠαὺ τλουγηθά ἰῃ ΄'οΏ. 
Ης βῃονποα πἢϑδὲ βῃου]ά ὕο 33 ἴο" ϑνϑσ, 
Ἀπὰ {δὸ δβοογοὺ ἐῤλέν σε Ὀθίοσο {μ0} ἴοοκ ρδοθ ἢ 

γετο. 17-20. --ἴ Α. Υ. : ἰῃ πίον (αὐτῶν τὸν Γώγ; ΠΙ. δδ. 106. 1δδ. αἰ. 6ο. ΟἹ 11. ὅγε. Ατ., αὐτῆς ὅδωρ. 826 Οο:π.) 
[πίο ἴδ σωϊάδὶ ἐμαγοοί. 
εἀλτοιρὰ). 8 τηρθ το] (κρήνας) ἴο᾽ αύξξα. 

5. οηιΐῖς [ἄτουχὰ (ἔπ 6 νοῦ ὀρύσσω 8.Δ4 δ'δο ὑπίκ πιοαπίηρ, ἐο ἀὲρ ἰλγομρᾷ, ἴ. 6., πιαζε α εαπαΐ 
4 ΑΘ ΠΔΟΒοτΪΌ. δ᾽ Απὰ δβοηΐ (καὶ ἀπόστειλε) ἘΔΌΔΆΟΘΕΑ. 

8. ορκίίς δικιἃ ᾽ο ἀοραγίϑι (καὶ ἀπῆρεν ; 248. 6ο. οοηθοὶ ἔθμ6 ποιὰ ὙΠ} χοῖρα αὐτοῦ, οὨἰεἰΐτρ καὶ ἐπῆρε, Ὀσὲ ΡΓΟΌΔΌΙΪ 
ὉΥ τοϊσίλκο. ΒἘτιίϑϑοῖο δορὶ χεῖρα ἴγουι 11]. δδ. 108. 165. 248. 264. 0ο. Ο]ὰ [Δὶ. ; ἐ6χέ. γεε., ψἰιὰ 11. Χ., αὶ χείρ). 
τ με. 
δἴϊος (29 ντογὺ ἐμεγαλαύχῃσεν). Φ ςφυο ἢ (αἱ). 
15 ἰγοπιοάίδίε!ν (ταχύ ; ταχύς, Η. ; 248. ὁ. οὔλἰε). 
Ῥεῖ. 21]- 24. --ἸΔΑΟΥ͂, : δὰ ἀοῃο. 16 (ἐνίσχυσεν 

8 ογείξδ ἴῃ ἰδ 80] 606 (ἐν --- τ  ἰσδοῦ δἀορὶα ἰξ ἔχοι Ἡ. 106. 1δὅ. 167. Οο. --- ὑπερηφανίᾳ, ν᾿ ἰοι το ουπὰ 
τ 1 Βιι. 

1.4. μι! ἰδ ΣῪ (χειρί) οὐ ΚαΔΥ. 
» ἰδ [26 καῃδο οὗ ἀεία Ἀγηεὶῳψ ἰο.) 

11 τοὐέεὰ ἰ. 12. Αδὰ ρἰγούοβοα ουὔξ (ἐκπετάσαντες). 

11 Δ (11ξ., εσλίελ) ἘδδΥ. 
16. ἐρλι αι]. 19 γίρἷου (ἴο ὯΦ υπάογαοοὰ, Βονοσ, οἱ Ἰϑες γ6}γ)}. 30 ([ἷϊ., α ἀγεαί ἐρ γί, ἷ. 6., ἴ6 ἀἰϊνίῃο βρίσίξ, δῃά 
ἴτ τοϊκ;!ξ θ6 σοωάετζοά, ἐπ ἀἰσὰ ἐνπερίγαίίον.) 31 ιολαὲ «λοι εονῖε ἰο μα6 αἱ ἴ) 6 ἰδδὶ (Θ060 ὕϑη:.).. 8 ΘΟΙΩΟ ἴοΟ Ρ688 (τὰ 
ἐσόμενα!. 88. Απὸὰ δοοζοὶ ἐλὲν δὲ ΟΣ 676 (ΠΟΥ͂ 68:26 (πρὶν ἦ παραγενέσθαι αὐτά). 

Οπβάρτει ΧΙΥ͂ΠΙ. 

γον. 8. Απὰ βο. ἴπ [πὸ β8Πη16 ΤΏΒΠΏΘΙ 88 ΠΘ 
δὰ ο]οθεά (11.. λεία δαςοΐ, ἀνέσχεν) Ἰδδνοη, ΒΔΠΊΘΪΥ, 
ὃν ιἦδ τοογα οὔ λε ζοτά. Οὕτως ἰ8 οπιι[θἀ ἴῃ ΒΟΙῚΘ 
οὗ [ς Μ55., ΔΡρδυθ  Ὀδοδυδα ἴθ ἔοτοθ ὙΩἋ8 οὶ 
ππἀοτείοοα. 
ον. 56. ϑοο, δὺ ἴ ΕΚίηρβ χνίϊ. 17-24, τ6 80ὸ- 

οοπης οὗ [{π0 ΓΑΙ ηρ οὗ ὑμο ἰαὰ δι ϑιαγερίδ. 
γερ. 6. ἘΠΟΣΘΌΪ]Θ (τλθ) ἔγοσα ὑπο Ὀθά. 

Ηὸ Ὀγουσῆς ὑμοπὶ ἔγοπι ὑΠιεὶς Ὀ6ἃ πο ἀοδβιτασιίο. 
ὙΠῸ οδδ6 οὗ Αἰιασίδι 8 ργοῦδ!Υ πιθϑηῖ. 866 
2 Είηρο ᾿. 4, 16. 

γον. 7. 8601 Κίηρε χίχ. 7--19. 
γον. 8. Τἢο Κίηρϑβ τοΐοετοα ἴο δτὸ Ηδσβϑοὶ δμὰ 
δοῆυ. - Απὰ Ῥγτορμοῖθβ. Ὑδοῖο νγὰ8 Ὀὰϊ ΟΠ6 
ῬΡΌΡὮΘΕ πτιοϑηΐῦ, Ε]6Πα, δηὰ [Π6 ρὶτιγα)] ἰ8 υδϑοὰ ἰῃ 
οεῦοσ (ὁ Κϑὸρ (ἢ6 Γποῦρὶϊ ϑοπηον αὶ ταρῦθ δὰ 
ρῆβμν 860 ὙΊίπον, Ρ. 175. - ἘΠῚ βυοοθββοῦβ. 
Ὦ6 δυϊμοσ, ᾿βδάνογιθῃεν 45 ἰδ ου]ὰ βθϑηι, ᾿θᾶνοδ 

ἴΒο δοοοῃὰ ρϑίβοι σου ὑῃθ ἐπϊγά. 
ον. 10. ὍΤὴ6 συϑῖβθϑ 10-12 δηὰ ἴπ6 ἢἥγθι ρατί 

οὐ ("ς 180} τότ τοσαγάοαἃ Ὁγ Βγοιβο ηποίάογ, 
Ἡΐὺοπὶ ΒηΠπΘΩ ΒΒ Βιδοίιοοτε ἤθτο [0] ]Ο8, 88 δῃ 
δὰ ἰτίοη ὈΥ ἃ ἸΑῖογ πδπά, ἐου πάρα οὐ Μαὶ. ἱν. 5, 6. 

11,12; 1κο1. 17, Ὑπαΐ [Π6 τοῦβοδ αἴ ἐου πάρα 
οἱ [6 Ῥαβϑαρθ ἱῃ Μαίβοιιὶ ΙΩΔΥ, ΠΟΟΥΟΓ, ὃὉθ 
δτϑυϊθα, νοῦ ΟἿΣ Ὀοΐπρ σοι 16 ἴο δεςθρῦ, 
δῖ [ἢ 8816 {ἰπι6, 6 ΓἤΘΟΓΥ ὑΠδὺ ΓΠΘΥ ΔΓΘ 8 ἰδΙοσ 
δα ϊτίοη. Μαοῖι ἀθροπάβ Ὅμ ὑπο ΜΑΔΥ ἰὼ ὙὩΪοἢ 
ΓΙΟΥ͂ δΓῸ αν λῤώρευ - Ὁ κατ εὶς ἂν ἐλογμοῖς 
εἰς καιρούς, ᾽λο ισαδὶ ιογϊ δὴ " (οΣ εηγοϊϊοαά, τεγὶβ- 
ἰογ δα) ἵπ ΤΌΡΤΟΟΙΒ [ὉΓ Ἔρεοϊαί ἐΐπιοα. ἼΠ6 ργορῃοιὶ- 
64] αὐίογαποοβ οὐ Μαίδο! οοποογαίηρς ΕἸ) αῖ ἃγο 
ον θπεκ ἰμιοπαθα. --- Κοπάσαι ὀργὴν πρὸ θυμοῦ, Το 
ῬΔΟΙΙ͂Υ ΓΑΒ Ὀσίογο {8 ΟὈΌΓΘΑΚ, ἐ. 6., Ὀοίογο ἰδ 
θοουτηθ8 ϑύμος, (ΠἸ8 δοῖϊνο ὑυποῖρ [6 οὗ δρονῦ. 

εν. 11. ΒΒ δεεεά (αγα) ἰλεν ἰλαὲ 4ε66 ἰλδὲ (οἱ 
ἰδόντες σε). ὙῊὴΘ ἨθΌγθνν γα8 ῬΣΟὈΔΌΪ Ἡ ἘΣΤΙ, 
δηὰ βῃου]ὰ οὈνϊουδὶν ἴᾶνο Ὀθ6η τοπάοτοαὰ ὈΥ͂ 
οἱ ὁρῶντες σε, τοῖο δ8ε6 ἰλοε, οὐ δ[αϊϊ 866 (ἦε, 
ὨΔΙΏΘΙΥ͂, γἤοῃ 6 ὉΠ ΟΆΠ|Θ. --- Καὶ οἱ ἐν ἀγαπήσει 
κεκοσμημένοι, Δλἃ δ΄ὸ δἀοτηοὰα ψχὶϊἢ Ιονθ. ΤῈ 
τοδάϊηρ κεκοιμημένοι ἰουμά ἰη 155. 348. 258. 254. 
296. (ο., δηὰ δὲορίοα ὃγ ἴῃς Α. Υ͂., ἰΒ 82ὴ ονίἀθπὶ 
ΠΟΡΓΘΟΙΟΏ Ὀὑαϑοὰ οἢ ἴπ6 ἀοοίσίηθ οὗ [Π6 ΣΟΒΌΓΓΘΟ» 
τοι, ψ ϊο ἢ ἰ ΜᾺΔ βΒιιρροβοὰ ([ἢ6 δυΐϊδοσς οὐρῆς 

Οἱ. αἰ5ςο [2. χἸἰχ. 6; Μδιι. ἘΠ 10, 11. Μδικ ἰχ. [το ἴδϑοῖ. --- Καὶ γὰρ ἡμεῖς ζωῇ (ησόμεθα, ΒῸΣ 9, 
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Δ15Ο, 8881} ΒΌΣΤΟΙΥ Ὀ6 ανθ. Τῆὶβ ῥρϑββῆᾶρε ἢ88 
οδυδοά στοαὶ αἰ Πσ]γ ; ὈπῚ [6 ΔΌΛΟΥ 5068 ἴῃ 
ἷξ ΒΙΠΙΡΙΥ ἴ0 ΘΧΡΓΘΒ8. ἴπ6 οομβάθῃηϊ Ὠορ6 ἴπϑῦ (ΠΟΥ 
Βῃου]α Ἰῖνθ ἴο βεθ [8 ΠΑΡΡΥ ἀδν βρακϑὰ οἵ. 
εν. 138. ἩΗΐ6 Ῥοὰν Ῥγτορδοδίεᾶ. Βυῃβοη 8 

ΔΒ δϑεϊιοοτῖ; αηα οἴ τ ἐμΐηκ, ἰζ τη σοτητηοι ἰοχὶ 18 
10] νᾶ, τ1π6 δυῦθοῦ πιδὰθ 4. παϊκῖακο, ἱπιρυ την 
τπ6 ἱποϊάθμϊ το]αῦοα οὗ ΕἸ ἢ (2 ΟὭγοη. χχίὶ. 12 1.) 
ἴο ἐΠ5μ84. Βῦ ᾽ν ἰδ ἔδν τῶοσθ ργοῦβυα μᾶὺ ν Βδῦ 
Ϊ8 δα οὗὐ ἘΠΙΒμα δὖ 2 Κίηρβ χίδὶ. 21, 18. ΠηΘΔΠΓ, 
ποτ ἴη6 ὈΟΩΥ οὗ 8 ἀρβὶ πιδὴ μίδερα ἰπ [86 
ῬΓΟΡΙΟΙ 5 ζγαᾶνθ τονῖνοά. 51}}}, [Π6 ῬΗΓΣΑΒΘΟΪΟΡῪ ἰδ 
Ρθευ]ἶασ. ὅϑόπιο (τοί 8) γου]ὰ ἴαΚο ἐπροφήτευσε 
ἴῃ [06 Β6η86 οὗ δλοιυεα ργτορλεῖϊς (ἷ. 6., πιἱγασωίοιι) 
Ῥοιῦεγ. ἘΤ᾿υΖβο 6. ΘΟὨ͵ΘοῦΓοΒ πᾶς Ποῖθ, ἴοο, 86 

Οτροῖκ ὑγϑηϑ δῖον 8 ἰῃ ΘΙΤΟΥ, μανίηρς τοδὰ Δ], 
ὙΠΟ [86 Δυῦ Ποῦ ᾿δὰ τ υιοη 458 του ἢ ἰδ γΘ γα 

ΝΣ. ΤῊ Ἰδαῖον βαϊὰ, δοοογάϊηρ ἴὸ [ἢ }8 νἱονν, 
παῖ ἷπ ἀθαῦ ἢ ὈοαΥ οὗ ΕἸ ΘΠ8 τοὰ8 ἑομολεοα, 
Ἰοανίηρ ἴο ὈΘ 8 ρρ) 16 ἃ ὈΚΥ 1ἢ6 ΠΙΘΙΏΟΣΥ γμδῦ [Π0 
τ δα] 8. ΤῊΘ ΤΟΥΤΠΘΓ ΤΠΘΟΥΥ, ΒΟΨΟΥΘΥ, ΔΡΡΘΒΓΒ 
ἴο τ18 ἴο ὉΘ απἰΐα 88 ΟΥΩΥ οὗ δοζορίθηςο. [ζ 5 
Β΄ ΤῊ Ϊν πιρδηΐ ὑπαὶ ΕΞ ηδ, ον ϑὴ δἰοσ ἀθατῃ, σοη- 
εἰπυορὰ ἴο ΘΧΟΤοΐβθ ῥσορμοιϊς (1. 6., ΒαρΡΘΓΠΑΓΌΓΑ]) 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΕΒΥΡΗΑ. 

Ῥονοσ, ἴῃ ὑμδὺ ἃ τηΐγαςϊα 8 ρογίογστηϑα ὃν ἢ5 
ἀοδά Ὀοάγ. ὝΔο [0] οννηρ νϑῦθθ βαρροτίβ {δῖ8 
νἱονν. 

γογ. 17. Αὐτῶν τὸν Γώγ. ΤΒ6 ῥτοῃποῦῃ σοΐειβ 
ἴο ὕπ6 ἱπμαυΐμζαητβ οὐ Δογιθαίεμ. ὙὉΤῆὲ Α. Υ,. 
δἀορίοὰ τἢ6 τοδαϊῃρ αὐτῇς ὕδωρ, ὙἘΪΟ 15 5 
Ῥοτγῖϑα Ὀγ [6 ΔυϊΠοσ 65 ον σίνοη. ὙΤΡὲ ΜΒ. 
55. δηῃὰ 254, ἤλνο αὐτῶν ὕδωρ; διὰ Η., αὐτῆς τὸν 
νηωρ. ἘΤ  ΒΟΝ Θ᾿ Β οοπ͵οοῦυσο ὑπδὲ ἸΓΠΓΊΝΝ, ἐδε 

Οσἴλοπ, βιοοὰ ἴῃ 6 οτἱρίῃαὶ (οἴ. 1 Κίηρβ ὶ. 85), 
ἩΔΙΘΒ [Π6 ὈΓΑΠΗ]ΔῖΟΥ ρυΐ ἰῃ [Π6 ἔοττῃ ἔοιιπὰ ἰπ [ἢ6 
ἰοχῦ, Βοοὴβ ργοῦϑυ]6. [ἢ 2 δου. χχχίϊ. 80 (εξ. 
2 Εἴηρβ χχ. 290) ἰῦ ἰβ βδἰία ὑπεῦ Ἡςζοκίδἢ 8150 
βἰορρϑά ὑΠ8 Ὦρρθῦ ΒΟΊΤΟΘ ΟΥ̓ ἶδεπ οὗἩ 106 “ΨΨ8167- 
οοιγβο οὗ Οἰἱδοη." Ἐτομπὶ ὑπΠ8 χίνοσ, ἴδθη, τῃ6 
ΔΙ͂ΟΣ Ὑ848 [Δ Κ6ὴ ἴῖ0Υ “Φ6γπ|88]6}}, πὰ ἰζ 88 ἀ0η0 
ἰὼ [Π6 ΘΑΣΙῪ ρατ οὗ (Πἷβ Κίηρ 5 τοῖρῃ, δπὰ βὸ 15 
ΡΓΟΡΟΙ͂Υ τηθηιϊοποά Ὀν ΟἿΤΓ ΔΌΚΒΟΥ δ ἴἢ6 δεμῖπη- 
πἷηρ οὗ ἶθ δοοοππῦ οὗ [}6 δοῖβ οὗ Πθσοκίδῃ. 

γεν. 24. Ἔσχατα - ΤΙΝ, πο πλϑδπδ 
ῬΓΟΡΟΣῚΥ {λα ἰαδὶ ΟΥ ἐπίγειηθ ρατί ; Ὦδηςα, ᾿ΘΙΘ, ἐδὲ 
ἐπα Ὁ {ἴνι6, (δε ἰαδὶ ἰλίπσε. ΟἿ. Οθῃ. χ]χ. 1; 3 
Κὶπρϑ χχ. 17, 18. 

ΟἜΠΑΡΤΕΙκ ΧΙΙΧ. 

1 ΤῊΗΕ ΤΟΙΘΙΏΓΆΠΟα οὗ “0845 ἐς {1 {86 σοτηροβιίίοη οὗ {6 ρΡογζατωθ, ἢ 
Ῥτθραγθα ΡΥ {π 00 οὗ [Π6 ΔΡΟΓΠΘΟΔΓΥ ; ἢ 
10 18 βισαοί 88 ΠΟΙΟΥ͂ ἴῃ ΘΥΘΓῪ τηουί,ὃ 
ΑΠπά 88 τηυ816 δί ἃ θαηχαθί οὗ νυ ΐη6. 

2 δ ν88 ργοβρεγϑά " ἴπ ὑπ σοῃνθγβίοῃ οὗ {86 ρθορὶθ, 
Αμπᾶ ἴοοῖκ ἄν Υ [86 ΔὈοϊηϊηδίζοιιβ οὗ ὑγϑηβρτθβϑίοη. δ 

8 Ηὸὁ ἀϊγοοϊραᾷ δὲβ ἢραγὶ αὐΐο {π6 Ἰωοχὰ ; 
1 δ 1Ἀ06 τἴπι6 οὗ ὑΓϑΠΘΡΊ ΒΒΟΥΒ Π6 τηδὶ πἰδἰ θα ρΟΑ]ΪΠ688.7 

4 Α]]. ἀχοθρὺ αν! διὰ ΕζΖοκίδβ δηᾶ “οβίδϑ, σσϑηΐ 6] 7 δϑίσγαγ," 
ΕῸΣ ΠΘΥ [ΙΌΤΒΟΟΚ (Π6 ἰδ οὗ {πΠ6 Μοβὶ ΗΙΡᾺ ; 
ΤΙΘ ἢ Κίηρβ οὗ δυΐδῃ αἰδαρρααγοᾶ ; ̓ 9 

ὅ Ἐογ {πο γὺ ἀο]ἰνογαα ἀρ 11 {Π6ῚῚ ρον απο ΟΠ 6 ΓΒ, 
Απα {86} ΝἸΟΓΡΥ ἴο ἃ ἴογοῖρῃ 12 ῃδίίοη. 

θ ὙΠΟΥ Ὀαυγηῦ (Π6 σἤοβθῃ οἷον οὗ {86 ΒαΠΟΙΌΔΓΥ, 
Απὰ πιδᾶθ ἢδὺ ᾿δ βίγθοίβ ἀββοϊαίθ, δοοοσαϊηρ [0 [86 ΡΓΟΡΆΘΟΥ οὗ Φαγοιηΐδβ ; 

7 ἘΈοτν {πο γ ἰγϑαϊθα ἢΐμ 1}].1 
Απᾶ δ6 νγὰβ βδηοι θα 88 ἃ ργορβοί ἴῃ {16 1δ πγομῦ : 
Τμδί δδ ταϊρηϊ τοοῦ ουὖ, δῃα ΔΗἤ]Π]οῖ, ἀπα ἀΘϑίγου ; 
ΤΒαῦ ἴῃ ΠΠ τηδῆηοΓ δ ταὶ θα }1ἃ 16 δηα ρΡ]Δηΐ. 

8 ἘΖΘΚΙΟΙ 1 βανν (Π6 ρ]ογίοιυϑ ν]βίοῃ, 
ὙΥΒΙΟΒ Π6 Βμονγοα 5 ἴσα ἀροὴ [86 οἰδτγίοι οὗ ὑῃ6 ομϑγυίμ ; 9 

9 ἘῸΣ ἢΘ Πη866 τηθηῇ]οη οὗ [ἢ 6 ΘΠΘΙΩΥ ἴῃ ἢ σδίῃ, 

ψετη. 1-3. --- 10. ἐχοείϊεης, Ῥεγενηδά, ἴηποεπδο. 8,06 Οὐ. 3.Α.Υ7.: ΤὍδι [6 τηδάο (ἐεχέ. γέε., ἐσκενασμένον. 
τί σβομο δάορ ἴ6 κοι. ἔτοπι Χ.; 248. Οο., [μὸ ἀδὲ.) ὈΥ Ἐμ6 ατὲ (ἔργῳ ; 11{. 166. ἔργον) οὗ (86 ΔρΟΓΠΘΟΔΣΥ (666 (Ὀπι.). 
δ. Δ}} ἸΟΌ [Π.8. 

85 τοηἀοτίης ΤῸ Σ ΓΝ ΟΣ ΤΙ ἴῃ δὴ [πἰσδηβιεῖτο ΒΘΏ 86). 
διὸ ΚΔ Ὸ 516 [6 τοδὶ οὗ Θοἀὐ (κατίσχυσε τὴν εὐσέβειαν. 

ὝοτΒ. 4-Ἶ. 8.4. Υ. : τόσο ἀοίοφοϊκνο (560 Οὐ»η.). 

Ῥεγθαον, Εσ σοῖο, ΒΌΣδθ μ᾽ 5 Βιδείιρεγὶ, ἀνὰ ΟἸΒΟΓΕ. 

6Υ]} (ἰὴ 11. ἐν χειρὶ Ἷ. ἰδ οϊποά ἐο ἐιὶδ τοι 67). 
26 πα ἰμδί ἀε..... Ὀυϊὰ πὴῷ Ὃ]δο. 

9 Ἐσνεη (Ὀ6. 
17 14]1Ὸτὸ ἴῃ Κοερίηρ ἔμ 6 ΔῊ ἘΓΞΔ5. πιοδξ, Ἧ6 δου ] ἃ αν οχροοϊοὰ 

κατέλιπον, Ἀ8 ἡυδὺ Ὀοΐογο. ΟΥ̓. 8180 101] ον ἰης, τ ἰοἢ ἰδ ζ8156}} σοπάοσοα ἰῃ (89 Α. Υ.). 
γάρ; 166. δῃηὰ 6ο., ΌὈΥ 8 οοττοοῖοσ, ἔδωκε : 248. 6ο. οπιίς γάρ). 

4 Ῥοδ;ιδυϑά πἰσῃβοὶΥ ὑρσί Ὁ} (1 δορί (9 πρδυαίηα)] τοδάϊηα. 86 ατοοῖς ἰδ κατευθύνθη, θυ Σ ΡΣΟΌΔΌΙΥ 

δ ἰηΐψφυ! εν (ἀνομίας). 6 Απά ϊῃ. 1 [)6 προῦν (ἀνόμων) 

Ιτουδος Ὑῖ ἢ ΓΊΒΟΣ, 

360 Οὐ».). 

10 διε] ἀ (ἐξέλιπον. 

11: Τοχοΐοζο 6 ζαγο (ἔδωκαν 

18 βἴτδηρο. 12 (ὁ (806 Ορ»η.). Ἢ ροϊγοδίοα Πἰμὰ 
15 Ὑ7ηο Βονουίμοϊοδα Ἠδ4 ἃ ὑσορῃοὶ βδποιίδοὰ ἴῃ ἀἐδ "ηοέλεγ' ὃ. 

οῖβ. 8-10. -͵ἼἴΤ αὶ Υο: ΠΖ τρας Ἐποῖκ16] νδο (14 το σῖτα 5 Ὀακοὰ οἢ ἔμο ἐγδαά 088] τοδϊης Ἰοζεκιὴλ ὅς, ἱπείοοά οἵ 
᾿Ιεζεκιήλος. ΤΏ ἰδίίζον ]}10τπὶ οὗ ἴπ6 ννογά ἴα Τουπὰ ἰῃ Φοδορθι, δηὰ ἐμπουχὰ οὶ ἕο ἢδνο Ὀθθῃ οχροοϊθα ὨΟΙΘ, ἰ6 ἰο ὃὉ0 
δὰἀοριφοά πῃ Ῥγοίεγοισο ἰο ἐπ6 οἴου ΔΌΠΟΣΙΠΔΙ οοὨδιγιοἰΐοὁ 1). 
80 διῃιομΐοδ πον ἰδ 6 ἄκττο οὗ ἔδο (590 Οὐη1.}. 

18 τῷδ βιοτυοὰ (ὑπέδειξεν, ΠΔΙΏΟΙΥ,. 504). 15 ΘΠ οΣθΙπι. 
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Απᾶ ἀϊὰ σοοᾶ υπίο ' ἐμοῖὰ {πὶ πϑηΐ ἀτὶρι.ἦ 
Ἦο οοιμρζοτίοα 4180 7460}, ᾿ 
Ἀπά ἀε]ϊνογοὰ ἰμϑχ ὈΥ͂ 8 ὁ Δββυγοα ἢΟρΘ. 

10 ΑΑπὰ (6 ὕγγεϊνα ρτορμοίβ, 
1,οἱ ἐλεῖγ ὈΟΠΘ68 γόνὶνθ ἀσαὶη ἔγοτα ὑπϑὶνρ σταᾶνϑ.ῦ 

11 ΗΟ 88}8}} νγθ τηϑ σι Ὗ ΖΟΓΟΌΔΡΕΙ ἢ 
ΗΞ 4150 ὅ ισαϑ 88 ἃ β'σῃϑῦ οἡ 186 τρῃι Βδηᾶ ; 

12 ὅδοισας “768.8 Β0ὴ ἧ οἱ ΦοΒ6ᾷθ66, 
Ὕο ἴὰ {ποῖν ἔμηθ Ὀμυϊ]αάρα 1Π6 Ὦοπδθο, 
Αμπά δβϑῦ Ἐρ {6 δ ΒΟΙΥ ἴθρ]θ ἴο ἴΠ6 ωοτὰ, 
Ὑ ΒΙΟΝ τγᾶβ ργοραγθα ἴοσ ϑνθυϊδδιϊηρ ρΊ]ΟΥΥ. 

18 Αῃὰ ρτοϑῖ 18 (} ΙΠΘΙΔΟΤΥ͂ ΟὗὨ ΝΘΘΏΛΪΔΒ," 
ΒΟ ζσαϊβϑα Ὁρ ἴὸσ ὺ8 {π6 τν8115 ἐμαὶ 6 γ6 1411, 
Αμὰ βοῦ ὑρ ραῖθβ ἢ ὈΟ]18,} 
Αμὰ γαϊβοα ἊρΡ οὖν ἀν! ]Ἰησ 8.1} 

14 ὕροῃ 123 (πΠ6 ΘαγΓ ἢ γ88 ποῦ ομὸ ὃ ογοαίϑα {|Κ ΕΠΟΘᾺ ; 
ΕῸΓ ἢθ γγχὰβ ἰβκϑῃ Ὁρ }5 ἴγοιῃ 86 ϑϑγίῃ. 

186 ΝΑΕΙΙΒΟΣ τγᾶβ ὑπθγθ ἃ ᾿Ὡϑῃ ὈΟΣῺ 116 ἀπο “08Θ6ΡἘ, 
Α ρβονθσποῦ οἱ ἢΪ8 .5 Ὀγθί θη, ἃ βίδυ οὗ [ῃ9 ΡΘΟρ]6θ ; 
Απα ΓΠΘΥ̓ οΑΓΘα ἴο Σ᾽ ἢἷ8 Ὀθοη68.}5 

10 ὅδ δῃηὰ 86} γγϑγθ ἴῃ στϑϑὺ ἤΟΠΟΥ ἢἶ Διηοηρ' τηΘἢ ; 
Αμα Αἀδηὶ νγ88 13 ΔΌΟΥΘ ΘΥ̓ΘΣῪ ἰἰνίηρ ὑΠὶης ἴῃ [Π6 ΓΘ οη. 

οι. 9, 10. -- τ Α. Υ. : ἀϊτθοίδά (Ἰδτς., αἰαὶ φοοά (μπίο)ὴ. ατ., ἀγαθῶσαι ; Η. 106. 167. 248. 268. ὕο., κατώρθωσε ; το» 
εἶδ ουκκοαίδ ἠγάθωσε, διικροοὶ ξ 8 παιδί ΓΔ] δ 108). 3 χίρδε, δ ο’ν ΒΟΥ σοτηοσχίρα ΖΦ. (6 ρἷυγ. ἰ6 [οὐπὰ ἰπ 111. 
Ἡ. δδ. 1δδ. 268. 2δ4. ΟἹὰ [δί. δὰ ἰῃ 411 Ὀυὲ 268., ἰοχεῖδοΣ πὶ 106. 1δ7.. γάρ ἰμειθδὰ οἵ δέ). 4 ογπῖϊ2 δὴ (ε60 Οὐν.). 
8 Αῃὰὰ οὗ ΠΣ ΥΟῸΣ Ῥτορβοῖδ ἰοὺ ἴ)6 τροσροσίδὶ Ὁ6 Ὀ]οδβοὰ (δο 248. 60.), 4πά Ἰοῦ.. .. δουγίθ διαί ουΐ οἵ ἐμοὶν ὑρἷδοθ 
(8ϑε χὶΥὶ. 

γοεα. 111-18. --6 . Υ. : Ετνϑα 6. Τ [ἢο δοῖ. 8 4. (866 [0] ονπίης ᾿ἶπο, δ ΤΏ Ὠουδ6.") Το Ὑὸ}}- Κηοῦσῃ ΤΟΙ Ρ]Ὸ 
δὲ Φοχαραϊοσω ἰδ τϑϑηὺ ; ἐεχί. γές. ὮδΑ λαόν ; Ετὶ Σ6Ο ἢ ὁ ΓΘΟΟΙΤΟΒ ναόν ἔγομι 111]. δὅ. 106. 4]. Οο. ΟἸἹὰ 14..}. 9 διηοὴς [.6 
εἰϑεῖ (ρο Η. 248. σο.) δ Ν. (Ὁοά. 11. ἀᾷτϑεβ υνἱἢ Χ. ΑἸά. ἐπ τοδάϊης νέμονσιν), ἩῬΒοδΟ τον ἐδ κτοαῖ. 10 μοῦ ὉΡ 
ο κεαῖοϑ δοιὰ ἴδπο ὈΔΙΒ. 11. χυΐηϑ ἀραΐμ (τὰ οἰκόπεδα ἡμῶν. 1μὲ., ἐλα “ἰίεε 07 ΟἿ ἀομθ48. Α ΒΟΘΟΠάΔΡῪ τρραπίηξ 
το ἀοιλεδ). 

γετα. 14-16. -- .ΑΟΥ. : μὲ ὑροῦ. 12 ηο νπανπ. 1. ογιίε ρ. 16 (Νοῖ ἴὰ )6 ατοοῖ.) 16 γ7ηοδο ὈΟΏ68 ἮΟΣΘ 
τορξιτὰοα οὗ (86 Ἰ,ωοχὰ (ἐπεσκέπησαν ; Ἡ. 248. Οο., ἐπεσκέπη ὑπὸ κυρίον). 17 (ἐδοξάσθησαν) [κδκδὅὃ 20 τοα: Αὐδπὶ 

Οἤρτεε ΧΙΙΧ. 

γεν. 1. Σόνθεσιν θυμιάματος. ΤΟ ἤτοι νοτγὰ, ᾿Π6 ΘΟΠΠΟΏ ομ6. ἘΕὙΓΣβοθ, Ππονουοῦ, ποι] 
οὐπροιπαῖ, ἱα ἴο Ὀ6 υπάοτγβιοοά ἰπ ἴἢ6 βΒθῆ8ο οὗ ὑγϑηῃβίδίθ, ἴῃ Οἴοβοσ ΠΔΥΠΙΟΩΥ Μἱ ἢ γΟΣθῸ 7, ὁ᾽. ἀ6- 

,. δχοείϊεπιί. τὰ [Π9 οΥἱρίμαὶ ῥγοῦΔΌΪΥ βιοοά σομπέ οΥ «]εγεπιϊαῖ, Ἰ. 6., 80 ἴδ Ὁ ἃ8 ἢΘ νγ88 πιϊδιιβοά. 
ΝΣ Ἷ : : ᾿ς Ἔχ, ΤΙΐ8. 88 ἴπ6 »τουπά οὗ [Π6 Ῥαπίϑηπηθηΐ νἱϑι θα 

τὰ ΒΆΝ 1 φμα!ϑ᾽ υἱῳ κιὰ ατδοκ, τ Ἄροα ἐμ οἶα οἱ Φογακαίοπι. 
ΑΡοίδθοασυ (μυρεψοῦ). Οἵ. χχχνῆ!. 8. ᾿ ον. 38. Μρᾶθ τηθηίίοι οἵ, ἐμνήσθη. ΤῊ 

γογ. 2. νδδ ὑσοβρϑῥοά, κατευθύνθη. : ΤῊ. Ηθῦτονν τγὯ8 ἀουί]6 89 ἽΞΊ, ὙΜΙοἢ ἰ8Β αἰδὸ τϑῃ- 

Οτεοῖκ νγογά ἷβ Ῥγο Ὁ] αἰυθπ 88 ἴῃ6 γϑηάεγίηρ οὗ ἡργοὰ ἴῃ {80 ΤΧΧ. ΟΥ̓ ἐπιμνάομαι, δι ὅθ᾽. ΧΧ. 9.- 
ΓΌΣΙΙ, ψἱ ἢ τὸ τπιθϑηΐπς σῖνοιι. Οἱ. Ῥδῃ. νἱ. Ἐν ὄμβρῳ. Αἰποπρ [δ 6 ΠΙΔΠΥ διὐθπιρῖβ ἴο Θχρ]αΐη 
28 «πὰ ἘΖ2. ν. 8. ἴῃ [9 Ηδῦτον δηὰ Οτἴροῖ.--- πἷ8. ἀπο] ράβέαρο, ὑπαὶ οὗ ἘὙΓΖΒΟΒΘ --α ὙΠῸ 
Τὰ ἐπα δοηνόεοϊόη οὗ ὑπὸ ῬΘΟρῖο, ἐν ἐπιστροφῇ ΠΩ Κ8 ὑὉΠπαῦ [Π6 ὑΓΔΉΒΙ αἴΟΣ τηδ6 8 τη ϊβῖδ κα ἴῃ (ἢ 

λαοῦ. ὙΠ δ νγοτιὶ ΟὐσαγΒ ΟἾΥ ΟΠ00 ἴῃ ἴμ6 Νὸνν ᾿οτἱρῖπα] ποσὰ, ᾿ακίηρς ΘΤΞ ἴον ΨΥ, ὑπ ἀπσεν 
Τρδίδηθην ἴῃ [6 ργθϑθηῦ β6ῃ86, ὨΒΠΊΘΙΥ, ἃὖ ΑΟΙΒ᾽-- βρϑπιβ [Π6 πηοβὲ ἀδβοσνίηρ οὗ ογοάϊι. ΤΠ ρᾶ8- 
χν. 8. Οἵ, βονόνοσ, Εςοϊαβ. χν!. 2]. ᾿βαρὸ του ]ὰ τΠθη τϑϑὰ : δἰζεζίεί ἐλοιφλὶ 97 (οΥ πιαάε 

γον. 8. Κατίσχυσε τὴν εὐσέβειαν, ἀοϊά γαδί, ΟΥ τηκηἾοπη 97) Ἀΐ8 ὁπόηιν ἐπ ἀη σον, ἱ. 6Θ., ῬΙοαϊοϊαα ἰπ 
τεπιαϊποαί γγπι ἔπ, πιαϊπίαϊπεαά ρἱείψ. ΟΥΠΘτΒ Μοῦ] ἀ ἱπηρπαιίοπ Ὁποὶγ ονθσιῆσοσ. 8111, τΓ86 Α. . 
ΠΉΡΟΣ λε ποῦς Ριείν ΕΑ: δ. δπηος ̓  ἜΣ ΤΏΔΥ Ποῦ, ΔΙΓΟΥ 411, ὃ6 ἱποογγθοῦ ἴῃ βθη8θ6. Αὖ 
ὨΠΌΘΠΟΘ 8Πα ΡΟΥΟΓ. 9 ΠΟΌΓΟΥ ΜΜᾺ8 ἀΟἸΙὈΥ 688 ἘΣ 26 Κ|6] χχχυν !. 22, ννὸ τοϑλά : “ Απὰ 1 ν}}} ρ]οκὰ 
ΝῈΝ οὐ ΠΣΓΙ, ᾿δραϊηϑῦ Ἰΐτὰ τ τ ροβιθησα απὰ πίῃ Ὀ]οοά " δῃὰ 

Ψψοι. 4. Πλημμέλειαν ὀπλημμέλησαν. ὙῦθΘτΘ Ι ν}}} ταί ὑρόοὴ Ὠΐπη, δπἃ ὕροη ἢἷβ Ὀλπάβ, πὰ 

ἀοζοοέίνο (Α. ΄.) ἰβ. ποῦ βίτοηρς ϑπουχῃ; δοίιογ, ΠΡΟ [Π6 πϑηΥ ΡΘΟ}}6 τπδὺ ατό νυ ἱτἢ Πΐπι, 80 ΟΥΘῚ- 
φγεαίίῳ εττεα, τσεηὶ τοϊἀείν ἀδίναψ. [Ιὠϊ., ἐντδά αη βονίηρ ταῖη, δπι στοδῖ πδἰἰβίοποα, ἤγο, δηαὰ Ὀτίπι- 

Ἔγτου. ΤῊΘ ν6ΓΌ Τη6ΆΏ8, ἢγβὺ, (0 πιαζο α 7μίβε ποία δι9:6." 716 υΧΧ,, Ββονονοῦ, ἀπ ΧρΘοΙ αν υ8θ8 
ἰπ τηπεῖς. Βεῦβο μοί οσ 7π|86}} 68}16 αἰϊϑηιίου τὸ Π6ΓΘ ὕετός ([,Διΐπ, ρἰμυΐα), {Π| τγογὰ ἔοσ. οοπιπλο 
100 ἕδος παῖ {πεγθ γΟΓΘ ΟΥΝΟΥ τοὶ αὔῖνϑὶν ροοὰ ΤΑΐῃ, ἱπβιθϑὰ οὗ ὄμβρος (1υῦϊπ, ἐπιῤετ) 88. ἴπ Οὐγ 
Χίηρε: “ Οπιΐείεθε αὐοίογ υἱάριιι «]οδαρλαίμπι οὲ Ῥδβθδρε." ΤῊ ἰδδὺῦ ὕνο ΘῈ 8. οὗ Ὁ6 ἸΟΙἢ 
οαδυπι." ΟΣ] Κίηρε χχίϊ. 41-44; 9 Επηρϑ χἰϊ. ΓΕΘ, 88 ἴδ γγοι ]ὰ βθθιῃ ὕἔγοπὶ ἴ[ῃ6 οοπθχῦ, ΡΓΟΡΘΙΥ͂ 

᾿ ὈΟΪΟΩΣ ΠοΓΘ δὲ ἴἰπ6 οἷοβο οὗ τπ6 901. ὅὃο Βτοῖ- 
ὡ, 8. Β “ ο 4 

γεν. 6. Ἔν χειρὶ Ἱερεμίου. ΤῊ τοπάοτίηρ οὗ ΒΟ ποθ᾽ δηα Ετ ΌΖΘΟΒ6.  ἜΠΟΥ ψι6ΧΣῈ ὈγΟΌΘΌΙΥ δὲ 

ἔπ Α. Υ'., αοοογαϊπς ἰο (δε ργορῆδον (7) υετεπιϊαῆ, ἷἰΦῚ ἤτδυ ναϊδριασθὰ ὈΥ ἃ Ἑοργἶϑῦ. 



4ρ4 ΤῊΒ ΑΡΟΘΒΥΡΉΗΑ. 

ΟΕΑΡΤΕΒ [»ν 

1 ΞΊΜΟΝ {86 Βὶρἢ ρῥγίϑϑὲ, δοῃ ἢ οἵ Οπΐβδ ἰξ νγδβ," 
Ὕ8ο ἰῃ ἷ8. 6 τεραϊγοὰ ὃ (ῃ6 ποιδθ," 
Απᾶ ἰπ ἷβ ἄγε [ον 6 δ [Π6 Τθ:Ώρ]6. 
Απᾶ ὉΥῪ ἷπη γγὰβ Ὀ816 ἔσοτῃ {Π6 ἑοππάδιίοη ἰο ἀο06}}9 (π0 Βοὶρῆὲ, 
Τῆο ἰσἢ Βαρρογίϊηρ νγ»4}} " δροιὶ [86 ἐδπ}ρ]}6 9 
Ιὴ 18 ἀΑγ8 ἃ ῬΑΙΘΙ ΤΟΟΘΙΥΘΡ 88 ΤΟ] θη 
Ετοῖα ὍΟρροτ, ἴῃ ΘΟΙΏρΡ858 |Κὸ ὑπ6 Ἰανογ.ἷ 
ΗΘ ἴτοοκ οϑγα " οὗ μ8 ῬΡθορ]8 ὑπ {π6γ " ββοι!ά ποὺ ἔ4]], 
Αμπα ἰογεῆθα {μ6 οἰἐγ ἀραϊπεὺ Ὀϑϑιθρίηρ. 
Ηον ρ]ογίουβ ἢ τγϑβ 19 ἰπ Π6 τιϊάβί οἵ 1} [ῃ6 ΡΘΟΡΙθΘ, 
ὙΝΏΘη Π6 οϑηθ ουὔΐ ἔγοτι ὈΘΒἰπα {Π 6 να]] 1 13 
ΑΒ 5 (86 πηογῃίην Βίδι ἰπ {86 τηϊάδι 16 οὗ ἃ οἱοπᾶ ; ὃ 
ΑΒ ᾿5 186 τῶοου εὐ ὑπ ἴ0]]} ; 
ΑΔΒ {86 δὰ ΒΒ] πῖπρ ροη {δι ὑθιρ]6 οὗ {πὸ Μοβί ΗΠΡᾺ ; 
Αμὰ 88 {Ππ6 ταίπθον 15 οἰ νίηρ ἸΙσῺι 1 ἰΩ {86 Ὀτίραι οἱουάθ ; ̓ἢ 
ΑΒ 3 (86 ἤἥονγοσ οὗὨ γοβθϑ ἴῃ Βρτίπρ : 
ἈΔ8 111168 ὈῪ ἃ ἰουπηῃίβδιῃ οὗ ψγαῖρν ; 
ἊΒ 8 βΒβοοὶ "5 οἵ [86 ἔγβῃκίποθηβθ (Χ68 ἱπ ἐῃ6 ἄαγα ᾿ οὗ δυχηος ς 

θ. Χ4448 ἔἢγο βῃὰ ἱπσθῃβδθ ἴῃ ἴΠ6 ΟΘΠΒΘΥ ; 
Α8 "Ὁ ἃ ν6886] οὗ Ὀθδίθῃ ρο]Ἱὰ 
δε 3 μλων 411 Κἰηἀθ οὗ 7 ργθοϊουβ βίοῃθβ 

10 ΑΒ δὴ 33 οἶἶῖνο ἰγθο ραζἰηρ 5. οι ἔγαϊ ; 
Αμᾶ 88 ἃ ΟΥ̓ΡΓΘΒ8 [166 ᾿ξ ἰἴ56 17 ἰηύο Ῥ 186 οἰουᾶβ. 

1] ὙὝΒοη ἢ ἰοοῖς δῖ: (Π6 τοῦθ οὗ ΒΟΠΟΥ, 
Απα νγὰβ οἰοιποὰ τὰῦῖῦ ἢ} [86 ρογίθοίοη οὗ ρον, 5 
θη δ νυθῃὺ ὕρ ἴο ὑῃ9 ΒΟΙΥ ΔΙΓΆΓ, 
Ηδ πηδά6 {π6 ἔογϑ σουτὶ οὗ (δ6 ἰδιαρὶθ ρ]οτγίουβ. 9 

12 Βυιϊδ' σβϑα ἦό ἴοοΚ [Π|6 ρου! οηβ ουὖ οὗ (μ6 ργίθβίβ᾽ μβαηᾶβ, 
᾿Απα [9 ὅὅ βἰοοά ΌὈΥ (Π6 Ὠρδτιῇ 55 οἵ [Π6 4]08γ, 
Α ραγ]δμα οὗ Ὀγθίβγθη τουπα δοουϊ Εἰπι, 
ΗΘ νν88 ὃ 88 ἃ γουηρ' οο αν οἡ ΤΊ θΔΠ8Β ; 
Αμά 88 ρϑῖτα ἔγθθβ “' οοπιραθδθαᾶ ὑπο  αἰπὶ τοιηά ἀδοαῦ. 

18 Απάᾶ3 4]] (89 Βοη8 οὗ Αδγοῃ γγϑγο 42 ἴῃ {μὲν ρίουῦυ, 
᾿Απαὰ οὔἴοτγίηρβ ἴον Κ (86 [μοτ τγοτο “' ἰῃ (μοὶ Βδηᾶβ, Ὀθίοσθ 411 (86 οοπστοχαίίΐου οἱ 

[6Γ86]. 

Ο,. τ δῪῪῪ᾿υ: δὶ »’ῷῷ' ὁὃὦὁἔΠρ)';ἘΘΕο:ὺ]ἃἈἂὰῷ 

ψοῖη. 1-8. - ΤΑΥ͂. : Το (66 248. 60.) δ0ῆ. 438.ογπίεε ἰ τϑ. δ5.(1ὲ., δεἐξολεαῖ ὠμἀδνποαϊὰ, ρμαξελοα ἂρ.) 4 ἢουν 
ἀκπίη. δ(βεο Οὔνι.) 6 Τουπάδιίΐοη {86 ἀοῦ Ὁ]6 ποίκιῦ, ΤΠ Ὠἰρσἢ ζουίσοεβ οὗ 68 νν.8}} (δεο Οοπι. ) Τ εἰρίεσῃ ὦ 
Σοσοῖγο νδίοσ (ἀποδοχεῖον --- Τ11. Χ. Α]., [86 μ'υν. 1Ι!}Ἃ0]1ὸν ἘΣ  ἔσδοδ --- ὑδάτων), Ὀοΐηρ ἴῃ ΘΌΠΙΡΑΒΒ 85 ἴδ 868, ἡβριαρεν αι 
ὰὲ ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ ἔμ ἰατεν οὗ [0 ἰδ] ἰδ Τοίοστοα ἰ0), νγῶδ εονογοὰ ἩΪΠ μ᾽ δία οἵ ὉΣ888 (ἐλατομήθη.. . χαλκός. ἘΝ 
ζοσγιποσ, 8 οοηλεοίΐυχο οὗ ΕΥΌΣΔΟΏΟ ; ΜΆ8., ἡλαττώθη. Οὐ (86 ἰδίίεν, βθ0ὸ οι. βοιο Μ55, μδνὸ λά κεφ). 

γέετβ. 4-. -- 85. 5οθ Οὐνηι. 9 ΕἾ Υ.: το δῖ] ἴπδὲ ἐξ. 10 τὰδ ἢ6 Βοῃοιυγχεῦ (ἐδοξάσθη. ὅδοιιε ΜΒ88. Βανϑ {ἢ 
ϑεςοῃὰ ῬΟΣΒΟΣ). 11 (ΝΜ ΟΥΘ ῬΣΤΟΡΔΌΪ "δὰ ὯὨ6 ἰυτηοὰ ἰοτναγὰβ " ἢδο Οὐνι.) 38 1ῃ Δὲ δος οἂΐ οὗ [86 δα οἰ 6 1 

(δνζ., θσ., ελὲ λομβε ο (ἢε τεῖ. Ὑπὸ Ἠο]ἱθκὶ οὗ ΑἸ} νγδδ τοϑδῃῦ). 15 Ἡεισαξαδ. ᾿δ(ἐν μέσψ, ἴπ αν ΟΣ, οπ- 

Θυάσ, ἴ8. χίν. 14.) 16 (ρ]ν. Χ. 28. 106. 167. 248. ο.) 16 Δπὴ 86. 4 (μὲ᾿, Ωἱ 9. ἀαψε; Ἡ. 248, σο. ΟἹὰὲ ἴδΔι., 

Με οΥ λὲν ἄαψε.) 18 γαΐμθον (οἷ. ΧΙ. 11}. 19 .ὲἱς., εἰον5 οΥ φίογν. 
Ψοτα. 8-11. --- Ὁ ΑΟΥ. : Απὰ δι. 31 (6 Βρτίπηρ οἵ 0 γοδὺ (11 ., ἡῃ τλε ὅανς ο7 ἰλεὲ κεῖσ, ΚΧΥμο͵ὀὶ14 Ὀοϊηκ υπἀοτειοοῦ". 

Δ᾽ (η6 τίνοτβ οὗ Ἡδίοσα (ἐπ᾽ ἐξόδων. Οοὰᾶ. 111. Χ. 28., δῃηιὰ ΒΙΔῺΥ ΟἴΠΟΙΕ, ὮδΥΘ ἴ0᾽ ἐὴ9 Ἰαΐίοσ ἔπ ἀδὶ. κίῃᾳ., προ ἢ 
Ἐτίτσαομο δάοριϑ. Οἵ. 16. χὶΐ. 18). 35 Δηα δὰ ἴα ὈσβΏσΒοΒ (βλαστός. 5ε0 Οὐ... Ἄ ἰἰπ|ὸ (πὸ Π ετὰ] γορδτίης ἰό 
Ὀοιίοτ). δ Δπάὰ με. 30 βοὶ (κεκοσμημένον. 80 σία ο τοηάοσα. Οἰμοσα, αὐογπεά). 21 ἸΙαΉΜΑΥ Οὗ (ἰδ ἷα ἰάεδ 

οοηἰδίῃθα ἰῃ παντί). 36 ΔΩ 88 8 [δὶν (εὐπρεπής ἰδ Δἀὐἀεὰ Ἰὴ Ἡ. 348. (ὅο. ΟΥ̓. χχαΐν. 14). 29 ὈυάάϊΓης (ἐδι6 τοῦ ἰδ 

ἀναθάλλω, ἐο Σλοοῖ ὡ» αραΐπ; δἀιιὰ ὑσϑῃβ., ἰυ οαμ8ὲ 10 Ποιγίαὴ, διΟΟΤΆ ἀραὶ). 80 ψι ἈΠ6ἢ χτον οί ὉΡ ἴο (ὑψουμένη). 
δι ρυὶ οὔ (ἀναλαμβάνειν). 82 (Τὸ γχοίοσβ ἴἰο ἔμ βρίοηος οὗ ἰδ οὐδείαὶ τοῦθα. ΟΥ̓. χὶν. 8, "" ρογίοοι κίοσυ.") 88 κε. 

χοϑηὶ οὗ ΒΟ ἢ θ68 ΒΟΠΟΊΓΤΔΌ]ο (περιβολὴν ἁγιάσματος. ἼὯὨο Α. Υ. ἰδ ΟἸΘΑΣῚΥ ἱποογτεοῦ ἰῃ 116 το ἀοΣ  Ὠ(). 

Ψοσβ. 12,18. --} Α. Υ. : οπιίς Βυὲ (δέ). δῦ Ἠς Ἀἰπη5ο 17. 86 (ΤῊ Θτεοοῖκ πογὰ ἰδ σοιδοιίσοοθ ὑδϑὰ (ὁ σϑιρθῦ ἊΣ 

ἐλε ὩΡΡΕῪ εμγίαοε (οὗὨ δ δἰἴ8τ), δπὰ 595, γῖηι, δοτάεν οἵ ἴῃ δα πιο). 81 (οπιραδδοὰ τὶ αἷς (στόφανος ἀδελφῶν δἴτος 

κυκλόθεν αὐτοῦ. Βυϊ]]. Χ, ΑἸὰ., “ ΗΠ τγδδ ἴδ οσόνη οἵ ἰδ Ὀτο ὨΓΘΏ . . .. δθοῦέ ""). . «. δϑουξ. 88. ργῃῖς Βο π2. 

89 1η. 40 (1μὲ., ἐγεη ας Ο7 Ρμαϊνια, νυ ὈΪΣὮ δ.ὸ ποῖδα 70 ἐποὶν βίγα κἀς θδα δὰ Ὀθδυϊγ.) 41: 80 ισέγε. 42 δγητῖξ ποσο 

Φ τὴ οὐϊδίίοῃο (σροσφορά. ΟΥ̓. τες. 14, ὙΒοτΟ (ΒΑ. Υ. τοπάοτβ ὈΥ “" οἴ]τίηᾳ .) οἵ. 44 οἶς νγοσο. 



ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΤΞΒ. 405 

14 Απᾶ Βενίηρ βΒηϊδοὰ 1 [π6 ϑογνίοθ δὖ (ῃ6 δ] ίβυβ," 
Τμδὺ Ὺδ ταὶρῆς δάογῃ τ[Π6 οἴὔοσίπρ οὗ (6 Μοβί ΗἸρὮ, ΑἸΡρν, 

15 Ἡϑοβιίομβοα ουὖ μἷδ Ὠδῃά ἴο ἴ86 ουρ, 
Αμᾶ ρουτοᾶ ουἱ ὃ οὗ {π6 Ὀϊ]οοα οὗ 6 ὕτδρθ: 
ΗΘ ρουγοὰ [ἐ 5 ουαἱ δὲ [16 ἴοοί οὗ {86 δ]ϑγ, 
Α βυνθοίβιῃβὶ ηρ' βανοῦ ἀπο ἐμ Μοβὺ Ηἰρα, Κίηρ οὗ 8}]. 

10 ὙὍΒθη ββουϊθα (6 βοπβ οὗ ἄδγοῃ ; 
ΤΏΘΥ βουπάοα τί ἰσαπιροίβ οὗ Ὀοθδύθῃ ταϑίβὶ, 
ΤΉΘΥ δ τηΔ46 8 στοαῦ ποΐβθ ἴο Ὀ6 μοαγά, 
ΕῸΓ 8 γϑιῃθι γϑη09 Ὀοΐοτο (μ6 Μοβὶ ΗΪζῃ. 

17 ὝὌρη 4]1] 1π6 ρϑορὶϑ ἐορϑίῃϑγ μβδίθα, 
᾿ Απά ζ6}] ἀοιση ἴο ἰδ ΘΓ ὑροη ἐῤοὶν ἔλοθ 8 

Το πόουβρ ὑποὶν Τοτά, 
ΤῊθ ΑἸπιργ αοἄ, Μοεβὶ ΗΙρΝἴ 

18 ΤᾺ βίῃρθιυβ 8180 βδῃρ, ὈΓαῖθ68 τ ἢ (ΠΘῚΡ γΟΪ 68, 
Τὴ (16 βρδοίουβ ὑθρὶθ Ὑγ88 " τηΔ46 βυγθϑῦ τυ] αν. 

19 Απά ἰδπ6 ρβορῖθ Ὀθϑουρῃ {π0 Ἰωοτὰ Μοβι" Ηἰμῃ, 
ΒΥ ΡῥΓΔΥΘΡ Ὀσίοσο ἀέπε ἐλαὲ ἐς ταθτοϊξα], 
ΤῊ] (86 ρ᾽οτίουδ τοσβμὶρ ἢ οὗ {86 1μογὰ νγ88 ϑπαοᾶ, 
Απᾶ (Π6γ δὰ ἐπ Βῃ 64 [8 ΒΟΥ ο6. 

20 ὙἼΒοα μὸ τοῦ ἄονη, δηά |ΠΠ{6α ἀρ μἷβ μαδῃηᾶβ 
Ονϑὺ 186 σι ῃο]6 οοηρταρδίίοη οὗ {{Π|0 βοῃβ 1 οὗ 18γ86], 
Τὸ φῖνθ {86 δ] εβδίπρ' οὗ {π6 Πμοτὰ τε τὰ μΐ8 118, 
μὰ ἴο ΓΘ]οἷ66 ἴῃ ἢ18. Πβ[1Θ. 

21] ΑΑπά ἴΠογΥ Ὀονθα τἈΠϑιηβοῖγοθ ἄονγῃ [0 του ῖρ (86 Βϑοοηᾶ {{116, 
Τδδί ἐδεν ταὶσμὺ τϑοοῖνα τ06 12 ὈϊΘβδίηρ ἔγοια (89 Μοβί Ηρ. 

22 Απᾶ πο ̓ξ 81688 γϑ (86 (οαἂ οἔὨ 81]},1" 
Ὕ"ο δ ἀοοί νγοπάτουβ ἐῤλίπισε ΘΥΘΓῪ ΜΏΘΓΘ, 
Ὗο ργοβρϑγϑίῃ 15 ΟὟ ἀδγ8 ἔγτοιῃ (6 ποτα, 
Αμπὰ ἀθβ] ἢ τι} 8 Δοοογαϊηρ ἴ0 18 ΠΊΘΓΟΥ. 

2859 Μαγ"μο ρτγδηῦ Ὁ8 δ ἸΟΥΓΪ]Π688 οὗ Βοατῦ, 
Απᾷ ἐμδῦ ρ6806 ΤηΔ  ὈΘ ἴῃ ΟΌΓΡ ἀδγβ ἰῃ [8Γ86] 88 ἰῃ (πη ρϑβίἶϑ 

24 ΜΑαΥ͂ Ἦἰβ ἸΏΘΓΟΥ ὉΘ οοπ πα Δ}}γ 5. πὶ ἢ 8, 
Απὰ δ ἢ6 τϑάθϑῃι 8 ἴῃ ἦἴ ὨΪ8 {1Π|6. 

2 Ἴνο ὨδίϊοηΒ ΤῊΥ͂ Βο] “ἢ ΔΌΒοΥΓθς, 
Ἀπ 186 ἐμϊτὰ 18 Ὠ0 πϑθοῃ : 

20 ΤΟΥ ἰδ 51 ἀροη {86 τηουπίδίη οἵ ϑ516Γ, (6 ῬΆΙΠ βε πη 68,9 
Απά τ} 3" [00] 18 ρθορ]θ ὑμδὺ αἀὐγθ}} ἰῃ Θ᾽ σμοτα. 

27 1,395 7) όπ5ὺ5, βοὴ οὗ ϑίγδοι 7 οὗ 6 γ 58] τὴ 
Ηδνο 35 υυϊυθη ἴῃ ὑμ18. ὈΟΟΪΚ βαρδοίουβ ἀηᾶ ᾿πἰθ]]Πσοηὺ ἀοοίτ πο, Ὁ 
Ὕ:ο ουί οὗ [8 μοατὺ ρουγοᾶ ἔοι τυϊβάοσα. 

28 ΒΙοββϑα ᾿ἰβ ἢθ γγὙο 588}1} ΘΙΏΡΙΟΥ Εἰπι8617 τ 89 [Π686 ἐλέπφε, 
Απὰ 6 (δδὺ Ιαγϑίδ {μϑῖὰ ὑρ ἰπ ἷ8 πϑαγί 88.811} Ὀθοοταθ Μ|8 ; 

ΨοΣ. 14, 16. ---ἴ ΑΟΥ͂. : δηϊδΐηρ ἐδ δοσνυίοο (συντέλειαν λειτονργῶν. ΤΏΘ ΤΌΣΙΒΟΣ ΟΡ ἸΏΔΥ ὉΦ οοηδίΣυοὰ ΔαγΥΘΓΌΪΔΙΥ, 
δὲ ἷὰ ἴ8 Α.ΟΥ͂. ; Ὀαὶ τὶ Σϑοθ βΌΡΡοδοδβ ἐδδί ἰὐ τορβρδεδοηϊοα [ἢθ ἀΐτγϑοὺ οὈ͵θοῖ ἰῃ ἐδ οτἰ κί 4}}. 3 ἰδ (711. Η. 68. 248. 
ΑΙά, 6ο. ΟἹὰ [δ᾿. δυο [δ9 κίηξ.). δ ρουχοὰ (ἔσπεισεν, ἱ, 6.,) πιααε α ἰἰδαίέομ, Ῥοιμγεά α ἀγίπλ αΠενὶπρ). 4 ογιῖξε ἷξ. 
γε. 16-20. --- δ. Υ. : Απὰ βουμάορὰ ἐδ6 οἰ γὸῦ ἐγ τηροίδ (Ἰδιᾷ., ἐγμεηιρείς δεαίεη ζονγὶλ τισί ἐλ6 Λαπιηιεγ). 86 Δπα." 

Τ᾿ ΤΟ Ιοτὰ αοα ΑἸπὶκμγ, ἔλθ τοοσὶ ΗΪΩὮ. 8 ὙἱΓ μγαδὶ γα σον ΟΥ̓ ΘΟΌ ΠΝ νν88 ἰποτγο (ἐν πλείστῳ οἴκῳ ; 106. 1δ7. 
2.3. Οο. δδγο ἤχῳ). Φ [86 πιοϑῦ. 10 βΟΪΘΙΏΏΠΥ (κόσμος. ΤῈο διί. ἰδ ρσοθ χοὰ ἰῃ Χ. δὅ. 243. 264. ὕοθ. Το τνογὰ ἰδ 
ἐφΌΘΓΔΙΙΥ τϑρἀογϑὰ ὈΥ ὁ ΟΣ ὮΡ. Βαϊ [Ὧ16 18 80 ΟΣ ΣΔΟΓΪΠΔΡῪ γοηάοτίηρ ἴοΣ κόσμος, δηὰ ἰἐ ἰθ Ἰ κΚοὶν ὑπδὲ βουλοί ἰῃς 
βιοοὰ [ἢ ὑπο οτἰ κί Δ] τηοδηΐης σίογῳ, λόπονῦ,  ἈϊσοὮ ἰἢ6 ατοοῖς τοσγὰ σοὶ Ὁ Ῥὁ1} ΣΟΡΡϑδϑῃ). 21 δηΪ Π θῃ. 

Ψοσα. 221-94. -.. 3 Α. Υ.: ἃ. ῖἴ8 Νοῦν {ποτοΐοσο. 14. (Εγϊσβοο γϑοοῖνϑα πάντων ἤγοϊῃ 111. Χ. δ]. ἴὺ0Σ πάντες 
οἵ ἐεχὲ. γος.) 15 ὙΓΕΪΘὮ οἿῪ (248. Οο. δαὰ μόνον). 16 ἡἹηϊσ ἢ οχδὶ ον (τὸν ὑψοῦντα, Ὀυΐ ἴῃ ἐδ 9 δ0η80 κίγϑῃ. 

ΤΏο Α. ΥΥ(. ἴδ ποῖ οἷοδτ:). 17 οηιΐίς νἴαγ. 18. (Ὁοά. 11., τυῖ ἢ 1Π1., 166. ΑἸά. τοαὰ ὑμῖν ; Ὀυὺ οἷ. οοηϊοχί.) 19 70. 
νὸν (806 σηι. Τὸ τοῃάἀοσίης οὗ ἔπ Α. Υ. ἄοθβ ποῖ ἀστοὸθ υυἱζὰ (ἢ 6 οοηίοχι, ὁ ἰῃ ΟἿΣ ΟδΔΥΒ 70. οὐοσ, " δοὰ ἰδ ποῖ 
ειδπιτοδεΐοδ!] υ οχδοί). 30 ΤῊλδι λ6 σου Ἱὰ σοπῆτιῃ (ἐμπιστεῦσαι. Οἷ. Οοπηι.} ;Ϊΐ8 ΠΣΘΓΌΥ. Ἅ1. οἶτον (λυτρωσάσθω) 
ὯΔ δἱ. 
εχ. 259-29. --Β ΑΟΥ: Τήκτε δὲ ἔγο πα ΜΓ 07 ΠΑΌΪΟΩΒ τσλίελ Ὧ  Ὠοδχῇ. 322 βοιηδνίδ (β60 Οὐηι.), Αμὰ ΠΟΥ ἰδδὲ 

ἄπ οιῖ διποῦς ἰδ 6 ΡΒ ἰδέίῃμοα (60 Η. 248. σο.). Ἵ ἰλαι (Εἰ πϑοῖθ γϑοϑί 98 [86 αὐτίοϊο ἔγοιῃ 111. Χ.. δῦ. 4].). 36 (6Σ., 
Σικίμοις, ἴτουι Σικίμα.) 36 ργπῖϊς 1. 21 [})6 δοὴ οὗ 3. (Οοἀ. 11. ἀρτοθα Τἱἰζὰ 111. δδ. 106. 1δδ. 167. δ]. ἰπ δὐάΐης 
Ἐλεάζαρ). 8 δεῖ (00. Οἱὰ ἴδι., (ἰτὰ μοσ. βίη.) . ἜΘ (0 ἱπδιίσυοίίοη οὗ υπἀοΣβίδηἀΐης δηὰ Καονϑάβο. δ0 ( Λ6 
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29 Εὸν ἱξ μθ ἀο (6), 8 88}}8}} Ὀ6 βίσοῃρ 0 8}} ἐλίησε; 
Εὸ2ν 186 Ἰρῃὶ οὗ ὑ{μ6 Τωοτὰ Ἰϑδάθι πἷπι.ἢ 

[δδὺ 6}8}} Ὀ6 Θχοσοϊβοὰ ἴῃ. 11λς., Ηἷ16 ἔσδοο [5 ἴδο Ἰίρῃξ οὗ ἐδ9 [οτά."" Α. Ὑ. ααάςε, Ἐο κίνοιι πίϑάομι ο ἐδ89 
Βοάϊγ. Β]ϑεαθοὰ δὲ ὑ8ο [οσὰ ἴοσ ϑυοσ. Αἴωϑῃ, ΑὩϑῃ. 8.0 Η. δῦ. 248. 2δ4. 00. 

ΟἜΑΡΤΕΞ [. 

ΨεΣ. 1. ἘοΥ σοπιδγκδ ου ἰδ Εἰ χἢ ῥγίοδὲ δἰ οῃ, 
866 Ιηϊχοάἀαεοιίοῃ, ΡΡ- 278, 279.- Βοχι οὗ Οὐΐδββ. 
ΤΠθ πϑιὴθ “ Οπίηβ " ἀοθβ ποῖ οὐουτ ἘπῸ1] ἃ ἰδἴθ 
ὐδω ἴῃ Δεν 5} Ὠἰβίοσυ. [8 οτἱσῖπ ἰδ ἀουθεέμ!. 
ἶνο ἰρ ργίθοῖβ, δὲ αἰ δογοπῦ τπ|08, ὈογΘ [Π6 

1116. ὭΣ ἉΓΓΟ]6 ““Οπίδβ᾽᾽ ἰη πλ  85 διό. δῖοι. 

-- Βογοά, ἐστερέωσε; Ἡοῦ., ἸΓΙ͂ ; νυν Ὠϊοῖι πιὶσ ας 
ὉΘ υϑροᾶ 4180 'π 6 Βδθηὴ8θ οὗ γοπεισεα, τεδίοτεα. 

γον. 2. ᾿Ανάλημμα. [τ πηοδηβ, ἢγθι, ἀπῳ εἶἊ- 
υαίεα δίγιισίιγο ; τῃθη, ἐλαὲ τσὶ ϊοὴ ἴ5 ἀδεὰ ὕογ τεραϊτ- 
ἕησ; διὰ ἰπ ἴΠ6 ρ]ιτα], ἐσαἱϊ Χ0Υ ὠπαεγρτγορρίηφ. 
10 18 υϑοὰ ἰῃ ἴπΠ6ὸ υχ Χ., ἂὲ 2 ΟἼγοη. χχχὶϊ. 5, ἴὸγ 
76 ξογυοκείου “Μ||10᾽ οὐ οπμθ βίὰβ οὗ τἢθ 
[ΘΠΊΡ]6 τηοιπίαῖῃ. Ηθγο ἰδ πιρῃῦ ροσῆαρθ ὃὉΘ 
θοβὲ ἰσϑηβ᾽αἰθά γυυπααίϊοη, οΥὁ ει ρροτίϊηρ ιυαἱ. )8 
Ὕνγοὔιο, οϊονγοα ὈΥ ΒαμβθιΒ Ἡἰδείιοδηι, ΤΟΙ ΘΓΒ 
6 Ἰαϑῦ ΘΕΟΣ (1 (Π6 ἢγβι πηοδὲ ἅττα ἀρτιθὰ): 
“Τῇ Πίσῃ, δυρροτιίηρ νγ8}} οὗ [Π6 16 πιρ]6 οἰτγου τ." 
Τλπᾶὰθ δηὰ [])όγεβορ : “ὙΤῈΘ δἰ εἰζαά6] της ἢ 
ΒυΓΤΟυπΠἀοα (6 τΘη10]6.᾽ Ουϊηηδπη: “Τὸ [ἢ6 
8} ψΠἰο δαγτουπαοα 186 βαμποίιατγ." ΗειΖ- 
ἴε] 4 : “Ἰὴ ὁ Εἰἢ βυρροχίπρ βίγασίατο οὗ {Π6 
εἰτοῖθ δῦουῦν [Π6 ὑοπλρὶθ." ΕΕτζβοῖθ, ὈΟΓΒ᾽ πιοπι- 
ὈΘΓΒ: “Απὰά ὈῪ ἢἰπὶ νν88 σαγτθα ὕρ, ἴο ἀοι}0]6 [ἢ 6 
δεῖσαι οὗ {Π6 βατγοιπαΐῃρ γν 811, ΤῊΘ Πποίμχεῦ οὗ [88 
ΜᾺ]} οὗ ἴη6 βαθμοῦ." 

γογ. 83. ἯΥο σοδὰ ψἱτἢ ΕὙ Ζβοῦθ ἔοτ ἡλαττώθη, 
ὙΠ ἢ πιο η0 86η86, ἐλατομήθη, Ἠοῦ., 5ΞΠΠ, 
λειση, ἡαπιπιεγοαὶ οἱ, ΟΥὨ ͵ἔΡΟΘ]Υ πιοί(εη.. ---- ἘΎΟτα ΘοΡ- 
ῬΘΣ, ἱῃ ΘΟΤΏΡΘΒΒ 11χὸ [86 Ἰανοσ. ϑόοηο νοι] οοη- 
ποοῦ χαλκός ΜῚΓὮ 86 ργοοοαϊηρ' τπηϑθοσ. 17π ἀλίκ 
ἀαγε τραβ πιοίίεπ α ισαίεγτ τεσεῖτον ἥοθμι ΠΟΡΡΕΓ, ἵπ 
οοπιραϑε {κε (δε ἰαυεν, ἷ. Θ., [16 80-Ὁ8116 ἃ “ ὈΓΆΖΘΩ 
8608." Ομ χαλκός, οἷ. τοπιατκβ δῇ 1 Επκά. νἱϊὶ. 57. 

νον. 4. Φροντίζειν, ἀοσοτάϊπρ ἴο ατδθῖζ, οοσγο- 
ΒΡΟΠ6Β, ῃοἵ 48 ΕἼ ΖΒΟΠΘ ΒΡ ΡΟ508 ἴ0 ὕη6 Ηοῦγοιν 
ΞΣΤΙ, Ὀαϊΐ τὸ 1. Οὐ Οξεεολίολία ἀ. Ῥοίζκει 18., 

ἷ)., 2 ΤΠ οΙ!, Ρ. 287. [0 πιΐρς τΠ6Π ταθδῃ : Ης 
δοιφὴϊ 70. ἠϊδ ρεορίε, οἷς. ; ΟΥ, 4180, ὑ}0 τηοϑηΐηρ 
δῦονθ γίνθῃ, 

γον. ὅ. Ἐν περιστροφῇς ὙΤὴῸ Ῥθορὶθ ψγ6 16 
δοουδβίοπιοα ο ἔδβιὲν 8) Οσ ΘΑ ΒΙ ΟῺΒ ἴὸ ταῖς ἢ δγοιυπὰ 
Π6 ὕθιῃρ!ο; 8πὰ {Π|δὺ, ι8 ἰῦ δϑοῖὴβ ργοῦαῦ]θ, 18 
ἢ δι 18 ἤογο γτοίοιτοα ἴο. 8ο ἔννϑ] ὰ, ΕἸ] Ζβοῆς, 
δηά Βιυηβοη 8 διδεοίισεγζ. Αδδὺ δηὰ ΥΥ̓ δἰ] : “ τὐἦδη 
ἀξ ἐωγπεα ἰοισατεἰς ἰλε ρῬεορίε. ΤΠ τοπάδτίης οὗ 
86 Α. '. ἰβ τ1ῃ6 σομησλοῖ ὁΠ6; δῦ ἷξ ρσίνοβ δὴ 
ὈΠ.ΒΠᾺ] τηθηῃΐηρ᾽ 0 περιστροφή. 

Ψεγ. 8. ἘΎΒΔΕΩΝΚΙ ΠΟΘ Ὶ56 ἴγ66, λιβάνου. ϑοπης 
ΘΟΠΙΙΏΘΙΑΙΟΙΒ ΟΥΛΠΒ]δῦθ ὈΥ Δεύαποπ, ΔηὰΔ ἀπάοτ- 
βίδηά τἰϊὸ γϑἔεγθησο ἴῃ “ βῆοοῖ οὗ ζϑθϑμοη ᾽ ἴο ἴΠὸ 
γουηρ σοήασϑ. Βυῖῦ ἐπ18 νἱϑὺνγ ἀ068 ποῖ Πδαγιηοηΐζα 
ΒΟ ΜΜ6]1 νεῖ ἢ} [ὴ6 οοπιοχῦ. ΤῊθ ἔγδῃκίμοθησθ ἴγθὸ 

(αγδον ἰδλιΓὶ8) 88 Ὡοῖ ἱπᾶοοα 8. πδῖϊνο οὗ Ῥδ]68- 
τ[ἴπ6.ἁ. Τὸ ΗδθγονΒ ἱπιροτδα {Π6 ρῥγοάποεῖ ἔγοσῃ 
Ατϑδ ῖΐϑ. --- ΤᾺ ΒΌΠΆΤΩΘΣ, ἴ. 6., θη ἸὨΟἰΒίοἢ 5 ΤΟΓΘ 
τηϑάο ἴῃ 6 Ὀᾶγκ, δπὰ {06 δΙΟΏΔ Μὲδ ΤΟὨδ6- 
4ΌΘΏΕΥ πηοδὲ οὔβοσνϑΌ 6. 

αν. 14. ΑἸΐασβ. ΤὍΤῇο αἰταγ οὗ Ὀητγηῖ Οὔ σὶρ 
δηἋ [Π6 ΑἸΓΆΓ οὗ ἰῃοσηδ ΔΓ πιοϑῃῖ. 

γος. 15. Παμβασιλεῖ, Ἰζ'τ οὗ 411. ΤΗΐδ ποχὰ 
5 Τουῃὰ πο ΠΟ ΥΘ 6136 ἰη {16 υΧΧ. 
ον. 16. Ἐλαταῖς. [ἶϊ., λανιπεγοα, δεαίεη οαἱ. 

1ν 18. ροβϑι ὈῪ πϑδοὰ ἤθγα ἴῃ τ[Π|6 8686 οὗ "ηείῳ πιαάςε, 
97 εκιμεά τρογχπιαπελὶρ. 80. ΕΤ Σβοῃο. - ΕῸΣ 8 
ΣΘΙΩΘΙΒΌΣΘΏΟΘ, ἱ. 6., [πα (6 Μοδβὲ Ηἰ ἃ τηῖρ ἃς ὃ6 
τηϊ ἀ } οὗ [Π6 ρ6ορ]δθ. 

γεγ. 238. Κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ αἰῶνος. Τὰϊ,, 
αοσοοτγαάϊηρ ἰο λα ἀαγε οὔίλε ““οη. Ι0 πυΐϊς "6 γεη- 
ἀοτγοά, α5 ἐπ ἐΐπια μαβῖ, ἱ. ὁ., ἴῃ Π09 Μ᾿ Π016 ρχονίουδ 
Ρϑυϊοα οὗ Ψ6νν 5} πἰδύουν ; Οὐ, ἐπ δὲ γὼγ μαδί. 

γον. 34. ᾿Ἐμπιστεῦσαι. ΤῊΘ Ηεῦτονν ν᾽ 18 ρΓΟ- 

ἈΌΪΥ ἸΘΝΝΝ, οὴ6 οὗ ψῇοϑΘ ταθϑηΐπρθ 8 αὐϊάες, δὲ 

ἐπάατγίπρ, απεηῖ, ὙἘὶςἢ ΒΘΟΙῚΒ ἴ0 ὈΘ6 ΤΊΟΓΘ ἈΡ- 
Ῥγοργίδῖθ θα 1 ἰβ πδεὰ οὗ 4 οονθπϑηϊ δὲ "8. 
ἰΙχχχῖίχ. ῶ8. Τῇο τϑπάοσίης νοι] {Π6 ἢ Ὀδ 88 
δῦογνςα. -- Δυτρωσάσθω. Τὸ νοτὺ δἰ ρηῆθϑ, [ἰτοτ- 
ΔἸ]γ, 9 ὀτίηφ ϑνσατά α ταπϑοηι, [Π6 δεῖϊλνα Ὀοίπρ 
υϑθἀ οὗ ὑΠ6 ῬΟΥΒΟΩ ΨὯΟ ταοθῖνοθ Ὁ. ἢθιηρο τῇ0 
ἀονίνοα ΒΘ Ώ86 ἰδ, 0 τοίεαβε οῃ τεσεῖμί ΟΓ α ναπδοιπ : 
δηὰ ἰπ ἴΠ6 πιὰ ]6 νοΐοθ, (0 γείθαδε ὃν τὰς νανπιεπί 
97 α τᾳπθοᾳβ. ΟἿ. Ογοιιθσ, 1.εΣ., 8. Ὁ. Ἡρτο, δΡ- 
ΡΆΣΟΜΙγ, 8. ΡΟΙ Ὀἰς4], ἀπά ποῖ ἃ δβρίγι[8], γα θταρ- 
(ἴοη 18 πιρϑδῃῖ. 

νεασ. 26{ὙἩ ΤῊο ΟἹὰ 1μΔἴϊπ, αραϊπβὶ ὑπ ἐοϑιϊ- 
ΤΏΟΩΥ οὗ 4}} τ1ὴὼ6 Οτοεκ ΜΆ. γιῖνεβ [07 “ πιουῃ- 
ἰαΐη οὗ ϑδμῃιμαγίδ "Ὁ “ τηουηῦ δεῖν," “ἐπ δίοπιε ϑεῖν,"» 
ὙΠῚῸ ἢ ἰδ. οἸθα Υ ἴΠ6 οογγοοῦ τοϑάϊηρ, βίμηεθ [0 
τηϊτὰ οἰδῦδο --α ἦΠ6 ἔοο δ ῬΘΟρ]Ὲ ται ἀν 6}} δὲ 
δι ἢθπὶ "ἢ -- σϑίοσβ 0 116 δειηδλδηδ. ΓΘ ϑυτίδς 
Δ) Διαῦϊς νϑυβίοηδ βιρρογί ὑ᾿ὸ ΟἹ 1,δ[ἴπι. ᾿Γοὶγ 

Το ογΐηρ σΟΥΓΕΒρομ 8 [0 Ὅ33, πιοιπίαΐπ οομπίτῃ, 
ψ Ὠἰοἢ γ88 ᾿Ξ ἃ8 ἃ ἀνβιρῃαιϊίου οὗ δ αἰβιγοεϊ ἴῃ 
1η6 Ἑἀοιπῖζο τπιουμιαῖμηβΒ. ΟἿ Φο8., νέᾳ. 11. ὕ1, 
δ 2; 1. 2, 8]. ΤΥ Ηρα τ τ {Π6 τῆγΘΘ ῬΘΟρ θ8 
τηθϑι 840 ἴῃ6 Ἐάομηῖ τε, 18.180] 8, δὰ ϑδαπιδτγὶ- 
ἴΔηὴ8. ἢ Γϑᾶδο ὙΠΥ (πὲ δι π ΓΙ 88 ἀγὸ 6816 ἀ 
“ΠΟ Ῥϑορὶδ᾿ 18 Ῥϑυβὴρβ θϑεῖιδο {Π6ῪΥ ΜΘΙῸ οὗ 
πῆ χον οΥἰ χη, δηαὰ “" ἔοο]ϊ π᾿ Ὀθοδθ»6 οὗ {μοὶγ 
ἰἀυϊδῦγΎ δηα νυῖς ΚΘ Ώ 688 ἴπ ΚΟΏΘΓΑΙ ; ΟΥ ῬΟΒΒΙΌΙΥ, 
ἴῃ 4]1}π|ϑῖοπ ἴο ὕΠ8 οἰ πεῖηθ οὗ δίσμοηι, “ Μογοἢ."" 
-- Βίοβοια. 6 Ἰαῖου ΝΘΆΡΟΪ 8 δηιϊ τῃ6 ργόβοης 
ΝΑΌΌ]υ8. [Ὁ 88 ἤότὸ ὕπδῇ ΟἿΣ δανίουΓ Ὠδὰ [86 
ἰμοιοδιίηρ σοηνογοϑιοη ΠῚ} τπῃ6 διμγλ) πγῸ- 
π|8ὴ δ ἴἰ6 νν6}}1. ὅθ6 Φομη ἰἱν. 8 5. Τα ἴοσγιῃ 
σίνϑαῃ ἴο 1886 τοῖς γοτά ἤθγο (866 7 εσί. δίοίεβ) ἴἃ 
ΟΟΟΑ ΘΙ ΟΏΔΠΥ ἠουμὰ ἰῃ 6 ὨΧΧ. οἶδὸν Ἀ6Γο. 

ΟΒΠΑΡΤΕΒ 12]. 

1 1 ψιτ.1, ὑΠΔηὶς {Π66, Ο 1οτὰ απά Κίπρ, 
᾿Ἀπᾶ ργαδΐβθ (86, Ὁ αοά ν ϑανίου ; 
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Ι ἀο ρὶνϑ ὑμ8η}κ8 ἢ πηῦο ΠΥ ΘΠ ; 
2 ΒῸΡ (οὰ νγαϑβί 3 ΤΥ ἀθίθμ θ᾽ 8πα Π6ΙΡθυ, 

Απὰ ἀἰαϑὲ ἀθ! γον ὃ τ Ὀοαγ ἴσου ἀδβίσποίίοῃ, 
Ἀπ ἔτγοιν {Π6 ΒΏδΓ0 οὗ 8 “ ΒΙδῃ 6 ΓΟ 8 ὑοηρτθ, 
Ετόῖὰ 1ἰρ8 ὑπδὲ ρῥγδοίΐοα ἀϑοθρίϊου ; ὃ 
Απά νγαϑῦ ὁ ΓΔΥ ΠΘΙΡΟῚ αραϊηβὶ πεὖπθ δάνθσβαγίθβ ; ἴ 

ἃ Απᾶ ἀϊάδι ἀοἸῖν ον κ τηθ, δοοοσάϊηρ ἴο {86 του] υθ οὗ ἐΐν τροσοὶθθ δηᾶ (Πγ ἢ ΠΔ1η6, 
τοῖα (δ 6 ἰδοὶἢ οὗ ὑῃ086 19 ΤοδαῪ ἴο ἀθυοῦσ ηι6,}} 
Ουὶ 12 οὗ τη6 Βαπὰ 12 οὗ βυοἢ 48 Βουρῆηϊ δέθυ τὰν 1176, 
Ετοτὰ ἦ ὑπ6 πιδὴγ 1 Δ οὐ0Π8 Μ ἈΪΟΘὮ 1 Πιδᾶ: 

4 Ἐτοιι βυβοολίϊηρ᾽ ἤτθ ὁ Οἢ ΘΥΘΤῪ 5146, 
Απᾶ ἔτγοια (86 υχγἱάβύ οὗ (Π6 ἤγο συ ]οἢ 1 Κἰηα] θα ποῖ ; 

ὅ τοι ἴΠπΠ6 ἀορίλ οὗ [Π6 ρὶϊ οὗ Ηλά68,} 
Απα 15 ἔγομῃ δὴ ὑποΐίθϑῃ ἰΟπρα6, 
Αμα ἔγοιῃ ᾿γἱηρ' υγοσὰβ ἴο ὑπ6 Κίῃρ, 
τοῖα (86 8]δηάον οὗ 8 πῃτὶ ὔθουβ ἑοηρτιο..9 

6 ΨΜγ βοὰὺ] ἄγον ἢθδᾶῦ πηΐο Ὁ ἀθαδίῃ, 
Απᾶ “' τὴῦ 116 νγᾶϑ πᾶν ἰὸ Ηδᾶθβ 3 βϑῃθδίῃ. 

7 ΤΟΥ ΘΟΙΩρΑΒββθα τὴ6 ΟῊ ΘΥΘΓΥ͂ 5149, 
Απᾶ {πθγ6 νγὰβ ΠΟΘ ἴο 86}ρ ; 
Ι Ἰοοϊκρᾶ ἔον βΌσΟΘΟΣ ἔτσοσῃ τηθῃ, 
Απα 2 [26 Γ6 νγ88 ΠΟΠΘ. 

8 Απα] {δουσὨί οὗ 5" ὑῃγ τηϑσγου, Ο Ἰωοταᾶ, 
Αμὰ οἵἉ [Ὡγ 8.ῖ8 ἔγοῃχ οὗ οΪα, 
Τηδὲ ἰδοὺ ἀο᾽ νογθαβι 53 βΌΟἢ 88 τνδι θα 33 70. [8696, 
Αὐὰ βανϑάϑ 3 (πο ουὲ οὗ π6 Βαηὰ ὅ᾽ οὗ (86 Θηϑιαγ. ἢ 

9 ΑὨμάα] Πρ 53 Ὦρ ΤΩΥ̓ Βῃρρ]]οδίίοη ἔγοτα ὅ8 086 ϑασί, 
Ἀπ ρῥτγαγυϑα ἴοσ ἀ 6] νογαποθ ἔγοτῃ ἄθδίῃ. 

10 1 οΑ]]Θα ἀροι {Π6 Τογάὰ, τὰν ΕΔ ΒΟΥ δηα 89 1,οτά, 
ΤῊδί δ που]Ἱὰ ποὺ Ἰθανα τὴ ἰῃ [86 ἀδγβ οἵ ΑΒ) ]οὐΐοη, 5 
Τῃ ὅδ 0ῃ6 ὕτηα οὗ {860 ρῥγουᾷᾶ, θη {Π6 ΓΘ τῦᾶ8 Π0 Β6]ρ. 

11 1 ν}]}] ῥγαΐβθ ὕΠΥ πδῃ)6 σου Δ }Ϊγ, 
Απᾶ 1111 βῖησ ᾿ῥΓα186 τι (πη Κϑρὶνηρ : 
Ὑ68 ὅ᾽ ΤΩΥ ὈΓΔΥΘΙ ἯγὙλαϑ ὨΘΑΓα ; 

12 Ἐν δου βανθάϑβί τὴθ ἔγοπι ἀθϑίγαυοίίοῃ, 
Απά ἀδ] νογθαϑ τα ἔτοτα 16 601] {1π|6 : 
ΤΒογοίοτο Μ1Π1 ρῖνθ {μη 8 ἴο [866,55 δηα ῥΓαΐδθ 866, 
Απᾶ Ὀ1688 (Π6 ἤδῖὴθ οὗ {πὸ 8. Τόσα. 

18 θη 1 γγ88 γοῦ γουηρ, Ὀδίοτο 5 1 πϑηῦ ἀργοδᾶ," 
Ι βουρδί “2 τϊβάοι ΟΡΘΠΪΥ ἴῃ ΤΑΥ͂ ΡΓΔΥΘΓ. 

14 1 ρτϑδυϑαᾶ ἴοΓ δῦ Ὀδίογθ (86 ὑθιαρθ, 
Απᾶ ν}}}} β69κΚ ΒῸῚ ουξ δνθῃ ο {86 6πά. 

15 [Ιπ Πδγὺ Ὀΐοοτὰ ΠΥ μοατὺ ἀ 6] ρ θα 8ἃ8 ἴῃ [ῃ6 τ᾽ ρθηΐϊηρ᾽ στΆρο ; “ 
ΤὨγοῦσἢ ΠοΓ Κ' τὰν ἴοοῦ νσϑηὺ 0Π6 τὶρσῦ νγὰγ, 

εσα. 1, 2. --- Α. Ψ. : γχγαίδο (οἷ. δυε 1100). 3 τὶ (ἐγένου. βοπιο μαδὲ ἄβηρον 15 τοϊοστοὰ ἰο). 8 ἢδλδῦ ὑσϑεοσνοὰ 
(ἐλντρώσω. ΟΥ̓. τον. 8). 4 ἐμ6. δ᾽ Απα ἴτοτα ἰδο Πἰρα ἐμδὶ ἴοσχζο 1168 (8660 Οὐη.). 6 δαὶ θθθΏ. Τ Τὰι., 
ἐλοξδε τσλὸ δίοοα ὃψ ναὸ, Ὀπὲ ἰο Ὀ6 ἰδκδῃ ἰπ ἃ Ποδίλὶθ μθῆδ ; 248. Οο. αγὸ ἀνθεστηκότων ἴοΥ παρεστηκότων. ἘΥΪιΕΒ6 ἢ 6 
εἰτίκοα οὔὐ ἔμ μοι ὈΘίοσο βοηθός, 86 τυακιεΐηρ ἰπ 17. Χ. δὅ. δ]. 

γοτα. 8-ὖὉ. --- 5... Υ(. : Βδδῖὶ ἀο]ϊνογοά. ὃ σγεαίμεδε οἵ ἰὨΥ. 10 ἐροί ἢ (πδῦα., ἐλ6 ρπαδλίην, ἡ ὉΙΘὮ ἰδ οχα]. Ῥτοῦ- 
8Δ0}γ ἐκ βρνχόντων ποι ἃ δαγτο Ὀοίίονς σοηὰοσρὰ ἔπ οτἱχίμδὶ. ΟἿ. Μαδιξ. υἱῖ. 12) οὗ ἐλοπι ἰλαὲ τσετε. 11: (Ἰτὖ., γεααν 70᾽ 
Ἡγεν.) ὯἉ Απα ουἱ. 12 Ὠρυὰδ. 1. Απα ἴτοτῃ. 18 τῃη8η]1ο0]ἃ (πλειόνων). 16 (86 εἰλοϊκίηρ οὗ ὅτο (ΤῸ πνρός οὗ 
1:6 ἐεζέ. γ»εε., Ἐτ᾽ Σβοο δαορία πυρᾶς ἔτοιῃ 111. Χ. 106. 1δδ. 167. ΑΙὰ. Ι[ὲ ἰ5 ουπὰ ἰπ ὑπὸ υΧΧ. ΟΥ̓ ἰη ἐδ Αρου.). 
Σ1 91}Υ οἵὗ ΗΟ]]. 18 ογιὶϊ Απὰ. 19 ποτά, ΒΨ δὴ δοοιιδδίίοῃ (Ἐσ  σβοῦθ δάορίδ ἐμ βοη. ἤγουν 111. Χ. 23. δδ. αἸ.; 
ἐεχί. τεε., διαβολή) ἔο ἴδο κίηρ ἔτοτα δὰ πητί κῃ ίΐοουβ ᾿οΏχυσ. 
γογ. 6δ-10. --- Ὁ ΑΨ. : φυδη Ὀπίο. 31 οηιΐίς Απὰ (60 254... 32 [Ὧρ Η16]]. 383. ἢ "παΉ ἴο ΠΟΙΡ το. Ψ4 (0 

δβυεοοῦν οὗ τσθῃ, Ὀυϊ. 25 ΤΏ οη ὑμβουρμὸ 1 ὈροΏ. 36 προπὶ (ὮΥ δοίεξ οὗ οἹὰ (τῆς ἀπ᾽ αἰῶνος). 11 ον ἴδοι ἀρ] γοΣ- 
ει. Ψ5 γε]ϊϊ, 39 ραυοεοῖ. 80 ἤλῃηὰβ, 81 βῃϑιηίο (ἐεχί. τέο.. ἐθνῶν 111. Χ. δ. 106. 165. 167. 248. 41. σο., ἐχθρῶν, 
ἩὮΟΣ τ σϑοδ δορί). 8Σ ΤΉΘΩ (καί) ἰ794 1. 8ὲ (ἘΣ ΣΑ ὁ δάορὶδ ἀπό ἤτοτι 111. Χ. δδ. 106. 166. δ]. ; ἐεχέ. τες., 
ἐπί) 84 [πὸ Κδίδθον οὗ ΣῪ (866 ΟὉ᾽.). δὅψδ γὴν Ἰτου 9 (θλίψεως. ΟἿ νον. 8). 85 ἡπαϊίη. 

Ὕετα. 11,12. . -Π ΑΟὉΟὌΥ. : πὰ 20 (τηδσρ., Βεοαιλε; καί). δ8 ρογπίϊε ἴο ἴπδο (δΔἀορίοα ἔτοτῃ 111. Χ. 23. δδ. 106. 1δ6. 167. 
258. 25δ4.). 80 (ἫΥ 8106, Ο (60 δῦ. 248. 264. 6ο.). 

γοσα. 18-18.--- Ὁ Α΄: οὐ ονοσ. 41 (3660 Ορτη.) 4 ἀοπὶτοὰ (εὖ. γον. 14). Φ Κυοη ἴτοτῃ ἐπ ονον {111 ἐδ 6 
ετῶρο πδὸ τὶρο Ἠδίδ τὴν ποατὶ ἀκ ὑϑὰ ἐπ ΒΟῸΣ (ϑο0 00).. 44 οπεῖί5 ΤὨΣΟΌρΙ Ὦθν, ἰ. 4., Ἰοἰποὰ ἐν αὐτῇ ἴο ἐδ Ῥχοοθάϊης 



ἀ08 ΤῊΗΒΕ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ. 

ΕἼΟΙα ΤΥ γοῦ ἃρ Βουραῦ 1 αἴξον ὁ Π6γ. 
Ι Ὀονοάᾶ ἄονγῃ τηΐῃθ ΘΔ ἃ [16 τ ἢ 116,2 δηα γοοοϊνϑα ὧδ, 
᾿Απά ἔουμπα ἴον τυ δ6 1} τσοὶ ἱπδίσα οι. ὃ 
1 δα ῥΓΟΒΡΟΥΥ ὉΥ ΟΡ: 
Ι νἢ} δ ἀβοῦῖθθ [86 ρσίοτν ἀπο δἷπιὶ ἐμαὶ σᾷνθ " τὴ 9 δάσια. 
ΕῸΓῚ ρυτροβοᾶ [ο δοὶ δοοογάϊηρ ἰο ἦ Βοσ, 
Απα ΘΑΣΠΘΒΙΪΥ 1 10]]ονγϑα {89 " σοοᾶ ; 
Ἀπᾶ 80 1 8841} ἢοὶ ὉΘ Δϑῃδιηϑα.ἢ 
ΜΥ βου] ντϑβι]θὰ ἔογ ᾽5 Βθυ, 
᾿Απὰ ἰηΐο (6 ρτγϑοίϊοθο οὗ (Π6 ἰδνὶ 1 ἱπαυϊγοᾶ οἸοθοὶν ; 1 
Ι βιγοίσῃθα ἔοσ ἢ ΤΥ δπάβ ἰο (6 ἦξσαῦεη ΔΌΟΥΘ, 
Απα Ὀουγα θα (Π6 ΘΓΤΟΓΒ οδυβοα ὈΥ ᾿ἰρηογθηοθ ᾿2 οὗ Β6Γ. 
1 ἀϊτγθοίθα ΤῊΥ͂ ΒΟ} ππίο ΠΟΙ, 
ΑΠΑ 1 ἰουπα ΠΟΙ ἰῃ ῬυΓΘΠΘ6Β8Β ; 
Ι σοῦ υπᾶἀογβιδηδίηρ 15 στ Β6Ρ ἔγομι (ῃ6 ὈΘρΙπηΐηρ, 
ὙΠογοίογο 8}8}} 1 ποὺ Ὀ6 ἔοσβακθϑῃ. 
Απὰ τὰΥ μοαγὶ νγγᾶ8 τηονϑα ὑο βθὲκ Ποὺ ουΐ ; ̓' 
ὙΒΟΓΟοίοτθ 1 σοῦ δ ἃ ροοά ροββθββίοῃ. 
ΤΙΗΘ Τροτὰ ρανθ τὯ6 ἃ ἰοῃρΊ!6 88 5 ΤΩΥ ΓΟΥΤΑΙ, 
ΑΠΑῚ Μψ1}} ῥγαΐβθ πἴτῃ {πο γον ἢ. 
ταν ὩΘΑΡ ὑπο τη6, ψοῖ υηϊηδίγυοίοα, ἶ 

Αμπᾶ ἀψ6}} ἱπ {π0 Βοιβα οἵ ᾿πβίγυοίοι,. δ 
510)06 γοὰ δ΄6 ἴῃ νγδηΐ ἰῃ [8656 (πη ρθ,}9 
Απᾶ Ὁ γουῦγ Β00}]8 ἃγ6 ὙΘΓῪ (μἰγβίγ. 
1 ὀρθῇ ζὩΥ του, δπᾶ βαυ,ῃ 
ΒΥ λὲν ἴοσ γουγβοὶνθδ ΠΣ ΠΟΌ ΤΩΟΒΘΥ͂ ; 
Ῥυΐ γοὺυγ 66 Κ υπᾶογ (Π 6 γόῖθ, 
Απα ]οΐ γοὺγ βοὰ] γϑοϑῖνϑ ἰηβίγυοίίοη. 
586 ἰΒ Παρὰ δὖ δηᾶ ἴο πὰ. 
ΒΘΒΟΪ]α τ γοὺγ ογ68. [Π80 1 ἸΔοΣΘα 8 11{{}6 τ 116,23 
ἈΑμπάὰ ἔουπὰ ἴον τγδ6} 7 33. του ἢ τοδί. 
(οι ἱπβίγυοιίου 39 ψ [ἢ ἃ στοῦ βαῖα οὗ βῖϊνοσ," 
Ἀπ γου 5}8]] “ὁ σαί ἢ ρο]ὰ ἰῃ Γἴ ΠΟΥ. 
1,δἴ γοιγ 800] ΓΘ]οἾο6 ἴῃ 18 ΤΏΘΓΟΥ, 
Απᾶ 6 ποΐ δϑῃδῃι)ϑα ἰῃ 35 ἷβ ργαὶβϑ. 
ὝοΟΡΚ γουὺν νοῦς Ὀδίοτγθ {πὸ (ἰτη6,5 
ἈΑπά ἴῃ διἷ5 [χηθ ἢθ Ὑ]}1 σὶγϑ ψοῖε γοῸΓ γϑιγαγά. 

ἰγβοθ ἃ.) 83. ογιίίς π 116 (ὀλίγον 8 καὶ ΤΩῸΘὮ Ἰοδεηΐης. 4 φ»χοδιοὰ ἐδβοζοΐῃ (προκοπὴ ἐγένετό 
"' τνοσγὰ πι68Δὴ8 Ἀγοβτεῖς, ἱτιργοσονιαπ, Ὀὰϊ (80 το ἀογίηρ εἰν Ὀοὶίοῦ συΐίδ (π6 σσυΐοχὲ. Βυμ 65 8 

ἀβοῖοθ, Οεαείλεθ). ὅ Τπαγεΐονγε τὶ} 1. 8 ακἰγοίῃ. 1 ἂο αἣφ (ὈφεϊοσΣ 86 σοη οσϑὰ, οσ ᾿γαξζίοε 
ν. 58:τλαέισλίελ δ. ' 80 888}}1 ποῖ Ὀ6 οοπουμπάοσά (αἰσχυνθῶ). 

οι: Βοὺδ ντοδιϊοὰ σι ἃ (9 ἘΓῚ 5). 11 ΤΩ ἀοίημε  νδ οχδεὶ (Ἐτ ἐσϑοθο τυτί θα νόμον αἴϊον 

το, δηά ἰΐ ἰ6 δἀορί δὰ ὈὉΥῪ Βυπδϑι ὁ Βιδείεσενα ; ἰεχέ. γος... βαρροτίοὰ ὮὉΥ 11. δορὰ Χ.., λιμοῦ ; ΣΠ]- 106. 
γυ. Το νογὰ διηκριβωσάμην ΤΊΘΔΏΆ, 1 ἐπριειγοά εἰοφκοὶψ ἐπίο, δυιὰ δο, ζσίθον, ἐσ λαξτε απ ἀεεωγαΐα 
. ἸΣ Ὧν ἰρυοτγδῆοοϑα (ὈΘΕΟΣ Οἱ ΠΟΥ 88 σίγθη, ΟΣ ἐγαμλβτοεςίοη 3 ἀσαϊπμεῖ). Ἵ5. εγνὸ δὰ τη΄ὖ εασὲ 

. τοηδοσίως. 860 Οὐηι.). 141 ΜΥ οαχὶ 88 ἰγουδ)οϑὰ ἰἢ βεοϊκίκ θ᾽. 1δ Ββογϑὶ ξοῤέειι, 
Ὁγ, 

εὟι ; υμπ]οδχηθὰ (οἷ. τος. 26). 18 Ἰρασζηΐηρ. 190 ἩΤΒοτοίοτο δ. γοὺῦ κίον, δῃὰ πδὲ μα Ὺ γοῦ οὗ 
ἰείοι 8 ἰουμηά ἰη 248. 6ο. ΟἸὰ [41.]. 30 Ἡροίησ. 21 Ἰοροῃρὰ. .... βαἰὰ. ἘΣ ον ἐμδὲ 1 ὃδνο 

18 Ὦδνθο κοΐξίϑῃ τὨΐΟ Πη6. 3. οὶ (μετάσχετε, ᾿ἰξ., Λαῦο »αγί ἐπ) Ἰοατηΐῃς. 38. ΤΩΟΘΒΟΥ͂ 
ον --- χρυσόν). 35. ογιῖς γοῦ ΒΏΔ4]] ({{ [6 οὐέθηῃ ἐπο ἔοζοο οὗ ἐπ βοοοηὰ οὐ ἔνο ἐπ βασδίτοα οὐΣ» 

Τ Ὁγ. Ἵ5 οἵ (ἐν, ὑ. 4..) ἐκ »ναϊείπς, (ὁ Ῥγαΐξα). 38. Ὀοϊίπιοα (πρὸ καιροῦ). 

ΟΒΆΡΤΕΒ [2]. 

ἔ τοἷα ΟΠαρίοσς ἴῃ [6 Μ55,, -- Ιο ἴ8, ἤονγανον, οαἵ οὗ ρ͵δοθ ἰῃ ἰΐ8 ργϑδϑηϊ ροαϊ οι ; 
δοη 9ΓΓ διἰνγαςσὶ, κα 4}} (6 ΟἾΟΓ : δηὰ ΕΥϊΐζβοῆο, Βιιηβοη 8 Δι δείινετζ, δὰ οξῆοχα 
Ὧ8 ἴῃ πὴ 6 ργϑβϑιῦ ὈοΟΪ,, 15 ἀουὲ- τη Κ τ πιαδὸ ἤδνὰ οΥσίΏ8}}ν βιοοά Ὀδέίοσο γϑῦθοθ 
υῃ. 8.11), ἰξ ψοι]ὰ ἀρροδᾶῦ ἔγοτῃ ἰ 297-29 οὗ οὔδρίοσ 1. πο δυίης ἔμο ὈροΚ ἴο ἃ 
{86 σἰαρῖον ἐ186}7 να οτί βίῃ Α}}ν 1 ῬΡΣΟΡΘΥ σοποϊανῖοπ. [Ὁ 8 οὶ ΠΟΥ͂ Ῥοβδ10]6 ἴο ἀ6- 
Ψ Ὀγ ἴΠ6 δ ΠΟΥ οὗ [Π6 Ῥγθβθηῦ  οἷάθ ἩΠΘΙΠΟΥ τΠ]8 ὙΤΟΠΡ Ῥοβί ἢ ΔΙΌΒ6 ἔγοιῃ δὴ 
αἰοὰ ἰπίο ατοοῖκ ὈΥ [ἢ6 ΒΘ ΠῚ ΘΕΥΓΓΟΥ Οὗ ᾿αῦεσ {ἰ 68, ΟΥ ΓΔΒ οσοδϑϊοηδα ὉΥ 186 δεῖ 
ἰαϊθα [80 γι ἀοΣ οὗ [86 ΟΣ. ᾿ὑΠαὺ (Δ0 ΔΌΓΒΟΣ ΤΘΔΙΠΥ͂ οομροδθα ἰξ ἰδδὲ, δῃὰ 1 



ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΌΝ. 

»ἷνῳ 0 κηονσι ὙΠΟΣΘ ᾿ς ἱπίθπάθὰ ἰδ δῃοι ἃ Ὀ6 
δοοά. 
γον. 3. Ἐργαζ(ομένων ψεῦδος, Ῥσϑοίίοο ἄθορρ- 

εἰοὰ ηῷ ΓΦ). Θὲ δες. νἱ. 18; νὴ. 10: 
““ἀθδϊοί ἔα]461γ ᾽" (Α. Ν.). 
ον. ὅ. ΑΔ ὑποϊθδὰ ἰοδιθ 18 ἴΠ6 ἰοηρτο οὗ 

Π6 σΒΙαπγπϊδῖοξ. -- Βασιλεῖ 8 ἴο 06 σομηῃροῖοα 
ὙΠῚ ψευδοῦς, δηἃ 98 δηὰ [Π6 ἔο]Π]οὐνΐπς Ρῃγα 6 
Ἰοϊποὰ ἴο τϑῦβὸ δι᾽, ἴονι ἰψίησ τρογαβ8 ἰο (λα Κίηρ. 

6 866 Π|8 ἴ0 'ᾶνὸ ὈΘ6Ὼ πιϊβγοργοδοηϊθὰ Ὀοΐοτο ἢΠ0 
κΚίηρ οὗ Εχγρῖ, δηὰ βὸ ἴο δα ὕθθ ὈΣξοΌρΙΣ ἰμπἴο 
ειοαῦ ἀδη σοῦ. 

γογρ. 10. Ὲὴ6 ΖΔΓΏΟΣ οὗὁἩ ΤῸῺΥ Τοσὰ (Α. Υ΄.), 
πατέρα Κυρίου μον. Π6 ᾿ἸδίῦοΣ ΟΣ ΜΈΓΘ ἴῃ 8ῃ- 
εἰδϑῦ ἰπιθ8 ΨΘΠΘΓΆΪΥ γοΐοσγοὰ [0 Ψοδθβ ΟἸ τίβί, 
Διὰ ὈΥ ΒΟΙῚΘ ΟοΥο5 1 τηούογηῃ ἰἰπη68 (Ηθηρβῖοι- 
ΘΓ, δου). [10 18 ὨδΡαΪϊγ μοβδὶ 0]6, Πούνονου, τΠ δὲ 
ἐπΐα σου] ᾶνὸ ὑθθ τηϑϑηΐϊ. ΟὝΟτοῖϊπβ δηὰ πη θ 

εὐ Κυρίον ἃ8 δὴ δἰάϊξίου ὉΥ 4 ΟἸ τί βιίδῃ 
Ββδηπὰ. 811}}, η6 Μ858. δυϊῃον ἶθ8 ΓΘ Ὁ ΔὨΪ Ποῦ 8 
ἴῃ δυρροτγιὶης ὑΠ6 ρδββαᾶσθ. Αμάὰ ἰΐ ἰ5 ΠΠΚοὶν τἢκϊ 
Ὠγοϊδοπηοίαον, Εγἔχθοιο, Βα ηθοη᾽ 5 διδοίισοετί, ἀπά 
Οἴδοτθ, τὸ γῆς ἰῃ οοη͵θοξυτίηρ [πὲ ΔΠ ΘΓΓῸΓ 
1165 ἴῃ [06 Οτγϑεῖκ ἰτδηδίδιίοῃ. [Ὁ ἰβ 11 Κ6]}γ τη6 
οτἱρίηδὶ δά “Σ ἼἸΝῚ ὩΝ, πῖν μαιλεν απαὰ Ζονά. 
ΤΏ ὑγαδϑ]δῦοσ ΤΏΔΥ ὮΔΥ͂Θ οοηδί ογοα {Π8ΐ ἴη6 ἢγδι 
ἩΟΤὰ ΜΔΒ ἴῃ ἴΠ6 σοῃδίγυοσῦ δβίδιθ, δη ἃ ὑγϑηδιδυθὰ 

10 φεοομὰ 85 πιὶῷ Ζογά; οὐ ἔξ “ΣΝ ὩΝ δἰοοά ἰπ 
ἴα οτἱρίηδὶ, ἢ6 ΏΔΥ πᾶγθ σοπποοίοα [Π6 Ἷ οὗ [Π6 
ϑοςουὰ ποτὰ ψῖτ [86 ἤγαῖ, τοβάϊηρ ἰδ 85 οὐδ. 

γος. 18. Οτδιμπιδιολ! }ῦ δροβδκίος, ἰξ του] 0 
Οὐτχοοῖ ἴ0 ἔγβηδὶδίθ πρὶν ἣ πλανηθῆναι με ῥείονε 1 
ιοραπάετεα, ἱ. 6., ΜΒοΙοὰ ἴῃ ἃ ΙΏΟΓᾺ] βοηρα. ΤὨΪδ 
Τουχῆς ἀοθ8 ποῦ, ΠΟΎΘΥΘΙ, 80 γ78}1} ΠΑΙΤΩΟΏ 26 
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νεῖ (860 σοηίοχὶ 88 ἴΠ9 0Π60 ΧΊΎΘΏ ἰῃ [86 Α. Υ͂. 
Οἱ. αἰδο χχχίν. 9. : 

νον. 15. ΤΠ γ γ86 [85 σίνθι ἃ ρτοδί ἀθδ] οὗ 
Γγοῦ]6 ἴο οοπηπηθηΐζεαῦογδ. ΠΟ ἀσρθηβ ὉρΟῊ 
[86 Ῥαυπούπδιίοη. Τηθ δοιμίοοϊοα, ἰδ ἈΡΡΘΆΓΒ, 
Βῃου]ὰ ὃ06 βιγίεκοη ουὔἵῦ αὐΐοῦ σταφυλῇς, δΔῃὰ ἃ ὩΘῪ 
1:86 Ὀορίη τὸ ιῖἢ ἐν αὐτῇ. Αἰοσς ἐξ ἄνθους, αὐτῆς ἰδ 
10 6 διιρρ ἰθά. [ὑ νγᾺ8 ὈῬΓΟΌΒΟΪΥ οὔλἰτιοὰ ὈΥ 1Π6 
ἰγβη δίδου Τῃγουρ ἢ ονογδίρας. 86 πογὰ περκάζω 
ἸΏΘΒΠ8Β (0 {μγη ἀαγᾷ, δὰ γγᾺ8 ὉΒΌΔΙΪΥ ΘΙ Ρ]ογθα ἴο 
ἱηαϊοαῦθ ἴΠ6 τἱ ροοΐπρ οὗ ΖὥΡΆΡΟΘ δηὰ οἱ ἶνθβ. 

νον. 19. υσοειϑάᾶ ἴος βΒῶσ. ΤΠ αἰου [168 
ἴῃ [0 ΨΔΥ οὗ οὈϊδἰμης; τυ δάοπι Δ.Ὸ ὮΘΓῸ ἤσυτγα- 
υἱνοῖΥ σοργοβοηϊθα, 

ΨοΣ. 20. Ἐν μετ᾽ αὐτῶν, 1 τοδὰ ἢ ΕΥ̓ ΖΒΟΝΘ 

. 70 Α. Υ͂, ζοἸ] ον τπ6 ΟἹὰ Τιδη 
(ἢ 248. Οο.): “ Ομίαά αὐλιο τείαγ(αξί8 ἢ εἱ συϊά 
αἰοϊιῖς ἱπ ἠδ 3" Ὑστερεῖτε ἷἱδ ὮΟΙΘ υδο ἷπ (ἢ 
866180 οὗ ἰο δα δελὶπαλαπάα, λαυε τσαηϊ. ---- Ἔν τούτοις, 
ἰὼ ᾽1Π986 ὑμέτια5, ηρδ ὉΠπδὺ το δῖθ ὕο σα] ΓΘ. 

γεν. 25. Δ ουῦ ἸΔΟΏΘΥ. [ἢ ννὰϑ ὑΠ6} ΟΌδ- 
ἰΟΤΉΔΥΥ δΔιηοηρ (86 ον ἴο γίνθ ᾿ηδϑιγιοιοη 88 ἃ 
ἐταλυῦν. --- Τὸ ϑγγίας, Ὑϊο ἢ [π6 Αὐδοὶς θ8δθ}- 
Ὁ[Ά}}γῪ 0] ]οννβ, σῖνοδ 88 ἃ. Θοποἰ αδΐοῃ Οὗ Ὁ.6 ὈοΟΚ : 
" Βεπεαϊείμα [δειιδ ἵπ δοσυίμα οἱ ἰαμα αδίία ποπιδη 
678 ἐκ ἱ φεπεγαίξοημηι." Απὰ ἱἰπ [ἢ9 
γνίαδς 1οἱοννα (6 τοσὰδ: “ δ[ιἔἐπὶς ϑαρίεπέία Μἰϊὲ 

Αεῖτο υἱσίπεὶ οαρίία οοπίποπίΐδ. ϑεγῸ οἰογία ἱπ 



ΤῊΝ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΒΌΟΓΘΗ. 

ἹΝΤΕΟΒΌΟΤΊΟΝ. 

ΤΗΕ τ οΥ6 ᾿προγίδηϊ συδδίϊουβ ἀδιηβηάϊησ οοπδίἀογαίΐοη ἴῃ δη ἱπίτγοάἀυοίίοη ἰο [86 ΒοΟΚ οὗ 
Βαγοι ἀγα (86 ἔο Ποῖ : [18 οχίδηϊ ἰοχὶ ; 18 βίδπάϊΐησ ἱπ {Π|6ὸ Ομυτοὶ ; 118 ὈΠΙΤΥ ; ἩΒΘΙΒΟΡ 
Βδγυςῖ, {π6 σοπιρδηίΐοῃ δηὰ δι ΒΘ ἢ 518 οὗ [Π6 ργορ!ιοὲ Φεγθη δ, ΟΥ ΔΗΥ͂ ΟΠ ΘΙ ΡΟΓΑΤῪ οὗ δἷδ, 
Μ88 ἴΠ6 ρΥΟΡΔΌΪῈ ΔΌΓΠΟΓΡ οὗ ΔΠΥ ρϑγῦ οὗ ἰδ; 1ἔ ἠοῖ, ὈῪΥ ΒΟΩ ἱΐ 88 τυυϊτύθῃ, ἴῃ τ δὺ Ἰδησυδρο, 
δηά ἴῃ νι δὺ ὑἶπι6 δηὰ ἈΪδοθ ; 18 ζΘΏΘΣΑΙ ΘΒ Υδοιοσ βι198, δηὰ γ]ὰρ (μΒοο]ορίοαὶ δηὰ οτλιὶοδὶ. 

71λὲ Ἑπίαηί Τοχίδ. 

ΜδηΥ Πᾶνθ διρροβοὰ (δδὺ (86 Βοοῖς οἵ Βαγυοβ νδϑ οὐ σϊ η}}γ πυυϊξίοη, οἰ 845 ἃ Ὑβοὶθ οὗ 
ἷπ μαζί, ἴῃ 186 Ηφῦγον ἰδῆρυλζο. ΤῊς οἱάοβί ἰθχίβ ἰπ ὙΠ ΠΙΟὮ ἰῦ δὲ ργοβοηῖ ἊἽχὶβίβ, ΠΟΤΈΡΟΥ, 
ΔΙῸ {π6 ατοοκ, [διΐη, ὥγυτίδο, Ασγδαῦὶς, Ετπορίο, Οοριϊς, δηὰ Ανπιθηΐδη, οὗ πο (86 1Δ5ὶ 
Βὶχ δγ6 ἀου 116 88 ΓΑ ΠΒΙ Δ οπ 8 ἔχου (Π6 ἤτθί. ΤΠ6 ταοβὲ ἱπηροτίδηϊ τιοάδγῃ οοπίγὶ δυϊίοη ἰο 188 
οὐ ἰοδὶ εἴθαγ δηα ΘβίδὈ  βῃτηθὴν οὗ ἴῃ6 ατθοκ ἰοχὺ ν᾽ 88 108 ρυ Ὀ]]ςδθϊοη ἴῃ [μ6 Ἡοΐπιθ8 δηὰ Ῥὰγ- 
ΒΟη8᾽ οἰ οι οὗ {πὸ ΤΧΧ, ἱορούλον τσὶ 116 τοδαϊηρβ οὗ [Π6 ἴἤγθθ πἀποία! δηὰ ὑνθηῖγ-ῖτο 
ουγβῖνο πηϑηυβοτὶρίΒ. Τὸ ἴΠ686 ἀγα ἴο Ὀ6 διἰἀθα ἴῃς γοδαϊΐησβ οὗ {πῈὸ Ν᾽ διϊοδῃ Ἴσοάθχ ἴῃ [86 
ἔοσι) ἴῃ Ὑ]ισ ἢ ἰΐ 1165 Ὀοίοσο 8 ἴῃ (Π6 Βοπιδὴ οαἰϊίοη οὗ ( ΠΧ Χ., νοῦ τ τδᾶὰθ {86 
Ὀ4518 οὗ ἐππδῦ οἵ ΗΟ]τ)68 δπὰ Ῥάγβοπβ. Τῃ6 ΟἾΒΟΡ τηοἶ]8 υϑοα ἴῃ ἴἢ6 οΥἰτἰςα] ἀρραγαῖυϑ οὗ 
116 Οχίογα οἀϊιϊοη σογὸ Οοάοχ Αἰοχαηάγίμυβ (11]1.)}, Μαγομα δπυβ (Χ11.),  ηοίυθ (28.). 
ΤΟ τοδαΐηρβ οὗ 111., βουγθυθγ, γα πόσο {0}}}γ δηὰ δεσυγαίοὶν σίνθη ἵπ ΤΊ βο ΒοΒοΓ Ἶ 5 οαϊτου 
οὗ τὸ υΧΧ. (δι οἀ., 1878). ΕὐϊίΖβοθα, αἰβδο, ᾿δ8 ἔυγη βιθα ν᾽ 0]6 δα αἰ οηδὶ οτι οαὶ 
τηδίϊοῦ ἴῃ 8 ποτκ δἰγοδαν γοίογγοα ἴο. 

Ιη [86 ορἱπίοῃ οὗ {18 βοῃοίαγ, {Π|ὸ δῦονβ πηθηιοη θα τπϑηδουῖρίβ τῆδυ Ὁ6 αἰνἀ Θὰ ἴηῖο ἵπο 
αἀἰδιϊηςῦ οἰα8868. Τὸ [Π6 ἤγβὺ Ὀοϊοησ {πΠ6 οσυγδίνοβ, 22. 48. ὅ]1. 281. 62. 96, ΤΠ 6886 σϑθο- 
ΑΙΪγ ἀσγθα τοχοῦθον, δα βοπιοίξμηθβ νυ τἢ 0 δ ρρογὺ ἔγοπη ΔΥ οὗ ἴῃ οἴοτβ. Οἱ 6 τεπιδίη- 
ἴῃ πἰηθίθθῃ, ἴο8β6 ἩΒΙΟὮ 88 8 ΓῸ]6 Ἄρτοθ ποῦ οἴϊθη στὰ (86 ἢγβὺ οἶα88 [Π8η 1Π6 βοοοῃά, γα, 
260. 86. 49. 198. 229. ΤΠ δβοοοηά οἶαββ, μβανίησ (οἀ. 111. αἱ 118. οδά, ἱποϊυ 68 [ἢ6 οὈΓεῖνΘΒ, 
88. 70. 86. 87. 88. 90. 91. 228. 238. 2339. ΤὮΘΥ ΔΓΘ Ὠοΐ ἃ48 {0Π}]}γ ἴῃ πη ΐβο 88 [8 τη 5οΥρίϑ 
οὗ 1π6 ὅτϑι οἰββ, ψ Ὦ1}]6 11{. ηοὐ ᾿πέγοαυθηον Π 85 ῬΘΟυ ἰ Υὶ {168 ΒΗΑΤΘα ὈΥ ΠΟΏΘ οὗ 18 88εοοίβἴο8. 
Τμ686 ἴπτο οἰα8868 οὗ οοάϊσθϑ ἃγὸ ργοῦδοῖν Ὀυὺ ὑνο αἰ ογοηῦ γοοθηβίοῃβ οὗ ἴπ6 ββᾶπι6 ογί σίηδὶ, 
δ ψ θη πο Ὺ ΠΑγηοηΐσο ἔυγη δ ([π16 Ὀθδὺ ονϊάθηοθ δὖῦ ργοδοηῦ ἀνδιϊϑυ]ο οὗ τθδῦ [86 Ὀοοῖς 
ὙΓ88., ἴῃ 118 ΘΑτ]] 1ο8ὺ ατοοὶς ἔοστι. Τῆδ υποΐλ]8Β Μαγο)ι δ] ἴδηι (ΧΧ11.), δπὰ γεποίυβ (28.), πεῖ 
{86 ουγϑῖνα 106. οσοπίαϊπ ἃ τιϊχοα ἰοχῖ, δπα ἂτε οὗ ἰηΐογίοσ νϑ]υθ. [Ι͂ἢ σϑηογαὶ, Ὁ πιᾶὺ Ὀ6 βαϊὰ 
[π8: (Π6 τοςοῖνοα ασϑοὶς ὑοχί ἰδ ἃ σοοὰ οὔθ. Τ])ιῈ γεδαΐπρβ ἴγσοιῃ [Π6 πιδῃ υβοσὶρίδ, ἀπ οἰϊϑι θη δ 
ἔτομι 1Π6 ἔδί ΠΟῚ8 τ Εἰ οἢ βουϊουβὶν δϑοοι [86 Β6η 88 8.6 ἢοῦ ΠιυΠ ΓΟΙ 8. 

Κυδυςκον Γοηδγῖκβ, οἢ (6 θ4518 οὗ ἃ σοπιραγίβοη οἵ ναγίιοπϑ (ρ. 97), [δὶ ““ ΔΙδουσ]ι [86 

οΥἰσίπαὶ ἰοχὶ οἵ [6 αγϑοκ ἰγϑηβίδιΐοι 1168 Ὀθΐοσα τ8 ἰῇ ἃ ρϑγίθοι ΥΥ Ρυγα βίδίθ ἱπ 20 δίηρὶθ 
ἸΩδηπβοτὶρῖ, γοὺ ἰδ σΔ ἴῃ 411 68.568 ---᾿ ρΟΓΠΔΡ5 [ΟΌΓ ρ͵δοοβ δχοθρίοα --- Ὀ6 βαίοϊν γθοοσῃηϊζοὰ δπὰ 
Γοβίογθα ἔγοπι [6 Οοάοχ Υ᾽ διἰοδῆιβ, σι ἴ86 μοῖρ οὗ οἰμονς Μ58., οὗ πμῖοῖ ἄνθ δῦθ ααυϊϊθ 
δῃουσλ, 111. Χ]]. 22. 2838. 239.᾽ 
ΤΠ [,αἰΐη, ϑγτίας, αηὰ Αγδθῖς ἰγδηβ διϊοηβ οὗ ἴη6 Βοοὸκ οὗ Βδγυος δΓο, [0 οὐ σαὶ μυγ- 

Ῥοβ68, οὗ πηΐποῦ ἱπηρογίαποθ, Ὀοΐπρ ΔΡΡΑΆΓΘΏΓΥ Ὀαβοὰ οἢ ἃ ἰδίθν. οοπιροβίϊθ ὑαχί. ὙΤηδ ᾿διΐη 
αχὶϑὶθ ἴῃ ὕνο σϑοθῃβίοῃ 8, ΠΟΙ ΓΒ. ΤΥ οὗ Μ ἈΪςὮ 18 ἔσο [06 Ὠδπὰ οὗ Φεζοωθ. Ηβ ἀἰδίϊῃοι]Υ δἰδίθδ, 
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(νοΐ. ἐπι ὕετ., αὐ Ἐπδεδ.): 1 δείϊωπι αὐἰεπι Βαγιοσῖ. . .. οἱ ψευδεπίγραφον ερίβίοἰαηὶ υεγεπιῖ π6- 

φμαφυαπὶ σϑηδιιὶ αἰδδογεπάπι. Απὰ ἀσδῖὰ (ἔγαῦ. ἴῃ υ67.): 71δγιω απΐεπιὶ Βαγμσῖ . . . . ὑγα- 
ἰεγτπϊδίηι8. ΤΠ6 τγοϊδίνα νδὰθ οἵ ἴΠ686 το [ζδίϊη γογβίουβ οδηηοῦ τὺ οΟΥδί ΙΥ ὍΘ ἀοίθογ- 
τοϊθοα. ΤΤΠα οὁὯθ τϑοοϊνϑα ἰπίο ἴ6 Ὑ αἰσαῖθ Ἀστθ 68 ἸΏΟΓ6 Οἰοβοὶν πὶ [6 ατοοῖ. Τμο οἴου, 
ὙΠ16}1 Θαδιίον, σὴο οαὐϊοαὰ ἐΐ8 βεοοηὰ ἰββυθ (διδίϊογωηι ϑαστογιηι 1 αϊΐπα Κεγβίοπθα Απίϊγιιο, 
γοὶ. 11.), (Ἀπ Κ8 Τοργοδθηῖβ [86 Τίαϊα ἰπ ἰϊ8 Θαγ] θδῦ ἔογμι, ΕὙΪΈΖΒΟΠΘ ΒΌΡΡΟΒ65 ἴ0 Ὀ6 ΟὨἿΪγ 8 
ἔγεα 1,δὐληϊζοα γουϊβίοη οὗ [ἢ ἔουπιθῦ, βοὴ ατγοοκ ὑοχῦ μβανίησ ὈόΘῃ 8180 σοῃβυ 6.1} 

Βεβία6β ἴθ β'ιγγίδο ἰγδηβδιΐοη οἵ Βαγαςὶ, ρυ 868 ἴῃ ἴπ6 Ῥαιῖβ δῃὰ ἴῃ ΥἾ δἰϊοη᾽β Ῥοϊγοϊοί, 
αἶδο ὈΥ Ῥϑδὺϊ ἀς [ἀσαγάο, Ζίδεὶ Κ. Τ. Αροογυρδλὶ δυγίασο, Τλρπῖθ, 1861), (μ6γὸ 18 ἃ βοοοῃὰ, 
Ὀαδθὰ οὐ Οτίρβη᾽ β Ηοχϑαρίβ, ἴο Ὀ6 ἔουηὰ διποὴς ἴδ τηδησπδοτγρίβ οὗ [86 ΑἸ γοβίδη ΕἸ ΌΓΆΓΥ δὖῦ 
Μιίδη, τὶς ἢ ῥγοΐθβϑβοϑ ἴο αν Ὀδθθη 846 ὈΥ Ρααυὶ οὗ Τοῖδ, ἃ πποπορ γαῖ Ὀΐβθορ οὗὨ [80 
βου σοηίαγγ. Τα ἤγβι ραγὺ οὗ (6 ΜΆ,., σοπιδἰηΐησ Βαγύυοῖι, δηιοηιδιίοι 8, δπα [Π6 ΕἸ ρ᾽8:}6 
οὗ Φογθιγῖδῃ, νγᾶ8 ρυ δ μοὰ 10} Ὠοΐο8 ἴῃ 1861, Ὀγ Ὁγ. Αητοηπῖὶο Μαγῖα Οδγϊδηὶ (Του. 1., Ἐδ8- 
εἷς. ἰ. οὗ [6 ὸοηπυπηιοηία ϑαοῦα οἱ Ῥτοΐαπα). ΟΥΘΥ ραγίβ ᾶνο βίηοθ ἀρροδγθὰ. [Ι͂}η ΕἸΘΒΠΟγη 8 
Πορενίοτέμπι βἔὶν Βιδιιδοῦο ὦ. Μογφεηϊὰπα. 1, ἰοναίιν "" (Ῥαγι 111., Ρρ. 166--212), πᾶν Ὀ6 ἔουπὰ 8 
[011 ἀδεοτὶ ράοι, ἔγοῃ ΒγιῺβ δηὰ ἔγοια [)ὲ Βοβδὶ, οἵ 01.185 νδυ8}}]6 οοάθχ. ῬΤῃθ Αγδρὶς νογβίοῃ 
οὗ Βαγυςῖ ἔο ον [86 ἀτϑοὶς φυῖνο ᾿ἰ ΘΟ γα] ]γ, δηὰ ἴῃ βολθ ρἰδοθδ θα μέ οἷ 08 ἃ θη γ Δ Ὁ] δὲ τηϊ- 
ἰαγὶγ ἴο Οοάοχ ΑἸ]εχαπάσίηυβ. ηθυοῖκον ἠοΐθθ (Ρ. 178) βουθηϊγ-νγο ο͵δοθ8 ὙὮΘΤΘ ἰΐ ρΌ68 
10} 0818 σϑίμον ἰδ ἴ86 δύοδη Οοαθχ.3 

Οαποπῖοαὶ διαπαΐηρ. 

Α8 τοῖσι 6 ἰηΐοττοα ἔγομη {86 τὸ} }-Κηόνη ΓΠΟΌΡ 1688 ΒΔ Ϊ8 οὗ τοὺ οὗ 86 θυ! ον ΟἸγ 8- 
ἤδη τε ὶῦογβ ἴῃ [86 τηλοῦ οὗ ἐπα ἰβοτϊταϊηαῦθ χυοίδιϊοηϑ ἔγοτα [6 ὈοΟΪκ8. Αἰ κα οὗ [πὸ ΗἩΘΌΓΟΥ 
δηὰ 80- 4116 ΑἸοχδη σίδῃ οδηοη, 88 Μ6]1} ἃ8 ἔγομπι [86 βυρροϑβϑϑὰ οἷοβο οοπῃθοίίοῃ οἵ ἴπ6 ποῦκ 
Ὀεΐοσγο 8 ὈΥ νἱγίυθ οἔὗ [18 ροϑβίτἴοη ἰη ἴ6 δεριίυδσοϊηϊ, 18 ἔογῃη, δηὰ ἰΐ8 δαῖμον, τ ἢ [6 ργορὶ- 
ΘΟΥ οὗ ΦΨογοπιΐδη, [86 ΒΟΟΚ οὗ Βαγοι τοοοϊνοα ηο 110{|6 αἰτοίοη ἔγοπι [86 Θδυ]γ σὨυτοὶ. 
]ὴ ὈοΙ Οοἀ. 1]. δηπὰ 11]. ἰδ 18 ἔουπὰ Ὀοίπθοι τἴἢ6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ δηὰ ἔπὸ [διηδηίδίϊοηϑ οὗ Φ6Γ6- 
το} ἃ8 8 φμαδϑὶ Ἀρροηαϊχ οὗ [06 ἔογτηθσ. [Ιηά664, Ιραπϑουδβ, ΟἸθηθηΐ οἵ ΑἸοχαπάγια, Τϑγίυ]- 
Ἰίδη, δῃὰ ὄνθὴ Αἰμδηδδβίαϑ, οἷἱθ ραββᾶσϑβ ἴσοι ἰῦ ψ ὮΝ {ΠΟῪ ἱπιραῖθ ἴο Φογθηι αὶ Ἀἰτ56]Ε, 
δῃονίησ δὲ οὔσθ ἴπ6 στοιιπα οὗ [86 δϑυϊπχδίΐοη ἴῃ Ὠϊοΐ ἰῦ τγα8 μοὶ, δηὰ ᾿οὺν αὐἱουϊγ πὶϊπουϊΐ 
οΥ1081 τ ΒΟΑΓΟΒ δηὰ δοοῦγδου 00} οἰϊδιίοηϑ σοῦ ἴῃ ὕΠ086. {ἰη168 οΥγἀ ΠΥ πδᾶθ. Οηθ 
πτῖῖον, Ὀιά ν τ8 οὗ ΑἸοχαπάσγια (7 ς. α. ἢ. 8395), ἀϊβιυϊ ποῦν βἰαῖθϑ [μδὺ ἴ[Ππ6 Ὀτόρῆθυν οὗ δογο- 
ταΐϑ ἢ ἀηἃ ΒδΓΌΘΝ ἴογτη Ὀὰὺ ομα Ὀοοῖς (βέβλος γὰρ μία ἀμφοτέρων ἐστίν), αιιὰ αὐυοΐδ8 {86 ἸαΓΕΥ 88 
1ὴ6 ψοτκ οἵ Φογοηιΐδη, “ οὐ Βαγυοὶ."" ΥὙΥμαὶ δἀ δὰ ἴο [Π6 σοηξαδίοη, ᾿πογθονϑῦ, ψγἃ8 (ἢ 6 ἔδοὶ 
ἴδ Βαγαο ἢ 8 1Π6, ἃ8 ΠΟΥ͂Σ, Γεραγα θα 88 [86 δεῖαδ) δῖ μοῦ οὗ (86 Ὠἰδβύοτνϊοδ] Δρρεπαϊχ ἴο {116 
Βοοκ οἵ Φογθη δῆ (οἰ αρ. |11.). 6. ἀγὸ ποὺ οὐ 18 δοοουηῖ, Ὠονανοῦ, ἴο ἱπέου τὶ ἢ Οὐβίη 
(ϑδοελοίαϑβι. Ηϊϑῖ. ὁ ἰ[λ6 Οἀποη, Ρῃ. 12, 812), [80 186 ΘΑΥν ἔδίμοτ8 τηθϑηΐ ἴο ἱποϊπάθ ἴῃ {πο ὶγ 
ΠΕΤΊΘΓΟΌΒ ΓΟίογΘ 668 ἴ0 ΒΑΥΟΟὮ οπἷν τ ηδὺ 6 δα ἄοῃθ ἴῃ σοπηθοίίοη τι [86 ΡΓΟΡΘΟΥ οὗ 
δεγοιιΐδῃ. 
Α ποϊβυπεογβίδηίησ 18 ἰηἀοοα ονίἀοηῖ. Απηάὰ ἰδ τᾶϑ ἀοιθι]688 ἔον {Π|8 γθάβου {πῶ ΒοΙ6 

οὗ [ῃ6 Θδγ] 16. 1818 οὗ (6 ΟἹά Τοβίδιμθηὶ ϑογὶρίαγοϑ, τυ ἢ οὐ βου ἴ88 αἰβουϊ παῦρα βοιηθαῦ 
σαγοί ἰγ Ὀούνθθῃ οδηοηΐοαὶ δηὰ ὑποδηοηΐοαὶ ὈοοΟΪΚ8, γοοκοηθὰ Βδγυοἢ διηοησ (Πμ6 ἔογπιοσ. [0 
δ ποῖ σίνοη [ῖ8 ρίαοα, Βουγονου, ἰη (η6 ἰπιρογίδηῦ οδίδίοσιοβ οὗ Μεϊιῖο οὗ ϑδαγα 8, ἀσασογυ οὗ 
Ναζίδηζυβ, ΕἸρὶ ρηΐαβ, ποῦ ἰῃ ὑπδὺ οἵ Οτίσοη, δἰ Βουσα 1Ὁ 18 δββαευίθα ὈΥ βοῖηθ [παὺ (6 ἰδεῖ 
τηθδηὶ [0 ἱποϊυάθ ἰδ ἴῃ [86 Βοοῖκ οὗ “δγϑιίδῃ (οἴ. νόθα, ΟΟὮΪΟΡ, ΗθγΖορ᾿ 8 Πεαί- Επονζ., νἱὶ. 
268); ΠΟΥ Ὑγ88 10 τορορηϊζοα 88 σδῃοηΐοαὶ ὈΥ ΦΦογομ.6, ΠΟΥ ἈΡΡΑΥΘΏΓΥ ὈΥ Αὐσυϑιίπα. Εἰ ΒΘ Ὀΐπ8, 
ἘΠ] ΓΟΥΘΓΘΏΓΥ αυοίϊησ Ὁ αἴζον [116 Ἰηδηηοῦ οὗ 18 (ἴπη6, 531}}} δα ογθα Ὁμθογθιϊοα! Υ ὕο (Π6 
ἀϊδιϊποιίοη Ὀοίνγθθη ὑπΠ6 Ηοῦτον οδηοη δηὰ {86 ὈΟΟΚΒ οὗ {πὸ ΣΧ ΣΧ, πιὰ ἰϊ8 δοογουύϊοηβ. [10 ἰδ 
8η ἰηϊεγοδιίϊησ δηα βυσραδιῖνο ἔδοῦ τμδὺ ὈΥ ἴδ [86 στϑδῖθυ παπιθοΓ οὗ [86 ΘΑΡΙΥ οἰ δ ϊοη8 ἔγοιι 
ἴδε Βοοῖς οὗ Βαγυςὶ ἀγὸ οὗ {π6 βίησί ραββασαθ, 1}. 860-38, τ οι, ΘΒρΘΟΙ Δ} δέου [86 γτίβο οὗ 
Αὐϊδπίβαι, οὐ δεδουηῦ οὗ [Π6 4186 τηϑδηΐϊησ [παὲ νγᾶ8 σοι ΟΠ] σίνθῃ ἴο ἰζ, τᾶϑ τοσδγὰθα 88 8 
Ῥγοοῦ ἰδχὺ οὗ στϑδῦ ἱπιρογΐδῃθςθ. Α βίπλιῖ αν ὀχϑρὶο οὗ Ὑ]δὺ ἃ βίης βίγκίησ ραββᾶσθ, Ομ 6 
Ῥαὶ ἴῃ οἰγου δ 0η, ΠΔῪ ἀο ἰονγαγὰ8 ρἰνίησ ΘΌΥΤΘΠΟΥ 8ηὴ οΥΘαΪῸ ἴο 8 ὈοοΪς ἰῃ ΟΥΒΟΥ ταβρθοῖβ 
αυϊθ πηγθιδ 8 Ὀ]6, Δ Ὺ ὃ6 ἐουηά ἴῃ (86 ατοοκ ΕΖτγα, ψμοβο ἀθβογὶριίοη οὗ Τγαῦὰ (ἰν. 88--40) 

1 Οἵ, 70Γ ἃ Ζ.116ὁΓ οβασδοίοσί σαέΐουῃ οὗ ἔπο 1δἱΐη ἰοχὲ, Ἐπούοκοσ, ΡΡ. 141-168. 
3. ΟἹ (δ οβεδιδβοίοσί διΐοα οὐ ἐμὸ Βιμίορίς, Οορεϊο, διὰ Ατστηθπίδη γοσϑίοῃβ, οὗ. ἑάσηι, ΡὉ. 180-180, 



412 ΤῊΗΒΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ, 

θη [860 τουπαβ οὗ {16 φασὶν Ὁ γί διΐδη τίνοσ ὙΠῸ ΔρΡΡΑΡΘΏΓΠΥ ὯῸ δηχίουβ Ὀδ ποίην οὗ (89 
υθϑίϊοῃ ὙΒΟΙΒΟΡ ἰδ ψογὸ [86 ρχοἀποιίοη οἵ 8 ᾿ἰηδρίγθα οὐ υηἱηβρίγθα ρθῃ. 

Αὐ [80 οουμποὶϊα οὗ Ηἴρρο (Α. ". 898) δὰ οὗ Οδυίμαρθ (Α. ἢ. 897), Ὑδοσθ ἄθογθοθ γ ΤῸ 
ΤΩ866 ἀοιοσιηϊηὶπρ [86 118ὲ οὗ ὁΔῃοηΐοδὶ βογίρἝυγθα, δηὰ ἰὰ ὈΟΙᾺ οὗ ψὩϊοῖ οοπηοΐϊα [86 ᾿πθυδηοθ 
οὗ Αὐγχυδίληθ γδ8 ρυϑάοιηϊηδηῦ, ποι πο ἩΔΙΘΥΘΥ 8 δα οὗ (8ὸ Βοοῖὶς οὗ Βαγύοδ, τ βοῖθον 
ἔτοταῃ ἀθδίζῃ Οὐ Ὀθοδυδ Ὁ ἯῺὯΒ ὑδοῖ 1} οοπβίἀθρθαὰ 88 8 οοῃδιϊϊπθηΐ ρατῦ οὗ (86 Ῥγόορθθου οἵ 
δ ογθιία, 0 18 ΠΟ ἱπιροθϑί 09 ἰο δα ύῦ. [ἴῖὰῃ ἴΠ6 γτοὶϊοίουβ ἀἰθουδϑίομβ οὗ (μὴ ΜίΙάαΪ6 Ασγαδ, 
ὙΠ θη {86 ααρδδίίοη οὗ [8 σδποη 8 ἰχθαίθα ἩΠῚῺ οομηραγαίνο ἱπα  ὔθγοηοθ, πὸ πὰ «Φολη οὗ 
Τδιωδβουδ ({ 1δ4), πὶ (86 ἱπδοῃβίϑίθπου οἵ ποὶ 8 ἔθη οἴμοι πείϊθγω, αυοϊίίπα Βαγοι 88 
“« ἀἰνὶπθο βδογρίαγο,᾽᾽ 8116 ὑγβηβου  υἱης,, δἰπηοϑῦ ᾿ἰ ΓΘ ΓΑ}, ἃ 11δὲ οὗ [86 οδῃουΐοαὶ τυϊπρε δὸ- 
οοταΐηρ ἰο ΕΡ᾿Ρμδηΐαβ, τῆο, 88 ψ ἢδνε βαϊά, δοκηονϊθαρϑα {π6 ὈοΟΚδ οὗ [86 Ηεῦτεν ϑδουγὶρ- 
ἴΌΓΘ8 ΔΙΟΠΘ 85 Οὗ ὈΓΪΠΙΆΥΥ ΓΚ. [ἢ ἃ ̓ἰδὲ οὗ “ὁ {10 βίχίγ Βοοῖκϑ,᾽᾽ [ὴ8 πϑδῖηθ βοιμϑιϊπιθα σίνθη 
ἴο {86 ΒΙ0]6 ἴῃ [80 Ἐδαοίογη ομυγοῖ, (86 Βοοῖ οὗ Βασιςο ἀο68 ἠοἱ Δρρθαᾶσ. Βυῦ ἴῃ ἐπα ϑιϊθἢ- 
ΟἸΔΘΙΓΥ οὗ ΝΙΟΘρδοσυβ (7 Α. Ὁ. 699), ἰ πο (Π6 ΒΡ] 641] τυ ηρθ ΔΓΘ διγδηρϑὰ ἴὰ (ἴγθθ 
οἴβββθβ, ἱν 8 ρἰδοϑα ἴῃ (186 Βγϑὶ οἶδθβ, διηοης ἰΐοϑθ νι ἴθι, τὶ τ [18 ὁχοορου, Ὀροησ ἰο ἴδ6 
Ἡδοῦτγον οἈποη δἰομθ. 

Ιηὴ το ἄγει οαἀϊίοη οὐ Ὑγο 1 ̓ 6 νουβίου (86 ϑηϊγο Αροοσυρδδ οὗ [0 ΟἸΪὰ Τρδιϑδιηθηὶ νυᾶϑ 
ἱποϊυαθα. [10 νδϑ ὑγοΐβοϑα, βοτσουορ, ὈῪ (86 οἰΘαυΪγ οχργοββαὰ ἠυάρτηθδὶ οὗ Φογοηθ {παῖ ἴῃ 
1815 ρασὺ οἵ ὑ86 Β[0]6, ἱ. 6., ἴὰ (86 ΟἹὰ Ταοβίδιηθηι, (86 Ηδῦγονν οδῆου ἰθ δίοῃο οὗ Ὠὶνὶηθ 
Δι Βουῖγ. Ιη [86 βυρβοαυρῃὶ γτϑοθπβίοη οἵ (ἷ8 σοσκ Ὁ ῬΌΓΨΘΥ, ἃ βρβϑοΐδὶ ργοϊοσιθ 18 ρίνϑῃ, ἴῃ 
ἩΠΙΟῺ ἰἰ 8 8β41ἃ : ““ ΑἾδβο 8 ῬοοΚ οὗ βαγως δηὰ 186 ρέβιϊθ 9 ὕεγεηιψο Ὀθη ποῖ οὗ {8μ6 δυϊοτὶῖθ 
οὗ 186 Ὀ1016 απϑηξὶ Εὔνενεβ.᾽) ΤΙ 1}6 βἰχίθοη ἢ σΘΩΤΌΓΥ ὕπο στοδὶ ἰοδάθγ οὗ ᾿βουσμὶ ἴῃ [86 
ταδί Ὀθέοσθ 8, Οδγάϊμα) Χ πιθ 68 οὗ (86 Βοτηΐδαι Ομ το, δοοοηἀοα ὈΥ Ο α᾽οίδη, δηὰ Εταβιυβ 
ΜΟΓΟ Υἱγία!]Υ ἀρτορὰ ἴῃ ἀγανίης ἃ αἰβυϊμοῦ ἰΐῃα οὗ ἀδιηδγοδίίου Ὀδύνθθη (86 Ὀοοΐζβ ἀβΌδ Υ 
ΤΟρΑΓαΘα 88 οδῃοηΐοϑὶ δηὰ (86 Δροοσυρμαὶ. 1αθοῦ ττοίθ : “ Οἱ γϑῦγ ᾿ἱτ016 ποσί ἰδ [μ6 Βοοῖϊς 
οὗ Βαγυο, σβόοθνοῦ [Π6 πόσιν Βα ἢ πηδᾶν 06." (ΕΠ οοΟἸδιιρδάϊυθ, ρουμβαρ8 οἱ (Π6 8 ο]6 (6 
Ὀαϑὺ τοργαβθηδιϊνα οὗ (86 ϑ':σ188 ΓΟΙΟΓΊΏΘΓΒ, δαγ8Β : “ ἴΥ ὁ Ὧο ποὺ ἀοϑρίϑθ ΨΦυάΐί, Τοῦϊε, Βαγυοῖ 
ον νὰ ᾿͵Ὸ ἀο ποὺ δ᾽ϊονν ἔμθῖὶ ἀἱνίηθ δυυμουγ,᾽)) δυθβοαθοηὶ ἰο (π6 Οουηςῖ! οὗ Ττεϑηῖ, 
(1546 -Ἐ} ν 10}, 88 18 ψ6}} Κπονη, ἀορτηδίϊοδ!ν δηα ῬοΓοιηρ ΟΥΙΪΥ --- (ὨουρᾺ οὶ τἱϊπουϊ ορ- 
Ῥοβἱ[οὴ --- ἀροἰἀ6α [86 τιδίίον Ὀθἕογθ ὰ8 ἕο οὔθ Ὀγϑδηςὶ οὗ {πὸ ΘὨυγοῖι,, δηά, 88 1 τηδὺ Ὀδ βαἰὰ, 
ΟΡΘπρά [89 6γϑ8 οὗ οἴμδγβ ἴο ἴμ6 γᾶ] αὐυδϑίίοη δὶ ἴβϑαθ, ορίηΐουδ ἤΘσΘ ΒᾶΥθ δἰηηοϑὺ υδῖνοῦ- 
88}γ [ο]ονθα [86 1π6 οὗ θοοϊθβί αβϑιϊοβὶ ἀἰν βίου 88 Βομβἢ, οΥ ποη- Βομπιΐβῃ. Αἰηοηρ Ῥυγοῦοϑ- 
ἰδῃὶ πσίοσϑ, Ὀ681168 Οοηγδα δ] δῆ ((Ὁηι.,) νοὶ. ν.. Ρ. 196) 186 Ἰδαγῃθα Ὀυΐ δοςσοπίτίο 1] ἴδ πὶ 
ὙΥμϊβίου (4 δ ϑεογιαίίοη ἰο Ῥτουθ (δε Αροογψρλαὶ Βοοῖ 9}, Βαγυοῖ Οαποπὶσαϊ), πὰ ΜοΙΪπἰό 
(Δοιϊοο δὼ ἰ65 Πιίυτοβ ἀό ἴ᾽ 4. 7.). ἅγο τπιθπιϊοηθα 88 ἴῃ ΟὨΪΥ ἱτηροτίδηῦ ὀχ οΡ ΟΠ 8 ἴ0 {1118 σαΐθ. 

Ιὼ 106 ᾿ημογοβίδης μἰδίοσγ οὗ [16 ΕὨρ 58 ὑγδηβϑ]δίϊοηβ οὗ ἴ80 ΒΙΌ]6 ἴγοῃι  γοϊ Ὀτουσῇ [9 
ΒΘΥΘΓΒΙ γΟΓΘίοἢ8 οὗ ΤΎπάα]6, [Π6 Β΄ 8Π00᾽8 ΒΙΌΪΈῈ, ἀοτῃ ἰο ἰδδὺ οὗ ζϊηρ “4π|68, (ἸὸγΘ 85 Ὁ668 
ΤΟΔΙΥ Ὀαΐ οη6 Ἰυάφιηοηῦ ἰουομίηρς ἰὰἃ6 ΟἸ]ὰ Τοβίδαιθπὶ ΑΡροστγρθα. Μ|185 Οονογάδὶο αἱᾷ 
ἱπάθεα, ῃ [Π6 ἄγβι οὐ τἴο οὗ ἷ8 νουβίοῃ, δυο αν τηδὰθ ἔγοηι [86 Ψυϊσαία, ἰηεϊυὰθ Βαγθοὶ 
διηοηρ ἴδ 6 Ρτορβοῖβ, τὶ [06 τϑιηατκ : “ὁ Τ]ηἴο {π686 8180 Ὀοϊοησοῖ Βαγυς, τυ βοῖὶ τὸ ἢδὺθ 
δοΐ Βπηῦσθ ἴΠ6 ρΡΓΟρΡμθίθϑ ποχῦ ψῃΐο Φθγεαυ, Ὀδοδιδθ μ6 ὙγΑϑ δΪ8δ ΒΟΥΥΌΘ δηῃά ἴῃ ἢΐ8 ἔγτηθ.᾽᾽ 
(Υ εβίοοιι, Βιδ. ἐπ Οἢ., Ρ. 288.) Βαϊ ἰπ 1Ἀ86 βεοοπά βἀϊιίοη, ἰδβυθὰ 8 6 γαδγε ἰδίθγ, Ἦἣθ 
Β6ΘΙΏ8 ἰ0 ἢᾶγνο (Δ Κθῃ ἃ βθοοῃά (βουρῖῦ, δηὰ πὸ πα (6 ὈθῸΚ ῥ]δορα δέος Τορὶῦ, διθοὴς [86 
ἈΡΟΟΥΎΡΒδ ΡΓΟρΘΡ. 

ὕηϊίν φίλε Βοοζ. 

0 πουϊὰ Ὅ6 οὈνΐίουβ, ΘΥΘἢ ἔγοτῃ 8 οδϑυδὶ ἱπβρθοίίοῃ, [880 (86 ῬΟΟΚ Ὀοίογθ ὕ8 ἢ85 ποὲΐ, δὶ 
Ἰοδδὲὺ ἴῃ 18 ὀχίογῃδὶ ἔοστῃ, 8 Ἰογσίοδὶ υηἱΐγ. Ἧ) 6 ᾶνθ ἤγβι, δέζον ἃ Ὀγίοΐ ἰηϊσοαυοιίοη (1. 1--15), 
ΜΠδὺ ρυγρογίβ ἴο 6 8 ἰοἰίον οὗ Βδγιοῖ βοΐ ἔγομι ΒαΌΥ]οη ἴο {π6 βγϑ 6] 1068. 80}}} τομαὶ πίησ ἴῃ 
Ῥα]εβείηα (1. 1δ--ἰ|ῖ, 85), οοδίπς σψῖῦ ἃ ῥγᾶυον (111. 1-8), τ ΐο ἢ ἰβ ραΐ ἰηΐο (Π6 πιοῦτβ οὗ [88 
968 βοδί(ογοὰ ἴῃ αἰβογεηῦ Ἰαμάβ. ΤΆθη ἕο ]ουβ (Ἰἰϊ. 9--ἶν, 1) ἃ ραπδργστὶίς οἡ ῇ Ἰϑάοιι, ἴο- 
ξοῖμ6Γ Ὑ ἢ ἃ ΟἸΟΒΟΙΥ οοηποεῖθα ἰδιθηῦ οὗ “6 γιβα 6 πὶ (ἷν. 8--29) ΟΥΟΥ ΒΟΡ Ὀδηΐθῃ6α ΟὨ]άτοπ. 
Απάὰ ἤπαγ (ἰν. 80--ν. 9) δὴ δάγθδδ ἴο {μ18 Ὀεγοαυθα οἷτζγ, ἴῃ ΟΝ 556 5 δϑβυγοὰ οἵ [89 
Ἰογοιβ τίη οὗ Ποὺ αχὶϊθᾶ οὔθβ.0 Ὑθὸ αυοδίΐοη ͵ὸ ποχὺ ἤδνθ ἴο οοῃβίαθν ἔδθὴ ἷβ, Ῥδσθ 
[686 βαραγαῦθ ρᾶγίβ οὗ {π6 Ὀοοΐ ἴῃ6 τοῦκ οἵ ἃ βίπρίθ δῦ Ποῦ. Α βυρροβί[οῃ ἴο 1π|6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ 
ὙΠ] ΒΌΓΡΙΪ86 ΠῸ Οη6 ὙΠῸ τοῆήδοίβ (μδὺ ἰῦ τγἂβ ὯῸ Ὁποοπηηοῦ (πη διιοης [86 Ἰαίοσ “6 8} 
τ [6 γ8, ΘΒρθοΐδ! Υ ἰὼ ΑἸοχδπαγίβ, ἰο Ἰοοῖς ὕροῦ ποῦ οὗ 8}} Κἰπἀθ ἰῃ οἰγουϊδίλοη διηοῦς ἰμθὰ 
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88 8.}}} Ορδθιβ ἰο διἐογαδαξίοῃβ, οοετοοϊζουϑ, Θοῃ γος, δηὰ ϑηἰδγσθυιθηίβ, δοοογαϊηρ (0 [80 1η4}- 
νἱάυ] Ἰυάδαπιοηιὶ οὗ (6 ρογεοῦ ἰωΐο πβοδο βαπὰβ {ΠῸΥῪ ταΐψῦ ἴα}1. (Οὐτοίυ5 (4 πηοίαί., Ρ. 287) 
ἩἘιι6 Ὁ τε Πρ ἴο ἐοποϑῦθ [86 δυϊΒογβδὶρ οὗ Βατιθ, 88 ομ6 οὗ [ἢ ἢτγκὺ ἴ0 ϑυσοοῦ δυο δὴ 
ἀχρ απηδὶΐοη ἔον ἴδο δἰ βίοεὶς δὶ αἰ ΠΟ] 465 οὗ [26 ὈοΟΚ 80 πδαιθά. Βονυι πολ (Ἐὐνεὶ!., Ρ. 1162-- 
1166), ϑοϊοσίημ ἰδίο ἴδο αἰκουδβδίοι πγοσγὸ ἔΌ ΪὮγ, δὲ οὗ (86 ορίπίου ὑπαὶ 6 ῥγδγον (ἰἰϊ. 1--8) 
οοὐϊὰ ποῖ αν {86 δϑι)θ δι ΠΟΥ 88 ἴἶν ρασί ἔποῦῃ 88 ἔΠπ|6 “ ἰοοΥ οἱ Βαγυο ᾽ (ἰ. 1δ--ἰϊ. 8), 
δηὰ διδὲ δχο οἰοδίηχ ρογιίου (ἰἰ}. 9-νβ 9), ἡπάχίος ἔγνοια 1ΐδ θύθίοπ; ᾽δὰ ἃ ἀἰδογους οΥἱ ζω 
ἔτοιῃ δἰ μοσ οὗ (Π6 οἴδοῦ ὕνο. 

Αἰποηρ ἰδοῦ Ἡτίϊουθ Ὀγ Ὠοι {1:15 νἱοὸῖν οἱ Βουίδοϊς ἱΦ ἴῃ βυϊβίδηοθ, διὰ ἴον αἰβεγθηῦ 
ΤΘΟΘΒΟΏΒ ὡοοορίοα, βδν6 ἴῃ [80 τιδίξον οἱ αἰνϊ ἀΐηςσ [26 δμοῦῖ ὑσαγοσ (ἰἰ]. 1--8) ἔγοπι [86 ἔογοχοίης 
φοεώοῃ, διὸ Εὐδὶὰ (Ῥυορῆ. ἀ. Αἰίεη Β., Ρ. 255), ΕτιύΖβοΒο, υιοίδε! (ΗογΖζορ᾿ 8 ̓ οαἰ- Βποκζ., δυὸ 
τος ε), δε βτον (ἰὼ ἴδ φεοοπά οἀϊοη οὗ ἴμ6 βαίωὼθ σψουκ), δοὰ Υ βϑεϊοοιὶ (δι 18 δΒιδίε δ οί., ἃνῖ. 
ε. Βασζιςὶ ᾽᾽), (μΒοῦσχῃ ποῖ Κοὶὶ (Εἰ εί., Ρ. 160), ἢος πῖϊἢ οοηβάθπδοο, δ ᾿οἰίο (Εἰηἰσί!., ᾿. 
601). Το γϑϑδοῦδ χίνϑῃ ΌὉγ Βοσίβοιίἀξ ἴῃ βδυρροῦι οὗ Ὠἷδ ορίηϊοῦ ἰδίκθῃ ἴῃ οοπηθοϊίοι ΨΊ 
οἰδοὺ ἴδοῖβ ἱουσμίορ [Π6 ὈοΟΙ, ΒοΡθαΙο ἴο Ὀ6 σομδογθα, ϑθθαιὶ ἴο ὯΒ ΓΘΑΘΟΏΔΌΪΥ σΟὨΟἰϑἷνθ. 
ΤΏΘΥ ὅσο, (1) ἴδ6 ᾳτοδίον ρυγγ δηα σψγβδοοίυϊ πθδ8 οὗ ἰαηχθασο 8ηα δβίγ]6 ἴῃ [ἢ0 ϑϑοοηὰ ρϑσί. 
(3) [6 88 ποσὰ ογἱσίηδι εν, δηὰ δβοῦνβ [686 ἀθρθηάθῃοθ οἡ ἴδμοὸ οδηοηΐοδὶ Ὀοοῖτβ οὗ ϑουγὶρίαγθ. 
(8) Ιε οοοἰαϊηα τθαγίκοὶ ονϊάθβοοα οὗ Αἰοχδηάγίδη ουλυεθ τὶς ἀ0 Ὠοΐ δρρϑδγ ἴῃ [86 Τογιλον, 
ὨΔΙΟΙΥ, ἴῃ τρϑικίης Ἡϊδάοιῃ (ἡ σοφία), 1.8 ὑγϊποῖραὶ {Ππθπῖθ; ἰῃ 1ζ8 δοαυδίηΐδποο πὶ [80 ΤΒΘ- 
ουοδίοα δηα Οδϑοχουΐθβ οὗ ἐμὸ Ογθοΐδῃ τγτὨΐοαὶ Ρ ἢ ΟΘΟΡῺΥ (οἱ μυθολόγοι, ἰ1ϊ. 28, 26); ἴῃ δΒ6θῃν- 
ἴῃς ποῖ ἴἰο τορατὰ Φαγυκδίοπι 86 ἔμ6 τ ἀ]ὰ ροΐηξ οὗ [16 παίδοηδὶ πίε; ἴῃ οαἨΐηρ, Κὸ Ῥμίϊο, 
ἰδο πηΐνοσϑο “ ἴ8ὸ βουδο οἵ σοά,᾽" ποι 18 Ὥδνοσ ἀοηθ ὈΥ̓͂ [μ6 οδηοηίοαὶ! τυίϊοτβ οὗ ἴπ6 ΒίΌΪος 

ἰὰ δρρίγίης ἰο ἀοὰ {πὸ δρἤμοῖ, ὁ αἰώνιος; ἰπ (06 Ἰοδθθῃεσ (πὸ Ομδδηδη δηὰ Τμθδη ΑΘ. 
δροκϑη οἵ (οἴ. σεγδια, άπμο, ΘΟ δολίολι. ]λατείοἰϊ., ᾽ι. 150 [., δὰ Κωδυοίκον, ὑ. 28 (.). Τοῦδοθο. 
τοδδορ οὗ Βογιμοϊας, πο οΟἸἰΘοὐλνον σδηηοὺ θα Ὁθ αἰἰονθαὰ στοαὶ νοϊσαῦ, τ βδύρθυου. ἸΔῈ: 
ὈῸ τδουρσῶὶ οἵ δι6 ἔογοθ οὗ οθγίβίη οὗ [θη ἱνα νι ἀ8}}γ., τᾶν Ὀ6 δά οι (0 δυϊμοῦ᾽ Β. θὁοπθθρ» 
ἴοι οὗ ἀεσχηοηδ (ἰἷν. 7), τί ἢ 8 ῬΘΟυ ΑΥΥ ΑἸοχδηθτγίδη, δηθὰ Ἐπὸ ἕδος ὑμδὺ ἴ86 ἱωμένοάαιυρίίοιν 
(.. 1-156) σδῷπος ῬΓΟΡΟΣΙΥ ὃδ6 πιδάθ ἴο δρρηὶγ ἴο Ὀοΐλ [μ6 ἤγϑὺ δῃᾷα βϑοοβα βοοίδοῃβ οὗ {6 Βοοί. 
Οὐ ἰδ οἴξοσὶ οὗ Κπούυοκοῦ ἴο 5ΒΒΟῪ (μ8ὶ 16 σιμοὶα Ὀοοὶς τᾶβ νυυϊτϑη ἰῃ Ηθογον, Ομ γον βαγ9 
(Τλδοϊοσίφολα 1ογαιωγζείίιησ, 1819, Νο. 14, οο]. 827): “41 Θ8ῃ, ποπονοσυ, δου ἐδυοῖα] Ὄχϑταΐ- 
Ὠδίοη, ΒοΙΪα πΟΩΏ8 οὗ ἴππ6 ἰῃϑίβης685 [οὗ ἃ πιϊδιγδηβαιίοη] οἰϊοα 88 βυβιοϊοηξ ἴο ργονθ ἴΠπ τηδίίοσ; 
Ἰαῦδὶ ΓΑ ΠΟΥ ΠΟΥ͂, 88 ὑδέογθ, πεῖ ΕὙ  ΖΒΟΒΟ, τοσαγὰ [86 λόγο βονίης Οτϑοῖκ αἰοϊίου οἵ (Π6 βθο- 
οι 111, 9--ν. 9 258 ῥὑγοοΐῖ ἐμδὺ μοῦ ατϑοὶς νγαϑ [ῃ6 οτἱσίῃαὶ. [,εἴ ΟὴΘ ΘΟΙΏΡΑΓΟ Β᾽ΠΡΙΥ δυο ἢ 8Π΄ 
διτδιηροιθθηΐ οὗ ψοτὶβ δἃ5 Ὁσουγδ δ ἷν. 9, τὴν ἐπελθοῦσαν ὑμῖν ὀργὴν παρὰ τοῦ θεοῦ (βἰῃ}}}ΑΥ]γ,, ἦν. 
35). Α δίωρ!θ βοῃΐθῃοο οὗ ἰμΐθ βοσΐ τόσο ἴδῃ ουντννοὶ δ 8}} [πΠ0866 οὗ Κὺποῦοκθυ, δηὰ 1 βοδυοο Υ 
θαϊονο [μδὲ δηυγι πίον οἵ [Δ δογί οουἹἱὰ Ὀ6 δβονῃ ἰῃ 180 υχχΧ. ΑΦ ρυίῃμεϊραὶ γθϑβϑοῦ δραϊηβδι 
δῖ5 ορἱαΐου Καθυοίζοῦ ἱπιδοὶξ μ.Δ8 δδρϑοίΐα γ οι ρδδὶζθ, πϑδύλοὶγ, [16 στοαὶ αἰβογοηοθ ἰα 
διγῖο ἰῃ [86 ἔτο ρατγὶδ οὗ {1.6 Ὀοοῖς (οἔ. Κπουςκον, ρῥ. 76 85.). Ου μὲ δοοουηὶ Κπούυοκογ δαρ- 
Ροθθ8 ἐμδὲ [86 δοοομὰ αὶξ σοΐρθβ ἔγοιμλ δῃοῖθμοῦ ἰγωηβδίδίου δὴ ἴΠ6 ἢγδι. Βυὺ 18. ποὶ δας 
δἰχθὶγ ἱπιργοῦδθϊο 1, ἰη ἑαςῦ, [6 τ 0}]9 γὰ8 δγδν δ΄ μβαπὰ ἴῃ Ηοῦγον, ἴθ που]Ἱὰ [89 
ἰσδποϊδίίου οἵ [Π6 {016 ὈοοΟΚ πᾶνθ ἀοαθέϊοβθ 4160 οοπθ ἔγοτῃι οπὸ δῃά."" 

ὕπαοςν [680 οἰγουταδίδηοοα, τ 5 ηοΐ βυγρτγίδίησ ἰμ4ὺ ἰ)6 εδοτγία οὗ Ὑ οἰΐο (Εἰπίοἰϊ., Ὁ. 140 
δ.), ἴο ῥγονὸ δῖ τἴ6 οοηϊδπῖδ οὗ ἔμὸ Βοος οἵ Βαγυολ τονθαὶ ἐπσουσμβουῖ ἃ παῖυγαὶ ἰηνατὰ 
οουποοιίίοῃ μάν ποῖ Ὀ6ΘΏ δυοσοοθβέι] ὀνθη ἴω οομνϊποίηρ 4}} οὗ 18 ουσῃ ϑοοἰ ϑϑἰδϑιὶοαὶ δϑϑοςϊδίθβ. 
Βούδοι (Εἰπίεϊϊ., Ρ. δ8) ἔθε6}8 οὐ] σοὰ, ΔΙ που ἢ 88 6 νου]Ἱὰ μανϑ ἰδ ἀπά ουβίοοα τι πουῦ ργοἦα- 
ἀΐοο ἰο {8ο δυιδογβὶρ οὗ Βαγυςὶ, ἴοὸ τοραγὰ ἴλ6 ποσὶς δ τωδὰθ ὕρ οὗ αἀϊδιίϊπος οομμροκί(οηβ, 
πτϊο δὶ ἀἰογοηὶ ρογίοαβ, δηὰ ἢη4}}γ οοἸ]οοίοὰ δορὰ πηἰϊοὰ τοσοῖμον 848 οὔθ ψμοϊθ.Ό. Απὰ 
[ΐ5 ΠΟΥ νν1}} θ6 δοσορίθα ὈΥ 86 τπρρ]ογὶ εν οὗ ἀπρτοὐυἀίοορα πιΐπάϑ, ἰη [6 δῦϑθησθ οὗ τηογὸ 
ἀοβηΐτα ῥὑγοοῖβ, 88 βανίηρ ὈΥ ἔν 186 χτθαῖον ποίχῃν οὗ ργοῦδ τ οὨ ἐΐ8 δἰάθ. 8666 ἴον ἔυγ- 
ἴδον γϑιλαγκβ ἴῃ {π6 βδιὴ6 αἀἰγοδ οι, Εὺπουσκοῦ (ρΡ. 8-20), νο Βηά8 [86 οτἶσί αὶ ραγί οὗ 180 
ποῖ, ἴο ὙΔῖσοὰ [86 οἴ οΥ8 τΟΓΟ δἰζοσνασὰβ δα θά, ἰη ὶ. 1, 24 [8], 8, ἰ}}. 9--ν. 9. 

ς΄ 

Αὐίλον, Τίπιο, απα Ῥίασε ο77 Οοπιροειοη. 

Ἧ:ο Βατγτοῖν, [μ6 δοιαρϑηΐοη δὰ διωδηιυθηδὶβ οὗ “ογθολἶδδι, ΟΥ ΔΠΥ ΘΟὨ ΘΙΩΡΟΓΔΙΎ οὗ δΐ8, [80 
ῬΙΟΒΩΌΪΟ δΌΪΙΟΥ οὗ ΔῺῪ ρμαιὶ οὗ [Π6 Ὀοοὶς Ὀοΐοτο 05 1} ἀυο ποῖσμῦ Ὀ6 Δἰ]ονθα ἴο 1.6 οομοὶα- 
δοηο δἰγοδαγν τοϑεοα, τπθῃ ἰξ '6 ονίἀθηῦ πιουῦ ἔυγῦδον αἰϑοιδδοίου, ἐμὲ πϑῖθμον Βαγυο β ΠΟΥ 
ΔΩ Ἡτίροσ οὗ [ιδ ἐτ)θ οοὐἹὰ δνὸ οοπιροδοὰ (λέ δδοομ οὗ ἰδὲ ἰτοο ρατίδ ἰαῖο πο ἴ86 ὈοοΪς 
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Ὀδαγίησ Βἰ8 πϑῃλ6 18 ΘΟ ΟΩΪΥ αἀἰνϊ θα, ὙΒΘΙΒΟΣ (ΠθγῸ 18 στουπα ον ργϑαϊ!οδίϊηρ (86 βαπιο οὗ 
(868 θγβὺ ρδσγί δἷβο, ἰ8 (86 αιιθϑίϊοῃ ὩΟῪ Ὀθέοτθ ἃ8. Ασοογάϊης ἴο ἄδμη (Εἰηἰεῖ!., ἷν. 859) διὰ 
ἈΑσοκουδῃ (οαΐοῦ οὗ {Π6 ἰδίθς οαἰϊίομβ οὗ 84} π᾽8 Τηἰγοαιοίίοη), ἴἴ 8 ἴ᾽ο Ὀ6 ἀουδίρα πῇ οίμοσ 
[6 Βαγυοἢ βροόΐθη οὗ ἰῃ (86 ορθῃΐῃρ νϑυδθ8 οὗ [πὸ ἤγεβι ομδρίον τηϑδηῦ ἴο ἰάθη γ Εἰπηθ6 1} τι 
[86 τπ]}- κόπτῃ σοιηρδηίοη οὗ Φογοιιΐδῃ, βίποθ 6 πονβοσο ἀθβηίογ 64}18 εἴπ 861 βὰς. Βυϊΐ 
{π18 ἀουδιὺ ἰβ οηἰογίδίποα ὈΥ πο οἴδον ΒΙ:Ὀ] 68] οσῖ 68 οὗ ποθ. Τδδῦ βυοὶ ἃ οἰδίπ), μόνγονογ, ἰδ 
πὶ πουῦ ἐουπάϑιείοη ἴῃ ἔδοῖ, οδὰ Ὀ6 τηδᾶθ οἶθᾶγ, τὸ (λϊηΚ, ἔσοπι σοπδίἀογαιίοηϑ Γυσγηϊθηθα ὉΥ 
{86 σοτηροδί(ἰοη [86]. 

[ 18. βδϊ ἃ, ἔον ἱπβίδηδα (ἡ. 1), [δὲ [868 θοοῖκ νγὰβ πυϊθη Ὁγ Βαγυοι δὖ Ββδογου. Βαΐ νὰ 
Κηονν ἔγουῃ {Π6 ῬΓΟΡΒΘΟΥ οὗ «ογϑιρῖδῃ (Χ}}}. 8, 6 ζ.), [πὲ δέον [86 ἀδδβίσυσου οὗ δετγαβαϊθπι 
Βαγυς 88 ἔογοθα ἴοὸ ρὸ τ [86 Ῥτορμεῖ ἴο Εσγρί, δηὰ {πὸ [ΠΘΟΥΥῪ ὑπδὲ Β6 τοπηδί θα ἰβοσθ, 
δῦ Ἰραϑῦ, ὑη11}} αὐτου [6 ἀθϑίῃ οὗ Φογομίδη, βθϑιηβ ποὺ ΟὨΪΥ οὐ ἰζ8 ἔδρα τηοϑὲ ργοῦδοὶθ, ὈὰΣ [88 
[86 δυρροτί οὗ ρθηοσαὶ ἰγδαϊιίοη (οἴ. ΊΠον, ΤΠ οαϊιυδτίεγδ., ἀπᾶάον “’ Φογθιηΐα ᾽). Α'8 ΐ τοζαγαβ 
[Π6 ᾳιυθδιίίου οὗ 118 σοἰῃρ 8: θα ΠΥ ἴο Βαργίοῃ, ἰὺ 18 τοργθβθηίθα ὈΥ βοπιθ ἰγδα  τῖοπϑ {ἢ δὲ 
6 ἀἰὰ 8ο, δηὰ {πδὺ 6 ἀϊοὰ ἴδογα ἴῃ {86 ἔχ ἢ γθαῦ δέον [Π6 ἀδδιγαοσίίοη οὗ Φογαβαϊθ. Βυϊς 
δοοοχαϊηρ ἴο ΟΠ ΘΥ8, θα. 8} ογοὰ 016, μ6 βρϑηῦ [86 τοιηϑίηαογ οὗ μΐβ ἀδγβ 'ἴῃ Εσγρί. γε ἢᾶνθ 
1ῃδγϑίογθ, πο ροβίἴὐνϑ ἱῃξογτηδίίοη ἴο δοῦ οὐδσ δζαϊηϑῦ [86 δα πιϊ ἰθὰ ἔδο(ϑ τοοογά δὰ ἰῃ {π6 Βοοῖκ 
οἵ Φοτγθιηΐδῃ. Τα (Βοοῦγ [δὲ Βαγυοι πϑηΐ ἴο ΒΑΌγ]οη δέζαρ 86 ἀθδί οὗ “οΘγθιι δ 18 σοη- 
ΤΥΑΓῪ ἴο [16 Γοργοδθηϊδίίοηβ οὗ ὈοῚ8 [86 4»οσαίψρεα 97 Βαγωοὶ (Χ. 31) δοοογάϊηρ ἴο πιο ἢ.6 
Τοιηδἰ ποα ἴῃ Ψογαβα θη, δπὰ οὗ [86 Επηϊορὶς πορὶς θηε16ὰ,.7Ὺλὲ Κ εεί οΥ ἰλ6 Ἡγοτὰβ οΥ7 Βαγιολ. 

566. ϑιωά. ὦ. Καιεζ., 1811, ἃ. Ρ. 818 Ε΄, Μογϑονογ, (86 ἰγδάϊιίου ὑμδὺ Βασυοῖ ονοῦ σθῶὶ ἴο 
ΒΔΌΥΟΙ ΡῬΙΟΡΔΌΪ δτοδο ἔγοπι ἃ πϊβυηπἀοσδίδηίϊηρ. [ἢ 18 ἔδνοῦ ἃ. αυοϊθα 8. ρΡΆ888 66 ἔγομι 
186 Ταϊπυὰ δηὰ ἔγοπι ἃ πόυκ οἵ [80 ταῦ δὲ ΑὈτγαθδηὶ Ζδοοῦί ( ἸΟΓΤῚΝ, ἔο]. νἱ.). Ὑῶ[ὸ Ἰδιίοσ, 
ΒΟΎΘΥΘΓ, Β᾽ ΡΥ Βαγ8 {π8 ἴῃ (86 ὑπ 8} γοδγ δέζον [Π6 ἀσβιγαοίίζοη οὗ δογυβα]θπι “6 ΒΑγΌσἢ δὰ 
τοοοϊνοα ἴ)6 ὑγδαϊ[ἰοη ἔγοτα Φογοιλδῃ.᾽"" Βαϊ 88 {1:18 γουκ, 35 ν0]} ἃ5 (86 Ταϊηχυὰ, δίδίοβ {πδὲὶ 
(818 βδηχ6 Βαγυοἢ γγᾶβ ργορῃδεγίηρ δοηρ τὶ Πδηΐϊοὶ, Ηαρσαὶ, δηὰ ΖΘΟΟΒαγδ ἢ ἰπ {Π6 βοοοπὰ 
γοδν οὗ Ὀαγίυβ, δῃὰ ἱμαΐ μ6 ἀἰδὰ ἴῃ {π6 βεαυθηϊῃ Ὑϑδᾶγ οὗ ἐπδὺ Κἰπρ᾽ δ τοΐσῃ, ἱ. 6., δεουθηίγ -ὅνθ 
ΥΘΆΓΒ αὐτου [16 ἀδδισυοίίοη οὗ Φογυβαϊθ) ὈῪ ΝΟΌΘΟ Δἀη6ΖΖαν (1), 108 ναϊὰθ 88 8 ψὶῖη 658 ον 
ποὺ Ὀ6 τοχζαγάἀοα 848 νοὺῪ δἰρῃ (860 Οπϊπιδηπ, ΕἸἰηεἶϊ., Ρ. 124). Ιὲ 18. ἔγαο μδὺ 8 Ὀγοίμον οὗ 
Βαρυοῖ, ὁπ βουδίδῃ (6γ. 1. 69), τὰϑ8 ἀθβρδίομῃοα Ὀγ “θη ΐδῃ ὑεῖ (ἢ ἃ τιοϑϑᾶσο ἰο ΒΑΌΥ]Οη δὲ 
δου [μη6 [ἴδ Οὐν Ὀοοῖ ρυγρογίδ ἴο αν ὈθΘη πείθῃ, ἃ πα {818 τιϊσῦ ΘΆΒΙΥ παν σίνθῃ γτὶβθ 
ἴο ἴδ γα του (Παὶ Βαγαοῖ ὨΪπλ86}} ττὰ8 [Ώ6Γ6. 

Βαὶ ἔαυγίμον, ᾿ξ Βαγυςδ 88 Ὠἰπιβ6 1 δὲ Βαῦγίοη, μον 18 ᾽ξ ροββ Ὁ16 (παὶ ΒῈ οουϊὰ αν Ὀδθη 
{Π6γ6 δὖὐ (6 {{π|6 βἰδίδα, ψβοῖμον τὸ υπαἀογβιδηὰ ἰὺ ἴο Ὀ6 ἴῃ (πὲ Βἔἢ γοᾶρ οὗ Ζραθκίδη, οὗ ἴῃ 
16 Δ γοδῦ δἴϊον 9 γυβ}] 6 π᾽8 ονογίθσον ὃ ἴῃ Οἱ ἴΠοΓ ο886 «6γθι δ ἢ τϑὺ αν ὈΘοη 8ι}}} 
αἰΐνο, δῃὰ 0 ἀουδῦ σοηίπυδα ἴἤο ΘηΐοΟΥ ἴο ἴ86 ϑηῃὰ ἴΠ6 ΘΟ ρϑηϊο: δ οὗ δῖ8 ἔπι] βοτῖθα. 
ἅς 15 βαϊά ἴοο, [πδῦ {806 ὈΟΟΚ νγᾶ8 τοδὰ ἴῃ [Π6 Ῥγθβοῆσθ οὗ θοδβοηΐββϑ, οὗ (86 Κίηρ᾽8 βοηβ, [06 
ΒΟΌΪ68, (86 οἰάογβ, δῃά οὗ 4}} [86 ρϑορίϑ τῖο ἀνοὶῦ Ὀγ 186 τῖνονς ϑυὰ (ἰ. 8, 4). Νοῦν, ἰὰ δὰ άϊ- 
τἴοη ἴο [16 ᾿πβύρογβϑ]ο αἰ ΕἸ Ό] 168 ἴῃ 186 τῊλῪ οὗ [86 δαρροδίιίοη (μα΄ ΔΏΥ δυο ἢ σϑιποτίηρ οὗ [86 
ῬΘΥΒΟἢΒ τηθηςοηθα που]ά, δ {18 {1π|6, αν Ὀ66η ρογπιϊ θα ---- ἔοτ (μδὺ ἰδ ἰ8 τοργεβθηϊθα 89 8 
σϑϊμογίηρ 18 οὐνίοιβ, που ιϑίαηαϊηνρ [86 οοτίβ οὗ Τ᾽ εἰ8 δηὰ Βϑυβοὶ ἴἰο ἀΐβργονβ [Ὁ ---- [86 γ6 
18 ἴῃ6 βοκπον]οάσοα ἔδοῦ (δὲ Φοομοηΐδβ γτ88 6] δἱ [Π18 ἰἴτη6 88 ἃ ᾿Γίϑομ ον, δπ ἃ γγ1ὸ ΔΓΘ ΠΟΎΘΤΘ 
Ἰηξοσιηθα οὗ Δὴγ αἰϊενίδιίοη οὗ {Π6 τίζοτβ οὗ μΐβ ἐπι ρυϊβοηπιθηῦ πη}} [86 δοδθϑαίου οὗ Εν}- Μοτο- 
ἀδοῦ ἴο [86 (Βτοῦθ (2 Κίηρβ χχν. 27), τοσθ ὑβδῃ ὑπο γοδγ8 δἔίον (μ0 ἀδδιγυσίοη οἵ Φογυ- 
ΒΆΪ6Π. 

Ασαίπ, ἰδ 1η)6 ἀαία οὗ [86 οοτηροδίτίοη ἰ8 χοᾶ δ 8 ρογίοα ἰυβὺ δίζν {Π6 σδυτυίηρ ΔΉΓΑΥ οὗ 
Ζεοςποηΐδβ ἰο ΒΔΟγ σα, ἤθη ἴδ ἰ5 ποῦ ἴσα (Πδὲ 6τγυδαίθπι δα δἰγοδαν Ὀθθη Ὀυγηΐ 88 ἴπ6 δ ΠῸΓ 
πη 168; 1 δἔϑον 086 ἀδϑβιγυαοιίοη οἵ {1|6 οἰγ ὉΥῪ ΝοΡυοδάποζζαγ, (μ6ῃ 10 56 ποῦ γὰρ [μδὺ (86 
ουἱ58 οὗ (Π6 ἴδηι ρ]6 γγὰ8 81}}} ορὺ ὑρ, 88 18 δαυδ!Υ ἱπιρ θα. [ὲ 18 Ἰπόογθουοῦ βίδιθα (νου. 8), 
{Π|δῖ βέϊνϑυὺ ν6886]8 ἔου σε  σίουβ 1.808 ΓΟ βοηῦ ἔγοπι Βαδγίοη ἴο “96γυϑαίθπι δῦ [86 δϑιιθ {ἰπ|6 
αἰ τ[μ6 Βοοῖ οὗ Βαγυςι, δηὰ {Ππαῦ [ΠΥ ποῦ 86 δϑηθ ψὩϊοἢ Ζοα Κίδἢ 84 ῥγοραγοὰ (88 ἰ5 
ΒΌΡΡοββὰ δἵϊον {16 ροϊάθῃ νβ886}8 οὗ [86 ὑθίωρὶθ δα Ὀδθϑὴ γοπιονρά πὶυἢ  οποιΐδβ ἴο ΒΘΌΥ]οη. 
Οἱ. 2 Κίηρβ χχὶν. 13). Τῆαὶ Ζοάοκίδῃ οδυβοᾶ βαοὴ γε 8868 ἰο Ὀ6 ργδθραγθὰ (806 3 Οἤγου. 
χὶϊ. 9, 10), 18 ἰμά 664 ροββί Ὁ[6, αι μβουρ [ἢ οἰγουμπηδίδποθ, ᾿ρογίδηϊ 88 ἐῦ τιὶσῃξ Ὀ6 οΘοπεϊαογεά, 
18 τοοογά θα ἴῃ 0 οδποπίοϑὶ Ὀοοΐς οἵ πα ΒΙ0]6. Βαϊ πὮΥ βου! (ΠΟΥ 6 τεααϊγοα ἰῃ Ψογυβδίοι 
1ξ 116 ἴδηι} }6 τγᾶ8 πο Ἰοῦρου βίαηαϊησ ῦ ΟΥ̓ οὔποθ ἀδρογίθα ἴο Βδθυϊοι ἰβ 10 ογβα0]6 ἐμαὶ ἀυτίπν 
(6 Πξοιπ6 οὗ ΝΟὈυσμα 6 ΖΖαν ἰὑ τγ88 δ] οσσοα ἰο οαττν {Π6 πὶ Ὀδοῖς ἢ Β6βία68 ἱϊ δὰ Ὀδθὴ δχ- 
ῬΓΘΒΕΙΥ Τοργθδθηϊθα ἴῃ [16 ῬΙΌΡΒΘΟΥ οὗ Φεγοιιίδῃ ἰμδὺ ἰδ νγᾶδ ὈΟΪῈ νδΐῃ δηὰ πὶιοκοὰ ἴο δορὸ 
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ἴμδὺ 1116 Γαγηδίαγο οὗ {π6 θη ῃ]ὸ πουϊὰ Ὀ6 80 βοοῃ τϑϑίογοα : “ Πδθδγκθη ποὺ ἰὸ {1|ὸ πογὰβ οἔ 
ΥΟΌΣ ῥγυόρποῖβ ὑπαῦ ΡΓΟΡΉΘΟΥ υπἴο γου, βαγίπσ, Βϑμο ἰ (6 νϑ886}8 οὗ [6 [γ᾽ 8 Ηοιιδο 8]14]] 
ΠΟῪ δου γ Ὀ6 Ὀτουρδῖ ἀσδίη ἔγοπι Βαυγίοη; ἔοῦ ΠΟῪ ῬΓΟΡΊΊΟΒΥ 8 ᾿ἰἰΘ αηἴο γοι ᾽ (Χχν]!. 16; 
Οἵ. χχυῖ!. 8: χχίχ. 4). [1ὴ ἴδοι, τῖ8 βίδιθιπεμῦ 88 νν6}} 88 ψμδαὺ 18 βαϊὰ οὗ (118ὸ "" ργίθϑβὶ 
ΨΔοδοίμι᾽" (νογ. 7), σοβα Ὡϑη6 ἴῃ 800}} ἃ σοηποοίίοη ἀοθ8 ποῦ οἰβον 6 γ6 οσουν πη{}} [86 {ἶπ|6 
οἵ Εζγα (ΨΦοβερῆ., Δ πιΐᾳ.. χὶ. δ, αὶ 1), ἔογεβ ἃ8 ἴο {ἰηἰς οὗ ἃ πο ἢ Ἰδῖθν ρογὶοά (Β8η {Π6 οἢ6 
ἀδδιιπιθιὶ 85 {πὸ ἀδίο οἵ [86 ργϑβθηΐ Ὀοοκ. 
ΤΏ ᾿μϑυβιοίθ μου οἵ [86 σοπηθοῦ ὀχ πδίύϊοηϑ οὗ (18 βϑυῦΐθϑ οὗ αἰ βου 108 ἴο δα βἔγ ὄνθὴ 

Βοπιδη δύῃ ὶῖο τί ϊογβ 18 δον ἰὼ (86 ὀπιγοὶν οΥγἱσίηαὶ ὉΠΘΟΡΥ οοπ τὶ αϊοά ὈΥ δὴ [18]]1}Δῃ 
ΒΟΠΟἾαγ, Υ ἸοοΖὶ (,δοϑδῖο φμαγία (πο. Ττίω. υἱπαάϊσαία, ΤῊὨϊα Ῥατ). Ηδ υῖηΚ8 ἰμδὺ (86 
ΒΙἰγ-βοςουα οΠδρίογ οὗ Φογθηιαῖ, τ] ς ἢ πιογθ ῬΥΟΡΟΥΙῪ ὈοΙοησδ ἴο (ηΠ6 Βοοκβ οὗ (πΠ6 Κίησβ, 
88 ρἰϑοθα ἴῃ 106 [ΟΥΤΏΘΤ ροδί το δὶ ΡΥ 88 8. ἰβίογῖ δ] ἱπιγοάυοίίοη ἴο {8 [ο]] ονσίησ Βοοῖκ 
οὗ Βασγυοὶ; τπδὺ ἰῦ ψγα8 ποῖ ὑπτὶ] 9 6οἸνοηΐα8 δὰ Ὀεοη γο]οδβοὰ Ὀγ Εν}}- Μογοάδοϊι (μαῖ Βαγυς ἢ 
τοδὶ Ηἷ8 θοοκ Ὀαοΐογε ἢΐπ), δηὰ {118 οοσυγτοα, ϑοσογ ΐης ἴο Ὑἱποθηζὶ, ποῖ βίον [η6 ἀδαι} οὗ 

Νουυς δάηοζΖαγ, Ὀαὺ ἀυγίηρ {116 ἱπίογνδὶ οὗ 118 πηγβίδγϊουβ τηδδαν (1)84η. ἷν.), Εν}]- Μογούδο ἢ 
(θη ποϊάϊπσ [86 τοίη οὗ ρονογῃιποηῖ. Ὑμδὺ ΒΑ ΆΖΑΡ 18 βροίζκοη οὗ 88 {6 βιυσςοβεουν [7] οὗ 
Νεθυςβδάμοζζαν (ἰ. 12), μ {λϊηῖκκ8 ἴὸ Ὀ6 8 σοπβγμηηδίϊοη οἵ (818 νον. Απηᾶ ἢδ βιιρροβοβ ἔᾳγ- 
{πον ὑπαὶ {1πὸ ὈοοΪς τείοστοα ἰὸ (ἰ. 1) δβ βανίησ Ὀθθὴ γϑδὶ Ὀεΐοτα Ψεοβοηΐδβ νγὰβ ποῖ ουὐῦ Βοοῖὶς 
οὗ Βασυςὶ, δυΐ [86 ργοσοάϊησ ργορμθοίοβ οὗ δ γθι δ ΝἘοἢ [Π6 ἔοστηοῦ δὰ ἐγαπεοῦὶδοα ἴῃ 186 
δ[.ἢ γοᾶν δον {π6 ἀδδβισυοιΐοη οὗ “6 γυ 5 θα, Ὀαὶ ποῖ 11}} Ἰοῃς ἔθ νυ αγ]8 γοδὰ 10 πὸ σαρίϊνα 
χίησ. Δ ΏΙ16 158. ἸΠΘΟΡΥ 8 ἰῃ Βοπὶθ σϑβρθοῖβ ἱησθηίΐοιβ, ἰὺ ἴ4}}8 0 σον [86 δηζίγο στουπά 
οὗ {πΠ6 ΟΠ Ποῦ ἴθ8, δηὰ 18 1186] ὀὁρϑη το [αἴ] οδ]εοι! ὁ} 8. 

ΤὮΟ πνογάβ οὗτοι οἱ λόγοι, οἴς.,) ἴον ᾿πδίδποθ, σοῦ ἃ ΠΑΡ Ϊγ πᾶν Ὀθθη βοϊθοϊθα 88 δὴ Τρϑη- 
ἴπσ ἴοῦ οὰν ὈΟΟΚ ἰξ [16 ργβοεαΐησ Βοοῖς οὗ Ψεγθιηΐδ μβδὰ Ὀδθθη τοίογγοα ἴθ. Βυ {})}}8 (Βϑογγ, 
ἴοο, {86 ροτϊοά Ὀούτνϑοη [6 σοπιροεϊ(ίοη οὗ [πη 6 Ὀοοῖκ δηὰ 18 Ὀδίησ τοδα Ὀοέογο ζθομοηΐδβ σουὰ 
Ὅ6 αυΐϊο ἴοο ἰοῆρ. Απά, ποῦϑὶ οὗ 8]}, συ μι] βθεϊκίης ἴο οσρίδίη ἰιἰβίογι δὶ αἰ] οὐ 168 ἐμ ροδββίυ]8 
 ἰδιοτῖς δ] ἀαέα ἃγὸ τοϊϊθὰ οὐ. [ὑ ἴθ ἱπογθ Ὁ]6 {πὴ 186 τοῖση οὗ Ενὶ}- ΜΙ αγούδεο 61} δὲ (6 
ἰπιθ βδυρροβοά, ἔον [6 [ο]]οννίησ τρϑοη8: (1) ΤΊ Θγο '8 ἢο δνυϊάβηοο ὑμδαῦ ΝΕΟΘΒΔἀΠΘΖΖᾺΡ 
οϑαδοὰ 0 ὃὉ6 τοραγάθα 88 νἱγίιιαὶ βονθγεΐσῃ ἀυτίησ (πΠ6 σοπθϊυδποῦ οὗὨ 8. πιδϊδαγ, θαϊ (Π6 
τονοῦεο (θδη. ἱν. 86.:.Ὑ Οἱ, Οὔὐηι. οἵ Καὶ!, δὰ Ηἰυζίο, αὐ ἰος.) Ἐτοαι {μ6 ἄγθϑι ἰἰδοὶ ἔ, ̓ΠπρουσὮ 
ὙὨοἢ [Π6 σουΐηρ οὗ {18 ΔΗ] οὐ Οἢ νγὰ8 τηδά6 πονσι ὕὼ ὑπ6 Κίηρ Ὀδΐοτγο 18 οοσυγγοποο (κι. 
ἦν. 20.-26), ἴδ τ᾽ᾶϑ8 αἰἷβο ἱπιϊηηδιθα ταῦ ἰὸ ποι]!ὰ Ὀ6 οὗ 8 ἰΘΙΏΡΟΓΑΥΥ Ομδγδοίοσ, [1 18. νΟΥῪ αἢ- 
Ἰἰκεῖὶγ, (μογοΐογο, [πδῦ 186 Βανγυ]οπίδηβ ἰοοὶς δῖθρβ τους Βίηρ ἃ δυςοθββου, ὙΠ οι που! ἰᾶνθ 
ἱηνοϊνθα τμθπὶ ἴῃ βουίουβ αἰ ΒΠου ἶθ68 δα θδοαυθηῖ γ. Ὑπὸ φαθθη οουϊὰ τπῶ}} ὁπουσὶ ἤᾶνα οοη- 
πυρὰ ἰο ΘΑΣΤῪ οὐ ἴΠ6 φονοσπιηθηῦ ἴῃ [Π6 πᾶπιθ οὗ ΒῈΡ σοηϑοῦῖ. Ασαίῃ, ἔγοιῃ 2 Κίησβ χχν. 
21, σὸ ἰφᾶσῃ ἰπδὺ 96. οπἾ88 τνᾶ8 ποῖ τοἰθδβο ἴγοιῃ ἱπηρυιβοησηθηῦ τη}1] αἴζον {Ϊγιγ -ϑανθὴ 
γϑᾶγβ, δῃὰ ὑπδὺ ἰ0 ἴοοῖ ρδεθ ἰπ {Π6 γεδὺ τπ8ὺὶ Εν}}- Μογούδεῖ θαρδῃ ἴὸ τεῖση. Βαϊ 88 Β6 νγγ88 
ἰΚϑὴ ὈΥΒΟΠΟΡ ἴῃ [86 βϑνθη!} γϑθαῦ οὗ Νεους δά ποΖΖαρβ ταΐσῃ (2 ἰπρβ χχίν.), δηὰ τὰ} 
Κἰησ, δεοογάϊηρ ἰο ΒἰὈ]1ο8) 88 ψϑὶ}] 88 ργοΐδηθ Ὠἰἰϊἰβίοσγ (Βϑγοβαβ, οἰ ὉΥ «[Ὀβερἢ., Οοπίνα 
Αρίοη, ἰ. 20) τεϊσπεὰ ἐογιγ- ΓΘ 6 γοδγβ, 10 18. δνϊάθηῖ ὑπαῦ [Π6 Ὀοσὶπηΐησ οὗ Εν]}- Μουοά δ. ἢ 8 
ϑονεγοίσηςν σου]ὰ ποῦ ᾶνο Ὀεθη ὕείογα (6 οἴοβθ οἵ [8 ἔογπηθγ᾽β 16. Απὰ ἔυγί μοι, ἔγοπι Ἀ}} 
(δδὲ ἰδίογγ ἰῃξογτηβ 8 οὗ Εν1}- Μογοάδοϊ, να ἰθᾶγῃ (μδὺ 6 γοϊσηριὶ θυῦ ὕνο γοᾶγϑ, δηὰ νγὰϑ 
ὑοη Κι! οὰ ἱπ 8 οΘοπβρίγαογ. Βαϊΐ, ᾿ξ ΝΟΡΟΘΒΑΠ]ΏΘΖΖΑΥ 4]}0ὺ. 168 ἴο ἢΐ8 τηδ 688 ἴῃ 1π6 ἰηδοτγὶρ- 
ἰοῦ πο Β6 τλ866 (ἰζ 6 ἰηάἀφαα σοηογα!ν ἀουθι64}, ἴπὸ ἱπίογναὶ οὗ 18 σοπίίπυδηςθ ημιϑὶ 
Βανθ θη ἰοηοῦ ἴθδῃ ἴμ6 {ἰπ|6 Δ]]οἰϊεα ἰο Εν!}- Μογοάδο ΒΒ τοῖΐσῃ. ΕΗ τἴθγο 8808: “" ΕῸΓ 
ἔουγ γοατβ (3) . - « «188 δραῖ οὗ τ. Κίησάοαι .. . . ἀἰὰ ποῦ το)οῖσθ Ὧν μοαγὶ.᾽" (866 Βανι 
800, Αποίεπί Μοη., ἰἰϊ. 179: Ὀυϊ οἴ. οι 61} 8 γοηἀογίησ ἴῃ  εοογάβ οὗ ἰδ6 Ῥαξβί, νοὶ. ν.) ΤῈ 
866 ῃ {ἰτὴ68.᾽᾽ Βροκθη οἵ ἰη ἢ Δη. ἷν. 16 ἀο ποΐ προ} ββδγι  Υ ̓ ηθδῇ ὙΘΆΓΆ. 

Αμὰ πον ἴξ, ἴῃ διαϊτίου ἴο [π656 ποχρίαἰπϑα ἢἰβύογοαὶ ἱποοπβίβῦθποϊθθ δα σοι γδάϊοι 008 
οὗ [186 ορεπίῃην σνϑῦβαβ οὗ οὐγ Ὀοοῖ, νοι Ὁ γουὰ Ὀ6 88 μοῦ. 8} 48 απ͵αδϑὲ ἴο ἀϑογῖδθ ἴο [89 
Ρθῃ ἰδδὲὶ νδδ διρὶογθα ὁπ [86 ΡγΟρθοΪ65 οὗ  Υθηλ δ, ΟΥ ἴ0 [μδὺ οὗ ΔῺΥ ΘΟΠΙΘΙΡΟΥΔΓΥ οἵ ἢ ΐ8, 
ἴδ6 σαπογαὶ οοηῃίθηϊβ οὗ (ῃ6 ποῦς δγὸ ποθ, ποιμίπσ που]ὰ βααπὶ ἴο Ὀ6 πδηϊίηρ ἴο ργονϑ [μδὺ 
[86 580-ο4116ἃ Βοοῖκ οὗ Βαγυς ἢ μδ8 δβοϊυΐθὶν πο οἷαἰπι ἴο "6 σοῃβίἀεγθὰ σϑηυΐπθ. 76 οὔβογνθ 
ΘΥΟΥΝ Ύ ΒΟΣΘ ὑπη} 188 Κ8 6 εἰσπ8 οὗ (6 δΔΌΒθποθ οὗ [86 ὕγιιθ βρίγὶῖ οἵ ργοόρῆθου, το 8 Πα υθιν 
{8616558 οὈνίουθγ βίγίνθῃ ἴοῦ δῃὰ Ἵουπίεγίοιιοα, Ὑῆδ ἔανογϑῦϊα ορίηΐοη ὀχργθβϑοα Ὁγ ΗδυΖ- 

᾿ζ614 (ἰ. 8317 ὅ.). ἴο 1π6 οἴοϊ [μδὺ ἴῃ 411 118 ρατγίβ8 ἴῃς Ὀοοῖὶς '8 σου γ ἴο Ὀ6 μίδοθα ὈΥ (86 βἰεἰθ 
οὗ ἴπ6 Ὀοδὺ ργοαυοσίίομβ οὗ {π6 ροτγὶοά οὗ ἴπμ6 Εχί]θ, 8 88 δβδίουημαϊησ 88 βοπιὸ οἵ ᾿ιἰβ ἜχρίἈπλ- 

ιἰομδ οὗ 115 αἰκογορδῃοΐο (866 ΕὙΖΒΟὮ 6, Ρ. 170). Βτοπὶ θοσίηπίης ἴο οηὰ, ἴμ6 ρᾶτί πον 



416 ΤΗΒ ΑΡΟΟΒΥΡΗ͂Α. 

ὉΠά6Γ σοπβίογδίζοη (1.- 11. 8) τὶ ἢ [Ππ6 Ἔχοθρίίοη οὗ [86 ἀυπέογϊυπϑἴθ ἰαἰτοἀμποίίοη 80 ποιϊςοὰ, 
δ88 ΒΟΆΓΟΘΙΥ 8ῃ οὐἱσΐηδὶ ἱμουσξ. Ιἱ 15 δι υδϑίδη 0 18}}} τηδαθ ἊΡ οὗ τϑιἱπίβοθρθϑ ἸΏΟΤΘ ΟΥ 1688 
οἶθαγ, οὐ υοϊα! 8 ὩΟΓΘ ΟΥ 1658 ἀΐγθοῖ ἔγομι ὕ86 νδγίουβ Ὀοοΐϑ οὗ [86 οδποηΐοαὶ ϑδογιρίυσοδ, 
ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ «Θγθιΐδ} απ δηλοῖ, Νοβοπηΐίδηῃ, Ικαῖδα, δἀπὰ Του ποΥ. Τΐδ 8 οὶ ἐπθ 
ἸΩΔΏΠΟΙ οὗ ἃ ρσοπυΐηθ ργορμοί. Οἱ. ἱ. 8-14 σι} 96 γ. χχυΐ. 82; 1. 1δ--ἰλ. 29, ἢ δὴ. ἰχ. 
7-19. 11. 21 ψ } δον. χχνὶϊ. 11, 12; ἰὶ. 29 ψ ἢ Ποῦ. χχανὶ!!. 62 . ΕῸΡ πυπηογουβ οὐδεν 
Ἰηβίδηςοϑ, 866 Κηθυοκοῦ (ρ. 80), το ἔγθοὶΥ οοποθββ ἴπ0 ἀθρθπάθμῃοο οὗ (18 ρογίδοῃ οἵ 186 
ὈΟΟΚ οπ ἴΠ6 οἷάδσ σδποιηίοαὶ βοσίρίυγαβ, τ 1} 6 ταδἰηὐδίηϊησ ἰδ6 οοιηραγαῖδνα ἰβάοροηάθαδοα οὗ 
18:6 ΤΟΙ ΔΙ ΠΟΥ, 

ΤῈ «θη, οἢ {μ686 στουηάδβ, γὸ οδῃηοῦ δου θα (86 ποτὶς ἴο Βαγυοῦ, ὈῪῚ Ἡβοῖὶ τᾶϑ ἴΐ τ τίθει, 
ἴῃ σ δῦ Ἰαηριαρα, δπὰ ἴῃ ψμδὺ (ἰη6 δηὰ μίδοο Υγθ βανθ δἰγεδαγ σίνθη γϑᾶβοὴβ ἴοσ πὸ 
ορϊῃΐοη (μδὺ 186 ὈΟΟΙ, 88 δὴ οὐ βίμδὶ τοῦς, γῶ8 ἢοΐ [16 ργοάἀυοίάοη οὗ 8 δἰηρία δυέβογσ. Βυὶ 
σδη [λι6 ἴπη6 δηᾷ οσοδβίουῃ οὗ 18 8ββιυπηΐης 18 ργθβοπξ ἔοσιῃ ὍΘ ΘνΘῺ δρργοχίσηδίοιυ χοὰ ἢ" 
80. 6 ΤΩΔΥ ὉΠ6 ἢ ἀΡΡτΓΟοΔΟΒ (86 τοιμαϊΐησς αυθϑίίομβ Ὀθίοσθ ὺ8 τὶν πλοσα Βοὺρθ οὗ σϑδλεβίησ 
δϑ 15 ΔοῦΟΥΥ οοποϊυβίοηδ. 16 ἔδοι {μα Ὁλ6 Ἔχίδηϊ (ὀχὺ, ποῦ Οἡ]Ὺ ἰὼ ξρηθγαὶ, Ὀυΐ ἴῃ ςοτγίδϊπ 
ὙΘΡῪ τηϑτὶκοὰ ῥδυίοι]γ8, οἰ βο]ν σοστθϑροηὰβ τὶ ἢ {π6 ΑἸοχαπάγίδη νϑγβίου οὗ [86 ρσορδβθοῦ 
οὗ Φογοιίδιι, μ85 θθθὴ ποίζοθα Ὁγ δἱἱ π6 ἰθδάϊηςς οὐ τἶοβ, δι υμβουρῃ ΠΟΥ ἀγα ὈῪ ὯῸ ρθη 8 
δοτορά ἴῃ {πεῖν τηϑίμοὰβ οὗ δοοοιηίίης ἕοτ ἰξ. [ἃ ἴδοι, ἴπ6 γ0 8.8 ἔουπα πογὰβ δηὰ οοωβίγυς- 
ἘΨΕΕ ἴῃ ΒΑγυςὶ βοπλα οὗ ὙΔῖοὮ ΑΓ ΠΟ ΏΘΓΟ 686 χοῦ ψίϊῃ, δπὰ οἴμθγδ υθγῪ 86] ἀο, ἐχοθρὶ ἢ 

186 ἰγδηβιδίίοη οἵ Φογοιιΐαῃ Ὁγ (6 υΧΧ. (Οἱ, 6. 9.. 1. 9, 1, 26, νι 96 Γ. χχχίϊ, 86, χχῖν. 
1: δῃὰ [86 86 οὗ δι οἢ πογὰβ 88 βαδίζω, μάννα ἴογ μαναά, ἀποστολή, χαρμοσύνη, γαυρίαμα, δεσμώτης.) 

Εγοτα {818 ΤΟΙΔΑΓ ΚΑ ΪΘ δ᾽ ΠΣ Αγ, ἰδ 8 Ὀὰΐ ΓΘΟΆΒΟΠΔΌ]6 (0 ἰπέον ἃ οἰοϑθ οοπῃηθοίϊοη Ὀοίπσθοω 
186 ποῦ κβ {ΠΘιμδοῖνο5 ἴῃ {πο ῖν οὐἱσίῃ, 88 ἰὺ γϑδβρθοὶβ ἰλεὶγ ργεβοί Ονδοῖ ζόγηι. ϑοῖὴθ βΒοΒ 3 ΓΒ, 
ἀγσυΐησ ἔσοπι ᾿πϑιποϊθηῦ ργοιιῖβοϑ, μοί τῆδι (818 τ βϑι ΆΠ66 ἰβ ἀλ6 δἰ ΠΙΡῚῪ ἴο {π6 ἔδο [Βδς 
186 ὑγτδηϑίδίον οὗ Βαγυς ὑυδοαὰ (86 ΑἸοχδηπάγίβη τϑοθηβίοη οὗ ἰθ6 Ηδβῦγον ἰοχὶ (Μονοσο, “ δὲ 
υἱγίιαρυο τοσθηβίοπῖδ υαἰοϊπϊογαιη υετεηιὶα,᾽᾽ οἴο., Ρ. 6») Βυῖ ὈΥ ἔδ [ὴ6 στθδῦεν βου οὗ 
ΟΥΙ168 τηδ ἰδίῃ ὑμδῦ ΟἸ ΘΓ 11|6 ὑγαμϑἰ δῖον οἵ ΒΑΓΌΟΘΗ --- δι ρροκῖίπρ ἔογῦ [86 (6 Ῥείη [88 ἰδ 15, 
δῦ ἰϑαβδῦ ἴῃ ραγί, 8 ἰγδηβἸαίζοη ---- σὰβ Ν6]] δοχυδιηνθὰ πῖῖ {πὸ ΑἸΟΧδπανίδη νογβίου οὗ “7}6γε- 
τΐδἢ, οὐ (μαὺ ῬοΙᾺ Ὀοοίκβ τ ΓῸ ἐγϑηβίαῦθα Ὀγ [86 βπιθ ρϑύϑοῆ. Αἰποηρϑί οἴβοσβ τῸ δὰρ ῬΡοσγίὶ 
{ΠπῸ Ἰαύίον οὗ ἴπθβὸ ὕνο δἰυθγηδίϊνοβ ἂγὸ Επνα]ὰ, ΗἰΖὶς (6 βαϊπιδη, ἰϊ. ἡ. 119).,1 ὈΠΠνάδππ, 
Ἰλυθίβοδί, δηὰ ΕὙ ύΖβομθ, δῃὰ οἡ {86 συ ]8 ἐδ 80 6 π)5 ἴο Ὀ6 [88 πιοῦα [θπ8]6θ.0 Μογϑονοσ, ἰυάσίησ 
ἔγοιῃ [16 σμδγδοίθν οὗ (86 ἀτθοὶς ἰῃ 4}} ραγῦβ οὗ πμ6 θοοκ, [86 δηεἶγο σσόῦκ, δα ποῖ βἰπρὶν 186 
ἔτγϑι βθοϊΐοη, ρᾳ8564 (γουσῇ (18 ἰγϑηβαίογ᾽ 8 ἤδηὰθ. ΤῸ βιιρροβα, Βούθνοῦ, υἱ ἢ ΕΥ  ζβοδο, 
τμαὺ ὯὨ6 γὰ8 ἴπ6 αὐλοῦ οὗ [Ππ6 βοοοηα ρογιίοι (ἰἰϊ. 9 8.). βθϑῖῃβ ἴὸ ὼ8 ἴ0 Ὁθ0 ἱδκίηφ ἃ δῖ. Ὁ ἴοο 
ἴατ. ΤὨΘ βὲπι Πα ν οὗ βύγ]8 αιϊσῆῦ Ὀ6 δοοουηϊθα ἔογ οἡ (86 δυρροδίϊϊοῃ οὗ ἃ οσοἴαβοη στονϊβίου. 
Τμδῦ ἰὐ 18 ἃ Ηβ]]δηϊβεῖο ρῥγοαἀυοίίοη οἵ ΑἸοχαπάσγίδη οτἰσίη, τὸ ἢᾶνθ, ἰθαθ64, Αἰγοϑγ βονῃ ἴο 
θ6 ῬΓΟΌΔΌΙΘ. Απὰ νγγὸ δ΄Θ ΠΟΥ͂ (8164 Ὥροη ἴο ΘΟ Β᾽ 6 Γ᾽ πΒΕΙΒΥ 118. 18. 8180 ἔσθ οὗ [Π6 τὸ- 
τηλϊηἰηρ ρογιΐοη (1.-ἰ, 8). 

ΤὨ6 ἀγζαηιθοῖβ δα ἀυορά ἴῃ ἔδνονῦ οἵ ἃ ΗἩθΌγον ογίσϊηαὶ ἀγθ, ἔογ [86 πηοδὲ ραγῦ, [Ὡο86 πιο Β 
8ΓΘ ΘΟΠΏΩΟῺ ἴῃ 5: Ὁ} Ὁ σ4868: πδιμοῖν, [μα οὐνίουϑ ΗΟ Γαδιη8 ὀσουν [Ὠγουρθουῦΐ [86 νοτῖ, δηὰ 
{μαῦ, ἢθτο δῃᾷ {μθγα, ὑπ6 ὑΥβηβίδίου ὈδίγδΥβ ἷ8 Θμδυδ θυ ὈΥ ἔδι! ης τ} ἷ58 ασϑοῖς ἰῸ γεη εν 
186 ϑυρροβοα Ηδῦτον οουτθοῦγ. [1ὺ 18 [πουσλῦ, τπηογϑοόυοῦ, ὑμπᾶῦ [86 ἔδοῦ ἐμαὺ ἴῃ (0 ϑγτίδςε 
Ηοχϑρίαν ἰοχῦ οὗ (μ6 οοάοχ δὺ Μίϊδη ([Ἀ6 ἐγϑηβίδιίοη οὗ Τ ββοϑοιίοῃ ἰ8 οἰϊθα, θθᾶσβ ἰῃ 186 βαιπθ 
ἀϊγθοιίίοη. Απιοησ ἴμ6 ἀθοϊᾷθα ΗδφΌγαίβη)β οὗ 1.86 νοοὶς ἀγα υλϑπιϊοηθά ἴδ0 καί αἰ 186 Ὀεσίη- 
πἷηρ; ΒΌΘΒ ΘΧΡΓΘββίοἢ8 88 λαλεῖν ἐν ὠσί τινος (ἰ. 8), περὶ ἁμαρτίας (ἰ. 10), φωτίσαι τοὺς ὀφθαλμούς 

((.ὄ 12), δπὰ λαλεῖν ἐν χειρί τινος (1]. 20); [86 Θπιρίογιμθηὶ οὗ ἐργάσθαι, ΒᾺΡΡΟΒΆΡΙΥ ἔος ἼΞΨ: 

1Π6 Ραγοὶν ϑϑιἰεὶς 86 οὗ [86 ἀδιποηβίγαι να ἴο οοτηρίοπηδηῦ [86 τοϊδινο ( οὗ.... ἐκεῖ, ἰΐ. 4, 18, 

29: 111, 8); βυο ἢ}! ἃ ΡὮΏγαϑθ ἃ8 ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη (ἰ. 156, 20), πο ἰὉ 18 ἸΒουσῃῦ οδπ Ὀ6 ΘΆ51}Υ 

Θχρίίμθὰ οὐ μθη τασαγ θα 88 ἃ ἰγαηβαιοη οὗ 186 Ηθῦτον ΣΊΣΓΙ Ὁ»... Αποηρς ἰδ 

αἸΠΠΘαΪ} ῬΆββαρδβ δβουὶρθα ἴο δι Ὁῃβ.{ΠΠξπ] ὑγαῃβ᾽δίίοη (ἴογ ἐχϑαιρῖθ, δεσμώτας ἕο ΔΘ, ἰ. 9; 

ἄνθρωπος ἴον τ, δυθγὰ οπθ, ἰϊ. 8: βόμβησις ἴοτ ὙΠ, ππιὐϊπιυάο, ἰ. 29. ὅτι ἴῸΓ ὙΕ, ιδλιοῖ, ἵν. 

1δ; ἀποστολή Ξ-- ΣΤ, ᾿πδίοδα οὗ ἽΣΤ, 11. 26, οἰ6.), υπάουθιθγ βοῖλθ πιΐραῦ θ6 Ῥδίίθγ 6ὃχ- 
Ρἰαϊπθα οα οἵδονὺ στουηα. ΤῊΘ υ86 οὗ Τμοοάοιίΐοη᾽ 5 {᾿δηβ᾽δύίοη οὗ Βαγυςῃ Ὁ (86 ΜΠ] δὴ 
Οοάοχ, ἰξ ἴὰ σδὴ 6 βδβονῃ ἴο Ὀ6 8 ἕδοῦ, 888 1π|1|6 Ὀοδνγίησ οὐ [86 αυθδοῃ Ὀθἔογθ 8; δίηοθ ἱπαὺ 

1 δῖοι 89 δδάοριοἂ ἐδο ΖΌΣΤΩΘΣ οὗ ἔδϑβο ἔπο τίθυυβ, μαυΐηβ σοῖο ἴοὸ ἐμ6 ορίηΐου ἔπδὲ ἴδ τσ γγδ8 τε εἴδη δίϊζοσ Δ. ἢ. 

3 Οἵ. 0 Σ ΤἸΌΔΩΥ β'γ δ ὺ ὀχδιηρὶοα, Κποιοῖτοσ, Ὁ. 25. 
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ἰΡ 5 δύο δδὴ ΟἾΪΥ ὃὉ6 τεραγάοά, ἰπὰ σϑηογαὶ, 85 ἃ ἔγοθ πογκίπα οὐὸρ οἵ ἴ6 υΧΧ. Βαϊ ἰΐ 
δουϊα βθϑῖὰ ἐπδὺ {π|8 δαρροδοα ἀδρθηάθποο οὐ ΤΠδοάοιΐοη ϑῆονβ 861 Ἰδυρ ΪΥ ἰῃ τὴ6 ρα8- 
δᾶσοϑ ἴβίκοη ἔγοαι (6 ὑὈοοῖς οὗ Ὠδηΐοὶ, τ ἈΙΟἢ, 88 ἴθ τὸ} Κηότη, εἰτουϊαιοὰ ἴῃ {π6 ΟἸ γ βι δὴ 
οδατοῖ ἰπ ΐ8 (ΓΔΒ δ οη, ΥϑΙΠΟΥ ὑΠ88 ἰδ (Πα οὗ ("6 ΟΧΧ. Βυῖ δνοπ ἴῃ (ῃἷ8 ὈοοΟΚ ἰὺ ἰ8 
διτιοὰ τμδὶ [806 Μίϊδη Οοάοχ βοιπθίϊπηοβ ἤο ον ἴῃ 6 Ἰδἰίον ἱπαειοδὰ οὗ 186 ἔογιμθρ, πὶ} 
οἰκου μοτο πὸ αἀονίαιϊο!β ΓΘ 80}}} ποῦ τηαγκοὰ (εἴ. Καοὶ!, ΕἸἰπίοὶ., Ὁ. 168 ; ΕἸοΒἤογη, Εἰη- 
ἰδῶ... Ὁ. 389). Απά ἔαγίῃογ, δαταϊ εἰσ [86 δίγοησς Ἠδ γα βιίς οοϊογίης τὶς ἢ (18 ρματγτὶ οἵ 
[06 θοοκ διδ8 σϑοοϊνρα, 8. {ποῦ πὶς ἢ οχρ]αϊποὰ ἰξ ΟΥ̓ δαρροβίησ {παὺ ἰδ ψα8 τυ τθη ἰὴ 
16 Οτοοὶς ἰδησύδσθο ὉΥ ἃ Ηθ]θηΐδὶ ΓΠογου σὮΪΥ νογβοὰ ἴῃ 86 ᾿ἰτοταίαγο οἵ ἴπ6 ΟἹά Το5- 
ἰδιπθηῖ, οουϊὰ Ὀθ6 τουλγαρα πθί ΠΟΥ 858 δοβυγὰ ΟΥ οχίγανασδηί. [Ι1ἡ ἔδει, ατοίία5, Βιάάσιι, 
Βοτιβοίαι, ΕϊοΒοτα, Ηκνοσγηίοις, ΝΟ οἶκε, ἀπὰ [Κοἱϊ Βοι!ὰ (18 ορίηἴοι τοδροοης ὑμ6 οητίγο 
Ὀοοκ. 

5111, ει σδηηοὶ 6 τοραγ θα 88 8 δαι βίδοΟΥΥ βοι]οπιοηΐ οὗ εἶθ αυϑϑιίοῃ. [ὑ 18 ποῦ ΒΠΩΡΙῪ 
ἃ τολιίοσ οὗ Ηδθυγδίδιηβ, το ἢ Δ΄Θ ΨΘΥῪ ἰΑΓΡῸΪΥ ἔουηα ἴῃ ποῦῖκβ σοη θββθα γ οὗ ατθοκ οτἱσίπ, 
δυῖ οὗ Βονν ΠΟΥ δ ἤδηάϊθα, ο ἴπο86 ΗΘΌτγαϊβηβ, ἴῃ δοπιθ ἰῃδίδηοοβ, 80 [8 δος [86 
ομαγδοῖορ οὗ ὑπὸ ἀγθοῖκ 88 (Ὁ το παθν ἰΐ 1688 ασοοκ ἰδ Ηδῦτον,, ηοϊν τ Πϑίδηάίησ ονϊἀθηῖ 
οἴοτίβ ἴο δοῃίογῃ ἰο0 {86 στη δι 8] τυ]θ8 οἵ {86 ἔοτιμογ ὃ ὸῸ πογὰβ δη ὦ ΘΧργοβϑί ἢ 8 ΟΟΟῸΣ 
ἰη (86 ἄτας βϑοϊίου οἵ οὔὖῦ ὈΟΟΚ ἩδοΒ ἰδ βόδδ ἰπροβϑὶ οΪ6 ἴο γϑοοηοῖΐα τε τπ6 βρίγὶς απ 
χοπῖαβ οὗ 186 ατοοκ Ἰδησυδρο, ΟΓ [0 ρυΐθ ἴο [86 ἰπἤήμποποο οὗ {πὸ δαρίυαρίηυ ΤΏθη, [86 
Ὀδίδησο οὗ ῬγοῦβΌ  ν πιυδὺ ὉὈ6 ἰῃ ἔδνου οὗ ἃ Πθῦγονν ογίσἰη41; β'ποθ ἰῃ ἃ σογκ ἢγβὶ τί τὔοη ἴῃ 
τεοοκ, δ ουσὴ ὉΥ 8. Ε]6]]Θηΐδὺ ναγβοὰ ἴῃ [ῃ6 ΟἹ Ταβίδιιθην βοτίρίυγοθ δηὰ δοουπάϊησ ἰὴ 
ἨἩροθναίβεαβ, {πὸ ἀθοίάθιὶ βδίδιηρ θὰ οπδγαοῖον οὗ ἴπ6 πουὶς κ58 ασγθκ πουϊὰ πανοῦ ὃ6 ᾿ἰκ ον ἴὸ 
δὶ πο γ ουἱ οὗ εἰσῃι. Τὰ τοῦ πουϊὰ 501}} τουηϑίη [116 βδηθ, τ βδίθυϑυ (86 ποοῖ πιΐσῃῦ ὉΘ 
(εἴ. Ετίίσϑομο, Εἰηίδὶ.. Ρ. 1711). Νον, δπιοὴς (86 ἀχϑηιρίθβ οἵ ΗἩΘὈγαΐβπιβ ἱπ οὰν τοῦς σ]}16]} 
τα οἰϊοὰ δῦονϑ, {ποῦ ΔΓῸ ΒΟΠῚΘ --- ᾿ἰκΚα {π8 ἔγραιιθῦ 86 οὗ [86 ἀδπιοηϑίγαϊίνο στ [ῃ6 
τοϊλεῖνα, {πὸ ΡΉΓΆΒΟ ὁ 8.8 δὖὺ (ἰ8 ἀδγ,᾽ δηιὶ [6 οιηρίογιηοηΐ οἵ [86 νοῦ ἀποστολή (ἰΐ. 25) Δηΐ 
βόμβησις (ἰϊ. 39) --- [δαὶ ἃγὸ οὗ βῦοι ἃ ἀθοϊ θὰ βίδπιρ {πὶ ἰὺ 18 ἀἰθίου!α ἴο δχρίβδίη ἐπθπὶ ἴῃ 
Βαυη Ων τσὶ! [86 ΤΒΘΟΡΥ οὗ ἃ ατθοῖ οτἰσίπαὶ. ΤΌ τϑίδι ἈΠΥ ρϑγὶ οὗ {μθπὶ ἴο {Ππ|6 ἀκ6 οἵ 180 
ΑἸοχαπασγίβῃ υϑγϑίοη οὗ [Π6 ῬγορΏΘΟΥ οἵ Φογθπη δα ποῦ], οὗ οουγβα, Ὀ6 8|1Οὐγ8 Ὁ]6 ΟὨΪῪ ἴῃ ΟΆ86 
οὔθ ἄοοραβ ποὶ δοϊὰ δπδὶ Ὀοΐὴ Ὀοοΐκα δὰ δὰ βδπ6 ἰγδηαϊαῖου. Απηΐῇ, ἴῃ διϊ ἴοι τὸ {5 Γο8» 

80η8, ἴΠ6γΘ 8. δη 6 τ ΒΙΟὮ 1148 δἰϊγαοϊθα 1688 διϊθπιίοη διποὴς ΟΥἰἰι5 τδη ἰῦ δ6θ8 ἴὸ 
ἄεϑεσσθ. [0 πδϑ ργοίθββοιν τυϊτἴθη ἔοῦυ αϑ6 ἴῃ ρυδ]ὶς το] σίοιι8 Ἀ886 πη} Ὁ 16 8 (ἴα [86 ὑδρίθ ὅ) 
δῖ ογυβαίθαι. "Ἢ Απάὰ γ8 8}8]} γτοδα (ΐ8. Ὀοοῖὶκς νὴ] ἢ τὸ ᾿ᾶνα βοηῦ υηἴ0 γοῦ, ἴο τηδῖκο οοηξθϑ- 
βίου ἴῃ (Ὡ6 Ὠσαβο οὗ ἴ88 [,οτὰ, ὕροη {Π6 ἔδαβὶβ ἀπ βοϊδπη ἀαΥ8᾽ (ἰ. 14). ΜΈΝ δυο ἃ ρυτ- 
ῬΟβθ, σου ἃ ΔῺΥ ΝΥΪΟΣ 858 ΘΑ 88 ὑπ6 ἰαίθδῦ ἀδῖθ υιϊοῖ σδ 6 ΓΕΛΒΟΠΔΌΪΝ δ βδίσηθα ἴὸ Οὐ 
ποῖ δανο νϑηςυγοα ἴο0 ΘΙΊΡΙΟΥ ΔΗΥ͂ ΟἾΒΟΥ ἰδῆζυασα ἰμδὴ ἴ16 Ηρ τον Φυ445 Μαοοδθθθυβ 
ἴα (88 Βοῦν οὗ Ὀδί010 ῥΡγαγ8 Δπι βίπσϑβ ρβ881πι8 ἰῃὰ Ἡδθτγον (τῇ πατρίῳ φωνῇ), ἀπὰ ποῖ ἰῃ Οατοοκ 
(2 Μδοο. χὶϊ. 87: οἵ. ΗἩδνοτγηΐοκ, Εἰπίεϊ!., ἱ. 348). Απὰ τὸ ΚΠΟῊ ἔγοπι ΠΙΔΏΥ ΟἸΠΘΥ 80 ΓΘ 8 
ἴδδι ἰοης αἴξον (16 Ηθῦγονν οοδβϑὰ ἰο δ6 [86 βδροκθη ἰδηρυᾶρο οὗ {Π᾿ πιΆ8868 οὗ [86 ρϑορίθ, ἰΐ 
οοῃιἱπυρα ἰο Ὀ6 οιαρἰογοὰ ὈῪ {μ6 Ἰοαγηθά, δπὰ, ἰπ οοπηθοϊίοη πὰ (ἢ6 τι86 οἵ [{Π6 οΥἱσὶ αὶ 
δετίρίαγοβ, οου]ὰ Ὥθνοὺ ἰἰᾶνθ ἩΒΟΪΥ οοϑβοὰ ἰο Ὀ6 [86 πιρἀΐαηι οὗ νογϑΐρ ἴῃ [86 ἴθιηρία δηὰ 

δΥΠΔΟΌσΙΙΘΒ. ι 
16 ᾿Ἰβθῇ τὸ δοδορῖ, 88 οὔ ἴπ τ μοὶθ πιοδὲ ργοθϑῦ]6, {π6. σοποϊαβίοι {μαι ἴπ6 δηθγο σοσῦκ 

Ῥϑβδεὰ [βσουσῃ [86 βᾶπιθ Βαπὰβ [Ππ80 γογὸ οιηρίογοὰ οἡ [16 ΑἸοχαδη γίδη νεγϑίοη οὗ “θγθι θῃ, 
διὰ (88 (μ195 ὑγδηϑίαίοσ ἐουπὰ {πὸ ἔογιμον ρουιίοα (1.-ἰϊ. 8) δἰγοδὰγ οχἰ βίης ἱπ ΗΘΌγοΥ, γα 
ἴθογο δὴν στουηάδ οα ψ ὶοὶ ἃ ἀθοϊϑίοη σἂπ Ὀ6 γϑδομβοά τοϑρθοίϊησ {86 τἰπηθ δη ρδοο οὗ ὁοιῺ- 
Ροδϊἰοη ὃ ΥΥ γοσαγὰ ἴο ἰἶπιθ, 10 18 ουϊάθην τὲ δἴηοο ἰδ σδηποὶ Ὀ6 δϑδογϊ δ ἴο ΒαΡυΟὮ ΟΥ 
ΔΏΥ ΘΟΠΥΘΙΡΟΓΑΓΥ οὗ αἶ5, ἰδ πιυϑῦ ανα μαά 118 ογἱσίῃ π᾿ ἃ σοπηραγδίϊνο υ ἰδ ρουϊοά, δέϊνυ [Πὸ 
δρίγὶ! οἵ ἔγαθ ῬγορΏΘΟΥ μδὶ Δἰγοδυ ἀοραγίθα ἔγομι 1βγϑϑὶ, δὰ γοῦ σθη τ οοπάϊτίοη οἵ 1110 

Ῥθορὶς νγᾶ8 ϑύς ἢ 88 ἴο 68]] ἴοῦ δαπηουἑἰοπ8 κῃ σοπϑβοϊβίϊοπβ βἰπι ἐὰν ἴο [086 ἡθϑαϑὰ ἴῃ (6 βδὰ 
ἄλγε οὗ [π6 Βεαγίσπίϑη οαριϊνίγ. Εἰγα]], (πογοΐοτθ, τ τ ΔρΡάγ ΠΟγ σοοὰ τϑαβοηβ ((΄δεολίολίδ 
ἃ. Ῥοίξ, 15.. ἵν. 260, δΔηὰ γορὴλεί. ἀ. Αἰι. Βωπά., ϊ. 352 46.),. ρ΄δοθβ {μ6 ἔγϑι ραγὶ οἵ ὑπὸ Ὀοοὶκ 
χα 16 Ῥεγβίδιη ρουὶοά, νβθη, οὐ [Π6 οσοξβίοη οὗ τονοῖῦ ἀραΐηδὶ {πὶ ῦ Ὄρρύθββοῦβ, ἴἢ6 ΒΔὈΥ- 
ἰοηΐδῃ δενβ ἀἰά ησὶ βδμαγβ ἰη 186 βίσυσν!εβ οὐ ἴμ8 Βορθδ οἵ (ποῖγ Ὀγοῖῆγοη δὲ Φογυβαίθα. ΤῊθ 
εὐηίρηῖδ οὗ ὕπὸ οοπιροβἰοη σανίδι η]ν ἄσγθθ πγὸ}} ἢ (ΐ8 ΓΠΘΟΥΥ (866 ἰΐ. 21, Ε΄, οἱ Ρακδῖνι). 
ΤΒΟ βοοοπὰ Ῥογιίοῃ 8. ὑῃἀου  ΪΥ [ῃ6 Ργοάυοῦ οἵ ἃ ἰδοῦ ἀσὸὶ Ὀὰϊ ([μόγὸ 18 ποίησ βαύθ ἰϊ8 
ονάθηι σοηπθοιΐίου τ ῖ 116 ΑἸοχαηγίδη νϑγϑίοη οὗ «ὁγοπι 8}, ἀπ 18 Αἰοχαπάγίδῃ φοἰοτίι 
{γουχδουῖ, ἴο Θη80]6 ἂς ἴο Ηχ ποῦ ἀβῆπίϊο! Υ ἰϊ8 δι Βογϑὶρ οὐ ἀδῖθ. 

2] 
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ΤΠ ῥγοβθηῦ νοι πλθ τγὰ8ϑ ΔΓ αγ ἴῃ ργθ 58 Ὀθΐοσο (Π6 Ἰοραγηθα δηά νυ 0]6 νοῦ οἵ Κποιςῖκογ 
οηυ ΒΑγυοἢ σἈπι|6 ἰπΐο Οὐ Ὠ8δη48. ΑΕΟΡ ἃ ἐδγοίυ] οχϑιιϊηδίίΐοη οὗ [Π6 βδπιθ, τὸ βηὰ πο βυ!ξ- 
οἶθηΐ ΤΘΆΒΟΏ [0 το γΐηρ 6586} 014 }}γ [Π6 ροβὶ οἢ8 Βογο ἴακθη. ΤΪΐβ δι μου, ἕο] ονγίησ [86 
Ιοδὰ οὗ ΗἰΖίσ, ἴο βοτὰ ἷβ8 ποτκ 18 ἀφαϊοαϊοα (866 αἷβδὸ δε ῦγον ἴῃ Ηρθτζοσ᾽β εαί- Επουξ., 
2ι6 Απῆῇῆ,, 5. νυ.) πιαϊηδῖη8 {πῶ} (6 Θἶγο ποῦς, [που ποῦ ἔγοι οὔδ διῖδον, οτἱσϊδιθα δέου 
1π6 ἀθδιγυσίοη οἵ Ἐοπια Ὀγ ΤίϊζαΒ; ἔυγίμον, (παὶ [06 δυί μοῦ οἵ Ὀοΐδ ρμαγίϑ σόσο ῬΠδγίθθαβ, 
δηὰ Ὀοϊοησοά ἴο ἰδ6 Φον β σοιπτηυηἰν ἴῃ Βοιθ. ἘΝ Βουῦ αἰτοιαρίίησ ἴο στοργοάσοθ ἤΘΤῸ 
1π6. Ὠἰϑύογί αὶ δουιἱηδίίοηβ δπὰ γοαβοηΐησ οὗ Κπουοῖκογ᾽β Ὀοοῖς, ΌΥ ποῖ Ὧ6 Ἁγγῖνοβ δῇ [86 
ΘΟὨΟ] υβἴοῃ8 ρίνρη, ΜῸ τηϑὺ οοηΐαηΐ Ουγέθ να 8 ὙΠ ἃ ἔθ ΤΟΊ ΑΥΚΒ ἰῃ ορροκϊτΐοη ἴο ἴμοβα σοποῖυ- 
βίοϑ. Απα, ἔγϑβί, δαινηϊἰπησ [Π6 ἔγασιηθηῦαγν σΒαγβοῖον οὗ (ἢ θΟΟΚ, δῃὰ αὖ [86 βδπλδ ἐΐπηθ ἰη εἰσῖ- 
ἴῃσ {Ππ41 1ῦ σαπποῦ 411 ἢδνθ δρρϑᾶγοά οὐὔἱσίπα !]ν ἰὰ ΗΘΌτγοΥ, 1Ὁ ΒοθῺΒ ἴ0 18 ΨΘΥῪ ὑπ] Κοὶγ τι ἰς 
ψουὰ μανθ θθθη ρυΐϊ ἰηῖο 118 ργθβοηῦ ἔογῃ δὖ [πὲ {{π|0 εἰδίθβα. Τὶβ Κα οὗ 1 γατυ δοι νην 
88 ΘΒρΡΘΟΙΑΪΥ ΟΠαγδοίθγίβιϊς οὗ 116 ἢγει ὕψο οὔ ἴγθα σθηϊαγίοβ Ὀθέογτο ΟἸγίδε, ποὶ ἴο βὰν 
Ῥόοι αν ἴοὸ ἢ, Ασαίη, [86 ἔδοι οὗ [86 νΘΥῪ Θαυὶγυ οὐ νἀ θ-ϑργοδὰ Κηον)θᾶρε οὗ ἴπ6 Βοοκ οἔ 
Ἰβατυς ἢ διβοὴρ ΟἸ γι βείδη τυ ϊῦατθ, 1ζ8 γθοθρίίοη ἱπίο [86 ΓΙ Χ, νογβίοη, δπὰ ἔμ Ηἷσῃ σδηκ 
ΜΠ ἢ 1 ἴοοἷΚς 88 ΘΟ ρΑΓ αὶ ἩΣΓ ΟΙΠΘΥ ὈΟΟΚΒ οὗὨ ἰΐ8 6458, ἀτὸ ἀδοϊἀοὰϊγ δσαϊπϑὶ (86 βιρροκί[οῃ 
{80 ἰῦ οτγ σἰπαίθα δὲ 106 {1π|6 βίαιδα, ν᾿ ἃ 96 07 ἰῃ Βοιηθ, τ ΠΘΓΘ ἃ Πουγ Βΐησ Ομ τί βιΐδη ἘΠ τοὶ 
ὙΓΔ8 ΘΑΓΙΥ ΟΥσΔηἶΖοα. Α8 6]βο νοῦ ποις 66), Ιγοηεθαβ, Ο]δπιθηι οὗ Αἰοχαπάγία, δηὰ Τογιυ απ 41} 
εἶτα 10 88 ἃ σγοῦκ οἵ ϑγθπιΐδη, ἀπά ἴῃ Οοαά. 11. δὰ 1Π]. ἴυ 18 ἑουαηὰ Ὀούνθαη [80 ῬγορῆθοΥ δπὰ 
ΤΙ διρθηζϑι 8 88 8 Βογὺ οὗ Δρρϑῃάϊχ ἴο [Π6 ἔοστηθσ. 8:11 ἔυγίμιον, 0 18 ποῦ 80 Θᾶβγὺ οἱ {818 ἘΒΘΟΥΥ 
ἴο οχρίαΐῃ ΠΥ ΔΗΥ͂ ρατὺ οὗ {πὸ ποῦς βου ]ὰ ἢδνθ δρροαγθά ἴῃ ἴῃ6 Ηθῦγον ἰδησυᾶσο, οὗ 
ἴο δοοουηῦ ἔοῦ [86 ροϊηϊ οὗ νον οὗ ἴπ6 ττῖϊος (Ὠγουσῃουῦ ἱπ [86 ραποσγτὶς οὐ  Ιβάομι (1. 
9; ἷν, 7), δηα ΘΒρθοΐα!!ν ἴῃ 1Π6 Ἰδιηοηΐ οἵ Φαγαβαίθηι (ν. 8--29). [Ι{ 18 ποῖ {86 βρίγὶν οπα πηϊσὩὺ 
οχρθοῦ ἴῃ ἃ δεν δ {π18 πη 'ἰὰ 6 σγθαῦ τῃθίγορο ϑ οἵ [16 ποῦ ἃ, ποὺ 186 ἰδυσυασα οὗ οὔθ 
Ἰοοκίησ τοναγὰ “6γυβα]θη ἔγοπι οιηθ. 866 θβρϑοίδ!ϊν ἷν. 18, 86; ν. ὅ. Ηον ΘϑϑιΪγ οὔ ἸΏΔΥ 
Ὅ6 πιρἰβϑα ἰηῖο οχίγανασαηῦ ᾿Πποογῖθ8 γ ἰδγίπο ἴοο πὰς} βίγοβϑ ρΟὴ βἰπιρὶο Εἰδίογὶ αὶ οοἷη- 
οἰάθῃοθβ 8πα δηδοσίθβ ἔπουοκονρ ἰπ)β6 1 νὰ }} 11 δίγαῖθϑ (Ρ. 48) ἤθη Ὧθ τοίογβ Βδγ. 111. 
160, 17, -- “ )ἹΏΘΥΘ 8Γ6 [Π6 ρυΐϊηοοβ οὗ ἴπ6 Βοδίβθη, ἀπὰ βυοὶ 88 τυϊδὰ (6 Ὀ6αδίβ ὑροῦ {ὸ 

Θαγι ; ΤΟΥ δῦ Δα {Π|6ἷν ραϑίίθ τ ἢ 1116 ἔον 8 οὗ [ὴ6 αἷν,᾽᾽ οἴα., ---- το (Π6 ἀραϊσεαίΐου οὗ 186 

Οοϊοββθυτῃ ὉΥ Τιϊαθ, ΘΓ “ ΔΟσογοιοῖα γόσοὶ Κεανηρί θη." ΑἸΟΙΒΟΥ ἰπϑίδποο οὗ {86 βϑηὰ 
δογῦ (ῃοϊορα ΟΥ̓ δομγον, ἃ8 ἄθονθ, οοἱ]. 826) οσσυγϑ δ ἢ. ὅ8, ΜΏΘΓΘ 86 ργοΐθββθβα ἴο πὰ ἴῃ 
Βαν. ἱν. 84, 8ὅ ἃ ῥγορ]ιθίΐς γθῆοχ οὗ {16 ἴσο στοδὶ οδ᾽ δ 68 ἰὴ (80 ἔπη οὗ Τίϊυδ: (86 
δγρίΐοη οὗ γαοβανίυ8, [πὸ ἤτα ἴῃ [86 ΟἾΟγΥ οὗ βοπιθ, δῃὰ {μ6 ροϑιάίθηςθ. ϑοδύγονυ δὰ ἀ8: “8 
ὙΠΟ ΓΟΔ8Β π6 Ὀάββδσθβ Μ}}} Ὀ6 αϑιοιπαάρα αὖ [86 ἱπσθηυϊ ἤθτο ργδοιϊοθα, Απηὰ [8686 δΓὃθ 
ΟἾΪΥ ΘΧϑ 0168 οἵ ἴΠ6 πηοῖποα [οἸϊονγοα 4180 ὈΥ [88 δαΐδμον ἴῃ οὔμον ρίδοθβ. χγοίθϑί, βουσευοῦ, 
ὀδηποῦ Ὀ6 τῃ8Δ46 ἴοο οἔζεῃι ΟΥ ἴοο Ἰοιιὰ ἀσδϊηϑι (18 ν᾽ οἰοιβη688 οὗ ΟἿΣ τηοάθγ ΟΥ̓ ΠΟἴβηι, τὸ ΒΙΟἢ 
8 ἱπο!ηθα ἰο ἀΐβοονοῦ ἴῃ [86 χηοβῦ σὍηΘΓΑΙ ΡὮΓᾶ868 [Π6 τηοϑὺ Βρθοΐδὶ σοἰδίάοῃβ, δῃα ἰο γίνε 
αυϊία Ἔχϑοῦ ἱπέξογτηδίϊομ δϑουῦ τιϑιῦθγβ οὗ τῆ ἢ οη6 ΚηονγΒ ποίμίηρ.᾽» 

Ολαταείοτιδιὶο5, απ Ῥαίυς Τλεοϊοσίοαὶ απὰ Οτι σαὶ, 

Οὐ [86 ἔδου {πῶῦ [Π6 Βοοῖὶκ οὗ Βαγοι ἰ8β αἰπιοεῖ θη γον τδηϊίησ ἴῃ οΥἱσίπ ΠΥ, 88 Ῥ͵6]} 89 
{πᾶ 10 ΤΥ Δ ἢ 68 0 ον άθησα οὗ ραπαΐπθ ργορ]οιῖο ἱμβρίγαϊίοπ, 6 πᾶν αἰγοδαν βροῖοη. [18 
Ὀθδβὲ ᾿βουσῃιδ ΑγΓ6 1086 νν ἃ σἢ να Ὀθοη οὐ] ]ο ἔγοιῃ [11ὸ σδιιοηΐοϑὶ τυγιτἰηρβ οὗ ἴπ6 ΟἹὰ Γοκίδ- 
Ἰηθηΐϊ. υούας! 8 ΟΥ̓ ΤΠ  ΠΙβοθηςθ8 ἔσο {16 Ῥρηϊδίθυ ἢ ἅτ τηδὰρ [0 Βεῦνα βῖ46 ὈγΥ 5146 τ τὰ 
18086 ἔγοιῃ σοῦκ8 ἰκ Δηοῖ] δὰ ΝΟοπ δ, {Ππλ0 ἀἰὰ ποὺ οὐσίπαιο {}}} δέίβγ (8ὸ {{π|6ὲ ἤθη 
ΟὟΤ ὈΟΟΚ Ρυγρουῖβ ἴὸ 'ᾶνα ὈθΘῺ τυ. Τμὸ ἀπ} σοι υἱ αι οη 5 δηά ἀποχρίδί πα Ϊθ 
ΔΏΔΟ γοπΐβιι8 οὗ [16 οΥἰ σία] ρογίοηβ, Βοσονοῦ, βίον ἰμαὺ [86 ὙΓΙΕν δοῖθα 156} ἴῃ σουβη- 
ἴῃ ρ Ὠἰ πη 8617 ἴῃ 186 πιαΐη ἰο οοιηρ  τίοη. 

θη δοοουπὶ οἵ [5 ἰδοκ οὗ οτγἱσἱηδ!ῖν, ἴοο, [86 πονὶς 88 ἔθου οὗ [116 ρθουν 68. οὗ ἔοτγτῃ 
δὴ ἀοοίσῖπο ψΐο ἢ ἀἸβιϊ σαϊκἢ ΟὟΠΘΡ ΔΡΟΟΓΥΡΏΔΙ οῦκβ. 118 ΠΠΠΘΟΥῪ οὗ πλογὰ]8β 18 μδὲ οὗ (86 
Ῥγονθγὺβ οὗ ϑοϊοπιοῃ (ἰϊϊ. 3; ἰν. 28). ΤΊ]ιο νἱγῦυθβ ν  ΐο]ὶ ἰῦ Ἰησυ ]οϑῦθβ γαῖ τὸ {86 116 ἐμαὶ 
ΠΟῪ ἰ8 (ἸΪ. 17, 18). [18 ἰοδο βίης οοποογπίησ ἀθπιοηοϊορΎ (ἰν. 6, 85) 18 1.16 βϑῖηθ πο ρἶτοδ 
80 δίτοης ἃ σοϊουῖπσ ἴο 116 ΑἸοχϑηάγίλη νογβίοη, πα Ὡουσ ΘΔ ΌΪΥ 5πονβ [56 1 8 ἴοο {0}}γ ἀθ- 
γϑϊορϑα ἴον 186 Θϑιυ] ον ρατί οὗ τπ6 Εχί!ο (οἵ, ΒΡοιβο ποία ον, δυδίθηνυί. δαγεοίεἰϊ., ἘΛΠ]Εῖυ., ῥ. 86). 
Ιη 118 δἰ βίοι ὕο {1160 Ῥγάγουβ οὗ ὑπ6 ἀοδα [βγδϑ] ιθ8 (11]. 4), Ἔχ ρίδίη ἰδ 88 τὸ νι }}, ομδ οδπηοῖ 
Ὀυῦ Β68 {πΠ6 δἀππηθταίίοι οὗ [π6 0 10]}1ς 8] ὑδδολίηρβ οὗ Τοῦϊ: (ἦν. 10) ἀπά οὗ [μ6 ϑϑοοηὰ Βοοκ 
οὗ Μδοοδῦθοβ (χἰ!. 839--46). 
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ΜῊ σοβρϑοῦ ἴο 1ΐ8 ατϑοῖ, {π6 Ὀοοΐὶς ἢδ8 ΒΟΥ ΘΙ ΔΗΥ ΡοουΪ αγ  εἶθ5 τ οὶ 10 ἀο68 ποῦ Βῃ8 76 
ὙΪῸῊ [06 ΑἸοχδηαγίδη νογβίοη οἵ “θγθλδῃ. Τμθ6 σογὰβ μυθολόγος (11. 28), δηὰ ὄφλησις 
(1. 8), ἀο ποὺ οσςῸν οἰβοινογο ἴῃ (86 υχΧΧ., Ιου 65 ἰῃ σγαπιπιδίϊοαὶ οοηβίγιοὕοη 8.6 
ΦΘΏΘΓΔΙΪΥ γοέθγϑ]θ ἴο ἃ οογγιρὶ ὑοχὶ, ΟΥ υπβυσορββέι! οἴογίβ ἴο δοοοιημηοάδίο [86 ατοοκ ἴο [89 
Ηδοῦγὸν βουσί. 



ΒΑΒΌΟΗ. 
ασπετε-πετκττινς βυταιεα ες τταῖσες 

ΟΠΑΡΤΕΕΒ 

1. ΑΝ {686 αγό ἰδ6 ψοχὰβ οὗ ἐἰῆθ Ὀοοκ, το ΒΑγποὴ βοὴ οἵ Ν,οσΐδβ, βοῃ οἵ 
2 Μδδββθϑβ,2 βοὴ 1 οὗ βιεάθοίϊδβ, βοὴ οὗ Αβδάϊΐβϑ, βοη ἷ οἱ ΟΒ]οΐδβ, τυσοίθ ἱπ ΒδΌΥ]οΩ, ἴῃ 

{86 ΒΓἢ γοδγ, ὁπ ἢ 86 βϑυθῃί ἄαν οὗ (86 τροηί ἢ, δὐ (86 {π|6 τ θη ὁ {86 Ομ ἀβδῃβ 
8 Ἰ00Κ Φογυβαίθσα δῃᾶ Ὀυγηὺ Ὁ ΙΓ ἢγθΌ Απα Βαγθοὶ τοδᾶ δ (86 πογαᾶβ οὗ (18 Ὀοοὶς 

ἴη {π6 Βοαυΐηρ οὗ Φθοδμοπῖβϑβ, βοη οὗ Φοδοίσῃ ὃ Κίῃρ οὗ Ψυᾶδ, δὰ ἴῃ {16 βοδτίηρ ἢ οἵ 
4 411 (86 ΡΘορ16 (πδὺ οϑιηθ ἰο ἦδαγν [6 ὈΟΟΚ, δπὰ ἴῃ {π6 Ὠθαγίηρ οὗ [86 ΤΑ] ὮΙΥ ταθη,ὃ δηὰ 

οὗ (16 Κίηρβ᾽ Β0η8, δα ἴῃ ὑΠ6 μδαγίηρ' οὗ ὑπὸ 6] 4618, δῃὰ ἴῃ {86 μθαγίηρ ὅ οἵ 411 (86 
ἼΡΘΟΡΙΘ, ἔγοσα {86 Ἰονγθδύ ππίο ὑμ6 μἰρμοβί, Ὁ ουδη οἱ 411 ὑμϑῖὰ (πᾶὺὶ ἀνγθὶ]ὶ δ Βδρυίοη, 

ὅ Ὁγ ἰδ τἷνϑν δυᾶ, Απὰ 1 (μ6ὺ πορί, δηὰ δ 148 64, πὰ ργαγϑᾶ 16 Ὀθέογθ {86 1, ογά. 
6, 7 ΤΏΘΥ τα 8180 ἃ οΟ]]Θο θη. Οὗ ΤΏΟΠΘΥ, ΒΟΟΟΓ ἢ [0 ΘΥΘΕΥ͂ ΓΔ} 8 ῬΟΎΘΓΙ ; δηα (ΠΟΥ͂ 

βοΐ τί δ ἰο ΨΦ6:πβαίθια απΐο “οδοῖτα 15 186 λίσά ργιθδί, βοὴ " οὗ ΟΠ ]οίδβ, βοὴ οὗ ϑδίοπι, 
δηα ἰο {86 ρῥτθβίβ, δῃα ἰο 411 {6 ρθορὶ]β ψῆο ὁ ψογθ Τουπα ᾿ν] ἢ Ἀἶπ αὖ 6 ΣΌΒ8] 6, 

8 αἱ ὑπὸ {ἰπη6 15. ἤθη δ6 Γϑοοϊνρα {μ6 γ688618 οὗ (86 Βουβθ οἵ {Π6 1,οτγὰ, ἐπα 6.6 ολΓ- 
τἱϑα ουὖῦ οὗ {86 ἰθῖιρ]6, ὑο γϑίασῃ ἐΐθηι ἰηΐο {π6 Ἰαπᾶ οὗ ὅπυ44, (86 ἰδῃίῃ ἄαν οὗ (λδ 
γπογί, ϑῖνδη, Ὁ παηιοῖψ, ΒΊΟΥ ν688618, πίοι βοάθοίδβ βοὴ 3 οὗ «“οβίδβ Κίῃρ οἱ ὅπἀδ 

9 λαά τηδᾶο, αἴξον ὑπαὶ ΝΑ Ποάοποβοῦ Κίησ οὗ ΒΑΌΥΙΟΣ ΠΔα ΟΑΓΓΙΘα ΑἸΥΔΥ «ΘΟ ΟΠ Ϊ88, 
δπα {86 ρῥΥΐποθβ, δηα π6 οαρύϊνθϑ, δῃα [86 ταὶρ πιθπ, ἀπα {ἢ 6 ΡΘ0ρ]Θ6 οὗ {86 Ἰδηά, 

10 ἔγοτα ϑογυβδίθμι, δηα Ὀσγουρηῦ ὑμθαὶ 5 ἀπο Βαῦγ]ου. Απα {δ6γΥ βαϊά, Ββϑῃο]ᾶ, τ 
Πδγθ βθῃΐύ γοὰ ΙΩΟΏΘΥ : 8πα 80 ὈᾺΥ “3 [0Γ ΤΏΟΠΘΥ Ὀυγηΐ ΟΠ ΓΙ ΡΒ, Δηα 5ἷὴ οἴϊδυίπρβ, δῃὰ 
ἱπόθῆβθ ; 8Πα ῥΓΘΡΘΙΘ Υγ6 τηθϑὺ Οἴἴθσίησβ,᾿" 5 δπὰ ΟΥ̓ΘΡ ΡΟΝ ὑπ6 4] αν οὗ {86 Ἰωοτὰ οὐῦ 

11 ἀαοά; δῃὰ ΡΓΆΥ ἴον ἴδ6 116 οὗ ΝΑ Ό ΠΟάΟΏΟΒΟΣ Κίηρ οἵ ΒΑΌΥ]ΟΙ, δηὰ ἔον ἐδ 116 οὗ 
12 ΒΔ]ίλβαν 35 ἷβ Βοι, ὑμαὺ ὑΠ 6} ἀδὺ8 Δ Ὺ ὈΘ ὍΡΟῊ ΘΑΓΝ 88 86 ἄδγβ οὗ βθᾶσθῃ. Ἀἀπὰ 

[16 Τωοτὰ ν}1 σῖνθ τ8 βίγθηριη, δπὰ Ἰἰρηΐθη ΟἿΓ ΘΥ68, δηἰ γγ1ὸ 8}8]}] 1γ6 ὉΠ6ΘΙ [860 
Βῃδάον οὗ Ναρυομοάομποβον Κίηρ οὗ ΒΑΡΎ ]ΟΏ, Δα ὉΠάΘΣΡ (86 Βηδάον οὗ Βδ]ίΆβαν 

18 ἷ8 Βοῃ, δπὰ γ7ἵὕὸΘ 58}}8}] ΒΟΓΥΘ ὑδθπὶ ΙΏΔΏΥ αλγ8, δπᾶ Ηπα ἔδνοῦ ἴῃ ὑποῖν βίσῃ. ῬΊΆΥ 
ἴῸΥ ὰ8 8180 απίο {86 Ἰωμοσὰ οὐν Οοά, ἴογ γγ πᾶύθ βἰπηθα δραϊηβύ {π6 ᾿ωοσὰ οὺὖῦ Οοάᾶ; 

Ψεσβ. 1-2, --1.Ὰ.7Ψ.: ἴ6 δοῦ. 3. Μαδδδρίδδ. 8 απα ἴῃ (τ᾿ ἔσβοθο ἀσορα ἰδ ἐν Ὀοΐοτθ ἑβδόμῃ, τ [ἢ 111. 22. 86., δηὰ 
δά, ἰῃ οχάοσ ὅο Ὀτίης [80 ΤΟΥΒΘ ἰ0 ὨΔΙΊΤΠΟΩΥ ἩΪΓ γον. ὃ, Σιονάν αἴνοσ μηνός) 4 ψὮδὺ {{π|6 84 (ἐν τῷ καιρῷ ᾧ}. 

γοιδ. 8-1.--δ 4. Υ. : ἀἰὰ τοδὰ. 6 1., ἔλο δοὴ οὗ Φοδεαλβί᾽ηω. Ο ἴ οΒΙΒ (ἐν ὠσί, Ὀπὶ δο 8150 ἰπ τ 701] ον πᾷ 68866, 
Διὰ 1 ΤΘΏΔΟΣ 88 ΔΌΟΥΟ, 20Σ [86 δΔΚο οὗ πη ΖΟΥτη {γ)). δ᾽ ῃ0Ό]δὲ (δυνατῶν. ΟΥ̓. τον. 9). 9. οπιῖς ἴῃ ἔμο Πορσίῃᾷ. 
10 (αὐτῶν ἰΒ δι ρρ!ἰοὰ Ὦγ ΠῚ. 88. 49. 4]. ΤΊα ρῆγδδο ουῦ]ὰ Ὁθ ᾿ἰ γα γ, “" ἔτοπι 11{}1]6 απο ᾳτοδῖ.᾽") 21 (Ἐπ α]Ἱὰ που]ὰ 
Σεδλὰ υἱ τ ἰὯ6 ϑγτ., ἐπ Βαῤνίοπ απὰ ὁπ ἰλε τίσεν δ'μα, “ἴοΣ ὙΠοτΘ ΒΘΌΥ)ΟΣ [Δ γ ἀἰὰ ποῖ πεϑὰ [0 ὍΘ τοτο Ῥαυ σΌΪΔΣΪΥ ἀ6- 
δοσὶ θοὰ.᾽") 12 ΓΒ ΘΥΘΌΡΟΩΣ (καί). 12 οπιῖξ διιᾶᾷ. 14 (ηὔχοντο. Μαγρ., υοιυεᾶὰ τοισα. Οοἀά. 1Π. ΧΙ]. 88. 70. 81. 
91. 198. 228. 6ο. ΑἸὰ. δὰ εὐχάς ; 8]., εὐχαῖς. Τὺ Ὑὼ8 ΡΓΟΡΘΔΌΪΥ ἀπο ἰο τ μδὺ 20110 08.) 15 (Ἐπ δὰ νου ]Ἱὰ ΒΌΡΡΙΥ αὑτόν 
δίϊοσ ἀπέστειλαν.) 16 Φοδοιίμη (οἷ. γον. 8). 117 (86 Βοῃ. 18 γ Ὡ] Ὁ. 

ψαγδ. 8-12. 19 Α. Υ. : βδιὴὼθ ἐΐηθ. Ὁ (Τὸ τοδάϊηρς δἀορίοὰ Ὀγ Ετίἔζδοδο ἔγοιι " τηοαεὺ οὗ ἐδο Μ55,," Σιονάν, 6 αἰδὸ 
ἐδο τοδάϊηρ οὗ 11. ; ἐσχέ. γτες., Σειονάλ) 31:10 800. ΖΞΣ(ΕῸΣ αὐτόν, 111. ΧΤΙ. 88. 10. 87. 88. 90. 91. 198. 239. σο. τοοὰ 
αὐτούς.) 38. ἴο ὈᾺ0Υ γοῦ. 34 χηρῃὴδ (Ἐτ  ἐσθοῖο δάορίδ μαναά ἴτοιῃ 22. 88. 86. ἃ]. Οοὰ. ΤΙ. ϑυρροτίδ 86 ἐεχ. τες., 
μάννα. ΟἿ. 96Ὁ. χνὶ]!. 26, χΧἸ!. δ, ἴῃ Το οη ἀοΥ7᾽ 5 ἰοχὶ οὗ ἴπ0 ΧΧ. Ὑοσθ ἴδο δέον ζοστα 16 ἰουμᾶ. Τ6 τρλσρ. οὗ ἴδο 
Α. Υ. 86, “τ. ΘΟΣΤΌΡΕΙΥ 70. ππίπολα, ἰΠδὺ δ α νπεαξ ο7εγίπρ, ,," ὙὨΪΟῺ ἰδ6 ἀου Ὀΐ1665 οοστθοῦ. ἸΤΏΩΣΟ 16 ἐῃ9 Βδιὴθ σοϊδέδκο 

Τολὰο ἴῃ ἐδο ραδδβδροδ οἰϊδὰ ἔσοπι 997. ἴ᾿ (86 Ῥεηίδίοθοι, οὐ ἰδ 6 οΟἴδοσς μδηᾶ, 6 ΒοὉ.. ΤΊ, ἴα τομάδοτοὰ ἰὴ ἔδο 

ΧΧ. ὉΥ θυσία). 39 ΒΑΙΕμδδΑτ. 
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14 δηὰ πηΐο {πϊ8 ἄδγ [86 ἔυσΥ οὗ (86 1,οτὰ δπᾶ δἷα τυϑί ἦ ἰδ πού (γηθὰ ἔτοτα υ85.. Απά 
Θ 8588}} γοϑδα {818 ῬθῸΚ ΠΟ ἢ γγὸ ἤδνθ βδϑηΐ ὑπίο γοῦ ἴῃ ΟΥΘΓ 3 [0 τα κθ ἰύ ΚηονῈ ὃ 

1δὅ 1ὴ (86 Βουβθ οὗ (86 1ωογά, Ὡροι {Π6 ζδαϑίβ " δῃα βο]δθιὴῃ ἄδγβ. 
δοίοηφείλ τὶ ρ ὐΘοῦδηθδβθ, θαὺ ἀπίο τ οοηξιβίοῃ ὃ οὗ ἴδορβ, 88 Τὸ {8)6 Ιογὰ οὐ αοἂ 

Ἀπ γϑ 8818]} 547, 

16 δὲ δ (818 ἀδυ : υηΐο (86 πιϑῃ οἵ Ψυάξ, μὰ ἴο {μ6 πῃ δηὶβ οὗ Φοτγυδβαίθιη, πᾶ ἰο 
ΟὟ Κίηρα, δἀῃὰ ἰο ΟἿΓ ἈΣΙΠΟΘ65, Δηἃ ἴ0 ΟἿΓ ῥγΙθϑίβ, Δηἀ [0 ΟἿΓ Ῥτορϑίβ, ἃπα [0 ΟἿΓ 

17, 18 Τδίῃουβ ; γῆο " Ὦδνθ βἰπηθα Ὀσίογο {Π6 [ωμογὰ, δῃηὰ αἰβορογϑᾶ πὰ, δὰ μανθ ποί 
Βραυθηρα υηΐο ἐδ νοἱοθ οἵ ἐπ [κογτὰ ουὖγ αοά, ἴο νγα]ῖὶς ἴῃ {86 Θομπηπμβπαιπιηθῃίδ οὗ (0 

19 Τογὰ " (μαὺ [6 σάν Ὀοίοσθ οὺγ ουϑβ.ἷ δίποθ (6 ἀδΔΥ ὑμαῦ ([ῃΠ86 Τογὰ Ὀτουρηΐ ΟἿΓ 
ἔδίμοσ8 δ οαΐ οὗ [86 Ἰὰπὰ οὗ Εργρί, Θνϑὴ "5 απο {μ18 ἀδγ,}8 τσ αν Ὀθϑὴ αἀἰβορθαϊθης 
υηΐο (86 Τωοχὰ οὖν αοᾶ, δῃὰ γγὸ ἴᾶνυθ Ὀθθὴ πορ]σϑηῦ {πᾶῦ τγ71ὸ ἤδνθ ποὺ Ὠοαγὰ 16 δ 

20 νοΐοθ. Αμπὰ 80 δ {6 6ν1]8 οἰθαυϑθᾶ υῃΐο 8, δηα {Π6 οι ΓΒ6, νι ΠΙ6ἢ 6 1,ογὰ δρροϊηὐθά ὈΥ͂ 
Μόοββδβ δἷ8 βοσυδῃύ δὖ {Π6 ἄπηθ ὑμαὺ ἢ6 Ὀγουρσῇξ ΟὟ ἔδίμογβ οαἱ οὗ (Π6 Ἰ4πὰ οἱ Εργρῖ, 

21 ἰο ρῖνα υβ ἃ Ἰαπά {πα ἤονγϑίθ ἢ τὰ }]Κ ἃπᾶ ΠΟΙΘΥ, 88 δἱ ᾽δ 1Π18 ἄγ. Απαὰ νὸ 
Βοαριθηθα ποῦ "ἴ ἀπίο {Π6 νοΐοθ οὗ ὑπ6 1ογὰ οὖν αοᾶ, δοοογάϊηρ ἀπίο δ 411 (ἢ6 νογὰβ 

22 οἱ [89 ρχορμοίβ, ἤοτῃ ΒΘ βθηὖ απίο ἃ8; δπα Μ7Χ6 να θά, ΘΥΘΙΣῪ τω8ῃ, δοοουαϊηρ ἰο (δθ 
ἐπουρλι οὗ [18 15 νίοκοα μϑαγί, ὑο βοσνθ οἴμονς Ὁ σοάβ, απ ἴο ἀο 601] ἰπ (19 βίψῃὶ οἵ 
{8ο 1,οτὰ οὐὐ Οοά. 

Ψοτ. 14-18. ---ἰ ΟἹ. Βοοϊυε. χΊν!!. 10 ἔοσ ἐμο ἀϊσεϊπολύίοι Ὀοέτθϑη θυμός διά ὀργή. 
8 οοπζοααίοι (ἩΪ} ΕΣ ΣΟ 6, 1 ΘΟ δοὲ 
δορτῆς ; ἴοΣ δτ0 ὁΘοοοῃηὰ πογὰ 111. ΧΙῚΙ, 238. 4]. μδανο ἔδθ Ρ] τ. ; 880 Οργηε. ου ἔδμο Ζ0] ον ηᾳ.) 
ὧὲ εοἹηθ 0 Ῥαξ. 

Υτιεδοβο ἐπίτιϊκα ἀνθ' ΣΏΔῪ Δ γ6 {δ᾽ δὴ οι Βοΐοτο ἰ{. ὅθο ν:.). 
19 ;ὯἼ ΟΡΘΕΪΥ (κατὰ πρόσωπον ἡμῶν. Οἷ. Αἀὰ. ἰο Βείδ. ἰ. 18, δηὰ ἐδ 9 91]. 228. 238. 229. 0ο. ΑἸά. τυτὶἐθ αὐτοῦ ἴοΣ κγρίον). 

Ῥζοδβεωΐ Ὀοοῖ δὲ ἰΐ. 14. 19). 
νον. 190-22. -- ἸἸΑΟΥ. : ζοζοίδιθοσα 15 γί ούοι (καί 'ἴ6 οἱ ὐρὰ ἰπ 22. 286. 106.). 

19 Ὀαδ ΦΥΘΣΎ ΣΩΔ 20] ονοὰ πο ἱτηαρίηδίίοι (ἐν διανοίᾳ) οὗ ἰδ οὐσῃ. 

ΒΑ. Υ." ον ἴῃ ογθσγ. 
ὕσαι πὶ ἀπεστείλαμεν, δπὰ οὐ νὰ ἀναγνώσεσθε). 4 (ἐν ἡμέρᾳ 

δ (8ὸ οορέπείοιι. 6 ἐξ 
Ἰ ἴδοι (ἀνθρώπῳ, Ὑ οι ἰα ἴο Ὀ6 τπηδογβίοοα ἀἰδέτὶ θυ ΕἸ γ6}]γ, ὁ’ ΘΥΘΤΥ͂ τδῃ } 8 70. νὸ (ὧν. 

ν ογιΐίς οἵ ([Βο 1οτὰ (ΧΙῚ]. 23. 26. 88. 40. 70. 86. 87. 90. 

12 γ»γοδοῃηὲ ἀδυ. 4 ἴῃ ῃοὲ 
17 Νου συ 6 1085 τὸ δγο ποὲ μορχκοηϑὰ. 18 (ἡ, 6.. ἰὰ 

30 δίσδῃβο. 

ΟἜΑΡΤΕΕ 

Βοος. [16 Μ᾽ οτοΐοσο (κα). [ὅκ{ ἀ{ἀ6 ὧδ ἰἐ ἐς 0 δε6 (ὡεῚ. 
ϑοῦδο, ποίισοιλειαπαΐηᾳ). 

Ψον. 1. [Ἷπ (οὰἁ. Π. τἰδ6 Βοοῖκ οὗ Βαγιοὶ ἰδ 
ἀἰνϊάθὰ ἰπῖο πΐμϑ ςἤ ΡΟΣ Β ΟΥ δϑοι οη8, Δὶς ἢ 8ΓΘ 
ΒΟΥΘΓΆΙΪΥ αἰαιϊρι θὰ ὉΥ Ἰοίζεγβ οὗ 6 ατθοκ 
αἰρῃαθοῖ. Τὴ6 ἢἤγδο αἰνίϑίοη ἰβ αὖ ἱ. 14, απ ἴῃ 
ΟΙὮΘΥΒ 85 20] ΟὟ 5: ἱϊ. 11; 111..1 ; 1.1.9; 1]. 24 ; ἵν, 
δ; ν. 19: γ. 80. -- Ενα]ὰ τηϊη κα ἰδ ἴ86 ονυϊαθϑηῦ, 
ΦΥΘῺ ἔγοιῃ ἴἢ6 ΤΩΘΠΠΟΡ ἰῺ ἩΠίΙσοἢ [Π6 ὈΟΟΚ ΟΡΘΏΒ, 
ταῦ 10 89 ἱητθηἀοα ἴο ὃὉθ διίβομθα ἴο π6 Ῥτορἢ- 
ΘΟΥ οὗ Ψεγοιίαἶι, “ βίῃοθ 20 ἱπάοροπάθην τεγί ΠῸ 
ςουἹὰ τῳ Ὀομίη." δὅδο6 σγορῆ. ἀ. Αἰι. Βιηάεε, 
ἐϊϊ., Ρ. 252. --- Το ζοηΘΔΙΟΡΎ οἵ ΒΑΓΌΟΘΝ ἰδ Πονν ἤΘ ΓΟ 
Οοἶθο 80 ἔ:}}ν χίνθη. ΟἿ. ον. χχχίϊ. 12; χχχνὶϊ. 8. 
-- Τίογο ἰβ ἀἰ ογθησθ οὐ ορίπίο ἢ 186 αυοδίϊοῃ 
ΒΟΥ τισὶ ιυογαῖς Οὗ (λὲ δοοῖς ΒΟ] ἃ ὈΘ πιδὰθ ἴο 
ἱποὶυάθ. Ἀθύθος δαγβ, [Π6 γ᾿ 016 ψοσῖς Ὀθίοσα τ8 
ἴο οἴδρ. ν. 9: ΕΥΖΒΟἢθ, ΟὨΪΥ ἴΠ0 ΡΥΔΥΘΟΙ, ὙΘΓ8Θ 
15 ΕἾ. ; αὔονο 8]}, ποῖ 11}. 9 ΤΕ. 

Ψοτβ. 2,3. Το Οα  ἀθραηδ τοοῖς ΦογαΒαϊο οἡ 
(Ὦ0 πἰπῖἢ ἀΔΥ οὗ τ06 ἐουγἢ ποτ, πὰ Ὀαγηΐ ἰΐ 
ΟὨ ἴπθ ἰδϑηί ἀλγ οὗ ἴμ6 ΒΕΓ το. ὅ.66 26 Γ. 
χχχῖὶχ. 2; ᾿ἰϊ. 6,12, 13. ἩΟοΥ͂, ὑπο, 18 ὉΠ γοσθΘ 
βοίοιθ ἃ5 ἴο ὃ6 οχρ!αἶποα 3 Ἐν] ὕγβῃβ]αῖθβ : 
““δεΐογε ἴῃ τἷπθ ἴπθ Ομ δ᾽] 688," οἵο., τοδάϊΐηρν 
πρὸ τοῦ καιροῦ. ὕδῆπ δπὰ Βοσι πο] ἀξ, οα τΠπ6 οὔθ Γ 
παπὰ, ὑγαμθὶδίδ: “αὐῆεγ τπ6 τἰτηθ [86 ΟΠ] ἀοδη8,᾽" 
οἴς. Βοιίδ ΓμοοΥΐῈΒ. ΔΘ βί πη ρ16 σου θοῖαγοβ. [6 
γοιθ πνου]Ἱὰ οἴδηρσα ὅτει ἱπῖο μηνί. ὙΠ6 ρ88- 
ΒδρῸ ἷδ ῬτΟῦΔΟΪΥ ΟἰΓΠ6 Ὁ ΘΟΓΓυρίΘα (88 τηὐχἢι 4180 
ἈῸ ἰπίοιτοά ἔγομι ὑπο ἔδει ὑπας [Ὧ6 Ὠδλπγθ οὗ [ἢ 6 
ΣΩΟΏΓ 8 ποῖ Ζίνθ})}, ΟΥἹ 16 ὙΨΙΟΣ ἢ88 Ππηδᾶθ 8, Πγΐ8- 
ἴ8Κο. ἴζτ 5. δὴ ἱπιθγοβιίΐηρ οοἰποίάθῃσο, ἤἢονγθνου, 
[δῶὲ (πο δοπιαπδ ἀἰὰ δεῖ! }}} [8 Κὸ δηὰ ὈΌγη ἘοπηΘ 
ἴῃ (06 ΒΓ γοᾶσ οὗ ἴῃ ταῦ δὰ οὐ ὕΠ6 βονυϑῃἢ 
ἀδγ οὗ [8 τοπῖβ. Βυῦ {ΠἸΘΣΘ ἃγὸ οἵποσ αἰ βῆςι)}- 
Ὧοϑ ὑμδὴ ἴΠ0 πιδίίθε οὗ ἀδίοθ ἴο Ὀ6 δοοοπηῖθα ἔογ. 
Ασοοτάϊηρς ἴο 3 Κίηρβ χχν. 97, Φϑοποηΐδβ γοιπαϊμοα 
ἐν ἐπιρτίδοππεεπί πὶ ΕνῚϊ Μοχούδοι δοοοπάθὰ [ῃ0 

[ΒγΟΏΘ; διᾷᾶ ἤγότῃ 76Γ. ΧΙ. 8, 6, 4., τὸ Ιθάσῃ (μδὲ 
Βαγυοῆ, δἴδος (η6 ἀοδιίιγυςστίοη οὗ “Ψογυδβαίθη), 8.0- 
οοτηραηϊοα Ψογειΐδι ἰοὸ Εσγρε. ΤΠαῖ πο τψϑηΐ (0 
ΒΑΌΥ]ΟΩ δέιογ 06 ἀθαὺ οὗ Ψογθπιίδί, 88 βοιὴθ 
ΓΓδα τ οὴ5 τη, ἰδ ἱπάθϑα ροβδίὃ]θ ; Ὀυΐ, δοοοΓὰ- 
ἱῃρ ἴο ΟΥ̓ΘΥ τιϑαϊτίο 5 θα Π8}}ν ψογῖην οὗ Ὀοϊ ἑοῦ, 
6 αἀϊορὰ ἴῃ Εσγρι. Ζιὸ θοῦ, τπογθονοῦ, (πδὲ 
Βατγῦς} αἰγογγαγὰβ τοίαγηθὰ τὸ Βϑῦγ]οπ ἰ8 οοη- 
ὈΓΆΣΥ ἴο [Π6 Σεργοβοηϊβτίοη οὗ [Π6 Αἱ ροσαίψρϑε γ 
δΒαγνμεὴ (χ. 31), 825. νν6}} 85 οὗ πε Εῃϊορὶς ποτ, 
7Τὴε Κεεί οὔ ἰδὲ Ἡζονγάε 977 Βατιιοῆ. 8886 Ἰηϊτοά. 

γον. 8. ἴΔτέ, τοῖο σατηα ἰὁ ἰΐδς δοοζ. (Οἱ. Αἀὰά. 
ἴο βίῃ. ἵν. ὅδ: “1 ποαγὰ Ὧν ζδύμπογβ᾽ ὑοοῖκ ;᾽; 
ἃπά 6 ΒΟΟΚ οὗ Εποοῦ χὶν. 24: “ὐοωθ.. .. 
ἴ0 ΠΥ ΠΟΙΥ νογάβ.᾽ 

γον. 4. Το γίνου δΒυᾶ. ΤΠῚ8 ΤΥ ὁδηπῃοῦ 
νυ ἱτἢ οογίαἰ ιν 6 ἸἀΘητἤθ. ϑοιὴθ ἢδνο Γπουρῆϊ 
ἰδ ΔΏΟΙΠΟΙ 86 οὸγ ἴ6 ΕἸΡὨτγαῦθβ ((ΟὐΑἸπιοῦ) ; 
ΟΥΠΟΣΒ, Γπδὺ ἴτ 18. ἃ ὈΥΓΔΏΘΙ βγη Ὀοῦνγθοι (ἢ0 
ΕῸΡὮὨγαῖθβ δὰ ἴΠ6 Τὶ ρτίϑ, τθγο 8. σογίδίη οἰ(ν, 
Σόειτα, εἰοοὰ (ἀτοι9). ῬΓΟΌΔΌΪΝ ἱδ νγὰβ ἃ Ἰ00Ἀ] 
86 ἔῸΓ ΒΟΠῚΘ σΔΠΑΪ ΟΥ ΔΓΠῚ οὗ [86 ΕἸ ἢΓΑῖΘΒ 

νεσ. 6. Καθὰ ((οἀά. 11. αρτοῦβ στ 1ΠΠ|. ΧΙ, 
28. 4]. ἴῃ τηἷ8 ἤοτγπ), Ταῦ ἤδη καθό) ἑκάστου 
ἠδύνατο ἡ χείρ. ΤΠ6 ΤΧΧ, Πδ8 δὲ Ὠοϑαΐ. χνὶ. 17, 
ἕκαστος κατὰ δύναμιν τῶν χειρῶν ὑμῶν. ΟἿ. αἰδο 
μον. ν. 7. 

νεγ. 7. ΦΔοβοίηι ἰ8 ἀϊβείρη 594 ἔγοτῃ ΓΠ6 ΟΠΟΥ 
Υἶθϑῖβ 88 ὑπουρῇ ᾽6 σα γθ πἰρῃ ρὑγίοβυ. Βυΐ πὸ 
μὴ ργίοδῦ οὗ (8 πϑῆθ ρΡΡΘασΒ ἘΠῚ] ἃ Ἰαῖον 

ροοᾶ. ΟἵΓἴἁ. Φυάι}} ἷν. 6, χν. 8; ὅ08., “πέΐρ., χὶ, 
δ, 81. οι τἴῃ6 ΟΠα!ἀθη8 ἴοοῖκ Φογαβα]θηι, 
ϑΟΓΆ Δ ἢ ν88 ἰσ ργίθεῦ. {6Γ. 1]. 324. Ἐειυβοῦ 
τῆ ϊηἶκ8 Φοδοῖπι δἰ ΡΥ γεργεδοπίθα ἴθ Ὠἰχῇ ρῥγίοϑδς 
ἰῃ Φοτγιδδ] πὶ ἰοῦ [η6 ᾿δίῖοῦ πδὰ ὑδθθῃ οαγγοά 
τ τα ἴο Βαῦν]οῦ. 

6. 8. Ὧθ Ρόσζϑοη σϑίοσσοα ἴἰο ἰ8 Βδσζυς. [ἐς 
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ταϊσῆν 6 ἱπέογγοα ἔγοιπη {Π|18 γϑῦβο τῆδῦ ἴΠ6 [ΘΠ 0]6 
81}}} βϑιοοά. 8366 4180, Ὀ6]ονν, γθῦβθϑ 10,14 - ἰΐ. 16. 
Ὗ ὁ ἤπά πον ΒοΥ6 ΔΠῪ σοηῇτγιηδιίοι οὗἩ ἴΠπῸ ΘΧΌΓΔΟΙ- 
ΑἸΏΔΓΣΥ δίδιοηθηῖβ ἤοΤῸ τηϑάδ; δηά, ἱπάθοά, ἴΠδῖ 
ΔΩΥ Ρϑτὺ οὗ [6 ἐπχηϊζαγο οὗ [86 ὕὈθι0]6 ῬΓὯΒ σδΥ- 
γϑὰ ὕδοῖς ἴο Ζοσιβα]οπι ἀπτίηρ τἢ6 οἴ πιὸ οὗ 
ΝαῦποΠΟἀομ βου. 8. τν6]1-ἰρ ἢ ἱπογθά 8]6. [Ὁ ψγὰ8 
ϑοϊοπμοῃ ἯΠὸ δὰ νθ886}5 τηϑθ ἔ0Γ [6 (ΘῈ Ρ]6. 
ΟΠ 1 Κίηρβ χὶν. 26; 2 Κίπρβ χχὶν. 158. ὙΠῸ ρδλ- 
Β8076, ΤΠ ΟΓΘΟΥ ΘΓ, Β66Π18 ἴ0 σΟΠῆϊοϊς τ ἢ Φογ. χαυὶ. 
16 ἔ.; χχυ]!. 8; χχίχ. 4 ἢ. Κμραςκος (Ρ. 212 {.) 
Τολὰβ ἔογ “ ϑοάθοϊδβ " “Ψοδοίπι " (οἴ, δον. χχὶϊ. 
18 ; ΧΧΥ͂. 1; χχυ]. 1; χχχνΐ. 9), 16 δοϊάΐηρ 
ὑμαῦ, “ Ηἰδύοσί αν οοπδἰἀθτεά, [86 δμῖσο βαρὰ οὗ 
{815 8.ἢ γδσβθ διῃοῦηῖβ ὕο ποιῃϊηρ." 

ερ. 9. Αμὰ {86 οαρίϊνοΒ. ΤΠδ τίου ἰδ 
ΒΌΡΡΟΒΘα ὈΥ͂ ΒΟΠῚ0 ἴο μᾶνθ ὕθθῃ β ΠΥ δὲ {}}}8 

Ἰηἰ οὗ ἃ [δι] σὸ ἰπ τσαμπεβ]διίοη, δηὰ ἴο ἤανο ὈΘΘΏ 
οἀ ἱπίο ᾿ξ ὈΥ 186 τε οτίην οὗ ἔπ ϑδορτυδρίηιϊ δἵ 
ον. χχίν. 1, δῖον [Π6 Ὀγϑβοπῖ Ῥϑδβαρθ ΟἸΟΒ6}Ὺ 

20] οα. Βυῖ [Π6 Ηθοῦτον ψογὰ ΟΘΌΏ, τοπἀδγοὰ 
ὃγ ὑπο ΠΧ Χ. ἴῃ Ζοσοι δὶ) δεσμώτης, 88 ἃ Κἰπατοάᾶ 
Βὶρ εἰδεδιίοη ἴῃ ΡΒ. Θχ]. 7 (γμτγίβοπ) ; 18. χχῖν. 32 
()»20ογίγο88); χ]ῖῖ. 7 (,)εἰἰεγ8). ΤΠΘ οδριῖνοθ ΠΥ 
δᾶνθ ὕθθη Ποβίδροθα οὗ Ὠρἢ τγδὴκ, ἴῃ τ Πίοἢ σ886 
[Π0 νογὰ τσ οῦ]ὰ πού 6 ουῦ οὗ ρμ]8Δ66 ἴῃ ἔθ οοη- 
ΒΈΓΠΡΒ: τ 

6. 10. Καὶ περὶ ἅ ας, ἵ. 6., ἴ0Υ εἰμ ΟΠΣ- 
ἴπᾷα. Οἵ 2 Μδρῦ. ἢ, Π1τὴς 

ον. 11. ῬΓΘΔΥ [0ὼΣ 189 ὃ οὗὨἨὨ ΝΑΡΟσΒοδουο- 
ΒΟΥ. ὅ83860 1 Επά. νἷ, 81, 66 ἴῃ ἃ Βἰ ΠΩ Γ ὙὙΆΥ 
ῬΑΤΕΥ ἰδ ἀοείγοὰ ἴον ᾿αγίυβ δῃὰ ἢΐ8 οὨ ] άσθῃ. 

Ζ. αἷδο “ει. χχίχ. 7; 1 Μβος, υἱῖ. 38; 208., 
«Απίϊς., χὶϊ. 2, ὃ 6. --- ΒΑ] ΙΆ8ΑΓ, ΟΥ 88 δἰ δον ἤΘΓΟ 
Ἰβὼμ “ΒοΙ ΒΒ ΣΑΣ," ἰδ ἤθτθ “8110 [ἢ6 80η οὗ 
ΔΌΘΘΠΟΔΟΠΟΒΟΥ, 848 πῃ ἴ)4ῃ. ν. ῶ. [τ ΤΏΔΥῪ ἴῃ 

ΒΙὈ] ᾿ς] Ἰδησυᾶρο πηθϑῃ 20 ΙΏΟΥ6 ἐμδη [ἢ δὲ ἢ6 ἯΔ8 
8. τ ἀβο;, ΟΥ ἀθδοθμάδηϊς. 1 αν] η5οὴ ἢ88 πηδᾶὰθ 
ἦξ ΓΟΙΟΥΔΌΪΥ οἰθαῦ ἴπδὶ ΝΑΘΌΟΠΟΔΟΠΟΙΟΥ νγ88. τ} 
τα ἀἴδμοῦ οὗ ΒΑΙΆΖΑΣ ΟἹ ἴπῸ τοῦ ΠοΓ Β Ββ[ 46. 
660 δι) 8 Δ ἰδ. Μϊςοί., αὐτὶ. ““Β 6184 :Σζαγ." Βαϊ 

ἐξ ἰδ ἢ ονυϊάδηΐ δηδοῃγοηΐβη) ἴΟ δββοοίϑιθ ἢΐπα τυ ἱτἢ 
ΝΑΒΟΠοάομοβοῦ ἰῃ {Π|8 ΑΥ, 48 [6 ψὰ8 ρὰϊ ἴὸ 
ἀθδί ὈῪ Ονγιυβ μϑδῦ [Πδ δπὰ οὗ [ῃ6 βουθῃιν γὙΘΆΓΒ 
οὗ οχὶϊο. ΟἿ, Βδν)ηβοι, Αποίεηὲ λήοη., ἰἰϊ. 70 ἔ. 

γεν. 14, ᾿Ἐξαγορεῦσα. ΤἢΘ τηθδπΐηρ αίνθα 

ΤΗῊΗΒ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 3 

{πΠ1|8 ψοσγὰ ὈΥ 1Π6 Α. Υ. σου ]ὰ 6 Δ]}) 8 0] 88 ἃ 
ἀογνοα οὔθ. Οἱ. τ χχ. δι Εζ. χὺῖ, Νοῖ. ἰχ. 
8,  ΠΟΥΘ ἰδ 8 δ᾽ π| 1]. ππρὰ ἴῃ [ἢ 8686 οὗ νιαξὲπῷ 
οοηγεββίοη. ἸἘΚΏΘΌΟΝΟΣ 8180 το πύοσβ ΟΥ̓ αἷς δεζεπηῖ- 
πῖδε, αΔ α σοη ξεεβίοη. --- Ἔν ἡμέραις καιροῦ. ἘΤΊ ΖΓ 6 
ΜΟΘΪὰ Τρ κΘ καιροῦ ΒΥΠΟΥΙΊΟΙδ ΠῚ ἑορτῆς οὗ 
[η6 ργϑοράϊηρ οἰδῦβθε. Βαΐ ἰξ ἰδ τηογθ ᾿κοὶν [πὲ 
[η6 ψοΥὰ νγὰ8 ᾿π ΓΘ Ὡ Ὁ] 8}}ν ἀδ6 8 ἔογ {86 βαυῦδιμα, 
ἀπὰ ἴο αἰδιεϊηρυ δ τποπὶ ἔγοπι [06 Οἵο ἀδνᾶ 
τηθητοποα. ΤΙνβ νίθυν ἰβ οοπῆγιηθα ὈΥ δηοίθεσ 
ἈΡΟΟΓΥΡὮΔΙ τοτκ, [ΠῸ δο- δ] θὰ Ζ γε 1, εἰεν 977 (Λα 

τίν Βαγιοῖ, νυ ϊς ἢ τν88 πάρι ὈῦΘα]γ θαβοά οἱ 
[6 ῥγοϑθῃΐ θΟΟΚ, δηὰ νυν ἱοἢ ἴῃ [86 1,αιτΐῃ ὑγϑη518- 
[ἰσῃ γτοδάβ : “ Εἰ ἐβυαι "πα)ογίέηι υοδίγογαπι, δοἰεπ- 
πιίαίιπι ἐλογ πὲ οδίϊοϊδοαιιῖπι.᾽" ΟἹ. 
Ἑαντίεἰυδ, Οοά. εειάερ. Ῥεί., εἴς., ἰἰ. 158 ; Δ1]Ξ0, 
Ἐννα]ά, Ῥγορλ. ἃ. Αἰι. Βιιπάεε, ἰἰϊ. 203. 

νογ8. 15-18. Οἱ Ὁ δῃ. ἰχ. 7-10, οὗ πῆϊοῖ [18 
ρῬϑέβαρ ἰβ ὩΘΑΣΪν ἃ ΠἸΌΘΓΆΙ τεργοάἀδοίίοῃ. -- Βϑϑα 
ἀἰδορεάίδην υπΐο, ἠπειθήσαμεν, νὶτ ([Π6 ἀαιῖνο. 
Α Ρδου δ. σοῃδίγασιίου (118 γουῦ ὈΘὶὩρ Ὁ808}}γ 
ζο] ]ονσοὰ ὈΥ πρός ἴπ {Π||8 86η86), δῃα, δοοογάϊησς ἴο 
Ἐγχθοῆθ, ἔουπὰ ΟἿ ἴογθ. ὅθ0 νοσρο 19. ἴῃ 
ΨΘΥΙΘΘ 18, πορεύεσθαι ἰδ 8150 [0] ονγοὰ ὃν 6 ἀδίϊνα, 
νου ϊ ἃ ργϑροβίο (οὗ. ΤΧΧ. δἱ 3 Κίηρε χνὶξ. 
8), ὙΠΟΙΘ Ὸ δου ἃ δᾶνθ οΧ ἐν. ---- Ἡμῶν, 
ὧν. ϑοπιηθ ἴδκα ὧν ἔονγ ἀνθ᾽ ὧν, δρεαιδε. 80 ἴἢ6 
Α.Ο Υ̓͂. Βαι ὶξ ἰΒ τηογο ἢ" Κοὶγ [86 ἰδ γγᾶϑ ρυῦ Π8Κ1}}- 
ἔᾺ}1Υ ἰὼ {πὸ χοηϊοῖνο ΌΥῪ διγδοιΐοι πὶ ἡμῶν. 

ΘΓ, 19. μεθα (ἦμεν, 22. 86. 48. 5]. 62. 88. 
96. 198. 231.). ἴη ἵνο ἰαῦμς ν, ἰ ἴ9 Νον Τοεῖἃ- 
τηθπῦ [8 ἔογτα 8 βαρρογίοα ὈΥ͂ Μ88.,-- 
Μαῖι. χχὶϊ!. 80; Ας χχνὶϊ. 87. μου (Ρ. 80) 
ΤΟΠΙΆΓΚ5, ΠΟΎΤΘΥΟΓ, 1Πδὺ 0 ἀο066 ποῖ ΔρΡΡθδὺ 1ἢ ΔΩΥ͂ 
βοοὰ πτίϊοσ. ὌΤΊορο]]65 πὰ Τἰδεμοηάοχέ δορὶ 
16 δ'8ὸ δα Ερῆ. ᾿. 3. Οἵ. Βαυιηδηῃ, Ρ. 50. -- 
Ἐσχεδιάζομεν. ΤὨΪΐθ ποτὰ ΟΟΟΌΤΒ ΠΟΥΠΟΣΘ 686 ἴῃ 
ἴ)9 ΧΧ. ΪἿΪῃ 8 ἰσζϑμδὶτῖνο δοηθὸ ἰδ ἸΏ ΔΏ8, 29 
ο α (λίηφ οῇλανὰ ; ἘΡΣΒΒΘΠΥΘΣ τὸ δὲ πεσίϊσεπέ. 
ΚαθθοκοΥ τοηάθΓΒ ὈΥ σεέγοίξί, : 

γεν. 206. ΤΒΘ ρῆγαθε, αϑ αἱ ἐλ ἄαγ, ἰδ ἴο ὉΘ 
οοπποοιοα τὲ τ ὕΠ6 ἤγοῦ ρατῖ οὗ (Π6 νΟΓΒ6 : “ἘΕν1}8 
εἰδανϑὰ υπῖο τπ8,᾿ οἷς., “848 δῇ (18 ἀΔγ.᾿ Επούςκου 
ΒυΒροοῖβ ὮΘΓΘ (88 δὲ 11}. 4) 8 τηϊδιγϑμπβίδιίοη, δηὰ 
Τϑηᾶθτθ (ἰ6 νου ὈΥ εὔσοες δἱοἡ ὥδεν, ιρας 
ομὲ οὔθ Ύ.. 

ΟΗΑΡΤΕΚΒ Π. 

1 ΑΝ βο3 {Π0 ΓΤ τηδὰθ 3 σοοῦ ἶ8 ψοτα, τ Ὠ]Οἢ 6 ῬΓΟΠπουποθαᾶ δραϊηβὶ ὃ πι9, δπα 
δραϊηϑύ ΟἿ» Ἰυᾶροβ {παὺ Ἰυᾶάροα [8Γ86], πὰ αραϊηβῦ ΟΡ Κίηρβ, δΔῃηα δραϊηβί ΟἿΓ ῥγΐπο68, 

2 δῃᾷὰ δραϊηβί (86 τιθῇ " οὗ ἴβγδθὶ δπὰ Ψυάδ, ἴῃ ὑπᾶὺ ἢ6 ἢ88 ὈτουρὮί ὃ ὍΡΟΙ 8 στοδλί 
60118, 80 [ῃδί ἰὑ γγᾶβ πού ἀοῃϑ εἰβοισῆθγα ἀπᾶθὲ (ἢ 6 Ἧ]1016 ἤθϑύθῃ, 88 ἱΐ ψγἃ58 ἄοιιθ δ ἴῃ 

8 Φογυβδίθηι, δοοογαΐηρ ἴο 186 ὑΠΐπρδ ὑπαὺ σγ 6 γι ἐὕθη ἴῃ {Π6 ἰὰνν οὗ Μοβαβ : ὑπαὶ τὸ 
Βῃου]α Θαΐ, ΘΥΘΓῪ οπ6 Ἷ (ἢ ΗΒ} οὗ 18 βοῃ," δὰ ΘΥΘΓῪ ὁΠ6 ὅ {86 ἤθ8ἢ οἵὗἩ ἈΪ8 ἀδυρμίον. 

4 Απᾶ δε 1 ἀ6] νογθα {μ6πὶ ἐο δθ ἴῃ βυ ]θοίΐοη ἴο 4}1 {μ6 Κἰῃρᾷάοπιβ ὑπδί δγθ τουμπᾶ 
δθουΐ 08, ἃ ᾽5 ΣΘΡΓΟΔΟΙ δπᾶ ἃ 15 ἀθβοϊδίίοι δπιοηρ 411 (86 ρθόρὶθθ ὑδμδὶ δῦ σουῃᾶ 

γόογβ. 1.8. -Ἰ ΑΨ. : ἘΒοτζοίοτο (καί εοπβεοιμίσεν; οἴ. 1. 20). 

10.) 4 (ἄνθρωπον -ΞΞ "' ΘΥΟΥΥῪ τηδὴ "ἢ: οἵ. ἱ. 1δ.) 

5 μδίδ τδᾶθ Ὁ (ἐπί. Ηοδ., 2} οἵ. σετ. χυΐ. 
δ (ρ Ὀτίηρ (ἰπδὩ. τε ἢ τοῦ : 11. 20 ἐλαὶ, Ὁ ἴπ Ε6Ώ59, ἐπ ἐλαΐ ; εἴ. 

ΠΟΥ, Ρ. 8241. ΤΏ Α. Ὑ. τολκο ἰδ ἀοροπάσδῃϊ οἱ ἐλάλησεν ; Ὀπὲ ἰξ ἰδ ἰο ὍΘ οοῃηθοίοα νυ] ἢ ἔστησε). δ ρίδευοα, 
ΒιιοὮ 85 ΠΟΥ͂ΟΣ Βαρροηϑὰ ὑπ ἔπθ Ἡ;ῸΜῸ1]9 βθδᾶνσει, 86 ἰξ σδῖὰθ ἰ0 ρακα ἰὴ 2. (κακὰ μεγάλα, ἃ οὐκ ἐποιήθη --- Οοἀά. 11]. 1Π. 
ΧΤΙ. 88. 49., δ ἃ ΤΩΔῺΥ ΟἴΟΓα Ὦδνο [16 τοδάϊηκ ἰπδιοδὰ οὗ ἐποίησεν οὗ [ἢ ἐεχέ. γε. --- ὑποκάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ καϑὰ 
ἐποιήθη ἐν Ἵ. ΟἿ. ΗδΌ. δι δ. ἰσ. 12, οὔ ποι ῖοὶ 10 16 8 ΠΟΔΙΙ͂Υ Ἰ ἴδ Γ᾽ 6] ὑγϑπβ δι! 9). 

10 ον ἀδυκθῖοσ. 
23 ἴο ὯΘ ας ἃ. 

ἄνθρωπον) 8 οἴ ϑῦῆ. [Ὁ ογπὶϊξ ΘΥΟΣῪ ΟἿΘ. 
γοΣ. 4-8. ---Τ1Α. Ψ, : Μοζϑονοσ δ6 Βαδίῃ. 

Τ 8 θη δου] ὰ οαΐ (τοῦ φαγεῖν ἡμᾶς 

18 φγιίὶΣ α (᾿ τι σϑοο δάορίο εἰς ὈοΐοΣο ἄβατον ἔτοπι 11 
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ὅ δουΐ 8, ογα {86 Τιοτὰ βοδίξογθά ὑμπ6πι.2} Απᾶ ὉΠ6Υ 2 χοῦ οδϑὲ ἄονη, δῃηᾶ ποὺ 
οχδὶίθα.8 δϑοδιιβο γγ7χ6 ϑἰηηθᾷ ὁ δραϊηϑὺ [86 Ιογὰ οὐγ αοά, ἴῃ ὑπδί το μθαγκαπϑᾶ πο ἢ 
ἀῃίο ἢΪ8 γοΐοθ. 

δ Το δ Τροχγὰ οὖν Θοἂ ἀρρεγίαϊποιἑ τὶρ δου 688; Ὀὰΐ ἀηΐο ὯΒ δηα ἴο ΟἿΓ ἔδύμο Β 
1 οομἤιβίου οὗ ἔδεθβ, 48 δὖ " {π|8 ἀδυὺ. Α}}7 (πθ86 6ν1]18 σϑιθ᾽ ἋΡΟῚ 8, ΜΠ ]Οἢ {Π6 
8 Ιοτὰ ῥγτοπουπορα" αραϊπδῦ 8.6. Απὰ τὰ ῥτανθὰ ποὺ Ὀθίογθ [86 ]υογᾶ, ἐπδὲ 108 
9 τιϊρηῦ ὕΌΓΩ 1 ΘΥΘΟΓΥῪ ΟὯΘ ἸΓοτὰ (Π6 ρΡΌΓΡΟΒΕΒ 1 οὗ ἰ8 σ]οκοα μἤθαρί. Απᾶ 80 1 [Π6 

Τ,ογὰ τγαιοϑᾶ οὐδῦ 8 ἴον 6υν}]8,}4 δηᾶ (πῃ 1οσὰ Ὀγουρῃῦ τῆθτὰ δ Ὀροη 8 ; ἴον {Π6 
10 Τιοογὰ ἐδ στἱρῃύθουβ ἴῃ δ 811 ἢΐβ σου κϑ τ] οἢ ἢ οοΙημηδηαρα ᾿ὖ 8. Απᾶ τα Πϑαγκθηρα 

ποὺ 18. ηΐο ἷ8 γοΐοθ, 0 γγα]κ ἴῃ {Π6 σομηπηδηιηθηΐβ οὗ μ6 [ωοτά, ἐμαὶ ἢ σὰν Ὀ6- 
11 ἴὉγ6 ΟΌΓ ϑυββ. Απᾶ ῃον, Ο 1,ογὰ Οοὰ οὗ 18γ86], ὑπᾶῦ ἢαβϑὺ Ὀτουρηῦ {ΠΥ ρ6όρ]α ουἕ 

οὗ 1[Π6 ᾿ἰαπᾶ οὗ Ἐργρῦ 1} ἃ τσ γ ΠΒαηα. ἀπα τ] δὶ ρηΒ, ἀπα τ] ἢ οΠά6Γ5, πᾶ 
τὶ ρτοδῦ ΡΟΎΘΥ, ἀπ τυ ἱ ἢ 84. Εἰρἢ δγιη, Ὁ δηᾶ μαϑὺ σούίθη 31 {Πγ86] ἃ. ΠΆΙΩΘ, 88 ἴὕ 18 

12 {μπὶ8 ἄγ, Ο Τωογὰ ουν αοἄ, γγὸ πανϑ βἰῃηθᾶ, γὸ βᾶνθ ἀοπα ππρῸαΪΥ, γ6 ὃᾶνθ ἀθα]ύ 
18 πησὶσΒίθουβ!υ 33 ἴῃ 411} {π1η6 ογάϊηβποθβ. 1,ϑὺ ΠΟῪ 3 (Πγ σαί [ΌΓη ἔγοτι τι ; [ῸΓ ὙΘ 
14 δῖὸ ἃ Ὁ ἴον Ἰοΐξ διθοὴρ (86 Ποαίμθῃ, ογο ἔθου μαϑὺ βοδίοσθα ὑ8. Ηθδῦ ΟἿ 

ΡΓΆΥ ΘΙ, 25 Ο Τιοτά, δηᾶ ΟἿΣ ρο(ΐοη,  ἀηα ἀδ γ  Ὁ ὰ8 ἔοΥ ὑ8]ὴ6 Οὐ 88 Κ6, δηᾶ ρἷνο ὺ8 
15 ἴλνου ἴῃ [Π6 βἰρσῃῃῇί οὗ [βοὴ σγο σαυτὶ α τ1ι8 ἀΥΤΑΥ : 3. (Πα 411 (86 Θαυῦ τ,ΔΥ Κηὸν {πᾶ 

ἴοι αγί πὸ ],ογὰ οὖν Οοα, Ὀδοαδυβ8θ Ῥ 15γα6] δῃὰα ἷβ γδθθ 18 σ8]] ἃ Ὁ ὉΥ [ΠΥ ὨΔΠ1Θ. 
10 Ο Τρογά, Ἰοοκ ἀονγῃ ἔγοτα (ΠΥ ΒΟΙΥ ἤουβθ, δῃ ἃ ΘΟΠΒ. ΘΓ 5 ; ἰπ0}1η6 δ᾽ {Ππη6 δδἂσ, Ο 
17 Ἰροτὰ, δπὰ ποῦ. 5 Ορϑὰ Ο [σὰ 55 (μΐπθ δυϑβ, δὰ θ6ῃο]ᾶ ; ἴον ἴῃ6 ἀθδα ἴῃ ὑμὶν δ' 

σὅτανϑβ, 056 δρὶ γἰὺ μΔ8 Ὀ6θὴ ὅ5 [Δ Κ6ὴ ἔγοσα ὕΠ6}Ὶ ὈΟά 168, νΧ11}} ηοὺ σίνθ υἀπίο ἐμ 1οτὰ 
18 ΊΟΣΥ δῃηᾶ τ]ρηιθουβηθ88δ ; ὅδ Ὀαΐ ὑΠ6 8ο0}} ὑμδὺ 18 στθδῦγ νϑχϑᾶ, (Πδύ 57 σοθίἢ βίοορϊηρ; 

Δα 1660 ]6, ἀηὰ (π0 δυϑβ ὑμαΐ ἴα!], δηἃὰ {86 ΒΙΠΡΤΥ 801}, ν}}} σῖγθ ὑπ66 ρΊΟΥΥ 5 ἀπὰ 
19 στἱρηθουβηθβθ, Ο Τοσὰ. ΕῸτν ὅ5 τὸ ἀο ποΐ πιᾶκθ οὐσ Ὠυτη}]6 Βαρρ]ϊοδίίοη Κ Βοΐοτθ 
20 {π66, Ο Τιογὰ οὺῦ Θοά, ἴον {86 τὶ ρηὐθοιβη688 οὗ ΟἿἿ ζδίθουβ, δῃα οὗ ουγ Κίηρβ. ΕῸΣ 

{ποὺ ἢϑϑὺ βϑθηΐ ουΐ (ΠΥ γί δηα ἱπάϊρηϑιίϊοη ἈΡΟῚ 18, 88 ἴοι. μαδῦ βροόκϑθῃ ὉΥ (ἢν 
21 βογυδηΐβ (πΠ6 ῥτΌορῃδίβ, βαυίηρ, "1 ΤὨὰ8 88} ἢ} (μ6 Τμοτὰ, Βον ἀονγῃ γοῦν βῃου ον 5 

ἴο βεσγθ {88 Κίηρ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΗ ; 80 “ὃ 8Π8}} γα γϑιῃϑίῃ ἴῃ {ῃ6 ἰαῃα (παΐ 1 σάν πὑηΐο 
22 γοῦν ἴδίθυβ. Απῇ " 1 γα νψ1}} μοί ἤθδγ (Π6 νοϊςθ οἵ {π6 ωοτὰ, (ο βοσνθ ἰδς Κίηρ οὗ 
28 Βαῦγ]οη, 1 ν1}} οϑυ86 ὑο οθαδθ ἔγομπι "5 1ῃ6 οἱ[168 οὗ 08, δηά ἴγοια “' Φεγυβαθιῃ, [Π6 

γοΐοθ οὗ σηϊγίϊι, δηα 86 νοΐϑθ οἵ 10γ, {86 νοΐοβθ οὗ {Π6 Ὀγάθρτοοαι, δὰ [Π6 σγοΐοθ οἵ 
24 [πΠ6 ὈΓγ]αθ ; δῃὰ {Π6 ψγ0]6 Ἰδηα 5}4}} Ρ6 ἀ6βϑο]δίθ οὗ ᾿πῃδ ϊϊδηΐβ. Απᾶ γχὸ Βϑαγκϑηρᾶ 

ποῦ ὑῃΐ0 {ΠΥ νοΐοθ, ο βοῦγθ (6 Κίηῃσ οὗ ΒΔΌΥ]ΟΩ ; δηά ποὺ Βιαβί  τηδὰθ ροοᾶ [86 

ΧΤΙ. 26. νιιρίείδομα 1.) 1 ῬΘΟΡΙΟ σουπὰ δϑουϊ, τότ (ΒΎΙΣΒΟΟ τϑοοΐνοϑ ἡμῶν αἴτον κύκλῳ ἔτοπι 111. 26. δη ἃ ὁ“ ΤΙΔῊΥ 
Μ55..}2 01}1 6. οὐ ἐἰοὰ ὉΥ ΤΙ, ὙΠ} {Π6 ἐεσέ. γδς.} (π9 ᾿οτὰ δι; βοοιίοτθὰ ἔμοιι {(1{ἰ., ἑλέηι λόγο. Α σοππιοη ΗἨΘΌΣΒΙ 5:1). 
3 ΤῆυΣ νε (καὶ ἐγενήθησαν ; 22. 86. 48, 62. 96. 198. 229. 281., [86 1 ΡοΣ. ρΡ]υγν.). 8 (Ματκ., “"" ν.., τσέγτὰ δεπεαίλ απὰ 
μοί αδουε."" ΟἹ, Ῥοοϊ, χχνῆΐ. 18.) 4 Ἦδγο κἰπηϑά, δ᾽ δηᾷὰ δγο ἠοὺ ὈδδΘῃ οὐρθαϊσηὶ (πρὸς τὸ μὴ ἀκούειν). 6 ρθῶ 
ΒὮδυο 82 ἀρρεαγείλ (εἶ. '. 1δ, τοτο 86 αγοοὶς ἰ8 ἐμ6 58 πιο). 

όσα. 7-10. --- Τ Α. Υ. : Τὸν 81}. 8 γίδζυϑα δσὸ δοῦλο (ἦλθεν). 9 δι ῥγοῃοιηοοα (860 ΟΌγη.). 10 γοῦ (καί) 
δδγθ ΘΟ ποὲ ὑταγοά. 1 (Μοδοΐηε οἰ πον, “' ῥγαγϑὰ ποῖ ἴο ἐ)9 1ογὰ )ὺ0γ ἀεἰϊτεγαπεε, δεεαμδε πὸ ἰυτηοὰ ᾽" ; ΟΣ, “τὸ 
Ῥιδαγοὰ ποῖ ἴο ἐδο 1οτὰ διὰ μια ἈῸ »γομιΐίδα ἴο ἰυτη.᾽"" ΒΕὙῪΪΣΒΟΟ, οὐ [Ὧ6 ΘΟΠΙΓΑΡΥ, νου]Ἱὰ αἰτο ἴθ6 Ὑοσὺ ἃ ἰτσαδ Εἰ ὁ 

86ΏΔΟ : ὁ (Ππδὲ Β6 --- Θοἀ --- [ὈσῚ ΟΥ̓ΟΣΥ οη6. ΟἿ, ἱ. 18.) 15 Ἰτηλ οὶ δι 04 (ποὺ οἷοδΓ. 1 πιθ8}8 ἐλομσλίς, ΡῬωτγροξδεδ)- 
ἢ ὙΓΒοχοοσο (καΐ ; εἷ. γαΣ. 1). 14 οΥ]} (110... δ᾽ ναι μοὰ ΟΥ̓́ΘΣ ΟΥἾ]18᾽ν ἱ. 6.., "' ἴο Θχϑουϊθ ἴοσ, ΟΥ̓. 96:Σ. ἰ. 12, Ὦθσο ἰδ ἰ8 
βεϊὰ ἐμαὶ 8Ὠ9 ὙΠ τοῖο οὐοὸσ (Α. Υ., λαδίεη) 818 σοσὰ “ἴο ροσίοσιμ ἰ(.): πο Α. Υ. τσ δὺ 96Σ. ΧἸΪΥ. 27, 88. Π6Γ6). 
15 δίς Ὀγουρδῖ ἐξ. 16 (ἑ. ε., ταϊ τοδρϑοῖ 0.) ἜΣΕΙ δίῃ οοπιτηδηδοά. 18 ἴοι τὸ ὃδτο ποὲ πδοδυκοῃοᾶὰ. [1ὅ δίῃ 
Βοὲ θείοτο ι8 (εἴ. ἱ. 18, διὰ Ὀόϊον,, τοῦ. 23). 

γετα. 11-16. --- 9 ΑΥ̓͂. : Βαπά, δῃρὰ ΗἰσὮ δυτὼ (1 μαυο 20] ονσοὰ ὑπ Ἤτον οὗ π6 Οτϑοῖκ ἴῃ Ρδοίηρς (818 ῬΏγαβο δύζοσ ἔμ 9 
ποχὰ “" ρόνοῦ "). 21 (1Δ4ϊ.͵ πιαάς.) 33 ἀρρεαγείλ. 48 (ΟἿ. Κίηχε τ ἢ}. 47, ὙὩΪοὮ ΟἿΣ δυΐθοῦ δΘοηΒ ἴο 21011ονν.) 
ἍΜ ογπῖῖς πὸ (δή. 10 ἰ6 τοοοϊγοὰ ὈγῪ Ἐτὶ ἔσδοθο ἔτοιῃ 111. 28. 28, 33. 41]. ; ἐεχί. τες. οτηἑ δ). 35 ὑμέ ἃ. 36 ὈΓΒΥ͂ΘΓΕ. 
51: γνοξεἰοιδ. 38 ΞΘ δδγο θὰ 08 ΔΤΒΥ (ἀποικισάντων). 39 (ΟΥ̓ ΠΟΓΒ --- 6 οιθ, Βαπδο 5 Βιδοίισογέ, Δ ἃ βοηθ 
Δ158., 22. 88. 48. δ1. 62. 96. 231., τ ΐ ἢ ΡΙδ 69 ἃ καί Ὀδίοτο ὅτι --- του ὰ τδῖο ἐ18 ὅτε οοὔχαϊηδῦθ υυἱ δ ὑπὸ ργοοοδϊηρς. Τίς 
ἩουΪἃ ΣΩΩΚΟ ἃ διμοοῖποῦ βοηίθῃοθ υγἱτπουξ ἀοίγβοϊίηρ ἤγοι ἐδ9 δίσοη ρει οὗὨ ἔμ ἰὰ68.) 80 μοφίοσίυ (γένος) [8 08}16ἃ (70 ΓΣ 

ἐπεκλήθη οἵ ἴο ἐέχέ. χες. 111. ΧΙΙ, 88. 49. 70. 90. 91. 106. ΑΙά. τοδὰ ἐπικέκληται). 
εῖβ. 16-20. ---δ. ΑΟΥ, : ον ἄοπῃ (κλῖνον. Ἐσίσεομο σχοὐθοίβ ἐμ καί Ὀοΐογο ἰὲ, υἱτἢ ΠῚ, ΧΙ], 28. 26. 88. αἱ. 1ὲ ἰδ ποῖ 

ἴω 11.). 82 0 ὮΘΔΡ “Φ. ὅδὅὅ5 ρηπιί ΟἹοτὰ (τ᾿ ἔσκοῆο δάορίδ κύριε τοι 111. ΧΙ]. 26. 88. ἃ]. 10 ἰδ δαρροτίϑα αδἷδοὸ Ὦγ 11.). 
δι (λαὲ ατὲ ἴῃ ἔβο. δὅ85 6δο1}}8 (τηδτα., “' ΟΣ. δρίσίξ οὐ ἐϊ7ε") χο. 29 ψ}}} αἷτο... .. μοί Σ᾽ γνγαΐθο (δόξαν) Ποῦ στἰ κυ ίθοιϑ- 
Ὡθθδ (δικαίωμα. Οτοιίυπ, "μευ βοαείον, ἱ. Φ., δρρτορδιίοῃ οὗὨἨ ἷἰθ8 ἄδοσθοδ; βΕΒ]ΘΌΒΙΘΓ, οὐμε ργαΐδε; Ὧθ οῖία, τολαὲ 
δείοηρε ἰο ἀέχη, ἀΐ τίφλε; Ἐτ᾿ΊΣΒΟΒΘ, Ῥγορεῦ τεοορπίἴοπ; ΒΘΌΒΟΏ, 86 Α. Υ. Τ6 σηοδηΐηβ 560 118 (0 6 ἰπαὲ ἐμ οΥ ψν}}} ποὶ 
δοοτῖρο ἰο Ὠΐπι, ἴῃ Ῥχαῖΐβο, ἔθ βίοσυ δηὰ σὶ κηϊθοῦθηθαδ ἐμπδί Ὀδιομρ ἴο πἷβ πδέυτο δὰ οπδγδοίοσὶζθ 81} ἢϊ8 ἀθδ] ρα). 
81 κτεορὶ! τεχοά (960 σπι.); πίοι. 88 Ὀγδίδθ. 89 ΤΒΟΓΟΪΖΟΤΟ. 40 860 Οὐπι. 41 ἘΣῚΣΘΟΏΘ σϑοθίγοβ λέγων 
ἔτοπι 1Π|. ΧΙΙ. 22. 26, 833. Δῃη ἃ ΤΏΔῺΥ ΟΠ οΥ. 
ὕοσ. 21-24. ---(. ΑΟΥ. : ΒΒου]άοσε. 4 (καΐ οοπῃποοίίηρ ΔῈ ἱπηρογδὲῖνο τ ἢ 8 Ῥγθοϑά πα ᾿πι ρογα γος.) 4«Βυϊῖ. 

4 οἷἽέ οἱ. 46 ἤγοπι Ὑἱτπουΐ (ἔξωθεν. ῬΣΟΡΘΌΥ [δ9 ἰάοδ ἰδ ἐδκοϑῃ ὅτομι 96:. Υἱΐ. 84, Βοτο ἰδ ΗθΌ. ἰΒ ῬΓΟΡΘΟΤΙΥ χοπάογοὰ 
ἔπ ἐμοὸ ΧΧ. ὉΥ “ὁ ἔγοπι {86 οἰτοοὶβ οὗ Φοσιιβδίϑιῃ ; Ὀὰὲ δὲ χ]ν. 6, 9, 17, δα βοσθ, ὈὉῪ ὄξωθεν Ἵ.). 41 Βυὲὶ ὸ νου]ά ποῖ 
Βοασίϑῃ... .. ἐποζοίοσο δε ἐβοῦ. 
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ΜΟΓαΒ ὑῃΠδὺ (Ποὺ Βραϊκϑδ Ὀγ (ΠΥ βουνυδηίβ (86 ργορδιϑία, ἰμδὲ ἢ (π6 θΟΠ 68 οὗ ΟἿΣ Κίπρβ, 
2 δῃὰ (16 ὈΟΠ68 οἵ ΟἿἿ ἔδίθουβ, δμοι]ὰ Ὀ6 ἰβΚϑη ουἱΐ οὗ τ᾿ποὶν στανθα Απά ]ο, {6 ΎΥ̓ 

“ἤλυθ θθθὴ οϑβῦ ουἱΐ ὃ 0 {πΠ6 Ὠοδὺ οὗ [86 ὅδγ, δῃᾶ ἴο (π6 ἔγοϑθί " οὗ ἐπ πϊρῃΐ, δὰ 
20 (δου αἰἶφᾷ ὈΥ υἱζύον ὑγ18185 δ ΌΥ Τὰ πιΐη6, δηα ὈΥ βυγογά, δηὰ ὉΥ ρϑδίϊθηςθ" Απᾶ {π6 

Βουβ6 τ Β]Οἢ 8 6816 ὈΥ (ΠΥ πᾶπιθ παδῦ δου ]Ἰαϊὰ ἐσαϑέδ, 88 δὺ" {Π||8 ἀΔΥ, ἴον (86 
27 πὶοϊκοάηοϑβ οὗ ἔῃ ἤουδο οὗ ἰβγαθὶ δπᾶ ἴῃ6 ἤουδβο οὗ Φυ8Δ. Απὰ9 0 [1ογὰ οὖν Οοᾶ, 

(ποὺ μαϑὲ ἀθδὶὲ τὶ τ 8 δοσογαϊηρ ἴο 5 411 (ΠΥ ροοάπ6β8,}} δπᾶ δοοοσάϊηρ ἴο 41] ἐλαΐ 
28 στοαί ὩΏΘΓΟΥ οὗ (ἢπ6, 88. ἴοι βρακθϑδὺ ὈΥ ΠΥ βουνδῃΐ Μοβϑθδ 'ῃ 86 ἀδὺ ψ ἤθη (πο 
29 αἰαβὲ οοτητηδηᾶ Ὠΐτα ἰοῸ τῦῖΐθ (ἢ ἰανν Ὀδίογθ {86 οι] άσθῃ 12 οὗὐἨ [6.86], βαγίηρ, 1ἴ τὸ 

Ὧο ποὺ δ ΠΟᾺΓ ΠΥ νοΐοθ, ΒΌΓΟΙΥ {Π18 ὙΘΓΥ ρτϑδαὺ τυ] ευάθ 6 5}}4}1 Ὀ6 ἑπγποα ἰπίο ἃ 
80 5118}} πιρηδϑν' Διο {π6 παίϊοπβ, ὙΒΘΓΟ 1 Μ01}1 βοδίυο {μοιη. ΕῸΣ 1 Κηον 1 ἰἢδὲ 

{Π6Υ “111 16 πού ἤθασ τη6. Ὀθοϑυδο ἰὑ ἰδ 8 80 ΕΠ προκοα ρβϑορῖὶϑ; δπᾶ ᾿ὖ ἴῃ {π6 Ἰαπὰ οὗ 
81 {π6ῚΡ οΑρ ν 168 {πο Ὺ 5Π.4}} σοιηθ ἰο ᾽᾽ {6 πηβ6 ῖνεβ, μα 88|8}} πον (μαὶ 1 απ (Π6 1,ογὰ 
82 (μεὶν αοά; δηά 19] π}}} ψῖνο 1π6πὶ ἃ ᾿φασγύ, 8Δῃἃ δϑγβ (δι “5 ἤΘΔΓ; δῃα {Π6Ὺ 58|8}} 
88 ῥγαΐβα τὴ ἴῃ (Π6 Ἰαπὰ οἵἉἨ (Π6]τ σα ραν! γ, δῃα (ΠἰΠ ΡΟ Τὰ πᾶπι6, δηὰ τοίυχῃ ἔσοιῃ {πο ῖτ 

Β0}}Ε ποοῖ,3: πὰ ἔγοια ὑμοὶγ ]οκοα ἀθθὰβ ; 33 ἴῸΥ (ΠΟῪ 8}}8]] σϑιθι θυ {86 ταν οὗ {πο ὶγ 
84 [λίμογβ, τ ῃοὸ 35 οἰπηραᾶ Ὀοίογο ἴμ6 [οσά. ΑΠΑΙ 11 Ὀγὶπρ ἰμθτ δραΐη ἰπίο {πΠ6 ἰαπὰά 

ΠΟΙ 1 ργομθοα πὶ δὴ οδίν 35 αηἴο (ποὶτ ἐδ 6 γβ, ΑὈταϑιη, δᾶ 5 ἴβαβς, δῃπὰ 
ϑϑοοῦ, δηα {ΠΟῪ 88}8}} Ὀ6 Ἰογάβ οἱ ἰΐ ; δπὰ 1 11} ᾿πόῦθαδθ ἔμθη, πα (ΒΘῪ 5}}8}} ποί 

8δὅ ΡῈ αἰτηϊπἰβῃθα. Απάᾶ] ν}}}] Θβι  Ὁ] 18} ᾿5. δὴ δνου]δδίϊηρ οουθηδηΐ τὶ ἢ ὑπ πὰ τὸ 6 ἦ 
{μοῖρ αοά, δἀπὰ (ΠΟΥ 58}}8}1 ὈΘ ΠΥ ρθορῖθ; 
ουὐῦ οὗ (πΠ6 Ἰαπὰ {πα 1 αν σίνθῃ {μ 61}. 

Ψεν, 24.--1κ. ΥἹ͵.: μναριεῖψ, ἰδδι. 
γεγο. 25-29. -- 5. Α. Ὗ, : δζὸ σασὶ οὔϊ (966 Οὐ»".). 

Τ᾿ (Βιυμπθο δ Βιδεὶισονέ, "' ἘτΘΤΟ (ὮΥ ὯΔη26 ἰδ οαἸἰοἃ τπροῃ.᾽}) 
εἰαἴε) ἰ8 ἰο δὲ δεέμ. 8 ουγπὶς Απὰ. 19 αΐον. 

Οὐνι. 
Ἅογα. 380-86. --- 164. Υ.: ον. [186 σοῦ], 11 νυΐ. 

ἐπιστρέψουσιν ἐπὶ καρδίαν αὐτῶν). 19 70. 380 Δ. 
δι}: ἐὴϑ βϑῆδο ἰ5 ἐδ βαιϑ.) 83 (Ὁοά. 11]. ἀρτοοα πὶ 111. ΧΙΙ. 22. 26. ἰὴ νυ ης πραγμάτων.) 

38 γηκκὸο (στήσω, δεῖ υ οΥ ἐφ: αἰιδλ). «οἀέολ 1 ισογθ.) 38 ονιὶ διὰ. 

84 1 ν7}}] ΠΟ ἸΔΟΥῸ αΓΙν ΘῈ ΤΩΥ ΡΘΟΡΪΘ οὗ [βγϑδὶ 

8 γἴδοοβ (τύπου : οἷ. Εδοϊακ. χὶνί. 12 ; χ]ὶχ. 10). 
4 (866 Οὐ».) 

ἡπκὲ Ὀδο προΐκοῃ οὗ, Ὀθυὲ ἔμ6 ἐπ δ δῖ οὗὨ σοΣ δ᾽ θὴ ἴῃ Κ,ΘΏΟΓΆ})} ἰὴ τοαῖ πιϊδοσίοβ (ἐν πόνοις πονηροῖς). 
δ ἀἰρὰ (ηοῖ δαρϑοΐβγ ἔοδϑο το 860 ὈσΏΘα παγὸ 

9 (ἔρφο νην .) 
8 Ἰᾳ]ὰ ισάαεί6, δὲ ἐξ (ἔϑηκας, ξεὶ͵ Ῥίαεοα, δγουιξλὶ ο τὰς 

11 (ἐπιείκειάν σον.) 12 (μϊ., δοη:.) 28 ψ1}} ποῖ. 14 866 

18 ΤΡΙΠΘΙΩΌΟΣ (1 δαορί ἐδ ΔΙᾺ. τρηἀοτίησ. Τδπο τοεὰ ἱα, 
31: (Μασ. δαεῖ; στ΄, νώτον, δΔηὰ ποῖ 88 ῥιιδῖ ΔΌοΥε, τράχφλος. 

5 ἢ. ΆΨ{ῸΜ|ΙΠΔξ 
Ν Τηΐ, τὶ τοῦ. [μὲ᾿ 0 ἐλαὲ 1 ανι. 

ΟἸΑΡΤΕᾺ [. 

Μεγ. 1,2. ΟἿ, Ὅλη. ἰχ. 12, 18, ἔγοι Ὑ ΒΊΟΝ [ἢ 6 
ΒΟΏ  ΠΘηῦ ΜὙΆ5 ΓΆΚΘΗ. 

νον. 8.. Οἔ ἴον. χχνὶ. 29. Ὠουῦ. χχνὶ!. 58; 
Ζεν. χίχ. 9; δῃὰ Ψοβορῇ., 76. Βείϊ., νὶ. 8, 8 4. 

γον. 4. Εἰς ἄβατον. Ἐπα]ὰ νου]ὰ ἰσϑηβὶαῦο {6 

δ Ὀβίδηϊνο ΟΥ̓ αδίοπί δῆ ππεπί, ΗΘ. 1.91 ἰπδίοϑδάα 

οἵ ἀοδοίαἰΐοη. ΟἿ. 8180 “6Γ. χὶ !. 18, Πογα (6 ΑΟΥ͂. 
τοηάοιβ (πἰ8 νοσγὰ ὉΥ “ δδζοῃ βῃπιθηϊ,᾽" ΔἸ Που ἢ 
{π:60 ΠΧΧ. Ὀγδλμβίδίθβ, 8 Ποῦ, ὉΥ ἄβατον. ΤΠΪδ ἰ8 
ομα οὗ [ῃ6 νϑῦύβοβ ὙΠΟ ἘΚΠΘΌΘΚΟΥ Δβοσὶθο8 ἴο 8 
ΑἸ τἰβύϊαη δηθὰ. ΟἿ. ἢ], 87. 

Μασ. 7. Οἷ, νογβοβ 7-ἰ17, ἢ δη. ἰχ. 13-}8. 
--ὰ ἐλάλησε κύριος ἐφ᾽ ἡμᾶς πάντα τὰ κακὰ ταῦτα 
ἃ ἦλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς. Τὶ σοῃδίγυοιοη 8. αἰ Βου]Ε, 
ϑοπις Μ5 5. βίγκο ουῦ {Π| ϑϑοομὰ ἅ: χιϊ. 26. 88. 
86. 49. 62. 4]., νυ ΟΟ. δὰ 414. Οὐμοτ τοδὰ, ἴῃ 
Ῥίβοθ οὐ [ῃ9 ἤτβι οποϑ, διότι: 22. 86. 48. 56]. 96. 
281. ὙΠ Ἰδίτοσ, 889. Ὑ|}}} ὍΘ μβθϑῃ, ἰ8 5] 15. ]Ὺ διιρ- 
νοσιο. Αμπὰ [Π6 ἔργ ΠΊΟΥ ΒΟΘΙΒ, ἱπ ΟὔΠΘΡ σοβρθείβ, 
ὅπ Ἰορϑῖ ΟΠ) ΘΟ. [008}6 Δηα δἰ τηρ]δγ, αηὰ ἰὰ βἀυριοα 
νγν Ετγϊιζεοῆε. ῬυΟΌΔΟΪΥ 1[Π6 βροοομὰ ἅ οδπα ἰμἴο 
εἴ τοχὲ τὰσου δῇ 8 ἔδιἰπτϑ ἴῃ Ὀγδηβοσ ριίοη, ἔγομι 
ταῦτα. 

Ψον. 11. Οἵ Ώδαϊ. χχΥϊ. 8; 96γ. χνὶ. 91. 
Ὕεγ. 14. Προσευχὴ καὶ δέησις. Τἤοβε τνοτὰβ 

416 οἴζοη ἔουπῃα ἔδυδ οοτηθἱποὰ. Οἱ. ΓΒ. ᾿χχχυνὶ. 
6; Ὦδη. ἰχ. 17, σσθοτο [Π6 Ἰαιῦου ἰδ γοηάδογοὰ ἴῃ 
86 Α. Μ΄ ὈΥ “ Βυρρὶϊοαυίοη.᾿ 

Ψεχ. 16. ΤΒΐηθ ΒΟΙΥ Ὠουβδθ6. Βν ζ6ῃ6ΓᾺ) 
ἀβαρο 1ἢ8 που] τοῖον ἴο 186 1θτ}}]6 δἱ θυ βδίθιω, 
θὰ ρῥγοῦυδθὶν τοΐεσβ ἴο θάνῃ. Οἱ, Ώθαϊ. χχνΐ. 
15, Μπϊοἢ οἵοτβ ἃ ἀΐγεοῦ μὰ χα)] εἶ, 

εν. 18. Ἢ ψυχὴ ἡ λυπουμένη ἐπὶ τὸ μέγεθος. 
Το Ἰδίίοῦ δχργοϑβίοη, πδοὰ δάνδγθϊα} γ ἴῃ ὑδ6 
Α. Ψ. δ8 πιοαϊγίηρ λυπουμένη, ἰεα γΑΓΙΟΌΒΙΥ 6Χ- 
Ιαϊπθα. Ἐνδ]ὰ ποι]ὰ τοϑὰ ἴον ἐπὶ τὸ, καὶ τό. 
}6 νοιῖο, νυ ῖἢ ἑῆς ΟἸἹὰ 1 ατίη, Βτϑηίΐδπο, Ὠθγοδοσ, 
δπὰ οἴδοτθ, ψνου]Ἱὰ Ἰἰπὶξ μέγεθος ὈΥ δοῖηθ 5.8 
ΜΟΥ δ “τη ϊδίογί πο "ἢ ΟΥ "“ΟΥ]],᾽ δηὰ ἰγδπαῖδίο : 
“Βυιῖ (Ποῖθ ὙΠῸ ἃγὸ {τοῦ Ὀ]Θἃ οὐοσ 16 σγϑδίῃθϑβϑ 
οὗ ἴῃ6 πιϊϑέογι 9. ἘὙ ΖΘΟΙΘ 8180 διιβρθεὶβ ἃ 
σογγαρί ἴθοχέ, πὰ βυρροδὶδ (Π6 Ηθῦγονν πογὰ 

ΓΙ, αἰχμαλωσία, ἷ. 6., οσαρεϊυϊίψ, 5 ῬοΟΒΕΙΌΪγ 1γ- 
ἱπρ αὖ τὸ Ὀδαΐβ οὗ [6 οΥγἰμχίπαὶ Οστθοκ ὑγδηβαιίοη, 
ΤΙ ἰδ δαορίθι Ὀγ Βηδοη διδείισογξ. Κηριοκοῦ 
ΔΡΤΘΘΒ. ἢ Ποῦδο ὑπαὶ [η6 ρϑδβαρὸ ἷἰ8β ἀοτγίνοα 
ἔτοιῃ ]1)ουϊ. χχνϊ. 6δ, δῃηὰ ΓΟμάθΙΒ ἡ φῳνχὴ ἡἦ 
λυπουμένη ὮὈΥ “ [6 Ὁ, ἱπρ Πδατῦ ᾿᾿ (τοίοστίης ἴ0 
ἰῇ ΤΥΧ΄ἧὄ δ Εχοκ. χυὶ. 48, ἴβ. χχχὶϊ. 11, ἔοσ ἃ 
Β' Τα Ρ το ἀθσίηρ᾽ ἱπΐο ατσοθκ οὗ τὴ0 ΗΘ γον σσογά 

τὴ, ὙΥΙΔΙ τεβρθοῦ ὕο ὑΠπ0 σϑιηδὶ πίῃρ ῬΈσϑδβθ, [8 

δι ζοδίβ ὑπαὶ (0 ΟΥΓΔΏΒΙΔΙΟΣ γοδὰ ΛΔ, Ὑ86Σ ΒΘ 

βῆοι]ά ἢπνο τϑδὰ ὍΠ, δΔηὰ γϑπάοσϑ, απα ἐς 
"οὶ ἰλαὶ φοείιδ, οἷο. 

νον. 19. Καταβάλλομεν τὸν ἔλεον. Ἐ τί ΣΟ ἢ6 
τοσοῖνοβ ἡμῶν αἰἴζεσ (ἢν ᾿α8ὲ ποτὰ ἔγοιῃ ΧΙ]. 32. 
25. 26. 38., συ (ἰδφιο ἰ. ἴὰ ἰβ ποῖ ἴῃ ΠΠ. “ϑυρρὶ!- 
ΓΑΓΙΟΣ ᾿ ἷβ 83π ππΠΌδβυδὶ τηθϑηΐϊης ἔον ἔλεος. ἷΐ ἰ8 
ΓΑ τπ6 [81 πιϊϑετίοοναΐα. ἘΕὙΪΖΒΟΝΘ διὰ 
Βυμβοπβ δι δεοίεσογε που]Ἱὰ ἰγϑηβὶαῖθ: “ΕῸΓ (ΠΥ 
ΤΊΘΓΟΥ ἃϑογίῦο ψγ͵ὸ ποῖ το, ὁ. Επα]ὰ, Ἐϑυδβοῖ, 
Καδυοκοῦ, δα οὔοτθ, ΒΟΉΘΥΘΣ, δῦτθοὸ υἱσῦυ δ ν 
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αἱτ τπ0 Α. Υ., τοραγάϊηρ' ἔλεοβ ἃ8 ἱβίοπἀθὰ ἴ0|[ εχ. 39. ΒΌΓΣΘΙΥ ὑμΐδ νΟΣῪ ατοδὺὶ του ἰταθ 
Σορτοδθηὺ [86 Ἠεῦτον ΓΙΣΓΙΪ. 8.66 «ζ6γ. χχχυξ:. (τηδγρίη, (λὲς στγεαΐ δισα γι). ΤῊΘ Α. '. εο τϑη- 

Ἴ, χχχυϊ!. 20, χχχυΐ!. 236, τότ ἔλεος ἰβ υϑοὰ ἴογ " ᾿ μὴν ̓  βριθησα ἡ ἃ Πλ1 1 μακεν ϑϑὴ 
ἐπ 'ννογὰ ἴῃ [89 ΟΧΧ. τ μῊΡ; 45.051 θυ 55- ΘΟΧΑΤΙ πρκὰ Ὑ ΘΗΝ, 

γον. 31]. Ἐπὶ τὴν γῆν. ΤὨΐθ ρΓοροβιτοη ἀ098 ε ἐρῦν: δὲ: "ἢ Ε ΠΕΡΒΕΙΒ δάορί5 {Ππ0 Ἰαῖζετ 88 
Ὡοῖ ρονοτῇ ἴα δοοσυπδιῖνο ᾿νῖ}} νου οὗ γοϑῦ; δυῖ ἀπ δ Ἢ πρϑενος ἐδ τὸ τὰ Εἴ πραμρῖω μἰρλ: Π 
186 ἰάδα οὗ τηοϊίοπ μγθοθάεβ τμαῖ ΟἱὁὨ τϑδὲ ἴῃ 16 ἃ χαβὶς τοῦ ἃ ππσόνκ ΤῊΝ Ὑ οἰσεβῶ 
τεβθωῦ Ὑϑσῦ, 88 ἴῃ Μαϊί. χὶπ. 38. Ὑπὸ Οοαά. ἢ οαγοβ ἡ ἜΜΕΝΟΝ ᾿ Ἴ..Ὁ: ΤῊ θῇ 
ἢ]. 23. 98. 38. 49. 10 86. 8). 0ο. ΑἹά, Βανὸ {86} ἐμ γε8 ἦ πολλή οαΐ, -- Βόμβησι.. ὙΤ|νΐ8 πογά, 

σϑμίοῖνθ. ὙΠΟ. ἄο68 ποὶ ΒΡΡΕΔΓ δἰβθίῃθτα ἴῃ {π6 ΧΧ', 

γον. 28. Ἐποῦοκοῦ γοπάθτβ ὈΥ “΄ ἴῃ [86 δίγϑϑῖβ " ἠερηει, εἰν βα ἐπαρνι ' ἐδδα κι τῷ τπον 5": “ἢ ἔαρι 
(οὗ Φογα θα]. ), ὑδ᾽ εν ὑπλὶ 006 ὈΓΔΗΒΙΔΙΟΥ 1185 μους ΆΒΙΥ ῥπιλαῦ ΧΡ ΟΥ̓ [86 ΠΙΧΧ. δὲ σογ. χχχί. 

υπαοτβίοοα Εἰ ἰΘχῦ. Οἱ. (ϑβεῃΐαθ, υπάον ΨΗΓΊ, δὶ 3,125 (γοαγ), χινί!. 86. (φομιπά), το τοπάος ΓΤΌΤΊ, 
γεν. 5. Εν δὰ ΒΌΡΡΟΒΘ8 ἐπα ΒΟτΏΘ 5π6}} γογὰ δ. ΤΉ ἢ ἴἸ8 8164 το τὴ Επσὶὶ 
μῇ : 4.» σ᾽ 15} λώπ δὰ [6 Οοῖ- 

ΠΝ ΠΟΡ ΕΟ ΊΕτΕ πτν» ΠΕΡΙ ΘΟ ΕΕΠ ΟΣ Ἵ ΟΠΙἘΝΕ ΤΏ8} δεν δῆς τῇ Οοσχθ ἴο ΤΠΡΒΙΡΕΙΤΕσ, [ἀ., τὰ- 
τ κον παν ΠΡ ἐν το ἐμγη ἰὁὸ ἰλεῖὶν ἠδξαγίδ, Ὡδιηθὶν, ὑπο ῖγ ἔουΤμοΣ ροοὰ 

ΠΕΎ τας "ΕΠ ΠΕΒ ἐλύοε ̓ Ἀἢ βρ πεῖ χοὐφολν; Ὠοαγίβ, πο] πϑθοηβΒ. ΙΕ 8 δαγίπρ, ἰπ ΟὔΠΟΣ τνοτάι, 

τοηἀεογοα ὉΥ ταοδὲ οἵ [Ἐ6 ΟἸΟΥ δοπιπηθηξηϊοσϑ. 1’ ΩΣ ἐὐρὴ " Ἵ δεν " " οὐκβθου ιν ΟΥΡΘΚ Δ ΒᾺΕ 
ἀοτίνοδ ᾿ζ5 πιεβηΐηρ ἤθγο ἔτοιπ [ἢ ΧΧ΄, δὲς ὃ τ᾿ ᾿ πΠΠι 1 με πρό μὲ “τς 
ἴῃ Π6 Ρ8Γ8116] ραβϑᾶσε (61. χχχὶϊ 86) ΘιμρΙΟΥΒ ἰδ ἔα ποτὰ συνετήν, απὰ 8γΘ ζο]ονγδὰ Ὁ (π6 Βγτίδο 

[0 ἐγϑηβὶδῦθ ὅπ Ηθῦσθν ὑγοτὰ “ΣΤ, τ Ἀΐοῖν ΤΠΘΔῺΒ [ ρῃᾷ ΟἹα 1,αἰΐπ (1,6 η6Γ) ; δαξ ἴδ 8 οἰ δαυὶν ἃ ρίοββ 
Ρεεὶ, ρίασιια. ΤῊΪΒ ῥΘΟΌΪ Δ’ πηϑϑηΐηρ [0Υ τ86 Ομαθοκ τ Κθυ ἔγοτῃ {06 Γ. χχίν. 7. 
ὙΟΓΑ ΒΟΘΙΩΒ ἴ0 ὮΔΥΘ ΔΛ ΒΘ ἢ ἃ5 [0] ] ον : ΤῸ δοῃὰ {Π6}] Νογ. 38. Ἐρθίσση ἤγοχῃ ὑποὶρ βὲ δὴ Ὡθοῖ (π|δῖ- 
Ῥθδὺ νγὰ8 γϑηἀοιθα οἵγε ἴῃ ἴῃ ΤΧΧ. ὃν ἀπο-] σἷπ, δμεζ). Ὑ]Ὲ ἤἥρατγο ἰ8 πιϊχοά, Ἐτοπλ [6 ἀΪ5- 
στέλλειν θάνατον ; ἃπὰ 80 ἴῶ 86 1 ΧΧ. δῃα 4180] ροβί 08 νυ ἢ 18. ΒΥ. Ὁ] σϑὰ ὈΥ ἃ ΒΗ πες ἘΠΘΥ 
Π6ΓΘ τὴν »εδὶ ἰῖδοὶξ τνῶβ θυ 16 006 ἐπὶ βεπΐ, ταὶ ἢῦ ΤΌΣΗ ΔΎΦΔΥ. 
ἀποστολή. ':-------.---- ὕ-..ὦὦὦὦὁὄ. -ὦὦΠὉΘ...π.1....ϑ...ὕΧ.0...........-.-.  ΠΠέΠπτπΠπ1......... ..--᾿----"..-.-ς “ἷ΄Τ΄--“Ἕἷὦ. ςα--΄..-.--... 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΠῚ. 

1. ΟἾοδΡ ΑἸιίρῃίγ, αοἄ οὗ 1Β8Γ86], ἃ 800] ἰπ δηρυΐβα, δηὰ 4.3 ἰσοι]θᾶ 8ρίτἱΐ, 
2 οὔθ! υπῖο 66. Ἦρθαν, Ο [ωογα, ἀπά ἤδνϑ ΊΘΓΟΥ ; ὃ Ὀδοϑιβο χα αν βἰῃηθα βθδίογθ 
8. 4 1π66. ΕῸν ἴπου γοὶρπθϑβὺ ὁ ΤῸΓ ΘΥ̓ΘΥ, 8π4 γ7χα Ρ6.15}} 710. θοῦ. Ο ]οσὰ ΑἸ σηῦν, 
Οοά ὁ οὗ ἴθγ86], ΠΘΆΓ ΠΟῪ [86 Ὀγαυον ἧ οὗ {π6 ἀ6δα οὗ [8γ86],8 δῃὰ οὗ {πϑὶῦ βοὴβ γγῇο ἢ 
β'πηθα Ὀοίοτγθ [Π66, γῆ θαυ κοπθα πού ᾿Ὁ ἀπίο 1Π6 γοΐοθ οὗ {μ66 ἐμοὶν αοά ; 11 δπᾶ 80 

ὃ ἐδδο 601}}15 οἰθαυϑα 123 υπίο 8. Ββθπιθιῦ 6 Ὁ ποῦ {86 ἱπΙα 0168 οὗὨ ΟἿΓ ἔδί6 78 ; 15 Ὀπΐ τθ- 
6 τοϑοῪ 1κ ΤΥ μαμὰ 1δ δηα (ἢν πϑιηδ δὖ 16 (ἷ8 6. ΕῸΓ μοῦ αγέ (Π6 Τιογὰ οὐν 
7 Οοά, δπᾶ 866, Ο 1ωοτᾶ, νν}}} νγγθ ῥγαῖβθ. ἴποβ 1 [ῸΣ 18 οαυδθ ὑβοὰ Παϑὺ ραύ (ΠγῪ 

ἔδδγ ἴῃ ον θαι, ἀπὰ ἀοβὺ ρϑυμἱῦ τι8 [0 δ 04}} ἀροὴ {ΠΥ ἢδῖηθ. Αμᾶ γγὸ Ὑ1}] 1 ργαὶβθ 
[66 ἴῃ ΟΌΓΡ ΟΔΡΟΙΥΙΥ ; ἴου ͵ὸ Βαᾶνθ ριυῦὺ ΔΎΎΔΥ ἴγομη ΟΡ ᾿μδαγὺ Ὁ 4}1 (16 πὶ α ῦ οὗ 

8 Οὔν ζϑίΠοτβ, ὑπαῦὺ βδἰπηθα Ὀθέοτθ 66. Β6}0]4, νγ αῇὸ 1 0818 ἀΔΥ ἴῃ ΟἿ οδρο νυ, 
ψΒογα ἰδοὺ παβί βοδίθγθα 8, [ὉΓ ἃ ΓΟρΡσόδο δηα ἃ οὐγ86, Δῃὰ δὴ ἱπαἀθὈίθα 688,3 
δοοογαϊΐηρ ἴο 411 [π6 Ἰηϊᾳυΐϊιλθθ οὗ οὰγ ἔαύῃϑγβ, ψγὴο 5. ἀδρατγίθα ἔτοιῃ [86 [οσὰ οὐΣ 
αοά. 

9 Ηδδυ, [58γ86], {π6 δοιτηδηαπιοηΐβ οὗ 11 : 
Οἷνθ δον ἴο υπαογβίδπα τ ἰϑάοση. 3" 

10 ὙΨῺΥ ἴἰ8 "5 10, 16γ86]1, ψἘῪ ἷ8 ἰ0 35 (Πλὺ (μοὰ τὶ ἴῃ {86 57 Θη θη 68᾽ ἰδπὰ ; 

γεο. 1-4. --1κ. Υ.: (96. 5. δηρσυΐϊδη, 896. δὃ ΤΩΘΓΟΥ͂, [ἴ0Υ [80 δὶ τροσοῖζ] : δηἃ ἤδΎο ΡΓΠῪ ᾿ρον τπ (ἴΠο δά [τε : 
α Τουμὰ ἰῃ 1Π]1. πίτἢ ἶπθ ΘΌχοῖτοῦ δπὰ 41} ἐμὸ οἱὰ γογπίοῃ», ὀχοθρὺ ὑμδῦ ΟἿ]ἹῪ ἴπ ὅτθὶ διὰ ὑπο ΟἹὰ [,δὲ., τοδὰ ἐλεήμων 
ἴον ἡμῶν. Οοά. ΧΙ]. δὰ ἐπ ἐμὸ τρδυρίῃ, ὅτι ϑεὸς ἀλεήμων οἶον κύριε]. 4 οῃπαῃγοδί (ϑ00 ὥσηι.). δ ΥΘΣΙΥ (δδῖμλο τνοσὰ 
88 ᾿ὲ τοπαοσοὰ “" ΨΟΤΟΥ͂ΘΡ ) ἴῃ [0.6 ΒΆΣΩ6 γΘΟΓΒΘ). 4 ἐλοι Θοὰ. Τ ῬΓΔΥΘΙΒ. 8 Τργδο) θα. 8. ἐιλεῖγ οςἈΪ ἄγῃ τυ οἢ 
δατο. 19 ρῃηὰ ποῖ ποδιϊεεησά. Ἵ1. (ῬῸΣ σὸν θεοῦ, ΧΙΠ, 62. 8]. τοδὰ κνρίον θ. ; 111. οτιίἰδ σὸν ; 28. 88. 86. 4]. κυρίον 
“οῳ09) ἧ[ζ3 1ἢτογ ἐδ Ὑ 810} σδῦδο ἐλ4δ6 μίακοοδ οἶθδυθ. 

ὕοτε. δὅ-ϑ. -- 1ΔΑΟΎ. : Ἰογοίδιμοσε. 14 τφἰηκ προ (οἴ. ῥτοοοάϊηρ 11π6). 16 ῬΟΤΟΘΥ. 16. μοι δἱ. Ἱ Απά. 
15 πρασίϑ, ἰο ἔδιο ἱπέοῃΐ τπδὲ τοα δου ὰ ([0Σ καὶ ἐπικαλεῖσθαι, 111. ΧῚΙ. δΔηὰ πἰχίθθηῃ ουτγείτοδ, ἡ] Οο., τοαὰ τοῦ ἐπ. 
φπὶο τῶδ δἀορίοα Ὁγ ἐδο9 Α. Υ͂. ΤΒΪδ ΖΟΓΤΟΟ ἸΔῪ Ὅο σίγεοι (0 ὅδωκας, Οὐ ἩδΙοὮ ἐπικαλεῖσθαι, ἃ8 Ἧ6]1 14 τὸν φόβον σον, 
ἀοροπ δ). 19 ογπὲῖδ 'νὸ ὙΪ1|. 30 οδ]]ϑὰ ἴο ταϊβὰ (ἀπεστρέψαμεν ἀπὸ καρδίας. ἘῸΥ ἴῃο 16Δ6ἰ ἔπο ποτὰ ΠΙ. ΧΙΙ. 28. 
98. 86. 49. 70. 86. 88. 90. 91. 106. 223. 238. Οο. ΑἸά. διὰ 11. ἥτοτῃ ἴπὸ δοοοῃὰ Βδῃηᾷ, δγυϑ ἐπὶ καρδίαν. ΟἿ. γον. 80 οὗὨ σΠ8Ρ. 
:... 31 Τοτοΐδιβοτε . ... α΄ ψεΐ. 85. ἰρ Ὧθ Βιιδήοθοίδ ἰ0 μαυγσηθηί (ἑ. 6., ἰο θΘοὰ. ΤΏΘΥ ὑσοῦο ΚΟΥ, δαὰ ἐδὶ5 κα] 
ποδὲ ἀοῦς ἴο ὃὉ9 ρΡαἰά). 386. γί οἷ. 

Υ̓οσε. 9, 10. -- ἢ ΟἿ. Οὑ"η. οἢ τοσ. 12. 8. ΑΟΥ͂. - ον Βαρροποίδ. 15 ουγμπίξ ὙᾺΥ ἰδ ἰὲ (θ0 ΠῚ. ΧΙ. 38. 26. 88. 
Δ]. ([ουτίοοι συχεῖνοο 1 811) 60. Αἰὰ,, δὲ [ξ ἰ8 ΔΡΡΘΑΙΟΘΏΓΙΥ 8 ΘΟΣτθο 08). 31 ἐκίμε. 
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77.αἱ ἰοὺ μαβύ Ὀθοοπμθ ἢ οἱὰ ἴῃ 8 βίγδηρδ Ἰαπᾶ," ἐλαὲ ποὺ τί ἀβῆ]οα σὴν ἰδ 
ἄἀ6δα, 

11 7λαί τἴβμοι δε δοππῃιοᾶ τ} {π6 πὶ 'ῃ Ηδά68 ἢ ὃ 
12 Ὅπου διαβὺ ἔογβαδίϑη {86 ἑουπίδὶῃ οὗ τυ]βάοσῃ. 
18 15 τοὺ Βαάβὶ νγαὶκοὰ ἴῃ {π6 γᾶν οὗ σοά, 

ΤΠοα Βῃου]άοβὺ παν ἀν ]] θα ἰπ ρθϑοθ 0 Υ δνδγ. 
14 Τ,βδτὴ ὙὮΘΓΘ 8 Ὑ]βάοτη," ἩΠΘΓΘ 18 ΒΊΓηρτῃ, ἩΒΘΓΘ ἰβ ἀπαογβίαπαϊηρ : 

ΤΒαῦ ἐλοις τοδγϑδϑὺ ΚΠΟΥ͂ 8160 ἢ ΘΓ 18 ἰδηρτῃ οὗ ἀδγβ," δπὰ 116, 
ὙΏΘΓΙΘ 18 186 ἸΙσὺ οὗ {Π6 6γ88, 8ῃ4 ρθδοθ. 

16 Ὑγῖ1ο μαι ουπα οἱ Π6Ὶ ρ9]866 ὃ 
Αμὰ τὸ Πδίϊι θηίθγϑα 10 ἰηΐύο ΘΓ ὑγθαβΌγοβ ὃ 

16 ὙΒεγα ἃγὸ {Π6 ῥγίπορθβ οὗ {π6 ἢθδίμθη ῦ 1 
Ἀπα βυοῇ 88 συ ]οᾶ {π6 Ὀδαβίβ Ὁροὴ {Π6 δϑγίὶ ; 

17 ὍΠΟΥ μδὺ [δα {Π6}Ρ ρδβίτηθ τῖτὰ (Π6 ἔον δ οὗ (86 αἷὺ ; 
Απά {πον {μαὺ Ποδγάθα ὉΡ βιῖνοὺ 
Απά ρο]ά, νι βογθίη τηθὴ ὑγαβί, 
πα (ἢ 6Γ6 18 ᾽5 πὸ ϑπὰ οἵ ἐμοὶν σοι ϊπρ ὃ 12 

18 ἘΕῸΡ᾽ (ΠΟΥ βουρμὺῦ τ ΘΆ]1}, ἀπ 6 γα 10]] οὗ ολΓ6 ; ̓ ὃ 
πα γοῖῦ {Π6Γ6 18 πὸ πάϊηρ οὗ {μοῖν Ἰαθοτβ. 15 

19. ΤΕΥ δἃγϑ νδῃϊβῃθα δπᾷᾶ ροιθ ἄοσψῃ ἰο Ηδα68,}7 
Απα οὐδοσγβ μᾶνς 18 ΘΟΤῺ6 Ἐρ ἴῃ {Π6Ὶ} βίθϑά. 

20 [1μλίρογ οη68 1 ἢαᾶνθ βθϑὴ {πὸ “ἢ ΠΙρηϊ, δπὰ ἀννοὶῦ ὌΡρομ {86 Θασίὶ ; 
Βαυὺ {π6 γγᾶὰγ οὗ Κπον]θᾶρο πᾶν (Π6Υ ποῦ Κποῦγη, 

21] ΝοΓ υπάαδγβίοοα {Π6 ρϑίἢβ ὑπογθοῖ: . 
ΤΊΠΘΙΓ 5008 πα 6 πού ]ΑἸα Ποϊ]ὰ οὗ 10, 
ΤΠΟΥ 5: πότ ἴδ Οἱ ἔτοιῃ μοὺ 3 σᾶγ. 

22 [Ι[ὲ δίῃ ποῖ ὕδϑῃ ἢοαγα οὗ ἴῃ Ομ δηδδῃ, ἘΣ 
ΝΟΙΌΒΘΣ δαί δ ὈΘΘη βθθὴ ἴῃ Τμτηδη.": 

28 Τα βοῃ8 οὗ ΑΡᾺΓ δ]80,25 (Πδὺ β66ῖκ ἀηδογβίδπαϊηρ ὍΡΟΣ {86 35 Θασίδ, 
ΤΟ πιογοβδηΐβ οὗ Μογγδη δηᾶ οὗ ΤΒαιϊηδη, 
Απά {Π6 τυγὑμο]ορ βί5, 5 δηα {Π6Υ {πδὺ Βϑαγοῖ οαὐ {86 ππαογϑίαπαϊηρ : 5 
ΝΟ οὗἉ {μ686 ὅ᾽ 'αν Κποῦγῃ {(Π6 ὙΑΥ οΟὗὨἨ νν Ιβάοια, 
ΝΟΣ γϑιῃθιθογοί ὅ: Β6Ρ ρϑί8. 

24 ΟὈ Ο Ιδεγβε], μοῦ στοαί ἐς (86 ἢουβε οἵ Θοά! 
Ἀπ Βονν ἰᾶῦρα δὲ 1Γῃη6 ρΙδοα οὗ μἷβ ροββεβϑβίοῃ 

ῶὅ Οτραϑῖ, δῃὰ ἰΐ δα ἢ πο οηᾶ ; δ 
ΗΙἸΡΉ, 8η6 πη ΠηΘΑΒΌΓΔΌ]Θ ! 89 

26 ὍΠΘΓΘ ΔΓΟΌΒ6 ὅ5 [Π6 ρἰαηΐβ ἰδηηουβ δ᾽ ἴτοτὰ 1Ππ6 Ὀδρὶπηΐης, 
Τμαῦ στ γο οὗ στϑδΐ βίδίαγθ, οχροσῦ 57 ἴῃ νγᾶγ. 

27 ὌΠιοβ6 δ8 αἰά ηοὐ {Π6 ,ογά οἤοοΒθ, 
ΝΟΙΓΠΟΡ σάνε ἢ6 {Π6 ΔΥ οἱ Κπον]ρᾶρο πηΐο {ποῖα : 

28 Αμά δ [ΠΟΥ ποῦ ἀθβίγογϑαᾶ, Ὀδοϑιβα ΓΠ6ΥῪ δᾶ ποὶ τυίβάουι, "9 
ΤΠΘΥ ρΡουβηρᾶ 4 (πΠσουρὶι πον [00] 15} π688.32 

29 ὙΠΟ μδίἢ ρόῃβ ὑΡ ἰηΐο ἤθδνθῃ, δῃᾷ ἰδίζθη θυ, 

τα. 10.-14.--1 ἃ. Υ.: οτ ναχοη. 3 δουπη Υ (ἴπ ποτὰ δα το δογοὰ “ Ἰδηᾶ " ἴῃ 86 Ῥγϑοϑάϊΐηςξ πηϑιιδεῦ) 

δ (Ποὺ ρσὸ ἀοισπ ἰῃἴο ἐδ6 ζτανυα. 4 Ρὸν ἴΐ. δ Εσϊίσεο ῃο τοσρῖνοβ χρόνον δίζοσ αἰῶνα ἴτοτῃ 111. Χ]]. δηά οἰκιύεοο 
ουτκίνοθ, ΑἸά. 8 φρο τοσ. ]. 1 σύνεσις. 8. ἅμα. Ὁ ὅρρ (θη. 

Ψογα. 1δ-19. --- 0.Α. Υ. : ΟΣ... .. 6026. 11 ΠρδίΒοη δέςοηῖς. 12 τῃϑο. 18 (ΟἿ. Οὐπι.) 1 (Τδ συγχεΐγνο ενὶ 

δἰὶ ἰμ0 οἹὰ τογείουα, νν (ἢ Τῃθοἀογεΐ, ομνἱΐ ὅτι, Ὀκὺ 1 ΔΡΡΟΑΣΕ (ο Ὀ6 ζοπαΐῃ6.) 16 (ηδὺ Ὑσουραξ ἢ δέ! νὰ (τὸ ἀργύριον 

τεκταίνοντες. ΤὮο Ἰδυροδίο ἰα συταῖίνο. Τδο Α. Υ. {οἸ]]οννοὰ 80 Τυϊκαὶο) .... 80 σδσοόζυῖ. 16. Απὰ γῆ οϑο ποῖκὲ 
ΔΙῸ ὉΠΒΟΒΙΟΙΔΌ]0 (86 78166 τεπἀοσίηρ δῦοτο τη δ] θα). 11 6 σταγο. 18 ἃτο. 

Ψοσα. 2).- 23. --- τ ΑΟΥ. : Υουης η)έεη (86 δροδκα ςῃγοῃο]ορίςδ ]ν). 30 ογηίίς ἴΠο. 51: ΓΠοτοοῦ, ΟΣ Ἰαϊὰ Βο]ὰ οἵ ἰὲ 

(1 σομῆθοῦ τ ὐ πο Το] ον). . .. ΤΟΙ ΟΠ] ΣΟῚ ἩΠΘΤΘ [87 ΟΝ (κθ0 Ῥγοοοάΐης μοθ). ἔἘΒβ ἰλαΐί (αὐτῆς ἱδ ὑο Ὀ6 τοδὰ πὰ 

26. 239. 6]. ὅγσ., ἱπδραὰ οἵ αὐτῶν. 80 Ετίἔσϑεῃο διὰ Ἀδυ5. }). 53 Ὁδηδδῃ. 32ι ΤΉ ΘΙ ΔΗ. 5. Αξδίοθησα ((Ὁγ οἱ πὶ, 

11. ΧΙ]. 86. 49. ΑἹ]. τεαὰ οὔτε. Ἐσίἴσϑεδο ἐμβίη κα [Πδὲ ρουθβδρδ ἰῦ δῃου]ὰ Ὀ6 οἸδοῃαεὰ ἴο ὅτι. ΒΘΌΒΟΣ ἀϊδδοίβ. Το ἐεζί. 

χες. τοδὰ οἴτε). 36. τυοϊβάοτῃ (σύνεσιν ; “" Ὁπάοχείδη ]ηρ “ δὲ τοῦ. 14, δὰ Ὀ6]ον) ὈΡΟΏ. “τ Τβοδῃ. 35 Το 

δΌΐΪΠΟΤ οὗ Δ Ὁ]65 (Ε66 Οὐη.). 89 ΒΟΘΡΟὮΟΣ οὐὔἵ οὗ ππάἀοτγκηίϊδοσίϊηξς. 80 (ΑΟΨ. κἰτοῦ ἐδ βοδο. 1ἱξ., Ῥω ἰδεᾧ 

λαιε ποῖ.) 81 ΟΥ̓ ΤΟΙΩΟΙΌΘΡ. 

γασβ. 24-80. --- 85 Α. Υ. : λοι Ἰᾶγκο (1ϊ., ἰοης. Οοάά. 22. 86. 48. 4]. τοοὰ εὐμήκης) ἐξ. 88 ρηῃᾷὰ δὶ ποῖα εἰὰ. 
δέ ὨΠΙΠΟΒΘΒΌΣΒΌΪΙΟΘ. ϑῦνγοσθ. δύ (οἱ ἰδ τοροαϊθα μεοῖὸ ὈΥ 111. ΧΙ]. 22. δῃηὰ εονουΐθοι οὐδοῦ ουταίγοδ, (ο. ΑἸά. ΟἹὰ [Δἱ. 
ΑΣΙ., δῃὰ ἰδ δἀοριοα ὈΥ Βουδοἢ.) 4587 420 κτοδὲ.... απ δὸ ὀὁχροσί.0 8 Τδοδο (τούτου). 39 Βυίϊ. ΦὉ ἐλεν Ἰδὲ Ὧ0 
πὶοάοιῃ (566 γον. 9). 41 Απὰ γνοτι δα. 42 ΘΝ 1ΟΟΙ δ ΏΦΕΒ. 
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Απᾶ Ὀτουρβί ΒοΥ ἄοτῃ ἔγομι [86 οἱοθαΒ ἢ 
80 ὙΠΟ Βδίι ροῃθ ἢ ονϑν {Π 808, δπὰἃ [οὐπᾶ ΠΟΙ, 

Απὰ ν1}} Ὀγίηρ ΒῈῚ ἴον ρᾷχσο ἦ ρο]α ἢ 
81 Νο δῃ Κπουγοί ΒΟΥ ὙΔΥ͂, 

ΝὸοΣ {πίη οὶ οὗ ΒΘ ρδίῃ. 
82 Βυὺ ἢθ ἰδμαὺ Κποινϑίῃ 8}} ἐλίπροε που ΠΘΣ, 

Ης ὃ μαίῃ ουπα 6. ουΐ ὈΥ ὁ ἷβ ἀπά ογβίδηαϊηρ; 
ΗΘ δδὲ ργεραγϑᾶ {6 ϑαγίἢ ἴὺοσ Θυθυ το θ 
Ηλι Ε]]6ἀ 1 τ ἢ Σουτέοοὐοα οτοαίαγοβ ; ὅ 

88 Ηὁ ἰβδδἱ βϑῃαϑι ἔοσί {86 5 ΠΙρἢΐ, δηα 1 ροϑίὶ, 
ΟΠ} 1,7 δαᾶ 10 ορογϑίῃ πα ἩΠ} 16 ἀγ.5 

84 Απάᾶϑ (6 βϑέδγβ βιιϊηθα ἴῃ ὑποὶν ὑγδίοθβ, δηά σϑ]οϊοϑα ;: 
Ἦδ ο81164 ὑμ6πι, δπα ὑπ6 Ὺ 8814, Ηδθγθ δῖ Κ9 ; 
1 ἸΟΥ ΓΔ Ὺ ρὰνθ Ἰἰρὰῦ ἔον ᾽5 τὰ (μδὺ τηδ6 ἔδθια. 

85 ΤῊ ἐδ οὐν αοα, 
ὙΠΘΓΘ 88}4}} πομ 6 ΟΥΠΘ᾽ Ὀ6 δΔοοουῃίθα οὗ ἴῃ οοτηράσίβοι ἩΪῸ 1: ᾿ἶμλ. 

80 Ηϑθ ἴουηᾶ ουῦ ἃ}] [86 ψγΑΥ οἱ Κηον]θᾶρθ, 
Απᾶ ρᾷγθ 1 ππΐο “4000 [δῖ8 βογυϑδῃΐί, 
Απᾶ ἴο 18γ86] ἷβ Ὀο]ονοά.}3 

87 Αἤᾶογνασγα αἰά 1 βου 105618 ἀροὶ {86 ᾽5 δαγίι, 
Αμὰά μο]ά οοῆνοσβο 16 τὶ ταθῃ. 

Ψοες. 30. ---ἴ Τὴ... σοηο ἰλγομρῆ, 1. 6.. ἴ8:6 ἮΔΥΘΔ. 3 Τὰς; ελοΐεα. 
Ψεσε. 82.857. --5.Κ. Υ.: 4Απὰά. 4π|. δ Ὀοδϑίδ (κτηνῶν) ἔὅἧὄὅ οἸπέϊξ [89 (6606 (Ὁ»1.). Τις αραΐη. δ (τρόμῳ.) 

9 γί Απά. 10 ἸΥΘἢ Ὠθ ἙΔ]] 6 ἢ ἴποτα, ΠΟΥ σου, στο τὸ Ὁ6: Απα 20 ἩΠῚῈ ΘὨΘΟΓἕ]6Β5 ἔΠΟΥ σπου δὰ ̓ ἰχας πῃΐο. 
11. Αμπὰ ἴδοζο .. .. δοιηρασίθοῃ οἷν, 13 δίῃ Ἰουπὰ . . . . δῖ κρίνοι... . (μ΄. δοίοσεὰ ὃν ἀέγι. ΤὨΘ Ρ͵ΘΡ. ὑπ᾽ 12 
οἴαἰἰοα ὈΥ ΠῚ. 22. 23. 88. Δ]. 119 
γοτϑοῦ (11ἰ., οεα ἐορολαῦ κοΐ ἐλ, ΟΥ ἀπιοΈρ). 

. δδΔ8 1δ ΟὨΪΥ ἴῃ ἐδθ τρδυχίη.) 12 ἣο δοῦν ἰτοϑοὶ ὩΡΟοΏ (800 (Ὁ51.}. 14 600.» 

ΟΗΑΡΤΕΕ [Π. 

ον. 1. Κέκραγε.ς ΤῈ Ῥογίοοῦ πδοᾶὰ 88 Ὀγ65- 
θη. Οἱ. ὙΥ ΠΟσ, "ἢ. 27]. 

ψεσ. 8. Σὺ καθήμενος τὸν αἰῶνα, καὶ ἡμεῖς ἀπολ- 
λύμενοι τὸν αἰῶνα. ΒῸΣ ἴδου τοϊαφηλοεὺ [αγί ἐη- 
ἐλγοηδα} ἴοτονοσ, διὰ Ἧ ῬοσδὮ ἴοσονοσ. Τ7]ι8 
ἱβ [86 ᾿ἰΐοταὶ πιϑδηΐηρ. Ὁ Δἢ1᾽5 ΟἸαυΐα νου] γὶνο 
[0 ὍΠ0 ᾿δύῖοτ υϑγὉ ὕΠ6 ποζϑιϊνο βθηδο οὗ οὐ (ζῶντες. 
ΤΠοοάογοι δῃὰ ΟἵΠΘΓΒ σοπάθν ΌὉΥ πρόσκαιροι, ἰγαπδὶ- 
ἰογυ. ΤΠΘΥ ποῦ] βοοκ ὕπ8 ἴο Θδοᾶρε ἔγοπι 6 
αἰ Πα] 68 ΔΡΡΑΣΘΏΓΥ σοπίδίηοα ἴῃ {Π0 Ῥάβϑαρθ 
ὙΠΟῺ ΓΆΚΘῺ ἴῃ ἰΐἴ8 ᾿ἰτογαὶ βδθῆθθ. ΒΒ ἰξέ ὑΐθ 
“0 Ὦ6ΙΘ δά ὈδΟΩ δαρροδοὰ ἴο τοίϑθγ [0 ἴἰιθ 
δεν δὴ πδίίοη, πὸ βοῖι δναοίοη οὗ [Π6 ῬΣΟΡΟΓ 
ΤΟΩΘΔΕΪ Πρ Οὗ ὕπο γοτῦ νουἹὰ ῬτΟΔΟΙΪΥ͂ πᾶνθ ὕθθῃ 
διϊετηριοα : “Ἐὸτ ἴδοι τεῖρπμοδβὺ ἔοσονον, δπὰ ᾿ψθ 
Π6 Ὡδίΐοη ἴῃ 6χἾ]6] Ῥοσβιὶ ἔόσγουοῦ,᾽ ἱ. 6., ὉΠ]688 
οὐ βῃου]ά ἱπίθγροβο ἔοῦ [πος μοῖρ. Απὰ ΓΠῚ8 

Ὁπουρδῖ ΟΥ̓ΘΥΒ ἃ ῬΥΟΡΟΓ δαδὶ8 ἴογυ ἢ 6 ΟὨ6 {πδὶ ἔο]- 
Ιοσσβ. ΤῊ π8θ οὗ ἴ(Πο πηι ἀϊο νοΐςα οὗ [ῃ6 ῥγϑϑϑηὶ 
γΟΓΌ ἴπ ἴΠ6 Νοῦν Τοβίβδιηθηϊ 848 σοΐθγσίης ἴὸ ἴθ 
Θίθγπαὶ ἄοοπ οὗ πιδπ, 88 ὯΟ δῃρροτι ἴῃ οἰαββίςδὶ 
ὌδδρθΘ. Ηοπηεῦ πδεὰ ἰξ οὗ ἀοαιῃ ἰπ Ὀδῦιϊθ. 8.60 
Ογϑιλοσ ’β Ζεζ., δῇ ἴ[Π6 ποσὰ. [π Ὦοαϊ. ἱγ. 26, ἰζ 8 
μοὶ ουῦ 85 8 {πχϑὰϊ δρδίηδῦ [5γ86] τπδὺ ΓΠ6Υ 
Βθου ἃ αὐ Ῥϑγβἢ ἔτοπι ΟΥ̓ (Π6 Ἰαπὰ ἰξ ὉΠ6Ὺ ὃ6- 
ς8π10 ἰἀο]αίτοιβ. Οπ ἴδο 86 οὗ ἀπόλλυμι ἰῃ ἐπ 
1 ΧΧ,, 5600 Οἰγαϊθθίομθ, ρΡ. 4830--.84. 

γογ. 4. δας [86 ὕσαγυος οὗ (πο ἀοαᾶ οὗ [ε- 
ΣΤΒΘ]. [5 0}]18 ἴο Ὁ6 ἱΔΚ60 ΠΟ ΓΑΙ Υ, οὐ ραγαιίνον 1 
Μοεβὲ οοτωπηθηΐδῖοῦβ ΒῈ 0 ΠρΌΓΑΟ ΘΙ, δα ΒΌρΡΡΟδΘ 
{πᾶν Ὁγ “ ἀεαά οΥ 7Ἔταεί " ᾿Ὠο56 ὙὙῆ0 8.θ υἱγίιδ!}} Ὁ 
ἀεδὰ Ὀοΐηρ 1ἢ Οχὶϊθ ἀσὸ τηϑϑηῖ. Βαϊ ἃ ΙΏΟΥΘ 
πδῖιγαὶ ἱπξογρτγοίδιίοη, πὰ 026 αἱ δά πη πδὶ υἷα, 
μοῦ]Ἱὰ δὸ [0 βιιρροῖο [πδὺ ἴΠ6 ὈΣΆΥΘΣΒ οὗ ἴΠ6 ἴον 
Ρίουβ ἰβγϑο ἴο8 ΠΟ οὔςθ ᾿ίνϑα πὰ ρὑγαγϑά, Ὀὰϊ 
ἍΘΙΘ ΠΟΥ ἀδηὰ ἘΟΡΕ [Π6 τηλὴν ἴἢδὺ δἰ πηρά, 
ΔΙῸ ἰπϊεπάθα. 80 Εποιςκογ, ΝὮΟ δΑγ5 ὑμδὺ [Π6 

γΟΓὰδ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠ ἃ [0 οἱ τεθνηκότες ἐν τῷ ἔδῃ δἰ Ἰ]. 
17. Οπ τἷ8 βαρροκβίτἰοα τ6 Ῥἢγαβθ, "δηὰ οὗ 
ἘΠΟΙΓ ΒΟΏ8,᾽ 88 τοζοστίηρς [0 ἴ[Π6 βδοσεάῃθββ οὗ [8 
αἰνίπθ οονθηδηῦ (ἔχ. χχ 6; 1 Κίηρβ υἱῖϊ. 25-53) 
σοι ὰ μανθ ῥϑοῦ αν δἰ ρη ἤοδηςθ; οῸΣ δας 10 
βαάοά οἰδιιδο, “πὑὲὺο Ββἰηπθά δοίοσθ ἴ[|60,." ἄἀοθ8 
ποῦ τοίου ἴο ἴΠ9 βίῃβ οὗ ἴΠ0 σὨ]άτϑῃ, Ὀαὶ ΓΠο0866 οὗ 
1Π6 ἔβΌΠΟΥΒ, ἰ8 ουνϊάθης ἔσοπι [6 ἔοσπι οὗ ὕπο υϑχὺ, 
ἔτοιιμι αὐτῶν ἱπιπηοάϊδίοὶΥ ζ0]] ον πῶ, δηά ἔγομι 
ΥΟΓΒΟΒ ὅ δηά 8, νῆογο ὕΠ6 5:8 οὗ [6 ΖαῖΏ ὙΒ ΔΥῸ 
ΔΙΟπα τηθηϊϊοποά. 

γερ. 7. ΤΠΐῖβ ὑοῦ ἰβ οἰοθοὶνγ σοηποοίοα ἴη 
Ὁπουρῆς τ Γ[)6 ρτγοοθάδϊπρ. Τὴθ Ὁγδηδ δος, 
“τὸ ἴθ ἰηΐοηϊ,᾽" οὔο., 18 Ὀα86 ἃ οὐ [ἢ Σοδαϊῃρ;, τοῦ 
ἔογν καί. ΟἹ. 7 αὶ. ᾿Νοίεδ. 

γον. 8. ὍὌφλησιν, απ οισΐπρ, α ἀεοδί, ᾿ἴΚο ὄφλημα. 
Τηο τννοτά ἰ8 ἰουπὰ ΟἿἹΥῪ Πογθ ἴῃ ὕπο ΟυΧΧ,, δπὰ 
οἰβονῆογο δυῖ βοΪάοπι. Εἰ ποιιοῖοῦ ΓΘΏΘΘΣΡ, “ δηὰ 
[ου ἂμ βίου ϑῃπγοηῦ,᾽" ΠοΙάΐπρ ὑπαὶ {Π0 ὑγϑῃδ]1- 
[ΟΣ τηϑα9 ἃ τηϊβία κα ἰὴ ἴἢ6 ΗοΌΣοΥν πόα. 

νεαν. 9. ΜῊ ἢ {8 νοτθῸ γγὸἪ Θηῦον ὈΡΟΩ [ἢ 6 
Βοοοπά ϑηά ααἰΐθ ἀϊδιϊποῖ ρατ οὗ {π9 κ οὗ 
Βαγυοῃ. ὅ,66 7πἰγοά. Τῇο οοπιππαπαπιεπίδ οὐ ἰΐεὲ 
δτὸ ὕποθο ἴπδὺ ἰοδὰ ἰὸ ἔσο 1ἰ6. 

γον. 10. Τί ὅτι. Ἐστί ἰ8 ἴο Ὀ6 Βαρρ}19ο. ΟΕ. 
ὙΪπεσ, Ρ. 585; δπὰ Μογοσβ ΟὉηι., δ Ματγῖὶ ὶ. 16, 
Αεἴϑ Υ. 4. -- ϑοβιοὰ σὰ [86 ἀοδά, ἱ. 6., αἰοησ 
εοἰὰ ἰλε ἀεαα, αϑ (δε ἀεαα, δὰ ποῖ (83 Βοῖγθ ἰηΐθῖ- 
τοῦ), ὃν οοπίασὶ ιοϊἐὰ ἰἧς ἀεαά, ν ἰς ἢ που] πανα 
0016 ἔογοο 6 Γο. 
γον. 12. Ἐουμπίδίῃ οὗ τνίβᾶἄοσῃ, πηγὴν τῆς 

σοφίας. Αὐοἀὐ ΐπ)6017 οὐ Ὧ186 σοτη δηἀτηθηῖδβ π]8 
ὍΘ δι ρροθθά ἴο ὃὉ6 τηδϑῃΐῖ, ὅ866 ἱγ. 1. [Ι͂ὰ (ἢ 9ὲ 
διὰ 14} τογθο8 6 Α. Υ. 8849 τοπάογοα ἰεάμ δι νόε 
ὈΥ τοἰδάζοτη, πιὰ ἰπ ὕϑυϑο 23 ἰξ ἢ σίνϑῃ [ἢ 6 Β8ΠΊΘ 
Γγαπϑϊβίοη ἴὸ σύνεσιβ. Τἢ686 Ὑοσάβ, νυ] σοφία, 

᾿δῖθ ποῦ ΔἸ ΔΥΒ ἴ0 ὃθ ἀἰδιϊησαίθμεὰ ἴῃ δθῆϑ9 ἴὩ 
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[ἢθ86 ὈοΟΚ5. 1 ΤΠΔΥ ὉΘ δβαϊα ἴῃ βζοῃθΡδὶ, ὨΟΎΤΘΥΟΣ, 
τηδι σοφία 8 ἴἢ6 πον]οαῖ ννοτὰ, δῃὰ ἰδ ἤϑνοσ πδοὰ 
ὉΥ ἰ08618 ἰμ ϑετγρίαγθ, Ἔχοθρὶ 85 δρρίϊεα ἴἢο Οοὰ 
ΟΥ̓ ἴο »οο θ. 6 ποσὰ φρόνησις ΤΕΐδΥΒ ΤΟΥ͂Θ 
ἴο τῃ6 81] δἀδρίδιίοι οὗ πηϑϑπῃδ ἴο 48, δῃὰ ἰδ 
ῬΟΓΠΆΡΒ, ζΌΠΌγΆΙγ, Ὀοδὲ τοπάἀογοὰ ὃν {πΠ6 Πρ] 85} 
ΟΣ “ὑγιάθηοθ." ὙΤΠὸ πογὰ ΘΟΙΏΠΙΟὨΪΥ 6Π}- 
ῬΙογοὰ ἱπ ἴμ0 ΙΧΧ. 88. οοσγοβροπαϊΐηρ ἴο [ἢ6 
Ἠοῦτονν ἿΝΞ, 0 δορατγαῖδ, αἰειϊπσιϊεῖ, Ῥεγοεῖυε, 
ζποιο, ἰΒ σύνεσις ; Ὀὰϊ δΟΙΠΟΙΪ.608 ἰῦ σίνθδ 0]806 ἴο 
ἐπιστήμη ΟΥ φρόνησις. 

γοσ. 14. Τιϑδί οὗ ὅἄδγβ. Ῥ.ΌΡΘΕΙΥ ἀἰοιϊη- 
κυϊδηοὰ Βοόγο ἔγομῃ “116. 'ἴδο θαξ. χχχ. 30, 
δη νϑγ86 9 οὗ [Π6 ργϑβθηΐ σῃδρῦοσ. 

γον. 16. βύυοῖ 86 γυϊοὰ [80 οδϑοῖβ. Νϑδι- 
ΟἸΔΟΏΘΖΖΘΥ 8 80 ΒΡΟΚϑὴ οὗ ὃν ΠὨδη16] (11. 88 ; οἵ. 
ον. χχνὶϊ. 6, χχνιλ, 14). ΘΌΘΚΟΡ, ἩΠῸῚ εἶδ 
ὈΠΘΟΥΥ οὗ 89 οτἱρίη οὗ πο ᾿οσκ, παῦμθ γα] ρῖνοδ 
[80 ψΟΓάδβ ἃ ΠΊΟΤΘ ζΘΠΘΓΑΙ βρη ἤσβῃςθ. 

γεσ. 17. Κτήσεως, σείζίησ. ΤῊΪ5. νγογὰ τ ΔΏΒ 
ὈΟΓὮ σφι δίζοη δὰ ροβδοββίοθ. ΤῊΘ ΤΟΥΤῚ Ρ Π)682- 
πῃ βυϊϊδ8 τ[ὴ6 σοπηθδοϊϊζοη ν06]}; Ὀὰῦ 1706 ἰδιῦοσς ἷἰθ 
ΤΏΟΥΘ σοΙηοῃ ἰῃ {ἢ 1, 

γεγ. 18. ΦΦΏΟΙΘ ἰδ τὸ βδηάδίηᾳ οὗὨ ᾿᾿μοῖν 16- 
Ῥοτβ. Τιἰνβ οἰδῦδβθο [88 ψίνθῃ ργοδῖ ἴσου ῦ]9 ἴο 
οΥτςΒ. Εννδ] ἃ ὉΠ ΚΘ ΤΠπδὲὺ ἰὉ ΤΏΔΥ 6 δὴ ἱποχδοῖ 

ὑγαπδϊαἰίοη οὗ ΝΣ ἩΝῚ : 4πα ἰλετὸ ἴ8 πὸ σιυῇ[- 

εἰδηον, ἱ. Θ., Βειξδίδειου, ἰπὰ (ΠΟ πόοσγκθ. ΟΔΆΡ 
Τγδηβἰδῖθ5 ἐξεύρεσις Ὁ πάθη, δεοατολίης οἱ, 
Ἀιιλοπιῖπσ, ἃ8 ἀοθδ ἐδ Ὕ. ϑ8δο εἷβὸ Ἰξθυβοῇ. 

19. χὶ. 28, 6 ἀσεοῖς ποσὰ ἰδ υϑοὰ ὕὑγ [80 

ΤΧΧ. τὸ ὑγαπεὶαῖο ΓΙ. Βαΐ ὑΠ6 δῦονθ ὑσϑηβὶδ- 
[ἴοπ, ὙΠΟ ἢ ἰᾳ αἶδὸ ὑπαὶ οὗ ΕΥ̓ ΣΒΟΠ6, 18. αυΐϊὶθ 86- 
ΤΩ ΒΒ10]6, Δα ΕΘ Θ ΙΒ Ὀθδὺ ἴο δῷτοο ΜΣῸῈ 006 οοῃϊθχῦ. 

γοσγ. 196. Αἢ ϑῆβοῦ ἰδ σίγτϑη ἴο ἴΠ6 αθδίίοη 
σορίαϊποῦ ἴῃ γοσβο 16. ΤἪιθ ἱπέοσυρεὶῃ ΥΟ 868 
οχρίαἷπ ΠΟ 8ΓΘ τοϑϑὴΐ ὉΥ [80 “ ῬγίΏοΟΒ οὗ {πὸ 
ΑΓ ΘΒ. ὅϑοταθ σομηπθηϊδίοσβ 810 οὗ [9 Ορὶ οι 
ἴ8δι [8 ρᾶβϑαρμο, νϑυδθβ 16-2], νγδϑ τηϑϑπὶ ἴο σου 
ἴο ὕΠ0 αἰξξεγθηῦ ἀγηδδίῖθα τ ίο, ΟὯΘ δέος ὕΠ6 
οἴδοσ, Ὠ6]α βινϑΥ οὐδοῦ ΡαδἹοδίϊῃθ ; δῃὰ Βουιμοϊαϊ ἴα 
οὗ [Π6 ομἱπίου (μδὺ (δ ΐ5 ρατὶ οὗ [Π6 ὈΟΟΚ, εὐ Ἰόδδῦ, 
Του] ποῖ αν Ὀθθῃ πχὶζύθ Ὀδέοτο [Π0 ἐγὰ οὗ 0Π8 
δο]οιοϊ 88, γυῦο τοϊχηθα δὴ Απιίος ἔσομαι [Π0 ἀδαῦὴ 
οὗ ΑἸοχϑμάον ὕὉ16 ατοδῦ ἴὸ {ἴθ οἷοδο οὗ ἴ6 οιπδῃ 
ΤΟΡΌθ]ς. -- 1 ἰβ μοΐης ἴοο ἔδσ ἴο Ἰυάρο υῖτῃ 
Πδμηθ (ἰϊ. 151) ἔγοαι τη 8 γϑῦϑθ δηῃηά ἰϊ. 17, [Πδὶ 
ἴΠ6 δυΐπον οὗ Βαγοι Κηθν Ὡοι ἰὴ οὗ ἴΠ6 ἀος- 
ἐχΐπηθ οὗ {π6 ἱπηπηοτῦδ! ιν οὗ ἴΠ6 δου]. 

ες. 32. Ομδηδδῃ. Ῥμαηίοία ἰβ Ῥγ ΒΥ 
τηθϑηῦ, ὙΠΟΒΘ ἱπΠΔὈ ΙΘ ΓΒ ΓΘ αἰδοῖ προ θα ῸΥ 
ΘΟΙΠΊΟΓΟΘ ἈΠ Σ,ΘΏΘΓΒΙ ΡΓΟΣτΤΘδδ ἴῃ [86 δῖ. ὅ66 

.“. 

8. ὙΔΙΌΛΌΙΟ αχίίοῖο Ὁγ ΚἸοΌΚοΣ ἰπ ϑ.ΠΘΏ ΚΟ1᾽8 Β δ. 
1κπ., 4“.υ., δὰ διδγκ Οααξα, οζα. --- ΤΏΔΘΙΔΔΣΙ. 
ΤῊ 88 [6 816 σίνϑθῃ ἴ0 ἃ τορίοη ᾿γΐῃρ ἴἃ 
[Ὧ6 δου τ ἤθαβὲ ματι οὗ ᾿βεθει Τῆς ΤὨειηδεΐζοβ, 
αἷοο, πδὰ 106 ογραϊὶ οὗ μορδεδαίηρ χιϑδαῖ πϊβάοιι. 
866 76;Σ. χ χ. 7; Φοῦ ἱ,. 1]. 
ον. ῶ3. Αδδὺ γλ8 [ἢ τηοῖδονς οὗ [δῇ τη86]. 

θη. χνὶ. 15. ΚαδύςσκοΣ σοπάθυβ ὈΟΓ ΤΘΙ ΘΓ : 
“ΑἸδο ἴθ βοὴ οὗ Ηδρδγ, ὙΠῸ ῬὉλ88 τῇ γοῦρ ἢ τ[Π6 
Ἰαμὰ ἴἔοσ γαΐθτ ὙΤθδ τϑονοδαηῖϊθ οὗ Μοάδη δηὰ 
Τλιοπια, 0 πρϑακ ἴῃ ῬᾶΣΔ0]65 δὰ δϑὸκ δῇϊοσς 
τυ θη." --- ΜΌΣΥΘΙ ἢᾺ8 ποῖ Μ1Ὸ} οΟγδΙ ΠΥ ὈΘΘΏ 
Ιου ῆρά. ϑοῖηθ Ὁπΐηκ ὑπὸ ἰοχῖ οοτταρῖ, δὰ 
Ηἰτχὶς (αὐ Ῥπ. ἰἱ., Ρ. 119), πίτῇ Εγδ]ὰ, νου]ὰ τολά 
Μαάίαπ. ΟΑτοῖυδ βυχχοδῖς πὸ δέεαγταλ οὗ ἴΠ6 
Βιἀοπίδῃβ; Ἐουβοῦ δυρρμοδίθ αὐτὰ ἰῃ ΑΥδῦΐϊδ 
ἘοΙὶχ ; Ετϊσζβοιθ, ἔπ Αὐτὰ ΐδῃ τορίου Μιαλταλ πὰ 
τὴς ογ αταπο τηθηιτοηςὰ ὃγ Ε]ηγ.--- Αὐἴδοσα 
οὗὨ 1Δ.Ὁ1]166 (Α. .). πο Οτοοκ πογὰ μυθολόγοι, 
““γρ]δίοσβ οὗ ᾿ἰορϑηᾷβ, την ὈοίΟΡ Ῥϑγῇλρ8 ὃὉθ 
ἰτδηβέοστοα 48 αῦουθ. [Ὁ ἰ5 ποῦ οἰδευσῦθγο ἰουπᾶ 
ἴῃ ἴἢ00 ατοοκ Βἰ0]6. Οἱ 86 πιγτῃοϊορ δίδ οὗ δῃ- 
εἰοὺ Ῥμοωπίοεῖα, 866 Ἠδσυζοχ δ Μεαί- πονᾷ., χιϊὶ, 
Ρ. 419-423, δηὰ διδυῆ, ἰ. ο., σἤδρ. ἢ. 
γον. 34. ΒΥ (ἢ ἀσεφα οΥ̓ Οοά ἰδ ταδδῃΐ [ἢ9 

πηΐνοσβθο. Τἢϊ8 ΘΧΡΓΟβδϑίου 068 ποῖ οσουῦ πιὰ 
[ἢ6 βαθ τχαοδηΐης ἴῃ ὯΠ6 σΑΠΟΙΐΟΑΪ ὈΟΟΚΒ οὗ [6 
ΟΙὰ Τοβίαπιθηΐϊ, Ὀὰὲ ᾽6 σοι ἢ ῬΏΪ]ο. 

γοχβ. 326-28. ὅες ΟὍδη. νὶ. 1 ΕΣ; ΥΥ δα. χὶν. 6; 
ἘδοΪυΒ. χνὶ. 7; 8 Μβϑος. 1. 4. 

Μοτο 29-3]1. 866 Ὠοαϊ. χχχ. 11--}8. 
γον. 383. Τὸ φῶς. ΤΏ δη 5 τηϑϑηΐ, 88 ρ602- 

ΘΙΆΪ δβᾶζθ δηὰ τῃ9 οοπηῃηροϊίοη ῥἰδίη!Υ ἀοπιδηά, 
δηὰ ποῖ, 88 Βουδοῦ πὰ ΚΏΘΌΟΚΟΣ ΒΌΡΡΟΒΘ, [9 
Ἰϊσπιαίης. 

γεν. 8727. Τὴθ τϑίδυθῃοθ ἰβ συ δη 6 8}}}7 ἴο πὶ5- 
ἄἀοπι, δπὰ ποῦ ἰο Θοὰ, ΟΣ ἴο δὲβ ὅοῃ, ον ϑανίουτ. 
ἐν ,» ΠΟΤΨΘΥΟΙ, ὙᾺΒ ὙΘΣῪ ΘΟΙΏΠΊΟΙΪΥ υϑοὰ 
ὈΥ Ἀοῖ τΠ6 ατοοὸκ δηὰ 1,δὲῖτι ΕἌΣΒΟΓ5 ἴο ὕγουθ 
ὙΑ͂' 1Π6 δρφρδαγῆπεο οὗ Ομ τλδὲ ἴἰπ ἴΠ6 ἤθβῃ π|ὶ8 
τοῖον οὗ ρσϑαϊσείοῃ. 866 γον. υὔϊ. 81; ἱρά. 
ἷχ. 10; Εφραθα. χχὶν. 10-18, σοῖο νδάοδι ἰδ 
Βὲ ΠΟΥ ρογβοηϊδοά. Ἐδαυθοῦ αἰδέογο ἔγοπι ἴπΦ 
ἸΔΊΟΥ οὗ Εοπιδλῃ Οαἱῃο]ς ἱπιοτργθῖθσα ἴῃ δαρ- 

πῖηρ ἴΓΠ6 πιϑδηΐηρ οίνοη ἴἢ6 ῬϑθβαμΘ ΝΝ 18. 
6 ΒΑΥΒ τ8δὲ {πὸ σοπίαχι ἀο68 ποὶ δἰΐον οὗ ΔΗ 

ΟἾΒΟΥ βεῆθθ. δ θηϊῖγο βοοῦοη Ὀγθοϑαϊηρ ἰΣοΑ12 
οὗ πὶοάομ, δῃὰ ἴθο Πὶνίηθ Βοίηρ ἷδ. ΟὨΪΥ ἰϑῖτο- 
ἀυςοὰ Ὀθοδηδο οὗ 8 τοϊδιίου νῃΐεδ νϊϑάομι πο 
ἴο Ηἰπι. Εηθαυοίκον, το Οτοιίυα, Ηρ, Ηἰϊσοπ- 
ἴο]4, αῃὰ ϑιμᾶνγον, μοϊὰβ τπ80 [6 γϑσγϑθ ἰδεκϑ 

αἰποηθϑα, δηα [μαι ἰδ ννδ8 ἰηιτοάποοα ἤθγα Ὁγ ἃ 
ον Βἢ ΟὨ τ διίδη. Βυῖ βυοἢ ἃ δαρροαϊτίου 18 φιΐδθ 

ὈΠΠΏΘΟΘΑΒΑΙΥ, δηὰ ᾽Δ89 Βο δϑαϊδοίοπϊ στουοά. 

ΟΠΑΡΤΕΕΚ Ι΄. 

1 ΤῊΙΒ ἐξ (Π6 ῬοΟΚ οὗ [86 οομηπιαπάπιοηίβ οὗ Οοά, 
Αμπᾶ {86 Δ΄ ἰδὲ ὁπαυγοί 1 ἴῸΓ ουϑὺ ; 
ΑἹ] {μὸν ὑμδῖ Κϑορ ἰὑ 3 δλαϊΐ σοπιδ ἴο 11 ; 
Βυὶ βυσῦ 48 ἰοᾶνο 1 85}}8]} αἷδ. 

») Ταγη (Π66. Ο δεασοῦ, δηᾶ ἴα Βο]ὰ οὗ 1; 
ΑΙ ἴῃ [86 ῥγϑβθῆοθ οὗ [86 ἸΙρμὺ {μογθοῖ ὃ 

ὃ αἴνα ποὺ ὉΜ81ὴ6 ΠΟΠΟΡ ἴο 8δΏΟΓΠΟΥ, 
Αμπαᾶϑ [86 ἐῤλίποε [μδὺ Δ΄ΓΘ ῥγοβίδ]θ ἀπίο ἔπ 66, [0 8 8έγϑῆ 96 Π80Ί ΟΕ. 

Ψορα. 1-8. --τὸῦώ Ὲ 3 ον αὐτήν, 111. 88. 49. δὶ. ΑἸΙὰ. τοιὰ αὐτῆε. 
Νκλε ἰλογεοῦ, ΑΟΥ. δὰ " ἰδοὶ ἐλοιν πλδγϑαὺ ὕο ἰΠυτ]ηδίοᾶ,᾽"" ΡΌῈ 1 Κοον ποὺ οὁ5 πδδὲ 

8 Μογα., ΟΣ. ἰο ἐλ6 ελίπόπᾳ δοΐονα ἐδ6 
δυϊδμοχεν 4 Δ Ύ.: Μοε. 
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Ο 8.86]. ΠΔΡΡΥ͂ 816 Ὑ : 
ἘῸΡ ψβδὶ ἴβ 1 ρἱοδβίηρ ἰο Οοἄ ἦ ἰ8 Κπονγῃ ἢ ἀπίο τ.8. 

Β6 οὗ ροοᾶ δουγαρθ, ΓΑΥ͂ " ΡΘΟρ]6, τουληδηίΐ ὅ οὗ [βγϑοὶ. 
8 σοῦ 8014 ἰο (86 πϑίΐοῃβ, ποΐ ἴογ ἀδδιγαοίίοι ; 
Βα 1 Ὀϑοδιβο γου τηονοὰ σᾶ ἰο νγγϑί!ι, γθ σογ0 ἀο]γοσθᾶ [0 γοὰγ δάνθγβαγϑβ. 
Εν γο ρῥγονοκϑά ἴῃ ὑμαὺ τη846 γοῦ ᾿ 
ΒΥ 5β8ογ βοῖίηρ απο ἀθιιοῃβ," δῃηα ποὺ ἰο αοᾶ. 
Απά 19 γϑ μανϑ ζογροίίθῃ [Π6 ϑυθυαϑηρ αοά, ἐπαὺ πατβθᾶ γοῦ ; 1 
Απᾶ γ8 παν ρτίθνθα 4180 12 δ υυβαι θη, ἐπαῦ Ὀτουρηῦ γου τρ.᾿3 
ΕῸΣ εἶθ βὰν (ἢθ τσϑίῃ οουηΐηρ' ΡΟΣ γοὺ ἴτοιῃ Οοά, 8ηᾺ 1" βαϊά, 
Ἠδδγκϑη, Ο γο {πα ἄνγ6}} δρόουὺ δἴοη ; 
Εὸν 16 αοἄ δαί Ὀγουρηῦ ἀροπ πιὸ στϑαῦ τπουτηΐπρ ; 

10. ον Ὶ β80. Π6 ΘΔΡΟΥΠΥ οἵἁ ΤΩΥ̓ 80η8 δηα ἀΔΌΡὮΙΘΣΒ, 
ὙΉΙΟΝ {πὸ Εν ον] ϑυηρ Ὀγουρηῦ ἀροη ἔμ θπι. 

11. ὙΜ18|]οΟΥ ἀἰά 1 πουτίβῃ ἐμαὶ ; 
Βυΐ βϑηὺ ἔδβθιὰ 1 αὐγαν ὙΠ πυϑορὶπρ' δῃα του νσ. 

12 [κοῦ πὸ παν το]οΐδθ Οὐδὺ σηϑ, (ῃ6 8 τὶ ἀοΥν, δπὰ ΤΟΥ̓ΒΘΙΚΘἢ Οὗ ΤΙΩΔΗΥ͂, 
ΕῸΡ ᾽᾽ (ὴ6 81π8 οὗἩ τι ΟΠ] άγθῃ δῖ 1 3 Ἰοῖν ἀ68ο]δίθ ; 
Βδοδιβθ (ΠΟΥ ὑπτηθα δ58146 3 ἔγοπι {Π6 ΔΓ οὗ Οαοά, 

13. Αμπάα 533 [Π6Υ Κηθν ποῖ 18 ΟΓαΪΠ8ΠΟΘ6Β, 
ΝΟΣ ψγΑ]κϑα 'π 186 νγᾶγβ οὗ [86 οοτηταλπαπηθηίδβ οὗ αοα, 
ΝοΥ ἱτοά ἴῃ [86 ραίδβ οὗ ἀϊβθεὶρ!η6 35 ἴἢ ἷθ ΓΙ ὐΘΟυΒη 688. 

1{ Τ1,6ὲ τΠ6 πὶ ἰμαὺ ἀτγ6}} δϑρουΐ ϑ'΄'οῃ σοι, ἢ 
Απᾶ 08]} γα ἴο ταἱπὰ 53 [Π6 ΟἈΡΟΌΙΥ οἱ ΤΑΥ͂ Βοη8 δηα ἀΔΌΡΙΘΙΒ, 
ὙΥΒΙΟΒ {86 Εὐνου]δβυϊηρ δῖ Ὀτουσηξ ἀροη ἴῃ θτα. 

15 ἘῸΓγ 6 Βαίῃ ὈΓουρΡΐ ἃ Πδύοη ΡΟ ἔδθπι ἔσοπὶ ἔβΓ, 
Α 58 π161688 “5 ηδλίΐοη, δπα οὗ ἃ βίγδηρβ Ἰδηρτιαρθ ; 
ΕὸΡ {πΠ6} 3 σουθγθηοϑά ποῖ {86 δ ο]4 τηϑῃ, ποὺ ρἰ (θα (86 2 ΟἈ1]4. 

16 Αμὰά {μ6γ 16 δὲ ΑἸΤΑΥ (86 Ὀο]ονθα ὅδ οὗ {Π6 σι] άονν, 
Απᾷ Ὀογθανϑα Β6Ρ ἐῤλαΐ τσας 810η6 οὗ Π6. ᾿' ἀδαρη θ ΓΒ, 

17 Βα], πῇλδῦ ΡΟΥΘΙ πᾶν 1 ἴο 5 Π6}]0Ρ γοι 
18 ἘῸγ [8 ἰδαὺ Ὀγουρὺ ἐῤ686 6118, 

Ηδ ν1}} ἰαἰκο γοὰ ουὐ οὗ {86 μαπά 57 οὗ γοῸΓ δῃθζαΐθβ. 
19. Ὃδο ἔογ,85 Ο πὲν οὨ]άγθῃ, γὸ Ἰοσία ; ὅ5 

ἜΟΓΙ νγ88 83 Ἰοϊὑ ἀθβο]δίθ. 
20 11δᾶγὸ ραί οΥἶ (86 ραττηθηῦ 3. οὗ ρθϑοβ, 

᾿Απά ρῃΐ ἸΡΟΠ 16 {Π|6 Βδοο οὐ ἢ οὗ ΤΑΥ͂ ὈΓΆΥΘΥ ; 
Ι ν1}} ΟΥ υαὐΐο {86 Εὐνϑυ δϑίπρ τ 8116 1 Ἰν.5} 

21] ΒΒ οἵ ροοᾶ οουγαρσο,"5 Ο γεν ΟὨ]]άΓΘι, ΟΥ̓ ἀπο αοἂ,"5 
Απὰ 6 {1}} ἰακα γοῦ ουΐ οὗ “' [16 ροτγοσ, {π6 Βαμα οὗὨ [9 ϑῃπϑιηυ. ἢ 

Ο, Ὁ Ὁ Φοδῶν μι. 

ὕοσ. 4. --ἴ ΑΟΥ. : ἐλέπρε ἰλαὶ αἀγό. 3 (Ιηβἰοδὰ οἵὨ ὑδμο ζοϑη., 111. ΧΙ. διὰ εἰχίθθῃ ουσδίγοα ματο ὅμ9 ἀλὲ. ἘΠῚ ΟΣ 
σ«ου!ὰ ὍΘ ΖτΔιητηδί δ }}} οογσγοοῖ) ἔδὅδὅνϑ δ71Ὸ ιασε ΚὨΟΝΗ. 

Ψετο. 8ὅ-9. -- ΑΥ̓͂. : ΘὮΘΟΙ ΤΩΥ (ἴον μον, 22. 96. 48, 4]. τοδὰ ϑεοῦ). δ᾽ [Π9 ΤηϑεηοΥ]δ] (606 (Ὁ1.). 6 ψρι ἀοβέσο- 
οι. τ (Ἐτιδροδθ τϑοοΐτοῦ δέ ἔσοιῃ 111. ΧΙῚΙ. 22. 26. 83., νυμεέίσομε ἱ. Τὶ 18 αἰδὸ ἴῃ 11.) 8 πο ἐὯθ Θ:ηθηὶο8 (τοῖς 
ὑπεναντίοις). 9. 6 7118 (500 Οὐ»".). [10 ογιῖές πὰ (τί σθορο δάορίδ δέ ἔτοιῃ! Π|Ι. ΧΙΙ, 22. 38. 86. 4]... 11 Ῥτουσδς 
ΣΟ ὉΡ (τροφεύσαντα, ποιήσαντα, 88. 49. αΔ].). ἸΣ οηγιῖ5 8180 (δὲ καί; 1]., δὴ καί). 15 ηυχβοα γου (ἐκθρέψασαν). 
Ἢ ὙΏΘῺ 806... .. ͵ζΑΐ οὗ Θοὰ (παρὰ τοῦ θεοῦ)... .. ὉΡΟῺ γοῦ, 886. 18 οι ον (Σ᾿ ΣΒΟΔΘ Τϑοοῖτοθδ γάρ ἔσχοϊῃ 11]. 
22. 88. 86. ΑἹ. (Δ ίοοι οπγεὶτο) Α]ά. ΟἹὰ [αὐ. ὅγυ. Α1.). 

οτα. 12-16. --- 16 Βονϑῃ ουχείτοε δυο δέ ἰπίοδὰ οὗ γάρ. 11 Ἡγίἔχεοῃο Το οῖτοβ αὐτούς ἤτοια ΧΙ]. 22. 28. 88. νει σι 
ἰ, ΘΌΔΟΒ 4180 δορὶ ἰὑ. 18 Α.Υ.: 8. 19 [7λο ἴοτ. 30 ογεῖίδ 1. 21 ἀοραγίοα (ἐξέκλιναν). ἋΣ ργπῖῖς Απὰ 

([πεαϊοαρά οὗ καὶ δικαιώματα, Ἐτὶ βοῦς δἀορὶδ δικαιώματα δέ ἴτοτῃ 1Π|. ΧΙ]. 22. 28. (εἰκ θθη ουτεῖνο8) Οο. ΑἸ]ὰ, ψυὶς. ΟΥ̓. 
Φοῦ χχχίν. 27). 5. μἰδίτιίοα (1 ΤΟ ἀοΣ 88 δἱ 11. 12)... 88 σοϊοσαδὴ ἀϊαθηΐδ. Ψ" (866 Ορηι.) 26 (Μδτζ., 67 λα 
ἀξ εὶρἐϊπε ἐπ τ φλδεοεπεῖε. ἘΪΓΏΟΥ ἰδ ζτδιρτηδυοδ}}γ οογτοοῖ.) 36 ((οὐάᾷ. 11. ΠΙ. τοδβὰ ἐλθάτωσαν ἴοΣ ἐλθέτωσαν.) 

ΣΙ γοηθῖηθο γ86. 35 (ἀναιδές. ΤΉ ἰ5 ἰδ ὅτοϊ τηοαῃίηρ ; Ὀὰὲ 18 Αἰδὸ πιϑϑπ δοίά, γεοκίεας. Τὴ Οά., 11. 698, ἐμ Βίομο οὗ 
δίσγραυ ἴδ 80 πϑεροὰ 84 Ὀοίηρ μην ψίηξ.) 39 ὙΠΟ ὩὨοΙδοΣ (10Σ ὅτι, 111., δούϑῃ οσυγεῖτοο, ΟἹ 1δἱ. ας. ΑΣ., οἵ). 
29 οιεπίέϑ Ὡοΐ ἐδ6. Δ: ογπέα ἰηΦ. Β5 ΤΏορΟ δαγο οαχχίοα. 85 ἀθδΣ Ὀοϊογοα εὐέαγεν. 84 Ἰοίξ... ἀοδο]δὲθ ν|1ἢ- 
ουἱϊ. 

γοτα. 17, 18. -δ Α. Υ, : Βαὺ πδδῦ οδῃ 1 (σοάᾶ. 117. δ]. 62. 106. τοδὰ δύναμαι ἴοΣ δυνατή). 56 ΡΙακῦοδ ρου γοὺ (ΧΤΙ. 
28. πυὰ εἰχδϊ οσυγεῖτοι δά ὰ ὑμῖν -- ἴχοθ συγδίτοσ, ἡμῖν --- δέον ἐπαγαγών; 111., τ βουϑῃ ΘυχΣδίνοβ, ὑμῖν αὐΐον κακά) 
ΒῚ ὙΠῚ|1 ἀοὶίνον γοῦ ἔγομι ἴδ πδηάβ. 
οΙα 19-21. --8 Α. Το: ΥΟῸΣ Δ. 99 δ. 40 οἹούπίηρς (στολήν). 4ἔῚ [Ὡ ΤΩΥ ἄδγα. 42 ΠὮΘΟοΥ (τὶ ἐσϑοῦο δηἃ 

ἘἈοποοὺ δάορὲ θαρσεῖτε, ἴος θαῤῥεῖτε οὗ (δο ἐεχίέ. γεε., ἴτχοια 111. ΧΙῚ. 28. δὰ πιδὴγ συχοῖγοαῦ. Οἵ. τοῦϑ. 4, 27, 80). 
Φ (μο] τὰ. Φι βἢ}} ἀθ11γὁγ γου το. Δδδηὰ ὑδηάᾶ..,... {116 ΘῃΘμἶ66. 
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22 ἘΕῸΓ ΙΩΥ ΒΟρΘ6 γγ88 ἷ ἴῃ {86 Ενου βίη, ἐμαὶ Β6 που]ᾶ βαγὰ γοα ; 
πα ἸΟΥ͂ Ο8126, ἴῃ 18 ΠΊΘΓΟΥ, ἢ ΠΟ τὴ16 ἔτοπι [Π6 Ηο]ν Ομ, 
ὙΥΒΙΘ᾿ ὁ 81.411 βοοὴ σοσῃθ ὑπο γοῦ ἔγοπι {πΠ6 Εὐνϑυ δϑίϊηρ᾽ γοὺγ ὃ Θιυϊουγ. 

28 ΒῸΓΙ βθηΐ σοὺ ουῦ ν] ἢ ππουγμΐηρ δπα τϑαρίπρ; ἢ 
Βυΐ Οοά Μν1}} σῖνα γοῦ ἰο πη6 ἀρϑὶη τ ἢ ἸΟΥ δηᾶ ρἸΔΠ 688 20 ΘΥΘΕ. 

24 ἘῸΓΪ 85 ΠΟῪ {Π6Υ {Ππδὺ ἀνν76}} δροαυΐ " ϑίομ ᾶνθ Β60 0 γοῦν ΘΔρΡΟ ΠΥ, 
50 88}}8}} {Π6Ὺ 866 ΒΒΟΓΕΥ͂ γΟῸΓΣ βα] ναίΐοη ἔγοια οὐσ αοά, 
ὙΒΙΟἢ 58}.4}1 οοὴθ ἄροὴ γοὺ ὙΠ στοδὺ φΊΟΓΥ, 
ἈΑπᾶ Ὀτϊρηΐηθ88 οὗ ὑπ6 Εἰ νευ]δϑίληρ. 

28ὃ Ον οἸμ]άγϑῃ, βυθοῦ ρα 6 ΠΥ [86 τσϑίὰ ὑμπαῦ 18 ΘΟὴ6 ὌΡΟΣ γοῦ ἴσοτα αοᾶ ; 
ΤΠΗ6" ὀποιαν Βα ρογβθουθα {Ππ66 ; 
Απα Ὁ βῃογῦν ὑποὺ 5} 4]0 β66 18 ἀθϑίσιοίίομ, 
Ἀπα 8}ι8]0ὺ ὑγϑδα ἀροῃ ἢΐβ ἤθοῖ.. 

20 Μᾷ ἀε]ϊοαίθ οὔϑϑ ψϑηῦ 1' τοῦρἢ ψγΑΥ8, 
ΤΠΟΥ 153 γ ΓΘ ἐδ ὴ ΔΨΨΑΥ͂ 88 ἃ ΠΌΘΟΝ οαττὶ θα ΟἹ ὈΥ (Π6 ΘποιαγἦΣ 

27 ΒὮδ6 οἵ ροοᾶ οουτάρα,} Ο γῖν ΟΠ] άσθη, δηα ΟΥΥ πηΐο αοά; 
ΕῸΓ γοῦ 88}4}1 6 τοιῃθιηδογοα οἵ κἰτα ἰῃδὺ Ὀτουρὴὺ ἐλέδ6 ἐλίποα ὌΡΟΣ ψοῖ 

28 ἘΕῸΣ 88 1 γγὙ88 ΥὙΟῚΓ ταϊηα [0 σῸ Ἀ5ΓΑΥ ἔγοπι Οοά, 
Τύχη γα (0 1δ 5661 ἷτπὰ ὕθῃ ὈἸΓα 68 ΓΠΟΓΘ. 

29 ΒἘΕῸΓ δ6 {πδῖ Βα Ὀσουρμὺ ἐΐλεδο 6ν}}8 16 ροη γοὰ 
5841] Ὀτίηρ γοῦ Θνθυϊδβίϊηρ ἸΟῪ Ἶ ἢ γουγ Βα] δ μη. 

80 Β6 οὗ ροοᾶ οουγαρθ,}} Ο 6 γΌβδ] οτα ; 
Η6 35 ἐαὶ ραν {π66 ἐδαέ πατὴθ ἢ ψ1}} οομΐοτέ (866. 

81 ΜΊΒΟΡΑΡ]Θ αγὸ (ΠΟΥ {μαύ 4Π]Ἰούοα (866, 
Ἀπὰ τχο]οϊςβα δὐ {Π γ 18]] ; 

82 Μίβογδῦ]α αγὸ {86 οἰ[δ68 τὶ οἢ ὑπ γ ΟΣ] σὴ βοσυϑᾶ ; 
ΜΊΒΘΡΔΌ]6 ἐς 886 [δὲ γϑοθῖνϑα (ΠΥ ΒΟ0}8Β. 

88 ΕῸΓ 88 βῖιδ γα)οϊοϑα δἰ (ῃγ [4]},3 
Αμπὰᾶ ν88 ρ]δα οὐϑν Ὦ (Ὦγ [4]}; 
ὅο 81}}8}} 8886 Ὀ6 ρτὶονϑᾶ οὐδὸν 33 Ποὺ οὕσῃ ἀθβο]δίΐοῃ. 

81 Απᾶ351] ν]]} ἰ8|κ6 δυσυ Π6Γ ἸΟΥ Ὀδθοδυβα οἵ 35 ἢδγ στοδί τυ] υαο, 
Απα Β6Γ [ΒΟ] Θῃς6 5}}8]}} Ὀ6 "5 ἐμγηδά ἰηΐο τηουτηΐηρ. 

8ὅ ἘῸΓ ἢγθ 58}}8}} Θὐθ ΡΟῚ ΘΓ ἴτοτα ἴ86 Εὐνου]ϑίπρ, ἴο0Γ ΤΔΩΥ ἀδγ8 ; ἦ 
Απᾶ 586 8}4}1] Ὀ6 ᾿πῃΔὈϊ 64 ὈΥ ἀθυηοῃβ 35 ἔοτ ἃ Ἰοῃρ ᾿ ἄπηθ. 

86 Ο δογυβδϊθη, Ἰοοῖ δρουΐ ὃ {π66 ἰοπαγὰ {6 ϑϑϑί, 
Αμπᾶ Ῥ6βο]ά {|| 70ΟΥ ὑμαὺ οοιμθίἢ απίο Π66 ἔγοτα αοά. 

87 1,0, (ῃγ Βο0ῃ8 Θοῃη6, ὙΠ ΠΟΠ) Ποὺ βϑηΐθδί ΔΊΨΆΥ, 
ΤΉΘΥ οοίη6 μαι μογοα ἰορϑίμον ἔγοσα ὑμ6 ϑαβὺ ἰο 5: (86 νγοϑῖ, 
ΒΥ {86 ποτγὰ οὗ {πΠ6 ΗοΪγ Οπο, 
Ἐ]οϊοίπρ ἴῃ {86 φΊοΓΥ οὗ αοα. 

Ψοσ. 22, 28. ---Ἰ Α. Υ.: ᾿Ἰ6 ΧΙ. 28. 26. 88. 4]. ἰπϑοσὶ ἤδη Ὀδζοσο ἤλπισα. 5.τὸῷ1}} δβατὸ γοῦ (866 Οὐνη.). 8 15 δοδιὸ 
(1 οἷ ἐπὶ τῇ ἐλεημοσύνῃ ἴο ἐπΐ5 το ΟΣ, δὰ ποῦ, 88 ἰὼ ἴθ Α. Υ΄., ἰο ἐδ) 201]]ο της). 4 Βοοδῦδο οὗ ἔδΠ)6 ΙΏΘΤΟΥ ἘΓΕΪοΝ. 
δ ΟἿΣ (δο 88, 4θ. 62. 90. 228. σο. ΑἸἀὰ.). 8 1Π| δὐτοοῦ τ τὰ ΠΙ. ΧΙ]. 28. δ]. 6ο. ἰῃ ἴθ οτάοι κίγαι ἕω ἐμο Α. Υ. 
Ἐσὶέσδομο 10] ον ἐμ ἐέχέ. γές., “ νποθρίῃρ δὰ τουτηΐηκ.᾽" 

ψοτη. 24-29. --ΤΆΑ .ΟΥ. : [41κ6. 8 [86 πο θΟΌΣ οἵ. (ΟἿ. τοῖα. 9, 14.) 9 ἘὸΥ ἰδίπο (ΕΣ ἔσϑοο δὰ Βδυδος σοϊθοῖ γάρ, 

Τουυὰ ἰπ ΠῚ. ΧΙΠ. 23. 838. 4]. 6ο. ; 8120 ἐμε σου δἴϊοσ ἐχθρός, Βαρροτίοἀἁ ὮὉΥ ΠῚ. 22. 28. 28. 88. 4]. Οο. ΑἸὰά. Τποοὰ. Ὑ]ξ. 
Ἔγτ. Αὐ.). 10 Βυϊ. 11 (τρϑᾶῦρ., πῖν ἀαγί!πθ9) ὮΔΥΟ ΚΟΏΘ. ῚΣ Απὰ. 15 οδυρδε οὗ (ἡρπασμένον) ἐὸ ΦΏΘΙοΘ 
18 ρομηίοτ. ἔ[1ὅὄδ δὸ νοΐηῃς τοίυχοὰ. [16 ρ]αρυθα 11 ἸΟῪ αραϊῃ. 

νοτ. 80-0. ---18. 4. Υ.: ΤάκΚο ἃ χκοοὰ Ὠρατί. 19 Ῥὸγ Ἠ6. 30 (11εἰ, παπισα ἰλεε.) 31 χσυΐη (ΒΆΣΩΘ Ἰσοϊὰ δὲ ἰἃ 
2ο])οννίης 1156)... 353 οἵ. Ὁ. 10γ (ἐπί). 3,4 ῬΟΥ. 385 ἴῃ6 τοϊοίεἴηρ οὐ.ἁ 9 υχίὰθ 8841} Ὀὸ (ἔσται ἰδ Τουῃπὰ ἰπ ΠΙ. 
ΧΙ]. 23. 26. Δ]. Οο.). 21 Ἰορ ἴο Θῃηάυχ (εἰς ἡμέρας μακράς). 8 οὗ ἀογ 2. 39 κτοδλί. 80 (σὰ. 11. ἀστεοῦ πιὰ 
111. ΧΙ]. 22. 38. αἱ. ἰπ τοδάϊης περίβλεψαι, ἱπδιοδὰ οὗ περίβλεψον οὗὁἨ ἔμο ἐεχέ. γες.0Ό 81 βογὴὸ ουγεῖγοα τοδὰ καΐ ζοζ δως. 

ΟΉΔΡΤΕΒ Ι΄. 

ον. 1. Τῆο σοΐθύθμσο 8 81}}} ἴο ᾿νἰϑάοτη, πὰ, Ὅοσθ. 8, 4. Τὸ ἰ8 ᾿πρ] οὰ ἐμαὶ 1 [5γ86] τηδὰς 
{16 [γα ΠΑΡΊΟΥ ταϊ ἢ πὰς ἢ Ὀοῖξοῦ ἢδνθ ο]ο86α} ΠΡΓΟΡΟΣ 860 οὗ ἰΐἰ8 αἀνδηΐαροβ, ΠΟΥ͂ ποῦ]ὰ ὃθ 
στ 1τη6 ἔουτί ἢ υόῦβα, Ὀοϊον. ἴΚοη ἄνα. 8:11, 10 885 ἐαυοσϑα ἴῃ πανΐης [ἢ6 

γον. 2. Ὅν ακ.... οὐδ σὺ. Οἵ. 7Ζεαϊ. Νοῖεδ. τονοϊδιίίοη οὗ ἴΠπ6 ἀϊνῖπο νν1}}, δηὰ 80 κπονγίηρ ἐδ6 
Λάμψις ἰ8 ἃ ἰαῖο ποτά. ὅθ Ρβ. Ἱνὶ. 18, 18. 11. δ, Δ. οὗ Ὀϊοββοάῃμθββ. 8.866 ἔσῃ. 11}. 1 2, 
1 δοδη ἰ. 7, ον. χχὶ. 24, ἔον [86 1468. Γ΄. ὅ. Μνημόσυνον ᾿Ισραῆλ. ΤῈ6 Ὑυϊκαὶθ 
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ἘΣΔΠΒ᾽ αἰθ8 ὈΥ͂ πιεπιογαδι 8 ϑταεῖ, τπδὶηρ μνη. δι- 
)δςἴνε!γ. Βοίιογ σῖτῃ τοι: ““ Ῥὸ9 μαιιοΐ, ΡῈ 
γιο5 πιεπιογῖα ποηιϊηΐς 15 γαοξ οὶ σοπβεγυαίωγ.᾽" ΟἹ. 
2 ὅδ. χὶν. 7; [8. 1. 9. 

γεν. 7. Βδοσίβοίης πηῦο ἄθσθουθ. ΤῊ πογὰ 
δαιμόνιον --- δαίμων ἀο65 ποῦ ΟΟΟῸΓ αὖ 8]] --- ἴ6. ἢοῦ 
οἴΐζθη ἐουσπὰ 'ἰπ ἴ6 υΧΧ., πὰ, νῆθι οπιμογοά, 
15 ΚΘΏΘΥΔΙΥ υδ60ἀ 848 ΓΟίοΥΓῺ [0 [86 140]9 οὗ τἢ6 
ἐκ τλθαν ᾿ 

ΕΓ. 8. ὙΤροφεύω ἰδ ἃ ἰαΐθ νοχὰ ἔτοιῃ τ : 
1 ἰδ ἔουπά ΚΡ Ἶς Ρμϊ]ο. ΕΣ 

νογ. 1858. ΚῆΘΥ ποῦ. Το πιοδηΐηρ ἰδ, [ΠΘΥ 
τοοιιϊα ποὶ ζποισ, οὐδεγυθα ποί. --- Ῥαῖμα οὗὨ ἀἰδοί- 
Ὁ] ΐδθ ἰῃ μὲ στἰχϊθουδηθδα. Παιδεία ψου] ἃ Βοϑιῃ 
ἴο πηθ 8 ἢθΓΟ, Γβῦῃον, ἐπδίγμοίίοη, ααἰπιοι ἑξίοῃ. ΤΟΥ 
ὙΓΙΙΚ τοῦ ἰπ ὕΠ6 ρῥδῦἢβ οὗ ἱπβιίγιιοϊΐοη ὑμαῦ ἀχὸ ἴῃ 
ΒαυοΩΥ Ὑἱτἢ ὉΠ6 τὶ ὐδοῦ5} 658 οὗ σοά. 
ον. 15. [1] ογῦοϑν ἴο ἰ θπβ ἔν τΠ6 ἀατίκοτ ἔθαῦ- 

ὍΤΟΒ οὗ (6 μίοεϊατε, [Π6 ΠοΒΕ 6 πδιίοη 8 Γορτο- 
δοηϊθα 848. οομπηΐηρ ἔγοπι ἐκ δηὰ δ8 ὑὕοίησ οὗ ἃ 
δῖγα σα ΒΡΘΘΟἢ ; 1. 6., ΓΠΘΥ͂ ἜΓ͵Ο, δοοογαϊμῃρ, ἴο τὴ 
ῬΓΕνΙΠηρ ποζίοηϑ, ΑΓ ΘΙ Δη5. ΒαΠΒοη 8 δ δεί- 
ἸροΥ ἶ 5668 ΠΟΤΘ, 88 Ὑ͵7}}} 88 ΔΌΟΥΘ αἱ ἱ. 2, 11, ἰΐ. 8, 8 
Ῥοβυῖ ὉΪ6 8]]}υ5ῖοπ ἴο ἴΠ6 Εοιϊηλη8. 

γον. 2060 ἀαδσιωθῃὺ οὗ βρϑᾶοϑθ. Ἐδβϑιϊναὶ ρϑτ- 
Ὠιθηῖϊ8δ. δθο “απ. ἰο ἰβιλεν, ἵν. 1- Ἅ ν. 1. - οΥ 
ΣΩΥ ῬσᾶΆγοῦ. Ἐουβοῦ Σχοπιάγκδ, “ Δέησις 18. σοτὰ- 
ΤΩΟὨΪΥ͂ τοπάογοὰ ΟΥ̓ “ργΆγουν, Ὑυϊζαῖο οὐδεογαίϊο; 

ἔΠογθ ποῦἹὰ ὑπο 6 πηθδηῦ 8 που ΓΩΪρ' ρϑγτηθηΐ, 
οὗ νῃϊοἢ ὁη6 ἸΏΔ|κ68 τι56 ἀυσίπρ ργάγον, Κ6 ἱμάτια 
θεραπείας, πῃ. ν. 1 (ΧΧ.. Βαῦ ὑΠδὺ ἔουπιβ ἢΟ 
ΡῬΙΌΡΟΣ δηὈ Π6 5818. [Ι͂ὼ Ηθῦτον ἴηοτα βίοοα, 20 

ἀοαθι, ΡΩΝ, διι7ετῖπσ, ᾿ ὨΪ ἢ 4150 δὲ ῬΒ. χχὶϊ. 25, 

8 τοπαογθὰ ἰπ ἴπς ΧΧ, ὃν δέησις." ὙΜΊ 18 
ΑΡΎΘΘ, ἴῃ ΖΘΠΘΓΆΙ, ΕἸ ΖΒΟΠΘ6, ἰὗνν 4], ἀπ ποῦοϊκου. 

Μεγ. 32. Ἤλπισα ἐπὶ τῷ αἰωνίῳ τὴν σωτηρίαν 
ὑμῶν. ΤῊ οοπβιγιοῦοη 15 ῬΘου ἶατ, [0 18. Ῥτοὺ- 
Δ0]γ ἃ τοῖο] ρ Οὗ ὕνο σοπαιτ οι οὴ8 : ἐλπίζειν τι, 
10 ἄορ 70. δοπιοίλιϊπο; δὰ ἐλπίζειν ἀπί τινι, ἰο βεῖ 
ΟΠδ᾽ 8 ἦορε ὡρὸοη αὴν ὁπ. Οἱ, ΜΊἭΠποΣ, Ρ. 3233. 
Καθϑυοίκεῦ ὨδΟΠΤΑΙΥ 8668 ἴῃ ἴτ ἃ Ἠθδγδίβηι, ἀπά 
Τοίογβ [0 ΡΒ. χχχυῖϊ ὅ. 

γογ. 25. Τῆδ ῥγοπιηῖβο οὗ [Π6 ᾿δίοσ ρατῦ οὗ ἐἰεἶδ8 
γΟΙθο, ἢξ ὕλκο ἰῃ ἃ ᾿ἰζοΓᾺ} ΒΘΏΞΒΘ, 8.}}} αὐγαὶ 8 118 ΄ 
ξ01Π|}πιϑηῦ. 

γον. ῶ9. ββαϊνδίίου, 45. ἴῃ ὑογβθ 94, ΤΏΘΒΏΒ 
ΒΙ ΠῚ ΡῚΥ ἀ6] νοσγάποθ ἔγοπι σὰ ρονΥ. 

οἵ. 806. ΦΨογυβΆ]6 πὶ γῬγ88 Οἔῦθῃ 8116 [}6 “ οἷ 
οὗ οὐ." δὅ5θ6 ΡΒ. χὶνὶϊ. 4; χὶν . 1. 

γεγ. 381. Δείλαιοι. Τῆς νογὰ ἰβ ἃ ἰοησι βεποὰ 
ἴοττῃ οὗ δειλός, Κεανζμὶ, δὰ Βοὸ τογοίελεά. 

γεν. 82. Βϑοοὶνϑαᾶ (ὮΥ ΒΟΏ8, υῖ 88 ΓΙ ΒΟΏΘΓΒ. 
εν. 8341:.ι ΦΟΥ Ὀθοδυβθ οὗ ΠῸΚΡ γϑδαῦ σουί- 

ἰυᾶθ. ΤΠΟΥ το]οϊοθὰ οὐ δοοουηῖ οὗ ΠῈΣ ἰαγρα 
ῬορΡιυϊαϊίοη. --- ̓ Αγγαλλίαμα. [τ ἰ8 οἴΐθηῃ υϑεἀ 1η 
{80 ΟυΧΧ., δηὰ Δρρϑδγβ ἔγδβί ἴῃ ἰξ. 

ΟΠΑΡΤΕΕΥ. 

Ῥυτ οΥ͂, Ο 9εγβα] θαι, (86 σαγιηθπὺ οὗ {ΠΥ Ἰπουγπίηρ ἀπά 887) οἰΐοπ, 
Αμάᾶ ραΐ οη ΧΠ6 σομμθ 688 ἦ οὗ (6 σΊΟΥΥ {παὺ σοηπιοίδ ἴτοτῃ (ἀοα ἴον διυϑῦ. 
Ο αβί δθουΐ ἴΠ66 ὑπ6 ἀου Ὁ ]6 ἢ σαγηχθπύ οὗ {Π6 τὶ θοῦ βη 688 τυ ϊοῖ σοηιοί ἔγοια αοά ; 
ϑϑῦ οἡ ὑμῖηθ ἢθλα ὑπ6 ἰυατθδῃ ἢ οὗ (86 ρΊΟΓΥ οὗ {μ6 ΕὐνογἸϑίϊηρ. 

ΕὸΓ [ΠΥ πϑηλθ 8}8}} Ὀ6 ο4116α οὗ οὐ ἴον δνϑὺ, 
ῬΡθδοο οἵ γἱρῃίθουβηθββ, δπὰ ΟἼΟΣΥ οἵ [Π6 ἔθαγ οὗ αοἂ." 

1 

2 

8 δον Οοᾶ Μ}] ποῦν [Δ ὈΓΙρ ἢ Π 688 ἀπο ΘΥΘΡῪ σου γ ἈΠΑΘΙ ἤΘαύΘῃ. 
4 

ὅ Ατῖβθ, Ο Φεγυβαθιῃ, δηα βίδηα οἡ πὶρῃ, 
Αμὰ Ἰοοῖκ δρουὺΐ ἑονγγαγὰ {Π6 δαϑί, 
Ἀπά ὈΘο]α τὰ γ οἰ] ἄσθη ρα ποθα ἔγομι (6 νγϑϑὺ απίο (86 ϑαβὲ 
ΒΥ [86 νψοτγὰ οἵ (6 Ηοὶγ Ομ, 
Ἐο]οϊοϊηρ ὃ ἴῃ [8ῃ6 ΣΘιμθιῦτδποθ. οὗ αοά. 

6 Εοτ ὑΠΟΥ ἀδραγίθα ἔγοτῃ ὑΠ66 οῃ ἔοοὐ, 6 ΔΥΤΑΥ͂ ὈΥ͂ δ Θ;ῃΘηλΐθΒ ; 
Βυὺ αοα Ὀτίηρσοιι ἴμθπὶ ἀπο ὑ66 ϑχα] θα τ ῖτἢ σίοτν, 
Α5 {86 {πτοπο οὗ 8 Ἷ Κίηράομι. 

7 ον ἀοὰᾶ μεδίῃ ἀρροϊπίθα μὲ ΘΥΘΡΥ πἰσῇ πλουπίδίη, δπᾶ {π6 δἴθσῃδὶ ἢ11]9 8841} 6 
δὈΔ86α,5 

Απά ν8]16γ8 ]]6Θα ἀρ, ὕο τγδκθ ούϑὴ (Π6 στουπᾶ,} 
ΤΠδῦ ΒΓ86] τᾶν ΡῸ δβδαίδϑὶ υ ἴὴ 1 Γ[μ6 ρίογυ οἵ Θοά. 

8 Αμπα ἢ ἐπ ἡοοαβ 4180 2 δηα ΘΥΘΓΥ βυγθθίβι ]] σ᾽ ὑΣ06 Ονθγβμδδονοαᾶ 12 [8γ86] 
ΒΥ [Π6 οομμτηδπαιηθηΐ οὗ οα. 

γοτε. 1-ὅ. -- ἴ εὐπρέπειαν. 
ἕλε ἀλεαὰ δακα ἴον ᾿νοταθα ; στο, λα ἐμγδαπ) οὐ “μπΐπο Ὠοδᾷ. 

σεβείας). 
8010, τι ΠΗ ΘΟΘΒΒΔΣΥ. 

γοτο. δ-Ἷ. ---Θ.4..Ὑ.Ὄ.: απα ἐσόγε Ἰοὰ αιἸὟΔΥ οἵ ἰλεῖ. 

Σ ΑΟΥ͂. : ὁ ἀουδ]θ ("6 Οὐονι.). 8. Ακα ποῖ ἃ ἀΐδάοτι (τὴν μίτραν. ΑἸοοης ἐδ6 ατθοῖ 8, 
4 Το ρμοδοθ..... ΤἘθ αίοῦῦ οὗ Θοἂ δ σοσβὶρ (θεο- 

δ χαίροντες, ἰπδῖοδά οὗἨ [πὸ δοουδαίίγο, ἰδ διαρροτίοα ὮΥ 111. ΧΙΙ. 26. 106., ψν!ο 15. ἀτδιχιπιδί!ο}}} 8110 ν- 

Τ ΘὨΙΠΠάτϑι οὗ ἐμ (ἴοΥ ὡς θρόνον, Χ]Ι. 88. 86. 49. 70. 87. 90. 91. 
106. 228, 289. σο. ΑἸὰ. πανο ὡς νίούς ; 111. νἱούς δἴοῃα, Ὀοξ οὗὨ ννὩοὮ δϑϑιὰ ὑο 6 σογγϑοίίοηβ). δ ΠῚ (ὅρος) δῃ!ᾷ ὈδηΚ5 
(ϑῖνας. ΤἸὲ τϑδῦδ λεαρβ, θδρϑοΐδ!ν φαπαά-ἀδαρε οὗ [9 Ὀόδοὶ; Ὁ ἰδ ΡΓΟΌΔΌΪΝ πδοὰ τὸ 70. 8118 ἴῃ ζϑῆθσδὶ. ΤῺΘ 
ψογὰ [6 δ᾿ Πἰοἃ ἴο 6 Θοσττιδη πη, οἷν ἀοισηα. ΜΆΔΑΥ ἰΐ ποὶ ὃ6 ἐμδὲ ἔδο ἀϊῖοιυϊἐ Ὀμὰὲ το ἐσαγοϊοὰ κϑα- οοαδὶ οὗ Ρα]ϑϑ- 
ἐἶπο νδϑ ἴω πιϊπὰ 7) οὗ Ἰοπρ' οουτἰπαδηοο (ἀεννάονς. Οἱ. ΧΧ. δἱ ϑυῦ. χχχίὶϊ!. 16) δ ουἹὰ 06 οδδὲ ἄἀσπσῃ. 8 εἰς ὁμαλισ- 
μὸν τῆς γῆς. 10 ΟΥ᾽: ἐλγομσῆ, ὃν πιεαπϑ8 07 ἴὯ6 κίοτνΥ, αἰχμς οὗ Οοά. 

γος. 8. ἶς. Τὶ: Μούϑουοσ θουσθη. Ἂ [ 3 οι 8]160θ. [2 5841} ογοσθβδᾶον (ἐσκίασαν, οτεγελαάσισεα. 8.0 οοτίαἰ νν88 
'ς τοκασάοάα, [πδὲ 1ὲ ἰδ Τοργοδοῃ θὰ 88 ΔΙ σον μδδί) 



482 ΤῊΕΞ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΑ, 

9 ὸν; Οοᾶ 884]] ἸοδΔᾶ 18Γγ86] τι ἸΟΥ ἰπ (89 Ἰίρηῦ οΥὗὨ Ὧϊ8 σΊΟΣΥ, 
ὙΠ τάθτου ὦ ἀπά τἰρηυθουῦβηθβθ ἐμαὶ 8γθ 2 ἔγοτῃ Εἷπὶ. 

ψας. 0..--1.Κ.. Υ. : ἔδθ ΣΩΘΤΟΥ͂. 3 εομιπείλ. 

ΟἸΔΡΈΡΕΎΥ͂. 

Ψασ. 1. ἘῸΣ ΤΟΙΏΆΣΚΒ ΟἹ δόξα, 866 1 Εἰδᾷ. ἱν. 17. οχ᾽θη θα οοπιΐηρ ΤΟρΘΌΒΟΣ οὗ ιδ6 βοβδεϊζογοα οἰἑ]- 
εν. 2. Τὴν διπλοΐδα, ΤὮΘ ΡΓΟΌΔΌ]Θ ΤΌΘΛΕΙΣΕ ἄτοῃ οὗ ἴοι, πὰ 8 “ Θἴοσγ4)᾿ οχϑ]διίοη, ἴῃ 8 

ἷδ ἃ ρϑιμηθηῦ 80 81.019 ὑμαῦ ἐδ σου] 6 ἔο]άθα | οἸΟΥΥ ὙΒΙΟὮ ΒΟ] ΒὨΐη6 ονοῦ 6 ὙΠΟΪΘ ΘΑΓΙΝ, 
ὑψῖοο διουηὰ [[6 ἐεὶ . ΟΕ 1 ββδαι. χχνῆ. 14, πὰ ἴῃ ἃ Υἱρηδοῦδηθθθ δηὰ ὈἸ]οοβθάμθ88, δπὰ 8 
ἃπὰ {Τοῦ χχίχ. 14. ἴῃ [10 ἔΌγΠΙΘΣ ῥϑδβαρνθ [ἢ ἰὐόρια, ψυλ τ δὰ Βρ] ΠΟΥ, δ 848 ΔΙῸ ᾿θΘΓῈ 50 
τϑη ]6 ὙἘ 10} β΄ τι 61] ΟΥΘ Μγὰ8 8. αἰΒΌ Ὠρ ΒΡ ᾿ ΘΙ ἢ ΔΌΟΔΙΪν Ῥχομιβοα, ἴπθτο οου]ὰ ὍΘ πο χοῖοι- 
ΤΥ Κ ΌΥ τ ΜΒ ἢ 5811 τοοορσπἶζοα τὰ. 8.66 8160 18. [Θῃὸ6 ἴο [6 ΦΘΓΌΒΑΙ πὶ δον [Π6 Εἰχὶ]θ, οχοορῖ ἴῃ 8 
Ἰχὶ. 8, 10, ἴθ χΘ 0Π6 βατηθ ἤψγο 18 πδοὰ, Υ̓ΘΥΥ [ἰπηϊλθα Β6ΏΒΘ ; δῃά 411 6] ον ΐηρ ἱη θγργθῖθυβ 

γοσ. 4. Ῥθδοϑ οἵ γἱχῃίθουσῃθδα. “μία ραζ [Β60 ΓΠΟΙΟΙΟΓΘ, ῬΓΟΡΟΣΪΥ, πὸ σοτηρὶθίθ ἔυ] Ά]]πιοης 
7υβεϊιίαπι δεφιίιτ." Οτοῖία8. 8866 Ῥβ. Ιχχχυ. 11, [οὗ ὑὉπὶ8 Ῥγοτηΐβο ἴθ Π6 Φογαβαὶεῖη ἴο νὙγῃὶοἢ ἴ86 
-- “Βδρύθθγυ ἰδ ἰ8 οἸθα συ ἐχργοβδοά ὑμπδῦ (ἢ) τοδβῖο- ΦοΓΌΒδΙοτη οὗ (Π0 ΟἹὰ Τεοδίδιηθπς ἰβΒ ἰσβηββρητοὰ 
Ταϊου Ἡ ὉΪ ἢ [6 Ῥτορμοῦ [1] ὈΓΟΠἾΒ68 ΘΟηΒὲ8(8 ποῖ | Ὀγ [16 Μοββίδῃ ἴῃ 86 ομυσοῖ." Ἐευθδοῖι, Ρ. 284. 
ΒΙΤΑΡΙΥ ἱπ ὕὍ86 τϑίυσηῃ οὗ ὕΠ6 ρΘ0ρ]6 ἴο [89 ἰΙαπὰ οὐἱ: γον. ὅ. Βαοϊοϊοίμᾳ ἴῃ [86 Σϑιυθιθ Ὁ βηοθ οὗ 
ΤΟΙΏ186 8η4 ἴῃ 8 Ὁπα βίο 6 ΟΧΊΘΣΏΔΙ ρΓΟΒΡΟΣΙΥ,  θοά, ἑ. 4., ἴιδι (ἀοὰ μαὰ τοιηοπιθογοὰ τ 68. 
αὖ 4180 ἴῃ 8 ΤΠΟΓΤᾺΪ ΓΟΠΘΝ 8] ἀηα ροσγίθοϊης. [018] Ὑογ. 6. Ὡς θρόνον βασιλείας. Οἱ δοοοῦπὲῇ οὗ 

ἴγὰ6 [Πᾶὺ [Π6 Φ6 8, δἰσθδὰν δέίοσ [Π6 ΕΧΙΘ, γεγο  τἢ6 δῦ οὗ Οἴθαγηθδα ἰπ 118 οχρΌγχοαδίοι, ΠΙΛΕΥ͂ 
ΤΏΟΤΘ σἱρῃίθουβ δπὰ (ἀὐοά-οασίηρ ἴδῃ ΠΟΥ δ84] να γί δίοηδ ἴῃ 9 Μ8 3. δγθ Ὡδίῃσαν ἐουπᾶ. 1λὰς 
Ὀθθηῃ ; Ὀυῦ ὑμδῦ, 1Κὸ ὑ86 γμοββοβϑίοῃ οὗ ὅδ ἰαπὰ οὗ (ἢ6 οοιηραγίδοῃ, 88 1ΐ βίδπάβ, ἰδ ποῦ υίϊμουῦῦ δ1- 
ῬΓΟΙΉΪΒΘ, 88 ΟὨ]Υ [86 οί πηΐηρ οὗ ὕλ6 ἔν 8]]τηθῃ ᾿ πΘ88. Ὅ5Ο ἢ Βυρροδίδ (16 τεδάϊμρ' ὡς βασιλεῖς 
Οὗ 8 Δμα ΙΏΔΕΥ Β᾽ μαῖα Ῥγοιϊαῖβθθ, [Ι͂ἢ δυο δὲ ἰ (καθημένους) ἐπὶ θρόνου. ΟἿ. 56 :. χν]!. 25 ; χχίϊ 4. 



ΤῊΗΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ “ΕΒΕΜΙΑΒΝ. 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΊΟΝ. 

ΤῊΝ 580-σλ]]οὰ Ἐρίβι]6 οὗ Φογθπηΐαβ, 1ξ δοοορίοα ἔον ψῆδῦ 10 ρυτρογῖδ ἴο Ὀ6, τ,4.8 Βα ὈῪ [86 
ῬτΌΡΒοΣ «“δγοταῖδη, οα ἴΠ6 οοηδπὰ οὗ ἀοά, ἴἰο {πὸ 96 ν͵β στοαὶ ΝΟ δά ποζΖζαν 88 δθουῦὶ 
ἴο τϑωονο ἴο Βαυγίοη. Ου δοοοππὶ οὗ {μοῖρ β'ηβ, 88 075 (86 ρσορβεῦ, ἐμ οῪ σγεγθ ἴο Ὀ6 6χἱ]δὰ, 
Δηἀ πΟΤῸ ἴο γοιηδὶη ἰῃ [Π6 δοαίῃθη ΟἿἿΥ ΤΊΔΩΥ γοϑγϑ. ΤΈΘΙΘ ἴπογ που] 866 ἐμ6 ΜΟΣΒΙΡ (δῇ 
᾿Ὰ8 ρμβ[α ἴο ἰάοἾ8, δηἀ (Π6γ βου ὰ δα μϑϑᾶ 1ϑϑὺ {86 Ὀ6 δοάυοθα {ΒΟ ΓΘΌΥ ὅο [86 88 π|6 ̓ γϑὸς- 
ἔἶδοβ. ΤΏΘΥ τουδὶ τοιηδίη ἔαὶ τ μν] ἰοὸ Φομόνυδη, ἔον {π686 1401]8 ΟΤΘ Ὧ0 ρσάβ δ 4}1. ΤᾺ Ϊ8 1δδὲ 
1δουρδῖ, ργοδθηϊθα ἴῃ ἃ νατίθιυ οὗ ἔοσιωβ δηᾶ ἴῃ δ ἀϑοϊδιηδίοσγυ, δ} 1 Ἰ1οὉ}8 δ γ}6, 18. [86 0.6 
εἰ ον οι ρμδβϑἰζοά. ΤὍοα Εἶπη68 ἰΐ ἰβ γεροδίθα δὲ ἃ δβογὶ οὗ τοίγαϊη δ (6 οἷοβθ οἵ 885 ΤΏΔΗΥ͂ 
ΒΟΟΏΟΙΒ : “ ΤΏΘΥ ΔΘ ΠΟ ροάδ; ἔθαν ἔδοπι ποί.᾽ ὙΒΘΙΘ δθθπι8 ἴο 06 50 Ἰορίοδὶ οσππθοίίοι 
οὈβοσνϑα ἴῃ [86 ογάϑγ οὗ (πουρ!ῦ. ΟἾοὸ ἰάθδ δἰ πη ρὶν βυροοβίθ δηοῦδον, τ 116 [86 σοποϊυβίοη οὗ 
(86 τβοΐο : “ Βούνενρ ἱπογοΐογθ 18 ἴῃ6 πὲ τηδη [δὲ αῖδι πὸ ἰ40]8, ἔο᾽ ἢ 88}4}} Ὀ6 δ ἔγοτη σϑ- 
ῬΓΟΔΟΒ.,᾽᾽ ΤΏΘΓΟΘΙΥ σαρθδίϑ [86 ὑυΐηοῖραὶ πογὰ οὗ 186 ῥγϑοθαϊπρ' νθγβθ, “" γθρύόδοὶ,᾽᾽ πῇ ἃ ρϑη- 
οΓδΪ δ᾽] δίοη ἴο ἔπ βυδ]θοὺὶ οὗ (86 οσοταροκίιίοπ. 

ἴῃ ποῖ 8 ἔθ νν τηδηυβοτῖρίβ [818 δοτηροείοη '8 ἐἔοαπὰ δἰίδομθὰ ἰο [80 Βοοῖκ οὗ Βδρῦοῃβ. [ἢ 
{86 Ὑυϊσαῖο, 4180, 1 18 ἐουπα 88 (}6 αἰχίῃ σΒαρίονυ οὗ ἐδὸ ἰδοῦν πόσῖχ, δα Βθῆςθ, ἴοο, ἰπ ὑδ9 
σετδη δα ΕἸ 88 Β᾿0]686. Βα (μδὲ 1 18 οαὐ οὗ ρ͵Δοθ ἴῃ ἐπὶ δοπηθοίίοη 8 ον σηὶ ἔγοια 
186 [οὐ]ονίηρ, σοπβίἀογαιίοηβ : (1) ϑόπιθ τοδηυδογὶ ρίβ τὸ ΒΑΓΌΘΟΒ δηὰ μαναὰ ποὶ ἐμὲ δα αἰ ιἴοπ, 
δα [8ο86 [1088 Βατα ἴ ἀο οὶ 8}} ρἴδοα Ὁ τ ἢ {π]8 ὈοΟΚ. [Ι͂ἢ δοιπθ οὗ ἔπ Ἀοβῖ, 88 ἔου ἰπϑίδποσ 
1. ΠΙ., κ᾿ ἰθΘ ἐοππὰ αἴνεν 1, απιοηϊλίίοθϑθ. (2) Τὸ {{|6, δοπ δηΐβ, δηα βίυἶἷθ, 411} τα κο 10 ονϊάθηϊξ 
[μαι ἰδ 186. 8 ἬΒΟΙΥ ἱπάοροηάδηΐ Ῥγοαυοίίοη. (38) Τποοαοτγοί, τῆο τγοίο ἃ ΟΠ ΠΘΠΙΔΥΥ͂ Οἵ 
Βαγυςοῖ, ἀοθδ ποῦ ἱπο]υάθ ἔπ ϑρίβι]6 1 Βὲθ του, 88 6 που]Ἱὰ ἀοῦ 688 πατὸ ἀοπο ἢ Πα Βδὰ 
ἰουπὰ (Βοτὰ πε. ὙΠδ ποῦκ, ἃ8 τὸ βαϊά, 18 ποὲ σοηϊδίηθα ἴῃ 811} [8 τρδπυβογίρῖθ τ πο Βανὸ 
(9 Βοοῖκ οὗ Βαγυςβ. [Ὁ 8 ψϑηϊίηρ ἰῃ [.χ0 οὔχβίνοβ 70. 96. 229., δῃὰ 231. μ88 ΟἿΪΥ Βέιγ-ἶτοθ 
οἵ 118 βδουθηΐυ-ἰὨγ6 6 ΥΟΤΒΘΒ. 

Αοεοογαϊΐην ἴο ΕΤΊΊΖΒΟΒΘ, [86 ταϊδέϊοπ οὗ 6 ἀἰ ογοηβ δοάΐθοϑ ἰο ὁῃ6 δῃοῦθος ἴ8 [τ β8 6 δ8 
ἴῃ Βασι, ᾿υὺ ἰΐ 6 Ὀο ῦοΣ βυβίδἰποὰ. 4 ΤὨ6 οἱὰ [,διΐῃ νογδίοη οὗ ϑαθβεου 8 ΠΠ6γᾺ], δὰ ἢδ8 
ναὶ ἔονν ναγίδεϊομβ Ὑπὸ ϑγγίδο 18 ἔγϑον δῃ ἃ ἸἸΟΤῸ 88 ἷπ ΒΑΓΌΘΝ, βηοθ χαϊὶθ οἔΐθη ἐξ ἀϊὰ ποῖ 
υυάἀογείδηα [16 ἰοχὺ ἰγϑηϑίδίθα 10 Ὧδ88 τηϑθ, δ'8ο, ἃ 16 Ὀτὶοῖ δααϊίοηβ, δπαὰ ἔρθαπθαι]Υ 
δῦτοοβ τὴ 86. ἀπα [86 τοἰδίθα τδηυϑοσρίδ. Ὑηὸ Αγαθῖο, ου ἴ86 ΘΟὨΕΓΆΓΥ, .8 ΨΘΙῪ ᾿ἰΓ6 ΓΑ], 
γαῖ ποῖ 88 ἰπ Βδγυομβ. [10 ἀρ 608 80 ΟἸΟΒΘΙΥ πὲ 1Ἀ86 Οοάδχ ΑἸοχϑδηάνί πα (μδὲ ἰξ τοσϑῦ ᾶνὰ 
(Δ κοη ἴδ 88 19 8518.) 

Ιε τὴ0 ἜΘ εν ΟΒυγοῖ ἴλ6 Ερίδι16 οὗ Φεγθιιῖδθ τγὰϑ Βο] ἃ ἴῃ σοπ ἢ (86 βδπιθ οδιϊπιαι δου 88. [86 
Βοοκ οὗ Βαγυοῖ, δηὰ ἔορ [ἢ βδὴθ τθϑβοῦ. [4“Κὸ [86 ἰδίου, ἱῦ ψτῶ8 ποῦ υπέγοαυοπον οἰϊοα 85 
(λ6 νοτκ οὗ “ογθιηΐδἢ πη]. Ογίχζοη ρἰδοϑὰ ᾿ΐ ἰπ Ηἷδ 1188 οὗ Βοοῖκα θοϊοησίηνσ ἔο {πὸ Ποῦτονν 
οδποῦ (Ἱερεμίας σὺν θρήνοις καὶ τῇ ἐπιστολῇ, οἴο. ΟἿ. Επδοὺ., ΗΠ. Ε'., νἱ. 25). ΤοΡυ δ οἰϊοὰ 
ἰξ 88 {86 ποτ οὗ [06 ργορμοί (᾿Ξ οπιϊπογιιί θηΐπι οἱ ὕδγοηκὶο βογίδοπίθ αα 605 πῆ: υἱαοδι 
ἄεος Βαδυ7ιοπίοτωιπι, Θἷς., ϑ6οΥ.νγ 6. υἱ1}].). Αὐδηδδίαβ σϑοκοηθα 1 διηοηρ ἴπὸ ὑπθηῖϊγ-ἴνγο 
Ῥοοῖα οὗ (86 ΟἹ Τοείδποηί, οὈυἹοῦβὶγ βυρροβίησ, Βονγονόν, ἰμδῦ ἢθ γὰϑ οοηβηΐηρ Βἰπιδο} τὸ 
1π6 σαποι οὗ ἐμ ὅὅθνγθ. Απὰ 80, ἰοο, Ογτὶϊ οἵ Φεγυδβαίθα. [Ι͂ἢ ἔδοῦ, ἰ6 τδ8 Ἰσπούδηοα οὗ [86 
ἴσυὸ πον οὗ [6 Ηεῦτονν σσοῦῖς οὗ [86 ργορβοῖ ἐμαὶ 18 ἰαγϑὶγ δοοουη δῖ ἴον (86 δβιϊπιδίΐοι 
πη πίοι [86 ἘΡ᾿δ0}5 ναϑ πο ἃ Ὀγ ἐπα ΟἸ τὶ βίδα ἔαίμοτβ. Φογοπιθ, Ὑ8Ὸ τγᾶϑ Ὀοιίον ἰηδιγυσίοα, 
τοὐθοϊοα ἐξ 86 ρϑϑιιδρίσγαρμαὶ (“ εἰ ψενδεπίγραφον, Ἐρίδιοίαπι «ογεηνία,᾽" οἵδ. Ῥγοί, ἐπ 7εν.). ΤῈΘ 
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Οουποὶὶ] οὗ Ὑγθηῦ ἀἰὰ ποῖ πιθηϊΐοη ἰδ ὈΥ πδῖιθ, Ὀυΐ ἰγεαίαα δ 88 ἃ σοηδιϊαδηῦ ρμϑγὶ οὗ (86 
Βοοκ οὗ Βαγυοὶ. 

ΤῊΘ απρβίίοῃ οὗ {86 γοηυΐηαηθεβ βηα σδποηϊοϊΥ οὗ [6 ΘΟ ροβ ο βθοπδ ἤοὸ 6 ὁπ ἩΠῈ 
[Πδὺ οὗἉ 118 Δ ΠουβὩρ. 1 1 Ἐ}.8}} ἀρρϑᾶγ {μδὲὶ ἱΐ 18 ποῦ ψἱδὶ 6 ρυγροτίβ 0 Π6, δηᾶ {πδὺ [86 
Ῥτοροὺ Φογο δ οουἹὰ ποΐ αν θη 118 δυῖμοσ, ἰμθη 1 τηῦδί 6 ρἰδορα ἱπ ἃ τηθς ἢ ἰΔΙοΓ ΔρῸ 
ΜΘ, 88 ἰὖ 18 ψ6]1] ΚΟ, τογκ8 οὗ (Π18 ΟΠΆΓΔΟΙΟΥ ΤΟΓΟ δι ἔσο ἀποοημπιοη. ΤῊΪ8, ἰβαθοά, 

18 Δαπηϊἰ6ἃ Ὀγ ρυκξος (ΕἸ ζιἄν. 4. Β. Βατιςὶ, Ρ. 88), ψῆο, {μογοΐογθ, χα ργθεβθβ ἢΪ8 δΌΓΡΓΙΒΘ 
1π80 Βοιηδῃ Οδίμος βομοϊατβ ἴΚ 948 (ΕἸ δὶ... ἵν. 806) πὰ ὅἽβοὶζ (Εἰμηζεῖ.. 11... 647) 
Βῃοιυ]ὰ γίθ] ἃ {π6 ροΐπὶ οὗἨ Φογοπιῖαἢ᾽ 8 δα Πποσεμὶρ. Βυῦ ὑμαῦὴ 6Π|6ὸ σοῦ οδηποῖ Ὅ6 δβεγ θὰ ἰὸ 
9 γον} 18 ον ἀθης ἔγομι [86 ἕο] σ Γεδϑοῦβ: (1) ΤΏ σοηὐθηΐθ δηα δίγ]6 ἃτθ δσαϊπϑί ἴξ; 
(2) ὕλογα 18 πὸ βδι!εἴδοίουυ δνυϊάθποο ἰπδὺ ᾿ ττὰ8 ψυϊτ6η ἰη Ἡρῦτον, Ὀπὶ [6 τόνοσβο; (δ) {86 
Ἐρίβι1]6 οομίγδαϊοίβ, οὐ δὲ ἰδαϑὲ 18 οὔυῦ οἵ ΒΔΥΤΩΟΣΥ πὶ, οογίδίη ἀδβηϊΐία βίδίοιηθηςβ οὗ [ἢ9 
ῬΤΟΡΒΘΟΥ οἵ Φεγθπιίδῃ. 

(1.) Τῇθδ οοῃύθηΐξβ δπὰ βίυΐθ οὗ {π6 Ἐρίβι]ο ἀΐβργονα [86 δι βουβῃῖρ οὗ Φογοιηΐϊδῃ. [πῃ δαάὶ- 
(ἴοη ἴο δῦ 88 Δἰγθϑαυ Ὀθθὴ βία γοβρϑοίϊηρ 18 Ιδοκ οὗ σοβοσθῆςσθ, [86 ΘΠΕἾΓΘ ΟΒΔΓβοίο δά 
ἴοπθ οὗ (86 σοπῃηροβί(οη ἔογ ἃ ΔΎ σοπιρατίξοη οὗ ἰΐ πὶ ἴΠ6 Κπονη σου κ8 οὗ {818 δυίδογ. 
ἴῃ ἔδοῦ, ἴδ 16 μου οὗ Ὠΐη. ΤῊ παίασαὶ βροπίδηθ υ δηαὶ 50 1π|10Υ οὗ ἰδουσμὶ [Πδὲ οἰατ- 
δοίθυϊζθ {86 τὰ ῥγορῃθῦ 1.6 ΠΟΥ πδηϊης. (Οἵ. Επννα!α, Ῥυορὴ. ἀ. Αἴι. Βυαπά., Ἠϊ. 288, 
298.) Βοχμδὴ Οδίβοὶὶς τρί τθγβ αἰ 6 Ὁ ἀπιοὴρ {ΠΘπη80 ]ν6 8 ψῖ ἢ τοραγὰ ἴο [πΠ6 ἀδίθ οὗ [π6 πόσκ. 
νεῖν ( ὐνοὶ!., ἵν. 157) 18. οὗ 186 ορἱπίοη ἰδμαὺ ἱῦ νσῶβϑ σοι ροβθα δι! θοῦ ἰμδὴ ἴπ6 Ἰοιίον οἵ 
“ἜΡπιἶδἢ τηθηἰοηθα ἴῃ {86 ργορθθου, χχῖὶχ. 1, θη Φοσοοηΐδἢῃ ννᾶ8 οαττίοα ἴο Βδογίου. Βδύβοι 
δηἃ οἴδογβ, ΒΟ σ, ρίδοθ 10 ἰδίου, δὖ τ86 {ἰπ|ὸ το Ζθαθκίλἢ 88 δθουΐ ἴοὸ Ὀ6 τοιηονθὰ 
{86 (2 Κίηρβ χχν. 1-12). Το Ἰδϊοῦ δυΐμοῦ ΒΟ] 48 1ς ἴο θ6 αυϊτὸ σγθα 0]6 [μαὺ 186 ρΡγορβεῖ, 
ανὶηρ Βοηῦ 8 ἰοϊζοῦ ἰοὸ μοβ 96 )718 γπῸ δα ογιιθῦΥ Ὀθοη ἀῤρογίοα ἰο {16 Βοδίμθη εἰϊγ, 
Βῃου]α ἀο {Π6 βᾶτηβ 8180 οὐ ἰῃ6 οοοδαίοη οἵ 118 πα] ἀδροτγίδιίοη, ὙΒ]ο ἢ οσουττοα δος 186 
ἀθδδιγυοίίοη οὗ 6 Γάβα] οὶ ὉῪ ΝΟΌΟΘΒΠΔἀΠΘΖΖΆΓ. 

Βυΐ 1 βθϑιῃβ ἴο υ8 ἴδ τῶοσγε [{Κοὶν, 41} (Ὡς οἰγουχηδίδησοβ Ὀοΐηρ οοπείἀογθα, [μδὺ βοῖηθ ἰδίοις 
ἩΓΙΓΟΣ, οὐ {π6 4815 οὗ [6 ἔδοὶ {μδὶ Φογθι 8 τγᾶβ ποτ ἰὸ δυο Ὑγιθη οὴθ Ἰοίον οὗ {δὲ 

κιηᾶ, ἔογρθὰ δϑοίθμοῦ υπᾶον γα πι δ᾽ 8 παπηα, ἰἤδη {μδὺ [86 ργορμοῖ στοῖθ ὑνοὸ τῖτι 80 Ὀτίεῖ 
88 ἰηΐοτν8)] Ὀθίνθαθη {Πθῖη, δηᾶ ὑΠ6 βοοοπα οπα οὗ βυςἢ ἃ Κἰπαά. Μογϑονογ, μοῦ ΟΥ̓ πιῖσμι [ἢ0 
ῬΆΒΒΑρΡΘ, 96. χχῖχ. 1 ἢ, δνθ βυσροβίοἀ ἰο 8 ἴδοι] Ηδ]]Θπἰϑυϊο ρθη [86 Ἰάθα οὗ δ 1 ΟΓΑΡΥ 
παογίαἰκῖπρ' οὗ [818 βογῖ, Ὀὰῦ ἈΠΟΙΒΟΓ ραββᾶσα οὗ [86 ῬΓΟΡΘΟΥ (Χ. 1--12), τοῖσηῦ μαναὰ ἀεδίοτ- 
ἸαΪΠΘα 4130 118 σΘΏΘΓΑΙ ΟΠ δγδοίον 10} ταβροοῦ (0 σοπύθηϊθ.Ό. βαῦ 8ὴγ Οἰοβὺ οοπηροίίζοη πὶ 
[16 ῬΓΤΟΡΙΙΘΟΥ οὗ Φογθιλδ ἢ οδῃ βοδυοοὶν Ὀ6 Δ] ]᾿οσϑὰ το [π6 ψοτῖ.Ό Οἱ [86 ΘΟΠΙΧΆΓΥ, ἴΠΟΓΘ 8.6 
ποὺ ἃ 6 ᾿πουρμΐδ ἃπὰ ΘΧργθββίοῃϑ τ ἈΪΟἢ ἈΡΡΘΟΑΓΡ αἰἰΐα ουὐ οὗ Βαγπιοην τὶ [Π6 τἰη6 δηά 
οἰγουμηδίδῃοα8 οὗ [86 ργορμοῖ (εἴ. πα], ἰ. ο.., Ρ. 285; Βογίμοῖάι, ΕἸ ηἰοῖ!., Ὁ. 1169). [Ιῃ ρᾶῖ- 
(ἰσυ]αγ, [Π6 ὙΣΙΓΟΣ ΒΟ 8 ΓὨγουρδουΐ 80 πῖάθ, δηὰ πὴ 1}8] το ἀ6βηϊ6 δηὰ ἱπιϊπλαῦθ 8 Κηουϊθαρο 
οὗ (η6 αἰδοτοηὺ Κίηα8 οἱ ἰἀοἰαίτυΥ δηὰ 118 πηδηϊο]α ουδίομιβ 88 ργϑοι! ρα ουϊδίάθ {86 Ὀογάθτβ οὗ 
Ῥα]οβιίίηθ, {μ8ὺ νγὸ τηυδὺ Ὀ6]ἴονα Ὠἶπὶ ἰο ἢαν Ὀ66ῃ ΠΣ π)56]} ρΘΥΒΟΏΔΙΠΥ δοαυδίηίοα θοΐ ὈΥ δἰυαγ 
δηὰ οχρογίθῃοθ τὶ [Π6 ἔδοίθ 6 ρίνοβ, 88, ἴἢ σοῃβθαῦθηοθ οὗ ἢ18 σοῃιπυθα Γρδίἀθποο ἰῃ 
Ῥα]οβπο Ρ ἴο {8 {ΐπ)6, “6 γα πη λἢ οου]Ἱὰ ποῖ το }}] αν Ῥθθη. Ἧ8 σοι] 6Ά}} διϊθηϊίοη αὶ 
ἴο ἃ δβἰῃρ]6 Ὄχϑῃρ]θ: [πῃ σνϑῦ. 48 δὴ δ] υβίου 18 πιδὰθ (ὁ ἃ ἔογιῃ οὗ το] σίουβ ργοβίἐτ θη ῥγλο- 
οοα Ὀγ (Π6 ποπιθη οἵ ΒδΌγ]οη πῃ 8 ΠΠΔΠΏΘΙ 80 ΟἰΓΟυΠιβίϑη 181 {πδὺ 16 ΔΓῈ σοι ρο]]6α ἴο (ἰὴ 
οὗ ἃ ᾿δίθυ ρογϊοα δηὰ οὗ δποῖμονυ βαηῃά ἤδη “ογθιλ ἢ 86. (ΟἿ. Οὐπι., αα ἴοο.) 

Βυύ (2) ἴβογὸ 18 πο δνυϊάθῃσα {Ππὺ [86 νοῦ νγ8 οὔ σία }]ν σι θη ἰη (86 ΗΘΌτγονν ἰδησαδσθ, 
Ὀαΐ ταῖμοῦ 186 τονογβθ. ΕὙΪΖΒΟΠ6 88γ8, ὑπαὺ 1 δὴν οὗ {πΠ6 ΑΡΟΟΓΥ 8] θοΟΪκ8 σσοσο σοτηροβοὰ 
ἴῃ ατθοκ, (μ͵8 οὴδ τηυδῦ αν θθθῆ. (Εἰηἰεὶὶ., ρ. 206.) Εν δα ομαγδοίθτζοβ [86 εβογίβ οἵ 
[λ6 δυΐμογ, βοσα δῃὰ {μοσθ, ἴο ρῖνα Ηἷ8 ἰδησιιασθ σοηυΐηθ ΗΘΌΓΑΙβι16 ὑΟΌΟΒ68, 88 πῃ βυσοσδϑδβέυὶ. 
(Ρτνορλ. ἀ. Αἴι. Βωπά., ᾿ϊ. 284.) Τὲ εἴα ργοηουῃοθβ {μ6 οτί σαὶ ἰδησυθρο 89 στοαὶ ἀουδὺ 
{Π6 ἀγοοκ. Φδμη, Βογιοϊάς, ΕἸΘΠΒογη, πὰ αὶ, δὴ βηα πο ἰγϑοθ8 οὗ δὴ ογἱσὶ πα] ΗΘΌΣΟΝ 
ἰοχῦ, Ὑείο (Εἰηίεϊϊ., ἵν. 155) δαπἶϊ8, ἴῃ ἔδοῖ, {π80 Ηρ ταίβηιβ βοϊάοτῃ ὁσουγ, δπὰ οὗ {μο- 
βεῖνθβ που]ὰ μ6 ἰηβϑυϊηοϊοηι το ργονα ἐμδὺ 6 ργοβϑηὺ ποῦῖς 18 ἃ ἰγδηβίδιίϊοα. 8111} Ἠἢ6 τι θηΠ]! 008, 
ΔΙΔΟῺ σ᾽ ΟἾΠΟΣ Ῥτοοῖβ οἵ [86 ὑῬγοθδὈΣ γ οἵ ἃ ΗἩθῦγον οὐ σῖηδὶ, δῃ οοΟϑβίοηδὶ [δι αγα ἰἢ ἃ Θοπ515- 
ὑΘηΐ σοπδίγπούίοῃ οὗ [6 Οατοοὶς. Ἐν ἰμϑίδῃςθ, ἴῃ νϑσ. θ, προσκυνεῖν 18 οοῃδίτυοα τ] [86 δοου- 
βϑιϊνθ, ἰῃ {86 ΓΟ] οσίησ νοῦβ ἢ [86 ἀδιίνα; [86 πουΐθυ ῥ᾽ ταὶ 18 ἔουῃ!α ἴῃ γϑγϑδ 8 δηὰ 68 
ΤΟΒρΡΘΟΙνΟΙΥ, τὴ 8. νοτῦ ἴῃ [16 βίπσυϊαγ ἀπὰ ἴῃ [ῃ6 ρίυγα!. Ηδ ποίϊοθβ αἷβο, (89 '86 οὗ 1890 
ξυΐαγα ὕθῃβθ, δέῖϑυ [86 τῆϑηποῦ οὗ (86 Ηοῦτονν. Βιι (686 ἀγρυηθηῖβ οδη 6 8Δ]]ονσθὰ Ὀὰΐ 11{{||0 
σοῖσῦ. βο ἱποοῃβιβίθηςθβ πιῖσῃ ΠαΙΌΓΑΙΥ ΟσσΌΣ ἴῃ δἰπιοδ ἀπγ τθοῖκς δυῦθοσ, Θβρϑοΐδὶ!ν 
ἴῃ οὴ6 Ὅδ0 γγἃ8 τσὶ ΐηρ ου ΟἹὰ Τοβίδιιθηῦ (6 πιθ8 ἔον ἐδ6 “6:08. 
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ὙΥ1Ὰ τοΐθγθηοθ [0 προσκυνεῖν, ἴζ 18 80 4180 ἰῃ ἴ86 ἀο8ρ6] οὗ Φομη, δὰ {πὶ ἰπ [86 8β8π|6 
8686, ἴ0 ΌΨΘΥΏ ὈΟΙᾺ [Π6 δοουδαίνθ δηα {8μ6 ἀδίϊνο (ἰν. 23). ΤΟ Ἰδίίοσ οοῃδιγυοιίοη, ἴῃ ἔδοϊ, 
18. ἃ ῬΘΟΌΪΙ ΔΡΙ οὗ 6 Ἰδαῖον αγθοῖς. (Οἵ. ποῦ, Ρ. 210.) ὙΤδδῦ ἰῃ (μ6 6486 Ὀδίογο 8 [86 
οὔθ οοῃϑιίγαοίίοη ἔο]] ον 1Π6 ΟἰοΥ 80 οἰόβοὶυ 18 ἱπιἰθϑα ποιίςθα]6. Βαΐ, ᾿ξ Ὁ τῆδυ ποῖ Ὀ6 σοῃ- 
βἰἀογϑὰ 8 βίῃ ρὶα ονουβίρμῦ, (86 σοηϊγαδῦ ἰη [86 ἰάρϑ8β οὗ αἰνῖπθ πΟγβἢ ἢ ρ 8ηα 140] γουβΐρ ΠΠΔΥ 
δᾶνθ δυσχοδῖρα [π6 οὔδησο. Αγαδίη, (86 ποῦϊου ρ]υγᾺ] ἴῃ ν γ86 8 ὈΓΟΌΔΟΌΙΥ μα8 8. νοῦ ἰπ 186 
δίῃ σ΄ ὈΘΟΔΌΒ6 ἴπ686 ἰάοἶβ ἃγῸ γΓαργοβοηιθα 8858 [|[6]688 οὈ͵]θοῖϑ, νν ἢ 110, οὰ [86 σΟΠΙΓΆΓΥ, 186 
Ὀθαϑβίβ τὶ τ ΒΙΟὮ [ΠΟΥ ΓΘ σοπιραγοα ἴῃ σογβο 68 Βανα 116, δὰ οδὴ ργονίἀθ ἔοσ ὑμθιηβαῖνθϑ. 
(Ο(. πον, ρ. δ614.) ΤἼ 86 οὗ {86 ἔυΐυγο τ ΒΟΣΘ [86 ργοβϑηΐ τηϊσῃὺ Ὀ6 ἀχρθοίθα, 88 πὶ γ 868 
838, 84, 67, σδ Ὀ6 οἰδογυνΐβο θοιον Ἔχρ] αἰ ποᾶ ἔμδη ὈΥ γοίοστίης Ὁ τὸ [86 ἰηἤυθδποθ οὗ 8 ΗΠΘΌΓΘῪ 
οτγἱσίηδὶ, βίποθ 'ῃ δα ργεβϑίηρ ρϑηθγαὶ γυ ἢ8, 85. 6 ΓΘ, [η6 ξαΐαγα μᾺ8. τη [Π6 Ββδῖῃθ ἔογοθ 88 
[86 Ὀγοβοηῖ (εἴ. Βοι. 1ϊ}. 20 ; δ]. 11. 16). ΤΠ ΐδ δα ΒΟΥ, ππόγθοναν, 6 8}}8 δἰ θηςτίοη ἴο [86 180 
οἵ {δὲ εἰρη] ΑΓ, τὸ πρόσωπον, ἴῃ ὙΟΥΒ65 18, 21, ἴον [86 ῥ]ΌΓΑΙ, δηἀ βαγ8 {μαὺ [μ6 γσθάβοῃ ἰβ ὑμί 

{Βόγὸ εἰοοή ἰη [86 Ηφῦτγον ἰοχὶ ὩΓΤ 9. Βυὶ ἴῦ 18 ψγ6}} Κηόνγῃ ἰπαὺ [86 δἰ προϊαῦ 18 ποῖ ἱπέγθ- 
4ΌΘΏΓΥ Θηπιρίογοιὶ ἴῃ (Πΐ8 ΠΔΠΠΟΡ ἤο ΟΧΡΓΘΕΒ ἰῃ τοΐδγθπορ [0 ρ᾽ γα Ὑ δὴ ΟὈ͵θοὺ το ὈΘΙΟΏσΒ 
ἴο 686 οὗ ἴπ6 ἱπαϊνἀυκα)5, ΤῊΪΐ8 συν πογὰ ͵β 80 υδοᾶ ἴῃ Μϑῖί. χνὶϊ. 6. (Οἵ. Ὑ)ίμον, ρ. 114.) 

Οποθ το] (8), [86 ργϑβοηΐ ποσὶς σοῃῆϊοιβ ἰῃ οπα οὗ [8 δἰδίθιηθηῖβ ἢ δὴ δοκηου]οασοα 
ἀροϊαγαίϊίοη οὗ Φογθπιῖδῃ, δηὰ ἤθποθ οδηποῖ αν ὕδοη τυ το ὈΥ πηι. [Ιἢ νϑῦβθ {πϊγὰ ἰΐ 18 
δαὶ {Πδὺ [Π6 6} βου] γοπγαὶπ ἴη ΒϑΌν]ΟΩ δούθη σΘηΟσδ0η8 (ἕως γενεῶν ἑπτά). Βυΐ 86- 
οογάϊηρ ἴὸ (ὴ6 ῬτΓΟΡΒΘΟΥ (χχίχ. 10) (86 δοῃεπυδηοσ οὗ [Π6 Εἰχὶϊθ γα8 χοᾶ δ βθυθηνυ γοδΐβ. 
ΤΠΘ δυρροδίιΐοη οὗ Ηουνίχεαηϊ, πὺ ἔοτ γενεῶν οΥἱ σἰΠΆ}}γ διοοα δεκάδων, δηὰ ἰμαὺ οὗ ΥΥ εἰἴ6, 

{μαι (86 ἰγαπβ]δίον τασβὲ Βανο σοδὰ ΓΤ Ὑ, ἰπϑίοδά οὗ ΣΤΥ ἃ, 86 δ!1κ6 βἰπι ρα δοῃήθοίαγθα, 
δηα ἰπλαπ δῖ 0]6. Μογθϑονοσ, {116 ἔδού ἐπαὺ [Π6 πογὰ γενεά 18 υϑοα ὈΥ͂ δο!θ Οατϑοὶς ἩΥΙΌΘΓΒ ΤῸΓ 
ἃ Ῥεγϊοὰ οἵ ἔγοιῃ βδουϑθῆ ἴο ἴθη Ὑϑᾶγβ, ὄϑηποῖ, Ὀ6 ΤορΑγἀ6α 88 οὗ το} πεῖϊσῃῦ ποτ. [0 ἰδ 8 
ἸηΑ ΓΟ οὗ {86 ογαΐϊπαγν ϑουῖρίυγαὶ ἀπα οἰ βδῖοδὶ βἰσπίβοδηοα οἵ [18 ὑψ6}}- Κπότσῃ ἰθγα, δη4α οἡ 
τ ΐδ ροϊηῦ 6 γα οδὴ Ὀ6 θαῦ οὔδ ορὶπίοη. [ξἐ οιηὐγαοθα ἃ ρογοα οἵ δρουΐ {ΓΕ γϑϑγβ (εἴ. ΦοὉ 
ΧΙ. 16; Ηδτγοά. ἱἰ. 142). Απὰ ιμαὺ ἴμ6 τυ τοῦ θδηῦ ἴο ἱπαϊσαίθ ἃ ἰοῦσαν ρουϊοὰ ἴμδη δαὶ 
εἰνθη ἴῃ [8.6 ῬγορΏΘΟΥ βθθ 8 Οἶθαν ἔχομι 1Π6 ψΔΥ ἴῃ ψΒΙΟΒ [86 δῦονα ὀχρυθββίοη 18 Ἰηϊγοάποθα: 
ὁ γα 588}} Ὀ6 ΠΟΥ ΤΊΔΏΥ ὙΘΆΓΒ δηἀ ἴοῦ ἃ ἰοης βεϑβοῃ.᾽) θυβοὶ, κὸ οὐβοῦβ το Βοὶὰ ἴὸ 8 

Ηοῦγον οτὶ ρὶπαὶ ἕοσ οὺν σοσιροδίἐἴοη, {πΐπκ8 οὗ [Π6 ῥ]υγαὶ οἵ ὙἽ 88 16 τογὰ τοπάθγθα Βδσθ 
γενεῶν, Ὀυΐ οἰφίτηβ ᾿παὺ (8 τογὰ ἢ88 πὸ βυο ᾿ἀρῆηϊιο δἰ σηϊἤσαποθ 88 γενεά, Ὀοΐηρ αϑ6αἃ ρΘΠοΥ- 
ΑΙΪγ ἔογ ἃ ἴθυπ), ΟΥ βουίϑδ οὗ γϑᾶγβ. Οὐ ΟΠΪΥ ἴῃ (86 ΟἹ Τεβίδιηθηῦ, μόνγονον, 1ῦ 18 στ πουῦ 
ἀουδὲὶ υδοὰ ἴο ἰπάϊοαῦα βοιῃθι ΐηρ Κ σὺ τὰ 801} τηθϑὴ ὈΥ ροπογδίΐοῃ, ἴ. 6.) (86 ΟΥΓα Δ ΓΥῪ 
Ἰδησίῃ οὗ [86 Βυϊάδη Ἰἰέα (εἴ. Νυπι. χχχὶϊ. 11, 18; Τδυῖ, χχὶϊ!, 2, 8, 8; Φυάᾶρσαεβ Ίϊ. 10; Επ. 1. 
4). Απὰ σβθὴ ἴΐ 8 πβθὰ ἴῃ ἃ τοῦθ ἱπαά θἤμὶία 86η86 1ὑ 8 σἜΈΠΘΓΘΙΪΥ τηΔ46 [0 ΓΟρΡγΘδθηΐ ἃ πιμοΐ 
ἰοπσοῦ Ῥεγοά ἴδῃ 1818. ΕῸΓ ἰπϑίδηςθ, 1 18 ΔρΡΡ] 64 ἴο [86 οοπιϊηθουβ σονοηδηῦ Ὀοΐσοοη ἀοά 
δηὰ Νοδὰ (Οδφη. ἰχ. 12); ἴο [86 γτειηθιηγϑηοθ οὗ θα δ ἤδηθ οὐ πιριηοῦδὶ (ἔχ. 11. 15); τὸ 
1.6 Τοο]ἰης πθΐο ἢ τγδϑ ἴὸ Ὀ6 Καρὶ αἰϊνο δϑϑίηϑδὺ (Ὡ6 Απη8] 6 1068 (Εχ. χνὶ!. 16) ; ἰο [86 ρογπδ- 
ὯΘΩΟΘ οὗ Οοα᾽ 8 [δμουσμῖϑ (8. χχχ, 11). ΟἿ. ὙΑἸτγα]δβίομθ, Ρ. 499 ἔ. ; (ὐδβοπῖυβ, Ποῦ. 1.61. 
ὉΠῸΟΡ (86 πογά. 

Ηδηοο, [86 πιοϑὺ ΡγΟΌ8Ὁ]6 χα ρἰδηδιίοη οὗ {86 ἀἰβουαρδαπου Ὀοίνθθη (86 8ο-ο8]16 ἃ Εἰ ̓5ι16 δπὰ 
186 ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ “6 γι δ 18, {πδὺ (6 δΔαΐμοῦ οὗ [Π0 ἔοΓΌΙΟΥ ᾿ἰνθὰ δὖ 8 {1π|6 Ιοπο δου [80 δρ- 
εἰν! γ, δηα οοπδἰἀοτγοα ἐμαὶ ὑπάϑὺ [π6 [θη οχἰ βίη οἷοι πηβίβ 668 οὗὐ [86 «6 7.8 ἴπ6 [{τ6 πιθῃ- 
(ἰοποὰ ὈῪ [86 ρῥγορμοῖ ἔογ ἴ86 σοοηϊπυδησο οὗ (86 ΕχΙϊο ἠϑοάθὰ 8. οοηβίἀ θυ ]6 ὀχ θηβίοῃ. 
Ηονχίοϊ ἃ πουϊὰ ρῖνα ἴο [8ὸ πυμθ ̓ “ὁ βουὴ ̓̓  (80 ἰάδθα οὗ “"τηϑηγ ̓̓  (Οεϑβολίολιο, ἴ. 816). 
Ἐπ 8]ὰ (]. 6... Ρ. 3856) ἘΠ] Π}Κ8 ὑπδὺ ὈΥ σϑηθγαίίζοηβ ἢ6 τηϑϑηΐ ὑμο86 οἵ ρδίγίσομαὶ ἰδησιὴ (θη. 
χν. 183-16). διὰ ἤχοβ [06 ρογϊοά οἵ 1[Π6 σοιῃηροβί(οη δοοογαϊηρσὶν ἔστοῃ ἔνα ἴο βἰχ διιπάτοα 
γΘδΓ8 ἰαΐδσ [μδῃ {Π| {ἰπ|68 οὗἨ Φθγθταΐϊδῃ. “" ΕῸΓ [06 Μοεβίδηϊο Βορο ἴο πϊο 8686 σου] 8 ἴῃ 
ὙΟΓ. ὃ τοῖον [Ὁ] ἰδ ἢοὺ τη οἢ ΘΙ ΡΠ Δ5ἰΖοα ἴῃ [16 δῃιγο τι ησ, δη4 ποτθ ἴλη ἃ δυπάγοά 
γ0 88 ΟΠ ΡΥ τηυϑὺ ὑΠ 6 τγῖο αν ἱδουσπμέ ἰδ σου] 06 ΠπΘΟΘββασΥ [0 μναὶϊ.᾽) Ηὁ βπα8 στουπάβ 
ἴον (818 ορίηΐοῃ, ἴοος πῃ σϑῦβ. 18, 84, ὅ8, 66, ὅ9, 66, ὙὩΪ]ΟὮ Βθϑῖῃ ἴο πὶ ἴο ἰηαίςαίο ἰῃδῦὺ ἴ86 
ἀτγοϑοΐβδη Κίησβ ΘΓ ὑμ6η οὔ {δμ6 βίαρϑ, θαΐ δα το ἀοσθηοταιθα δηἀ γογθ θα δῖ ἀδροβθά. 
Ηδ ϑυρροβθβ {π6 ρίδοθ οἵ δοιηροβί(οη ὑο ατὸ Ὀθθὴ Εργυρί οὐ Αδία Μίπου. Μορβῖ βοβο δυβ, 
Βονσονον, το ἀθηγ [86 ροηυΐποηθβδ οὗ {86 Ἡγίτπρ,, ΓΘ ον 1ζ8 οὐἱχίη ἴ0 [86 ζοΥΤΏΘΥ ΘΟΙΠΙΓΥ δὰ 
ἴο 186 ἰαίον Μδοοδθεθδῃ ἃσϑ, δηὰ σι (818 ΣΒΘΟΥῪ (86 σου θηὺδβ ϑθθπὶ Ὀδϑύ ὑ0 Δ,Γ66. 



ΤΗᾺἙ 

ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΦΕΒΕΜΙΑΞ. 

1.9ΘΆΑΣΑ ΟΟΡΥΪ οὗ δὴ ορίβιϊθ, τ Β]οἢ Φογοιηΐββ 5 βοπῦ τἀπὸ ποῖ ΠΟ ὅ ̓ογ ἰὸ 6 16" 
ὀδρίνοβ αηΐο ὃ ΒΔΌΥ]ΟΣ ὈΥ {}|6 Κίῃρ οὗ {6 ΒΑΡΥ]οΙ Ἶδ:8, ἴο τᾶ δηου ποθιηθηΐ ἴο 

τς θῖη, 88 1Ὁ τγ88 σοι 664 Βίγη οὗ σα. 
“Φ᾽ ΒδοἪδῦβο οἵ [Π6 5'π8 ὙΒοἢ γ6 ανθ οοτημ θα Ὀοΐογο (ὐοᾶ, γ6 888}} Ὀ6 16 ἴ αιραν 

8 οδρίϊγοβ υπίο ὃ ΒαΌΎ]οη ὈΥ ΝΑΡΌΟΠοάομοβοσ ἰκίηρ οἱ (6 Βδου]οπίδηβ. Ηδνὶην 
ΘΟΙΏΘ ΠΟΥ͂ ᾽ απο ΒΑΌΥ]ΟΙ, γ6 818}] Ὀ6 12 {Π6 6 ΤΩΔΗΥ ΥΘΆΓΆ, 8Πα ἴῸΣ ἃ Ἰοῃρ' ΒΘΔΒΟΙ, Θυθἢ 
ἰο 11 βονϑῃ ββϑῃθγ 088 ; δηᾷ αἴΐοσ (δὲ 1 υ7}}} Ὀτγὶπρ γοὺ ΔΎΔΥ ἴῃ Ρ6806 2 ἔγοτῃ {βθῆοο. 

4 Βυΐ πον γα Μ|1 15 ρ60 ἴπ ΒδΌΥ]ΟΙ ροάβ οὗἨ βῖ]γ 8, δπὰ οἱ ρμο]ά, δῃὰ οὗ πνοοά, Ὀόστθ 
ὅ ὍΡοη ΒΒΟΌΪΑΘΓΒ, τ] ἢ οδυβ6 15 (Π6 παι]οὴΒ ἴο 168. Βϑνασο ὑπογϑίογο 1θϑὺ γα 8150 

Ὀθοοιμθ Δ] οροίμοσ |κ [ἢ6 ΒΙΓΔΏΡΈΓΒ, δη ἃ ἔθδν βοῖσθ ὌρΡΟη γοῦ ἴῃ ὑμ6 ὶ. Ῥγϑβθῃοθ, οἢ 
6 βοοίῃρ 1 17Ἀ06 πιυ] υα6 Ὀοίοτο 15 δηὰ ὈΘμἸ πα {ἢ θὰ, του ρρίηρ ὑπο. Βαϊ ΒΑΥ͂ γ8 
1 ἴῃ ψομν Ὠοατίβ, Ὁ 1 οτά, γγ͵ὸ πηυϑῦ Οσβμὶρ 866. ΕὟὉΣ τηΐὴθ ΔΏΡΘΙ ἰδ ὙΠῸ} γου, ἀπά 

᾿ς ἈΜΠΏΒ6]Ε ΟΑΓΘΙᾺ ΤΠ [0Υ ὙΟῸ 8ου}8.}8 
8 Ἐου {μποὶγ ἰοῃρτιθ ἰ8 ρο] δῃθ6α ὈΥ͂ 8. ΘΑΤρΟηΐοΣ, ἢ δηα {ποὺ ὑποιηβοῖνθθ μοί οἱ] οα 
9 διὰ β] γεγο οὐϑῦ; Ὀὰΐ ΠΥ ἃγθ ϑρυσίουβ ἢ ἀπ οδῃηοί βρϑαᾶῖ. Απᾶ ἱδκίῃηρ ρο]ά, 

Ἰυδύ 88 3 ἴ0Γ ἃ υἹσρίῃ ὑπ Ἰονϑίῃ ογπαιηθηΐ, 9 (ΠΟῪ τηϑῖτΘ ΟΓΟΥΤῚ8 ἴο᾽ [Π6 6848 οὗὨ ὑμοὶγ 
10 ροάθβ. Απα 1ὖ ΒΑρΡρθῃβ δ βοιῃθίϊ πη68 880 ἐπὶ 335 (Π6 ργὶθϑίβ ἴακ αι γα Ὁ ἴγοτὰ {πο ὶγ 
11 μοΐβ ρο]α δῃά βι]νϑῖ, δπα βρθῃὰ ὅδ ἐξ ἀροῃ ὑβαιηβθὶγεβ. Απα 77 {Π6ῸῪ Μ1] σῖνο {δογο- 

οὗ 4180 535 ἴο ὑμ6 μαυϊοίβ ἴῃ Ὀγοί 618,59 Δα Π6Υ 111 ὃ ἀθοῖκ ΤΠ τ 88 τηθῃ ὙΠ ρδΓ- 
12 τηρπίβ, σοαβ δ᾽ οὗἩ βιῖνθὺ, δῃὰ ροᾶβ οὗ ρο]ᾶ, δῃηὰ οὗ 5 σοοὰ. Βαΐ {Π656 (δϊηρβ 8}}8]}} 

Ὡοῦ ΡΓΘΒΟΡΥΘ ὑποιλβθῖνθβ ἔσομαι συβί δηα δγοβίοη. 8 ΤΠΟῸΡΉ ὉΠΟῪ Ὀ6 οονογρα 10} 
18 ῬΌΓΡΙΘ ταϊπιθιῦ, θη δ΄ πὶρ6 {πον ἔβοθβ Ὀθοδυδα οἵ {86 ἀιιδῖ οἵ {Π6 ἰδῖαρ]θ, ἤθη ἰϊ 
14 18. ὑπο κΚ 5 ἀρου ποθ. Απαὰ δ6 {πα οδῃποῦ ρμαΐ [0 ἀθαίἢ οπὸ ὑπαῦ οὔθ ἢ Ὠΐπὶ 
16 Βο]άθιἢ ἃ βοεθρίσο, πὸ ἢ ἃ Ἰυᾶρα οὗ {86 σου. Ηδ ἨΔ 4180 ἴῃ Ἦ δἷ8 Πρῦ μαηά 

ἃ ΒΡΘΑΓ ὁ δῃά δὴ ἃΧχθ; δυΐ οδπηοί ἀθ γ6 ἢ πη86 17 ἴγομη γᾶν ἢ διὰ σοῦ ογβ. ἢ 
10 ὙΥ̓ΠΟΓΘΟΥ ΓΠΘΥ ἅτ Κπότγῃ ποΐ ὑο Ὀ6 ροάΒβ; ᾿ἘΠπογοογο ἔθαν ἴμθῖα ποί. 

Μοτα. 1, 2. --Ἴ ΤῊΘ Α. Υ. μδϑ ἐλ Ἀοδάϊης 8 ἀἰδοχοηϊ ὑγρο; Ὀυϊ ἔξ 86 ἴπο μαωϑ Μϑ, δυιβουῖεν δα ἐδ χοϑὶ οὗ ἐδ 9 
Ἐρίδι!ο. 3.4. Ὗ. : Φοχομιίο. 8 ψῃϊοὶ. 4 ((οάά. 88. 48 α]., ἀπαχθέντας.) δ ἰηῖο {860 ΤΣ. 8). 8 ΘΕΟΣ 

(ἀναγγεῖλαι. 1ὶ ἀοροπάδ ὁ ἀπέστειλεν). 7 ((οἀά. 88. 48. 8]., ἀτάγεσθε. 366 ργογίουβ τεσθδθ.) δ ἰπῖο. 
ψοσα. 8-δ. ---9.. Υ. : δ8ο ἩὮΏΘΩ γ0 ὯΘ σΟΓΠ6. 10 γρχηδλίη (ὄσεσθε). Δ ὨΔΙΉΘΙΥ (δως). 12 ῬΟΔΦΟΘΌΥ. 1 ον 

8}.4}} γο. 8 (δεικνύντας : ΧΙΙ, 286.49.. δεικνύοντας.) 16 (ῃδὲ γο ἰῃ πὸ υγίδο ὯΦ |ἶκ6 ἴο (βΒ66 ΕΜ.) δΙσβΆ ΟΥΒ, πϑί 86 Ὁ 
δὸ γὸ δαἰχδίὰά οἵὨ ἔμϑῖω, τυ β6ῃ γ6 δ60 (ἰδόντας δςτοοίης νὰ ὑμᾶς ; Οοἀά. 111. 106. 198., ἰδόντες : 62.. 119 βδτηο, δά ΐϊτας οὖν, 
8Δ ἰὯ6 Υυϊκεοίο, υ͵σα ἐασιε ἑμγδα, δ ἃ Βὸ οἰπίηρ ἰδ ἦο ψ Βδὲ 2011ογ4). 16 θοΐοτο ἑλει. 

Ἴσον. θ-9. --ἸἼἴ α. Μ.: 1 τι ψεο} 1 οατίηρ (αὐτός τε ἐκζητῶν. Τδο ΟἹὰ [Δὲ. δπὰ Τρλέθοσ, δα πο Α. Ὑ'., σοδῖτο "᾿Θοὰ " δαν- 
οεῖ, πο, που ἢ ρβταιιπιδεῖο8}}} Δ᾽] ΟὟ ΔΌ19, ἰΒ πηδίυ Ὁ} δὰ ὈΠΒΘΟΘΒΒΑΙΥ. Τλ6 οορὰ]δ ἷἰδ ἰο Ὀ6 ΒυΡφῬΗοά. 890 ἐρ;π.). 
186. (1, 6., ἐξοεδ.) 19 Αβ ἴοῦ.. .. 1 ἷ8..... λ0 ἩοτκΚΙιηδὴ (τέκτονος. ΟἿ. τοσ. 4δ.) 30 αγὰ αἰ! ἀεὰ δά Ἰδὰ οτος πίῖι 
δἰϊτου , γοῖ ασϑ ἐμὸν πὲ 714180 (ἐ. 6., ἀδοορ( 08). ἔΕἔΚΕἔὃϑΡῷ Ὧβδὲ ἰξ 106. ἈΞ Ἰούοξκ ἴο 30 5Υ. 

Ψοτῖθ. 10-18. -- 5.ΑΥ͂. : ονιις Αηὰ [ὁ Βαρροῆθ. 58. οὐμπείο. ΦοΟΥΟΥ. ἥἔἔὄ Ῥοβίοιν (καταναλοῦσι, ἔἴτοιι κατα" 
ναλόω -Ξ καταναλίσκω  1ΠΠ. ΧΙΙ. 28. δηῃᾷ ἵἴνοῖτο Θυταῖγον, τυ] δ ὅο. ἀπά Α1ἀ. καταναλώφονσι. Τα τοΣῦ τοοδηδ, ᾿ἐέστα!ν, 
ἴο δ τ, δρεπά, ἰασὶ:λ). 41 Ὑρα. 28. ογιΐδε 8160. 29 ἐμ σοσαποι Ὠδυϊοὶθ (866 Οὐ75.). 80 οηἶ 5 ἰΠ6Υ ὙΠ] (ἔς, 

ΟΧΡΤοδδοΒ ΡοΟκΑ 1) 1}. 81 δείπρ χοὰάβ. 85 ογηΐῖς οἵ (εἴ. γΥ6 17. 4. δὅ5 Ὑοῖ σδηηοῖ Ὦ 686 ζ061}2 ΒΔ. 6 [ΘἸΏΜΟΙ͂ΤΟΒ ἤσοπι τοδὶ 
διὰ πιοίμβ (βρωμάτων ; 86. 48. αἱ., βρώσεωᾳφ. ὅ6ο Ορπ.). ὃ. ἘΠφΦΥ, δδ τ9ῃ ἐμ 610 ἰα πη 06} (ὃς ἐστι πλείων ; 6... ὡς 
ἐστι πολύς). 

ὕοτε. 14-16. ---ῷ Α. Υ( : δὲ ἐλομρὴ ἀδ ισεγα. 81 (ΧΤΙ. 88. 96. --- ἴῃ 81} ἔνγοϊ το ΘΌΣΕΙ τα --- Οο.. τοϑὰ ἐν Ὀοΐοτο δεξιᾷ.) 

88 ἄκακον (ἐγχειρίδιον, Ὀπιὸ ΡΓΟΌΔΌΪΥ ΠΟΣΟ, 86 δὲ 796 .σΣ. 1. 42, ἴοσ δρεωνγοσΣ ἰαπεε, 1.3). 89 (111. 106. ΑΣ., ϊιο ξαει. ριυτ.) 

80 (πίονου (εἴ. ταν. 18) 
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17 ἘῸΣ 88 8 Ὑ6886] {πδ. ἃ ἸΏΔΠ 86. ὈΘΟΟΠΊΘΙΝ ᾿86]688 Ὀδίηρ ἢ Ὀγόκθη ; βυο 86 ὅ 
{δοὶν σοᾶβ. Ὑ Θὰ (ΠΟῪ ἅτ " βϑὲ ὯΡ ἴῃ (86 θιαρ]θβ," (ποῦ ογθϑ 8. ὅ [1}} οἱ ἀυδί 

18 πγοῦρη [86 ἔδοὶ οὗ ὑππθηὶ [δ΄ οοίθ 'Ώ. Αμα 88 {89 οουγίβ 7 8.6 τηδάθ βθοῦγο ὃ ἡ 
ΘΥ̓ΘΣΥ͂ 8:16 ροὴ Ὠἷπὶ ὑμαὺ μα στοηροα" {86 ἰκίησ, ἃ8 Ὀοίηρ οοιημ θα ἰο 8} 
ἀθδῃ ; 19 ουδη 380 ἴλ6 ρῥυἹδϑίβ πλδῖχα ἰαϑί {πο ῖγ ἔθ ρ]θα θούἢ 1} ἀοογβ, δπᾶ 11 τ ἢ ἸοΟῖκ8 

19 δῃα ὈΑΣΒ, ἰθϑύ ἐῤοὶγ σοαῖς Ὀ6 ἀ68ρο!]68 13 ὈΥ 15 τοῦ θγθ. ὍΠΟΥ σι Ἰωρ8 δοίογο ἐλοηι,}5 
20 γθᾶ, ΤΟΥ͂Θ ὑπ8ῃ [Ὁ {πϑιηβοῖνοβ, "δ δα ὕμοΥ οδπηοῦ 806 086 οὗ {Πποιλ.5 ὙΤΏΘΥ ΓΘ 88 

0Π6 οὗ [86 Ὀδδτηβ οὗ 46 ἰδπιρ]6, γϑῖ τθὴ Τ βαΥ ἐπδὶγ μοδσίβ 15 ἀγὸ οδίθῃ οὐ. ἽΠΘη 
ογθορίηρ ἐπίηρδ ἔγοια 80 Θαυῦ ἢ ἀθυοὺγ Ὀοίδ ᾽ἢ [μὰ δηᾶ {πον οἱοίῃθβ, [ΠΥ 166] ἐέ 

21 πού. ΤδοΙΡ Ἀπὸ αγὰὸ ὈΪϊΔοκοα {πγουρἢ (16 βιλοῖο (μαὺ σοημδ8 οὐἱ 33 οὗ [πΠ6 (θῃλρ]6. 
22 Ὅροι ἐμϑὲν θοάϊθ8 δῃᾶ ὑμοὶν 3: ῃθϑδαᾶϑβ Ἡρμὶ 3. μυῃλίϑ, 33 βνγα] ]}οννβ, δηὰ Ὀἱγάβ, δῃα ἰὴ 116 
28 Ἰηϑηῃθν 4130 [86 οδ δ βρυίηρ' ἀροῦ {π θη}: ΒΥ (18 γοῦ ΙΏΔΥῪ ΚΠΟῪ ἐΠδὺ (ΒΟΥ 816 ΠΟ 

σοαβ : ὑΠοΣΘΟΓῈ ἴθ (ποῖ ποῖ. 
24 Νοιυνὶιβίαπαϊηρ ἢ (Π6 ρο]ὰ {πΠδὺ 18 δρουὺῦ ἐμθηὶ ἴο τηδῖζο ὑμβοῖὶ Ὀοδδαίἔι}, Ἔχοθρὶ 

ΒΟΙΘ ΟἿΘ “ἢ ψὶρο ΟἿ (86 Γυδβῦ, [ΠΟῪ γ7}}} ποῦ βῃῃϊηθ ; ἴ0Υ ποῦ δύϑθῃ ϑ πθθη (ΠΘΥ Μ6ΓΘ 
20 τιο]έθῃ αἰ (Π6Υ ἴθο] ἐὲ. 7726 λίπε τ ἈΘΓΘίἢ ὑμ6 ΓΘ 18 πὸ Ὀγθδίῃ ἃγὸ Ὀουρῦ ῸΓ Δ.Ὺ ἢ 
26 ργῖοθ. ΤΉΘΥ 8.6 ὈΟΤΠΘ ὍΡΟΙ βιιου]άθτβ. Βανίησ Π0 ἔδϑί, τρϑηδβοϊηρ ὈηΐΟ πηθιι {Ποὶγ 
21 οὐγῃ ἀἰδβοπον. ἢ Απὰ ὃ [ΠΟΥ͂ 4180 ὑπδῦ Βαῦνϑ ἔμθτα ἃγ6 βῃδιηβᾶ ; 51 10γσ 12 {Π6} [4]] ὑο (86 

στουπᾶ βἷ 8ῃΥ͂ [Ἰτη6, ἐΐεν σαπηοί Γἶδθ πρ ἀφαΐη οὗ {πθιλβοῖνθ8 ; παίζῃ θγ, ᾿ξ ὁη6 βού ἰἰ 83 
Ὀρερὶ, οδὴ ἰδ ὅ3 τηονο οὗ 1861}; 8. ΠΘΉΠΘΡ, 1 ἰδ Ὀ6 τηδ46 β᾽δηΐ, σϑὴ Ὁ τηϑῖζθ 1{861} 

28 Ὀρτὶριυ ; Ὁ Βαὺ {ΠΥ βοὺ οὶ 8 Ὀθέοτθ {μ6 1, 88 ἴον (Π6 ἀθαά. δ Βαϊ 57 88 ἴογ (Π6 (μϊηρΒ 
{π8ῦὺ ἃΓ6 Βϑδοσιἤσθα ὑπίο ἴθι, {Π6 1. ὈΥΙΘϑίβ πιΐδιιβθ ὑπ θπὶ γίν!ηρ ἔθ ΑἸΤΔΥ ; 88. δῃα ὃ 
ἴῃ 1| ΣΏΒΏΠΟΡ 4180." ΓΠΘῚΓ ]ν68 88]}0 ἀούγῃ 8 ραγὺ οὗ ἐμθτὰ ; μϑῦΠῸ } ἐὺ 086 ῬΟΟΥ ΠΟΥ 

429 [Π6 τψγοδκ Ἃο {ΠῸῪ παπᾶ ΟΥΘΥ ΔΗΥ οὗ 1.1 Μαοπβίγυουβ οιμθὴ δηα ψοσθη ἴῃ ΟΣ ]]ἀ- 
Ὀοὰ ἰοῦ οι “Ὁ μὲ" βϑουϊῆοθθ. ΒΥ (1686 ἐλέησε ἰΠογοίογο Κηονίησ “5 (μα (ΠΘΥῪ ΔΓΘ 8Ο 
δοῦδ, ἔϑαν ἔθη πού. 

80 ΕὟΣ ὙΒΘΠη66 Βῃου]α “' (ΠΘῪ 6 οΔ]16 ἃ σοὰβ᾽ Ὀδοαυθα ποίσθῃ βοὺ οὔόγίησε "5 Ὀθ- 
81 ἴοτϑ [86 ροαβ οὗ βίϊνϑσ, διὰ 4“ ρο]ᾶ, δῃὰ σοοὰ. ἀπά {πὸ ρσγἰθδίβ βἰύ 7 τὼ 1Π 6} ἰθιι- 

ὈΪ68, μβανιηρ ἐλ6ὴ7} οἸοί 68 σϑηΐ, δῃᾶ ἐῤοῖγ Ὦ688 δηα Ὀδαᾶγαὰβ βῆδνθῃ, δηᾶ ποίϊηρ ΡΟ 
82 τ-πεῖν ῃθϑᾶβ. Αηὰ Φ' [ΠΟῪ ΓΟΔΓ 8πα ΟΓΥ Ὀαΐοτα ὑμῖν ροᾶβ, 88 τῆϑη ἀο δ ὑπ 1ϑϑϑῦ [0 
δὃ 8 ἀοδᾶ τηϑδῃ."'͵ ΤῊΘ ῥγίθϑίβ ἢ ἰδ Οἱ βοπιὸ οὗ δ; {Π 61} ρανττηθηίβ, δηα οἱοίδθ ὅ5 {Ποῦ 
δ4 τῖνθβ δὰ ομηάτοη. ΠΟΙῸΣ (ΠΟῪ Βα οσ 60}} οΥ σοορα ἔγοιῃ 8} ΟἿ δ ΓΠΘΥ͂ ΔΘ 

πού 8016 ὕο ΤΘΟΟΙΏΡΘΏΒΘ ἐξ; (ΠΥ ΘᾺ ΘΙ ΠΟΙ βοῖ ἊΡ ἃ Κίηρσ, ΠΟΥ μὰΐ ἀΐηι ἀοπη. 
δό 1η |ἴΚθ τῆϑθποῦ, ΠΠΘΥ σδῃ ΠΟΙ ΠΟΓ ρἶγα σομθ8 ΠΟΡ σηῷ ὅδ τθοπου. ᾿ΓΒουρῇ 8 πιδῆ 
80 πιᾶκθ ἃ γΟὟ ππίο ἱμοῖη, δηα Κϑϑρ ἐξ ποί, {6 0 νΥ71}} ποῦ γεαυΐγα ἐξ. ΤΉΘΥ σϑῃ 88016 ΠΟ 
87 τηδη ἔγοτι ἀθδίῃ, πϑίἐ μον ἀθ νοῦ [86 ψσϑαῖ ὅδ ἔγοιῃ (86 πιϊρῃῖγ. ἜΒΟΥ σδπηοῦ γθδίογθ 
88 ἃ ὈΠΠπα πηᾶη [0 δ οἱσῇθ, ΠΟΥ Β6Ιρ ἃ πιῶ οαἱ οἵ δ᾽ ἀϊθέτοββ. ΤΆΘΥ οδὴ ΒΙΟΥ͂Ν ΠΟ ΤΊΘΓΟΥ͂ 

ἴο 186 πνΊΟΥΥ, Ποῖ ἀ0 φσοοά ἰο (Π6 οΥΌ δὴ." 
89 ὙΠ686 (Βΐπρβ 5 οἱ ψοοᾶ, διὰ τολίολ ἀγα ουθυϊαὶα τὶ σο]α δηα βἰϊνθσ, ἂγθ 1|Κ6 {Π6 

ει. 117-20. --- 1.Α. Υ. : |Κὸ δ. 3 16 ποίὶηρ ποσί θὰ ἴξ ἰδ. δ ευέπ Βο ἰἐ ἴθ ψ ] (τοιοῦτοι). 4 Ῥο. 
δ (διῃρ]6 (οἴκοις ; [Π1. ΑΚ΄, κήποις. Οἵ. Οὐηι.). 56 Ὁο. Τ᾿ ἄοοτα (τορτς., ἐογίς. ΤΌΘ οσουγίο οὗἁ ρτίδοι5 βοϑῖδ 0 09 
τοοδηί. Οἵ, 5ὁς. χχχῆξὶ. 1). 8 ΒΌ͵ο. 8 οἴδοπάοϊιι (ἠδικηκότι). 10. ((ἷὐ., ἰ4α αισαν ἰο ἀεαιϊλ.) 11: ογπῖῖς Ὀοϊὴ 
τε καί)... . δᾶ. 535 ρροϊ]οὰ (ἰξ τοχςλ σϑοδη οἱτπον “ροΐἐδα, ἰ, 6., πιδᾷθ Βροὶ] οἵ, οΣ ἀεδροίϊεά ; Ὀπὲ ἐμ Ἰαέίοσ ϑοϑίῃδ ρτοΐ- 
820}. [132 γι. 14 (λδπι οδῃδ θα (λύχνονε). [ἔδΛΙ.(Ι11. 108., πλείονας αὐτοῖς, ἰποίοοκ οὗ πλείους ἣ ῥαντοῖς. 80 [ἢ 
γαὶκς., Σμιοενηαδ ἀεξιφηανλϊ {{ὲ5 εἐ σιμά εηι τείας, ἐΣ φμίδμε.) 16 τγῃοτθοΐῦ... . 0096. 11 μογ. 15 (ἐ, 6... ἐδοίν ἰῃ- 
εἰἀεβ.) [ἔὁ. συδιγοᾶ ὈΡΟΣ (Δ Υρ..) ἐεξεά. 1... (Ὠ0 Ογοοὶς ἰ8, ἐδελιφὴ με, οὐ αιοαψ) ὃν (κίπφο οσοορίακ οὐὲ οὗ (ἐξ ἰ6 Ὀσέξων 
ἴο Βοκὶπ τὴ ἘΦ οἰδαβο 8 Ὧν δ6 ὑ666) ἐδο φαγί, απα τελθ 8 ἐΠΟῪ οδὶ (τὰ καί) 
οτα. 21-23. --- Ὁ. γὸν ἐκ τῆς οἰκίας, 111. Ατ΄ δ το ἴδ δπιχυΐδν σοάξης, ἐκ τῆς γῆς καιομόνον ; 106. 239. ἴον ἔδο ἰαἰῖοσ, 

γινομένου ; Ὑπ]ᾳ., φοὶ ἱπὶ ἀοηῖο δὲ. Δ ΠΑΟΥ͂, ; ογπὶίς μοὶ (οὐχ δὰ Ὀγ ΧΙ]. 28. 88. 238. 00.) 22 οἷι (ὀφέπτανται. 
Ο΄. πὴ. Ὁ ([μὲ., πέφλεδίσαθ.) Ξ5. δοά ἐδ οδίβ δ]8ὸ (ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ αἴλουροι). 
εν. 234-29. --- 16 ΤῊ ἰδ της, βοοογάϊΐηρ ἴο ὕπο βϑρῆβθ. Ετγί σοῖο ᾿νο]ὰ πβοκο τὸ χρυσίον δοοῦκ. διὰ ἐμο οὈ͵θοὶ οὗ 

στίλβουσι. Τὶ φοοτῃ ὈοίδοΣ ἴ0 ΒΌρρουο, πιὰ ΒΘΌδΟΣ, δῇ δηδοοὶ υἱμο : “ ΤῊΘ κΚοϊὰ ἰδοὺ ἰ6 δρουῦ ὑποῖα... . . οχοορί οὩ6."" 
ἍΔΛΟΥ͂. : τἴθογ7. ἢ ποῖον. 386. 8. χηοδὲ "ἱρὰ (πᾶσ... απν. 8600 ὕφν8.). Ψ9 ὙΟΡΘΌΥ ΒΟΥ ἀφαοῖδσο..... ἐμδὺ ἐμοῦ 
9 υοϊδίβε ποσίβ. ἔζ κ { ονηίϑ θὰ. δ᾽ δοοιιοά. 825 ῃοτα. 88 [Π6Υ. δ6 {ποχηθοὶγοθ. 86 ἔμφον Ὀ6 Ὀοννοὰ 
ὄονῃ..... ΤΟΥ͂ τολῖκο ἐμοϊηδοῖτοαῦ δίσζαίῃς. 86 μηΐο ἀοδὰ "εκ. δῖ ογπὲιε Βυϊ. 88. 56}} δὐιὰ δῦυσδο (1011ονγ8 
ἴμο Υος. : σεπάμπὲ εἰ ἀδωέμη: 7). 80 ρογεΐ! δηὰ. 40 οείες 81δο. 41 ἐμοῖς (ΠΙ. 86. 48. ΑΚ. δΔἀὰ αὐτῶν, δῃὰ 9 
Υ̓η]ς. τοϑάβ (89 δδσθθ 10. ἔμ ζοϊϊονσίπς ἀπ᾿ αὐτῶν. 1ὲ [6 ἴο ὉΘ υπάοτρίοοι) νίνϑϑ ἰΔῪ ἂρ ρατέ ἰμοζοοΐῖ ἰῃ 88}0 (ταριχεν- 
ούσαι. Τὴ τοῦ τοθϑὴδ ἰο ̓ γεβέγυδ, ὙΒοίμον ὉΥ διποκίπρ. ἀσγίηρ οὲ ρίοκιίθᾳα. [Ὁ ἰ8 υδοὰ πνίτὰ ἄλμῃ ἰὰ Ηοτοά. ἰἱ. 77), 
δκὶ ὑπίο ἐδ ροοῦ δηὰ ἰταροίοιὲ (ἀδυμάτῳ) τῃον αἷτο πβοιίης οἵ ἡ. 45 οαὲ (οἵ. ΓΧΧ. δὲ ἴων. χίὶ. 4). 48 γὸ ἸΏΔῪ Κηοιν. 

ὕέεσε. 30-8ῦ. --- 4. ἃ. Υ. : Βον ὅδ. 4 σαί. 46 ογπἰε διὰ. 67 ἷἱ (εξ. Οσπ.). 4 ογιδία Αὐἂὰ. 40 τ Βθ ΟὴΦ 
δ ἀεὶ. δὃῸ ῥχίοσὶα α]δ0θ. δὲ ογιίίϑ βοπιὸ οἵ. ἔδδ (ἐνΖέ. γοο., ἴμο ἕαξατο , 28. 26. 86. 48., ἐλ Ῥτοδοπὶ. ΟἿ. τος. 11.) 
αἰ μύαν ἔλαξ σπ9 ἀοοί ὑσόο ἐμ6πι, ΟΣ βδοοὰ. δὅὄδἧ (1μξ., ἑαλα εἶτα αἰσαψ.) δδὅ ομρίί 6ηϑ (οὨ το 1οδλονίηρ χαλκόν, 

. ἴδτκ χί!, 41). 
ει. 86-40. --- δ 17 τρεαζεν. δ ΑΔ, Ὑ, : ἴο ἀέϑ (αἴ. (δ»».}. 88 αν τολῇ ἰῃ Αἰ. 80 ῥρὶμοεῖοδδ. ο0 Τλοὺ 



488 ΤῊΕ ΑΡΟΘΟΒΥΡΗΑ. 

Βίοῃϑϑ ἔτοτῃ ἢ {16 πησπηΐαϊη ; δῃᾶ " {ΠΟῪ ὑμαὺ τγουβῃϊρ ὑμθπὶ 8}}8}} θ6 Ὀτουρ  ἴο 
40 βῆδιηϑιΣ Ηον ἤθη τηιβὲ ὁπ6 ὑπῖπκ πᾶ βδὺ (μα {ΠῸΥ ἃ ροᾶβ," βθ Ὀοδιάθβ δ 
41 δνθὴ {Π6 ΟΠδ᾽ἄδββαπβ ὑμθιηβοὶνθβ 4180" ἀἰβῃομοῦ ὑμο ὙΠΟ 1 (ΠΟΥ 5881] 8566 ὁ0π6 

αἀυμηὉ ὑπαὶ οδηποί θρθάῖς, ΠΟΥ Ὀτγηρ ἃρ Β6], δηὰ ἰπίτοαῦ (μδὺ λὰ ΤΩΔΥῪ Βρθακ," 88 
42 {πο ρἢ Π6 ΓΘ 8016 ἴο ρϑσοθῖνο ἰξ. Απᾶ Ὀοΐηρ {μοι βο ῖ ν68 ἄννᾶγα οὗἩ [818 {Π6Ὺ οδῃ- 
48 ποί Ἰϑοᾶνϑ 19 1Βϑι ; ἴου {Π6 Ὺ πάνθ 0 ροτοορὕοῃ.Σ Ὑ͵οταθη 12 αἷδο στ οοτὰβ δρουΐ 

{8.6 π|, 810 ἀονγῃ ἴῃ (16 βίγϑοίβ (ο δ ὈΌΤΏ ὈΓΔῺ 88 ἴπόθηδθ ; ̓ ᾽ θὰ 1 Δὴγ οἵ {μ6πὶ, ἄγανται 
ὉΥ ΒοΟπι8 016 Οὗ [86 Ῥβββεῦβ ἘγΥ,15 116 τοὐἐἦ ἀΐηι, Βμ6 Ταρσοδο βίῃ Ποὺ ποίρθθοτ, "δ (μδὲ 

44 8016 τγᾶϑ ποῦ 4130 17 ὑπουρηΐ ποσίν Π11ὸ 18 ΒΟΓΒ6] ἢ, ΠΟΥ ΒΟῸΣ οογὰ Ὀγοκθ, ΧΚ1]] (Βΐηρϑ 
ὑπαὶ (ΔΚ ρ]δςοθ 15 διδοῃρ {Π6Πὶ 86 8186 ; ΠΟῪ τηυδὺ Ὁ 10 (ἤθη 6 ὑπΠοῦρῃῦ ΟΥ 5814 ἢ 
{μα {Π6Ὺ δΓ6 ροαβ ἢ ᾿ 

4 ὍΠΟΥ 8.6 86 ὈΥ ΟΑΓρΘηΐοΓΒ 32 δῃᾶ ρο] ἀβυ 8 ; [ΠΟῪ σ8ῃ ὈΘΟΟΙΩ6 33 ΠΟΙ ἢρ᾽ 6180 
40 ὑμδὴ {π6 τουκιηθη Ὑ11 ἤν ποιὰ Ὀθοοιηθ. ἢ Απαᾶ {π6Υ {ποιβοῖνοδ ὑπαὶ τηβα6 (61 

Ὑ1}1 ποί Ὀ6 Ἰοηρ Ἰἱνοᾶ; 35 δῃᾷ 35 ον βῃουϊὰ ὑῃ6ῃ {Π6 ἐῤέπσε [Πδὺ ΔγΘ 846 ὮΥ {πο ἢ ̓ 
47, 48 ἘὸΓ {Π6γ Ἰοἔϊ ἐ]βοβοοὰ δηα σϑρσόδοῖ 35. ἴο ἐμοὶ ἰμ8ὺ οομλα αἴθσ. ΕὟΡ νβθῃ 

ὍΠ6γΘ ΘΟΙΠΘΙἢ γᾶν δα ὑγοῦ Ὁ ]68 9. ροη ἔμϑιη, {Π6 ᾿γθϑίβ οομβαὶῦ διηοηρ Ὁ {ΠΘΙΏΒΟΙν 68, 
49 σι ΟΓΘ {ΠΟῪ ΤΔῪ Ὧδ6 ιάάθη 1 ἔθ. ον ὑπο ολπηοί πιθῆ ρϑγοοῖνθ ἐμαὶ {ΠΟΥ͂ 

ΔΤΘ ὅδ᾽ η0 ροίβ, ΠΟ σΔἢ ΠΘΙΓΠΟΡ βανθ {Ππϑιλβοῖνθβ ἔγτοτλ ΑΙ, ΠΟΙ ἔγοιῃ ἰτοῦ }]68 9 3 
ὅ0 ΕῸΓΣ βθοίπρ' ΠΘῪ 816 ὅ8 οἱ ποοὰ, δῃηὰ ουθυϊδι ἃ τλῆ ΒΗ] Σ Δηα ρο]α, 10 8141} "6 Κπόονσα 
81 ΠοΡοδΙοΡ {μαὺ ΠΟῪ 8.6 βρυγίοιβ ; ἰζ 88}8}} Ὀ6 οἶον 55 ἴο 811} Ὠδύϊομβ δῃᾶ Κίηρβ (δὲ 

ΠΟΥ͂ ΔΓ6 50 ροῦβ, Ὀὰὶ τοῦ (8 δ΄ οὗἨ τηϑ 8 Βδηάβ. δῃᾷ ἐλαέ {Π6γὙ6 18 ἢ0 σόσκ οὗ ἴῃ 
ὅ2 {ῃϑθὼ. Τὸ ψβοῖὰ ἐπθη ταυβῦ ἰΐ πού Ὀ6 Κπονη ὅὅ {Πδὺ ΤΟΥ Δ.Θ Ὧ0 ροαΒ ὃ 
ὅϑ ἘῸΡ ποΙΠοΣ οδὰ ΨΠΘῪ βθὶ ἂρ 8 Κίπρ' ἴῃ (86 ἰαπά, ΠΟΡ δἰνο ΓΑΪῃ ὑηΐο θη. ΝΟ ΠΟ 
ὅ4 οδῃ ἴμον Ἰυαρθ {Ποῦ οὐσῆ οϑι186, ΠΟΙ τρᾶγο88 ἃ ψτΟηρ, Ἶ Ὀοίηρ ὉΠ80]6; ἴῸΓ ἐλεν αγὸ 
δῦ 88 ΟΓΟΥΒ 53 θοίνγοοη ἤθᾶνθὴ δῃη4 δαυῖῃ. Αμᾶ, ἱπάθϑα, ψίθὴ 84 ἔγο Ὀγθακοίῃ ουἱ ἰὴ 8 

[6 }10]6 ὅ8 οὗ σοαβ οἵ ψοοΐ, οΥ Ἰαϊὰ ΟΥ̓ΘΡ ὙΠ ρο]α ΟΥ βι]ν θοῦ, {μ6 }} ῥυ θβίβ νΥ}}} ἢ166 δπὰ 
ὅ0 βδνύ6 {ῃθιηβοῖνϑβ ; ὃ θὰ ΠΟῪ {πϑιλβοῖνθα γν}}} 5. θ6 Ὀσγηὺ ἀβυῃάθν {Κ Ὀθϑῖηβ. Μοσο- 

ΟΥ̓́ΔΡ ὑΠ6}Ὺ οδπποῦ τ] μβίδηα Κιηρ “ἴ ΟΥ ΘΏΘΙΩΙΘΒ; ΠΟΥ͂ τηυδὺ ἰξ ὑμθὴ Ὀ6 δοοδρίθα οὗ 
{βουρπί {μ8ὺ {Π6Ὺ ἃγὸ “2 γοᾶβ ἢ 

7 ΝοΙΓΠΟΓ οδὴ “ὃ ἐλοδο σοάβ οἱ πνοοᾶ, πὰ ἰαϊὰ ονϑὺῦ τἱι ΒΙΠΥΘΡ ΟΥ ΡρῸΪ]α, βαῦθ {ἢ 61|- 
ὅϑ8 βοῖνϑβ 2 δυο. ἔτομη ὑμίθνοθ Οὐ τοῦῦϑσβ.0 ὙΠ ΟΒ6 "' ρ0]α, δα β͵]νϑθὺ, δπὰ σαστηθηίβ 

ὙΠΘΓΟΎΙ ὮΙ (ΠΘῪ Δγ6 οἱοί 6, (Π6Υ (Πδὺ ἀγα βίγοηρ ἀο ἴδκθ, ἃῃα ρῸ ανδν ὙΠ {Ποῖα ; " 
ὅ9 ποῖ. Ὁ σἽδὴ {Π6Υ 46 8610 ὑμοιηβεῖνθβ. Ἱμογϑίογο ἐΐ ἐς υδύθυ ἰο Ὀ6 ἃ Κὶπρ [Πδὲ βῃον- 

οἰἢ ἢἷ8 σουγᾶρ; ΟΥ ἃ ν6886] ἴῃ ἃ ΒΟῦΒ6, ῬΓΟΠίΔΌ]6 'π {πᾶ ἴον τ ΒΙΟἢ Κ΄ [ῃ6 ΟὟΤΟΣ 
Β[811 υ86 10, (Πδῃ (6 45. [Ἀ]86 σοαβ; ΟΥ Θν ἢ “' 10 Ὀ6 ἃ ἀΟΟΓ ἴῃ ἃ ὨοιΒ6, 0 Κ6δρ [86 
ὉΠ] ηρβ δ᾽ βαΐθ (Πδὺ ἃσο δ τπογοΐη, ὑπδὴ [86 ἴ4186 ρὈΑΔΒ ; ΟΓ 8ἃ ΡΠ οὗ τγοοά ᾿π ἃ ρα]δοῦ, 

60 ὑπδῃ {π6 ἔα]86 ὅ3 ροάβ. ΕῸΓΤ βύῃ, δῃᾷ ὅδ τηοοῃ, δηα βίϑγβ, θαϊῃρ' Ὀγίρῃυ,5᾽ ἀπα βϑηϊ ἰ0 ἀ0 
61 ἐλοῖγ οἴδοθβ, ἀσὸ οὐϑάϊθηί. [ἢ ἰΚ6 τὭβΠΠΘΡ 8150 ὅδ (86 Πἰρμπίπρ, σῆθη 10 ὈτοαΚοῖι 

ΤΟΥ ἰβΒ θοδα  ι} ἰο Ἰοοῖκ δ ; ὅδ δῃα δἵΐον {86 βδαῖηθ πιαῃη ον δ᾽ (86 ὙΠη4 4150 ὅ5 Ὀ]ον ει 
602 ἴῃ ΘΥΘΤῪ οουμίσγυ. Απᾶ σηθὰ (ὐοα οοΙμμηδηάθίῃ (Π6 ο]ουαδ ἴο ρΡῸ ΟΥ̓ΘΡ 106 Ὑ10]6 
608 ποῦ]ά, [ΠΟῪ ΟΑΥΓΥῪ ουΐ ψδὺ δ᾽ ΠΟΥ ἅτ Ὀϊάάθη. Απᾶ {86 ἔγθ βθηύὺ ἔγστοπλ ἄθονθ ἴὸ 

ξοαε (βΒ60 Οὐγι.). 1. τΒδῖ δ λεῖισπ ουὺ οὗ (606 Ὁ»... 3. ογπῖϊε διὰ, 8 οορέουπηδοά. 4 ον βῃου]ὰ ἃ γανκ ἰδ 5 
ἐμ: Κ δηά ΒΚ ἐδδὶ ΠΟΥ δῖὸ μοὰδ (πῶς οὖν νομιστέον ἣ κλητέον ὑπάρχειν αὐτοὺς θεούς. ΤῺ6 οομπδίχιοιίου ἰᾳ ἰηνοϊνοά. 
1λῖ., ον ὑμθ ταυδὺ ἰδ Ὀ6 ἰουρς ἐμδὺ ΠΟΥ ΔΙῸ ρβοᾶπ, ΟΥ̓ ΈΏΘΥ δ 20 “116 .)" ϑβοῖηο Μ58., 86. 48 δ]. 62. 198. 23]. 
σου] κἰτῖκο οὔΐ ὑπάρχειν, Ὀπὲ ἰδ ἰα Δ οὐνίουδ οοσσγϑοϊίοη). ὅ ΟΡ» δ Ὀρπίἀ68 (ἔτι).͵ ἔδὀὅ ογιὶίδ δ]δο. ἃ 

Ὕοτε. 41-44. -- ΤΑ ΟΥ.: Αὐγη δηῃὰ ἰπίσοδι Βοὶ. 8 γητα., δὲα τι οαἰλροπ Βεί. (80 αΐμοσ. σας. 4ᾳ7ασγμπί ἐμὰ 
αὐ Βεῖ, ροδξιμαπέεϑ αὖ εο ἰοφιεῖ.) 9 πηἀοχβίδιά. 10 ΥὙοῖ ὑπογ σδῃποῖ ὑπαογεϊδηὰ ἐλὶξ ἐΒοιηδοῖνοθ, δὰ ἰθανυο. 

11 κηον)οάρβο (τρδεᾷ., δέπδέ, αν., αἴσθησιν. ΟἿ τοῦ 42, 49). 1: ΤῊΘ ψΟΙ6ἢ (δ60 Οὐ».). 18 κἰτοϊηρσ ἢ ἐπ πᾶν. 
4 70γ᾽ ρουίυπιο. 15 βοτὴθ ἔμδὶ ὑδαβοῖί ἢ ὮὉΥ. 16 ΔΛὲγ [ο)]οῖν. 17 ογπῖα 8618ο. 18 86 ἩΟΣΙΩΥ 82. 19  δίϑοουεσ 9 

ἄοῃϑθ. 30 ἰκ ἴ41Μ0: ΠΟΥ ΠΏΔΥ. 21 ἤἴφο τσ. 40. 
γεΣα. 4δ-41.--- ΒΑ Ὑ.: οὗ σΔΊΡροῃίοσε (96 τοῦ. 8). 15. Ὅο (Εσὶ ἔχαομο χοσοῖγοα γένωνται ἔτοιι ΠῚ. ΧΙ]. 26. τπηιδεέλσωσ 

ἱ, ; ἔεχέ. τες.7) γένηται). Ἔ ἴο Ὁ6. 35 σΔῺ ΠΘΥΘΡ ΘΟὨ ἶπ 6 ἸΟΏΣ 35 ογπί δὰ. ΣΙ οὗ ὑπο Ὀ6 κοὰκ (111. ΧΙΤ. 
23... ἰποίθθῃ οὐγεῖγοβ, ΑἸὰ. 6ο. δπὰ ἐμ οἹὰ τογείομε δὲὰ εἶναι θεοί ; Ὀαΐ πολυχρόνια γίνεσθαι ἰδ σαί !9 ἰο ὕ6 τη ἀαοσπίοοὰ". 
5. 168 ἀπ τορτόδοῦοα (δἷης. ἰὼ ὅπ ΟΥΘΟΚ). 

γοτ. 48-δ2. --- ΑΟΥ͂. : αἣν ὙΔΙ ΟΥ Ῥδζυθ. 80 πίῃ. 81 Ρ6. 85 Ρ]αρυθ. 88 ὍὯρ ὃμέ. 8ὲ ἔκα]δο : απα ἴξ 
ΒΔ] τηδη τ ϑὲ} Ὁ Θρροδδσ. δῦ (86 ἩΨΟΙΚΕ. 86 Ὑ7..Ο ἰδ ΠΙΔῪ ποί Κοοῖν (σχίσας δάἀορία οὗ αἴϊοσ οὖν ἔγοχο ΧῚΙ. 88. 
48. 49. αἱ. ; 111. οὐκ τὶ δι γνωστόν ; ἐεχί. τες. οταἑ 8). 
ει. δέ-δ6. --- 51 ἥρο Οὐη. 88 Ὰ Ὁ. : ἩΥΒΟΓΘΌΡΟΣΝ ἩΒΘῺ ἢ.ο 2811]6}} ἜΡΟΩ ἐμὸ ὨΟΌΔΟ. 80 αιοᾶαν, δηά οδεδρα. 

40 βρη4}}.0 41 ἀπῷ κίηῃρ. 4 οδὴ ἰὲ ἴθ Ὀ6 ἐπουζῇϊ ΟΥἩ δαϊὰ ἑμδὲ ὑΠ6Ὺ 6. 
γοτθ. δ1-θ0. ---ΔᾺ Υ.: δὅγο.. .. . 8019 ἴο Θέδϑῃῇρθ. 44 (8660 Οὐ».) δ6ὅ τῇὴϊμδ). 46 ΔΤῸ ΤΏΘΥ ΔὉ]6 ἰο. 4 γοτοξ 

(ἀνδρείαν) οὗ εἶδε ἃ ῬγοβίδΌ]6 νοιδβοὶ..... οῦθο, Ἐἰοἢ (βου (Ὀ71.). 48 βῃ41} Βα ῦο 1080 οὗ, [Δ “κνελ. ὦ ον: ΘυθΏ. 

ἴ0 ΒΌΟΣ ἐλίη,ε. δὶ μαίθ Β 6. δ ἐμοὰ δῖ. ἔδὄδ ογιὶ δὰ. δὲ 3060 Οδηι. 
ψοτ, 6{-θ4. -- δδ Α. Ὑ. : ογεῖίδ α]6ο. δδ ΘΑΕΥ͂ ἴο Ὁ6 Β66: (εὔοπτος). δῖ (399 Οὐπι.) δδ ογῖ!ς 8160. 80 ἀρ 88 
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σομ δι 16 τηουηϊδί 8 δηα τοοᾶβ ἀοσίς {παὶ τῇ] ἢ 3. ἰ8β σΘοσητηδηᾶοα: Ὀαΐ [8686 8.6 
θ4 Ι|Κ6 ὃ (θὰ πϑίι μοῦ ἴῃ ἈΡΡΘΆΓΔΏΟΘ ὁ ΠΟΡ ρόοτγγοῦ. ἩΒογοίοσο ἰὺ 8 ποῖ Ποῦ ἴο Ὀ6 

1Βουρ ῦ δ ΠΟΡ βαϊα ἰδδί (Π6Ὺ ἃγ ρσοάβ, βϑβαϊηρ {Π6Ὺ 8γΓ6 80]6 πρύμο ἴο Ἰυᾶρο οδιι868, 
θὅ πο; ἴο 4αο ροοᾶ υπΐο θη. Κιηονηρ ὑπογθίοσο ὑπαὺ ΠΟῪ 8.6 ΠΟ ρσοῦβ, ἴδδι (ἤθτα πού. 
60, 67 ΕΓ (ΠΘΥ οδῃ ποι ΠΟ, ΟΌΓΒΘ ΠΟΙ ὉΪ]688 ΚΙηρΒ ; ποῖ 6 Γ σὴ (ΠΟΥ ΒΠΟΥ͂Φ ΒΙρ18 ἴῃ 

186 ΘΑΥΘῺΒ διηοηρ [Π 6 ΘΑ ἢ 6," ΠΟΙ ΒΏΪη6 88 {Π6 88, ΠΟΥ ρὶνϑ ᾿Ισῃῦ 88 [6 τηοοῃ. 
608 ΤΏ Ὀδαϑίβ δ΄Θ Ὀδίϊου ὑῃδη [ΠΟῪ ς [ἴ0Γ ΠΟΥ͂ ΘΔ ΘΒΟΔρ6 ἰηΐο 8. οονογί, δῃα ἢαὶρ 
69 (Πϑυλβοῖνθβ. 10 18 ἤθη ὈΥ͂ ΠΟ Πη6 88 πηϑῃ δὲ πη υ8 ὑμαὺ (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ΡὍαΒ ; ὑμαγεῖογθ 
70 ἴἷϑῦ ὑβθὰ ποῖ. ΕΌΓ 88 8 ΒΟΔΓΘΟΓΟΥ͂ ἴῃ ἃ Ὀ6α οὗ ΟὐσΌ ΡΟ ΓΒ ἢ οορϑῦ ποίησ ; 80 
71 δγὸ {86 ὶγ ροαβ οὗ ποοά, δῃηὰ Ἰαἰα ονὸσ τὶν βί’σοῦ δα ροϊᾶ. Απα ἴῃ [Π6 Βδπη6 τη8ῃ- 

ΠΣ ̓  {Π61Γ σοάβ οἵ ποοά, ἃπα Ἰ4]ἃ ΟΥ̓ΘΣ ὙΠῸ βὲϊνοῦ δῃὰ ρο]ᾶ, αὐτὸ Π|Κ ἃ ὑβοσῃ Ὀα8} 
ἴῃ ἃ ζαγάθῃη,, ἰΠδὺ ΘΥΘΙῪ Ὀἰγὰ δἰ ἐὐθἢῃ ἀροπ ; δπᾶ ἴῃ 1 τϑηηον 11 4150 ἴο 8 ἀβαὰ 

72 Ὀοάγ, {Πδὺ 8 οαδὺ ἰηΐο ἴΠ6 ἀαγκ. Απά γοῦ 588}|8}} Κηονν 123 ὑπ (0 ὈΘ πὸ σοάβ ὈΥῪ {16 
του ]ἀοτίηρ οὗ {π6 ΡΌΓΡΙΘ δῃα [Π6 τλάτῦ]6 (μα ἰ8 ἀροη 18 ἔπθῖι ; δα (Π6 Ὺ ὑμϑηλβοῖνθ8 

78 αἰϊουαγαβ 5Π4}1 6 οοῃδυμηθα,}" δηα 584]} Ὀ6 ἃ ΣΟργοδοῖ ἰπ {Π6 Ἰδηα.1}δ Βουίον {86 γ6- 
᾿ς 70Γ6 ἐξ 186 78 τη ὑμδὺ Πδίμ ηο 15 ἰ4018 ; 07 ἢθ 8}}}} Ὀ6 ἴ8. ἔγοπὴῇ σοργοδ ἢ. 

(συντελοῦσι τό). 2. 1116. 3 μοἷϊ. δ ’κὸ πηΐο. 
εἰ ραΞ"ϊ71). 

οξυ. 67--18. -- 6 ἔθνεσιν. 
"ῖδο. 
γνωσθήσονται.) 
16 ᾿ΟΟΒΕΥ. 16 Ὠοη9. 

ΤῊΣ ἘΡΙΒΤΙΕ 

Ψον. 1. Οὐοά. Τ|. ἀἰνίἀεβ8. 109 ορίβι]6 ἱπίο βὶχ 
δοοίίοηβ, ἀἰβοϊ ρ θα ὈΥ ὕπο Ἰοΐζοτα οὗ [6 ὕζοεῖ 14 
ΑἸρΒαυοῦ: (1) νϑιβο 16, Ὀοΐοσγθ μὴ οὖν; (2) ὙΕΣ80 
29, Ὀοίοτθ γνόντες; (3) Ὑ6ΓΕ0 40; (4) γΥθγδ8θ 52, 
τίνι ; (5) γϑσβὸ 68, Ὀείογθ γνόντεϑ. 

γεν. 8. ΕῸΓ στο ΑγκΒ Οἢ ὕΠ6 ΡΓΟΌΔΌΪΘ τηοδπίηρ 
οὗ ἕως γενεῶν ἑπτά διὰ 86 ΟἰΒογορπου θοῦ ἢ 
ὉΠ18 ρδβαρθ δηὰ ΦὍ6Σ. χχίχ. 10, οὗ, [86 [Ιπἰτοάαςο- 
(ἴοῃ. 

γον. 4. Τμαῦ πὸ χοῦβ ΓΘ ὈΟΥΏΘ ὍΡΟΙ [86 
ΒΟΌ] ΟΥ̓ οὗ ἸΘη 88 ποῖ, οὗ οουγζβδθ, βι ρμβοβοᾶ ἴὸ 
ὍΘ 8 ΤΟΔΒΟῺ ἰῃ ἰἰθ0 1} ἴον ἔϑασίῃρ θὰ. ΒΒ ἰΐ 
ὙᾺΒ δὖ δοὶ ὑΠπ168, ΠΑΙΉΟΪΥ͂, ΓΘ ΠΔΥΓΙΘαἃ ἰπ ΡΓῸ- 
ΟΟββϑίοῃ ΟΥ̓ 1Π|6 ργίθδίβ, ἔμδὺ [6 ψγοδίθϑῦ σούθγθηςθ | βρ 
Ὑ8.5 ΒΟ ὕθθτῃ ὈΥ͂ ὑποὶν ἀθνυοῦθοϑβ. 

Ψονγ. δ. ᾿Αφομοιωθέντες. . .. ἀφομοιωθῇῆτε. ΤὨΪΐΒ 
σοηβίγαοιίοῃ οὗ 8 ἰοΐρ]9 ψῇ ἢ δύπὶθ ῬΘΥΒΟῺ οὗ 
[6 βιτηθ νου, 89 8 Ἧ6]1] Κηόν, ἰδ τ ἔτοαῦθης 
π 10 ΟυΧΧ,,, δηὰ ΤΔΥ ὃθ τορδσγάθα 88 ἃ Ηξδ!]6}- 
ἱζίωηρ οὗ [0 Ηεῦγενν ἱπβηϊονο 8901] ιῖ6. 8.668 
ὙΥἵποσ, ἢ. 354; δπὰ Τῆηϊοσβοῦ, 26 Ῥεηίαίοεμολὶ Κον. 
ΑἰεΣ., Ῥ. 164. Ἐον ἀφομοιωθῆτε, ΧΙ]. 26. δΔῃὰ [}6 
ΟἹὰ [,διΐπ χοδὰ φοβηθῆτε; δπὰ εἷἰχ ΟἾΠΟΥ σΌΓΕΙνΟβ, 
[ἢ0 δα 26, δα ἀϊῃρ' αὐτούς, ΞΞΞ “ 165ῦ γ89 ὈΘΟΟπια ᾿ἰ ΚΘ 
180 ποιϊοηϑ, ἴδαν," ΟΥ “ἴθδυ. ἴθ. Βυῖ τη 
σμδῶχο δηιεὶραίθβ 086 ὑπουργῃῦ οὗ {6 ποχὶ 
εἰδυδο. 

νον. 7. 8.6 Ὅλη. χ, 18, 21; χὶϊ!. 1. -- Ἐκ- 
Ογτῶν τὰς ψυχὰς ὑμῶν τιῖσῃῦ τὴθδῃ ἰῃδὺ ἰδ που]ὰ 
ἄγθηρσο ὑδοὶς ἀοραῖῃ. Βιυῖ ἴΠ6 σοπῃθοϊξοι ΒῆΟνΘ 
{πᾶὉ [86 Β6 56 ἰβ. 88 ἃῦονο μίνθοῃ. (ὑΣ. του. χχῖχ. 
10, ἰὰ ὋπΠ0 ΧΧ. 

νογ. 8. ΤὙΒοῖν ἰοῆᾶυθ. ΕΑ] {πη κα [ἢδιὶ 
(86 δεῖ] ἰοηρπο οὗ ἴΠ6 ἱπιδᾶρα 18 ποὺ τηϑδηῖ; Ὀυϊ 
ἃ διίοκ βῃδρθά ᾿1Κ6 8 ὑοῆσῃθ, ἩΠΙΟἢ ξοττηθα [Π6 
στουμπάποτκ οὗ ἴΓ06 βίδίυθ. Βαΐ Γ[Π6 ἰαϑξ μϑτί οὗ 
[9 γ 6 γ86 δθ6 18 ΘΟΠΟΪαδῖνθ (0 ὕϊ6 ΘΟΠΟΓΑΣΥ. ΟἿ. 
Ρᾳ. οχν. δ. 

Μεγ. 10θ.ὡ. Βδν)πβου 8 Υ8 οὗ [8 ῥγίεβίβ οὗ 
Βδθγίου : “1π βοοΐδὶ Ῥοβίϊΐουῃ ἢ ρῥυιθϑὺ οἶδ 
βἰοοὰ ἷσ!. ΤΟΥ μιά δ|οθβδ ἴο [δ πη οπϑσοῖ ; 
ΠΟΥ νγοτο ἔθαγεα δηὰ γοερθοϊθα ΟΥ̓ {ἢ 6 ῬθΟρ]6; 
{86 οὔἶοτίῃηρβ οἵ το ἔπ] τδάα ὕπο πὶ γΘΘΙΘΝΥ ; 
ΓΠΟΘΙΣ Ροβίϊοι 88 ᾿πίθγρυθίοσβ οὗ ἴμ6 αἰνίπθ ν}}] 

ΤΑΙΟΥ. : κοὶ υπᾶον (11.. τολέελ εαπ, 6ξα.). 
10 το ἃ νῃϊίο ἔβοσι (866 (0᾽».) ἴχι δὴ οσομβδγὰ (κήπῳ). 

18 Ὀσὶ σε ΡΌΓΣΡΙΟ (λασς., Ρμγρίε αμπά ὀγίρλεν 4) ἰδὲ τοτίοί ἢ Ὁροῖι (800 Οὐη1.). 

4 βίον (εἰδέαις. 8.60 Οὐσηϊι.). δ ξυρροβεοὰ (666 γον. 44 

8 χζατάθῃ οἵ οὐ σΌΣΩΡΟΙΒ (σικνηράτῳ).. 59 ͵Κο- 
13 (111. ΧΙ]. 28. 86. δ]. τοδὰ γνώσεσθε ἴοΣ 

34 ρδιθῃ. 
1 δ. 

ΟΕ “ΕΒΕΜΙΑΒ. 

βοουτοῦ Το ἰπβθθηοθ.᾽" 8.600 4ποίεπὲ λήοη., Ηϊ. 

γοσ. 11. Ταῖς ἐπὶ τοῦ στέγους πόρναις. ἘῸΣ 
στέγους, 1Π1. 28. απὰ πἷπο ουγδῖνεβ γτοδὰ τέγους. 
Αςεονάϊηρ ἢ ατοϊϊῃβ (Πόγεβοσ δηὰ οὔθοῦβ), [ἢ 9 
ΤΟθσθησΘ ἰβ ἴο ηιογείγίοἴδιιδ, σία διπΐ οοάδπὶ ομπι 
αὐἶβ ἰεείο. αὶ ἴδ ἷμ σαῦμοῦ ἴο ὃ6 ἰΓδπ6]αῖθα 85 
ἃῦογθ. ῬΤὨΪΒ ἰ8. [Π6 τηϑϑηΐηρ οὗ οι στέγος ἀπὰ 
τόγος, ἰμιραπαν, ὀτγοίλοὶ, ἴπ 0Π6 Ἰδῖοσ ασθοκ. Ενγα! ἃ 
ΤΟΠοΥΒ ὃν; “ 2δδη ιοἱηζοίλιιγΉ τοοϊοῖδ οὗδη ἵπ ἰδη 
ἐἰείποη ἀαολείωμδεη, ισολποη.᾽ --- Ῥτορλ. ἀ. 41. Βυπά., 
Ρ.-. 292. 

γεν. 12. Βρωμάτων, ἐγοδίοη. Τῆι τϑδαϊηρ 
ὥώσεως τηῦϑὺ ὑὕθ Ἰοοκοὰ πΡΟῺ 88 8 ΟΟΥΓθοϊίοη. 

686 1ά01]8 οου]Ἱὰ ποῖ ῥγϑβοῦνθ ὕΠπθιβοῖνθ8 ἔγοτῃ 
Ὀοίηρ ἀονουγοά ὈΥ ἰηδβοοῖίβ.ι Τὴ τοπαοσίηρ 
“τ οἵ ᾿᾿ ρίνθη ἴο ὅπ νοτὰ ἴῃ 186 Α. Υ. ναϑ 
ἀοτὶνοά ἔτοιῃ [6 ΟΙά Ιιαιΐη, τ ἰσἢ ἴοοκ ᾿δ ΤῸ; [6 

Βεῦτον τῶν, Τοπαοτοα ἴῃ ὕπο ΓΤΧΧ. σής, δἰ 15. ἸΪ. 

ὃ. Βαϊ βρῶμα νᾺ8 υϑοᾶ Ὀγ [πὸ ατοοῖκε ἔον ννἢδῦ ἰ8 
εγοαοα, εαἰοη, ΟΥἩ φαίεπ οἱἱ; δῃαὰ ἰδ Βαθιηϑ Ὀοξζίον ἴο 
δαορὺ 18 παῦγαὶ δηὰ δι} 8016 πηρϑηΐρ; ΠΘΓΘ, 
Δ ἴ0 ΓΘΙΥ ΟἿ δ5᾽1}0]6 σΟὨ]ΘΟΙΣΘ Ζοὸγ τἴ06 ΟΥΠΟΡ 
ΟὮ6. 

γοσγ. 13, Τὸ πρόσωπον. ΤΟ δἰπρΏΪϊΑΣ 8 οἴζοη 
864 ἴ0 ΘΧΡΕΘΒΒ, ἴῃ σϑίθγθηοθ [0 μ᾽ γα γ, ὑπαῦ 
ὙΠ ἢ ὈΘΙοη 8 ἴο Θ86} οὗ ὕπο ἱπάϊνίἀ81.. 8866 
Υίμον, Ρ. 174. 

ψογβ. 14,15. Τθοὸ βἴπροϊλν ΠΌΘΟΥ [8 6Π|- 
Ῥὶογοά, δἰ πουρ 40] δβίαϊιιεβ πῃ ρόμοταὶ δΓΘ 
ηϑϑηΐ, Ὀθοϑιιθθ ἴῃ ἴδ ᾿1ν6]} 688 ΟὗἨ [6 ὨΆΥΓΆΓ ΟΣ 
{πὸ δυῦποῦ χοᾶ ἢἷβ πη ρὸμ ΟὯ6 διςἢ βίβιιθ 
ΟὨΪΥ͂, 85 ἃ Γερσοϑϑηϊαιϊνο οὗ [86 ᾿0]6. --- υᾶᾳο, 
ἐῃὰ ὑΠ6 Βοῃ86 οὗ γεΐογ, [6 ὕνο Ιάθα8 δοίη ἱπ 10 
ΟΥθηῦ Ὠοτθ ὨΘΑΥΪΥ ΟΟἰΟΡΙἷπΠοὰῦΒ ἤδη τνὐτ 118 
Οἐ, Ρρ. 1τἰ.. 10; 5. ᾿. 1. θυβοῦ ψουἹὰ ρμρὰὲ 
ἄνθρωπον --- Οὐ δοσουηῖΐ οὗ ἴΠ6 ψογὰ χώρας, ὙΥΠὶΠἢ 
Ε1π|1Ὁ8 κριτήφ ---- ἰπ Δρροβίζίοι Ὑἱ τ [Π6 Ἰδαίου : “ 88 
8 Ἰη8, 8 Ἰυάρο οὗ τ ἸΔηὰ ;᾽ Ὀπὺ ΓΠῚΒ πη Κ68 8 
σα Ὁ ϑοη6 δοπίοησο, 16 Α. Ν. σοηάθιβ ὕγ 
“σϑηποῖ,; ἰῃη ὕγο ἱἰηϑίβησοβ ΨΏΠΘΤΘ ἴΠ0 5 Π|0]6 
ἔπΐατο ἴα ἰουπὰ ἰπ [86 οτἱρίπα). ὙΠα παγο ἀο68 
ποῦ, ἰῃ ἔδοῦ, Δἰνγαγ8 ἀθῃοῖθ δἰ πιρ]0 ἔα τὶ γ, θυ 8150 
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ἴ8λι τ ΒΙΟῊ 18 ρΟββιθ]ο. ΤῊΪ8 6 τηοϑὶ 1504], δον- 
866 Μαῖίί. χὶϊ. 26; 

Φόδη νυἱ. 68; ἤοῃ. χ. 14: 1 ΟὐοΥ. χἷν. 16: 1 Τίπι. 
ἢ}, δ, - ἴῃ 811 οὗ το ἢ ο8868, Βονοτον, ὑδ6 Α.Ο Υ͂. 

ΘΥΘΥ, ἴῃ [Π6 6886 οὗ ἀ ΘΒ ΟΗ9. 

ΘΙΏΡΙΟΥΒ ἰῃ6 ἔαϊαγο. 
ΕΣ. 17. Τοῖς οἴκοι. Τλο Α. Υ͂. 88 γτοῃάογοα 29 

{818 αἀτοοκ νογὰ ὑπγουρβουῦ {Π6 δρἰβι]θ, ἰῃ ὑπιῖ8 
σοηπροοιΐομ, ὈΥ͂ ““ ὕΘτ} }6." Του 6 θα Ποῦ 18 ζθη- 
ΘΓΆ}ν [Π0 τηϑδηΐηρ,, αἰ ΠΒΟΌΡΉ Ὀυίναΐθ Πουδ6Β (506 
γΟΙδῸ8 ἰδ, 21) Π]ΔῪ δοτηο 68 ὃς τηθϑηΐ, δηὰ ἴῃ 
τπδὺ σΑ86 [0 χοΐογθῃοο ψνου]Ἱὰ ὃὍο ἴο δαὶ ὙΟΙΘ 
Κηονγῃ 8.8 ἴπ6 ἰαγεδ δῃὰ ρέπαίεϑ. 

γογ. 18. ΤΊ6 σομρΑΥΐβοι 18. πη ἈΚ ΠῚ ΤᾺ ΠΥ σΑτ- 
τί οα οὐ, ἔθ τὸ Ὀοϑίπρ πιῦςἢ τηογο ὉΠ] Κοηθκθ [Ώ8ὴ 
δἰ ΠἸΑΥΙΟΣ Ὀοιννθο ὕΠο56 δυϊ ὩΡ 88 δά)υσροα ἴο 

ἴο βοοῦε ἴῃ θπὶ ἔγοπι ἰη- 
ἱνίἀ6 {π6 ἤγτγο, τη κίης 

ἴννο οὗ ἰῦ : “ΑΒ [ΟΣ ἃ οΥἾ πὴ η8] ἴΠ6 ἔογο-οουτὶ (οὗ (ἢ6 
ἴςτ0]6) ἰδ ο]οβρά, 88 δριίῃδι ὁη6 ἰοὶ δΎΔΥ ἴο ἀσδιὶῇῃ 
[Π6 ῥγίοβιβ εἰοδο {116 ὑνάς τῆς Βο,᾽ εἰς. Βυὲΐῖ (δ 

αὖ ΓΑΓΠΘΓ (ἢ 6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ. 
106.  αΪΕ. ΑΥ. αἰνὸ τοδὰ ἤ θείογο ὡς ἐπὶ 

θανάτῳ, ΠῚ [Π6 Βα)6 Ὁποῦ ηῦ ΔΡΡΑΓΘΏΠΥ, τ8 8 
ἴΠ6 ΓΘ ὑγὴβ ἴ00 ΙΓ ἢ ΤΙ δ 0118] ἴστ' 6 ΠΟΙ ΡΑΓΒΟΙ. 

εἰθαῖ δηὰ τπο80 δβῃθϊ ἢ 
ἦυγγ. Ἐθυδοἢ νου]ὰ 

ἀοοβ ποῖ Ἐς πὴ οἷ Π6]Ρ, 
Οοαά. 11]. 

ἘῸῚ τοι ϑυκδ οἡ ἀπάγω, 566 Αἀά. ο δι}... ἱ. 15. 
ΨεΣ. 19. ἩΗοτγοάοίι8 (11. 623) βρθβκβ οὗ ἃ ἤεδβιϊ- 

ΨΆ] ἴῃ δοηοῦ οὗ [Π6 ροάβ ἴῃ Ἐμγρῦ, νηοῦ, οἡ 
δοοουηῦ οὗ ἴΠ6 τυ πἀθ οὗ 14π|ρ8, νὰϑ Ἑδ]]οή 

“Αἰ 88,5, ἤδη 
[Π6 Δ586 1 Ὁ] [8 Κ08 ρίϑοθ [09 τ [16 βδου ἴσο, ὕΠ ΘΓ 
18. Οη6 πίχῃξς οὐ ψΠοἢ τΠ6 ἴῃ Βα ἐ Δ Π18 8}} ὈΌΣΠ 8 
τη! τας οὗ ᾿σ ἢ ἴῃ ὑΠ6 δίαρο οὗ ἤξί πον ονν 

ο 
ψ οἢ 0580 νῖςκ ἤοδίβι: ὙΒέθα ὈΌΓΩ ὑΠπ6 νν}016 

λυχνοκαΐη, “ [ερεϊν8] οὗ ἸΔΙη 08." 

Β]1]οὰ ντἢ ἃ πιϊχίυτο οὗ οΟὐἱ δηὰ 58], οἢ τῆ ἴὸ 

ΒἰρΠῦ, δπὰ μψίνο ἰο ἘΠ6 οδιϊναὶ 86 ἤδῖὴθ οὗ [86 
“Ἐδββὶ οὗ 1 χηἴ8.᾽ 
εν. ῶ0ϑ.0 ,ηε Παγὸ κωτέόσθω ἴον κατεσθίω, 8.3 

ΘἸβον ἤοτο ἴῃ 0 ΤΧΧ. 85.660 2060. 1]. 8. 
ψεσ. 2]. Μελανόω, Δ ᾿ἰαῦογ ἴοτσῃ, ΞΞ μελαίνω. 

8θ0 υχΧΧ.-. δἱ 8οὶ. ϑοπῳ ὶ. 6. -- ̓ Απὸ τοῦ καπνοῦ. 
Οἱ ἴδ ἀἰδἕοετοπεοθ ἰπ [Π6 ἔοτοο οὗ ἀπό δηὰ ὑπό ἰη 
ΒΆΝ ἃ οοῃδιγυοθοη υἱτὰ ἴἢ6 μαϑδῖνϑ, 8606 Ἦ ἱβεὺ, 
Ῥ. 369 ἢ. 

γον. 32. ΒῪ 5εΌρπια [Π)0 νοῦῦ ἐφίπτανται ἰδ 
τι ἀοτβίοοα ἴῃ ἃ βοπηενν δι αἰ ουθπε βοδο ν1ἢ [ἢ9 
Ἰαϑὺ βῃρδίδἶνθ, ΟΥ 6190 Δηοῖ Υ νοῦ τπδὲ δὸ 
ΒΌΆΡΡΙΙοα. Τὸ τϑεμίοσ ἐδ Ῥγοβθηῦ υϑυὺ ὮΥ “ δῖ, 
8δὲ ἴῃ ἐΐ Α. Υὶ'΄., ἰὴ ογάϑγ ἴὸ δοοοπιηοάμίθ ἐϊ ἴο 
186 ἀΠΠογοηΐϊ δι θ᾽θοῖβ, 8 ΒΟΆΓΟΘΙΥ δἰ] 010. ΤΊ} 5 
τοῦ 'ἴ8 υϑοὰ ὉΥῚ Ἡομηδν, Ὀπΐ δ᾽ ΠΙΡ]Ὺ ἴῃ (6 δοτίβ, 
{Π͵Γά ῬΟΥ. βἰῃρΌΪΑΣ (7|., χῆΐ. 821; Οἀ., χγ. 160, 
524). ΤΏ ΡὈγαβϑοηῦ [8 Τοπη ἃ ΟἿ]Υ ἴῃ δον ὙΥΠΘΥΒ. 

γον. 24. Στίλβειν ἰδ ΓΆΤΟΙΪΥ παοὰ ἢ [06 δε-- 
συδβεαίϊνο 848, ἰἦ ΕΓ 2αοἢς 5 οοηπδιγυοίίοη δ {0]- 
Ἰοποῦ, ἰὸ σουὰ 6. ὅς 1 Μβοι. νὶ. 389; Ηοηι., 
7,., χυὶῖ!. 596. ΟΥ. Ζ“Ζι. Νοί69. --- Οὐ μὴ στέλψωσιν. 
ΤΠ 6δ6 ὕνο Ὡορϑεῖνθ ραυτὶς} 68, ἢ (Π6 δογὶβῦ ΟΥ 
Ῥγοβοηῖΐ β δ) ποιῖνο (τορροϑ 27, 35, 88), βαᾶυθ [Βὸ 
ΒΆΠῚΘ ἔογοα 88 οὐ νὰ (ἢ6 ἔπίαγο, 85 δὶ νοῦϑο 14. 
ΟΙ. Μνίπον, Ρ. δ0θ, ἔ, -- Βυδί. [Ιὑ ἰἴ8 υϑβεὰ ἴῃ ἃ 
ῬΟΡΟΪΆΓΡ βεηδθ, δίποθ, ΘΠ Ϊγ, χο]ὰ δρᾶ δἰϊνοσ ἃζὲ 
ποῖ κἴδεοοιοα ὃν τες. (ΟἹ. 48. ν. 8. 

γεν. 25. Τική ἰδ οπιρονοὰ Πδσθ, 85 οὗϊθῃ ἴῃ 
ἴ6 Νοὸν Τοριίαμγχοιῖ, ἴο ἰμάϊσαξθ τῃ6 Ῥηατο 80 
τίοθ. ὅ8.ο δίαιε. χχνὶϊ. 6; 1 (ου. νὶ. 30, υἱῖ. 238. 
ἢ [6 πεὸ οὗ ἐς... ἀγοράζω, εἴ, Ὑ ἱποτ, Ρ». 368. 
γεν. 27. Θεραπεύοντες Τοΐογα Θυ ἀΘΏΠ ἴο {16 

Ῥτϑδίς δῃὰ βευυδηΐξδ οὗ [ὴ6 ἔδυ ρὶθ, σϑῦθον [μ8ὴ [0 
ὕΠπ0 ΘΟΙΏΒΊΟ. Ῥ6ΟΡΙθ. Το ἴογιηθν ψ γ6 ποῖ ἀθ- 
οδἰνοά, δ ᾿ἰϑαδεῖ ἴο ἴΠ6 βδιηθ οχῖθῃξ 88 9 ἰδίου, 
σεβροοιηρ ὕπο σπδσγϑοῖοῦ οὗ τἱοὶν ἰ4 18. ---- ΟΥ̓ ΞΘ τα- 
80 1νοβ, δι᾽ αὐτῶν. ὙΝΊΠΟΙ γοπγαγκϑ τΠ αὖ τα ργορ- 
οϑἰτίοη τη τον ἱπάϊοδίεβθ [Π6 σαπδα 
ἷδ ΤΆΤΕΙΥ Θααιναϊθως ἴο παρά οἵ ἀπό. Αιιὶ ἰῃ δυςὶι 

ςΆ868 ἢ ΒΟ] 45 ὑΠπδὲ ἰδ ἱπαάϊοδίθς ποῖ 80 τη ποΐ Ο.6 
“ποτα σποῖὰ βοσηθιπΐηρ Ῥγοοθοᾶβ, 88 ὁη6 ἱῃπτουρὰ 
ὙΠ056 οἴοτί οΥ κἰπποδα κοπιθι ΒΡ; ΔΟΟΓΌΘΑ. 
᾿ ΥοΣ. 38. Βγ ἴὍ.0 Μοκαῖς ᾿δν ἴδ ροοῦ Μεγ ἴο 
τΤοοθῖνο ἃ ραχὶ οὗ [Π0 βδοσγίβοθι, ὅθ0 ἢ δθυϊ. χὶν. 

νον. 29. 866 ἴον. χν. 33. - ὑϑόσηϑε ἐπ οὨ118- 
ῬὈοᾶ, λεχώ. Ιὺ ἰβ τοὶ οἰ βονῆογο ἰουπὰ ἰῃ [ἢ6 
Οτγοοκ Βῖ016. ΤῊ διηά ὑπ ὑτοοδάϊηρ τοσὰ δζθ 
τς τὐουπδὶ Ὀπῦ ρθ6πὶ ἢ0 ὕθ υδεὰ οο]] οοςἸ γεὶν. 

ΕΥ. 806. ὙΠΟ ἕδοῦ ἔπᾶῦ ψοπιθη βογυθᾶ [680 
140] ροάδβ 8 δα ἀιιοθὰ 838 δὴ δά ἀπ 0}81 γοββοη ἔοτ 
ἀϑερδὶπρ ὕπ6πὶ|. Ιὴ τΠ6 τοι σίου σογοσηοηΐθα οὗ 
[80 δον [ΠΟῪ ὙὙ67Ὸ ΠΕΥΘΡ δἰ ονγοὰ ἰο οἰδοίϊαῖο. 

γον. 81. Διφρεύειν Τηοϑηδ ἐο ἀτίνθ. [1 δϑοπΠὶῈ 
οαῦ οὗ ρ͵δεθ ἤϑῦβθ, δπᾶ τηϑηῦ ΜΘ. ἢδυθ τοδὰθ 
σογγϑοζίοπθ. (ὐοαά. 11]. 106., διαφθείρουσι; ΧΙ. 
28. 88. 49. 4]. ΟΙὰ [,δΔι. ὅ'γτ., καθίζουσιν. Ἐτὶ Σϑοἣθ 
σοη͵θοΐοΣοΒ ὑμδῦ [06 ΜΟΤᾺ 7848 ΟΥἹ ΙὨΔΙΥ διημερεύ- 
ουσιν, δίαψ ἰλτουσὴ ἰδὲ ἄαν; Ἀφυδοῖ, ὑδδι τῆ9 ῥγτοδ 
Θηΐ νοῦ 88 τδοά τὶ τἢ [Π6 τηθδηΐῃρ 0 δὲζ, β'ποθ 
ΠΡΗ ἢδ5 αἷἶβο [16 τωθδῃϊηρ, δέαΐ, οοιιολ, εἰοοἰ. 1 
ἔοΠΠονν {1 Ἰαζῖον. 

γεν. 82. Ἐδφαδῖϑ ἔου [6 ἀοδὰ, βεσοπηρδηϊοὰ Ὁ 
ἰἸοπὰ Ἰαπηθηΐβι οηδ, δ 51}}} συδίοτηδτν ἰῃ [ἢ 
ΡΆτὶ οὗ 6 Οτίθηϊς, βπὰ 81} ΠΙΑΥ Ῥδγῇςοϊραῖθ 0 
ἙἤΟΟΒΟ ἴο δἰτομά. Φοτγοπιθ δὲ 96 γ. χνΐ. 7 (εἰξοὰ ἴπ 
δι ἢ] θυ ΠΟΥ Β 7 ς., ππάον περίδειπ.), ΒΑΥΒ: ““  οτίε 
αἰίθῖᾺ ἐδ ἰωυσενέϊδιις ἥέγτο εἰδοδ εἰ ργραγατε ο0η- 
υἱυία, φιας ΟΥαδοὶ περίδειπνα υοσαπί, εἰ α ποβίτὶς 

»αγεπίαίϊα," εἰς. ΟἿ. Τοῦ. ἱν. 

γεν. 87. Εἰς ὅρασιν περιστήσωσιν. ΤῊΪ5 ἰδ ἃ 
ΓΆΓΘ ΘΧΡΓΟΒϑίοη ἴογ [Ὧ6 χοδίοσαιίίοῃυ οὗ [6 βἰψῆϊ. 
ΕΥϊΖθοῦο δηὰ Ἐοιιδοῖ οἶα ἩἨογοαΐδῃ, νἱ]. 8, 5. 

γεν, 89. ᾿Ωὡμοιωμένοι εἰσὶ τὰ ξύλινα. ΝαξζυΓΑ ]}γ, 
[6 Ἰασῦ νογὰ οδποὶ ὃ6 ϑ8ιδ)οοῖ, δηἃὰ [ἢ6 σΟΥΓΟΟ- 
τοη οὗ δοπὶβ Μ858. ἰο ξύλινοι ἰδ 4η δξίογ- Ππουρῆϊ. 
ΤῊΘ 8110) 6οῦ ἴβ ἴο Ὀ6 υπαοτβιοοά, δῃὰ τὰ ξόλινα. οἴς., 
Ρὺν ἴ ἈΡΡοδι(οη ΑὗοΣ ἐἢ6 νεσῦ. -- Τέκο δίοχϑα 
ἕγοτω ἴδ9 σχωουῃίδίῃ, ἱ. 6., “ἀἄφι6 ἐπιπιοὐί 8.) 
Οτοῖακ. 

γον. 42. Αἴσθησιν, Ῥοτοορθουῃ. ΤῊ ποτχὰ 
ΤΊΘΔΠΒ ετοθρίϊοη ὃν (δε δεηδε8 (εἴ. ἴπ6 1,ΧΧ, δὲ 
Ῥχγον. ἱ. 22, ἰϊ. 10, 4. Υ΄., ἐποιοίδαισε ἴῃ ὈοΓἢ (8568) ; 
Δ Πθη, Ξϑοοπά Αγ, ζηοιοίεασε σαϊποα τμογ ΌΥ. 
[Ὁ δϑοτβ ὑθιίεσ ΠοσΘ ἴὸ σείδίη [6 ἔγεϊ δἰσηϊῆςδν 
τἰοη. 

γεν. 48. Ἴμιο οὐβίοτῃ Αἰϊυάοα ἴο 8 ζι1}}γ ἀ6- 
βου θοα ὈὉγ Ηθγοάοιῖπβ (ἰ. 199). Οἵ. Ἐδιν Ἰηβοη 8 
ἐϊενοά,, ἱ. ν. 82} 4Δὦ. ἘδΟἢ ποθδη ᾿Ἧ88 τοαιϊγοα 
ΟἾδΟ ἰῃ ΠΟΣῚ 1Πἴὸ ἴο γνἱαὶῦ ἃ βίισίπο οὗ Βο)εὶβ, δπὰ 
ΤΠ ΓΘ ΓΟ αἱ πὶ ἨΏ11] 50ΠῚΘ ΒΙΣΆΏΡΘΥ ΟΔΕΙ ΤΙΏΟΠΟΥ ἰηῖο 
ΠΟΥ ΔΡ, διὰ ἴοοΚ ΠΕΡ δναν ψ Γἢ Πἰπὶ ρου ῬΟΤΡΟΣΣ 
οὗ ]α"ζ. Ηφτγοάοῖῃβ δ6γ5: “ΜΆΠΥ νοιηθη οἱ [0 
ΜΘΔΙΌΠΪΘΥ δοσΐ, ΨὮΟ ΔΙῸ ἴ00 ῥχσοῦά ἴο πηὶχ σι ἢ 
[Π6 οΟὔογβ, ἀσῖνθ ἴῃ οονογρὰ σϑυγίαροδ ἴο ἴΠ:6 ὕτθ- 
εἰμσῖδ, {ο0]οτννοὰ ὈΥ ἃ ψζοοάγ ὕὑγδίῃ οὗ δἰἱοπάβηι, 
δηὰ ὕΠΟΥΘ ἴδ ΠΕΡ βἰδίίΐοηθ. Βυῖ τῇῆ6 ἸΆΓΩΟΓ 
ΠΌΠΑΌΘΣ δϑδῖὶ ὑπο ηβοῖνοβ τυ ἱπΐ [ἢ ΠΟΙΥ Ἰποϊοδυτο, 
ΜΠ ἈΎΘαῦἢΒ οὗ δίς; δῦους {Π6ῚΓ ἢθαάβ; διά 
[ΠΘῚΘ ἰ8β ΑἸ ΨΆΥΘ ἃ ρτοαῖ γον, Βοῖηθ σοπιΐηρ, 
ΟἴΘ’Β σχοίη. [ὡ}ὴ68 οὗ οοτὰ πιδὺῖκ οὖῦ ῥδῦΠδ ἴῃ 
11 ἀἰγοοςίοπΒ δηοπρ ἴΠ6 τγοτήθη, Ἀπὰ ὑἢ6 ΒΓΔ Ὼρ ΤΒ 
μΡῶ 68 δοὴς ὑπϑῖὰ ἴο πηᾶΚο 861] σἤοΐοθ.Ό Α ποπδῃ 
ὙΠῸ 88 ΟἿ ΆΚΘΏ ΠΣ βραὶ 8 ῃοὶ δ᾽]οιννοὰ ἴο 
ΤοςΏΤ Βοιὴς 11} ομδ οὗ {ἢ ΒΓΔΠρΡΟΓΒ ΓΠΓΟῊΒ ἃ 
δἰἰνθὺ οοἷῃ ἰπῖο ΒΟῸΣ ἰδ0, δῃ4ἃ ἴβΚοβ ἴθ Υ ἢ Ὦ1Πὶ 
ὈΘΟγοὨα 106 ΒΟΙΥ͂ στουπά. ΠΟ 86 γον [}|6 
οοἴη Π6 ΒΆΥΒ [6660 ᾿νοΓὰκ8: “ὙἼὨ6 σοδάεδκα Μυ]α, 
[8861018] γσόοβροσ ἴπ96. Τὸ βῆῖνοε οοΐῃ τὺ ὑδ οἵ 
ΔῺΥ 820; ἷξ οδηποῦ δ τε[ιιδοᾶ ; ἴον ἐπαὲ 15. ἴοῦ- 

ἐνοὶραϊ8, ἱ. 6... Ὁ ἀθ Ὀγ 086 ἴανν, βίῃοθ οὔδθ ᾿σγοῦσῃ ἰδ 18 βδογοί. 
ΤῸ νοῦιδη ζοθ8 πὴ [6 τος πηδῃ ἰδδὲὺ ὑΠΓΟΥΤΕ 



ΤΗΕ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕ “ΕΕΕΜΙΑΞΒ. 

ΒΟΥ ἹΠΟΏΘΥ, δὰ το͵θοῖϑ ἢοηΠ6. ὙΒΘη 80 ἢ88 
ἔουῃο νϊτ Ηΐπι, δὰ τπὺ8 δΒεαιϊδῆθα (ἢ6 ΒυσύοΗΣ 
Βὴ6 ΤΟΙΌΏΓΙΔ ὨοΙηθ; βηὰ ἔτομῃ ὑπδῦ {[π|0 Ιοτῦ ἢ ὨΟ 
εἴτ, Βονγονοὺ ρτεδῦ, Μ11] ρσονδὶ! ἢ ΠΘΣ. ὅϑυοἢ 
οὗ [86 ΌΤΆΘΩ 88 8.6 ἴ8]} δὰ Ὀοϑυῖ ἔν! 8.0 Βοοῦ 
ΤοΪοββοὰ ; Ῥαΐ ΟἾΠΟΥΒ ὙΠΟ 816 ΕῚ δυο ἴο Β[ΔΥ ἃ 
Ἰοὴρ τἴταο Ὀθέοσο ΓΠ6Ὺ οδῃ {0]8}} [6 ἰδασ.0 ὅδοπὶθ 
ἢν ὀνθῇ υγϑιϊ θὰ [ἢγ6Θ ΟΥ ἔοιγ γθ8γ8 ἴῃ [Π|8 ὈΓΘ- 
εἰποῖα.᾽ ΟἿ. αν] βου, Αποίεπὲ Μοη., ᾿ἰϊ. 80 ἔ,, 
δἰδο, 2 Κίηρη χυὶ! 80, τὶς 06 τϑιδγ 8. οὗ οΟηι- 
τηοπζδξοσβ ΟἹ “δυςοοί!- οποίῃ.᾽ -- ΒΥ σχοινίον 
τηοβῦ οὐ 5 ππᾶογβίδπα ὅΠ6 μἰχαϊθ, περίζωμα, νι ὶτ ἢ 
ΜὨϊΟὮ [6860 ψΟΙΏΘῺ Ὑγ6Ὶ6 ὑουπάᾶ, διτμοιρἢ υ]ιῖς 
Τρδδηΐηρ 8 ποῦ ΘΙΞΕΠΘΓ6 ρσίνθη ἰὼ Ἂ ποτὰ. 
ἘΠΙΊΣΒΟ Πα ΓΒ 10 ἀοβὶρσπδῦθϑ, γαῦθογ, ΓΠδὺ τ ΠΙοἢ 
Ἡοτγοάοϊυδ χοΐοσβ ἴο 'π στέφανον. --- ΒΡΔῺ 88 1. 
οοῦδο. ΤΤδ6 Ὀυτηΐπηρ οὗ ἴΠ0 88 οὗ ΘΟΥη, ΟΥἩ τῇ 
Ὀγβη πη846 ἔτοπι ὑδοπι, γ͵ὰ8 σευ δὰ ὈΥ τὴ6 8ῃ- 
εἰοηΐθ ἰῃ 86 Ἰρϊ οὗ ἃ οἴδασι. Το ΟἹὰ [,μαἴίη 
δοοῖηβ ἴο ᾶνα τοδα [0Γ πέτυρα, ἐπίτυρα, ἱ. 6., ἃ οου- 
ζεοοτίου τη8646 ἔγομι ΟἹ ν 68. 

αν. 48. Βουλεύονται πρὸς ἑαυτούς. ΤΗΐδ 6χΧ- 
ὐλδαλόα 8 Ὠοῖ ἰουμπὰ ἰπ οἰδβϑίς81 ασγϑοῖ. 866, 
οσονοῦ, 6 ΠΤΧΧ, δὲ 2 Κίηρβ νἱ. 8, 18. χ]. 14. 

͵ ψειβ. ὅ0-52. ὙῈΘ ΥΟΆΒΟΠρ 8 ΤᾺ. ἔγοτῃ ὈΣ1]- 
ἰδηῦ. 
γεν. 54. Οὐδὲ μὴ ῥύσωνται ἀδίκημα. ΤὮ Β0Π86 

ἷδ ποῖ οἶθασ. αἀοοογάΐης ἴο ἴΠ6 γοδάϊηρς οὗ 11]. 
διὰ κοῖὴς οὔπου Μ858., 88 ψ6}} 85 οὗ ἴπ6 ϑγχίας 
διὰ Ατδδὶς νοσβίοην, ἀδικούμενον ἴοτ ἀδίκημα, ἰΐ 
ΜΟΙ] τηθδῃ : “ΝῸΣ ἴδ6 τηϊδαβοὰ ἀο]ῖνον." Βυῖ 
ἷξδ σοῦ] μϑυλαρ ὃὉθ ὈοίοΣ ἴο οοῃδίάον μδι [0 
ἴοτοο οὗ ἑαυτῶν ἰδ σοῃί(ϊηιιοα 4180 ἰῃ ἢ 8 οἰατι86, 
διὰ ἴο τοδᾶ : “ΪφΘΝοΥὺ νδχά οἱ δὴ ἰπ͵]υβιίϊοο,» ἑ. 6., 
ἄἀομο ἴο ᾿Ῥθτηβοὶγο. Οἵ. ἤομι., Οά., χχὶϊ!. 244, 
ἴον δον 8 τ.80 οὗ {δΐδ νογῦ, ἰῃ 115 ρμοϑίϊς ἔοσγωι, 
ἐρύκειν. 80 Ἐπναδὶὰ : “ΔΝιοοΐλ δἰοῆ νοῦ εἰπε τη- 
τεοίε γνείίεπ." ἘΕὙΪΣΡΟὮΘ Σϑμάθσ : “ ΤΏΘΥ τΟϑΟῸΘ 
ὨΟῦ ῬΤΟΡΟΙΈΕΥ͂ βίο] θη ἔτοπι ὕποτῃ ; ̓᾿ Οδδὺ : “ΤΉΟΥ 

11 ποῖ δύ ὑποιιβοῖνοβ ψὶς ἢ τοίοσομοθ ἴο 8 
αἴδνοηι." - ΤΟΥ 8719 δ οἵζονσγ. Υ̓Πδιὶ ἷἰ8 τηϑϑδηΐϊ 
ΟΥ̓ ὑμΐ8. φοτωρδσίϑου ἴα ὕο ομδσδοῦθγίζα 186 ψοδὶ- 
Ὧ688 οὗ [86 Ι4ο]8β.0.Ό. Βυῖ ἰΐ 8, ἴο δὲν Π6 ]ραϑί, ἃ 
Ῥοδοῦδτ οὔθ. [10 που]ὰ δὸ ἀ! ἔσο} τὸ ηὰ 80 
ὅτοββ Δ ΘΧΘΙΏΡΪ6 οὗ [Π6 τδηῖ οὗ δαδρίδιίοη ἢ [Π6 
τηοίοτίςδι ΕΣ ΌΪΟΒ οὗ [16 σϑΠΟΙἾ 4] ὈοοΪ 5. Ἐθυδβοῇ 
ἦδ ἱπηοϊϊηοθα ἴο δβοσῖθθ (ῃς ἤἥραγο, τοροῦθο. ΣῊ 
ΤΩ Οἢ 6180 Ὁπδῦ ἷ8 τυνϑαῖς δὰ ὑποχρίδι μαῦ]θ ἰῃ ὉΠ 
ΘΡί5βι16, ἴο ὅΠ6 ὑΥΔΗΒΙΔΙΟΣ ! 

γεν. 55. “Ὥσπερ δοκοὶ μέσοι κατακαυθήσονται. 
866 ϑ.δ8}., ΥΘΣβ68 ὅ5, 59, σχίσει σε μέσον. 

ψογ. 588. [τ ἰβ8 Ὀοζζοες, ΓΈΤΛΡΝ, οἡ δοοοῦηΐῦ οὗ 
[80 οοππθοίίοι, ἴο τᾶκθ ὧν ἀθροπάθπί οὐ ἰσχύ- 
φντες, ΙΒΟου ἢ ἴΠ6 σοπδιγῃοίίοι 85 ἐουπὰ ἴῃ ἰΠ6 
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απα σαττῳ αἰσαν ἰδὲ φοϊα απα (λα εἰΐνεν, αὐ αὶ ἰδ σατ- 
πιεηὶ ισλέτεισι ἡ ατε οἰοίλεα, απὰ ἰλεν [186 φοάε] 
σαπποὶ Λείρ ἰλαπιϑείυεδ. 

γον. ὅ9. Χρήσιμον ἐφ᾽ ᾧ κεχρήσεται.Ἡ Α ΥὙΘΥΥ͂ 
ὈΠ.ΒΌΔΙ ΠΘΟὨΒΙΓΠΟΙΟΩ. Ἐτίεκδῦιιο δηὰ Βυηδβοη 
Βιδοίισενζ, Θχρ]αϊπίηρ ἰδ 88 8 6880 οὗ δἰϊγδοιίοη, 
ΜΟΙ] ΤΟΏΘΟΣ : ζεεδμ 70᾽ ἰλαΐ (ΟΥ̓ ἐπ (λα) 2ὸγ τολιοὶ 
8 ΟἸΟΜΕΥ ιιἰδ6ὲ8 ἰ. ἘΘΌΒΟΙ, πιουῦῦ τνϑηλυσίηρ δ 
ΟΧΡΙδπαζίοη : ΑΔ μβελιι υεδεεὶ τολϊοῦ λα οἵσποῦ σαπ 
ι86ὲ. ΤΟ ψυϊ]ραῖθ σοδὰ καυχήσεται (σίογϊαδίϊι") 
ἴον κεχρήσεται. 

ον. 606. Αἵ οὈϑαϊοαῦ. ΕΠ οθης ἴο ἀο [ἢ 
ΜΟΥΚ χίνϑη ἴθ ἴο ἀο. ΟἾΒΘΓΒ ΤΘηΔΟΣ: “ ΑΥΘ 
Ὀτίγαι, δὰ Ὁ Θοἀ δρροϊπϊοά ἴοΣ [16 βοσυΐίςθ οἱ" 
ππρη, δ ΓΠΘΥ͂ δτὸ οὐθαϊθηϊ.᾽" 

γον. 6]. ΙΔΔΥ ἴο ὈΘ δϑϑῆ. 80 (9 Ψυϊμδῦο, 
Ῥετβρίσιπα. 1 τόθ ὙΠ ΕΥ̓ ΖΒ. Π6, Εθυβοῖ, 
δηὰ Βυηδβοηβ δ ίδείισετ. ΤμΘ ἰάθα οὗ λαμπρά ἰΒ 
811}} ἱῃ πιϊπά. --- ΑΙΟΣ Ὅ08 βδὴϑ (πιαπηεῦ) [89 
τίμᾶ. ΤὨο Α. Ψ.ο 88 ἱπ {π6 τηλγρίη ἐλδ ξαπιθ 
ιὐἱπα. ΤῊΘ Οτϑοκ ἰβ τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ πνεῦμα. ΕὙΙΣΒΟἢΘ 
ΤΟΠΘΤΕ: “ὀμξ αἰδο ἰδδ δαπιε ισἱπα ;" Βυμ8θῃ᾽ 8 
Βιδεἰιοενξ : “ ἵπ ἰἴξα πιαππεν (δίοισε) αἰδο (6 ϑαπιᾶ 
ιοἱπα." ΤὌΠα ΟΧΡΓοββίοῃ '8 ροου αν, ἰξ δ ἰ8 τὸ ὉΘ 
τοπαογοᾶ ᾿κΚὸ ὡσαύτως (εὖ. 1 Μδοο. Υἱῖ!. 27); Ὀαϊ 
0.) οοπίοχῦ ΒΟ0ΘΠῚ8 ἴ0 ΓΘαΌΪΓΘ ἰδ. 

γεν. 68. Το ἔτο (ἰἱρ νηΐ ρ) σοΒβατλοα ΟὨΪΥ͂ 
{6 ΤΖοτοβῖβ, δὰ ποῦ [9 τιοπηϊδίηβ ΓΠΟΙΏΒΘΙΝ ΘΒ, 
ἃ8 ἴΠ6 δἀἀθὰ καὶ δρυμούς ΝΟ] 566 πὶ πηοτο ἀθῇ- 
πἰλοὶΥ ἴο ἱπάϊςαῖθ. Βαῖΐ, οὐ [Π9 οὔδονῦ δδῃὰ, ὈΥ͂ 
τὴ09 οΘχρίδηδίίουῃ ὅπ6 ρδϑδᾶρὸ ἰδ δῇοσῃ οὗ δῆ 
ὈοδοῦΥ Ἡἰ οὶ [Ὁ ἡὰ οἰ σῦν 80 ἤανΘ ροθδοϑεθά. 
--- ΑΡρῃυβϑδσϑῃοο. 6 νογὰ εἰδέαις 8. ΔΠΟΙΒΟΥ 
ἔοτηι ἔοσ ἰδέαι. ΟἿ, πΠ9 ΤΥΧΧ, δὲ ὕδῃ. ἱ, 15, 
““φουπίθηδῃοθ68 ᾽ (Α. Υ.). 

γον. 71. Ῥάμνος, [ὨΟΤΕ Ῥυδῃ. Το ΟἹὰ Τ,Δη 
[88 στοπάογραὰ ὃγ δρίβα αἰδα, δηὰ ἴδο Α. Υ. τορτο- 
ἀυςοά ἰξ. 10 18. ὈΓΟΡΔΟΌΪΥ [6 βᾶπι6 μἰδηΐ ἡ ἢ 
τοοοίγθά ἰῇ ἩΘΌΓΘΥ 1Π6 πᾶπιθ ὙΩ, ἀμὰ 8 τθῃ- 
ἀογοὰ ἴῃ πο Α. Υ., δὲ δυάρ. ἰχ. 14, 1δ, “ Ὀγδιι- 
010,᾿ δμὰ ἴῃ [06 τωδυρίῃ, “ 0}.150]6.᾽ ΤὨθγθ 6 ΥῸ 
ΒΟΥΘΙΆΪ ΒρΘοΐθ8 οὗ ἴῃ ῥάμνος. ΤῊΘ Π8Π|6 “ ὙΠ 
πόσει "ἢ τγ9 ρίνθη ἰδ ὈΥῚ ὕπ6 Ἠομμδηδ. 8.60 δγί. 
“«ΤΒΟΡΏδ,᾽ ἴῃ δι 5 Βιὁ. δ ςί, 

γον. 72. ᾿Απὸ τε τῇς πορφύρας καὶ τῆς μαρμάρου. 
7 ἱδ βοιηθνν δὶ Βυγρτδίηρ (0 Βηά, 88 ὮΟΓΟ, “ τγ8Γ- 
16" πιθηϊοπθὰ δ᾽οηρ Ὑἱ ἢ “ ΡατΡΙΘ,᾽" 88 οἱοίῃ- 
ἷῃῃῷ ἔοτ [Π6 ἰ(οἾ]δ. [6 Ῥοθδο ὑΥϑηδαῦθδ ὈΥ͂ 
“ΕΚ, δηᾶ, 848 Εν ὑμίη ΚΒ, σογγθοῦγ. τοί υϑ 
ΒΌΡΡΟΒΕΒ ὑπαῦ ρϑᾶγὶβ (μαργάρου) δ΄ἴὸ τηδϑηΐ; δηὰ 
γν δὶ (Ἰἰαυΐβ, 5. υ.) ΘΧΡΪΔΙΠΒ τ υαδίϊ8 ἐρίεπάἴάα, 
νοὶ οαπάϊεία. ΟἿ. ταλγχίη οὗ Α. ἡ. Βαι ΕΤ Ζϑοἢ 6, 
σι Βυπδοη᾿ δ διδοίιοετ;, σου ]ὰ τοίδίη τῃὴ6 πη68}- 

Υ. ἰβ ζτδιαπιδυοδ! γ οοττοοῦ: Τλεν ἰδαὲ δαυδ) ἴῃς “ το Ὁ 10, Ὑν ἈΙΟἢ “1 ΒΟπθ 64.308 γγὙ88 804 ἴοΣ 
Ῥοῖθεν οὐεγ ἰλέπι [ἰ. 6., ΑἴΘ βισοη χοῦ πῃ [860] ἑαζε ᾿ οτπαιωθηθπηρς ἐμ 6 140] ἱπιαρο8.᾽ 



᾿ΑΡΟΙΤΙΟΝΒΕ ΤῸ ὈΑΝΙΕΙ͂, 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 
ΤῊΞΒ {{Π|6, Αἀαϊεἶοπ8 ἴο Θδηΐοὶ, 18 ον ποσὶ υϑοὰ ἰο ἀοδβίσηδίθ ΟΠ]Ὺ (86 ἴπγθα τποϑὲ ἱπιροῦ- 

ἴΔηΐ Θη]αυροηθη(8β οἵ (118 βογτί.1 ὙΠΘΥ ἅτ : ΤῆΘ Ῥγδγοῦ οἵ Αζαγὶδβ δηὰ ϑοησ οἵ {μ6 Τῆγθο 
ΟἸΠ]άγθη, ϑαβδηηδ, μὰ ΒΕ] δῃὰ (86 ὕταροθ. Τὴ ροβίδίου οὗ {π686 βανθσαὰὶ Αἀαϊίοηβ πιὰ 
Ταβρθοῦ ἴο [᾽6 ῥγΐποῖραὶ νοῦς ἰδ ὈΥ ὯῸ τῃϑϑῃ8 υπϊΐοση. ΤΏ Ῥγαγοῦ οὗ Αζαγίββ8 δηὰ ὅϑοης 
οὗ 6 ΤὮγοα ΟΠ] άγθη, 88 τπιϊσὺ Ὀ6 Θχροοίεα ἔγοπι (86 πδίαγο οἵ 18 οουίθηίδβ, ΘοἸμτη ΗΪΥ [ο]- 
ἰοτβ οἰδρ. ἰϊϊ. 28, οὗ [116 σδποηΐὶοδὶ τοῦκ. [ἢ Οοἶοχ Αἰοχαπγίπις, ότονον, δηὰ ἴῃ ππϑην οἷά 

Ῥδιίδσγβ, ἰὑ 18 τθοκοηθα διμοὴσ (16 Ὦγπιπβ (Ὠγτηη ἶχ., Χο), δηὰ ἔοϊοντβ (6 Ῥβ8] 8. ΤῊ 5 ̓8. πὸ 
ἀουδὶ ἀπο ἰο ἰ[8 ΘΑΡΙΥ 86 ἔον ᾿ἰτυγρὶςα] ρυγροβοβ. Τμδὺ ἰὸ ΜἯδ8 80 0868 βοο8 δυἱάθηὶ ἤτοι 
[πὸ δοὶ [μ8ϊ, ποθ ἰουπὰ ἴὰ (δῖ8 ρμοδιοη οοτγίδίη ραγίβ 11 δαἀδρίθα ἰο ᾿ἰϊυγρίοα] 86 ΔΓῸ 
οὔ ἰ6ἀ. 
Το δἀάϊτίοη οπε]6ἃ ϑυβαπηδ, 18 ἀβῦδ}]γ ἔουπὰ ἱπ (6 Μ895. ἐπιτιοα αὐ ὶγ Ὀοΐοτα 186 ἢγεϊ 

οπαρίον οὗ Παηΐοὶ, δῃὰ νγ8 δϑϑίσῃϑα ἴο (818 ρ'δοθ Ῥγο Δ ]Υ οα [Π6 στουηὰ (Βδὲ ἰὺ το ]αῖθβ Ὑμδὶ 
Ϊβ βιιρροβϑα ἴο πᾶνϑ ἵδκϑη ρῖδοο ἰῇ (᾽6 Ῥγσόρῇοίβ δαυὶγ ἔθ. ΤῊΪ8 18 108 ροδί (ἴοι ἴῃ {86 Υ᾽ δἰΐοδα 
δηα ΑἸοχδαηάγίηθ οοάΐορβ, δὰ ἴῃ {86 ΟἸὰ [,μΑἴἰὴ δηὰ Αγδὶο νογβίοθβ. Βυῖῦ ἰὼ Οοάοχ ΟΠ δβὶ- 
ΔΏΙΒ, 88 8180 'ῃ ἴΠ6 υϊσαῖθ δὰ {86 Οοπιρ]υὐδηδίδη Ῥοϊγρίοι, ἰδ ἰ8 δαἀδα (ο ἔμ Ἑσδῃποηΐςδὶ 
Ῥογίίΐοη 848 ομδρ. χὶϊ. 6] ἀπά (86 γδσοη [οϊϊοντβ ἱπηπηο ἰαίθΥ αἴ ϑυβδῆπα ἰὼ Οοάοχ 
Ομβίδηυβ, 88 δὴ δ αἱ] οηλ] ΟΒαρίον (χῖν.). [π 86 ρογίδηϊς οοάδχ 7υδὲ πιθηϊοηδά, {Ππ|6ΓῸ 19 
ἔουηά, δἱ {πμ6 οἷοβθ οὗ ἴπ6 οδποηΐσαὶ ρογιίοη, [86 βυθβογίρίίοη : Δανιὴλ κατὰ τοὺς ὁ" ἐγράφη ἐξ 
ἀντιγράφου ἔχοντος τὴν ὑποσημείωσιν ταύτην᾽ ἐγράφη ἐκ τῶν τετραπλῶν, ἐξ ὧν καὶ παρετέθη. ΤΉΘΩη 
[ο] ον (1) ϑυϑδῆηα 848 οἤδρ. χὶϊὶ., δπὰ (2) Βεὶ δῃὰ [10 γαζοη, υῖτὰ [86 βοιῃθνβαῦ δηΐσ- 
τηδῖλοδ] {1016 : Ἐκ τῆς προφητείας ᾿Αμβακοὺμ υἱοῦ ᾿Ιησοῦ ἐκ τῆς φυλῆς Λευΐ.3 

Τὴε Ἐσπίαπὶ Τεζί. 

ὙΠοοδοιίίοπ᾽ 5 γον βίοη οἵ (6 ΠΧ Χ. νογβίοη οὗ (86 Βοοῖκ. οὗ Ὠϑδηΐοὶ, 88 18. νγ6}}] πότ, ἔουηὰ 
δῦ ἢ. ἔανον τὶ 0ΓΠ6 οἰαγο ἢ ἴῃ ΘΑΥΙΎ τη68 (Πδὺ 0 η4}}γ ἀἰβρίαεθα (86 Ἰαιζον δ γον ἰπ 411 ουγ- 
γϑηῦ οορίθ8 οὗ (86 ατοοκ Βίδ]6. ΒΙθοκ (Ππίσοά., ἰἰ. 41δ) {ῃΐπκ8 (ΐθ ομδησο τοοοϊνοα φθοοϊθβὶδ8- 
τἰςα] ἱπαογβθιιθηῦ Ὀθύνθθῃ (Π6 ἃσα οὗ Οτίρϑῃ δῃά {πδὺ οὗ Φογοπιθ. ὍΠηθ Ἰατογ ἴῃ ἢΐ8 ργοῖδοθ [Ὁ 
Ῥδηΐθὶ 888 : “" )απίοίοπι ᾽υσία ΠΧ Χ. ἱπιογργείες Ἰοπιὶπδ ϑαϊυαίοτὶδ οσοίεβῖα ποι ἰοσιηῖ, τἰοτίε5 
Τὐεοαοιϊοηϊδ οαϊίοηα, οἱ σὰν ἦοο ασοϊάετγὶξ πφεοῖο.᾽) [Ιτὰ οοπδϑαῦθηςθ οὗ {Πΐ8 οἰγουμησίδησα 6 
οτἰχίπδὶ νουβίοη οὗ [)δπὶϑὶ ἴῃ [86 ΠΙΧΧ. ραββθὰ 80 οομιρί βίου ουὐ οὗ νίονν (μαὺ 10 88 ἰοῃσ βὰρ- 
Ῥοβθὰ (ὁ Ὀ6 ἰοϑὺ Ὀσγοῃᾶ τϑοονοσγ. ἴῃ 1772 ἃ ῥγίθβί, ὈγῪ [86 πᾶπιθ οὗ ϑίπιοῃ ἀ6 Μαρίιτὶς, 
Ῥυθ] βοᾷ 10 ἔτοπι ἃ Ὡοῦ ἬΒΟΙΥ δοουγαῖο ΘΟΡΥ οἱ ἃ οοάδχ ἀϊβοονοσγεα ἴῃ (86 ΠἰὈΓΑΥΥ οὗ Οαγαϊηαὶ 
Ομ σὶ δῦ Βοπιεδ Μδϑηγ οὗ [6 ΘΥΤΟΓΒ οἵ (Πὲ8 ΘΟΡΥ τοῦθ δέου γαγὰβ οοστοοῖϊθα, ὈΥ 8 οο]Ἰδεΐου οὗ 
{86 ΜΆ. 180], ἴῃ. [86 οἀϊοη οὗ {πὸ ΠΧ. Ὀγ ΗοΪπιθβ δπὰ Ῥδγβοηβ. 

Τὸ 186 ῥγοβοηΐ {ἰπι6 (88 (οάοχ ΟἸ ἰϑίδηιι8 σϑιηδίηβ 885. 1π6 ῥγίποϊραὶ γσοργοβοηίδιϊνο οὗ ἴδ 
ἰγϑηϑίδίίοη οἵ Ὠδηΐθὶ Ὀγ {86 ΠΧ Χ. Ιπἡ 1778, Μίομδ6118 μβδὰ {μ6 ὑοχὶ τεργηἰθὰ ἰῃ Οσιξίησει, 
δ ἰῃ 1[Π6 ζο]] ον ὶησ γθᾶΣ βυροσγϊ πιθπ θα [16 ἰδϑαΐηρ οὗ δηοίμον δαϊίοη οὗ [6 δᾶπι|6 σοπίδἰπἰης 

1. ον ἃ [Ὁ}} 1ΐδὲ αὐ ἔπ πιῖποσ τασδίοῃβ δηὰ δὰὰϊίουϑ ἰο ϑδοΐοὶ, ϑοο ῬΌρογ α ϑαμέεοί ἰλε Ῥγοράοι, Ῥῃ. 624-687. 
3 8.6 Τὶ οποπάοτί, ὕει. Τεδε, Οτώοε, ἰ!. 612, 614. 8 Ῥαπίεὶ δετωμάμηι ΙΧ. ἐς Τοιγαρίία Ογίζεπέε. ποι, 1778, 
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ἐπ δα ἀϊείοη ἰο [86 ἰδχῦ, [πΠ6 πιοβῇ να] υδ 6 ραγίϑ οἵ (88 οὔ οα] πιδιῦο ἔουπα ἰπ Μαρίβίοτ᾽ β ποτῖ. 
Ϊὴ 1775, 8:}}} δηοίμον οαϊιίοη νᾶ8 ῥγαραγθὰ οὐ {86 Ὀδδὶ8β οὗ {μαὺ οὗ ΜΙςμ 6118, Ὀὰὺ τι} ἔγοϑα 
ποίθ8 ὮΥ ὅδζϑδνγ, δηὰ ρυ]} } 886 δὲ Τυγθοηῖ, ΑἹ] {686 νατγίουβ δ ἴοηβ, ΒΟΘΥΟ, γογΘ ΒΌρ61- 
βοαϑὰ Ὁγ ἰμεῖ οὗ ἤθητγ Αὐσ. Ηδδη, ρυ] 86 πὶ ἢ ἃ ἔ0}} ογ υἰςαὶ δηᾶὰ ῥἈ]ο]οσὶοα] δρραγδίιϑ 
ἴη 1,μεἰροὶς, 1846. δὶ γᾶνϑ βρϑοΐαὶ ναῖιιθ ὕο [86 νοτκ οὗ Ηδιη νγᾶ8 ἃ οοϊϊδίίοη οὗ {16 ἴοχὶ 
οὗ [86 Οοάδοχ νυ ἢ ἃ ϑγυίδε ὑγδηβίδιίου (ὅγγ. Β.). πιδθ ἔγοαι [86 Ββοχδρίαν ἰοχὶ οὗ 6 ΧΧ', 
δηὰ οαϊ6α Ὁ Οαἰοίδη Βυσαῖ, ἔγοτα 4 Μιϊδη οοάδχ ἰπ 1788. Τἷϑ8 ἰαχὶ οὗ Ηδβὴ σὴ οτἰ εἶς] 
ποῖδβ, 8ηα ἱποϊυαάίηρ [86 Αἀάϊιΐοηβ, ἰ8 σίνθη ὉγΥ Τιβομβοπάογξ δ8 δῃ δρρϑῃαϊχ ἴο ἷβ οαϊιοῃ 
(234-41}}} οἵ 186 ΧΧ,,, δὰ Ὁγ ΕΥϊυΖβ 6, 88 ἔκ 48 ἐὺ τοϊδίθβ ἴο {86 Αροζσγρβα, ἰπ ἷβ Ζιιδτγὲ 
“Αροογυρλὶ Ῥείεγῖδ Τοειαπιθηϊϊ Οατος (ἴ 108.,) 1871), ὙΠῸ πιοδὺ ἱπιρονέδηϊ ἰοχίυαὶ ποίθβ οἔ 
Εν ΊΖϑο 6 ἃγὸ ζουπα ἴῃ οοππθοίίΐοη τῖ[} (86 Ἐρ 5 {ΓΔ ἰδίου Ὀθίον. ΤὨγουσἢ {[Π6 Κι πο 88 
οὗ ὃν. Νεββι]θ οὗ Τυδίησοη, ΕΥ̓ ΌΣΒΟμο᾽ 8. ἰοχὶ οἵ (π6 Ῥγάᾶγοῦ οὗ ΑζΖαγίδϑ νσὰ8 οο]]αίθα ἔον ([ῃ8 
Ῥγθβθηΐ ποῦκ, ἢ [6 6 οὐϊοη οὗ Οοάοχ Οἰβίδηυϑ, ὈγῪ ὅοΖΖα (Βοπιθ, 1877); Ὀαῦ 180 
αἰ δγθμοθβ γε το Τουπὰ [0 ὃΘ 6 δη4 υπἰπιρογίληῖ. Τμα ἰοχὶ οὗ ἴπ6 Οἰδίδη Οοάοχ αἰ ἴθ ΥΒ 
80 Ἡ] ΟΙΥ ἔγοιῃ (μα οὗ Τοοάοιίοη ἴῃ ϑιιβδῆηβ, δἀπὰ Βοὶ] δηὰ (89 γβϑσοῃ, {μδὺ ἴῃ [86 δοοοι)- 
Ῥδηγΐης ΟΟΙΙΩΘΗΓΆΓΥ 8 ΓΔ Π5]α(ἰοη οὗ ὈΟ(ὰ βοομηθα ἀθ δὶ γα Ὁ ]6. ΤΏΘΒ6 ὕπο οοιηροδβίτΙοηΒ, ἰηἀ 666, 
ἔυγηβμθα ἃ πη ο ἢ ὈΘΌΘΡ ΟΡρογύιπὶ  ἔον Θηϊδυσθαχθπῦ δπα οι "6]]ϑηχοηῦ (μη [86 τεπηδίηΐησ 
οὔο, ὙΠΟ ἰ8 ΔΓ ΟΪΥ πιδᾶθ ὑρ οὗ ϑογὶρίΌΓΆΙ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺΒ ΔΙΓΟΒαΥ, 8818 ργο δ Ὁ]6, ἔδυ] ἶαν (Ὠγουσ ἢ 
Ἰἰταγσί 8] υδ6. 

Α8 ἰὃ τοζαγὰβ [86 βρϑοΐδὶ σοϊδείοῃ οὗ ΤὨθοάούϊοπ᾽ 8 σογβίοῃ ἴο ἐμ ΑἸθχδηάγίδη, ᾿ξ το ὃΘ 
δαϊὰ (Παὶ [ΠΥ δυὸ [86 δδπ|6 βΈΠΟΓΑΙ Ομαγδούου 801. 8 1 πὸ Αἀα᾿ ἰοη 8 88 ἴῃ [Π6 οδῃοηΐοδὶ ροῦ- 
ἐΐοη οὗ Πϑδηΐοὶ. Ὑπμοοάοιίοη δἰ ρὶν γϑοϑβὶ [π6 νογβίοη οὗ (86 υχχ. Αὐοηθ ροϊηῦ πο ρὶνοϑ 18 
ΥΘΓῪ ποιάβ, τ Ὦ}]}6 6 Βο ΒΘ Γ6 ὮΘ ἰμἰτοάπ668 ΟἤδΉΡΘΒ, ἴῃ ΒΟπ16 ἰπϑίϑηςθ8, ὑο [86 Θχίθηϊ οὗ ἃ νθΓδθ 
ΟΥ οσο. ἜΠΘγο ᾿ἷβ ΘΟΡΥ νδϑ δυγιυρι δηὰ ᾿ἰδοκίηρ ἰῇ οἰθάγῃθβϑ, μ6 866 }8 ἴ0 π)8Κ6 (86 8680 
Βιη ΟἴμοΓ 8ηἃ πηογο πιο ἢ} σ᾽ Ὁ]6. ΗΪ8 πιοῖλνα 8 ΘΥΘΥΥ ΒΘΓΘ δρρδγθηΐ: ἤο 8 ΚΘ 8 ΤΊΟΓῸ δοοορῦ- 
Δ Ὁ ]θ νογβίοη υὶυΐη [86 Ὀουπάβ οὗ ἃ γϑϑροοῦδῦ]α, [Ββουρῇ ποὺ β᾽αν 8, δά βθγθῆσοθ ἴο Ὠΐδ δυίδοῦ"- 

1.168. [0 βοϑηβ ουϊάθηῦ ἔγοτῃ (86 ἔβου (μδὺ (6 Αἀάϊ οπΒ ἴῃ Τμοοάἀοίοπ᾽ Β νογβίομ 6 ᾶν θα 8}}γ 
ὙΠῸ} [86 σδηοηΐςαὶ ροτγιοηβ {86 βἰδιρ οὗ 8 τον βίου, μαὺ μα ἔουπὰ ᾿μθπὶ ΔΙΓοδαγ οχἰ βϑιίης ἴῃ 
οοπηθοϊίοη πιὰ [86 Βοοῖ οὗ Πϑδηΐοὶ δηὰ ἀθδὶν πιο ὑθπὶ δοοογάϊησ)γ.} 

ΤῊΕ ῬΕΑΥΚΕ ΟΡ ΑΖΑΒΙΑΒ ΑΝῸ ϑὅονα ΟΕ ΤῊ ΤῊΒΞΕΞ ΟΗΙΌΒΕΝ. 

Οτγισίπάϊ Ζιαπριιασο. 

ΤῊ πιδ]ουὶγ οὗ οτἰεἰς5 οὗ 411 ϑ6Βοο 18 αν δ νναγβ μοϊὰ ἴο {π6 ορίπΐοῃ ὑπαὶ {πὶ8 οοπηροβίοα 
Ὑ88 ΟΥ̓ΣΊΏΔΙγ πυτὶ θη ᾿π [06 ΗθΌτονν οὐ Αὐδπιδῖο ἰδῆσυασο. ζπαἀουθίθαϊυ τηογο ἐδῃ ὃ 8βαϊα 
πῃ ἴδυουῦ οὗ δυο ἃ ἐΠΘΟΥΥ (Π8} ΤῸΓ ἃ δία]  ΟἿ6 ἴῃ ταβρθοὺ ἰο {1:6 τοιηδὶπίησ τὸ Αἀάἰκίομϑ. 
ἘΠΟΒΒοΥη τγᾶ8, ρουθαρ8, [86 ἢγδι οτος το, πὶ μουῦ νϑηϊυσγίηρ ἰο ἀδοϊάθ [π6 ᾳιθδίίοη, πιδίη- 
ἰδίποα {π6 ργοθδὈ Ἕν {μδὺ 1π6 οτἰσί δὶ Ἰδησιασθο γὰ8 αἀτθοκ. δϑυ θεθαπθηῦγ, Βονονον, 6 
τοἰϊγδοίθα ἐμ18 ορὶπίομ, διὰ δἀορίθα {86 ὑχονδιϊ ες οὔθ.3 Μοῦθ γϑοθηι!γ αἱ! απὰ ΕὙ ΊΖβοΒθ 
ΔΙῸ διηοηρ ἴπ6 ῥγίποῖραὶ δἀνοσαίθβ οὗ (86 νίϑνν [μδὺ ατϑοὶς νγγὰϑ {86 οτί σ᾽ πα] ἰδησαδρο οὗ (86 
ψοῦκ. ΤΉ ᾿δοῦν γϑηλαγκϑ τὶ ἢ γοΐογοησο ἴο 6 Ἡρυγδιβιῖς σμδγασίοσ οἵ {π6 ατϑοῖς, νι 
ὉΒΌΔΙΪΥ Ἠ88 Ὀ6Θῃ {86 στουπα οα πο [86 απθδιϊοῃ [88 Ὀθθη ἀδοϊἀ 64, (παὶ Ὀαΐνγθθη ἃ ὑγϑῃ818- 
ἰἰοῃ δπὰ α Ηο]θηϊϑιϊς οτγἱσὶπαὶ δὴ ἱπιροτίδπι αἰ ἔθγθη 6 Μν1}} Α᾿ σαν 8 Ὀ6 αἰβοθγηΐ]6. [Ἃἡ {86 1αἰ- 
ἴον 6886, ἰ86 ατϑοκ οο]ουΐηρ, ουθὴ ὙΠΟΤΟ ἰθαϑὺ Ἔχρθοίθα, Μ1]}} πηδηϊξοδβὲ [861 ; τ 8116 ἴῃ [ἢ 6 ἔοτ- 

ΤΟΥ ἴῃ ογο τεῖ!] Ὀ6 σοη παν ἀρρδαγϑηῖ, ἰξ ἠοὺ δοίυδὶ αι υτοθ οὗ ἰγδηϑιαίίοι, γοῖ ουϊάθης ἰῃ- 
Βίδῃοθβ οὗ διηϊκιναγαὰ τοηδογίημχδ. [Ι͂ἢ 186 ρῥγϑβθηῦ σοιῃροϑί(οη 6 πιδἰηϊδί δ ὑπ, ψ Ἀ1]6 [16 
πτὶίοῦ ΗθὈτγαὶζοβ ποῖ ἃ 110116., [Β6ΓΘ δ΄θ ΠΟ βίρῃϑ πβδίονυοσς οὗ 4 Ηρῦγον οτίσίηδὶ, δηὰ {παὶ 8 
Ἠε]Ἰδηΐδῦ, ἔδπι αν τ ἢ 1.6 ΑἸοχδηατγίδη νογβίοη, τπῖσῦ αν γι ἐθη ἴῃ 08ὲ (18 πηδπΉ 6.8 
Οἴδοτβ, 88 συϊπμδηῃ δπὰ Πο γ)οἰἴ6, ἀρτϑοὸ τὴ Βἰπὶ πὶ [86 νίουνν (ῃδὺ 1π6 ϑαρροθθὰ στοῦ οὗ 
ἰγαπϑίαἰιΐοη ροϊηϊθα ουῦ ὈΥ ναγίουβ οὔ εἷο8 δ δ΄Γὸ διυγθπ ν ῬγΟ ] Θπιδίοαὶ. ΤὨ6 ποῦ ἱπηροτγίδηϊ 
οὔ ἴΠ686 ᾶτὸ [86 ζο]]οννίης : [ἢ νοῦδ 9, (86 πποχροοῖθα πογὰ ἀποστατῶν (88 δὴ ΘρίτΠοῦ ἔον [86 
ΟΠ αἰ ἀδθϑῃ8) 8 ἱβουσμῦ ἰο ὃὈθ ἃ ἰγδηβίαιΐοη οὗ (μὸ Ηθῦγον ποσὰ ὈΣΤὩ (οἴ. Νυμῦ. χὶν. 9) 
ὙΠ] ΟἾ, ἰυ ἰ8 δαί, τιϊσῦ ἩΪΓῸ ὈλΟΓΘ τϑϑδοὴ αν Ὀθθὴ Οἴου ΐβο σοηάογθᾶ. [1ἢ νοῦϑο 12 τὸ 
βηὰ ᾿Αβραὰμ τὸν ἠγαπημένον ὑπό σον. 1ὶ ἰδ Βυρροδοά (παι (}]ϊ8 ἀπαδὺ8] ορὶυμ6ὺ Θοπιθδ ἔγομι {86 

1 τι κοῖο, Εἰπίδίε., ν. 114: αἵ. Θείφοτ, ὕγερλγίδ, Ρ. 162. 
4 Εἰκίεῖί. πὰ α. Αγροῖξ. δειγίξ., ν. 419 ζ.; δηὰ Εἰηζεί. ἐπὶ ἀ. Α. Τ'. ἵν. ν. ὅϑ0 ὦ ὃ Εἰηϊεῖ!., ν. 116 ὦ. 
4 ἸΙΘΒΒοκι, ἰ. ς. ; Βοτχίθμο!άϊ, ᾿Ξ μεῖς.) Ρ. 1664 ζ.; οἷο, Εικοίε., ν. ΟΖ ; ϑόδοῖκ, ᾿δἐμἰεί!.) Ὁ. δ20 ὦ. 
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Ηοῦτον ἼΘΎΤΊ. (ΟἹ. 186 ΑἸοχδπάγίδη νογδίοῃ δέ 2 ΟἸσοι. χχ. 7.) 1π νεσβα 18, [86 ροεξῶνε 
ταπεινοί 6 ἑουπ ἩΠΘΓα 10 18 ΔΕ τιθα [86 βυροτίαιίνο τσου]ὰ μδνθ ὈΘΘῚ ποσὰ ἷπ ρἶδοα, ἮΞΞ Μεν- 

ἴῃς Ὀθθῃ τοδὰ ἰηδίθδα οὗ ὉΞὉ. Ἄεγθο 16 ἷἰβ δἷβο οἰϊβά, Ὀαὺ [86 ἀἰβου] εν ἐκ ενϊάδμεγ ο568 
δνϊϑίησ ἔγοτι 8 οοττυρὶ ἰοχί, (Οἵ. ΕὙ ΖΘΟ Θ᾽ 8 ΟΌηι., αὐ ἰοσ.}ὺ ἴπ νϑσῦϑα 30 1ΐ 18 οἰδίπιθὰ ἴο ὃς 
αἰ Ποῦ το υπάογδϑίδπα ἩΥ οἱ ἐνδεικνύμενοι κου ὰ να Ὀδοη σμόβθὴ ἴ0 οχργθδδ (86 1δοῦσδι 
ἩΙΘΝ [86 ἰσχέ τ88 οἰθαυὶν πιϑδηΐ ἴο ΘΧΡΓΘ88, "" σϑ86 ἴ0 Θχρεογίθηοο,᾽᾽ δηὰ [πδὺ ργοῦβΪΥ, ἴξ τᾶς 
8. Ουμ)δ. τϑηδογίης οὗ [06 Ηοῦτθνυ. Ιἢ νϑῦβὸ 48, ἰι 15 βαϊὰ ἰμδὺ πνεύματα 5 ἐοπηὰ ἰπϑβέολά οἱ 
ἄνεμοι ὈδοδυβῈ ἰῦ τῶϑ 8 γοηδοτγίηρ οὗ ΓΙ, ΟἾΔΟΥ ΓΘδβΟῚΒ ϑεβίσῃθα ἴον δοοορίΐηρ [86 {πθοεγ 
οὗ ἃ Ηεῦγον οτὶσίπαὶ, βυοἢ 88 τπηδὶ 180 ΗΘΌτονν ἤδπηθ8 οὗ (86 ἰῃτϑο γου τ ἃσγὰ γίνε ἱπείθδά οἵ 
186 (Βαϊ ]αῖς, δηὰ ὑπδὺ ἴῃ ἔπτο ἰῃηδίδησθ [88 βδῃθ ποσζὰ (δρόσος, ὙΘΙΒ6Β 41, 46 ; ψύχος, γεῖϑεε 
44, 48) ἰδ ἰνίῖοθ δρᾶ, ἃζὸ οὗὨ γϑῦγ 1106 ποῖ. 

Αὐυἱϊλον απαὰ Πλαίε. 

ΤὨΘ ορίηΐοη οὗ Προ βοῦ ἢ τ [ἢ τουρϑοῦ ἴο [πΠ6 οτἱσίῃ ποῖ ΟἿἹΥ οὗὨ 86 ργοβρης Αἀάϊείοη, θα οἵ 
[89 οἰαῦ ἵνο, πιδὺῪ 6 ρίνθῃ 88 ταργοβδηίδενο οὗ [86 φϑπεγαὶ ἀτὶξε οὗ βοηιππθης ὁπ τη ΐδ δαδήδεὶ 
πῃ 6 Βοπιδη ΟδίΒο]ς σμυγοη. Ηθ βᾶγβ : “" θδῃΐοὶ ᾿θὺ Βαᾶνο πεὶϊίθη ἢὶβ Ὀοοὶς ἰὼ Οτοοὶ 
δὺ Βαυγίοη, νεῖν 4}} [Π6 Αἀάαϊ(οη 5 πῆς μανο οοπιθ ἀότῃ ἰοὸ ὰ8. Τηο βαηβοάτγιπι αὲ 96 γαπ5- 
ἰ6πὶ, ΒΟ ΟΡ, Βῃογίθηϑα ἰΐ ἔογ ἸὩογθ σοπυθηΐθηῦ ὑ86 [ , δα [86 Βοοῖκ 848 οοπἀδηϑϑα τν:88 τὸ- 
οοἰνοϑα ἰηΐο {86 Ῥαϊθβιϊπίδη σδηοη ᾽᾽. . .. “ἼΠο 96 νῖδ Θαπιθατίπι δὲ 7ογτιξαϊοπι ταλῪ μανο 
Ὀο]Ιονοα {πᾶἰ (86 Ηἱοῦβ γθϑθυ σου]ὰ δα βεν θρᾶγο ἴμ6 ρογίίοῃβ νι μος νγα πιῖ88 ἔσο ἰὩ6 Ηεοΐτεν 
ἰοχῖ, δίηοθ δύ 8 βαϊα Ὁ Ασζαγῖϑβ δηὰ Ηΐ8 σοιῃ ρϑῃΐϊοῃδ 18 ἰ0 Ὀ6 ἰουπᾶ ἰπ οἴβεν Β᾽Ὁ]}ς 84] Ῥοοῖκς 
Δ5 γγὸ }} [!7᾽ 0... 4“ Ἰδογοίογο {86 δαηδοάγίαι ἔδυ Ἰυ5 1864 ἰη [86 σοπἀοηδδίίοη.᾽" Βδρδ 
Ουϊπηδηη 88 ΡΓΟΡΟΓΙΥ οδαγδοίοσίζοα {μπἰ8β ορἰπΐοῃ 88 ἴῃ (π6 Ὠἰσμοοὶ ἄοστθα ρτδίαϊουβ δὰ δι- 
ὈΓΓΑΓΥ. ““ὙἍὯἷαὔο ουοῦ ἔουπά 8δῃ Ἔχϑηρ]6,᾽᾽ Β6 868, “" πβοτὸ [86 6 νὴ. ἤδνα υοϊυῃ στ ΪΥ πέσ κοῦ 
ουὖ 8δγ {πίη ἔγοπι ἃ θοοῖ ὑγϑηβη δα ἰο ἰμ6η ἔγουι ἐποῖν ἔμ 8 ἀπ ὑηὰθγ [6 ἰπῆμποηοσα οὗ 
(6 ΠΊΡΙΙ ΓΠΥῚ, οὐ ἀἰνίπο ἱπβρίγαϊξοη, γθοογάθὰ, ΑἿΥ͂ οὔθ γῆο Κπονβ (886 ἰσῇ τδυθγαῦοθ 
πὶ πίοι ΣῊΝ ΟΌΒΟΓΥΘ ΔΠα ΡῥΓΘΒΟΓΥΘ ΘΥΘΤῪ ΜΟΙ, ΘΥΘΣῪ ἰαιίον, ΘΥΘΥῪ ροϊηὶ οἵ “δεῖς βδοσοὰ 
πϑιϊοηδὶ ᾿ἰογαίαγθ, ᾿ν1}}} ΤΟρατα βυο ἢ δ ορίηΐοη 88 μανίπο πο ζοιιηἀδίίοη πῇ δίθνον. 

Ψυ 1] 108 Επγει,3 Βονσθνοσ, δανοοαίθβ ἰΠ6 58:6 ζϑῃθγδὶ νον. Ηδς πηαϊηϊαὶπϑ (δαὶ 411 [ἢτϑα οἵ 
[π68586 ΑἀαϊείοηΒ ζογπιθα Δ ρατὶ οἵ [86 οτὶ πὶ Βοοῖς οὗ Πδηΐθὶ, δῃὰ {μὲ (ΠΘΥ σπσετα βορασγαιοα 
ἔτοιῃ 1ΐ δ ἴΠ6 {ἰπ6 τ ἤθη [Π8 ὈΟΟΚ τ88 ἰηἰγοἀυςρά ἰηΐο 6 δῆοη. ϑϑιιβαηπδ, 6 {πΐηΚ8, τδδ 
οτ σ᾽ Π4}}γ ουπα ᾿πηηθ  δίο ν δου οἤδρ. ἱ. 20, ψλϊῈ Β6] διὰ ἴ6 Ὀσγαροὴ ψὰ8 ἱποογρογβδίοά 
πὶ δΔΡ. ν. ΒΒουβοιῃ,δ νμΐϊο αἰδαστοοίης τ ῖδι δοπιὰ οἵ ἷβ βςοἸθβϑί δδίῖοαὶ δαδϑοοίδιθα, ἴῃ 
Γοδροοῖ ἴο {πὸ ἱπηιϑάϊλῖθ οτἱρίη δηὰ ἢγβι ροδἰοπυ οἵ (16 πουΐ, 8511}} βυρροτγῖδ 1:5 σοδυϊηθῆθϑ 
85 Βανΐηρ Ὀδοη δοίυδ᾽  Υ δροίζοη ὈΥ 186 ἰγοθ Ηθῦεον γοῦν δὰ ὈΥ ὑδδῦ, ΟΥ δοῦλθ οοῃΐϑι- 
ῬΌΓΆΓΥ, δἰζεγναγὰβ γοοογά θα. 

ΑΒ 8 πηδίϊεγ οὗ ἔδοϊ, [86 ΟὨΪΥ Ἰορ ἰπιδῦο Ὀδδ8 ἔοσ δὴ ορίηἷοα οἡ {16 διιδ᾽θος 15 [86 σοπιροεῖ- 
(ἰοη ἰϊθο! , ΤὨνΐδθ σου η]ν ΟΥ̓ΘΥΒ ὯὨῸ δυρρογὶ ἴοῦ {86 υἱϑνγβ ᾿πδὲὶ ποιίϊοοα. ΤᾺΘ δἰ] ασίγ οὗ 
(86 ατϑὲκ {βτουρβουῖ, αχιθηαΐηρσ θνθπ ἴὸ τηΐπαία ραγιουϊατδ, ἕανογβ ἰμ6 ϑαρροδίτίου ἰδδι [8ὸ 
Θηςτα τοῦκ Π85 ρϑββοὰ τπβγουσἢ {Π6 δηὰβ οὗ (86 ὑγδηβίδίοτβ οἵ 86 Βοοῖὶ οὗ [ϑπῖαὶ ἰὴ εἶν 
ΑἸοχαπάγίδη νογβίοη ; 4 116 118 ἔγαρπιθ Δ ΓῪ ΟΠαγδοίθυ πὶ} γοβρθοῦ 0 σοηΐθηϊβ 18 νγοϊσδιγ 
ουϊάθποο (δῦ 88 8ὴ οΥἱχίηδ) ἰς ἀἰὰ ποῖ διλδηδίθ ἔγοτῃ οὔθ δυίμοσ δ 1 16 ποῦῖ, (δδα, ἴον [88 
ΤΘΆΒΟΠΒ 08ὲ τηϑπιοηθα, οσδὴ Ὀ6 ἀδίθα 48 ἔδν ὑὕδοῖς 85 (826 πιο οὗ [86 οτγἰχίη οὗ 186 ΧΣ, 
γογδίοη οὗ 1) η16], δηὰ πῆδὺ 06 οοῃβίἀοΓθα 88 μανίης οὐχί 8}}}7 ἔογπιθα 8 ρατύ οὗ {}}8 νοσείου, 
θη ἴδ ἴθ ἔασι μοῦ Ῥγοῦδοῖθ ὑμπᾶὺ [Π656 ἰγαπδίδίοσβ ὑδοὰ πιδίογίαὶβ Δἰσοδαγ δῇ βαπὰά. Βας 
Ὑ Ποῖον (ΠΟΥ δα Ὀαοΐογο ἴμ6πὶ δηγιμίηρ τογὸ [ΠΔὴ (ἢ 6 σοτο οὗ τῃδῦ ὨΟὟ οχὶϑίδ, οσ [86 ποῦὶς 
ΘΘΒΘΏ ΠΥ ἰπ ἰ8 ργθδοπΐ ἔοσπι, ἰῦ 18 ἐπ ροβϑί]6 [0 δᾶγ. Ναδίυγα! γ, [16 δρϑοΐαὶ νίθνγβ οὗ οσί ς8 
τοβροοης [86 ΘαΥΪγ οὐ ἰδίθ οτἱσίη οἵ (86 οδποηΐοαὶ Π 8016] ν}}}} θᾶνθ ΠΟΤ ΟΓ 1688 ᾿ηβυδηςθ 
ὍΡΟΣ {Π|6πὶ ἴῃ ἴ1|6 αυοϑίίοη οὗ [86 ἀδίθ οὗ (π6 Αἀαϊιίοηβ, δῃηὰ υἱσε νεγδβα. Βαϊ οὐ [89 βυρροεῖ- 
[ἴοη τ[μδὺ {Π0586 σοι ροθι (008 ΔΓΘ ΤῸΔΙΪΥ ᾿αίον Ῥσοαποιίοηβ, δῃα ἠοὶ Ἰοχίλπιδῦθ ραγίδ οἵ 186 
οὐ χίμδὶ ψόγκ, ἃ βαΐθ ἱπέθγθηςσθ ποῦ]ά δϑϑαὶ ἴο ὃ6 (πὲ ἃ σοῃϑί ΘΓ Ὁ]6 ρογὶοα πχυδὲ μᾶνα οἰαρεοὰ 
Ὀθούνσθθῃ ἴμ6 ἰἴπη6 οὗ [6 σοπιροβίϊλοη οὗ [86 ομδ δῃὰ οὗ [86 οἰβασ.6 Τμο ἔδοῦ ἐμαὶ Τποοἀοοῃ 

1 ίε Ῥυορλ. Ἑσξεκ. π᾿ απ. ν. 26 ἢ. 
4 δὲν απ. ὦ. Α. Τ΄, ». 140. ΟΥὮ, αἰδὸ Το ίο, Σδἐμ είς, Ρ. 121. 8 ἈἘιηϊεῖΐε., Ῥ. 
4 80 Βτίίαροδο, Ζῃἀ6], πὰ οἶμοτα. Αὐταρϑ νΕ ἀρ ΠΟΤΕ ἜΘ ἘΠ᾿ ΕἸ ΤΗΣ 
6 Οἱ Βα Π σθοι ἴα Ηδεκος 8 διδαΐ- Κυκεγά., ἃσέ. ὍΡΔΣ.,᾽ δυὰ Ζιιυ οὶ, Ὁ. 184 ὦ 
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ΤΩΔΪΚ68 80 ᾿1||6 οἤδησο ἴῃ .ιἷ8 ὑγδηβίαιϊΐοη οὗ (μἷ8. Αἀάαϊοη, π᾿ ὮΣ]6 πιακίηρ, 80 ΠΙΔΏΥ͂ ἴῃ (86 ΟΡ 
ἔνο, πιΔῪ 6 ἀυ6 δἰ πρὶν ὑο {88 ἔδοϊ [μδὺ {86 ἔογπιοῦ δρουπάβ ἴῃ νυ} }-κηονσῃ Ββογὶ ρύυγαὶ Ἔχ ρυϑδ- 
εἰοῦβ τ ῃϊἱοἢ ἴῃ [86 πδίαγθ οὗ [86 ο886 δα θα οὗ Ὀυΐ 1016 αἰνογαιίοη. 

Ομ ΐμϑηο88. 

Το αἰ ογθηοθϑ οὗ ορίηΐϊοῃ διηοηρσ οἰ (68, οὐ ἴδ6 Ροΐηϊβ 080 σοποίἀογοᾶ, ἃγὸ σΥῪ τ] οἢ 
τουσρα πθθη ψγὸ σοτηθ ἴο {86 αιιοϑιίοῃ οὗ [6 ρϑηυίηθπθβθ οὗ {π6 ποῦ. Οἰαϊδίἀθ οὗ 1}6 
ἙἘλοπιΐβὴ σατο, {ΘΓ 18 ΒΟΔΓΟΟΙΥ δὴ δχοθρίϊοη ἴο [86 βίδιδιιθηῦ {Ππδὺ ΟἸγθϑη βοοἶ ΓΒ ἄρτοθ 
ἴῃ οἰδυδοιουζΖίηρ [16 σοιῃροδίτοη 85 Ὑ80}}γ τδηϊίηρ ἴῃ δἀδρίαιίου ἴο ἴ.6 αἰγουϊηϑίδηςθοβ ὑη 46 Γ 
Ἡ ΙΘἢ ἰξ ρΓοΐο8568 ἴο ἤν Ὀθθὴ τυ ζθη, δῃ ἃ 48 Ὀδίησ ἴῃ 118 ἀἰ ογθηΐ ρατῖβ Ὁ] αΪγ ἱποοηδίβιθηῦ 
ἢ 1056}. ἴῃ ἔδοϊ θύθῆ 1 ουθβοσ, ἴη {Π6 σσουῖκ ΔΙΤΘΘαγ οἰϊθά, σῖνθβ υ8 [0 ππαογϑίδη (ἢδῦ ἴῃ 
ἷ8. ΠΥΡΟΙ 6518 Θοποθγηΐησ 158 οτἱσίη, δηα ἷ8 ἀδἔθηβο οὗ 18 σοηθπίθηθββ, 6 ἩΓΪΓ68 ΟἿΪΥ 88 8 
Οαἰιλοίϊο σοτητηθηϊαίοῦ, δὴ τὴ ἃ νἱθνν οὗ δοίίησ ἴῃ ΠαΓΙΟΩΥ ὑεῖ} (μ6 ἀδοϊδβίοηβ οὗ [186 Οουη- 

οἷ] οὐ Ττοπι. 948, Βονονου, 18 ποῦ θα ΠΥ ὑγαοῖδ]θ, δηὰ ἀοθβ ποὺ ἢϑβίϊαΐο ἴο ἀδοΐαγο μα 
1π6 σον Κ ἰ8 ΡυΓΟΪΥ ἃ ργοάποις οἴ {86 ἰμμασίηδιΐοη, δηα (μδΐ ἰδ νὰβ ἰη Θγροϊαῦθα ἰηΐο {16 σδῃοηΐ- 
68] θοοκ.} 

Α σοἀγοία] δηα ππργο)αϊοοα οχϑιιϊ ηδίϊοη οἵ ἰὰ ψ}}} βαῦνο ἴο οοπῆγπαι (8 ἀδοϊβδίοη. 10 18. 
δΌΡΡοϑοα ἴο ὃδ6 [Π6 ΡΓΆΥΘΓ δηὰα [86 βοηρ οὗ {Πγ66 ρϑγβοβ ἐπγοόστῃ ὈΥ (Π6 βουνδηίβ οὗ ΝϑυςΒαά- 
ὨΘΖΖΆΓ ἰηἴο 8ἃ ΠΕΡΥ γπαοθ. Βαὶ [86 ὁπ ΕΓ οοπιροδί(ίοη 18 ΘΧΌΓΘΠΙΘΙΥ σΈΠΟΓΑΙ ἴῃ 18 ΟΠΑΥΔΟῦΘΓ,. 
δα ΟἹ δὖ 1ζ8 οἶοϑθ ἃγθ ὑπ6 γοῦτ σα] ]6 ἃ ἀροη ἴο ργαῖβθ [86 [μοτὰ ἔον 86 ἷγ ἀδ]νογδῆο. Ι 
ς Ὀ6 σοῃαΐηθ, δῃὰ νγὰϑ 16 ϑυγοὶΥ οομμροβοὰ Ὦγ [)αῃΐθ] ΟΥ̓ 8026 ΟἾἾΘΡ ῬΘΥβοῃ, ΒΥ Υ δέίο (8 6' 
δνθηῦ, ---ἴον μαὺ ἱΐ νγὰβϑ ΓΔ} βροόΐίκθῃ δα σομῃροβθα οἡ (Π6 βροῖ, ψγῆο Μ1] Ὀ6] αν ὃ -- ψ ὮΥ- 
848 116 διΠοῦ 881 80 {1||6 σοποογηΐησ (ἢ6 οηδ σϑηῦγαὶ ἔδοῦ ἡ Ασαΐῃ, ἢν [88 μ6 ἰῃ ΟὯΘ6 ρασῦ 
νυἱγίυδ!Υ ἀθοϊαγοὰ (μδῦ [6 ἔθ ρ]6 4068 ηοῦ οχίὶβῖ, Οὐ δὴν ῥγίϑδὶ, οὐ ῬιΌρΡϑῖ, δηὰ γοὺ δίϊδν" 
τᾶ Γὰ 8. ΡΓΟΒΌρΡΟΒΘα [μ6 οχἰϑίθησ οὗ θοῦ 3 [1 ἴὑ 18 βαϊὰ, διὸ ὈΥ͂ τΏδῃγ, [μδὺ [86 ὕπο, Ραγίβ' οὗ 
186 νοῦῖς σοῦ σοιῃροθοα Ὀγ ἀΙ ογθηῦ ρογβοηβ δὖ αἰβογθηῦ {ἰπ|68, ΒΟ ἢ ἃ νἱονν που ἴῃ (18 
6886 Ὀ6 Θ΄08}}γ διαὶ [0 ΔΏΥ ῬΓΌΡΟΡ ΤΠΈΟΟΥΥ οὗ ροηιπ6 688. 

Α8 ΕἸΟΒΒ τη ὃ ἢΔ8 8414: ““ Α]} [πγθδ ὑΥΔῪ 88 ὑποιρἢ ἴμ6γ δα {πουσλΐ οοὐ ἀπα τηϑτλουϊζοα 
{πο ῖγ ῥγάγονῦ Ὀοίογοβαπά. .. .. ΤΉΘΥ αὔίοῦ ὯῸ βίσηβ: (ΠῸῪ δἰησ πὸ βιο ἢ βοηρβ οὗ ὑπδῃ8- 
εἰνίησ ἃ5. που]Ἱὰ ᾿νᾶν Ὀθθὴ Ὀθοομΐῃρ ἰη ἴμ6η ἐξ {Ππ Υ Πδα 7.80 ὈΘοῃ ἀο]νογθὰ ἔτοπι (86 διηΐησ 
ἢτο. ΤΒΟΥ ἅγὸ ἴἶκὸ θουνίεμεβ οἰ ἐθθα ἴῃ μϑηϊθη δὶ Θχοϊδηιϑίίοηβ, ὙΒΊΟΒ [ΠΟΥ ἰηϊοστυρῦ ὈΥῪ 
δΌυδο οὗ ΝοΟυς ΒΔ 62ΖΖΑΥ.᾽, [Ὁ τᾶν θὰ ἔυγίθοῦ τϑιηαυκοὰ τὺ [16 οοπάποι οὗ {86 {μγθθ. 
γουΐϊ, 88 σϑργθβθηΐθα σβρθοῦ νου ἔπ (86 ὁὀδποπίοαὶ πα ΔΡΟΟΣΥΡΒΔΙ ρογίίοηβ, 18 πόυηγ οὗ 8 
ἀοιδι]οα οοιμραγίβϑοθ. Εὐναϊὰ, ἴῃ οοηπϑοίΐοη ἢ 0Ππ6 ἔοτλθν, 848 ποιίοϑὰ (86 διηϊηοηΐ ἤΐη688. 
οὗ πογάβ8, δηά ϑηζίγο τοργϑϑαπίδιοη ἴο {16 βυρροβεὰ οἰγουπιϑίδηςοθ οὗ {Π6 6886.6 

ϑύβαννα. 

Ογισιπαὶ Καπσιαρε. 

Ιὴ σοπηθδοίΐοι τὴ [π6 ἔδοι (μαὺ 1Γ86 Αἀάαϊεοη οπε 6 ἃ ϑαβαπηδ, ἴῃ 18 Ἰαησαδοο δηᾶ βέγ]θ 
οοῃίβίηβ ποιιίησς ὕπδὺ πιὶσμῦ ποῖ ὈγοροΥΥ ἤᾶνθ οοιηθ ἔπι (6 ρθὴ οἵ" ἃ Ηδ]θηΐβι, τ οτο 
8 8|580 οεγτοά αἶγθοῖ δηὰ (848 ἰδ ἰ8 ΒρρΟβ6 4) ἱμοοῃίθβίδ θα ουϊάθηοο ὑπδαὺ Ὁ νὰ8 τυ τῦθη 
ἴῃ ατθοκ. Τμῖβ ονίάθποθ, 88 ἴδ 88 Ὑὸ ΚΗΟΥ͂, ν͵Ὧβ8 ἤγβὺ Ὀγουσῃῦ ἔογσαγὰ ὈΥ 0} }ὰ8 Ατὶ- 
οϑησβ, ἰῃ 8 Ἰοϊίοσς ἰο Οτίσθη,δ δῃηὰ 10 866 Π18 8.80 ἴ0 αν δα στϑαῦ νγεῖσῃς αἶβδοὸ τ 0} ΦΘΓομιο. 
Ιῃ τποοάθγῃ (ἰπ|68 ἰῦ [88 Ὀθθῶ δοοαρίθα ἃ8 δοποϊιαδῖνθ ὈΥ διὸ 8 ΒΙὈ]164] οΥἶτῖς8, δηηοησ 
οἴμογβ, 88 ΕὙΊΪΖΒομο, Βογιμοϊάϊ, Ηδνογηΐοκ, 6 ὕεια, Καὶ], Τϑησογκο, ΗδγΖζἔρ ἃ, Οτδί, 
Ἡοϊσπιδηη, Οαυϊπιδηη, δπὰ Φαθη. Υο τοίου ἴο πὸ ρἷδὺ οὐ πογὰβ ἰουηά ἴῃ γψϑῦβοβ δά 
δηὰ ὅδ, τοβρθοιίνοιυ (σχῖνον . . .. σκίσει), ἀῃὰ ἴῃ γϑῦβθϑ ὅϑ8 δηὰ 59 (πρῖνον .. .. πρίσει). 
ΤὨδὺ 1} 18 18. δὴ ἱπιϊϊαιίοα οὗ 8. β' ταν ραγοποπιαβία ἴῃ ἃ ΗΘΌΓΟΥ οὐ δὴ Αγτδμηγδὶο οτἱρίη 8) 
8 ἀφοϊαγθά ἰο ὃ6 ἱπογθάϊθ, δῃὰ, ἔαγίμον, ταῦ 41} οἴἴογιϑ ἴο σϑργοάμοθ ἱξζ ἰῃ ἴπθ686 ἰδη- 
δυδσοθ ᾶνο ρῥγονθα δϑοσίῖνθ. 6] ΖΒΟ ἢ, Βονανογ, ἀο68 ποὺ δήπιϊ (6 ψΑ] αἰ γ οὗὐἨ {8 ἀγρὰ- 
τηθηῖ, ἃ 88γ8: “ Ε)ιωκπιοαϊὶ ρατοποπιακῖαβ πὶ ἰἰπσυΐδ δεπι οῖβ γαοι ἑπιαβ 6886, Αταδῖσα φιοφιιθ 
δισαπηα υδτϑὶο οδιεπαϊ, ἘΕτρο πιλὶϊὲ εδὲ αγσιπιθηίωπι ἱπάθ ρείἑϊυηι.,) 6 ΒΔΌΡΙ Βυὶ}} «180, ἴῃ 

1. ΕΒἰὐπιδίε., Ῥ. 869 “ 4 ΟΥὮἁ γοσβϑϑ 14, 80, 31. 61, 62. 8 Εἰπίεἰε. ὧν ἀ. Αγροῖς. ϑολγξ., ν. 419. 
4 Ῥγορλ. (. Αἰεεβ Βμηιάδα, ᾿!. 868. ΟΥ, Ηϊαἰς, θα: Βμολ Ῥαπῖοῖ, νη. δ8, δά. 
ὃ Ὑγοιειοίη, Διεαπὶ ἀε διδαη. ρίδι. αὦ Οτνρ., ν. 22. 8. δὲ Ἡαδαεμοὶ ἔγορλεία, οἷς... αὐ ἰος. 
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Ἠΐ8 τοοϑηῦ ἑηϊογοβύρ τ οΠορταΆρἢ,} 18 φαϊο οἵ ἴπ6 ἰδίου ορπίοῃ. Ηῤθ δαγβ ὑμδὶ [86 πηδϑίϊοδ 
ἔτεα (σχῖνος) 88 ποὺ ἃ ῃδίϊνο οἰΐπον οἵ ΒδΌΥΪου οὐ οὗ Ῥαϊδβίίηθ, δβηὰ ἐμαὶ (86 μοὶπι οδὶκ (πρὶνο:) 
88 πού ρἰδηίοα ἴῃ ρᾶγκ8. Απαὰ δ βυρροΒβεβ ἰδμδῖ (86 πᾶπιθβ οἵ [8886 ἔγθθδ ποσὰ δυ δι υἱοὰ 
ὃν ἴδε ἱἰγαπείαίον ἴον ἴμο86 οὗ οογίδίῃ οἴμοῦβ ἐουπά ἴῃ .ι18 ἰαχί, ἰπ ογάθὺ ἴο ἰαγιίδίθ ἰῃ ατοοκ 
ΓΔΟΥΘ ΟἸΟΒΟΙῪ {η6 Ἰαἰύδν᾽᾿ Β ραγοποιηδϑίαβ. [πάθϑὰ, ἴῃ {86 ϑυγίδο νϑγβίοῃ ψὸ πη4], ἰηβίθδα οἱ ἴδ8 
ταδϑιίοι, {86 ρΡἰβίδομίο ὑγθθ, δηὰ ἔογ (π6 ΒοΪπὶ οἍΚ [86 ρομμαστϑηδίθ ἔσθ. Βυὶ}}] βῃονβ [ὈΓΙΒΟΡ 
Ποῦ δδδὶὶγ {86 Οτϑοὶς τα δαίου τσ ἤανο Ὀθθη ἰθᾶ, 1 μα ἔοπηὰ {16 ἸΔΓ6 Γ᾽ ψόογὰβ ἰη ἤσοῦτον, 
--- πδιον, ραβίοζα (Ατδιηδῖς, πιαδιϊον 6) ἀπ γἰπιπιοη, ---ῖο δαορί, 88 βἰπιῖ]δν ἴῃ δουπα, σχῖνο: 
δηὰ πρῖνος. Ηδ 8180 δηάβ, 838 Βα ἰδίηϊκϑβ, 4 οἴϑδῦ δχϑιηρῖὶοὲ οὗ ἃ ἔδϊϊυσο ἴῃ ἰγαῃβίδιϊίοη ἰὼ {6 

ὙγΟΓ 8 καὶ ἤρχοντο οὗ γ6γ86 6, ἰη 186 ΠΧ Χ. νεγβίοη οὗ (86 Ὀοοϊ; ἸΝΝΩΣῚ μανίηρ, 88 88 ΞΌρροββρδ, 

Ὀδοῃ τοϑδᾶ ἰηϑίοδα οὗ ἽΝ. Ηδ τηδϊηϊαὶη8β, τηόσθοόνοσ, [μὲ Τμοοδοίίοη᾽ Β ἰοχὺ οὗ οὖν Ὀοοῖ 

οδῃ Ὀ6 688}}γ τηδεγθά ἰπίο Ηρθῦγον, Μοβῖ οὗ (86 οχδιιρῖοβ οἵ Ηδθογαΐβιβ, Βοσγανον, τ ϊεἢ 
86 ἔουπά ἱῃπ ϑυβᾶηηδ, 88 ἴῃ [Π6 οἵπερ Αἀάϊιϊομβ, ἃγα δἰ πυρὶ δυο ἢ 88 παρ ῦ Πᾶνα Ὀδοη 
Ἔχρθοιβὰ ἔτγομι ἃ ββῦβοῃ Ὅ1ο, ψὮ}]6 βρβακίηρ δηᾶ νυϊησ [86 Οτὐθοκ Ἰδηρίδρθ, τγγὰ8 δὴ 1β8γδε]- 
ἰϊθ Ὁγ Ὀἰγοι, οἀπιοαιοα 48 8ῃ Ιβγϑϑὶ 6 ἴῃ [86 1 ογδίατο οἵ ἷβ παίΐοῃ, δῃὰ ψ8ὸ υἱηρσίοα ΟὨϊοΙ͂Υ 

ὙΠῸ 15γα 6 }1068 ἴῃ (6 οἷν], Ββοοΐδὶ, δηὰ το] σίουβ ᾿μὐθγοοῦγθο οὗ 116. 

Οτηιειΐρδγιοδ8. 

9υ 118 Αὐτίοδηαθ, 88 ΔΙΓΟδαγ ποίϊοοᾶ, βοοπλβ ἴο Ββανο Ὁ ἰμ8 ἄγδὶ ττῖζοῦ 80 δἰξαπιρίοά 
δ  ΐηρ πΚ6 ἃ οὐ ἶσα] οχδπιϊηδίίοῃ οὗ {π6 ργθβθὴηῖ σόσκ. [Ιἢ 18 Ἰδίθον ἴο Οτίρϑη, 86 6815 ἰΐ 
σύγγραμμα νεωτερικὸν καὶ πεπλασμένον, ἀλη γαΐβο8, ἴῃ δΒιιὈϑίδηοθ, ΒΟ ἢ ΟὈ]θοϊοὨ 8 ἃραϊπδὺ ἰὺ 88 

ἔο!]ονβ: ὑμδὺ 16 γα 18 ϑοιηδί ὲπσ ααΐϊΐθ ἴοο {μοδισίοαὶ πῃ [86 γεργεβθηίδίοη οὗ [88 βοθῃβ οἵ (86 
οοηνίοἰΐοη οὗ {π6 ἔπτο δ᾽ άθγβϑ; {παὖ δὲ δὰ βουρῃῦ ἴῃ νδΐῃ ἔγοιῃ [16 96 ν»ν8 οὗ 18. ἀδὺ [86 ῥτὸ- 
ἀυοιΐοπ οὗ δυγιβίηρσ οογτεβροηαΐηρσ [0 {86 ραγοῃομπιδβίβ ἔουηὰ ἴῃ νϑσβ. ὅδ δηὰ δ; [μδὶ ἰΐ 18 ποί 

ἸΚοὶγ ὕνδὺ [16 ὅονθ, δ [86 {π|ὸ τῆθα [86 βίου 18 βυρροβθὰ ἴο ἢδνθ θθθὴ Ὑγίιθη, δδ 80 
ΤΑΌΘὮ Ρονγον ἀοἸοσαίοα ἴο [Π6πὶ 88 ἴο Ὀ6 8016 ἴο δἀ͵ιᾶσα (86 νὶἕθ οὗ 8 ζίπο ἴο ἀθϑί; οὗ, ἰΐ 
Ββαϑθαμηδ νγᾶϑ ηοὶ [86 νἱὶξο οὗ Κὶπο Φοδοίπ), [πα π, (μδὶ ἴπ6 οἰτουπηβίαποθδ οὗ [86 Φοδοῖπι οἵ (86 

ΒΙΟΓΥ ΓΘ ἠοῖ Βιι0 ἢ 88 τχῊ Βῃου ἃ ἢδγα γθϑβοὴ [0 ὀχρβθοί ἰῃ ἴ86 ο886 οὗ ἃ γϑοθηΐ οϑρίϊνθ; (μδὺ 
(86 ποῦῖκ ναβ ποὶ ἴο Ὀ6 ἔουηᾶ πῃ οσοπηοδοίίΐοη πῖτῃ μὲ Βοοῖς οἵ Πδηΐοὶ τ ῖς ἢ ντα8 τοοορπϊζοά 

ὉΥ ἴδ6 δον; [μδῖ πὸ ργορβϑὶ ποιὰ ἢδνθ τηδὰθ 86 οὗ βυοῖ 8 [ογπὶ αυοίδιϊοη 88 88 ὁ0η6 

ἔουπὰ ἰπ νον. ὅ8; 8ηἃ [μα [Π6 5Β|}]6 οὗ [Π|6 σοταροϑβί(ἰοπ ἀο68 ποῖ οοστεβροπὰ πῆι 1μδὲ οὗ (6 
Βοοκ οὗ Πεαηῖοὶ. Οτίσϑη ππδᾶθ βοίῃδ Κὶπὰ οὗ ἃ γοϊοϊπάδὺ ἰο δι οὗ {1686 οὐήθοίίομβ, Ὀπὶ γ͵8 
ἴϑτ' ΘΟ ΡὮ ἔγοιμ σοι ρ οί6}γ τοέαϊησ (θὰ. Μογϑονοσ, (6 ἀπο υ ἴ68 σοὶ (818. ΘΑΥΙΥ ἩΤΙΙΟΣ 

ἔουπά ἴῃ ϑυβδῆπβ ὈΥ 0 Ἰη6 88 δα μδιυβϑῖ ἴπ6 1181, Αἰἱοηιίοι μ88 Ὀθθη 6816 ἃ Ὁ νγίοιιβ οὐ 108 

ἴο ἴπ6 ἀἰβογουὶυ ὙᾺΥ ἰπ Εἰς Ὦ (86 οἶνὶϊ ργόσθβϑ βθγα ἀθβοῦ θα τᾶ8 οοπαποίοα ; ἴο (Π6 ιαϑ8.γ 

ΤΩΔΠΏΘΥ ἴῃ πΒΐοὮ [Π6 Θοηἀοιημπδίΐζοῃ τγᾶβ ργοῃοιησθοά, οη [86 δίῃ] ἰδ βυϊοΩΥ οὗ ὕνγο ρΘΓΒΟη8, 
πἰτμουϊ ορρογίαη ον Ὀοίηρ; Αἰ] ονγθα ἔον δυϊάθηοο ἴῃ σους, ΟΥ ΘΩΥ ἔασι μοῦ δχατηϊπδίίου οὗ [6 

6888 ὙΝΑΙΘΥΟΙ ; ἴο [86 ἱπαϊβοτὶπιϊπαίθ δηὰ οχίσανασδηῦ ργαΐῖβα δοοοσα θὰ ἰὸ γουπο πιθπ; [0 [88 

σΘΏΘΓΑΙ ἱποοηβίβίθου οὗ (Π6 ομαγδοίεσ οἵ ᾿δηϊοὶ, 88 βοτθ ἀδθρίοιεᾶ, τῖῖὰ 64 ΟΕ 1 Ὠἰδίοτίο 

Τδπΐθὶ; ἴο 86 ἔδοι ἐμδὺ μ ἰθ πιϑὰθ ἴο οοῃάοπηῃ οὔθ οὗ 186 οἰάθσβ θεΐογθ ἢθ 888 μοαγὰ [86 

οοπίγδαίοίογυ δυϊάθηοα οὗ [86 οἵμοΣ, οὐ ἩΒΙΟὮ βας ἢ οοπάδιηπαίίοπ 18 οβύθΒ᾽ Ὁ. Ὀδϑθὰ; δηὰ ἴὸ 

[86 ἱπογϑάϊθ]6 βαρροβί(ίοπ (μδὶ Τϑᾶπῖο] 18 8016, ποι διαπαάϊπρ μἷβ γοῦν] 685, ὕο γασογβθ, ὈΥ͂ 

ἃ ὙοΓά, 8 δβοϊϑιπῃ Ἰυάϊοῖαὶ ἀδοϊβίοη οὗ (86 ϑδαπμιθάσγιη. ΕῸΡ {1686 δῃηα οἴμ᾽ ΓΤ Ά80η9, πιοϑὺ 

ΒΙΌ]ο 4] δια ἀοπίβ ἰὰ πιοάδγῃ {ἴπη68 πᾶνο ἀστοοά ἰπ ργοπουποίηρς [86 δίουυ οὗ ϑυβδηπα πού ΟὨΪΥ 

88 ϑΔηϊηρ ἴῃ ργΟ ΔΌΪ τν, θα 85 Ὀδίησ ἰδίου! 8}}γ δηὰ Ἰοσίο ΠΥ ἱπῃ ροββὶ ὉΪ8. 
ΤΟ πιοβὲ δοσαρίδοϊθ ἔΠΘΟγῪ οὗ ἰ[8 οτὶσίῃ, ὁχοθριΐϊησ σογίαίῃ τηδίζοτβ οὗ ἀοίδὶϊ, υσμῖ οἷ 86θπὶ ἰ0 

8 ἱποοποϊυβῖνα, 18 {μαι οὗ ΒΡνὮ]], 288 ἰουπὰ ἴῃ (86 σοῦ ἀῦονο αἰϊπὰθὰ ἰο. Ηδ βμονβ ἰδδὺ ἃ 

ἰδ! το, ἈΡΡΑΓΘΠΕΥ οὗ ΒαὈγ]οηΐδη οὐ σΐη, οχἰ βία διηοὴρ {86 96 )8 ἴῃ δηςϊθῃῦ Εἰπ168, Δπα ΜὴῚ8ϑ 

τοΐουτοα ἰο Ὁ Οτΐσοα δηὰ Φϑτγοπιθ, τυ ιϊο ἴῃ 108 ΘΒβθη14) ἔδαῦΓ6 8, ἈργΘθ8 τι (86 ΒίΟΥΥ ἷπ ΟἹ 
ῬΟΟΙ,, δηὰ πιίρεν ΘΑ 8}}γ αν ἔογιμδὰ {μ6 Ὀδεῖ8 οὗ ἰῖ. ὙΤὮΒ τιβῆΠΟΓ, ΠΠΌσθόνοσ, ἰὰ σι ΐο}} δ086- 

ΡΒ (4 πίἴὶᾳ., χ. 10, 8ὶ 6, χί. 2, 8 7), διὰ Τ)δοάοιίοῃ, 85 νν6}} 88 οι [86 Κι γτγῖδο ὑγβῃβι δι 0η8, 
ἀ68] πὶ τι τὰ6 Ἡἰδύουυ, βῆονγβ ἐμαὶ 10 88 ουστοηῦ ἴῃ αἰ ογοπὶ ἔογπιθ, δῃὰ ρἶνθβ ἃ Βἰπὶ αἶβὸ οἵ [80 
τηθοῖ μοᾶϑ ὉῪ π βίοι ἰδ δἰιϊαϊποα 118 ῥτθβθπὶ βιαρθ. ὙΤῈΜ6 Βρθοΐδὶ τῃηοῖἦνθ, δοοογάΐϊησ τὸ ΒηΜ, 
ὙἩΪΟἢ ἸΔῪ αὖ ἴμ6 ἐουπάδιίοη οὗ ον Ὀοοῖς ἰπ 18 ρεσωζίαγ γεαίαγεβ, [μι ἴδ, ΜὨΙσὮ 16 {8 διῖδοτ, 

ὈΥ βάἀάϊίοπβ απὰ οὔδησεβ, ο πιουϊὰ (μ6 ἰγδαϊίοη ἰπδίο ἃ σογίαίῃ ἀθβηΐτ ἔοσπι, 8ῃὰ πι8κθ ἴΐ 

1 Ὧὰαε Α»Ρολ. ϑιυδαππα- Βμολ, Ἀ. 61] ὦ 
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ἴδδοβ οογίδϊῃ ουϊάθηϊ ἰθββοηβ, Μγἃ8 ἴ0 σοίογι ἴ86 ῃῃϑῖμβοά οἵ οσοηάποίίζηρ ἰαρδὶ ῥγοοθβϑβ68, δηὰ 
Θδρθοΐδ!ν ἴο οογγθοῖ (6 δῦυδθ βργϊηρσίηρ ἔγομι [86 ρῥυίποῖρ!α (μαῦ το ϊίηθδθθβ 6 γὸ βυβηοίοης 
ἴο σοηνΐος οὗ (86 πιοδί μοίρθοιβ οἴδηβο. Ηθ ρμῖνοβ δῇ δχϑρὶθ ἴγοπι 86 (ἰπ|6 οὗ δίηοῃ ΔΓ 
διμθίδομ, 80 ᾿νϑὰ δῦ 6 Ὀοχίπηϊηρ οὗ [6 ἔγβῦ οθηύυγΥ Ὀοθίογο ΟἸγὶβι, ἰο δον {16 ἔθαγίιὶ 
ΘΟΠΒΘαΌΘΏΘΘΒ ὙΒΊΟΒ βοπιοίϊπηθβ το βα! θα ἴσοι ἱξ. ἫϊΪΤ8Β οὐ δΒοὴ Ῥἃ8 ὈΠ᾿ΌΒΟΪΥ σοηἀθηηποα το 
ἄφδι δὲ 16 ᾿ἰπβισδιοη οὗ ἃ μοβιῖϊο οἰΐαθ, ἀμ οα {16 ὑθβειοην οὗ ὕννο ῬθυβΟὴ8 ὙΠῸ ὙΘΥΘ 
θηνίουϑ οὗ ἴΠ6 Δι 6 γ᾽ 5 ἰπῆσθπος πὶ 6 Κίησ, δηὰ τῆῸ Ὀδδ᾽ 68, ἃ8 ϑαδαιάυςθοβ, μαίθα Εἶπ ἃΒ 
8 τηοβῦ ὈΣΓΓΘΣ δηὰ πηγοϊ θην ΡΟ] οὶ Ορρορθηῖ, ϑοἢ δὰ νοῦ παίυγα! ν δἰϊγδοίθὰ στοαῦ 
διίοηὔοη. τοι (818 ρογίοα, δηὰ την δ. ἢ οἰΓο 8 Δ ΏΠ68, 88 Βγἢ}] {μΐ πη κ8 18 βῃονῃ Ὀγ (86 
οητο ἰθηάθηογ δηὰ βρίτὶϊ, 48 Ὑ6}} ἃ58 [86 Θχίθγηδὶ ἰδαΐαγεβ οἵ {Π6 ὈοΟΪ,, ἄγοβα {πὸ Ηἰβίογυ οἵ 
δυδαηηϑ ἴῃ [8.6 φΘηοΓΑὶ ἔοσι ἰῃ ἩΔΪΟΝ 6 ΠΟῪ ροξβθβ8 ἰῖ. ὙμἊμε ἔδοῦ {μαῦ ἐδ πιυδὶ Ὀ6 Ἰοοκοὰ 
ὈΡΟῦ 88 8ὴ ασααεϊϊίοπ ἴἰο [86 Βοοῖκ οὗ [)αῃΐς6ὶ, δμὰ ὑπαὶ [Π6 ΟΒδυδοῖου οὗ ἴπὸ ατοοκ οὗ 6 ΟΧΧ, 
ΨΘΥΒΙΟῺ οὗ [86 τοῦ βυρχεϑῖβ ἃ ἰδίθ οὔϊσίη, ἃγῸ 8160 ἔδυογδϊθ ἴο βυς 8ἃ [ΠΘΟΣΥ. 

ΒΕῚ, ΑΝ ΤῊΕΒ ΠΒΑΘΟΝ. 

Οτρίπαὶ Γαπσυασε. 

ἘΛΟΒΒΟΤΏ βϑϑιη8ϑ ἴο ἢανὸ ργονθᾶ ῥγεῖιυ ΘΟμΟ] υβν Υ ὑπαὺ [6 ἰαχῦ οὐ το Τμοοδοίϊοι 
Ὀαδοὰ ἢ18 νογβίοη οἵ 6] δῃὰ (ῃ86 Ὀγᾶροῃ, 88 ΜΜ6}} 88 {πᾶ0 οἵ [86 οἴδιον Δαάϊιοη8 ἴο 1)8ῃ16], 
ἯΔ5 ἰμαἱ οὗ (Ὁ ΠΧΧ. Ακςοοτάϊηρ ἰο [})16 ὑδϑβίπποῦγ οὗ Οτίσοη, ΕπβοὈία8, Φ γοπθ, δηα οἴ γα, 

1ξ τ ῃοΐ οχίδηϊ ἰη ΗἩΘΌΓΟΥ ἴῃ ἰλοὶγ ἀαγ. Εταρσηιθηΐδ οὗ [Π6 δίουυ ψμίοῦ, 88 ΖιηΖ3 (πίη Κ8, 
ΔΙῸΒΘ δὖ [86 ἴἰπι οὗ 186 Ταγσιχηβ οὐ [86 Ηδρίορταρῃδ, ἀο ἱπάδοὰ 5ι}}} οχιϑὺ ἴῃ Αγδιηδὶς δπὰ 
Βεοῦτονσ. Βυῦ {ΠπογῸ ἃ.Θ 8ΌΒοΟ] 6] ὯΟ ἴγϑοθβ, ἰη 186 οχίδηϊ ἰοχὶ οὗ {16 ΧΧ',, οἵ 118 Ὀοίησς 
8 ἰΓαπϑδιίΐοῃη. 118 ΗΘ γδίβπιβ δύ ΟὨΪΥ διιολ 88 ἴπ6 ἔγϑθαιιθηῦ ΓΘοῦσγΘησ6 οὗ καί, Δηἀ καὶ εἶτε, 
πίοι, ἱπαθθα, ἃγὸ ἰο ὈΘ6 ἔουπὰ δνογυνθθγα ἰπ ατοοκ ποσκβ ψυϊτίθ ὈΥ Φ6ν 8} Δα ΠΟΥβ. 
Ις 'δβ θδθὴ ἱπουρῦ Ὀγ δοιμα {πῶὺ Δ ΟΥΤΟΣ οὗ ἰγδηβίδιϊου. ὁσοιτβ ἴῃ (μ6 ἢγβύ υϑγβθ, ἱερεύς 
θοΐηρσ δῃρροβθὰ (0 Ὀ6 {π6 τϑηδοσγίηρ ἔον ἹΓΤ9, τ μΐοῖ ποσὰ 180 τηθϑῃ8 “ὁ οουγίάον.᾽" Απά ἰδ 
85 Ὀθθὼ {πουρῶΐ ἰο ἔδυον (μἷ8 νἱϑυν ("αὶ Τμεοαοίζοῃ βαγ8 ποιμίηρ δῦουϊ Πδηΐθ}᾽8 Ὀοίησ 8 
τοδί. ΒΒυὶ 1 που]ὰ βθϑιῃ, ἔσοπι δὶ ἐππτηρα ἰαίο]ν ἕο] ονϑ, ὑμαῦ βιὰ 0 } δὴ ορίηΐοη οδηποὶ ὉΘ 
οοττοοί, βίποθ ϑδηΐοὶ 18 ἤοσὸ ς᾽] δα συμβιωτὴς τοῦ βασιλέως, νν Ὠϊο ἢ πουϊὰ Ὀ6 ἐδυϊοϊορίοςὶ! 1 ἢθ 
διδὰ }υδὲ Ὀθέογθ Ὀθθη πϑιηθὰ 8 οουγιογ. Μογθονου, [86 οοηΐθηῖδβ οἵ [Π|6 νουὶς [56], 80 ἴδ ἃ8 
ΔΟΥ αϑογὰ δὴγ ονίάθησο νι σαϑροοῦ ὕο {86 ἰΐη6 δπὰ ρἷδοο οὗ οοπιροβί(ίοῃ, ἀγὸ ἀδοίάοα!γ ἴῃ 
ἕανοσ οὗ ἃ ἀτϑοκ οσγίρίηδὶ. 

Οεποωϊΐϊηθη 623. 

Οὐ δοςουμῃΐ οὗ [8 ΔηΔΟΏ ΤΟΙ 5Π|8 ἀπ ΠΙ ΕΥΑΤΎ ΘΧΙΓΑν ρΆΏ668, πιοϑὺ οὗ σῇ οἢ ἤανθ ὈΘΘῺ σΟΙ- 
τηρηἰοα οὐ ἴῃ {86 ποῖθ8 δαίον, [86 παττδίίνα οὗ Β6] δηὰ {116 θγασοῦ ἢ88 Ὀθθη τοσαγὰθα Ὀγ τποὐ- 
ΘΓῚ ΟΥ|6 8 σοΠΘΓΆΪΥ, 88 Μ6}} ἃ8 ὈΥ δοπιθ ΟἸ γἰ βία βο}ο]αγβ ἰῃ δηοίθηῦ {1Π|68, 88 ἩΒΟΙΪΥ ναπίϊηρ 
ἴῃ σεαμαΐπθηθ88. Ασοοογάϊηρ ἴο 118 {{|6 ἴῃ 16 ΟΥ̓Χ, νογβίομ, ἰὉ γὰ8 τυ τἴθη Ὀγ 8 οογίδϊη Απὶ- 
Ὀδοῦπι, βοὴ οὗ Φοβῃπδ, οὗ 186 ἰγίθα οὗ [μον]. ὙΠοτα 8 {{{|6 ἀουθδὺ ἰδὲ ἴ[η6 ΗΔΌΌΔΚΟΚ, οὔθ ν- 
τϊδ6 ΚΟ 88 ργορ Ποῦ, 18 τηοδηΐϊ, δηα {πΠαὶ [86 ργϑβϑηῦ οοιηροβιτίοη 8 ἴδίκθη ἔγοπι δοῖηθ ρβθυά- 
ΘρΊ στρ 8] σοῦῖς τ ἢ 8 δβογ δοἃ ἴο Εἴτα, οΥ 18 ἰὑβ6} {παὺ ποῦ. Αὐμδηδβίυβ, ἱπάθϑά, 
τηϑ Κ68 Γϑίθσθμηοθ ἴο Βαροὺχ, ᾿Αμβακοὺμ, Ἐ(ζεχιὴλ καὶ Δανιὴλ ψευδεπίγραφα. 

Ῥγοοῖβ οἵ [Π6 ἸοσθμδρῪ ομαγαοίοσ οἵ [η6 υγοῦὶς ἀγὸ ἴο Ὀ6 ἔουηὰ (1) ἷπ [86 ἔδει ἰμαῦ απίοὶ 
8 ο]]6ἃ ἃ ῥγίθβῦ ἃη4 γοῖ 8β οοπίουπαοα πῖϊ ἢ [μ6 ργορμοὶ Πδηΐοὶ. (2) ΤὨϊΐβ ᾿θϑαπίθὶ 18. βαίὶ ἴο 
βανο ἀδβίτογβα [6 ἰδπιρία οὗ Β6] (841) αὖ Βδουϊοη. υϊλ ἔγοπι οἵμον ογθαϊ Ὁ]8. ἐθβε ΠἸΟΕΥ 
(Βετοά., ἰ. 188, ϑίγδθο, χνὶ. 1, Αὐγίδη, Ἐσζροαῖι. Αἰδς., νἱϊ. 11), ΣΧογχοβ ρυαηάοτοα πὰ ἀ6- 
δίσογοα ἷἱξ ου 18 τοΐαγη ἔγοτῃ ὅτθθοο (Β. 6. 479). (8) [ὑ 8 ταργθβθηϊθα μδὺ {π6 πογβὶρ οὗ 
᾿ἰνίησ βοσρεῃῦβ γγ8ἃ8 ργδοι θα αὖ Βδθγίοη. Βαὺ (818 18 ἴῃ ἀϊγθοῖ ορροβίτοη ἤο τιμαὶ 18 Κπονη 
εἷο βανθ Ὀ6θὴ ἔστ οὗ (Π6 τεὶἰσίουβ τἰτθ8 οὗ ἔμ6 Βδθυ]οηΐδπβ δηὰ Ρογβίδηβιδ Πϊοάογιβ δίοι]ιι9 
(Ἰ. 9) μδ8 ἱπάθδα θθϑῃ οἰϊθὰ ἰπ βιιρροτγὶ οὗ βας ἢ ἃ ργδοίίςθ' Ηδ β88γ8 : ἐπὶ δὲ τῶν γονάτων αὐτῆς 
εἰστήκεισαν λέοντες δύο καὶ πλησίον ὄφεις ὑπερμεγέθεις ἀργυροῖ. Βαϊ ἰὶ 8 ονϊάδης [αὶ ἢ6 ᾽8. βρολκ- 

1 Εἰκίείε. ἱπ ἀ. ᾿Αροῖς. δολγί., Ῥρ. 422, 436, 478. 4 γογίγαχε, Ῥ. 123. 
8 Οἱ Ῥό!προν, ᾿πείάονμλμηι μ. ὕμαοκίλινη, Ρρ. 801-454 ; Βοπιηθο, Απείοθς ον. ᾿ 106, 1}. 26 7.) 847 {., δι 7γαπϑ» 

ααϊονς οΓ λα δος. γον Βιδ. Αγολ.. 11.. Ῥρ. 29-ἴϑ, 346-862. 8.66, αἰδο, Ὠοὺο8 ἀα ἰοο..) ὈδΙΟΤ. 
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ἴῃ ΒΩ ΡΪῪ οὗἨ οογίδίη Θπι ὈΪ]6Ππ|8 ἴῃ {86 ἔθ ρ]6 οὗ Β6], δηὰ ἱΐ νουἹὰ δ6 δύ 848 ῬΓΟΡΟΥ ἴο ἱπέεῦ 
ἔγοτῃ [818 ραββϑαρα {π8} ᾿ἰνίησ ΠΙΟἢ8 ΜΟΓΘ ΟΥΒΕΙρροα δὲ ΒΟΥ ]ΟΩ 88 ἴπδι ᾿ἡνίησ βουροηῖδ ἔποστο 
γοροῖνοα αἰνίπα Βοῦογβ, ΤῈΘ βυρροδί(ἰοη οὗ 8.8012,} (μδὺ ἃ ο]οβϑθ το διλοηβΐρ δν Βᾶνο οχ- 
ἰβιθὰ Ὀδύπσθθῃ ὑμ6 γο]σίουβ ουδβίοπιβ οὗ Εργρῦ ---- ὙΠΘΓΘ (16 πουβῃΐρ οὗ βογροηΐθ ἀἰὰ βδοίπδ!ν 
Εχἰδβὺ --- δηα τμοβὲ οὗ Βδθγίοη, 18 τὶ πουῦ 08818 πὶ ἔδοι.3 

9 6 μὴ (πΐηΚ8 {ΠῸ του γ88 τγθη 88 8 ἔδ 0] 6. ““ Τηο δῖον," ΒΘ 8δγ8, “" που]ὰ γαργοδθηΐϊ 
ἷπ ἃ ΟΙΘΑΣ ἰἰσῃῦ 186 ψΟΓΓ ΒΒ] ΘΒΒΏ 688 οὗ [Π6 ῥυγἱθβίθ οὗ ἰδ ΓΥ 88 οὐδοῦ ἀρδϊηδὺ (86 ρονγοῦ οὗ {86 
ἴσα αοά. δὰ 41 [86 ἀϊ ΕΠ οὐ] 168 αἴ ΒΑρΡΘαΡ ΟΥ̓ βἰπκ ἰηΐο τθγα Ὁ. 6Γ8 οἵ σοιηροβιτἰοη.᾽ 80 
αἶδο, δδεθηϊ αν ἘΠΟΒΒΟΤΩ δηὰ ΕὙΪΖΒΟΠθ. ΜοΥΧ 08]]8 10 ἃ Ευτηογοιβ 5αιϊγα.δ ΒουΒοΪ αὐ ̓ 8 οὗ 
116 ορίἰπΐου ὑπδῦ 10 ΤΩΔΥ Ὦανα μϑα βοπιὸ 8818 ἴῃ 8 συστοηῦ Ἰοσοπα σομοθγηΐηρ Πδηΐοὶ, ἩΒΙ ἢ ττ88 
ΘὨΪΑτσοα δηᾶ ρυΐ ἴῃ ἰΐ8 ῥγθβοῃῦ ἔογσῃ ἴῃ Εργρὺ ὉΥ βοπὶ “" ΗἨδθῦδκυκ (86 βοη οἵ Φοβδυδ.᾽; 
ΤὨΘ σοηίοηίβθ ἔυγη 88} ἰΟ]ΟΓΔΌΪΝ 8816 ουϊάθηςθ οὗ 118 Ἐργρίϊδη οὐὔἱσίῃ. Αηὰ δβϑβυϊηΐησ ἰμδὶ ἱξ 
ζογμ θα ἃ ραγὶ οὗ [86 ΑἸοχαπασγίδη νογϑίοη οὗ [6 Βοοὸκ οἵ [δηΐοὶ, --- ἰδ 18 80 οἰ ὈῪ ΓΘ εδυ8 
(ἀν. 11) δπὰ Τογ δὴ (226 1ᾳοἱ., χνὶλ.; Οὐπίγα Ῥεγοῆ., 1Χ.) ---- [8 ἀδῖθ οδὴ Ὀ6 ἰηΐοστοα σὰ 
Β ΠΟ ηῦ ΔΟΟΌΓΔΟΥ. 

" 

Ἐϑιϊηιαϊίοη Οὗ δε Ααἀαϊοηδ ἴῃ ἰλὸ Οὐγίδίίαπ Ολωγοῆ. 

δίπος 186 ΑἀαἑοπΒ ἡ γα ἔουπα ἴῃ οοηποοίΐοη τὶ (16 σδῃουΐοαὶ Πδη16] ἴῃ [86 νογβίοῃ οὗ 
{0 ΤΧΧ.., [Δ6Ὺ τὸ οἴζθη αυοϊθα Ὀγ ὈΟΐΒ (6 ατθοὶς δηὰ [,αὐΐη ἔδίμοτβ, σἱμουῦ ἀἰβοσγὶ πιΐηδ- 
(ἴοη, 88 Θοηϑεμπδηῦ ρᾶγίβ οὗ {παι Ὀοοὶς. ϑο ἢ οὗ ὑπ6 ἔδίμογβ, βουνοῦ, 88 δεοορίθα ΟἿΪΥ 186 
Ἡεῦτον οδποη γα]θοῖθα Βθ. Ὅ9ῦ|' πᾶνε πὸ ουϊάθηςθ, βονγανονῦ, [πδὺ [ΠΟΥ ΤΘΓΟ ποῖ τοσαγαθα 
88 Ὀοΐηρ {0}}Υ οὐ 8 ἰδνϑὶ ὙΠῸ [86 Τοιμδίηαογ οὗ (π6 Ὀοοΐκ, ἀπῈ}} [86 οΥ οἰ ςἾ8ῃ8 οὗ 7] Αἰτῖςα- 
Ὠ0.8 Ο8]16ἃ αἰὐοηςίοη ἴο [16 βιιθ᾽οοῦ. Φογοθ ποίίοθβ [πὸ δῦβϑηοθ οὗ (π6860 ρϑγίϑ ἔτοπι ἴπ6ὸ Η6- 
Ὀγον ΒΙΌ]6, δηὰ τῇ 116 τη κίηρ' ἢῸ σοι 8 Οὐ {6 ἰτηβοὶ ἢ βθθ πῃ (0 δοσορί (ἢ6 δϑιϊπιδὶθ οὗ 
Ἐυβο υβ ἀπὰ ΑΡρο]]πατὶβ, το βρθαὶς οὗ 186 ““ 2068 ᾽ οὗ Βεὶ δὰ ϑυβδῆηα. Αἱ θδῃΐοὶ 111}. 28, 
Ὧ6 5[πιΡῚῪ 64}}8 αὐἱθηοι ἰο 186 ϑοηρς οὗ {μ6 ΤΉτοο ΟἸἸάγθη, “’ ᾿οδῦ Β6 βῃοιϊαὰ δρρϑθᾶῦ ἴο μαᾶνθ 
ονου]οοκρὰ 1.4 Ὑμοοάοτγοῖ, ἃ ἀϊβεῖρὶθ οἵ ΟΠ γυβοβίοπη δηα οὔθ οὗ (86 Ὀδϑὺ δου θηϊδίο 8 
οὗ [16 ατεοκ σμυγοι, τηλᾶθ σομμτηθηῖδ οα [86 ϑοηρ οὗ [π6 ΤΏγΘοο ΟΒ]άγθῃ, Ὀὰΐ ρᾶ5868 ον γ [86 
οἴμον ὑπὸ Αἀάιείοηβ ἰπ βἰθησθ. ὙνΏ1|6 ῬογοὨγοηΐαδ, ἃ σΟΠ ΘΠ ΡΟΓΆΓΥ οὗ Φθγοπιθ, τὸ ττοῖθ 
ὃ. ΘΟΠΙΠΘΏΪΆΓΥ ΟἿ ΙΔΠΥ͂ ὈΟΟΚΒ οὗ [Π6 Ο]α Τοδίδιηθηῖ, υδίηρ ἔογ [86 ταοβῦ ραγὺ [86 ϑιγγίδο, Βρθβδκϑ 
οὗ (86 Ὠγηῃ (ϑοὴς οὗ [806 ΤΉγοο ΟἸΣ]άσθη) 88 ποὺ Ὀθίηρ ἔουπὰ ἴῃ ἴμ6 ΗΘ ΌΓΟΘΥ οὐ υτῖδο 
ΒΙΡ]6. 

Ιὴ σψϑδῦ ἰ8 Κπουση 88 (Π6 “" δι Πομηοίσυ οὗ ΝΊΘΘΡΒΟΙΕΒ,,, τὸ 88 ραϊγίγο οἵ Οοπβίδηςπο- 
οἶδ, Α. Ρ. 828, [ῃ6 ὈοΟκ8 οὗ ϑδουίρίυγο 8. διγδησθα ἰῃ [ἄγθ6 οἰα88568: (1) ὙΏδ σδηοπίοδὶ, 
(2) τὰς ἀϊβραϊοα, ἀπὰ (8) [86 Δροσσυρμαὶ. Αἰμοηρ ὑπ6 ἰδύίον 18 οἰδβββὰ ϑυβδηηα. ΤὨΐ8 οἸ888ὶ- 
δοαδιίοη ἀϊὰ ηοὶ οτὶσίπαῦο τὶ ἢ ΝΙΊΘΘΡΒοΓα 8, Ὀαὺ 18 τοξοστθά ἴο ἃ τυ οἢ Θδυϊ ον ρογοά, δηα τλδῪ 
Ἔνθ ἀδίβ θεῖ ἰο [86 ἔουγἢ! σοηἴαυσγ. Αραίη, ἰὴ ἃ οδίϑδίορῃῃια οὗ [86 ὈοΟΚδ οὗ [86 ΒΙὈ]6 ὉΥῪ 
ἘΡ6ὰ “688 οἵ [86 ΝΙ αβιογσίδῃ ΟΒυτοῖ ({1818) ἅτὸ ἱποϊυά θα ““ ϑυδβαπηδ ᾽᾽ δῃὰ [86 ὁ“ 168860}  δηΐοὶ "" 
(ΒΕΙ δπὰ 86 Ὀταρσοι). δ ἴῃ ΜΆ. οὗ (86 ϑγυγίδο ΒΙ ]6 ον ἴῃ 116 ὕὐ ἰνουβι ιν ΠΑ ΌΓΑΓΥ δ Οδι- 
Ὀγάσε, Επρίαηά, {86 Βοοῖκς οὗ Π)8πη16] οἱ] ]ονγβ [ἢ 6 ὕνγοϊ νο πιΐηοῦ ρσορθίβ, δῃᾶ 885 ἴμ6 Αἀάαϊίίου, 
Β6] δηὰ {86 Ὠσγαροι, σ ἢ }]6 δυβᾶπηδ ἰβ ἔουπα Ὀοίννοθη ΒυΓ ἢ δπὰ Ἐβίμοῦ. ΟΕὙΥΘΡΌΣΥ ὈΔΓ Ηδ6- 
Ὀγθθιιβ, {6 Ἰαδὺ οἵ (6 στοαῦ ϑιυτίδῃ ττὶῦο ΥΒ,᾽᾽ ΤηΔ6 ἃ σοι Δ ΤῪ οἡ (6 ΑἀάϊομΒ ἴο Π8ῃ- 
16], 88 Μ6]1 48 βοπιθ οἵβογβ οὗ {π6ὸ ΟἹα Ταβίατηθηῦ ἈΡΟΟΥΥΡΙΔ] θοοῖ8, Ὀαΐ βθθῖλβ ἢοΐ ἴο αν σϑ- 
φϑγάθα ([Π6Π| 88 οὗ δαυδὶ τϑηκ ψ 10} (Πο86 οὗ 1{Π16 ΠΕΌγονν σδηοη. δ 

Ιῃ {ἰπ|68 πιογὰ τηοάθγῃ πὸ πὰ Εγαβηγιϑ, 056 νθνβ οἡ {Π|686 Β ] οῖβ βηδρϑα βὸ ἰδγσϑὶγ 
ἰποβα οὗ οἵμοὺ Ἰοδάϑσβ οἵ ἴμ6 Βοζοντηδίίοῃ, βροακίησ οἵ {π6 Δάάἰιϊοη δ ἴο 1)8ηΐ6] πῖῖ ΟἾΠΟΡ 

ΔΡΟΟΥΥΡὮ ΔΙ ὈΟΟΚΒ 88 δανίπο Ὀθθη γϑοθὶ να ἱπῖο “' Θοο]οϑἰδϑίϊοαὶ 86.᾽ ΑΒ ἰΐ τεβρθεῖβ (6 δὺ- 
ΤΟΥ Υ ἴο Ὀ6 4᾿οὐνοὰ (Β6πὶ, ἢ6 ἄοαβ πού βθθῖῃ ἴο 6 αυΐΐθ βθι{16ὰ ἴῃ Ϊ8 ορἰπίοη. [ΠΟΥ ΒΑΥ8, 
οὗ “δυβᾶπηδ, Βοὶ, ΗΔΌΌΔΚυΚκ, δπὰ 186 γασοη,᾽᾽ (μι ΠΟῪ “ὁ ρρϑᾶγ ἴο Ὀ6 Ρῥγοίυ βρίσιια] 
ῬΟΘΙΏΒ ; ἔον [Πρὶν πϑπιθ8 δά πηὶξ οὗ ἃ ΒΥ: 0}16 τηρδηΐηρ.᾽ αγ᾽βίδας, ποννονοῦ, 8 ΘαυΪν ἐγ πὰ 
οὗ αἰ πον, δηὰ δέον νασγαβ ῥγοΐθβϑου οὗ ᾿ΠΘΟΪΟσΎ δὖ Β88]6, ρυιῖΐβ ἴπ686 Ααἀαϊτοπδ διιοης [Π6 
ὈΟΟΚΒ ΠΟΥ ΔΡΟΟΣΥρμδὶ δπὰ ἰο Ὀ6 σοπάδιηποὶ. ὙΤμθ ΕὙΘΠΟΙ Β0]6 πο. οιμδηδίθα ἔγοπα" 
Οαϊνίη, ρα] βοα τ 6πὶ ἃ8 Μ)6}} ἃ8 (86 τοπιδιηΐηρ δροσσγυρ) αὶ [οταΐαγα οὗ 6 ΟἹα Τοβιδιαθοῖ, 
ἴῃ ἃ βορασγαΐδ νοϊιπηθ, 88 Ὀθίηρ οὗ ἱῃξέουίοῦ ναϊαθ. [π {86 ἰβίοτυ οὗ (π6 ἘΠρ] 88} Β10]6, 186 

1 Εὐπίοῖς., 1. Ρ. 528. 35. Ἠδηϊϊθδου, ἑάεσι, ἰ.. 106 ζ εἰ Ῥαδείμι. 
8 Ατί “ςΒ5Ά4].᾽} ἰὴ βομθη ΚΟ} 5 Βἰδ. 1.22. 4 Οὐπι. ἵπ απ. Ῥγα,, διὰ δὲ σὲ! δ8. 
ἃ Ὑοερίκοῖϊ, διὸ. ἐπὶ ἰλε ΟἈ.. ν. 282. 6 Ὑγεδίοοίς, ἑάενι, Ῥ. 242. 
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Αἀάαϊοπβ ἰο Ῥδηΐοὶ πᾶνθ σΘΏΘΓΑΙΥ Ὁ 6] ἃ ἴῃ {86 βδιηθ δϑιϊπηδίίομ ἃ8 οἵποὺ σου οὗ [890 
βθτὴθ ο14855. [Ιἢ (86 Βοῃδὴ Οδίμοϊῖο Ομ αγος, οὐ [86 οἶμον μδηάᾶ, βίηοθ (86 Οουμποῖὶϊ οὗ Τγθαΐ, 
μοῦ δανθ Ὀθδη Ὀυΐ ΤΆΓ6 ἰηδίδηςθβ οἱ ἀΐββοηῦ ἔσοπι 1(8 ἀϑοϊβίοη ὈῪ τ οἢ [π686 ΑΔα᾿ 08 ὑγο τ 
Ῥἰδεϑᾶ διχοησ [Π6 “ βδογϑα δηὰ οδῃοηΐοαὶ ᾽᾽ στϑοογὰβ οὗ Ογἰβιίϊδη ἔα! Εθη [86 τϑιμδίῃβ οὗ 
ἕα ολαβδίε ϑιεδαπης ἀθ Βαδυίοη ἅτ 8.}}} οχ δ᾽ διὑθα ἴῃ [86 οαιμ θα] οὗ Τουϊοῦδθ. 

29 ᾿ 



ΤΗΒΕ ΑΡΘΙΤΙΟΝΒ ΤΟ ὈΑΛΝΊΕΙ,. 

«αεπααπεσικεναα ἤἰροτευτατεστσεπεεντεν 

ΤΗΕ ῬΕΑΥΕΒΕ ΟΕ ΑΖΑΒΙΑΒ ΑΝῸ ΤΗῊΗΕ Β5ΟΝ6 ΟΕ ΤΗΕ ΤΗΒΕΕ 
ΟΗΙΠΌΒΕΝ. 

1. ΑἈΡΤΕΕ {Π|8 ΤΔΏΠΟΡ ὑπθῃ ῥγαγθᾶ Απδπίββ, δηα Ασατγίδβ, δῃὰ ΜΠ686], απ ββϑηρ 
ῬΓΑΙΒΕΒ (0 {86 Ιογτὰ σὴ {Π6 Κιηρ οομτηδπαρα {μαὶ (Π6Υ βου] 6 οδβὶ ἱπῖο δὲ 

2 ἴσγπδοθ. Απᾶ Αζαγίδβ βϑίοοα μῷ, δῃὰ ργδαγυϑα ἴῃ {18 ΤΏ ΠΟΥ ; Δπα οροηΐηρ πἷδ του ἢ 
[6 ρᾶνθ ὑβδηκβ ἰο ὑΠ6 1,ογὰ τὰ ΠΙ8 ΘΟ Ρϑηΐοηβ ἴῃ (Π6 τηϊάδὲ οὗ ἐΠ6 τα οὗ 6 ζτ- 
866 ΜΒΙΟὮ (μ6 ΟΠ] ἀδ8π5 δα πιδᾶθ ὀχοθοαϊηρ μοί, δῃὰ [ΠΘῪ β]ὰ,} 

8 ΒΒΙεββϑᾶ δγί ἴδου, Ο [τὰ ἀοά οἵ ουν ἔβιμογβ, δῃα δτί ἰο ὃὈ6 ργαϊβϑα; δῃὰ [ΠΥ Π8 16 ἰ5 
4 ρσ]ονι θα ὅ ἔογ ϑνθσιωογθ ; ἔοσ (μὰ ατγί στη ύθουβ ἴῃ 411 ἐλε ἐδέησε ἰμδὶ [Ποὺ παβὲ ἀοῃθ ἴο 

18; γ68, {Γ{Ὲ6 αγὸ 811 [ΠΥ πΟΥΚΒ, απα (ΠΥ γΑΥΒ γέ Υἱσαῖ, δηα 8}1 (ΠΥ Ἰπάρστηθηίδ ἔστια.ἢ 
ὅ Απα ἴῃ 8]} ἐλὲ ἐλίπσε (μὲ ἰΒοὰ παϑὲ Ὀγουρηϊ ὑροπ π8, ἀπὰ ἀροπ (ἘῪ ὅ ΠΟΙΥ οἷν οἵ 

οὖν ἔδύμογβ, ούθπ ΘΓΌΒΑ] η, ὑΠοὰ μαβὺ θχθουϊρα ἰγὰθ Ἰυαρστηθηίβ ; δ ἴου δοοογάϊΐμρ' ἴὸ 
ἰγα ἢ δπα Ἰπάρτηθηΐ αἰάβὲ ὑμοὺ Ὀγὶησ 411 {Π686 ἐλέησε ὉρΟῚ τ8 θδοδδῈ οὗἨ ΟἿΣ 5128. 

θ Εν ψγὸ Βᾶνθ βἰπηθᾶ ἰῃ 4]}7 δηὰ δοίϑα ἰδ] οβαῖν, (0 7411 δνσαν ἢ ἔγοτῃ ἴπ66; Ὑε6δ᾽ 
7 ἵῃ 8}} ἐῤλέπφε ᾶνθ γὸ βἰπηϑᾶ,}0 δηάὰ ποὺ οὔογϑᾶ [ἢ δοτηπιϑηἀπηθηΐβ οὗ ἰῃγ Ἰανν ἢ 

ΠΟΙ Κορὺ ἐλεηι, ΘΙ 6 Ρ ἀ0η6 88 που Παβὶ δοπιτηβηδϑα τι, {παι 10 τηϊριῦ ΡῸ γγ6}} ψ 1 
8 8. Απάὰ πονν 2 4]] (πα μου παβὺ Ὀγουρθῦ ροη ἃ8, δηὰ 4]} 12 (μι ἴποὰ παϑὶ ἀθῃθ 
9 ἴο 8, βου Βαϑί ἄοηδ ἰῃ ἰγτὰθ ἡυάστηθηῦ. Απηᾶ δου ἀϊάδὲ ἀ 6] ν  τ8 ἰμΐο {π6 Βαπᾶβ 

οὗ Οὔτ δηθῃἶθβ, ἰν7]688 δῃα τηοδὺ μοβί]6 δροβίβίθβ,᾿"" δηὰ [0 δὴ υπ͵αδί Κἰηρ, δηὰ (89 
0 τηοβὶ σ]οκϑα ἴῃ 411 {Π6 ρῥαγὶ.δ Απάᾶ ποῦν γγὔὸ σϑπηοῦ Ορθη ΟἿΓ ποῦ 8 ; ἴΠ6Γ6 [88 
1 σοπιθ 16 βῇδπ)θ δηὰ γδϑργοδοῦ ἰοὺ {Πγ βϑγυϑηίβ, δῃὰ ἰὼ ἱμϑῖὰ {μαὺ όγβηῖρ (866. Ὠ 6- 

Ἰΐνονγ Ἶ 8 ποί ὯΡ ὙΒΟΙ]Υ, ἔου ΓΠῪ Πδπ6᾽Β Βαῖκθ, ποι  Ὺ ἀἰβδηπῃ)] 16 τποὰ (ὮΥ οονθηδηί ; 
12 πὰ οδι86 ποῦ (ΠΥ ΤΩΘΤΟΥ͂ 0 ἀθρατγί ἔγοτὰ τ8, ἔοσ ἐγ θοϊονθὰ ΑὈγαμδπη᾿ Β β8κ6, δῃὰ [οῦ 
18 τῃγ βογνϑηΐ 18880᾽8 Β8Κ6, δῃά 707 (ΠΥ ΒΟΙΥ Βγ861᾽Β Β8ῖκθ ; βίῃοα ἴμοὰ ἀϊαάβί βρεβξκ ἴο 

1Π6 πὶ πα ῥτγοπηΐβθ,." (Πδὲ ἐδοις σου] θϑὲ τα] εἶ ρὶν {μοῖν βοϑα 848 {86 βίδσβ οὗ ἤδᾶνβῃ, 
14 δηά 88 [86 βαπᾶ ὑροὴ 2 {Π6 868 βῆοσθ. ΕὉγ γχϑ, Ο [ωογὰ, βανα Ὀδοοιηθ ἢ 1668 {π8ῃ 

ΔΗΥ͂ ὨΔιίοη, 2 δηἃ 8.6 Βυτῃ]αὐθα 35. (18 ΔΑΥ ἴῃ 4}} ὑπ ϑαγῦὰ 26 Ὀθουβθ οὗ ΟἿΓ 58͵η8. 
16 ΝοΙιμον ἰ8 (Δ 6 γ6 δἱ {Π18 εἴπ ὑγίποθ, ΟΥ Ῥσορῇθί, οὐ Ἰθδᾶδγ, οὐ Ὀυσγηΐ οἴογίησ, ΟΥ 880- 

τ ἤσθ, ΟΥ πηϑδδί οὔδγϊηρ,2 6 ΟΥ̓ ἱποθῆβθ, ΟΥ ρἶδοβθ ἰο οδθσ (86 ἔγυϊιβ Ὁ ὈΘΙΟσΘ ἴΠ66, δηὰ 
10 ἰο πα τρθσου. Νϑνδυί 6 1688 ἰπ ἃ Ὀγοίζθη ἤοαγί δηὰ 8 δοῃίσιῖα ἢ βρί τὶ 1οῦ ὰ8 Ὀ6 80- 

Μερ. 1,32. -- ὦ ΑΟ Υ. : πὰ ΠΥ πα κοὰ ἴω ἐδ6 πιίἀδὲ οὗ ἔπ ἦχο, ὑσαίαίπρ Οοά, διὰ Ὀϊοκαίηρ ἐδο τὰ. ΤΉδΏ Αξασίοδ 
δορά Ψψ»Ὁ δπά ὑσγαγοὰ οἱ ἐμ]8 ΔΉΠΟΥ  δηῃά οροηΐωκ δία τοῦ ἢ ἴῃ {πο τα δὲ οὗὨ ἰπ6 το, βαϊὰ (ζ0] οσσίης (09 νοσείου οὗ 
Ἰποουοϊίοῃ. 1 μδγϑ σομάοζοι δοοογάϊηρ ἰοὸ σι ἐσϑοθ᾽ α ἰοχὶ οὗ ἔμ ΥΧ, Βοτο, δὰ ἰπσουκποῦξ, π}ομ6 οἰμοτνείϑο ἰπάΐ- 
εδἴθα.) 
τ, 8-6. - 5 4. Υ. : [ὮΥ ὭΔΙ)6 45 ποτ ἰοὸ Ὅο ῥταϊδοᾶ (αἰνετός ; δίξοοι ουταΐίνο, τ ἢ ΑἸὰ. δὰ Οο., τοδὰ αἰνετόν) δσιά 

εἰοτὶ ἢ οἀ. δ αγε (σα (ἀληϑιναί ; ἀλήθεια, 11. 111. ΧΙ]. 6].. θαι, δοοοτάϊης ἴο Ετίέδοοδο, ὕἰξ “ Ἰοοῖν δυπρί εἰοῦς "} 
4 ογπῖία Απά. δ [Ὠο (σον 5 841η0 δἀἀδὰ ἰπ 49. 90. 148. οὗ Τηοοά.). 4 ἠμάκτησηΐξ. Τ Ἄππα ἴῃ 41} (ω6 ΤὨδοὰ.). 
8. οοτῃπιἰἐἰθα Ἰπἰα ΠΥ, ἀδραγίηκ (ἠνομήσαμεν ἀποστῆναι. Ἐοτ ἴδο Ἰδιίοῦ 1Π1. ΧΙΠ. δ). τοδὰ ἀποστάντες). 

όσα. 7-9. -- 9... Υ. : ογιῖία γοα. 10 ἐγοδραδιυϑά. 11 ΦΥ͂ οοο)δηἀτηθη δ (ἸΤἸἸθοὰ. οὔ δ τοῦ νόμον). 12 ὍΓοτο- 
4οτο (καὶ νῦν. ΤὨοοά. πέγίκοα οὐν ἰἢ9 Ἰδέϊον). 15 ΟΥ̓ΟΥῪ ἑλίηφ. 24 Ἰαννοδα (ΤὨοοά. οΣοὶΐδ ἡμῶν, δηὰ ἐδο καί Ὀοΐοτθ 
ἐχθίστων) δι Τλΐ68 χποδὲ Ὠδίθίι] ἤογβακοτα οὐ ΘΟ. 18ὃ ποτὶ]ά. 

νεβ. 10-18. --- ἸΔΑ.Υ͂, : γὸ ΓΘ ὈδοΟπι0 ἃ (1 στοά, {08 ἘτΙ ἔσβομο, ἐγενήθη [0 ἐγενήθημεν, ἀινὰ ἔπ ἀδίνο ἰππίδδὰ οἵ τῶν 
δούλων, εἴς., οὗ σοὰ. (ἢἷ4.). 111 Υοὶ (μή . Τμοοά., μὴ δύ) ἀοἰίτοεν. 18 (1δὲ., δεα! 7.) 3 ἴ΄ὸ σΒοσυ (ὡς ; ΤὨοοά., οἷς) 
δου δεῖ βροΐῖσῃ δὰ ῥτγοχιΐβοά. 30 (δὲ ἐἑεέλ Ὄροῦ. 
γα. 146-11. --ῷἍ ΑΟΥΤΟ : ὅτ’ Ὀδοοῖῶθ. 33 (1{1., αἱ ἐλ6 παέξίο.) 8 ὕὍο Κορὶ ππᾶοξ (ὁσμὲν ταπεινοί). ἹἝ οὈϊδοα 

(προσφορά). 55 ἐδοτίδοφ(] τοπάθτ τηοτῸ 1ἰἴ6:8}}}., ἤ9 οοπίσίιο (600 ῬΕ. οἱ. 17) ποασὲ (ἰἰξ., δοιαὶ, θὰ πνεύματι ἴο Με) 
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17 οορίοα, 848 πῃ Ὀυγηΐ οἴου ηρθ ἢ οὗ Τϑπι8 δπα Ὀθ]]ΟΟΪ8, ἀπ 88 2 ἰπ ἔθη ὑπουβϑηαβ 
οὗ δαί Ἰατηθθ. 800 ἰοὺ ΟὟΣ βδουῆςθ γϑβα]ὶ ὃ ἱπ (ΠΥ βῖρμε {818 ἀΔΥ, πὰ ον δἰοποπιθηΐ 

18 μείογθ [Π66 ;" οῦ (ΠΟΥ͂ ΑΓ6 ποὺ βῃδτιαθά ὃ [παὺ ρυὺ {πον ἰγυδῦ ἰπ (π66. Απάᾶ πο γγϑ 
19 2Ζ0]]ον (Π66 ὁ σἱτἢ 411 οἷν Πδαγῖ, πα 6 68. {π66, δῃὰ 866 1 ἰῃγ ἴδοθι Ῥαΐ δ 

Ὠοΐ 0 βῃ8ῃη)6; Ραΐ 468] τ ϊζ 8 αἰΐοσ τἢγ Ἰουϊηρ πη η6 88,5 δπα δοοοσάϊηρσ [0 {Π6 
20 {}]π688 οὐ (ΠΥ πότου. Απαὰ ἀθ] γογ " 8 4180 βοοογαϊηρ ἴο {80 τηλγνϑίουβ ὑγότ8,}9 

ΔΠα σὶνθ ἸΟΣΥ (0 {ΠΥ πϑπιθ, Ο [οτά. Απὰᾶ ]οἱ 8]} (θὰ τηδί ἀο (ἈῪ βογναπίβ δυγί 
21 δ6 ἰχγηθα Όδοκ ; ̓ ) δηά 1δἱ ὑπϑῖὰ Ὀ6 Ραϊ ἴο δίιδπιθ ᾿ἢ ἴῃ 4}} ἐλεῖγ ρονον, 18 δῃὰ Ἰοὺ {ποὶγ 
22 βίγθηρίῃ Ὀ6 ὈΓΟΚΘᾺ ; ̓᾽ 16 1δ ἐῃθὼ Κηον ὑπᾶῦὺ ποὺ τὶ [μογά, ἰμ0 ον αοά,,ὁ διυὰ 

δ᾽ογίουβ ονϑὺ ὑπ6 τσ! 0]6 νγουν]Ἱά. 
22 Αμπὰ ψ θη {μον Βαά οκϑὺ [Π6 ὑῃγθθ 411 αἱ ὁῃοθ ἰωΐο ὑπὸ ΓὌΓΩΔΟΘ δηα 86 [ὈΓΏ80Θ 

38 {ΠΟΤΟΌΡΉΪΥ δρΊον νυ} Βούθῃ {{π|68 118 808] Πθδῖ --- Δ ἤθη (6 Ὠδα τγΟνῃ 
{Π6ῃ ἰῃ, {πΠ6 ἢ (Πο086 ψ0 ᾿ι8α (τόν ΓΠθη ἴῃ σγαγὸ Δ ον ἴδια, Ὀὰὺ [Π6 ΟὐΘΥΒ δῦ ὁ 

24 ἢγθ ὕμ 66 ἴμθπὶ παρῃίῃϑ, πα ἴον, ἀπά ρἱτος, δβὰ ἑασσοίΒ. Απάὰ {π6 βδπιθ βγθαηχθᾶ 
25 ἴον ἄῦονθ ὑμ6 ἔυγηδοθ δρουΐ ΤΟΥ͂ πίη σα ἷ 8.7 Απὰ ἰὑ ραϑ86α ουνῦ ἐπγουρἘ,᾽ 5 ἀπά βού 
20 ἢγθ ἴο ᾿ 18οβ6 Ὁ ΟΠ δ] ἀδθδπβ ἰξ Του πα ἀρουῦ (86 ἔαγπδοθ. Βΐ δὴ 3: 8ηρ6] οὗ [π6 [υοτὰ 

ΟΆΤΩ6 ἀονγῃ ἰπΐο ἴπ6 ονϑὴ ἰορϑίμογ τε ἢ Α Ζατῖδ8 ἀπὰ Ηἷ8 ἢ6]]οὐτβ, δῃα βιποίθ ὑΠ6 ἤδιηθ 
21 οἵ 1π6 ἤτο ουϊ οἵ [π6 οὐϑῃ, ἀπᾶ πιδᾶδ ἐπ υχϊάϑὲ οὗ {ῃ9 [γπασθ 48 ὑμουρἢ ἃ ψἱπὰ οἵ 

ἄδην δα ροῃθ Εἰββίησ ἐπγου σῇ ἴζ; δῃὰ 3. 186 ἤγε ἰουοῃ θα ἔπδαι ποί αἱ 4]},33 πϑι Π Θ᾽ 
28 δυτῦ ΠΟΡ ἰγο ]Θα ἴθ. Απάᾶ ἰδ ηρ ἀρ {πεῖν νοῖοθβ 3 (86 [ΠΓ66, 88 ουΐ οὗ ὁῃ6 
ΤΩΟ ἢ, ὈΓαβοα ἀπ 25 σου ἤδα δηὰ Ὀ]6ββθα (ἀοῆ ἴῃ {86 ἔμγμπδοθ, βαυίηρ, 

29 ΒΒΙ6ββρᾷ δῇ ἕπου, Ο Ιοστὰ (οἄ οὗ οἷν ἔβίοΓδ ; 
Αμὰ ἰο θ6 ργαϊβθά δηᾷ ϑχδ]ιθα δθονα 4]}} ἴου θυϑσ. 

80 Απὰ Ὀ]Θβθθὰ ἐθ (ΠΥ ρ]ουίΐουβ δῃα ΒΟΙΥ͂ ἤδη: ' 
Ἀπὰ ἴο Ὀ6 ρῥΓαϊβθα δὰ ϑχαϊθα δῦονβ 4]] ἴὺ. θυ σ. 

81 ΒΙοββϑθά δτγὲ ἴβμοὰ ἴῃ ὅδ ἰθιωρ]β οὗ (μΐπθ ΠΟΙΪΥ͂ δβΊουΥ : . 
Απμπά (0 ὃ6 ῥγαϊβϑθα δηὰ ρ]ου θα δθονϑ 8}] ἔοσ θυϑσ. 

82 ΒΒΙ6ββθᾶ αγ ποὺ ὑπαὶ ὈθμοἸ ἀθϑὺ (86 ἀδρίδα, 
«πὰ δ5ἰζλδβὲ ἄροη {86 ΘμΘΓΌ ὈΪτΩ8 : 
Απῃά (0 ΡῈ ρῥγαΐβθα δηα ὀχαϊυθα δρθουϑ 411 [0 γ ϑυϑῦ. 

ὃ8 ΒΙΘβεθᾶ γί (Ποὺ οἡ {πὸ ρ]ογίουβ [ἤγοηθ οὗἩ (ΠΥ ΚΙπράοῃι : 
Απά [ο ὃ6 ργαϊβθα 8δῃηὰ ρ]ογ ἢδα ἀθονθ 8]1] [Ὁ δυϑσ. 

84 ΒΒΙ6ββθὰ δὐὲ ἴδοι πὶ (Π6 ἡττωδιηθηΐ οἵ ἤθάυθῃ : 
Ἀπά δθονϑ 81] ἴο Ὀ6 ρῥγαϊβθα δῃὰ ρἹογι βϑα ἴῸΓ ΘΥϑυ. 

8ὃ8δ Ο0 8]} γ ψόσκβ οὗ ἔο 1,οτά, 01688 γα 6 1οτὰ: 
Ῥγαΐβο δπηα οχδὶῖ τὴ δῦουϑ 81] ἴοσ δυδὺ. 

86 Ο γὲ Βϑαάνθῃβ, 1688 γ8 {Π6 1οτᾷ: Ξ 
Ῥγαῖβο δῃὰ οχϑὶὶ ἢἷπὶ δῦονο ἃ]} 0 ̓  ΟουΥ̓ϑυῦυ. 

87 Ο γε δηρϑὶβ οὗ (Π6 [μογά, Ὁ]688 γὸ (Π6 [μοτγὰ : 
ῬΓβ186 δηά ὄχαὶὲ Ὠΐτπὰ ἀῦονθ 81] [ῸΓ ουύϑυ. 

δὰ δὴ Βα ῖθ. 1 ζέζε δίῃ ἔμο Ὀυχοὺ ΟΥὗδτίπα (688 ἰη Οοὐά. 26. 231). 5. ἀελ8. 8. Ὅο (γενέσθω). 4 δηὰ ργαπὲ 
[δὶ τἸ0σὲ ΠΥ ὙΟΙΪΥ κὸ δΐον [ῃ86 (καὶ ἡ ἐξίλασις ἕμπροσθέν σον. Τὶ τοϊζξ Ὀ6 τοηῃάοζοά “ δηὰ Ὀ6 88 δὴ δίοῃομϑηῖ --- ἃ 
Ῥτορίεἰδτίου --- θοΐοτο 866.) Τὴ6 Ρβδαδρβὸ ἱκ σουσυρῖὶ, δηᾶ 1 μαγο δἀοριθα ΕΣ ἰχϑομβθ᾿Ὲ οοπ θοῖπτο. 1ὰ ἔμο ΟυΧΧ, τὴ6 Ρδ6- 
Βδρο ΤΩ: καὶ ἐξιλάσαι ὄπισθέν σον. ἘῸΣ ἴδ6 δοοοῃά νοχὰ, Τποοά. χτοδὰ ἐκτελέσαι, ΟΣ, δοοοτάϊηρ ἴο βοὴ Μ 53, ἐκτε- 
λείσθω. Α.ΟὙὝὟ. 1{οἱἹοννοὰ ἰδ Δέον). δ᾽ 8}}8}} (δοχηθ Μί33., οὗ Τποοὰ. Βδγτο {86 ἐπέ γο) Ὡοΐ Ὀ6 οοπΐουπῃαοσα (οἷ. 

γον. 21). 
οι. 183-22. -- 6 Ῥουπηᾶ ΟῊ]Υ ἴῃ δ]. 229. 231. σο. ΤΑ... : οπιέία δυᾶ. 8 (ἐπιείκεια. ΟἿ. ὙΥ]δὰ. 11. 18 ; χίΐ, 18 ; 

Βδσιιοὶ ἱἰ. 27.) 9 γιη]εἰτιὰθ οὗὁὨ ἐπῪ τρστοίοα. Ὠοϊίγος (286. 49. 6]. οπι. καί). 10 (θαυμάσιά σον.) 11 ϑρῃδλιηρά, 
12 ροῃξοιπάοά. 18 ῬΟΘΡ δπὰ τἰχδῦ (τδτζ., ὃν ΓὮῪ ᾿οισεῦ απὰ πιίρλι. ἸΤἸΤῺο ΟΤοοῖς ἰ6 ἀπὸ πάσης δυναστείας , 88. 91. 
106. 148. 228. ΑΙά. ρτοῦχ δυνάμεως καί ἴο ἔμ Ἰδδὶ τγοχὰ). 1. ([μἰ.. ὀγοΐεη ἴῃ Ῥίεεεκ.) 15 αῃᾳᾷ (85 δοιὴθ Μ58, οὗὮ 
ἸΤμοοὰ.) οἰ. 16 Αοοοτάϊης ἰο Τηοοάᾶ., μόνος ἰΒ τοδὰ δξον θεός ; ἐακί. γεε., Ὀοΐοσχθ κύριος, ἴο Β οὮ 111. ΧΙ, δὶ. ὑγτοῦχ 
δο ἀγίίς]ο. 

γοῦρ. 23, Ὦ. -Ἴ Α. Υ͂. : Αμπὰ ἐδο Κίς δ δοσυδῃί, ἰδὲ ρυΐ ἐμόπι ἰη, οοδϑοὰ Ὡοῦ ἰ0 δῖχο ἐπ6 οὐδ Βοὺ ψ τ τοκίῶ -- 
Ταλτα., παρλίλα --- υἱϊε, ἴον, δηὰ σπΔ}} γοοὰ, δο ἐμδὺ ὑπο διιο βίχοδπιοά ζοσί ἢ δΌοτο [6 ΣΏΔΟΟ ΤΟΥ δηὰ Ὠἷηο οὐδ. 

τοῖο ἰδ δοοογαίΐης ἴο ΤΠ οοὰ. 
ψογο. 256-28. --Ἰ8.Ὰ, Ψ. : γαδηϑᾶ ἐβσουζῇ (Τποοά., διώδευσο ἴοΣ διεξώδενσεν). 19 Ὀυζτηΐ (ἐνεπύρισεν). Ὁ (ἀγεςἷο.) 

31: [6 (90 Τμποοά.). 852 δα (ΤὨοοὰ., ὡς ἴοΣ ὡσεί) ἐξέ λαά δεεκ ἃ ταοϊδὺ (Ἰρδτᾷ., ἐφοῖ τυ ίδυ πα πὶ πὰ, δὸ ται. 5 (καθόλου ; 
τηοοά., τὸ καθ. ΟΥ̓́. Αοίεα ἰν. 18.) ἈἩ Τοὴ (ΤΊιοοά., τότε ἴοΓ ἀναλαβόντες δέ). 25 ογιῖίς διὰ (846 62.). 

εκ. 329-68. --- 5 ΟΥἡ δοοουηξ οὗ ἐδ ΔΩ αἰ ογοηοορ Ὀδένγθοῃ ἐδ τΤογβίοῃ οὗ ΤὨθοἀοί οι, ζο0]]οὐγοὰ ὈΥ ἐμο Α. Υ͂. διὰ 
ἴδει οἵ [6 ΕΧΧ.. 1 δτο ᾿οΐϊ απίουοσποὰ ἔδο Α. Υ. 1 τθθθο Τοσβοα διὰ στο ἰμοροη ἀϑ γ Ὀ6]ον,, ἃ ἰσϑησιδέίοη οὗ [89 
Βουκ 88 ἰουπηά ἴῃ ἴμ6 ΟΠΧΧ., ζο]]ονίης ἘΣ 596 }}6᾽ 5 ἰοχί, 
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ὃ8 Ο 8]} γθ νδίϑσβ ἐπδὺ Ὀ6 ἀῦονϑ {886 ἤθαυθῃ, Ὁ1688 γὸ ἴ86 Ιοτὰ: 
Ῥγδῖβο δηῃᾶ οχϑὶὺ ἶπη ἀθονθ 41] ἴοσ ουϑσ. 

8ὃ9 Ο δ8]] γ6 ροῦγεσβ οὗ {86 [ογὰ, Ὀ]688 γα {86 Τωοσᾶ: 
ῬΓαῖβθ δῃὰ Ὄχϑδὶὶ ΐση δῦογυϑ 8]] ἴὺσ θυϑιυ. 

40 Ο γε βὰῃ 84 τηοοῃ, 0688 γα {86 [τὰ : 
Ῥγβῖὶβα δηὰ ὀχαὶῦὺ Ὠΐτη αῦονϑ 4]] 05 ἜυΥ̓θὺσῦ. 

41 Ο0 γε βίδιβ οὗ ἤδανϑῃ, 01688 γα (86 [οτὰ: 
Ῥγαὶβα δῃὰ οχαϊὶ Ὠΐτη αῦογϑ 811] ἔου θυϑυ. 

42 Ο 6 νδΣΥ͂ ΒΟΨΘΙ δῃᾶ ἀθνν, Ὀ]688 γϑ {πὸ [οχᾶ: 
ῬΓαῖβο δῃά Ὄοχϑὶὶ ἢϊτὰ δῦουθ 8]] ἴὺ0ΓὙ δυύῦϑσ. 

48 Ο 8]} ψ6 πὶϊπᾶβ, Ὁ]688 γ6 ὑπ 1οσά: 
Ῥγδῖβα δῃά οχδὶὺ πὰ ἀῦογϑ 8]] [0 Γ ουϑῦ. 

44 Ο γε ἤτο δηὰ μϑαΐ, 1688 γα (86 [τὰ: 
Ῥγχαΐβθ δηᾶ Ὄχϑὶῦ Ὠἷτὰ ἀῦουθ 411] ζὺσ διυϑυ. 

46 Οὐ γε ἡὙ]ἱπίον δῃὰ βυμημλθγ, 0]688 γ6 {π6 [χὰ : 
Ῥ,αῖ86 δηα δχϑὶ]ὺ Ηἰτὰ ἀῦουοϑ 41] ἴὺ σ᾽ δυϑυ. 

46 Ο γε ον δῃὰ βίογιηβ οὗ βποῦν, [1688 γα ἰδ Τογά: 
Ῥταΐβο δπὰ οχδῖὶὶ ἢἰτὰ αῦονο 81} ζὸῦ δυϑὺ. 

4 Ο γὲ πἰρδμῖβ δῃὰ ἄδυβ, 01688 γα ἱμθ 1ωογὰ: 
Ῥγαῖβο δῃᾶ δχαὶὶ εἶπ 8ῦονο 8]] [ῸΥ θυ σ. 

48 Ο γ6 Ἰρμὶ δπὰ ἀδυίκηθββ, Ὁ1688 γϑ ἴπ6 [οτὰ: 
Ῥγαὶβθ δῃὰ οχα]ϊὲ ῃΐτη δῦονϑ 41] ἴὺσ ουϑυ. 

49 Ο γ6 ἰοθ δῃά οοἹ]ά, 0]688 γϑ ἰδ Ἰωοσά : 
Ῥγταΐδθ δηά οχαδὶὺ ἢἰτὰ δῦονα 81] ἴογ᾽ ουδσ. 

ὅ0 Ο γε ἔτοβὺ δῃά βπον, ὃ]688 γθ ὑπὸ 1οτὰ : 
Ῥγαῖβθ δηα οχαδὶὺ ἢΐτη δῦουϑ 41} [0 Γ δυϑυ. 

δ Ο γε]! ρηηΐηρβ δηὰ οἱουαβ, Ό1688 γθ {86 [ωοσὰ: 
ῬΓαΐβο δηά ὄχϑὶὶ ἢΐτη δῦονϑ 841] [0 Σ Θυϑσ. 

δ2 Οοὺ ἐ86 ραγίῃῃ 01688 {80 1,οτά : 
Ῥγαῖβθ δηα Ὄχϑὶὺ ἢΐπ 4ῦονο 1] ἴ0Γ ΘΥΘσ. 

ὅϑ Ο γοπιουηῃίδίῃβ δπα {16 Ὦ1118, Ὁ]688 γο (86 Τωοτὰ : 
ῬΓαὶβθ δπα Ὄχαὶὺ εἶπ αῦονϑ 4]] ἴὺΓ ΘΥ̓θυ. 

ὅά Ο00 ἃ]] γό ἐλίπφε (παὺ ΤΟΥ ΟἹ {Π6 ΘΑγίῃ, Ὁ1688 γὸ (86 Τοτα: 
ῬΊΆ186 δΔηα οχϑὶὺ Πἷτα αῦονο 4]} Ὁ θυ υ.Ὶ 

ὅδ Οἢ γε ουπίδ᾽ηβ, Ό1688 γ6 (6 Ἰωογτά : 
ῬΓαΐβα δηᾶ ἀχαδὶὲ ΐτη δῦονϑ 8]] ζὺ ουδσ. 

ὅθ Ο γέ 8688 8η4 τίνϑγβ, Ὀ1688 γὸ (Π6 [τά : 
ῬΓδῖ86 δηᾶ οχϑδὶὺ Βίτῃη δῦονυθ 8]] ἴοσ θυ θυ. 

δ Οὐ γε ψἘ4168, δῃὰ ]] (πϑδΐ σβονϑ ἰῃ {16 υγαΐϑσβ, Ὁ1688. γϑ (86 [τ : 
Ῥταΐβα δῃά ὄχα]ί τὰ δῦογα 81] ἴου ὄνου. 

ὅ8 Ο 8]] ψε ἴον]β οὗ ἴΠ6 αἷγ, 1658 γο {π6 1,οτὰ : 
Ῥταῖβα δῃηᾶ οχϑὶὺ ἢἰτη δῦονϑ 8]] ἴὺ ουϑὺ. 

ὅϑ Ο 8]] γθ Ὀθαβίβ δῃὰ οδίϊ]6, Ὁ1688 γϑ [86 1ωοχὰ : 
Ῥχβῖβ6 δῃᾶ δχδ]ὺ Ὠἶτὰ ἀθονο 81] [ὉΓ Θυϑυ. 

00 Ο γό Ομ] άγθ οὗ τρθῃ, Ό]688 γο 86 μοσὰ: 
Ῥγαῖΐβα δῃα δχϑδὶῦ ἰτη ΔῦοΥο 8]] [0Γ ΘΥΘσ. 

6] ΟἾἼβγϑε], 1688 γθ (6 [οτὰ: 
Ῥτδῖβθ 83η4 Ὄδχϑὶὺ ἢΐτῃ δῦονϑ 41] [0 δϑυϑυ. 

62 Ο γε ρῥτἱοβίβ οὗ {89 1,οτὰ, 0]688 γ9 {80 Ἰωογά: 
Ῥγαΐβο δῃά δχαδα]ὶὺ ἢϊπὰ ἀῦονο 81] ἴῸΣ θιυϑυ. 

68 Ο γε βουνϑηίβ οὗ ἴ(π6 [ωοσὰ, Ὁ]688 γο {80 [τᾶ : 
ῬΓαδὶβθ 8)ηαὰ δχϑὶὺ ΐτη δῦουϑ 8]} ἴὺὺ θιυϑυ. 

064 Ο γε βρίγ8 δῃά 8βοι}ὶβ οὗ (Π6 τἱρμίθοιβ, Ὁ]688 γο (μ6 1,ογά : 
Ῥγαΐβα δηά Ὄχϑὶῦ ἢΐπὰ δῦονΘ 41] ἴοσ δνου.. 

66 Ο γε ᾿ιοὶγΥ δῃὰ ΒΌμ}]6 πιθη οὗ μϑαγί, θ]688 γθ 86 [μοσὰ : 
Ῥγαΐβθ6 δηᾶ δχϑ]ὺ ἢΐπὶ ἀθονυθ 8]} [0 ΘΥ̓ϑυ. 

66 Ο Απδηΐβ8, Αζαγίδβ, απαὰὶ Μ115386], Ὁ1688 γϑ (δ 1ωσὰ : 
Ῥγαῖβο δηα οχϑ]ύ ἢΐτ ΔΌΟΥΘ 81] ἴ0 Ὁ διυϑὺ : 



ΑἸΒΙΤΙΟΝΒ ΤῸ ῬΑΝΊΕΙ, 4δὃ 

ΕῸΣ 6 δαί ἀ6]Ἰνογοα 8 ἔγομι ἢ6]], 
Απά βανϑα 8 ἔσγομπι {86 μδηα οὗ ἀδδίῃ, 
Αμὰ ἀ6]Ἰνϑγθὰ 8 οι οὗ {6 τηϊάβί οὗ (6 ἔΣπδοθ απα Ὀυχηΐηρ ἢΠδπθ : 
Ἐνβῃ ουἱ οὗ 86 τηϊάβὲ οὗ ἰῃ6 ἔσθ δίῃ Βθ ἀθ᾽ ἱνουθα 18. 

67 Ο κῖνϑ {πη Κ8 ὑπο {86 1,οτὰ, Ὀθοδυδο ἦδ ἐδ συδοίοαθβ : 
ΕῸΣ ἢΪΐΒ πιθγου ὁπαμγοίδ, [ΟΣ ΘΥΘΥ. 

θ8 Ο 8}} γα {μαὺ νουβὶρ (86 1ωογά, Ὁ]688 89 αοἂ οὗ ροᾶβ, 
Ῥγαῖβθ λέγηι, ἀῃὰ γὶνθ λέπι {Δ η8 : 
ΕῸΓ 18 ΊΘΓΟΥ ἐπα μοί ΤΟΥ ΘΥΘΥ. 

ΤῊΞΒ βοκα ΟΕ ΤῊΒ ΤΉΞΕΕ ΟἨΙΣΌΒΕΧ. 

Ψοτῖα. 1,2. Οἱ Ὁ δη. ᾿ἰϊ. 22, 23, νν ἱοἢ τΠἷ8 Α ἀἀϊ- 
εἷοη 88 δος ἢ ψουἹὰ πδθιγαν ἔρον. 16 Π8Π168 
ἴνϑῃ ἴο ὉΠ ἴῃγθ6 [βγϑ6] 18 γουτἢ δτο τῃοὶς Ηο- 
ΓΟ πα68, ΜὨϊοἢ δγὸ δι. ϑεἰτυ6 ἰοῦ τη6 ΟΠ Α]- 

ἀαὶς ἔογπιβ Τυσπὰ αὖ ὕδη. ἰϊΐϊ. 12, Οπ [6 εἰχηῆ- 
σῆς οὗ ΒΑΌΥ]ΟΠΙ ἈΠ ΠΒΠΊΘΒ, 866 Αποίεπί λ]οη., ἢ]. 
79. -- Τῷ πυρὶ ὑποκαιομένης τῆς καμίνου. "Ϊΐ8 
γοσὺ, ᾿ῃϊοἢ τη 88 1 ΘΙΆΙῪ ἴο δεί ὁη γα ἤγοτη ὃέ- 
πεαϊλ' (Ησιοά., ἵν. 61), Βέθ πὶ ΠΟΙΤΘ ἴο χοίου ἴο 8 
ἤτο ὑθΐο ἢ 18 πηδὰθ Ποῖϊον δηὰ ᾿οϊζεσ, Οἷ. τὴς 
ἸὩΙΧΧ. δὖὺ ὅ6ε. ἰ. 18 (Α. Υ., “ βοιίηρ ᾽)). 

γεν. 4. Ἐπὶ πᾶσιν, ἴὰ 811 ((ἠε (ἀϊη8). 8366 
Κτνῦρεν, ᾿Ἰχνὴ, 41, ΤΣ το Γ ΚΒ Οἱ βυ ἢ; ἃ 080 οὗ 
[818 Ῥσχδροβίιίοη, δηὰ οἴ, Ηοπιοσ, 7έ., ἱν. 178. 

γεσ. ὅ6. “Α ἐπήγαγες ἡμῖν, ὑμαῦ ἴδοι δεῖ 
ῬὈσουσδῦ ὌΡροΩ τ. Νοῦ 84 ἱηίγθαιθης δἰ π} ῆοδ- 
ἐἰοη οὗ τηἷ8 νοσῦ. ΟἿ ΤΧΧ. δι με Υἱ. 19; χὶ. 
11. 

γοτ. 9. ᾿Ανόμων, Ἰατγ]ο88. Τἢο τοΐοσϑησα 18 [Ὁ 
ἴπαι ἀἰϊνῖπο σι]Ὲ δηὰ ρονογηπιθηΐ γονθδ]οὰ ἴῃ [ἢ 6 
ΟΙὰ 1 εφοηδιηοηῖ, ἴο Μοῦ Ὁ6 θα θ 6 Γα 
ΒΊΓΒΩΡΟΙΒ, ΕβῦθοΣ (Αἀὰ. ἷν. 12) ἰ8. τομγεδϑηϊθά 
85 δανίηρ : ἐμίσησα δόξαν ἀνόμων. Οἱ. Βοῃι. ἰ". 
12; 1). 81; δηὰ Οχοιηου β ζκδζ., 8. υ. -- Μίοκῖ 
Ὠοδί]6 δροδίδίϑβθ, ἐχθίστων ἀποστατῶν. ΜίςδδΕΙ1- 
δηὰ ΟἾΠΘΙΒ δαβρθοῖ, θα ποῖ 45 10 ψου]ά δθ6πὶ ΜΠ ἢ 
δι Ποΐθηῦ τοββοη, ὑμδὺ [ἢ ἰοχὺ 8 οογγιιρῦ. ὍΤῇὸ 
Ποδίθθη τπιϊχηϊ Ὀ6 τοραγάθα 48 δροβίβδιββ ἰῃ 0 
Β6Π86 [Πδῦ ΟΥΡΣΊΠΑΙΙΥ 411 Καθ 0 ἔστας Οοὰ. -- 
ΤΙ ἡυάρπιοαι ρτομοῦποθα προὸπ ΝΟΌΌΟ Δα Π62ΖΆΣ, 
ἐξ ἢὨ6 8 τηοϑῃῖ, ΡΡΟΔΓΒ ἴο βοηθοῦν ηδῖ ΆΓΒἢ, 
ἤθη ἰδ ἰδ τοηθιδασθὰ ὉΠάΘΥ τᾶς οἰγοι )- 
δίβηῃς68 --- δἴζου ἴουῦ ΤΘὈΘΙ]ΙΟΠΒ --- 6 πὰ Ὀθθη 
σοΟΙ ΡΟ] οα ἴο ἀοΒΙΤΟΥ͂ 0 ΓΠ 8816), ἃπα δῦ ἰ8 5814 
ἷῃ ΠΙΝ ἔδνοῦ. ΌΥ «εγοηλεῖ, ΕΖΘΚΙΟΘ], δηὰ 818]. 
866 8͵|80 “πεϊεπὲ ήοη., ᾿ϊ., 58 ἢ. ΕἸΘΠΠΟΓΙΏ ΒΆΝ: 
“Τῃ9 σὸν ὙΠῸ μᾷ!18 {Π18 ὈΓΑΥΘΓ ἰπ τῃοὶγ του ἢ 
ὙΆΒ ΥΘΙῪ [{00|0 δεαιιαί πιο ] ὕΠ6 βρὶσὶς νν Ὠἰ ἢ 
80 ὑὕθδι }}γ οἸουμοὰ ὑΠ6 γῬΐίοπμβ, βιι θυ τηδῦ- 
ἔν γβ." (Δ πίοι... Ρ. 420.) βόηιβοῖαι (Δ ηἰοῖξ,, Ὁ. 
1667) εἰϊοα 1:15 νυ86 48 ονϊάθῃοο τῇδ ὅπ ΑΑαϊ- 
[ἴοι τῶβ Ὑστίτἴθη ἴῃ ΓὯ6 Ὅτηθ οὗ Απιοολιιβ Ερὶ ρἢ- 
ΒΏΘ5, δίῃοθ ὍΠ6 Φ6 8 6 Γ0 δοσαϑίομηθα ἴο 08}} [πὶ 
1:6 ;γοαῦοϑυ οὗ Γοργο δίθ8. 

γε. 12. ΒΘ θρίτμοῖ8 δρρ θὰ ἴο ἴΠ6 μαϑιγ- 
ΔΤΟΪΒ 816 ὙΟΣΙΏΥ οὗ ποῖθ. Ομ]ν ἴῃ 2 Οἤτοη. χχ. 
7, ἰδ ΑὈγδἤδι οἰβεῆοσο οδὶ θὰ “16 ὑοϊονοα 
Α. Ὗ., “ἐτίοηᾶ ̓) οὗ Οαοά.᾽" -“Αγιος ἰΒ υϑοα οἵ 
ἈΠΟΌ ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἱπ ἴΠ0 βεη80 οὗ αευοίοα, ρίοιιδ. Ἰὴ 

Νον Τοβιδιμοηῦ ἀδᾶρὸ ἰδ Τοίοσθ, ἢγθὶ, [ὁ ὕἢο86 
ΜὮΟδ66 δβεγνῖςθ (σά δοοθρίϑ ΤΡ ἰϊϊ. 5); βθοοῃάᾶ, 
ἴο ἰμοδὸ 0 ἃτθ οἤοβθη οὗ οὰ (1,18 1ἰ. 28); 
τἶγα, ἴΟ ῬΕΙΒΟΩΒ ὮΟ, ἰπ 8 ὑχζορίοαὶ 8680, ἈΓῸ 
ΒρΡΟΚΘΩ οὗ 88 οογίηρβ, δβαογίἤςοβδ ((οἱ. ἱ. 22); 
ουγιἢ, 1Ὁ 18. ὑδοὰ Ὑ1Ὶ 88 Θὑ 08] βρη ἤσδησο 
(1 Οον. νἱΐϊ. 84). 566 ασ᾽πιπιβ ες. 

γεν. 14. 8 ποτὰ δέσποτα ἴδ Δρργορσγίδίε ἴο 
[88 σὐπηθοιίίζοη. [Ὁ ἰδ ΠΥ υϑοὰ ὈΥ ὕΠο860 γῆ οὐδοῦ 

δραϊποὶ αοά νοι]ὰ ἰδ κθ [6 Ῥοδίθοῃ οὗ θχίγοιηθ 
ΒαμΜ ἶ γ. ὅ860 54. χνυίϊί. 11; ΤΚο ἰΐ. 29. 

γον. 15. Οἱ [Π6 ϑαρροδί(ἰοη ἴμδὶὺ {8 οοχη- 
Ῥοδίοη νᾺ8 τυ θη δὖ [Π6 {{π8 ΠΘῺ ἰδ Ρατροσίβ 
ἴο Ὦδνθ ὕθθῃ Ὑγγίτῖθη, νδῦ οδη ὕ6 ὑπουρῆς οὗ 
106 δῥαλομηθηῦ ἱπ Ὁ ἷ8 γοτϑθ, ἤθη ἰδ κοη ἰῃ οοη- 
πθοιίοη ἢ} (Π0 ἕδος τηδὶ Ὠδηΐϊθὶ, Εἰζοκίοϑὶ, δπὰ 
ΤΟΌΔΟΪΥ Φογοπλ δ, 81}}} ἱνοὰ 1 ΑἸ]ΟΙἑ ( Οὐπι., αὐ 
06.) ΒΆΥ8 Ὅδαι 8016] δὰ ἱπάοοά ἴῃ ρἱν οὗ 
ῬΓΟΡΉΘΟΥ, δὰ Ἧδ8 ποῦ ἴπ [86 γΡτγορίιοεϊίς οδῆοο, 
ν Ὠἢ, 848 ΤᾺ 848 10 τοϊδῦθβ ἴὸ {πΠ6 Ὀσγεϑοηΐ μὰ : 
νοι ὰ 6 84 αἰβυϊηοϊίοι πίτουϊ 8 ἀἸβθγθησθ. Ηθ 
ΤΟΙΏΔΥΚΒ, ζυγοῦ, ὑπαὺ ΕΖοκί6] γδ48 ποῖ δὲ {ἢ} 18 
υἷπι6 πῃ Βα γ]ο, θὰ οὐ [ἢ τίνες Ομοῦαγ. Βυῖ 
ΟἸΘΌΔΓ, 88 »͵λο ΙΘΆχῃ ἔγουῃη ροοὰ δαυμοῦ 68, τγὰς 
Α]80Ὸ ἰῃ (Π6 ργονίῃοθ οὗ ΒδΌυ]οη. ὅ66 δεῖ. 
“ Οοθδν "ἢ ἴῃ δι 8 Διό. δὶς. ἀπ ϑομοη Κα] 8 
4διδ. τ. Ασοοχάϊηρ ἴο ΖυηΣ ( Ῥογιγᾶσε, ῥ. 18) 
[Π6 ρῬτορηθῦὶς δοῦν ἀϊὰ ποὺ οθϑὴθ ἨΠῸΪ] ΟἿΘ ΟΥ 
ὕννο ζϑπθγαίϊοιβ δίνουν ὑδο [πιὸ οὗ ΝΟΒοπλ ἢ. (ΟἹ. 
ΑἾΒΟ 1)}}}πιδη, πη ον Ῥγορλείοη ἴῃ ϑοηθη ΚΟ} 5 δίδ. 
461.) ΤὮΏΘΥΘ νν88, ΣΠΟΣΘΟΥΘΣ, ΠῸ 8Δ0Κ οἵ ργίϑβίϑ δὲ 
1115 {1π|6.0 [5 10 πηδδῃῦ δῦ ὕΠοΓῸ 88 ΠΟ Ορρογ- 
(ΠΟΥ 0 ΡΙΌΡΠΕῖΒ δηὰ ῥγίοδιϑ ἴ0 θχθυοίϑθ ὉΠ οἷν 
ΟΥΐαΥν ζυποιίοβ1 [Ὁ τη δ ὃὈ6 ἴο ἃ σοηϑῖάθΓ- 
ἈΌ]6 οχίθην ὕτιιθ οὗ ὕΠπ6 ᾿διῖθῦ οἶδϑ8. Οὐ ἷβ ᾿ξ 
τηϑδηΐ, Δὺυβοϊ πῦον, ὕπεὸ οὐτϑῖ46 οὗ Ῥαϊθβίλθ τῃ6 
Ἰηδρίγαιΐοη οὗ τ[ὴ0 ΗοΪγ ϑρίγϊῦ του ποῖ Ὀ6 6ῃ- 
ἦογοα! ὕπαος ψῆδῦ σΔΙΘΡΌΓΥ, ἔΠ6Ώ, ἴθ. Ὁη6. ννουὶς 
Ὀδίογο υ8 ἴῸ Ὀ6 ο]5:641 . ΔΊΘΠ 6] 18, Αππιογῖ, 
ζῆι απ. Ὁ. 39. --- Θυσίας ΤΙὨΪΐ5 νοτὰ τϑἔθυβ, ἤγβῦ, 
ἴο ἴΠ0 εοἴ οὗ βρβουοίηρ; δπά, τΠ6η, ἴο [ἢ 5ϑογὶ- 
ἔσθ ἰ[8681ξ. [ὁ 18 οταϊμαν ν ποοὰ ἴῃ 186 ΤΧΧ, 88 

Ὅ86 τοπάοτγίηρ οὗ 186 Ηφθτον ποτὰ ΓΞῚ} ψ 1116 

δῶρον, Βοτηοίἑπη08 προσφορά, ἴδ ρίνοι ἔον ἡ) 77. 

γ6γ8. 23, 324. ΤὨΘ ῥθοι δῦ ρσταχητη δὶς α} οοη- 
δβὐτγιιοϊίομ, καίειν κάμινον νάφθαν, Θῖς., 8 πουίς6 8019. 
ϑαὸῃ ἃ τιϑῦμοὰ οἱ ρῃπἰβιισιθηῦ, Ὁ Ὀυγηίην ἰὴ ἃ 
{ὰγηδοθ, νγ88 ποῦ Διο θῦῃοΥ ὉΠΟΟΙΏΠΠΟΩ ἴῃ ὑἢθ 
Εαδβι, 88 ἴ06 Ἰορομά ςοπῃοοσζηΐηρ [ἢ6 οδδίϊηρ οὗ 
ΑὈγΑΒδπὶ ἱπῦο τΠ0 ἢγο ἴογ σϑξαδίηρ ἴὁὸ ψγουβῃΐρ 
Ιά0]8, 28 Τοαμὰ ἷπ τ[ῃ9 Ταγριπὶ το 2 ΟἼτοι, χχνὶ). 
8, βΒῆον 8. δοθ Τ πογ, οι ιοῦγίοτο., αὐτῇ. “ [,ΘΌ6Πη8»- 
ϑυταΐθ." [Ὁ Ὧ848 ὕθθη δβδκοὰ ἢον ἰδ νγὰϑ 109 
ἴον 180 ὙΤΙΓΟΣ ἴο ΙΘΆΓΏ 80 ΘΧΘΟΌΥ ποῖν ἢ ἢ [16 
ἢτο εὐγθαπηθὰ ἂρ δῦονθ [Π0 ἔυγδοθ. ΤΠ Ῥτγθροεῖ- 
(ἴοη ἐπί, Βονγονοσ, ἰὴ τογὰβ ἰπ (6 δοσιβϑιὶνθ 
ἱπαἰςατίηρ πθτ ὈΘΓ, ΠΥ ἢδνθ [9 Βθη8θ οὗ αὐοιυΐ, 
ποίὶ Κατ ἥΠοηι. ὅθ Ηοχοά., ἷν. 190θ. Μογϑονοσ, (ἢ 6 
ΠΌΘΟΥ ζογγ-πῖμο 18 ὍΠ6 φτοάποῖ οὗ 7 Χ 7, ὑ86 
ὮΟΙΥ πυαῦθῦ 80 πο ἢ υδρα ὈΥ ).Δηΐθ]. Οὐποθιη- 
ἵπρ ὕΠ6 τπηδύθτῖαὶ υδοὰ ἔος θα ὕΠ6 ἔυτηδοθ, 
Β66 Δποϊοεπί ΜΛίοπ., ἰ. 220; ἰϊ. 48. Τ!ο ΑΟΥ. 
ΒΑΥΘ ἰῃ [Π6 Τ]ΔΓΡΊΠ ἰπαῦ “ΠΑΡ ΏΠἃ ᾿ἢ Ὑλδ “8 (θΓ- 
(δῖ Κἰηὰ οὗ ἔαῦ ἀπὰ ΟἤΔΙΚΥῪ οἸαγ.᾽ 

γες. 26. Το ἔἤρσιχο ϑηηρίογοᾶ 8 ΌΥ͂ ὨΟ Τηθδὴη8 



4δ4 ΤΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΉΑ. 

γε τ ναϑ ποῖ (πὸ ἰδβίηρ οὗ [π6 πιοίδὲ πϊπὰ 
[86 ἔγο, δυι 16. το γοβηΐηρ ἰμβυοποθ ρου ἔδ6 “8216 6," δὸ ἰῆ ἐπ 

ἴδγοθ γοῦι, (πδὶ δου! ὰ αν ὕθϑῃ ταδάθ ῥγομιὶ-} [,δεἱπ δηὰ Ψαϊχαΐο ( 
ΒρΩϊ. 

γεν. 806. ΤΠ σοιηπιδηΐ ἐπὶ ζοΐον ἀγὸ οὐ ἐδοὸ}] ΨΜτ. 59. Τὰ 

Ψοτ, 52. κΚότη. [δὲ ποοὰ βοὶ ὃ ᾿ἶποῖ ΐο 
Α. Υ,., ἐοΠονίης ἐπα Οἱά 

οείε)]. ἴι τηόδὴβ ΔΩΥ Βοξθ 
ἢ ΟΥ 568 Ιηοῃείοτ. ΟἿ Ἠοτγοά,, ἰν. 58. 

καὶ τὰ κτήνη. Τδ6 ἀλδίτιο- 
τευ δὰ ἰοχῖ, υβῖοΒ 90]1οΟνγ8 Ὀ6]ονν. --- ὙὝπεραινετός το Ὀεῖνεθθη τ]ὰ μὰ ἰΆπιθ δηΐπλδὶς τπτδὸ ἀουϊε- 
'6 ἰουπά ἴῃ 16 ,ΧΧ, ΟὨΪΥ Βοτθ. ΤΠ ΒΆΣΩΘ ἰδι 
ἴγυθ οὗ ὑπερένδοξος Δῃὰ ὑπερυμνητός ἴῃ γόΓρα 8]. 

Ψνες. 381. Τῖν δεεπηίηρ γοίθγέμποθ ἴο [ἢ ζει 0]6 
(εἴ. γοῦϑοβ 62, 63) ἀρρϑαγβ τὸ Ἴοοπίσδάϊοε πηδὲ ἰδ. 
Βαϊὰ δὶ νεγβ 14, Ἀπἀ Ὀόθη εἰϊρα 88 ργοοῦ [δὶ 
[86 ΡἈΣΑΥΘΥ (προσευχή) πὰ 1Π6 δοηρ (αἴνεσις) τὸ 
ἴτοπι αἸἴογοηῦ δυῖἤογβ, δηὰ οτἱ ρίμαῦθά δὲ αἰδῆοσ- 
Θηΐ ρογίοί ι. 
Ῥ. 185, ἀπὰ Βεσίδο]άι, Αἰ ἰπίοίς,, Ρ. 1565. 

νοσα. 832-37. ΟἿ. Ρε. εἰ, δῃά Ἴχ νυ !. 

Ἰοὴβ τπνϑϑηΐ ἴο ὃθ Ὁ δὲ οὖς Ὀγ ἴδετε ἔνο πεογάβ. 
ΤῊΘ ἔογπιοσ ἰδ ὑϑοὰ ἴοσς [Π6 ᾿δίοσ ἔόγι,, θηρίδων, 
Δηὰ ἴθ 8 αἰπιϊηποῖτα ἰπ ἔοτπι, 4] Ὧοϊξ ἰ8 
δΒΆρΡΟ; δα ἰδ δ0 ΕἸ Ρ᾽ογοὰ ἴῃ {Πππ6 ο] δας, ναὶ θσὶ 
οἴὔζϑη ἴπ ἴο ΧΧ. οὐ Νὸν Τοαδίλπιεθς. (οά. 
Ομΐβ. (Θὰ. Ὁγ Οοσζα) δπὰ ἴδε ὅγε. Ηδχ. στεδὰ ἔοε 
εὐλογεῖτε πάντα τὰ θηρία, εὐλογ. τετράποδα καὶ 

δες Ζὕπα6], Αγ δος ζὐπιίεγειολμπρ, ' θηρία. 
γοσα. 62, 68. Οτοῦμε δαγβ: “ δίαπι εἰ ἀϊ ἱὰ ες- 

4ἰ1ο αἰσηϊίαίεπι ἐπίεν ὅσμος γε πεδαπί, εἰ Ῥγδοες οὐα- 
γεν. 39. Πᾶσαι αἱ δυνάμεις Κυρέον, ΤῈ ἴ0]-  οεἱρίεδαπί »το ροριυιο." Βαϊ δεὲ6 δῦοτο, τόσ: ἱ4. 

Ἰονῖπρ' νογθθ5 ἱπάϊσαϊθ πῆδὲ [680 ἔοτοοβ οὗ [86 
Ἰμογτὰ ἄγ: πδπιοὶγν, [Βοϑ ὈΥ͂ τῆς ἢ Π6 Κ6Θ 
ΟΣ] ἃ [πὶ ΟΥΔΘΓ δπηὰ ὀχθϑειῖθβ ἢἰβ ῥ᾽ Ὡ ᾿ῃ- 
ἰογοδυπρ θοοῖκ 86 ὕθευ γί τἔϑη ὉΥ τ. ΟἸ Πα, 
δητ 1. δϑοηφαϊοίίς, ἴῃ τε ΐςν ἐΠ6 56 “ ρόννθῖβ οὗ ἐδε᾿ 
1οτὰ, δῃὰ ἱπάρεἀ ἐπ ἢοΐϊθ ὅοηρ οὗ ἴἢ6 Τ Ἤτοθι 
ΟἸΠ ρθη, ἱβ δ μη γβ Ὁ] σοπιιηθεῖθαὰ οἡ ἔγοπι τῆ’ 
Ῥοίηῦ οὗ νἱενν οὗ πδῖυγαὶ] ἢ ἴοτΥ. 

γον. 48. Πάχνη αἰ ἶοτγβ ἔγοπι ῥῖγος, ἰου πὰ ἴῃ 
ΥΟΓΒΟ 45, ἴῃ [Π|8, (ἢδι (Π0 ΤΟΥΣ ΓΘΙΈΓΒ ΓΕΓΠΟΓ ἴο 
ΜΠαΐ 18 ΚΠΟΥΏ 88 8 ΜΗΐ6 ἰσοεῖ. ΤῊΘ ΔΓΓΔΉ μΘ- 
Ιῃθηΐ οὗ ἴΠ6 νϑῦβθ8 δὲ ε}ν8 μοΐπι 858. θεθη οοηδὶά- 
ΦΥΔΌΪΥ δ]ιεγθά ἰπ Τποοάοϊίοι᾽ 5 ὑγϑιββιίοη. 

γεγ. 58. Βουνοί, Οεγδη “ Βάδη6." Τδο 
ὙΟΥ, δεοογάΐηρ ἴο Ηοτγοάἀοίΐυδ (ἰν. 158, 199), ἰδ 
ΣΤ λεῖο δθθ ΤοπΊΆΓ Κα ΠρΡΟῺ ἰξ ἴῃ [86 ζοχζίοοηϑ 
οἱ ϑομίθυδηοι ἀνὰ Οτίμχω, 

γεν. 64. Υο εαρίτὶϊα (σνεύματα) δια δοῦν 
ἴη6 (ψυχαί) οΥ̓ ἴ)6 τ αμίϑθουβ. Τἢεδὸ δὲ ποῖ "9 
ΠΣ δὰ 8ο0}5 οὗ ἴΠ6 ἀοδᾶ, Ὀπὶ (88 186 οοπξεχί 
ΕΒ 8) οὗ Πἱνίπρ Ροσβδοῦβ. [ζ ἰδ απ ᾿π σεῦ "κ᾽ 
ἴο ποῖῖοδ [Π6 τιι56 οὗ {ΠἸ686 ἔπ πογὰβ, ὑσο ΘΌ 89 
ἰηἀ!οδιίνο οὗ [6 Ὠἰσθοτ δὰ ἸΟἾὟΘΥ πδίατο οὐ πιο. 
8.0 δεερετνίον. 7 Βιδ. υ. Μοτφεπίαπα. 1.1:., ϑι6 Τμοῖ, 
1-24. 

νογ. 671. ᾿Εξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ. ΤῊΣ5 τοτῦ 
ΤΊΘΔΏΒ, ἢγβί, (0 οοπέ8ε, Μαιῖ. ἰδ. 6; τ΄ῆδῃ, (ὁ ἀο- 
κηοιοίεασε, τὶν 8 τοίογεμοθ ἴὸ ὑεηθῆϊε τὸ 
οδἰνθα, διὰ 80 ἰο ἰαμά, ργαίδα. ΟἿ ΟΧΧ. δὲ Ἀπ, 
ΧΧΧ. 4. -- Οἱ σεβόμενοι. ἮΝ δηὰ 186 1γ τθ9 
δϑῖηθ ἩοΤὰ διὰ [Π6 δϑῃθ ἔοττα οὗ τι δρριῖθὰ ἴὸ 
ΡΓΟΒΕΪγίοδ οὗ [9 ραῖθ. Οἱ ΥΥ̓ δά. χυ. 18; Αςς 
χΥΪ. 17. 

ΤΗΒΕ 8ΟΝα ΟΕ ΤῊΗΒΕ ΤΗΒΕΕῈ ΟΗΙΠΌΒΕΝ (νογθοβ 29--67 δοοογάϊηρ ἰοὸ (δ9 
ΧΧ.. 

29 ΒΙεδββεὰ δγί ἔποὺ, Ο Τωοτὰ (οἂ οὗ οὔτ ἔβδίβογβ, 
Απα ἴο Ὀ6 ργαϊβοα δηὰ ΒΙΡΉΪΥ οχα] θα [ῸΓ Θυθσ. 

80 Απά Ὀ]οββρα ᾿8 ὑἐῃγ ρ]ογίουβ πᾶ ΒΟΙΥ͂ παπιθ, 
᾿Απά ἰο 6 πἰμὮ]Υ ῥγαϊβοα δπὰ δχα]θα [0 δυϑυ ἢ 

81 ΒΙ]θββθὰ γί ἔβοὰ ἰῃ (ἘΠ Ὺ ΠΟΙΥ πὰ ρ]ογίουιβ ὑθιηρ]θ, 
Απά ἴο θῈ ΒΙΡΉΪΥ ργαϊβοα δπὰ ρὶογἢθα ἔογ θνϑσ." 

82 ΒΒΙθβββὰ δγὺ ἰβοὰ οἱ {Π6 [ῃγοῃθ ὃ οὗἩ {ῃγ Κίῃράοπι, 
Απὰά ἴ'ο ὈΒ ῥγαϊβοά δηᾶ μἰρΏ]ν χα] θα " [ῸΓ ΘΥ̓ΘΣ. 

88 ΒΙε6δββθά δγὺ ἔβοὰ ὑπαὶ 6 ΠΟΙ] ἀθϑὺ [Π6 ἀδρίβ, βίη σ οὐοῦ (86 ομοσθῖπι, 
Απὰ το δ6 ρτγαϊβοά δηά ρ] ον ῆϑα ὅ [ἴῸσ ΘΥθσ. 

84 ΒΙεββθά εζγὶ μου ἴῃ (π6 βγιμδπηθηί," 
Απά ἰο θ6 ῥταϊβϑα δὰ μον βοα [οΓ ΘΥΘΓ. 

8ὅ Ο 411 γϑθ ὑψγοσκβ οὗ (6 1οσὰ, Ὁ]688 γθ ἰδ6 Τωοτχᾶ, 
Ῥταῖβα δα ΒΙΡΉΪΥ ἀχαὶὺ ἷπη ἴοσ ονϑτ.ἷ 

86 Ο γ8 δῃρε]β οὗ [86 1ωογὰ, Ὁ1688 γα (86 Τωοχᾶ, 
Ῥταῖβθ δηὰ ΒΙΡΉΪΥ οχαὶῦ ᾿ἶτὰ ῸΓ ΘΥΘΓ. 

87 Οὐ γὸ βϑᾶνθῃβ, 688 γθ ὑμ6 [μογὰ, 
Ῥγαΐβα δῃᾷ ΒΙΡΉΙΥ͂ οχϑ]ν Ἠΐπη [ῸΓ ΘΥΘΓ. 

88 Ο0 Δ]} γϑ σγδίϑιβ {παῦὺ ἃγα ἀῦονϑ [86 βθάϑϑῃ, 1688 γὸ {π6 Ιωοτᾶ, 
Ῥταῖθο δῃὰ ΒΚ Θχδὶὺ Πἰπὶ [ΟΣ ΘνΘΓ. 

89 Ο 8]] γὸ ρονϑῦβ οὗ (μῃ6 1οτὰ, Ὁ1688 γϑ (μ6 Τιογὰ, 
Ῥγαὶβθ δπά ΒΙΡὮΪΥ οχα]ὺ Εἷπὶ ἔου ΘΥΘ. 

1 Ἥρζο, πάντας τοὺς αἰῶνας. λίοοί ΜΒ. οὗ Τηοοά. οπξ πάντας. [Ι͂Ὼ τὸΊ. δ] τῶν ΜΆ. οὗ Τβοοὰ. παν ἰ. 
3 Ἐπεοά. αίνοι τοῦ. 82, 38 [ἢ δὴ ἱπυοσδθ οσάοσ. 
8 Αἴτοσ ϑρόνον δοηιο 138, οἵ Τποοά. δἀα δόξης. 
4 Τμοοά., ὑπερυμνητὸς καὶ ὑπερνμνούμενος. 
8 Τμουά. δἀὰε οὐρανοῦ. 

δ Τμοοά., μενος. 
ἴ ΤὩοοά. εἰνοδ τόσα. 86, 87 ἴῃ 8 ἴπινοσεο οσόοξ. 



ΑὈΡΙΤΙΟΝΒ ΤῸ ΡῬΑΝΊΕΙ,. 4δ8 

40 Ο γο βὺῃ δπὰ πιοοῃ, 0]688 γ6 ὅδ [ογά, 
Ῥγαῖβθ ἀπα ΒΙΡὮΙΪΥ οχαὶὺ ᾿ΐπ ΖῸΓ ΘΥ̓ΘΓ. 

41 Ο γ6 ϑῖδγβ οἵ ἤδϑδύϑθῃ, 8]688 γὸ [86 ογά, 
Ῥγαῖβθ δῃὰ Ἐ]ΡΉΥ ΘΧΑ]} Ὠΐπὶ ΤΟΥ ΘΥ͂ΘΓ. 

42 Ο 4]] σαΐη δηὰ ἀθτ,. 01688 γο ἐδ θ [οτγὰ, 
Ῥγδῖβθ δηὰ ΒΙΡΉΪΥ Θχϑὶὺ Ὠΐτη [0Γ ΘΥΘΣ. 

4. 0 8ἃ]} γθ νὶπάβ, Ὁ1688 γὰ {86 Τωοτὰ, 
Ῥγαΐβθ δῃᾶ ΒΙσΉΪΥ οχϑὶῦ Ὠΐπὰ ΤῸ ΘΥΘΥ. 

44 Ο0 γϑ ἤτο δηὰ ᾿ιϑϑί, 3 Ὁ]688 γϑ {Π6 [ωοτὰ, 
Ῥτγαῖβ δῃᾶ δἰ ρἢΥ οχδὶῦ ἷπὶ ῸΥ ἜΟΥ̓ΘΓ. 

46 Οὐ γο ἔτοβὲ δῃὰ οοἹὰ, 0]688 γε {86 1ωοτχᾶ, 
Ῥταῖβθ δηὰ Βίση]υ οχδὶὶ Ὠἷτ ἴογ δυοσ. ὃ 

46 Οὐ γο ἀδῖγβ δῃὰ ἔ8]]}ρ᾽ δπονν, Ὁ1688 γ6 {89 Τότ," 
ῬΥΑΙΒ6 ἀπά ΠΙΡΉΪΥ δχα] Ὠἷπὶ [Ὁ ΘΥ̓ΘΓ. 

47 Ο γθ ἰο6 δπά οο]4, 01688 γο ἴπ6 Τωοτὰ, 
Ῥγαΐβα δῃὰ Βίρηγ οχϑὶὺ Εἷπὶ ἴῸΓ ΘΥΘΓ. 

48 Ο γο ἢοΔΡ ἔσγοβὺ δῃὰ βῃουῦγ δ 1688 γϑ (80 χὰ, 
ῬΓβῖβθ δηᾶ Βἰρην Θχδὶῦ Ὠἷπὶ [ῸΓ ΘΥ͂ΘΥ. 

498 Ογο πἰρίβ δπὰ ἀδγβ, Ὁ1688 γα {80 [ωοχά, 
Ῥχγαΐβθ διὰ ΒΙΘΉΪΥ δχα]ὺ εἶπ ΤῸΓ ΘΥΘγ. 

ὅ0 Ο γε ᾿Ιΐγῆυν δπὰ ἀδυίηθββ. Ὁ]688 γθ {86 1,οτὰ, 
Ῥγαῖβθ δηὰ μὶζὮ}ν θχϑὶὶ ῃἶτὰ ἴον ϑυϑῦ. 

δ] Οὐ γο ᾿μίμίηρβ δηά οἱου 8, Ὁ1688 γο {86 Τωοχὰ, 
Ῥταῖθθ δηὰ ὨΙσΉΪΥ ϑχϑὶῦ ᾿Ϊπὶ ἔοΓ ΘΥ̓́ΘΓ. 

δ2 ΟἽ ]ο( ιδλ6 δαγιἢ 1688 ἐη6 [οτὰ, 
Ὕμοι ᾿ξ ργαῖβθ δῃὰ ΒΙΡΆΙΥ οχϑὶῦ Ηΐτλ ἔῸΓ θνοῦ. ἭἽ“ 

ὅδϑ Ο γϑοιηπουηίαϊπδ Δπὰ ἢ1}}8, 01688 γο {86 [ωοτά, 
Ῥγαΐβθ δηᾶ ΒΙΡΏΪΥ οχαδὶῦ ἢἷπὶ ἔοΓ ΘΥ̓ΘΣ. 

δά 0 4]} {μΐπρβ ὑπᾶὲ στον Ομ {Π6 ϑαγί!, Ὁ1688 γ8 6 ΤΥ, 
Ῥγαῖΐβθ δῃὰ ΒΙΡΉΪΥ οχϑὶῦ Ηΐπὶ ἔοΓ ΘΥΘΡ. 

ὅδ ΟΧ0 γϑοουπίεϊπβ, Ό]688 γ6 ([Π6 [,ογὰ, 
Ῥγαῖβθ δηα Πίρση]γ Θχαϑὶὺ ἢἷπὶ [ῸΓ ΘΥ͂ΘΓ. 

ὅθ Ο γο βθδδ δῃὰ γίνουβ, 01688 γ8 {Π6 [οτὰ, 
Ῥταΐβθ δῃά ΒΙΡΉΪΥ Θχϑὶῦ Ὠἶτῃ ῸΓ Ἔνθ Ρ. 

ὅδ Ογο γψβδ16β, δῃηὰ ]] (πὲ τηούϑ ἱῃ (Π|6 γϑίθγβ, 1088 γ0 {10 1,ωοτὰ, 
Ῥναΐβθ δπᾶ ΒΙρὮΥ ὀχαὶὺ Ὠἰπὶ ἴοΓ ΘΥΘΡ. 

ὅδ Ο Δ8ἃ]] γε ὑἱγάβ οὗ βϑαυύβθῃ, 1688 γο 186 [οχὰ, 
Ῥγαΐβθ δῃὰ ΒΙΡὮΪΥ οχαὶὶ ᾿ἴτὴ [ῸΓ ΘΥΘΥ. 

ὅ9ϑ Ο0 4Δ]] γθ 8ῃϊπ1}}8, τυ] δηα ἰϑτηθ, Ὀ]688.06 (80 Τωοτὰ, 
ῬΓαῖβθ δπὰ ΒΙΡΉΪΥ δχϑ]ῦ Ὠΐτὰ ἔῸΓ ΘΥΘΣ, 

60 Ο γε βοῃβ οὗ τβθῃ, Ὁ]688 γθ (Π6 [,οτγὰ, 
Ῥγαῖβθ δῃὰ Πρ. οχαὶὺ Εἷπὶ [ῸΓ ΘΥΘΥ. 

61 Ο[βγδ9], 01688 γὸ {μ6 [οτὰ, 
Ῥγαῖβο δηὰ ΒΙσὮΪΥ οχϑὶὶ Εἶπ ἔῸΓ ΘΥ͂ΘΣ. 

62 Ογο ρυϊθϑίβ, 688 γϑ (9 1,οσὰ, 
Ῥγαΐβθ δῃηά ΒἰΚὮΥ Ἔχδὶὺ Εἶπα [ῸΣ ΘΟΥ͂ΘΣ, 

68 Ο γ6θ βογυδηΐβ," Ὁ1688 γϑ {Π6 1,ογὰ, 
ῬΓαὶβ6 δῃα ΒΙΡΉΪΥ οχαὶὶ πΐπὶ ἔοτ ΘΥΘΓ. 

θ4 Ογθ βρίνγὶἴβ δηα 800]8 οὗ [Π6 τ ρὕδουβ, 1688 γθ (6 Τωογά, 
ῬΓϑῖβθ δηᾶ ἘΙΡΉΪΥ Θχϑὶῦ Πἴτλ ἴῸΓ ΘΥΘΓ. 

6ὅ Ο χγθ ΒΟΪΥ δῃὰ Ὠυμ0]6 οὗ Ἠθατί, Ὁ1688 γθ ἔδ6 Γιογὰ, 
Ῥταῖβθ δὰ ΒΙΡΏΪΥ οχϑὶὶ ᾿ἶπὶ [ῸΓ ΘΥΘΥ. 

06 Ο Απϑδηΐββ, ΑΖαγίδβ, δα Μ|886], Ὁ1688 γὸ ἐμ Τ,οτσὰ, 
Ῥγαΐῖβθ δηά Πρ ἢν οχδὶὶ ᾿ΐπὶ ἔῸΓ ΘΥΘΡ; 

1 πᾶς ὄμβρος καὶ δρόσος. 3 βομιο Μ ΜΗ, οἵ Τηοοᾶ. ἴδτο καύσων δᾶ δοπιο καῦμα. 
8 ΤΏ τρτεο 16 Σοδα 88 τος. 49 ἰη Ἰποοά. διὰ Α. Υ͂. 4 ΤῊΪδ δηὰ πὸ 210] ΤοτθῸ τὸ οπιἐἰοὰ ἴῃ Τοοᾶ. 
5 ΤΏ πογὰ τΏ6 6} ΒΏΟῪ ΔΙσοδὰγ ἔδ)} 6, χιόνες ; ἐπ γοὸσ. 46 τὸ Βδγο νιφετοί, δέογνιδ ο7 ὅδηοιο, οὐ ΝΕ Ὅποιφ. 
6 ΤῊΪε ἰ6 τον. 43, ἰὼ Τποοά., Δδά Α.Υ. 
Τ Τδοοά. δάἀδ κυρίον. 8 Τηοοσά. δἀὰδ κυρών. 
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67 ἘἙῸΣ δ6 ἀρ] νογοα υβ το Ηδάθβ, 
᾿Απὰ βανϑα 8 ἴστομλ (ῃ6 Βαμα οἵ ἀροδίῃ, 
Αμπὰ τϑβουβᾶ ὺ8 ἔγοιῃ (86 σηϊάβί οὗ {μ6 βοοσοδβίηρ βδιηθ, 
Αμὰ ἴσου {86 ἤτθ 2 6 σϑαθθιηθᾶ 8. 
Ο ρῖνο {μη Κ8 υπίο [86 1,οΥγά, ἴο0Υ 6 8 τοὶ οῦΒ, 
ἘῸΥ ΙΒ ΤΩΘΓΟΥ ὁπαμγοίἑ ἴΟΥ ΘΥΘΣ. 
Ο 4]} γε {ἐμαὶ ψοσβῃὶρ ὃ [Π6 Οοἂ οὗ ροᾶβ, Ὀ]688 Ὠΐτῃ, 
Ῥγαῖβθ δῃὰ ρσῖνϑθ {881} 8, ῸΣ ἢ18 ΤΏΘΓΟΥ ὁπαάμτοίδ ἴοτ ΘΥ̓ΘΓ. 

ΤῊΗΕ ἩΙΘΤΟΕΝΥ ΟΕ ΒΌΒΑΝΝΑ (δοοογαϊηρ ἰο {π6. 1.Χ.Χ.).. 

ψΨ 6,7 ΑΑΝΡ βὶ ͵ῃ ἸδῸΝ οϑῖηθ ἴο {86 πὶ ἔσοτι ΟΟΣ Οἰ(ϊ68.. Τῆθδ6 ΤΟ ΒΔῪ 8, ΤΟΙΏΔῈ 
οὗ ΒΒΔΡΘΙΥ ἕοτγτῃ, τυ] οὗ ὑμ6 }ν ὈγοΐθαΓ οὗ (86 δοῃβ οὗ ἴβ8γϑ6], ϑυβδῃῃδα ὈῪ Ὠδη6, 
ἀδυρμίον οὗ Ο6]οἶδβ, τυ] οὗ ΨΦοδοΐσω 88 βὴ6 αὶ καα ἴῃ (86 ρδᾶσὰκ οὗ 6 Βυδθαπα δὲ 

8, 9 ανθηΐῃσ. αΑἈμᾶ ἀδβίτηρ ὮΘΓ ἔοστ {86} ]αδβί, {Π6Ὺ ρογνοσίθα ὑμδὶγ πιϊηα δηᾶ ἰαγποὰ 
ΔΥΓΔΥῪ ἰΠ6 1} ΘΥ68 ἰμδὺ {ΠΟῪ ταὶσηΐ ποῖ Ἰοοῖς αηΐο Βθᾶνθῃ, ΠΟΥ ΓΘΙΘΙΏΌΘΓ δὲ Ἰυρ- 

10 πιθηΐβ.0 Απά Ὀοίἢ ΟῚΘ ᾿πῆδιηθα τ] ῥϑβδῖοη Οἢ ΠῸΡ δοοουπί, Δα σοῃοθδὶ θα ἔτοσα 
ΘΔ6ἢ οἶμον (6 6ν}} (μὲ ροββθββθα βϑτὰ τ] Τοβρθοὶ (ὁ ΠΟΥ; ΠΟΥ αἸά [Π6 τνοσηδῃ 

12 Κηονν οἵ {118 ὑΒΐηρ. Απὰᾶ ψἤῇθῃ ἀδὺ ἀδύγηθα, 88 {6 ὺ ψϑηί, Ζοϑὶουβ ῆο βῃου]α ὉΘ 
Βγοὺ ἴο ἈΡΡΘΆΓ ἰῇ ΠΟΙ ῬΓΘΒΘΏΟΘ 84 ΒΡΟΔΚ ἴἰο ΠΟΙ, {β6 Ὺ Ὀεοίγαγεοα {Ποδσωβοῖνθβ ἰο ΟὯΘ 

18 Δῃοίμοσ. Απὰ Ῥδ)ο]α, β86 τγχᾶβ δι Κίῃηρ, ἃ8 ὕγὰ8 ΠΕΡ ποπῦ, Δηα ΒΘ ομ6 οὗ (80 
6]ἄδθγβ οδπλθ, β6]ο]α [Π6 ΟἿ ΒΘΙ τγὰβ ΔΙΤΘΔΟΥ ἰῃθγθ. Απά [88 ὁη6 βαϊα (0 (86 ΟΥΒΘΓ, ῸΓ 
186 886 οἵ ρῥγουϊηρ ἴτω, ὙΥΆΥ αἱα γοὰ ρὸὼ ουΐ 80, αὖ ἀδυθγθδΚ, πα ποί 8 Κ6 τὴϑ 

14, 19 δοῃρ ἢᾧ Απμπὰ ὑΠ6Υ δοκῃπον)θαρθα ἰο ὁη6 δῃηοίβογ {Π|6}} ρϑϑββίοῃ, δηα βϑὶα ἰο ϑϑςὶ 
οὗν, 160 8 ΤΟΡΑΙΡ ἴο ποὺ; δηὰ (θυ θοῦ ὈΠΙ ΘΟΪΥ ἊΡ ἰ0 ΒΘΡ δῃὰ υϑ64 νἱο]θ ποθ 

22 ϑραϊηβί Β6ῦ. Απα (μ6 ἀδυρδίοσ οὗ υαΔἢ βαἰα (0 ἴπθιῃ, 1 πον ἐμαί 11 1 4Ὧο {}18, ἱξ 
28 Μ}}} ὍΘ τ ἀθαίδ, δπᾶ 1 1 ἀο 10 ποῖ 1 884}1 ποὺ θβοᾶρθ γοὰ" δδῃαβ; Ὀυϊ ἴΐ 18 ὈΘΌΟΓ 
28 ἴον τὴ ποΐ μανίῃρ' ἄοῃθ ἰΐ ἴο 1811 ἰμύο γοὰγ Παπαᾶβ ὑμδῃ ἰο βὶπ Ὀθέοσϑ (6 Γοσᾶ. Απά 

[86 ὑΥΔΏΒΩΤΘΕΒΟΙΒ ἐΓΠ6α ΔΌΨΔΥ ΟΡ ἱ {ΒΘ Ἰλβ6 ν 8 πα τρδκίηρ Ρ]ΔΠ8 τμδ0 {Π6Ὺ 
τηὶρῦ ρὰῦ ΠΕΡ ἢ ἀθαίῃ. ἀπα {Π6 0 γϑηῦὺ ἴο (Π}8 ΒβΒθ Ὁ} Υ οὗ (86 ΟἸὙ σΒΟΓΘ {ΠῸῪ 
ἄπ οὶῖ; δηὰ {86 γ6 βαΐ ἱορϑίμοσ ἴῃ ΘΟΏΙΟΙ], 4}1 (86 8008 οὗ 8γ8 6] 0 ὝΤΘΓΘ ὑῃ6 γα. 

29 Αμπά {86 ὕτγο δἰ άθγβ ἃπὰ υαρθβ ΔΓΌβ6 δῃηα βαϊά, ϑϑῃα ἴοσ ϑυβδηηδ, ἀδυρῖοῦ οὗ ΟΒο]- 
80 οἶδ8, το 8 {86 τυιῖΐθ οὗ «“οδοῖτα ; δῃὰ ὑΠ6 } αὖ οὔποθ ΒΌΠΙΩΟΠΘα ὮΘΓ. Απάᾶ 80 {86 

ὙΟΙΏΔῊ Ὑγ88 ργθδοηῦ τ ἢ ΘΓ [Δ Π|6Γ Δ Πα ΤΟ ΟΥΒΘΓ : πα Π6Ρ βοσυδῃΐβ πα ΠΔη ἸΏ 8148, γῆ 0 
ΘΓ ἔνα Βδυπαγρα ἱπ ΠΌΠΊΡΟΙ, ΟΓΘ ἰῃ αὐϊθηάδηοο, δα ἴπ6 ἔουσ 11{{|6 ΘὨ]άσθη οὗ 

81, 82 ϑυβαπῃα. ΑἈμὰ [6 ὑγοϊηδῃ γγ8ἃ8 ΥΘΙῪ ἴαὶγσ. Απὰ [Π6 ΤΓΔΠΒΡΤΘΒΒΟΙΒ ΘΟΙΤηΔηοὰ 
88 Βα (0 ὕην6}} 'π ΟΥΘῚ {μδῦ (Π6Ὺ τοἱρῦ βαῦθ ὑπ 6 }γ ἰυϑὺ ἢ ΠῸΡ θαδυγ. Απα 4]} δὲ 
84 ἔτίθπάβ δῃᾶ 411 88 ΤΏΔΩΥ 88. ΠΕ ΠΟΣῚ ψορί. Αμπά (1Π6 6] ἀ6γβ δῃά Ἰυαρσ68 σἰβίηρ ἃρ 
8ὅ γρ]δορά {ποῖ} Βᾶπᾶβ οἢ Β6Σ ποδᾶ. Βυὺ Ποὺ Ὠραγί ὑγυβίθα πῃ (86 Τοσὰ μοῦ Οαοά, «πὰ 

[γ6 6 ἐἰπηθ8 ΠῚ ρ Ρ ΠΟΙ ϑαγί, β86 ψερύ δηᾶὰ ργαγϑα ψ]  η Βογβο], Ο 1,οσὰ, ἐμ 
δίοσμδὶ Οοᾶ, γῆο ἀοβϑὲ Κηον 411 (πρβ Ὀδίοσθ ΓΠΘῪ Θομθ ἴο 6, ἰδοὺ Κηονγοβὲ 
(μΠαὺ 1 νῷ ποὺ ἄομθ ἰδμαὺ ψΟΒ (ἢ686 ὑγαηβρτ ββοῦβ ΠαΥΘ τ] Ο]ΟΌΒΙΥ ομαγροὰ 

86 δραϊπβῦ 6. Αμάᾶ {πὸ 1ωογὰ μοαγὰ ΠΟΥ ῥσάγοσ. Βυῦ {Π6 ὑτο δ]άδθσβ βαϊα, 78 6 1θ 
87 σὑαϊκίηρ ἴῃ 86 ρᾶγκ οἵ ΒΓ ΒαΒθδπα, δηα 848 ψἯ6 τηονθα δγουπᾶ [6 β8ἰδ} πὶ τγ6 ΒΔ 

{88 Ῥϑυβοῃ σοὶ ηΐηρ ἴῃ [86 ΔΓΙῚΒ Οὗ 8 τηδη, 8Π4 γγχ8ὲ βίοοα δηα ορβεσυϑα {μϑῃλ οοτὰ- 
88 ῥδῃυηρ ἰοροῖθ ον ; δπά ΠΟΥ 6ΓΘ ποῦ αὐσαῦο ὑμδὺ γγ6 βίοοα ἴ6γ6. Τῆθη γγὸ δρτοοὰ 
89 ψἱνἢ Θλοῖ ΟΥΒΟΙ βαγίηρ, [κδ6ὲ 8 ΙΘΆΓῚ 0 {8686 ῬΘΓΒΟΙΒ 8ΓΘ ; 8ηαἃ οῃ ροΐῃρ ὕὑρ 8 
40 ἀϊδξοονεγθα {818 τογδη; ὈὰΓ {86 γουηρ᾽ δ ἢθα ΔΌΑΥ αἰδρυϊθοα. Απά Ἰαυίηρ Βο]ά 

οὗ ΒΕ γὸ δβϑκοὰ δ ψὃὸ {86 τηδῃ γγαβ8, δη4 βῇ6 αἱὰ ποί 61} ἃ8 Ὑὴο ΒΘ τῦᾶ8β.0 θδ6 
41 {πὶπρβ τ ἰθϑγ. Απά {16 Ῥ᾿ΒΟ]Θ ΔΒΒθΙ ]Υ 6] Ἰονθα ὑβϑῖὼ βδἴμοθ ΠΥ ἯΟΥῚΕ 6] 6 ΓΒ 
42 διὰ Ἰυᾶροβ8 οὗ {86 ρϑορὶθ.0. ἡἀπμπᾶ Ῥθμο]ὰ δὴ δῆρθὶ οὗ {86 [τὰ ἀρρϑαγεαὰ 88 8}}0 

γγ48 Ὀοΐηρ 6 ΔΎΔΥ (0 Ὀ6 ρυΐ ἰο ἀφδαίῃ, δπα {86 δηροὶ, 48 ἢ6 δὰ Ὀθθὴ δοϊητηδηαοᾶ, 
48 σανα ἃ βαρϑοίοιβ βρὶ γἰΐ 0 ἃ γο Πρ Π]8}, ΠΆΙΩΘ]Υ, ἰο Δ η161. Απαᾶ [4116] ρμυϊηρ 

ΔΒΌΠΩΘΙ [86 ΡΟρΡυ]Δ06 δῃά βίδμαϊηρ ἴῃ [86 τηϊαβὺ οὗ ὑπθηὶ β8]1ὰ : Ατϑ ϑοὴβ οὗ βγϑβὶ 

: Αἰΐος μέσον δοπιο 753, οὗ Τμοοά. δάὰ καμίνον. 3 Τμοοά,, ἐκ μέσον πυρός. : 
8 Τῃοοά. δὲάκ τὸν κύριον ; 80 ἃ͵αο Οοὰ. Οἷδ. δὰ ὅγγ. Β. 

4 0π δοοουπὶ οἵ ἐδ ατοαὶ ἀἰγοτζοῃοΥ οὗ ἴδ ἰοχὶ οὗ ἐδ9 ΧΧ΄ ἔτομι ἐπδὶ οὗ Τῃοοάοξου (οἷ. Τηϊτοά.) 1 Κ119 8 ἴσβυλ}8- 
τίου οὗ [86 ΤΟΣΊΩΘΣ Π6ΓΟ, διῃα σρδκο ἰὲ ἐδ θαδἰο οὗ ἐλ6 ΘΟΙΩΙ ΘΏἰδ ἐμδὺ 1011]00. ΕῸΣ [06 ΟΥΒΟΣ ἐχδιιρίδίίοη, δὸο θοϊον. 
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ΒΌΆΘΝ ἔοο]82 ἢο γα ψὶπουῦ Ἔχϑιιϊ δυο ΟΥ Κηον]οᾶρα οὗ {Π6 τυ μὰ ἃ ἀδαρὮ ΘΓ 
Οὗ 18Γ86] ἰο ἀθδ ἢ Απάᾶ, ποῦν, βαραγδίθ ἔοῦ τὴ86 {686 δ τ] ΘΙῪ ἔΓΟΤ ΟΠ6 8Πού ΟΣ 
πῃ ΟΥΘΓ ἰπδύ 1 ΤΑΥ͂ ἰθϑὲ ἰβϑιὰ. Απά σῇ ΤΠΘΥ Ἴ6ΓΘ βοραγαίθα, ΠΔη16] 8814 ἰο {Π|6 88- 
ΒΟΙΩΌ]Υ, ΝΟΥ οομ3146γ ποὺ ὑπαὖ {Π686 ΙΏΘῈ ΔΓ 6] 678 Δηα 88γ, ΤὭΘΥ Ὑ71}]} ποὺ σίνϑ [8]86 
ὙΠ 685 ; δαΐ παρα ποῖ δοοογάϊηνσ ἰο ἐπαῦ τ αἰ οἢ [4118 οὐ τ] τη6. Απα ἢθ οΔ]16α 
0Π6 ΟΥ̓ {θη ; δης ὑῃ6Υ 16 (Π6 6] 46 γὺ ἴο {86 γουηρ Ι8ῆ. Απα 816] β8α ἰο ἢ ΐπὶ, 
Ηθϑγ, μϑϑγ, ἰδοὺ ψγο παδύ στόνγῃ οἱ ἃ Ὑἱ} ΟΥ̓] ἀΔΥ8, ΠΟῪ ἤδύϑ δοιηθ (ΠΥ 81Π8 τ ΒΊΟΝ 
ἴμου αἰαδβι ἔΟΣΙΏΘΓΙΥ οοτητηϊν. Β6]164 ου [0 ΒΘΆΓ 8η4] ΡΓΟΠΟΊΠΟΘ ἢ παρτηθηΐβ ἴῃ οδρ 8] 
οἴδησθβ, ἔποὰ παδὲ ούἢ οομάἀοιηηρα {86 συ] 1688 ἀπ δοαχαϊ θα {[Π086 σΟ 8δου]ὰ 
Βανθ Ὀδθη ἢ 6] ἰο δοοουῃῖ ; ΔΙ ΠΟῸρΡἢ {μ6 Τιογὰ μα βαὶα, Τοὺ 8.810 πού 8140 [ἢ 
Ἰπποσοηΐ δπά {Π6 υ8ύ. Νοῦν, ὑΠ6ῃ, ὑπᾶοσ γμδῦ ὑγ66 δηᾶ ἰπ τυβὰῦ ρατὺ οὗ [86 ρδᾶγκ 
μαβῦ [Ποὺ Β6 6 {686 ῬΘΓΒΟἢΒ 88 ΓΠΘΥ͂ γγ6 Γ6 ἱοροίμου ῷ Απά {Π6 ροά]θββ ἔθι]οῦν 8616, 
Ὅπαεῦ ἃ πιδβίϊς 96. Βα [86 γουῃρ πλᾶπ ΔηΒΘΓΘΩ͂, ΕἸ ΏΡῚΥ μαϑὲ ὑβοὰ ὈΟΓΏΘ 
4156 υνἱῦη 688 δϑαϊπϑὺ [Πη6 οὐσῃ 1ἰ6 ; [0 0Π|8 Δῃρ6] οὗ ἴῃ6 Τιογὰ νν}}}] οὐ Δβαη6Γ ΤΠΥ͂ 
501 (18 ἀαγ. Απα ρμυϊῤίίηρ Ὠἷπὶ δϑ46 ἢθ οοιῃτηδηαθα τῃδὲ (16 ΟΕ Γ Βῃου]ᾶ ὈΘ 
Ὀτουρθ Ὀδἔοσο ῃἷπι, πα ἴοὺ πὶ 4180 6 βαϊὰ, ΤΥ Ἀθυθίογθ 18 (ΠΥ βθϑθὰ ρογνοσίθα 11Κθ 
1μδὺ οὗ 5Ι᾽Ι6οη δπὰ ποῦ Κα Φυᾶδῃ ῦ Βοϑδυΐν ἀθοθὶνθα {Π66, (Π6 ρον Ἰυ8 } Απὰ 80 
ΕΥΘ Υγ͵6 σοπῦ 10 4Ὧοὁ ψ 1} ἀδυρβίουβ οὗ [βγθ] δῃὰ {ΠΥ ουΐ οὗ ἔδαῦ σοτηρδη θα ψ ἢ 
τοι ; δαΐ 8 ἀδαρίθν οὗ Φυάδῃ αἰὰ ποὶ Δ0146 γὙΟῸΓ 8: Κ] γ, [Δ 7]688 ρϑββίοη ὑμδὺ 889 
Βῃου]α βαθύ ἰο ἰ. Νον, Π6ῃ, 611 τηθ, ὉΠᾶ6᾽ σὺ ἴγϑθ δηᾷᾶ ἴῃ τ ῃδὺ ραγῦ οὗ ἐδθ 
σατάθη αἰαβὺ ὑμοὰ δβυτρυῖβθ {ποτὰ οοιηιρδηγίηρ ὑοροῦμοῦ ἢ Απᾶ [6 8414, Γπαάδὺῦ ἃ 
ὨΟ]πλ ἴΣθθ. Απάᾶ Πδῃΐ6] δηβνγογοᾶ, Ο ἐμοὺ μαγάθπθα ἴῃ βίῃ ἱ ποῦν {ἢ6 8δῃρ6] οὗ {ῃθ 
1 οτγὰ, βϑυνοσα ἴῃ Βδῃᾶ, νγαὶΐβ 01} [16 Ῥ6ΟΡ]6 81}|8]} ἀθδίγσου γουῦ, {παῦ ἢ6 τηδὺ ουΐ {866 
ἴῃ ρίθοθβ. αἀπὰ 8]] ὑπ6 8586" 0] Υ Βπουϊθα ονοῦ [886 γοῦησ τηδΔη, {παὺ ἢ6 ἔγοτῃ (6 60ῃ- 
[ϑββίοπβ οὗ ὑμῖν οὔσῃ τοῦτ δα ρῥγονθα ἤθη Ὀοὺ ἴδ]56 υ]Π68868. Απα 88 [ἢ6 
αν 6] οἷ 8 ἀθδὶ]ῦ ΤΠ6Ὺ ἢ} {ἢ θ 1, ΘυΘὴ 88 ΠΟΥ Πα δοίθα ψ Κα] αραϊηϑὺ {86 ]Ὁ 
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6 βἰβίθσ. ἀπά {πθὺ ραρραά ἴΠθπὴ δῃᾶ ᾿ϑϑδαϊηρ ὑπ πὶ αὐγΥ, οαϑὺ (Π6 πὶ ἄονγῃ ᾿πίο ἃ ἀθ8ρ 
δοῖρθ. ὍΤὭθη [86 8Δη66] οὗ {πΠ6 Τιογὰ ραββθα ἤγθ {βγουρἢ (86 τάδ οὗ ᾿ῃθῖῃ δῃηὰ ἰη- 

60 ποοσϑοῃΐ Ὀ]οΟά νγἃ8 βανϑα πδὺ ἄγ. ῬΠογοΐοσθ ὕμ6 γουηρ᾽ θη οὗ ϑδοοῦ δῦ θαοϊονϑα 
θ4. ἴον ὑπθὶγ βιτηρ] οἷν ; δηα 1ϑὺ ὰ8 νγαύο ἢ ΟΥ̓θυ, ἃ8 ΒΟ} 8, ΠΡ ὮΓΥ ὙΟΌ ΠΡ ΤΊΘῺ ; [0 γουπρ' 

ΓΘ1) ϑΓΘ ὈΪΟΌΒΙΥ ἀϊβροβθα δηᾶ {Π6Γ6 ν71}} Ὀ6 ἴῃ ὑΠθῖὰ ἃ βρί γἱῦ οὗ Κπον]θᾶρθ δῃα βαρϑο- 
ΤΥ ἴοΓ ΘΥΘῚ. 

ΤῊΒ ΗΙΒΤΟΒΥ ΟΣ βσβαννα (ἴῃ πὸ ΤΧΧ,, γα]. δηθὰ Οο., οἰδρ. χὶϊ!. οὗ Ὁ δη.). 

γεν. 6. Τὐμπαουθιρα!ν βοηθοί ΐπῷ ἢ85 Ὀ66η ἰοϑῖ 
ἔτοπι ὑπ Ὀορίηπὶπρ οὗ [06 σΟΥΚ ἰὰ ἢμ0 ΠΧΧ. 
παῖ (δ Ἰοδῖ ρΡοτίΐοῃ, πον υοσ, 858 ἰἀ θη οΑ], ΟΥ 
Θνδ (οΥσοδροηθθα ἰὴ ρὍΠΘΓΑΙ, νἱἢ ταῦ ἰθ. Βὰρ- 
Ῥ] οὰ ὃν Ὑπιοοάοίίομ ͵δ5. ππργοῦβῦϊθ. Ἱπάἀοοᾶ, ΓΠ6 
οχίβηϊ οοᾶοχ οὗ πὸ ΠΧ Χ.᾽ 5 νογϑίοη οὗ 186 ΒΟΤΥ, 
ὙΠ ΠΊΟὮ σδΠη6 ἴο ᾿ρης ἴῃ ἴΠ6 480 σδηΐαγν, δηα κῃ 
ϑυτίδε ΗἩΟΧΆΡΙΑΓ ὑγδηβϑιίοη (50. Β.), 816 
Ἰδὶηρ ΙῸΥ 8η ἰηϊγοδαςσίοι ΓΠ|}8 ταχὺ οὗ Τποοἀοιίομ, 
Ἦανο ἀϊϑιϊηρι βῃοα ἰδ ὈΥ ΟΥ̓ Οἰ68] ΤΠ ΔΓ ΚΒ 88 ἔϑν δ8 
ἴο 186 πιά 4}]6 οὗ ἴπ6 ΒΓ νεγθο. Ὑὴθ βδπιθ διι- 
Ἐμονῖο68 ἤανθ 8180 ὈΥ {ΠπῸ Ἰοὐξετβ Α. 5. ΤῊ. (19 
Ἰαιῖοῦ ἢπΒ. ΟἿΪΥ ὃ. δὰ ΤῈ.), ν Πῖς ἢ ΤΟΥΘΥ ΓΘΘΡΘΟ- 
Εἶν ον ἴο Π6 νϑυβίοῃβ οὗ Ααι}]α, ϑυτιπηδοπ8, διὰ 
Τμεοάοτίοι, ἱπαϊοδιθα ΚΕῚ ἸΏΟΣΤΘ ἀθῇπη!Γ6]}Υ ὉΠ6 
ἔρος οὗ 1ἋὉ86 ψνγϑδηῦ οὗ οτἱρίηδ!γ. Βγα}} 8 ῇοοτν 
ἴ58. της ἢ; ἴ9 σοπιηηθῃα ἴτ, ὑπαῦ Ὁἢ6 Ἰοβὲ ρογίίοῃ 
το] αἰθὰ τὸ ἴΠπῸ ᾿ἰορηἴου5 σοπάπςοϊξ οὗ [Π6 ὕνψχο οἱ 4615 
ἴῃ οοπηοοίίου ψἹΓἢ [Π6 18 Γ861}|8}} τνοιπθη ἰπ Βαῦγ- 
Ιοη, δ)ηὰ Ὁπ8ὲ ἢ6 γϑυβθβ οΥθ σοιηονθᾶ ἔσζοιῃ [ἢ6 
ἰοχῖ οὐ 6 στουπὰ ὑπαὶ [ΠΟΥ οοπιίαϊποα 8 πῃ] 
ἱπιραιϊαιΐου. ρου ἴἢ6 Ἰδού. (2 α8 Αροΐ. ϑὲ- 
δαππα- Βιιοΐ, Ρ. 28 1.) Βυῦ τπ0 οχίδηϊ ἴοχι οὗ {Π6 
ΠΧΧ. οουἹὰ ποῖ παν Ὀαερὰπ ὙΠ [ἢ9 ψοτὰβ 
ὙΠ|ΟῚ ἰπχπηοα δον 00] (πἢῸ οΥ εἶδα] ππᾶΡ ΚΒ 
πππο8 οὖ; ΠΑΠΙΊΘΙΥ, “ βιςἢ 48 ἢΠ6 ΤΟΥ δροκΚο οἔ.᾽ 

ἃ νδ ΤΑΥ͂ βίΡΡΟΒΟ αἰπὺ ὑπαὶ ὕΠπ686 ΤΥ ΚΒ 
ΓΘ Ιηρϑηΐ ἴ0 ὃὉθ ρμ͵δορά αὖ [ἢ6 δι οὗ [π6 ἔοαν ἢ 
ΥΈΤΒΘ, οὐ ἴπαῦ ὅΠ6 ΧΧ, θορδη βαρ ὶν ἱ ἢ τπ0 
Ὑογάδ: “ἜΠΟΓΟ 6 ἴνψο οἰάοσθ ἰῃ ΒΑΌΥΪΟΙ.᾽" 

866 ΕὙΪΌΖΒΟΙ Θ᾽ Β ΟὟπι., αὐ ἰος. -- ἹΚρίσεις, ἸΙθχ 81 Ῥχο- 
6Θ8568; ΟΥ, 88 πε Α. Ψ΄. τοπάοσθ ὙΠποοάοιίομ, 
διεῖ5 ἴῃ ἰαιο. 6 86 οὗ 0Π18 νγοτὰ ἴῃ ὕ86 ρχϑβϑηῦ 
ΒΘΏΒΘ, ἢ 116 [06 σΟΠΠΠΟΏ ΟὯ6 ἰῃ Νοὸνν Τοϑιδηγχοπῦ 
ατθεκ, ἰβ σοτα ρϑΥΌνΘΙΥ ΓΆΓΘ ἰπ ὉΠ 6 ΟἸαΒβίςβ. 

γεν. 7. Τὸ 88. Ὀθοὴ τηδϊηὐαὶποα ὈΥ βοιηθ [πδὲ 
ὃν ΦΔΦοδοίτῃ πόσο ἴπ6 Κίηρ οὗ (δῦ παπηδ ἰ8 τηθϑδηῦ. 
(360 2 Εἴπρβ χχν. 27 1.) Βυΐ [ἔ 0Π|58 γα ῦθ 106 
ΟΆ80, ποτ Β6ΘΙΒ ἤο 6 ΠΟ ρ»ΟΟΔ γρΆϑου ΨΥ 1 
βου ἃ ποῦ πᾶνθ θθθη ἀπο] ν βίδιθα. 

γεν. 10. Κατανενυγμένοι. ΤΙθ πογὰ 18. υϑοᾶ 
ἴο ΟΧΡΓΘΗΒ ΔΏΥ Υἱο]θηῦ Θπιοίΐοη, Θϑρθοία γ οὗ 
ατίοῦ. 8566 8 ᾿ἰοασγῃθά δχουγσϑιβ ὉγΥ Ο. Ε. Α. 
Ευϊζβομο (44 ἤοπι. Εἰ ρί8ι., 1ϊ. 658) οὐ (8 8πἀ 
κί πάτϑα ψογὰ 8 ἔχοι [6 β8π16 Τοοῦ. --- Οὐ προσεποι- 
εἶτοο ΙἸτ ἰδ Οἷον ἔγοπι ἴπ6 σοῃπηθοϊίου ὕπδῦ [0 
ὙΓΙΟΙ τηοδηῦ ἴο ΒΔΥ ὑπδῦ ϑδοῇ οὗ [Π6 οἰάογβ Θου- 
σοϑ]οα ἔγομῃ ὕΠ6 ΟΥΠΟΡ ἢΐβ 1ΠΠοἱῦ ρϑββίοη. ΗΘ 
ΒΘΘΙΏΒ, ΠΟΥΘΥΘΙ͂, ἴῸ ΒΔ 10.8ὲ [Π6 Ορροβίῖϊθ. Οπὸ οὗ 
[πὸ ἀοτίναιῦινο πιϑαπίηρσε οὗ 08 γϑγῸ, ΠΟΨΘνΘΤ, 18 
(ο ργείεη α. Τα ΥὙΔΔΥ ὑβουθοσο ΤΘΠΩ͂ΘΣ ἔγοεϊν : 
“Απα ὉΠ 0Υ̓́ φῬγοϊοηᾶοα ἴο ΟὯΘ6 δηούῦπον τπδῦ ὉΠ6 ενὶ] 
(ΡΌΓΡΟΒΘ) ὙΥ ἰς ἢ ροββοβαθα ὕμθιη ἢ τοβροοῖ ἴο 
ΠΘΣ αἰὰ ποὶ οχίϑυ." Οἱ. ΤὨαυογά., 111. 47, τνογθ 
μὴ προσποιεῖσθαι ἰἴ8 δε ἴῃ [Π|86 ΒΘη86 οὗ “ἱρηοῦ- 
ἱην." Κῦρον (67. 5) ρῖνοβ 16 ὉΠ6ΓΘ [06 τηρϑπίης 
οὗ “ αἰδδιιπιίατε, δἰ οἦ δἰοἰίοη αἰδ οὗ εἰισα8ϑ πιολὲ 5ἰαίὲ 
͵) πα," πιαζξε ας ἰλοιισὰ βοπιοίλίπσ λαὰ ποί ἰαξεη 
»ίαοο. 

γεν. 12. "Ὄρθρος. ἙτοΙῃ ὄρνυμι, διὰ πϑοὰ ἰῃ 



4δ8ἅ ΤΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

(6 ΧΧ. ἔογν ἃ Ηοῦγον ψοσὰ πΠΟἢ στηρϑηβ τ᾿ 6 
ΒΆΤΩΘΒ 88 αἰγότα. 880 ΤἈΪΟγβοῆ, 26 επί. Κέεν. 

γον. 19θ. Ἐξεβιάζοντο. ΤῊ νο Ὁ ΤΘΒΏΒ, ἢγϑὶ, 
ο ἀγὶνο οἰ; 1Ώ6ῃ, 0 τυτοδί ἥοπι, Ὑ  Ϊσ ἢ ἴθ ΠΡΆΤΙΥ 
Π60 Β0ὴ80 ἴδγθ. ὍΠΟΥ υδοὰ νἱο]θηοθ ἀρσδίηβὶ ΠΟΥ, 
ἴον ἴθ ρύτροεε οὗ οὈϊδϊηΐηρ, ΒΟΥ δοαπίθβοθηςσο ἴῃ 
ὉΠΟΙ͂Ρ ν]]6 ἀδβὶρη 8. 

γογ. 38. Ασδοογάϊηρ ἴο. ἴ[Π0 Ταϊπηα, ΘΥΘΥΥ͂ 
οἷἵγ οὗ Ῥαϊαδβιϊπο πανὶ ποῦ 1088 Δ οπ6 Πυη- 
ἀτϑὰ δῃηὰ ὕνγαηῦν ΠΟιιΒΟ ΒΟ] ΔΘΓΆ 88 οηρονογοα ἴο 
δανο ἃ ἸΕΒΕΟΙ δαῃμοάγίη, σοτηροβοα οὗ ὑνϑηϊυ- 
ἴΠγ60 ΣΟΙ ΌΟΙΒ. ἥδ ὙΠου, ἢ δαϊυὔγίογδ. αγί. 
““ϑγπηρᾶ," 10 Π68 Ὀδοῃ οὐ͵]εοίαά, υἱτ στοδὶ σϑᾶ- 
Β0η δἃπὰ ἔογεθ, δραίηδὶ (ἢ6 σαργοβοηίδιϊοηβ οὗ 
ΓΠΒ νΟΓ86, απμα πάρα δρδϊηδῦ 16 ομττο Εἰ ΒΙΟΣΥ, 
1Ππδῦ ΠΟ 806}} βίδία οὗ ὑπρβ σου] ἃ ΡγοῦΔὈΪΥ Πᾶν 
Οχὶδιθα διποὴρ [6 ον δ Βα υ ]οὴ ἀπγίηρ ἴΠ6 
ἐἰπιθ οὗ ΝεΡυςβδάμοσζασ. ὙΠΟΥ του] Βαγαϊγ 
δάνο ὈΘΘῺ Δ] ονγοθὰ ὑΠ6 Θχουοίβο οὗ 8ὸ τους ἔγοο- 
ἀοπὶ 848 ἴο Ὀ6 ΔΌΪ6 ἴο Ποϊὰ οουχὶ δηθὰ πᾶν [ἢ 
ΡΟΝΟΡ οὗ 116 δῃὰ ἀθραίῃ. Τὰ ψνΠ0]6 Ῥγοοθβε, 
ΤΩΟΤΘΟΥ͂ΘΙ, 8 σοπάποίοα ἴῃ ααϊΐΐα ἴοο ἀϊδοτάοτηὶν 8 
ΤΩΒΏΠΘΡ [0 ὈΘ γρα]. ΑΔμπηάὰ ἰξ Ἰδηῖ6] ᾿να5 ἤθη οἹὰ 
ΘΟΠΡῊ ἴο δοὺ {Π0 ραγί ἰιεσθ αβείσηθα ἰἰΐτῃ, ἢθ 
σου! ποῦ Βᾶνθ 04 [Π6 Ἰδησύδρο ὑδαῦ '8 δου θεὰ 
ἴο δἷπ,. 

γεν. 29. ᾿Αποστείλατε ἀπὶ Σουσάνναν, Βοπὰ ἴο 
Βυβδῆηθ, ἵ. 6., ἴογυ ΓΠ6 ΡΈΓρΟΙΘ οὗ ὑχιηχίηρ ΠΟΥ 
ἴητ0 ἴΠ6 ἈΒΒΘΙΌΙΥ. 8.66 Κνὕρον, 68. 42, 2, ψἢο 
δεδίρηβ ἴ0 Πἰ8 ὑσοροβίτίου βοπιθῦϊ ηθ8. ἐἰλθ βἰη- 
οδἰΐου οὗ [ῃ6 ἀθγπιδὴ παοὶ, γον, αὔεγ. Ἠθ εἶτ65 
Τπαυογᾶ,, 111. 105, 8. 

γογ. 81. Ἑαὶσ. 8.66 σϑίδῖκδ δὶ Αἀὰ. (ο Εδιἢ. 
Υ. 2. 

γεν. 82. Τὸ ὃὕ6 οδ]ροα το ἀμνοὶ απάρν βιιο ἢ 
ΟἸΓοι ηδύδησοβ 88, δοσουήίηρ ἴο Επβίοι ΠΑΡ 8 
οὗ τῃουρηῦ, ἃ ργϑαῦ ἱπαϊρηΐϊν. [0 Ἰοννοι θᾶ ἢδσ, ἴῃ 
ξαςῖ, ὀνθὴ Ὀοίοτγο δ δὰ Ὀθϑῃ ὑγίθα, ἴο 6 ζυδὰθ 
οὗ ἃ ΞΟΠ ΟΣ ΠΟΣΤΡῦ ἸΤΟΠΊΔΏ. 

γον. 33. “ἤδεισαν. Τδο {Πἰγὰ Ῥδγβοη Ῥ]ΌΓαὶ 
οὗ ἐπ0 ρῥἱαρογίθου οὗ εἴδω ἴδ 80 νυ θη Αἷπὸ ἴῃ 
Μαικὶ. 34; Φοδμη ἱϊ. 9, χχὶί. 4, ἱπείθδά οὗ ἤδεσαν. 

γεσ. 84. Ῥδοοα μοὶ μβδῃᾶβ οὐ ἨδΡ δοδά. 
Ἀπιοηρ ἴῃ6 ἔογπιβ οὗ δα)ιγβιίοη {Π1|8 νγὰ8 πὸ πιοεῖ 
ΘΟΙΠΊΟΠ. ὅθε αδη. χὶν. 22; Τ)ουῦ. χχχίϊ. 40; ον. 
χ. δ; οῃπι,, 7|., χίχ. 254. 

ψοΣ. 85. 1 δνὸ ὑγδηβίαϊοα ἀνακύψασα ὉΥ “ Ἰ᾿ἰξυ- 
ἵἱπρ ΠΡ 6 ποατῦ,᾿" 88 [86 σοπίοχῖῦ βθοπιθ ὉΠΠ18 ἴο 
᾿ἰπιῖϊς [6 ποτὰ. ὙΠποοάἀοιΐζοι ἢ885, ᾿ονγονογ, ἀνέ- 
βλεψεν εἰς τὸν οὐρανόν. 

Ψγ. 87. Τὸ στάδιον. 8661 (ΟΣ. ἰχ. 94, Ενοτν 
ἱπιροτίδην εἰν οὗ ατθθοθ, δηὰ ὑΠπο86 οὗ Αβία δπὰ 
Ῥαϊδϑιίίηθ, [ἢ ἱπμαυϊ θα Ἰαγμοὶγ ὈΥ αγθακα, δὰ ἴτ8 
στάδιον. ΤΠ τοίθγεηοθ ἤδτΘ Β6  Π8 ἴο Ὁ6 ἴο {παῖ 
Ῥᾶγὺ οὗ [6 σχαγάθπ Ὑ ΟΝ τνὰ85 ποῖ ρῥδηῖοά, Ὀοΐην 
ΟΡΘἢ ον ὙὙΑ]Κ5 δπὰ ρΆΠΙ68Β. 

ον. 42. [0 18 ἰηὐογοβίύϊηρ, 88 ὈΘΑγπς οἡ [ἢ 6 
ᾳυρσϑιίοη οὗ {Ποὶγ γοϊδῦϊοπ ἴὸ οὔθ 8 ποῦ ΠΥ, ὕἴο οὐ- 
ΒΟΥ ΠΟῪ Πϑηΐ6] ἰΒ ἱπιγοάποσα, δηὦ 8 Σ τ Πα 
Οἰχου βία ΠΟΘ8. ἣδ6 ΘΟΙΏΘ6Β ἴο ἰηίογίογο 1. {Π|ὸ ΟΔΕ6, 
83 ΤΟργοαθηϊθα ἴῃ [86 γνογβίοηβϑ οὗ 6 ΧΧ. δπὰ 
οὗ Ὑποοάοίΐομ τοβρεοίίνεϊν ; 8150, [Ο ποίβ ὅδ ἰῃ- 
τοπτίοπ αὶ δηὰ δύῃ αμδηρο ἴῃ ἴθ ἔΟΥΠΊΘΡ ἔγοτη 
Π6 ΘΧΡΓΘΕΒΙΟΠ “ἈΠ ΔΏμ6] ᾽ἢ ἴο “{1Π|ὸ Δησ96 1 οὗ [πὸ 
Ιοτὰ;,᾽ ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ΜΠ γοργὰ ἴὸ ἴΠπῸ6 βυιθ]οοῦ οὗ 
ΔΉΡΘΙΟΪΟΣΥ δηὰ 118 το]δίϊου ἔο ἴπὸ ἰθαςπίηρ Οὗ [Π6 
ΟἹὰ Τεβιαπιθηΐ οα ἴΠ6 88π|60 80} 66. --- Νεωτέρῳ, 
8 γουῃᾳ τϑλ. ΕῸΓ {[|18 0856 οὗ [ἢ ΠΟΙΆ μΣΘΟνΘ 
ἴον 16 ροβίεϊνε, 866  ἸμοτΣ, ᾿. 2942 ἔ,, δῃᾷ Κυῦροσ, 
ΧΙ͂Χ. 6,2. Ὑμδοάοίϊου Πκ5 παιδαρίου νεωτέρου, 1. 6. 
α γοιπς δοῳ. Τμΐθ νου ]Ἱὰ ᾿πάϊσαῖθ τ[μ6 ΘΑΥ ΟΣ 
Ῥᾶγὺ οἱ 16 ροτὶοὰ οὗ ἴπΠ6 ΕχΙ]θ. 

Ὗασ. 48. Τμοοάοιίοῃ ΘὨΪΑΥΡῸΒ ἴ0 ἃ σΟΠ 5,6 Σ- 
ΔῸΪΟ οχίθηῦ οὐ τῇδ οΥἱρίπαὶ. ---- Θυγατέρα ᾿Ισραήλ. 
ΤΠ πογὰ “ [6786] ἰδ υδοὰ ἴῃ 8. ζΘΊΘΓΔΙ 6686, 
Δηὰ ποῦ 88 ἱῃ γ6γ86 δ. οἰποῦν δα ἰδ του]Ἱὰ ᾿ς ἃ 
Ὀσηρ) ΐης ἰαρδιδ ρέπηα. 

εν. 84. Ὑπὸ σχῖνον, ὉΠΩ͂ΟΡ 8 χηδδίϊο-Σ 66. 
ΤῊΪΒ ΟΡ ΟΟΟΉΓΒ ΟὨΪΥ ἤΟΓΟ ἴῃ ἴ[Π6 ατοοκ ΒΙ΄Ὀ]6. 
ΤΠΗΟ ἴγθθ Βροκθὴ οὗ φγοάμυοθθ 8 ἔγαργϑηϊ Γαδ 
ΚΩΟΝΤΏ 8.3 τηδϑιίο, υποὰ ἴῃ ὈΟΓ δηοίθϊ δυὰ τηοᾶ- 
ΘΓΏ {ΠΠ]68 0Γ δίγοησ οηΐηρ [Π6 ἔθου ἢ δηΐ ξυτιδ, 
ΜΑΓΙΪΆ] γθοοπητηθ 6 πηλϑις Τοος Προ ΚΒ, πὰ ῬΊΩΥ 
ἸΏ ΘΩΓ008 ὕπο ἔλεῦ τἢδῦ ἴΠ6 Ἰοάνοδ οσο γα θοα ὁ5 
{Π6 {666}} ἔογ [860 Τοοϊπαο 8. ὅ66 υηᾶοῦ ἴΠ6 ποτὰ 
πη ΘΟ Ώ ΚΟ] Β δδὲδ. δα. ἀπὰ ϑι 8 Δὶδ. δία. 
ΤῊΘ ἰηδοσυγαῖθ δχργθοβίου, “οὖ δϑδυηθρ [ὮΥ 
80}, σχίσει σου τὴν ψυχήν, τηυβί Ὀ6 σμαγρθα ἴο 
τπ6 Οσθοκ ἰοχῖ. ὙὍδο ᾿πίθη ἀρὰ ῬϑΓΟΠοπΊδββ ςο- 
ἰαἰηοα ἴῃ {16 πΟΣὰΒ σχῖνον . . .. σχίσει, δΔῃὰ ἴῃ 
γΟΓΡΒΟ ὅ8, πρῖνον . . . . καταπρίσῃ, ἰδ νΧ6}} Ὀγοῦρσς 
ουῦ ὈΥ ΓατηοΥ: “ὠπαογ εἰπεγ ΤΖιπάσπ. ... ἀἐτν 
Ἐπρφεὶ. ... υἱνά αἰςὴ πάρη; ππαάεν οἴποτ Εἰελεπ 
ενον ἀν πησφοὶ . . .. υἱτά αἰεὶ κείελεη." 896 
ηἰγοα!. ἴογΥ το πηαγκβ Οἢ ἴη6 ὈΘΑΥΩρ οὗ ἴδ ῬΆΓΟΙΟ- 
Τρ ϑ 8. Οἢ ὕΠ6 ϑ800)οοῦ οὗ τἢ6 ΡΓΟΡΔΌΪῈ αϑὸ δπὰ 
ΟΥ̓ Ρί.Δ] Ἰδηριαμο οὗ 6 σοῦ. Οἱ ἴΠπῸ δβυθ)θοῖ 
οὗ ρβγοπουηβ 518 ἣπ ΚΘΏΘΓΑΙ ἴῃ τῃ6 Οστοοκ Ἰδηρτιδυθ, 
5866 ΠΟΥ, Ρ. 686, δὰ ἍΠΚο, Δ. 7΄. Πλείοτιξ, 

. 413. 
ὲ γον. 58. Πρῖνος, τλε λοίῖπι, οΥἩ οαζ ἴγο6. ΤΏΘΤΙΘ 
ΓΘ ΒΟΥΟΓΑΙ αἰ οτοηῦ Ηδῦτγον ψογὰβ Ὑ ΒΙΟὮ 81 
τϑηάδογοὰ “ οδῖ " ἴῃ τΠ6 Α. Υ͂,, -- 411, Βονονογ, 

85 ἷβ 1 Κ6]γ, 4]}16ἃ το [86 δίταρὶθ ἔοσν ἢ ὙΤῈΘ 
Ποπιδῃ οἀϊίοη οὗ ἴπΠ6 ΠΧ. γε πάθσβ ὉΥ τερέβινθος, 
11. ΌῪ τερέμινθος, ΜὨ116 1Π6 νογβίομθ οὗ Ααῃυῇ]δ, 
δ. ΠΏ ΒΟ ΒΌΕ, ἀπ Ὑμοοἀοιίοη πανο ἰγαηβίδίεα ὈΥ͂ 
δρῦΘ. 869 Βαϊέουτ᾽ 5 δίαπίς οὕ τὲ Βιδίε, Ρ. 39 Γ΄ 

γον. 6]. Ἐπονηρεύσαντο κατὰ τῆς ἀδελφῆς αὖ- 
τῶν. ΑΒ ρίνοῃ ὈΥ ὙΤΠοοἀοίϊδομ (νογβο 62) : ὅν 
τρόπον ἐπονηρεύσαντο τῷ πλησίον ποιῆσαι. ὙΥΊΠΟΡ 
(Ρ. 178) ἀΐδρτονοδ [πὸ 1Ιάδθα ὕπδῦ {Π|6 πηαδοῸ} 6 ἰδ 
Ἰογθ δϑὰ ἴοσ [06 θιηϊηΐῃα, δἰ ΠοΟῸΡ ἢ ϑυκβηβ ἰ8 
ἀοι 1]. 88 τοΐοσγθα ἴο. ὅθθ ἀδθῃη. χχ δ. 8. [τ ἰκ 
βἰησι τσ ταὶ Τοοάοιζοη ἢ88 Δαορίοα δὴ ἱπάοῆ- 
εἶτα ινοσγὰ ἴῃ (Π6 μῖδοθ οὗ 6 ἀοῆπίῦα οπθ ἐοππά ἴῃ 
ἷξ ἰοχ, ΒΒαῦ τὴ6 τοαυθηῦ ὑ86 οὗ τῆ πογὰὲ 
“ΠΟ ρὮ ΡΟΣ ἡ ἰὼ τὴ6 ΟἹ]α Τοδβίβιηθηῖ, Ὑ Πθσο Ἐἢ6 
ταδίζον οὗ τίρς δὰ ψγοηρ ἰ8 ἰηνοϊνθά, ργοθ ΝΥ 
164 το ἴῃ Οὔ; χΘ. 

νου. 602. ᾿Ἐφίμωσαν αὐτούς. ΤΙἱ8 γΟΣῸ τηθδ:8 
[0 πιυχείο, μὰ 18 80 ὑξϑρὰ δὶ 1 Τίπι. νυ. 18. ἴὴ 
Ατὶβίορμδπο: (Δρρὴ., 592) ἰδ 18 οι ρ]ογ οα ἴο ἀοδὶ- 
δῖα ἃ ρθου]αγ Κἰηά οὗ ρΡαμπίϑδμιμοπξ, τ Εἰς οοΣ- 
εἰδίθα οὗ ἃ Ὀοαγὰ Ἰαϊὰ οὐ [6 ΣηΟΌΪ 6ΓΒ,  ῚῊ δὴ 
ορθηίηρ ἴον ὕπ μοϑδά. δοπηθίϊπηθβ {πὸ ἔθος δηὰ 
ἈΓΙῚΒ ὝΘΙΓΟ αἶθὸ Ὀουσμά. [πη Μαῖϊ. χχὶ!. 84, ἰς ἰδ 
πϑρὰ οὗ οὐχ [χὰ Β ρυυίησ ἴἢ6 ϑΘιάάδηςσθαβ ἴο 8βὶ- 
Ιθησο, δὰ δὲ 18 ῬΥΟΌΘΟΪΙΥ 8116 ἴο τ 86 Π80 
Βοτο. ΤΠΟΥ 6 Γ6 σαι βοα οΥ Ποοάθά, 80 88 ἴο ῥτὸ 
γϑηῦ ὑποὶγ ουϊοτίοϑ. --- Φάραγξ ΞΞΞ τας τυρίδως αὖ- 
ταμίας πιοηίίδιιδ οοατγοίαία. τη π᾿ Β . ΓΕ 
ΓΚ ἢ]. δ. -α Διὰ μέσον αὐτῶν. ὅεθ [πὸ χΥ]ϊ. 
4, ἩὮΏΟτΟ ΒΟ Πιπδηῃ, ΠΟΥ ΥΘΥ, Ἡου]α τϑϑὰ μέσον. 
Ῥαπίβιηπιθηῖ Ὁν ἢτο γγδὰβ δ᾽] οννεὰ ππᾶὰθσ ον ἢ 
Ἰανν, ἰν οοτίαἰἢ σΆ568 οὗ ἀπομιαϑιϊγ. (ἴων. χχ. 14; 
χχί. 9.) ϑοιποίπιοβ [6 Ὀοά168 οὗ Θχϑουῖθα ςοΥπ)- 
ἴη418 δῃηὰ οὗ ροσβοὴβ ψῆο ἢδὰ τηϑδᾶθ (θηιβοὶνοδ 
ἰπξαϊηοιιβ Ὅσο σοηδαχηρά ὈΥ το. (Ψ θ}. Υἱΐ. 25; 
2 Κιὶηρβ χχὶϊὶ. 16.) 

γεν. 68. Ἐν τῇ ἁπλότητι. ΤΠΐδ ργεροκίποα 
ΤΩΔΥ τηθδῃ “Οη τάμε εν οἵ." ὅθο Ὑ ποτ, ῥ. 386 ἔ. 
1 πάτα ἐγαηῃβδίαιθα ὉΠ6 δι Ὀϑιδητῖγα ὉΥ͂ “ δα ρ ον," 
88 ῬΟΓΠΔΡΒ ἴΠ6 Ὀοδὺ γοθαοσίηρ. [Ὁ ἰδ [6 δῦσομοθ 
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οὐ ἀϊδείπηα]αιίοη. ὅε6 ΚΙίησ, ἴῃ Ἡδγζορ᾽β  εαί- 1 Θιμρμδιῖς ἔοστη --- ἃ οἰγουτα]οσυϊξίοι ἔῸΣ 86 δα ρετ- 
Ἐποευί.., ἰἰϊ. 723, ατῦ. “ Εἰπέα!ν," δηὰ ΕὙ 1286 6, αὐ] Ἰαιῖνθ --- [0Γ “΄ ἔόγΟΥΟΥ 18, [0 58 Υ ἴΠ6 Ἰθαϑῖ, δη θΧ- 
Ἐρίει. κοπι., ᾿ἰϊ. 62 ἔ. ὑγΑυΆ 8:66 ἰῃ ὑΠἶδ ΘΟμ ΘΟ ΟΏ. 

γον. 64. Εἰς αἰῶνα αἰῶνος. ΤῸ 080 οὗ ΐδ 

ΤΗΒ ΗΙΒΤΟΒΝΥ ΟΕ ΒΌΒΑΝΝΑ. 

12 ὙΒΕΞΚΕ ἀνε] ἃ ἤδη 'ῃ ΒΑΌΥΎ]ΟΙ, 68116ἃ ΦΨοδοῖτα ; δῃᾷ 86 ἰοοὸῖ α υὶΐθ τ ο89 
ὨδΙΩΘ 1σα8 ϑθβδηηδ, ἀδυρὨίον ἢ οὗ ΟΠ 6] οἶδ8, ἃ σύ Ὀδϑα ἃ] ττοτηδη,2 δηα ομα (δὲ 

3 [δαγθᾶ ὑμ6 1ωγὰ. Ηβδι ρᾶγθηΐβ 8180 1σ67γ6 τὶ ρῃύθουβ, πα δα ὃ ἰδυρηῦ {πον ἀδαρ ον 
4 δοοοσγάϊηρ ἴο (Π6 αν οὗ Μοβθϑ. Απμπα «οϑδοῖπι νγ88 ἃ ὑΘγῪ ὁ σἱοῖ ηαΉ, πα δα 8. ρᾷγκ 

δα]οϊπῖην δ ἢἷ8 ἢουδ6 ; 8πα ἴο Ὠϊπι γοβογίθα {Π|6 6 νγβ, Ὀθοϑυβθ ἢθ νγῶβ ΠΊΟΓΘ ἴῃ ΠΟΙΟΥ͂ ὅ 
ὅ {πλη 411 οὐδεγβ.0 Απα ἱπ ὑπαὶ γϑὰνῦ 6 ΓΘ δρροϊηϊθα ὕνο 6] ἀθγβ ἔγοῃι Ἷ (6 ῬΘΟΡ]θΘ 

ἰο δὲ Ἰαᾶρεβ, Θοποθγηΐηρ ΠοτΩ ἢ (Π6 1ογα βρᾶκο, ὑμαὺ απ͵)υδὺ ἀθα]πρ ᾽ σϑῆηθ ἔσομαι 
6 Βαγοι ἔτομι 6] θυβ πὸ 6 Γ6 Ἰυᾶσθβ,}Ὁ γγῃ0 βοοιηϑα 1} ἰο ρονϑζῃ Π6 ρϑορὶθ. ΤΉ 680 
7 τοαυθηϊθᾷ 12 Φοδοὶμι᾿Β ΒουΒΘ ; 8δηα 4]] ὑπαὺ μαὰ βυϊΐβ 18 ἴῃ 16 σϑτηθ ὑπο (ῃθ. Απά 

ἢ οδπ16 ἴο ρ888 ὑγβθη [86 Ρ60ρ1]6 ἀθραγίβα 15 δ΄ ἤοοῃ, ϑυββηηα σϑηῦ ἰπύο ἢΘΣ δι18- 
8 ὈΔηα᾽᾿Β ρϑγκ δ (0 νγὰ]κ. Απά δὲ ὕνγο θ᾽ ἀθὺβ βνν ΘΓ ροίϊην ἰῃ ΘΥΘΟΙΥ ἄΔΥ, 8πα γγ8}1- 
9 ἴῃρ; δηά ᾽δ {ῃϑὶγ 180 νγα8 ἰηῆδελθα ἰοναγαὰ ἢ6Ρ. Απά {ποὺ ρογνογίθα ὑπϑὶγ οὐσῃ τηϊηᾶ, 

Δηα ἰΓΠΘα ΔΎΔΥ (Π6}Γ Θγ68, ὑπαὶ ἐόν ταϊσῦ ποὺ Ἰοοῖκ μῦο Πθᾶνθη, ΠΟΡ ΤΘΙΏΘΙΌΟΡ 
10 7υ5ὺ Ἰυαάσπιοεπίβ.Ό. Απαᾶ ὈοΐΪΠ σοῦ ψουπάρα ἢ δῦ ἰουθ, δῃα αἰ ποὺ ΒΟ ΟἿΘ 
11 διηοίμοὺ ὑμὶν στὶθί. ἘῸΓΣ (ΠΘῪ ἯΘΓΘ δβϑμδιηθα (0 (6]] οὗ 1 (6 1γ ]Ἰυ8ῖ, ὑπαῦ (6 46- 
12 εἰτϑᾶὰ ἰο ανθ ἴο ἀο νι ἴθ σ. Απά ᾿5 1Π6ὺ νϑίοῃθα αἢ] ρθη] κ ἔτοια ἀδν ἰὼ ἀδΥ ἴο 
18 β66 θ᾽. αἀἀπᾶ {6 ομθ βεϊα ἰο (μ6 οὔδϑγ, [ωϑὺ υ8 ον, ΡῸ ΒΟΙῚΘ ; 2ῸΓ ἰὑ ἰ8 ἀἴηπος Ὁ 
14 εἶπ|ὸ. Απα (60 νϑηῦ ουΐ Δπα “' ραγίθα {Π6 ὁπ6 ἔγοιι [6 οἴμαγ. Απά ἐυγπίηρ ὕες 

αφαΐῃ [ΠΘΥ ΘΆτλ6 ὕο {81} ΒΆΙῺΘ ὈΪ806 ; πὰ οη ἰπαυϊτίηρ οαὖῦ {Π 6 τΘΆ80ηι οὗ ομθ δποίβμον, ἢ 
(ΠΟΥ δοκπον]θαροα (μον Ἰαδβὺ ; δηὰ 35 (ἤθη δρροϊηϊθα {ΠΘΥ͂ ἰῃ ΘΟΙΏΤΔΟῊ 8 ἰἶπηθ 32, τ ΒΘ 

15 {Π6Υ ταὶρδῦ Βα ἰοὺ δίοῃθ. Αμπα ἰΐ [6]] ουΐ, 848 {ΠῸὺ ψαίοπθα ἃ ἢὺ ἀαΥ,3" 8ὴ6 τϑῃῦ 
ἴῃ ΟὯ6 ἰΐπη6 35 858 Ὀοίοτο ἢ ἢ ὑὐῦὺὸ τηδ] 8 ΟἿΪΥ ; δηα 8ῃ6 νγὰβ ἀθβίσοιιβ [0 γγϑϑῇ ἢ67- 

16 86}]8 ἱπ (86 ραγάθῃ, ἴοσ ἰΐ νψὰ8 πού. Απα {Πρ γγἴΑβ ΠΟΌΟΑΥ {ποῦ βᾶνθ [186 ὕνο 
17 βἱάδγβ, ἐμδὲ δα ἰά ἐμϑίλβοῖνθϑ, δα ναίοῃθα ἢθγσ. Αἀῃάὰ 33 8:6 βαϊά ἰο δῦ 9. τηδίαβ, 

Βείῃρ τὸ ὩΟΥ͂ δ οἷ] δηὰ οἰηίιηθηιβ, 5: δπα βιυΐ 086 ρᾶγκ 53 ἀοογβ, ὑπαὺ 1 τΩδῪ νγαβ} 
18 8. Απᾶ ἔπου αἰὰ 88 886 δ8άθ ἐΐόηι, δῃα βαὺ {86 ραᾶγκ ὅ5 ἀοοτβ, δα σψϑηΐ ουΐ 

ἐδλονιδεῖυες αὖ 8116 δὅ8 ἀοοῦβ (0 [θύοι ὑμ6 ἐλέπισε ὑπαὺ β8 δὰ οοτηπιδηαϑα μη; δῃηᾷ 3 
19 {Π Υ βδνν πού (86 οἷάθγβ θθοϑιβθ [ΠῈῪ γ6γ6 14. Απά ἰῦ σϑπηθ [0 ρ888 ὅδ τυβθη {86 ταί 8 
20 παὰ ὅ5 σοηθ ἴογί, {86 ὕνγο θ᾽] ἴθ .β ΓΌ86 ἘΡ, δπᾶ σϑῃ Ὡπηΐο 6 ., δῃὰ β8]4,5 Βθῇῃο]ά, {π6 

ΡαγΚ ' ἀοοῦβ ἃΓῸ βμαί, δῃα ΠῸ ομ6 βθϑιἢ δ᾽ ι.8. δπα γ7χϑ 816 ἴπ ἴον ψ1 ἴΠ66 ; {Π6Γ6- 
21 ἴογ σοῃβθηΐ ὑπίο 8, πᾶ 116 τὶ 8. Βαΐ 165 ἠοῖ, γγθ Ὑ11] Ὁ6ΔΡ τ 688 ἀραἰηβὶ 

[μ66, ὑἐδαῦ ἃ γουηρ τϑὴ γὙὰ8 ὙΠ (Π66; πα (πϑγθίογθ ἰδοὺ ἀἰαάβϑὺ βοπα αὐνᾶν ἐν 
22 τηλἱἀβ ἔγοτι {μ66. Απὰ“ὶ βϑυβδηηδ βίρῇῃθα, δηὰ βαἰά, 1 δῖχὰ Βϑιητηθα ἴῃ “2 ὁ. ΘΥΘΡΥ͂ 

ΒΙ46 : ἴογ τ μοίμον 5 1 ἀο {Πἰ8 ἐλίπσ, ἴ 15 ἀθϑι} ΠΟ τη6 ; οὐ "' 1 ἀὁ {ΐ ποῖ, 1 88}4}} 
28 υοΐ Κ΄ Θβοᾶρθ γοὺγῦ Βδηα8. [ὺ 18 ὈΘΌΓΟΣ ἴῸΓ τὴ ποὺ μανίηρ ἄοπθ 10 (0 411] ἰῃΐο γουγῦ 
24 Βαῃαᾶβ,"6 ΤὩδΔὴ [0 βἷῃ ἴπ ὑπ βίσεῃῦ οἵ η6 ἴοστὰ. Αμπα"ἴ ϑυβδημπδ οΥγἱθα τ] ἢ ἃ Ἰουᾶ 

ΨοΣθ. 1- 4. --- 1. Υ. : το ἀδλυρθίον (Ὀοὰ. ΠῚ. Π68 ἩΟΥΟΡ Ζωσάννα, 88 δἰδίοα ἰπ ἘτΙ ΣΒΟ6᾽ 5 ατἰ ἐἰ6 8] δρρασδίυβ, Ὀθΐ οΥοσΥ- 
ἩΏεΙΤΟ Σουσάννα, 885 ἰῃ ἐπο ἐεχί. χες. διὰ (86 τηΔ οχὶ ἐγ οὗ Μ53.). 3. ἐφὶν ιυοηιαλ. 8 οπιῖδ ὨΔά. 4Νον 1. 8 ἃ 
ἄξοαι. δ ῥεῖν κατάδη ᾿οἰεὶπας ὑΐο. δ ΒΟ;ΟΌΓΣΔΌΪΟ. 

ὕογα. δ,6. --]ἦ.. Ν.: Το δα... . ο7 ἐλδ διιοϊοηίδ οὗ. 8 ρῃοὺ Δ8 (80 [κυ Πο1). 9 οὗ, ἐδδὲ τὶ οἰκοάη 68 (ἀνομία, 

[86 ορροκΐίδ οὗ δικαμοσύνη). 10 δηαίσηςΐ ἰυάκθε. 11. (ΤῊΪΒ πιδὺ 6 υπάἀογβίοοι ἴο τλϑδα : ισλὸ δεεπιεά ἴο ΟἰὮΘΓΒ, ἐσεγά 
διοομπίφα ; ΟΣ, ισλο Ριε ὁπ ἐλε ἀρρεαγαῆσε; οἵ, ισλο ξεοπιθ ἰο, ἑλουρὴϊξ ἰλονηδείυεΣ. ἘΔ 6 οομύθχὺ 0618 ἴο πιθ (0 ἔδυοσ {Π9 
Διδὶ. ΟἹ., ἴος ἔμο ἐμπουρδϊ, 261. χχίχ. 22, 28.) Ί1Σ Κορ ΧΟ ἢ δὶ, 15 ΔῺΥ δεῖ. 

γόοιο. 7,8. --ἸΑΟΥ̓́.: Νον σφη..... ἀοραγίϑαά δἴναγ. 16 χαγάοῃ. [ὅδ δὸ ἰμδί. 
γε. 10-18. --- ἸΤᾺΥ͂. : αἰυοίε ἔμλον Ὀοΐδ τϑτὸ σουμάοὰ ΔΗ θΥ ἰσυε, γοὺ ἀμγϑὲ οὶ ΟΏ8 δον" δηοίθοσ [εἰ8 ατὶοῖ. 

2 ἀφϑοῖϊδιῖθ:0ΒὨ 19 γοῖ. Ὁ (ἀρίστου.) 
γε. 14,16. --- 11... Υ. : 8δὸ πΒθῃ ἐμ 0. ΦΣῸ χοῦ οὐ ἐδογ. ἽΣ δον ἐδδὲ (Π6Ὺ δοὰ δακοὰ 029 δῃηοίδοσ ἐδ ΟΔἸΙΔΘ. 

8. ογεῖ δηὰ (86 49. 87. 90. 91. 228. Α]ά.). ἍΜ αὶ {{π|0 Ὀοΐὰ ἐοκξοίδοσ. 156 {ἴπ|6. 36 ογπὶξξ ὁ06 ὑΐτη9 (πότε). 
21: Ματκ., αζ., αΣ ψεείογάαν αμαὶ ἰὰς ἄαν δεογε. 

ὕοσο. 17-19. --ΞΆΑΟΥ.: Τοη. 539 (αὑτῆς [6 δὐἀοῦ Ὁγ 84. 86. 48. 148. 4]. 6ο.) 80 ογιῖίΣ ποτ. ΣΙ τϑδηϊηρ Ὧ8119 
ιαμήγματα ; 111. 28. 26. αἱ., (89 δἰπρ. Ιὲ ταὶ πλθϑῃ 206}, οὐ ρεγίμηιθ; Ὀυῦ τοοδὲ ἸἰΚοὶν ἃ ρουζιπιοὰ οἰπίπιθηῦ 8 ἐπ- 
ἰαπάοά, ΟἿ. δι. 1]. 8, 9ὴ. 232 ξασάθρῃ. δὅ5 ὈΥΪΥΥ (πιδσᾷ., 8.6.4). δὲ Ὀθξ, 8 Νονγ. δ ποθ. 5171 βαυίῃρ. 

νων». 290-234. -- ὅδ... Υ.: ξαράθρῃ. δ8 9 ἐδπιδὶ (148. οἰ τα καί) Ὠ0 νίαβ εῶπ βθ00ο. 40 ἸΦ  λομ ισἱ!. 41 ΤΏρΩ. 42 αγῖ 
“ἰὼ. 45.ϑᾷβ3(0Ἡ{β-. 4 φηάϊζ (τε --- τ ἁφἋὄὅἧῴὼσοδημοί. 46 Ὀοίίοῦ (αἱροτόν, 11. 1171. ΧΙ], 28. 26. αἱ. 0ο. ΑΙά. ; ἐεΖέ. γος. 
ἐδο οοσορδαζδὲΐγο) [0Σ π)9 ἰ0 61} ἰμῖο γοΌΣ Ὡδιιάδ, διά ποῖ ἀο ἱὑ. 47 (ἢ ὠϊδὶ. 
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2ὅ νοΐοθ; δπᾶ (Π6 ὕνγο 6] 6 γ8 4180 ἢ ογϑᾶ ουὲ ἀραῖπβῦ θυ. Απᾶ ομβ τϑῃ,Ἶ δῃᾶ ορεποᾶ 
26 {Π6 ρᾶσκ ἀοοτβῦ Απα" ψβθῃ (86 δογναηΐβ οὗ [86 Ποιιβθ μβαγὰ [88 ΟΓῪ ἴῃ (86 ρδτγκ,ὅ 
217 {860 τη θα ἴῃ ὑΒτουρ [Π6 5146 ὅ ἄοογ, ἰο 866 νγῃδὺ μδα Βαρροηθᾷ ἴ απο μοῦ. Βυΐ τ ΒΘ ΕΗ 

[86 6] 46γβ αἰἱογϑᾶ {Π6]γ δοσυβαύϊοηβ," [16 βϑγνϑηΐβ ὑγ8γ6 ρα] ϑβῃδηηθᾶ; ὉΥ [Π6ΓΘ 
28 νγ88 ΠΘΥ͂ΘΓ Β.ΟΘὮ 8 ΓΘρογί ζῃ846 σοῃοοσηΐηρ ̓  ϑυβαπηα. Απα ἰΐ ΘΔ Πη6 [0 ρᾶ88 {π6 πεχΐ 

ἄγ, ΏΘη [86 Ρ6ΟΡ]6 δββθιῃ]θᾶ 19 ἰοὸ Β6Ὶ μαβραπᾶ Ψοδοίτα, [Π6 ἔνγγο 6] ἄθῦβ σϑῖὴθ 11}] 
29 οἵ {π6ῚὉ υησὶρίθουβ ἄθρει 12 ἀραϊπβὺ ϑβδηηδ [0 ραΐ ΠΕΡ ἰο ἀθαίῃ, δπα βαὶα Ὀοΐογθ 

[86 ΡῬθορὶβ, δεπᾶ ἔοσ ϑιιβδηηδ, ἀδυρῃίοσ 53 οὗ ΟΠ 6] οἶαβ, οδοί πη β τγ168. Απά {μὸν "5 
80 βθηί. Αμὰ "ὁ 8ὴῆ6 οδπὴθ νυ ΒΟΥ ἔδῖθοῦ δηα τηοίθοσ, δηα 1δ μον Ομ] ἄγη, απᾶ 81} ΠΒοΣ 
981 κἰπαγθᾶ. Βυῦ 1 ϑυβᾶππδ γγχὰαδ ἃ ὙΟΙῪ Δ 6] ολίο 7 τσογπαπ, δηᾶ οὗ Ὀαδδυ τι] ἔοττη.᾿ 
82 Απά (88 γαῃβρΎΘΒΒΟ ΓΒ 19 ΘΟΙμηΔη ἀ6ἃ (0 ην6}}] ΘΓ, 0 88η6 ν᾽αβ νϑὶ]ϑᾶ, {πδὲ ὕπο 
88 χηϊρῦ βαίθ {ΠΘπλΒΟΙγ 68 Ὁ τ] ἢ ΠΟΥ θοδαίγ. Βυὺ 53: Ποὺ {τἰθηᾶβ δῃηὰᾶ 411 ὑπδὺ βαὺν ΘΓ 
84 νορί. Απαὰ 3 (Π6 ὕνο 6] 6.8 βίοοα ἃρ ἴῃ {π6 στηϊάβὶ οὗ (6 Ῥθορὶβ, δπᾶ Ἰδϊὰ ἐλεὶν 5 
8ὅ ΑΠαΒ ὮΡΟΙ Β6Γ μοδα. Βιαΐ 3 8η6 νγϑορίπρ Ἰοοκβϑα ἊρΡ ἐονναγὰβ Βθϑύθῃ ; ΙῸΣ ΒῸῚ Ἀθασί 
86 ἰγυβίθα ἴῃ ὑπ6 1οσ. Απά {Π6 6] ἀοσβ βαϊά : ΑΒ ψ ναὶ κϑα ἴῃ {Π|6 ρδᾶτὶκ 5 Δ]οπθ, (}18 

τροηιαῇ ΟΆΤΩΘ ἴῃ Ὑ1Π} {ὐο τηδ]48. ἀηα βῃαύ {Π6 ρᾶτκ 55 ἄοογβ, δῃά βομὺῦ (6 πι81|48 ΑΎΨΤΑΥ. 
87, ὃ8 Απα 53 ἃ γουηρ τηδὴ ὙΠῸ τ)ὰβ 35 Ηἷά, σϑῃηθ ὑπηΐο 6, δηᾷ 1ὰῪ τ ποῦ. Βυΐ τγ 
89 ΠΟ Μ6ΓΘ ἴῃ [Π8 ΘΟΥΠΘΡ οὗ (Π6 ρᾶγκ, βϑϑοίῃρ {Π6 βὶπ, 9 σϑὴ υπίο ἰβθ. Απᾶ {ποῦρἢ 

6 ΒΔ 7 ὑῃῇθπὶ Βαυΐηρ ἱπίθγοουγβο ἰοροῦμοῦ, Ὁ Ὠΐπ δ᾽ τγὸ οου]ὰ ποΐ τηδβίου ; 55 70" ἢΘ 
40 νγᾶβ ΒΓΟΏΡΘΙ ἰπ8ῃ ψ6, ΔπΠα ΟρΘηΘα {Π6 ἄοογ, δῃᾶ Ἰθαρθὰ ουῦ; Ὀαπὺ Βανΐηρ' ἰδθη [}18 

ὙγΟΙΉΔῊ, 5 6 Δβιεθα γῆ {μπ6 γοιηρ τη νγᾶ8, πὰ 5ὴ6 ψου]ᾶ ποὺ (6}} 8. ὙΠ686 
41 ἐλῖπρε (0 ψὰ ἰθβ γ. Απα 86 [6 ΔΒΒΘΪΥ Β6]ανθα {Π|6πὶ, ἃ8 θ᾽ ἄθσβ οὗ 186 Ῥθορὶθ 
42 δῃά 7υᾶραβ ; δπὰ ὃ) {Π60γ οοπαρστηποα Ποὺ ἰο ἀθϑίῃ. αὶ 388 ϑββηπα ογὶ θα οἱ ἃ Ἰουά 

νοΐςθ, δη6 58]4, Ο δνθυαβίδιρ (οᾶ, ἐμαὶ Κηονγοϑὺ [16 βθογϑίβ, μὰ Κηονγοβῦ 8]1 ἐλέποα 
48 Ὀοΐογα {Π6Υ Θοπηθ ἰο 6,57 (ῃοὰ Κπονγοδὺ ὑμαῦ ΓΠΘῪ ἤδνθ ὈΟΤΏΘ [8186 Ὑγὶ 688 ἀρϑιηβί 

Τη6 ; δια ὈΘΠΟ]α, 1 35 ἀἴ6 τῖτποὰΐῦ μανὶπρ ἀοπ6 ὁπ6 οὗ {π6 ὑῖηρβ πῃ θοῇ {1686 τηθη 55 
44, 46 ἢδνθ τη] ΟἹ ΟἸΒΙΥ ομδΡροα " ἀραϊπδὺ 6. Απα [Π6 ],ογὰ Ποαγά μδὺ νοΐοϑ. ᾽ πᾶ 

88 8Π6 νγὰβ δϑὶπρ 16 ΑἸΥΑΥ ἴο Ὀ6 ρΡυΐὺ ἰο ἀφαίμ, αοα “' ταϊδϑᾶ ὰρ {Π 6 ΒΟΙΪΥ͂ βρὶσιὶ οὗ 8 
. 46 γουῃρ 16,325 γγῃοβ86 ἤϑῖὴθ ισας ὨΔηΐ6]. Απᾶ Β6 οτἱθα 45 ὙΠ ἃ Ἰουά νοΐοθ, 1 δὰ ἰῃ- 
47 ποορηῦ οὗ "' (86 Ὀ]οοὰ οἱ {18 τσοσιαπ. Απᾷ “ 411 86 ΡΘΟρ]6 ἱπγηρα “5 ἑονγαγαβ Ὠΐπι, 
48 δῃηά εαϊα, ὙΥ δῦ γιδαπ {Π686 σογὰβ ἐμαὶ ὑπο παβί βροκοη 5 Αμπα " Βθ βίδιάϊηρ ἴῃ 

{(Π6 τηϊάδύ οἵ ἰμόοῖὴ, 8814, Ασῷ {86 βοῃ8 οὗ [5Γ86] βυοῇ ἴοοἹβ "ῷ ὙΥΠουΐ Θχδὶηβίϊοῃ 
49 οΥ Κπον]θᾶρθ οὗ {μ6 σὰς μανθ γ “5 οοπαθιηπθοα ἃ ἀδυρἈίοῦ οὗ 18γ86] Ἀδίῃση 

ϑρϑίῃ (0 [ἢ6 ρΡ]84066 οὗ Ἰπαρτηθρηῦ ; 0 [1686 τηθὴ ἢ βᾶνθ ὈΟΓΠΘ ἔ8]86 Ὑγἱ1688 δρϑὶηβί 
ὅθ0 μΒεῦ. Αμπαὰ δ᾽ 8}]1] {86 ρθορ]α ἰυγποᾶ ἀραίη ἰῃ ἢδ8ϑί6.Ύ. Απά {86 6] 618 βαϊἃ πῃΐο Ὠϊπὶ, 

Οὐοστη6, 810 ἀον ΔΙΏΟΠΡ' 18, ἃπα ᾿ΠΙόστα δ 8, βοοῖηρ (οα Παίῃ σίνθα ὑπ66 ἴΠπ6 ΒΟΠΟΓ 
51 οὗ δὴ δ] ον. Απὰ ἢ δμ6] βαὶὰ ὅ5. ἀπίο μοι, ϑϑραγαῖθ {1Π|666 τλθη 18. [ΓΟ ΟΠΘ 
2 δΔηούμοτ, δ 8πα 1 ν}}} Ἔχαυηΐηθ θη. αἀπά δδ ἤθη {Π6 0 δᾶ θϑθῃ ὅδ ρυΐ ΔϑΌ που ΟῊ6 

ἔγοιῃ 16 οἴμοσν, Ἶ ἢ6 ο8]]6 οῃθ6 οὗ ἐῃδῃι), ἀπ βαϊᾶ απο εἴτι, Ο ἐμοῦ {Π8ὶ Παβί στόση δ 
ο]ὰ ἴῃ ψιὶοκθάηθββ, "ἢ ΠΟῪ ΤΠΥ δὶ ἢ8 τυ ὩΙοἢ ἐμου ᾿αϑὺ οοταμὶ 64 ΤΟΥΠΊΘΥ]Υ ἤδνθ “Ὁ ΘΟπῚΘ 

ὅδ ἰο ἰΐσἧξ; ἴον ὕῃοὰ ᾿αδὺ ργοπουποθα ἀπ)αβὶ  Ἰυάρτηθηύ, ἀμα τ 8118 μου 55 μαβϑί οοη- 

ον. 24-27. --Ἰ ΑΟὟ. : οφιίῖς αἾλο. 3 ῬΒ6ἢ Υδῃ ἴδ ΟΏ6. δ ᾳατάθῃ ἀο0οΣ. 43ο. ὅ καγάοῃ. 6 δὲ Ἀγ. 
Ἶ νπδὯδξ ἀοῃο. 8 δά ἀσοϊεαγοά [6 τηϑίτου. 9 οὗ. 

όσα. 285-88. -- 0, Ψ. : ΟΙΘ δββοιῃ θὰ. 11 αἰκοὸ 10}] οὗὨ χτοϊξομίονοιβ τα σὶπδεϊου. 13 ἐμὸ ἀδυρβίοσ. 13 20 πο. 
14 0. 18 ογυΐς πὰ. 16 Νον,. 1 (ἢ, δ.., ἴῃ [86 Ε0η86 οἵὨ 507}, ,αἴν.} 18. θολυΐοουβ ἰο ὈΘΠο]ὰ (106. ὯΔ ἰδεῖν ἔο 
«ἴδει). 19 ἐλοδε πὶιοκοα γηεη. 0 ὨΏΘΟΥΟΘΥ ΒΟΥ ἤχον (ἴ0Γ κἢ8 νὯ8 οοὐοσοὰ). ... δ6 δΙ]οά. 8381 ΤὨρΤοογο. 

ὝοτΒ. 84--388. --- 5 Α. Υ.: ΤΏρη. 5 (αὐτῶν ἰ5 φἀἀοὰ ὉγΥ ΧΙ], 84. 86. 48. δ]. 88.) " Απά. 35 χατάρῃ. 35 ζΣ- 
ἄθη. ἘΤΤΙΟΩ. 535 ἔλεγε τσδϑ. 39 ΤΏΘη νὸ ἰπδὲ βίοοά πῃ δ... . βΆγαοσι, βοοὶηρ λὲς νν ]οἸΚοι Ὁ 685. 
Ἄγ. 809-41. ---δὸ ΑἸ Υ, ; Απὰ ψὮοη..... ἴοι ἰοκοῦμοσ. 81 (Π6 Τ8}. ἋΣ Πο]ά. 25. [5 τσογιαη (ΠΟ ΤποῖΘ 

ΣΘΆΔΟΣ 10 ἰΔ}105 ἐδη ἰῃ γον. 89, ὁ ὑμὸ τῆϑῃ,᾽" ἐκείνου). δὲ πὲ Βῃο. .. .. ΤᾺθη. 85 ἐλοδε ἰλαξ τοέτε ἐδ οάοσα 
διιὰ Ἰυάρμοβ οὗὁὨ (ἢ ΡΘΟΡΙΘ : δο. 

Ὕογη. 42-46, --- 86 αὶ Ὑ. : ΤΏοη (885 84. ; 148. οτοἱίβ καί). δῖ (Π60 ὍΘ. 881 γχημἱ. 80 ὙΒΟΙΟΔΒῚ ὨΟΥ͂ΟΙ ἀϊά κα ς ἢ 
ἐλῖπρε 88 ἴθλοβο γιεῃ. 40 ἰἱηνοηίοα ([π0 Οτοοῖς Ἰτογὰ σηθδτ ἐὸ ἀεαὶ κπαυϊελῖψ, Ὀὰξ πιὰεὶ Ὀ6 χοηἀογοὰ τ ἢ βδοτοο ᾿δεϊζ 

Βοτο. ΟἿ. νόγ. 62, »ιαϊεϊοιιδὶν ἱπίεπαεα) . ἀἑἐἑἐ{ἧ 1 ΤΏΘΓΣΟΪΟΤΘ ὙΆΘΩ 516 ἮΔΔ 16α..... ἔδο [οτὰ (τὶ ζβο 6 βάορίδ ὁ θεὸς ἔγοτα 
111. ΧΙῚ. 28. 1.) 48 οἦα γουηρ τοῦὲὶ (οἵ. Οονε., τεσ. 42). 4δ ψ8ο οτὶοὰ. 44 απὶ οἷοδᾶσ (ΠῚ. ΧΙ]. 283. ΑἹ]. 0ο. ΑἹά. 
Τοδὰ καθαρός ἱπεϊοκᾷ οἵ ἀθῶος) ἔτοχι. 

ὍΣΑ. 47-Ὁ]. -- 5 Α. Ψ. : ΤΏοΩ. 46 ἐχηοα ἐπ 61}. 4 0. 48 Αγε ψὲ Β0ΟὮ 100]8, γῸ ΒΟΏΞ οὗὨ ἴεγδοὶ, ἐλαξ.... γϑ 
δυὸ (80 16 49 ΠοΥὺ1. ὅδ0ὺ ἹΓΗογοΐοσθ. δὲ᾽ρηον ἐΐ. δ5 (τὸ πρεσβεῖον ; 117]. 86. 86., διὰ Σῶδτν ΟἾ ΠΟΤΕ, πρεσ- 
βυτέριον, Ὀπὲ ἰξ '8 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἃ ταϊβίδκο οὗ ἃ σορυ δε.) δὲ ΤΏΘ. δαϊὰ ἢδῃί9). δὲ Ῥαὰξ [Π6δ6 ἔϊοο δδάἀθ ΟἿ ζδσ ἔσοτα 
ΒΒΟΙΒΟΣ. 

γοσα. δ2-δ8. --ὖδα Ὑ, ; 80. ὅὄδιγεσθ. δ ἤγοῃ δβῃοΐμοσ. δὅ8δ έλοι δὶ τὲ τᾶχοῃ. δὅδἠὺ (1|1ὲ., το ετἰ], ΟΣ τοίεξεὰ 
ἄανε.) 580 αἴοτει πὸ δτθ σοχηθ (ἥκασιν. ΟἿ. ἴπ0 ΠΧΧ. δὲ θϑοαϊ. χχχὶ!. 17; δ᾽8ο Μασὶς Υἱ}}. 8, ττογο, Βονονασ, ἔπ ζοχῖς 
ἰδ ἀϊδρυίοὰ. 866 ἩΤΙΏΟΣ, Ρ. 87). 61 74140 (ἀδίκους). 535 οηιΐίς 8110 ἴμου (μέν). 



ΑὈΘΙΤΙΟΝΒ ΤῸ ΘΑΝΊΕΙ, 461 

ἀοιηηθα π6 ἱππηοοθηΐ, ἰποὺ ἢ παϑὲ ἰοῦ 186 ρΌ ΠΥ ρὸ ἔτθθ ; δ᾽ οὶ (86 1ωοτὰ 3 βδῖιὶ, 
ὅ4 ΤΠ ἰπποοοῃξ Δπα Τρ ΘΟ. Β 8Π4]0 ἰῃου ποῖ βἷαγ. Νοῦν ὑμθη, ἢ που ᾿αϑὲ βθϑὴ ΠῚ, 161] 

πιδ, Τπαον ψἢδὲ ὑγ66 βαυγοϑίὺ μου ἰἤθιὰ ΘΟ ρδηγίηρ ἰοσομοῦ ἢ Απα Β6 ὃ Δηβηογοα, 
δ ὕπάαογ ἃ τηδϑίος ἴσθΘ.0 Απα δηΐθὶ βαὶα, 761} παβδὲέ ὑδοὺ " ̓ἰϑὰ αρδαὶϊηϑὺ {μη 6 οὐ 

ΒοΔᾶ ; ἴου δυδῆ ὩΟῪ 8} 856] ἔγοιῃ ὅ αοα Βα} γϑοοὶνϑα [86 βϑθηΐθῃοθ οὗ αοα δὰ 
ὅ6 58}}8}} ουΐ δ ΊΒ66 ἴῃ ἵνγο. Απάΐἷ δ μὰΐ πῃ 85146, δηᾶ οομητηδπαθα (0 Ὀχΐηρ' ἃρ ὃ [(Π6 

ΟΥΠΘΟΙ, δηὰ βαϊά υὑπίο δἷπα, Ο β66α οὗ Ομδιδδῃ,, δῃὰ ποὺ οὗ Ψυάα, Ὀδϑυ μ81}} ἀ6- 
δ7 οοἰνϑα (Π66, δπὰ Ἰυδὺ δαί ροσγυθγίϑα {πὴ ἤθᾶσὶ. μὰ Βανθ γο ἀθδ]ὺ τὶν ἀδυρἢ- 

(618 1. οὗ 18γ86], δῃηὰ (6 Υ ουὶΐ οὗ 1 ἔδδγ οοιηρδῃϊθα ψ|} γοὺ ; Ὀπΐ ἃ ἀδυρλίον 12 οὗ 
ὅδ Φυάε ἀϊὰ 12 πού 0146 γουγ βἰη. 6 Νοῦν {πο γϑίοσθ 6]] τὴθ, [[πᾶ6γ ννῆϑδὶ ἰγτθθ αἀἰάἀβὲ ὑπο 
ὅϑ. ἰ6Κ6 (Πϑῖὰ σοιηρϑηγίηρ ἱοροίμον ἢ Απάὰ ἴθ δ δηβινογϑά, {Ππᾶϑγ ἃ βοτὰ ἔσθ. Βυΐ 

Τδηΐθὶ 8814 15 υπίο Βΐτα, ΟΥ̓ 611 μαβὺ (μοι 4180 17 116 ἀρσαϊηδὶ [Πϊ]π6 οὐ Π6δά ; ἴοσ (Π6 1 
ΔΏΡΟΙ] οὗ αοἀ ναεϊξοιι βινογά ἴῃ παπᾶ 1 ἰο συὐ {πΠ66 ἴῃ ἔτννο, ἐμαῦ Β6 τηδὺ ἀδβίτου γοῦ. 

60 Αια 39 3411 (ἢΠ6 Φ8βθι}]Υ αὐἱθα ουῦ τὶ ἃ Ἰουα γοΐοδθ, δῃᾶ ργδαὶβθα (οά," νΠο βανϑὶἢ 
61 (δϑὰ (μᾶὲ πορο 3 ἴῃ ΐω. ΑἈμὰ (Π6Υ δΓοβα δρϑϊηβδί {86 ὕἔνγο δ] θῦβ, βίποϑ 5 Ὁ δη16)] 
62 μιδᾶ οοην!οίοα (ἤθη οὗ ἔα186 τ] Π688 ουἱΐ οὗ 5 ὑΠ6 }Ὶ οὐ τηου ἢ, ἀπ δοοογαϊηρ ἴο (89 

Ἰὰνν οὗ Μίοβοβ ὑπ6Υ ἀϊὰ υπίο {μ6πὶ ἴῃ βαοῖ βογί 88 (ΠΘΥ͂ πη] Ο] ΟυΒ} Υ Ἰηὐοπᾶσα 35 (ο ἀο 
10 ἐλοῖν' ποῖσθρον ; " δπὰ {β6Υ ραῦ {Π6ὰ ἰο ἄοϑδίῃ. Απᾶ 80 “7 ἱπηοοθηΐ Ὀ]οοὰ νγἃ8 

608 βανϑᾶ οὐ (διαὶ 33 ἄα᾽υ. Απα 9 ΟΠ] οἶαβ δῃὰ Ϊἷ8 ννἱξθ ργαϊβθά (ὐοά οὐ δοοουῃί οὗ ὅ 
(ποῖν ἀδυρη τοῦ ϑαβδηηδ, ἱορϑίμον 5 ν ἰ0ἢ οδοίτα ΒΘ Ὠυδυδπα, πὰ 4]] 523 1Γ86 Κιπάγϑα, 

04 Ὀθοδυβθ ὕπο .6 τγῶ8 ΠῸ ὈΠΒΘΘΙΏΪΥ ὑπϊηρ ὅ5 Τουπᾶ ἴῃ Βοσ. Απά δ ἴγομῃ ὑμαὺ ἀδγ ἔοσι 
Ὀοοβδθ [ 4}16] στοδί 5 ἴῃ [86 βίζιιὶ οὗ [Π6 ΡΘ6Ορ]6. 

στο. δ8.-δδ. --- 1 ἃ. ΧἍὕ.: δηά. 3 {Π6]ωο τὰ (δ0 ΠΠ. 1Π. ΧΙ]. 26. 4]. 6ο. Α]ἀά., διὰ 1 σοϊδίῃ κυρίον, ΑἸ Πουρ το]θο θα 
ὉΥ Ετίεσθο μα). 8 Ἐο. 4 Ρέγῳ Ὅ6]} (οἷ. γον. 69) δου Βαδί. δ (Π9 ((Π6 δείΐο]ο 8 οὐυὐἱειοὰ ὮοΤθ --- ὁχοορὲ ἰῃ ΧΙ]. 
84. 89. 90. --- πε ἱπέτοἀποορὰ δ΄ϊοτυνδτδ. Οἵ. Οὔγι. δὲ τον. 42) διιροὶ οἱ. δ ἐο ουἂϊ(ΧΠ. 88. 230. Δ]., σχίσαι). 
εχ. δδ-600. -- Τὰ. Υ.: 8ο. δ οηιίέξ ὉΡ. 9 τλοι βοοὰ οὗ Οδηδδῃ. 10 (86 (κο0 ἃ 6» ουχϑίγοδ) ἀδῈρ Ἀ οΤα,, 

Ἱ ἴο0ζ. 413 το (28 26. 86. 236.) ἀδυχυίοΣ. 12 ποῦ]. [46 πνιίοκοάηθεβ.0. 18 ἦηο. 16 ΤΏΘΙ πκαίὰ Ὁ. 11 Τὴ ς 
ἴδου Βεδὲ 818ο. 16 (Ὁ. τον. δδ.) 19 τὰ [9 απνοσὰ (Ἰἰξ., λαυέπε ἐλ εἰσογα). 30 118 ἐδοὶ (84., τότε). 
Ἅ. (ἘΣΙΌΣΕΟΒΟ δορί τὸν θεόν ἔσοτῃ 11. ΧΙ]. 28. νεωεέεσωμα ᾿. ΟΟ. Α14Δ.) 85 ἐσζυκί. 

γετα. 61-64. ---5. Α.Υ.: 5. ΜΜΌὮΌγ. (860 Ταῦ. 48) ὅΓ5 (Οἵ. Οὐηι. δὲ τοῦς. 61.) Ξ Τῆυδ 6. 35 (δ δ 19. 

8 Τηοζαοΐοτο. 80 [ὉΓ, 81 οηιίία τοχοῖθοσ. 82 (Ἐτὶ σϑομοὸ δβάορῖδ πάντων ἔχοι! ΠΙ. ΧΙ]. 28. Δ]. γυΐκ. Βγσ. Ρ. Ασ. 
ΙΕ ἰο δἰϑο ἑουπᾷ ἴπ 11. ; ἐεχέ. γϑε., αὑτῶν.) 82 ἀϊδοποδίυ (ἄσχημον πρᾶγμα). δὲ οι Αὐτά. δὲ τἃ8 Ὁ. δὰ ἰῃ 
ἔτοοί τορυἱϊδείοι 

ΒΕΙ, ΑΝῸ ΤῊΕΒ ῬΕΑΟΘΟΝ κ(εοοογάϊηρ ἰο ἐμθ 1,.ΧΧ... 

1 ΤΉΞΕΒΕΕ Μν88 ἃ οογίαϊη ῥγίθδί τ ΒΟ86 πϑῖὴθ τἴῦζαδιβ Ὠ 816], βοὴ οἵ Αὐαδὶ, γῇο γγὰ8 οἡ 
2 ΤᾺΡᾺ ΠΔΙ ἴθγηιβ ἩΠῈ (ἢ6 Κιηρ οὗ Βαθγοη. Απά {Π6γ6 νγἃ8 δὴ 140], Β6], υγβοιὰ [86 

ΒΑ Υ]ο ΐδη8 ΜΟΓΒΕΡΡΘα, δηὰ οχρϑηαθα οἡ πὶ ἀδῖ]Ὺ ὑσγοὶγα δρίδθαβ οὗ πὸ ἤουτ, 
ὃ διὰ ΓΟΓΙΥ͂ ΒΙ66ρ, 8η64 51Χ ΙηθΆ5.Γ68 ΟΥἨἩ ψὶπ6. Απὰ τΠ6 Κίηρ του ϑῃϊρροα Εἶτα, δα (ἢ9 
πρ γϑῃΐ ἀΔ1}}γ δηὰ αἰὰ Ποιηὰρθ ἰο Εἶπα ; Ὀὰὺ 1)Δη161] ργαγθα ὑηΐο [6 1οτ. Απά 

4 [Π0 Κίηρ Βαϊ ο δῖοι, Ὑ βογϑίοτθ ἀοβὺ ποὺ ἴβοι 40 ᾿οτϊμὰρα ἰο Β6]. Αμῃᾷᾶ 6418] 
Β8 ἃ ἰο {86 Κίηρ, 1 ΟΓΒΏΪΡ ποη6 ϑχοθρὶ ὑμ6 [ωοσγὰ αοα, ψγῇο ογθαῦθα τΓ86 ἢθάνθῃ, 

ὅ δὰ (π6 ϑαγίἢ, δῃα μδίῃ βονδγοιῃ οὐοῦ 811 Η68}. Απά {μ6 Κὶπρ' βαϊά ἰο ἶπη, 18 
(8158 {θη ποῖ ἃ ροᾶῷ 1)οβϑὺ ἰμῃοὰ ποῖ οὔβθσνθ ΠΟῪ τῃποἢ 18 ἀΔ1]Υ Θχροπᾶάθα οα ΐπὶ ὃ 

6 Αμπά ΔΠ16] βαἰα ἰο εἶπ, ΒΥ ἼΟ πηθϑῃβ Ἰϑὺ ΔΗΥ͂ Οὁῃ6 ἀδοαῖνα γοὰ ; ἴογ [118 {πίησ 18 οὗ 
οἴαν τίη δπὰ οὗ ὈΓα88 μου; 8η6α 1 βύγθαῦ ἰὸ [Π66, ὈΥ ἴπ6 ωογὰ, ἴη6 αοὰ οὗ 

1 σοάϑ, ὑμδΐ 6 Βαίῃῃ Ὥθνϑῦ θαΐθῃ δηγίμίησ. Απά 1[Πη6 Κίηρ γγαβ σγοίῃ δηα θα] 6 ἔον 
᾿ἴπο86 ἰμδὲ πᾶ οβδγρο οὗ (86 ἐβθωῃρ]β δηὰ βαϊὰ ἰο ἴἤθιῃ, ὅ!μθνν τηϑ ᾿ἷπὶ {πδὺ δαίϑαι τυ μδὶ 
ἴδ ΡΥΘΡΑΓΘα ἴοσ Β6]; δηά, ἰξ γοὺ 4ο ποὺ, γοῦ 8[8}} ἀἰθ, οὐ Πδηῖ6], ψ]ιο σίνϑι ἢ! ουΐ 

8 ἰμαῦ ἰΐ ἷβ ποῦ θαίϑθῃ ὈῪ πἷἶπι. Βαΐ (ΠΟῪ διηβυγεγοα, 10 15 Β6] ἈΐΠ)8611 η0 Θοδίθι 1ύ. 
Απὰ ὈΔῃηΐ6] καϊὰ ἰο {πμ6 Κίηρ, 1μϑὺ 10 Ὀ6 80 : 18 1 584}} ποὺ 5ῃονν {πὰὺ ἰζ 18. ποῖ Βοὶ 

9 γύο ϑαύθί ἢ {μ686 ὑμΐπρβ 1 ν7}}} θ6 Ραΐῦ ὕο ἀθδίῃῃ δηά 4]1 υγῇο δγθ τ ῖτ 6. Απᾶ [πο γ 
10 νγϑῦθ ΒΟΥ ΘΠ(Υ͂ ῥσἱθϑίβ οἱ Β6] Ὀ681468 νσῖνβ δηὰ οἰ] άγθη. Απά {Π6Υ Ὀτουραί {π6 Κὶπρ 

ἴο 186 ἰθι!ρ]6 οὗ (86 140] δῃὰ {μ6 ἔοοὰ τγὰ8β βοὺ Ὀϑίογθ ᾿ἷπὶ ἷῃ (86 ῥγϑβθῆςθ οὗ [6 
ἱηρ Δῃα οὗ 8016] ; δῃὰ {8Π6 γγῖῃθ 788 πιϊχϑᾶ, ἀπ οΑγτί θα ἴῃ, δῃᾶ ρ]δοθα Ὀοίοτο Βεϊ. 

11 Απὰ Ὠδηΐ8] βαϊὰ, Τῇοα {Πγ86} ἀοβύ οὔβοσνθ {παὺ [ῃ686 τθΐῃσβ δγθ 'π {πο Ὁ ρδοθα, Ο 
12 κίησ ! ο ἴδου ποῖ 864] (86 Ὀ0]08 οὗἩ {Π6 ἰδ: ρ]6 88 Βοοῇ 88 1ῦ μαίῃῃ Ὀθθὴ 8ῃι. Απά 
18 νῆδύ ΒΘ β8]α ρ]θαβϑᾶ ἴΠ6 Κίησ. Απὰ ᾿,δηΐθὶ ογάθσγϑὰ ὑμοβθ γῆῸ γγασὸ τὶ Ὠἷπι (Βδὲ 



462 ΤῊΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

Ρυϊίηρ ἔοΓδ 81] ἔγοσῃ {110 ἰθρ]6 {6} Βῃο.]α ὈΘΒρυΠΚ]6 {Π6 γ8016 ὑθσαρ]6 νὴ] ἢ} Δ88:68, 
ΠΟΩ6 οὗὨ [ΠΠ086 ουΐδ᾽4 6 ἢ δᾶ Ὀαϊηρ αῦγατθ οὗ ἢ. Απάᾶ ἢ βθὴ ρυΐ ἃ 568] οῃ {89 
(6: }16, δὰ οταθγϑα ὑμδύ 10 Βῃου]α 6 βθαὶβϑα τι (16 βἰρποί οὗ [6 Κίηρσ πᾶ {ῃ6 ε5ὶρ- 

14 ποίβ οὗ οογίδὶῃ ρυϊθβίβ οὗ Πρ της. Απα 10 γγὰ8 80 ἀοπ6. ἀπά ἰΐ οϑῖηθ ἴο ρ888 οὐ 189 
ΤΔΟΥΤΟΥ͂,, (Πδὺ ΓΠΘῪ ΟΆ1η6 ἴο (ἢ6 ρ͵ἷοθ; Ὀυὺ {ἢ ῥγ]θβίβ οὗ Β6] δανίησ σοπθ πῃ [ΒΣΡοΌΡΕ 

1δὅ ἴδ]βθ ἀόοῦβ δα οοπηδαχηθα 8]} ὑπαὶ δα Ὀδθη ρ]δοθᾶ Ὀδθέοσγε Β6], 8180 {6 πὶῃμθ. ἀπά 
Δ η16] 8414, Υ8 ρῥγιθϑίβ, Ἰοοῖὶκ αὖ γοὺ" 868}]8 ὙΒΘΙΠΘΡ ΠΥ τοιηδίη ; δπὰ μου ἴοο, Ο 
Ἰεϊηρ, τ ΓΚ γγ6}} τ ΒΘ ΒῈ δηγίησ μδίἣ Βαρρθηθαᾶ τ Βἱοἢ 18 ποὺ δρτθθ 8016 (0 ἴΠ 66. 

10, 17 Απὰ ὑμοὺ 1Ἰουπὰ {86 868] 88 1ὑ γγῖβ ; δπα (ΠΟΥ͂ Ἰοοβθῃηθα ἐμ6 864]. ΑἈπᾶ οχ ορϑῃ- 
ἰπσ [Π6 ἀΟΟΥΒ ὑπο Υ ἀἰβοονογϑά {Παὺ 41} νυ Βῖο ἢ δα Ὀδ6θὴ βοῦ ουἱῇὐ νγχὰβ8 ΘΟ Βυτη θα δα {Π6 
{80168 ψοῦθ ϑῃγρίυ. Απὰ {86 Κίηρ γα]οϊςθα, δῃᾶ βαϊὰ ἰο Ὠδηΐοὶ, ασϑαὶ 18 Β6] δῃὰ 

18 {Π6Γ6 18 ῃ0 ἀθοθρίύίοῃ ψἱτἢ δ᾽. Απα 12 81}16] Ἰδισ ῃθα ΠΟΑΓΌΠ]Υ, δη4 5] ἴο [86 Κίηρν, 
19 Ηδτγο ! Ββῃο]ὰ ἴῃ ἀδεδρίίοη οὗ {Π6 ργὶθβίβι Απμα δ}16] βαϊα, Ο Κίηρσ σσποβθ ἴοοῖ- 

Βίβρβ 816 ὑῃθβθῦῷᾧ Απᾶ 186 Κὶπρ' ἀῃβτνγοα, ΤΟ οὗ τηθῃ, πα νγοιηθῃ, 8Πη4 σΠἢ]άγθῃ. 
21 Αμπᾶ Βο ψυϑηῦ ἰο 86 πουβθ ἴῃ ὙΠΟ Β (Π6 ρῥγἱοβίβ δθοάθ, δᾶ ουπὰ (86 Ἰοοᾶ οὗ ΒΕ] δῃπὰ 

[16 τῖπθ ; δηα Πδηΐθὶ βμοτγοὰ ἴὸ 186 Κιηρ {16 ζ4180 ἀοὁ0γ8 ὑπγουρῃ ΜΒίοΒ [Π6 ῥγ]θϑὶβ 
22 Μρηΐ ἴῃ 86 σΟΠΒυΙ θα δὶ ΠΟ γἃ8 βοὺ θϑίοσθ Β6]ὲ. Αμπα {86 κίησ ἄγονϑ ἴπθπὶ 

ουὖῦ οὗ (86 ἴθῃιρ]6 οὗ Βο], δηὰ ἀδ)γογθα ὑἤσὰ ἃρ ἴο 2.416] ; δῃηά ὑπμ6 ῥσχγουϊβδίοῃ νοὶ 
ἢθ Πα σίνοῃ ἰο Ὠἶτπη ἢ6 σᾷνϑ ἰο Ὁ 4η16] ; Ὀυΐ Β6] ἢ ἀδδβίσουϑά. 

28 Απά ςΠ6γ0 ψγ88 ἃ ἀγάσοη ἴῃ [86 βδῆ16 ρΗ]8366, δ8ῃα [86 ΒΑΡΎ ]ΟΠἾ 89 ῬγΟΥΒΕΙρΡροα 1{. 
24 Αμπά {πὸ Κίπρ βαϊα ἴο Ἰϑδηῖοὶ, Τμου 11 πού 880 {παὺ {Π18 4180 18 οἵ ὈΓΆ88} [,0, 6 
2 Ἰίνϑίῃ, δῃᾶ δαύθίἢῃ δῃα αὐ κοί; ἀο Βοιηδρθ ἰὼ δίπη. Απαᾶ 194η16] βαϊ4, Ο Κίησ, 

ῖνθ τὴ6 186 ΡΟΥ͂ΟΙ, 8η4 1 ν1}}} ἀΘΒΙΓΟΥ͂ ἴπ 6 ἀγαροὸμ ἩἱΠουΐ βγοσὰ ΟἹ βίϑῆ, ΑἈἀμπά δ6 
26 Κίῃρ βᾶνθ ΔΥ ἴο Βἴπι, δα βαϊὰ ἰο ᾿ἶπὰ, 10 18 στδηΐθα ἴῃῇ86θ. ἀπά δῃῖοὶ ἰακίηρ 

{πἰγν ρου παβ οὗ ρῥἱλοῦ, ἀπὰ ἔδί, πα ἢδὶγ, Ὀο]]6α ἐπ 6 πὶ ὑορθί 6 δηα τηϑαθ σδἶκ685, δὰ 
Ρυὺ δοιὰ ἴῃ {86 τοῦ! οὗ {Π6 ἀγαρΌη, πα οα οϑίϊηρ ἴἤθιῃ ἰὑ ὈυΓδὺ ἀβαμαθσ. Απᾶ δ6 

21 βιιονοα 1ὑ ἴο (86 Κίηρ βαγίηρ, Πὸ γ8 ννουβῃϊρ [6860 ὑΐησβ, Ο Κη ῷῷ Απὰ ἔγομι (ἢ 
Ττορίοη σουπᾶ δρουΐ 4}} γγϑῦα σίῃογοα ἱορσοῖῃοῦ ἀραϊηδί [)δηῖοὶ, δηα βα]α, Ἐπ Κίησ 

28 παῖ ὈΘοοΙη6 8 96» : ἢ6 δὲ} ἀθβίγογοα 128] δῃηὰ ἢδίδι β]αη {π6 ἀγσαροῃ. Αμπαὰ [88 
Κὶπρ' βϑοίηρ ὑπαὺ {μ6 ρορυΐδοθ οἱ ἴ86 σϑρίοῃ ὑγθῦβ ρίμθγθα δρϑὶηδὺ Ὠϊπι, 68116α ἢ15 

29 ΘΟΌΡΙΘΙΒ, δπα βαϊὰ, 1 ρίνθ ἃρ Ῥδηΐθὶ ἰο ἀοβίγυοϊίίοη. Απὰ ποῦ τγῶὰβ ἃ ἄθῃ ἴῃ 
ΒΟ. βανθὴ 1008 6 ΓΘ Καρί, (0 ΜΠ ΙΟἢ 6ῚΘ ρίνδῃ Ρ ὑΠο086 ὙΠΟ ΘΟΠΒΡΙΓΘα ἀραϊηβὶ 
186 Κίηρ ; δηᾶ ἔἤογο 6 γ6 ἔπ γηἰβῃ θα ὑπθῖὴ ἜΘ ΡΥ ἀδΥ ἴνγο ὈΟΔΪ658 οὗ [Πο86 οοῃαθιηπθα 

80 ἰο ἀδφδαῖβ. Απμπα [86 ρορυΐαοθ ἰἤγανν [Δ η16] Ἰηΐο (Πμδὺ ἄδῃ ἴῃ ΟΥΘΡ [μδὺ ἢ6 ταϊσῃῦ Ὀ6 
81, 82 ἀονουγοά, δῃὰ ἢπαᾶ ῃοὸ Ὀυγῖα]. Απαᾶ δη161 γγ88 1 ὑῃ6 ἄθῃ βδὶχ ἄβδγβ.0 Αμὰ 1 

ΟΆΙΩΘ ἴ0 ρ888 ΟἹ {δ6 εἰχίῃ ἄδυ, (δὶ ΑἸτηθδουπι δα Ὀγοδα ογσυμ θα 'ἰπ 8. ον] 
ψἸῈ Ροϊίαρθ, πα ἃ Ὀοΐ16 οὗ μιϊχοα τ ῖ]π6, δπα νγἃ8 σοΐϊηρ ᾿ηΐο (86 Β6]4 ἰο (ῃ6 γϑᾶρ- 

88 618. Απμὰάὰ δὴ δηροὶ οἵ [86 [,ογὰ βροκβθ ἴο Αιῃρδοαμὰ δπὰ βαϊὰ, ΤῊΘ οσὰ αοα οοπ- 
τοδη οι (Π66 {μ08, Τ 6 Ὀγοδα τ ]Οἢ ἔθου Παβῦ, ΘΑΥΤῪ ἴο Δ}16] πὶ [6 ἀθῃ οἵὗὨ ]]οῃ5 

84 αὖ Βαῦγ]οη. Απᾶ Απθδουπὶ βαϊα, Ο Τωογὰ Οαοά, [ πᾶνθ ποὺ βθθ ΒΑΌΥ]ΟΣ Δη4 1 ἀο 
8ὅ ποῖ Κπηον ΏΘΓΟ ὑπ6 ἄθῃ ἰ8. Απά [Π6 ΔηρῈ} οὗ (88 μογὰ ἰα]α Πο]ά οὗ Ἀπ, θνϑι οὗ 
86 ΑἸωρδουχῃ, Ὀγ {πὸ Βαὶγ οὗ μἷβ μθδᾶ δηᾶ ρμ]δοθᾶ ᾿ϊτὴ οὐδ ὑῃ86 ἀθῃ δὶ Βαθυ]οη. ΑἈμπὰ 

Αταρδοιχ βαϊά ἰο Πδη161, Εΐβθ ἃρΡ δὰ δδῖ {Π|6 τηθὰὶ ψ 10} [Π6 Γογὰ αοα Βαίῃ βθηῖ 
87 166. Απαᾶ 2 Δ}16] βαϊά, Τὴ 1οστὰ (ἀοὰ το ἀοίῇ ποί ἴογβακα ἴδοι ἰμδὺ ἰονα ἢΐπη 
88 μιαῖ!), ἰπᾶ664, ΓΟΙΠΘΙΒΟΓΘα τη6. Αμᾶ Ὠβηῖ6] αὖθ; Ὀὰὺ μ6 8Δη6ρ6] οὗ {πΠ6 1 οτὰ, οἢ {86 

ΒΔΙΩ6 αΔΥ, δεύ Διιθδουμα ἀούγῃ ἰπ 0Π6 μἷδοο ἴγοιῃ ἤθημο6 ἢ6 Πα ἰδκϑθῃ ἶπὶ ; δηά 
959 {η6 Τοτὰ (σά τοιιϑιηροτθὰ Δη16]. Απμᾶ δἵῦϑν (18 (6 Κίμρ' νγυϑηΐῦ Του ὈΘνν ἰὴ ν 
40 δῃῖ6] ; δηά βιοορίηρ ἀονγῃ ᾿6 Ἰοοκϑα ἰπῦο {16 ἄθῃ δηὰ ΒΔ [}1πὶ β᾽({ἰῆρ ὑμ6γ6. Απὰ 

(1π|6 Κίηρ οὐἱϑά οα ἀηᾷ βαϊ4, ατϑδὺ ἰ8 ὑῃ6 Ιωοτὰ (ἀοαᾶ ἀηά {8 6Γ6 ἰβ ΠΟ οὔποσ. Ὀθβίἀ8 Εἶπ. 
41 Απάὰ {δ6 Κιίηρ Ὀτουρῶν Δ}16] ουὐ οὗ (86 ἀθῃ πᾶ ἰδοβθ Ὑῆοὸ 6 γ6 [68 σδιδα οὗ 

ἢἷ8 ἀεβίσαοίίου μ6 οδϑὺ ἱπίο {86 ἄθῃ ἴῃ [06 Ῥγθβθῆςθ οἵ ᾿δηῖοὶ, δηὰ {ΠΟῪ ὑγογο ἀ6- 
νουγοά. 

ΒΕΙ, ΑΝῸ ΤῊΞ ὉπΑΟΟΧΝ (ἰὰ [80 ΓΧΧ., ομδρΡ. χὶν. οὗ Ὁ δ:.). 

γον. 1. Τῇ ΘὨγομοϊοσίοαὶ ἱπεέγοἀποῖίοι ἴῃ ΤΉΘΟ- ΡΟ ΔΌΪΟ, δἰρσημθα [6 οσογθηδηῖ ἀγανγῃ ὯΡ ὉΥ ΝΘ δ6- 
ἀοιϊοπ᾿ Β νϑσβίομ ἰ8β ΟΥΓΒΥ οὗ δἰϊθηϊτίοη. ΓΏΘΤΘ  πιίδῃ (ΝΘ. χ. 6). Ηθ βϑϑῖῃηβ ἴὸ 06 [8 ὁπ6 Ὠθ7Ὸ 
88 ἃ ἀοβοοπάδηϊ οὗ 11ΠᾺΠΊΔΣΡ ὈΥ {6 ἢδπιθ οὗ πιοδῃΐ, δῃὰ ἴο Ὀ6 σοοπέουπάορα πὶζ [Π6 μγορδμοῖ 
Πδιΐε], ---- ἃ ῥυίθδῦ ψη0 γτοϊαγηθὰ νῖϊῃ ΕΖγαὰ ἴο Ὠϑιΐοὶ. Νοιπρ,, δὲ Ἰοδϑῦ, 18 βαϊἃ ἴῃ [δ σδμποπὶ- 
Ψυάδε (ΕΖ. νὴ. 3). Τὴ βδσης ῬΘΥΒΟῺ 8180, ἃ8 18 9.8] ὈΟΟΚΒ οἱὗἱ 1Ὁ86 ΖΓ οὗ ἴΠ6 Ἰαδῦιοσ. ---- ΤΏΘ 



ΑΘΒΙΤΙΟΝΒ ΤῸ ὈΑΝΙΕΙ͂, 4ρ8 

συμβιωτήῆς ΜΒ ἸἰἰΓΘΓΆΪΥ, οη6 Ψἢο ἰἰυοα ἰοσείλεν ] ἑ. 6., ΡΡΟΌΘΔΌΪΥ ποῖ τῖτἢ τοίϑυθηοθ ἴο [6 8568], Ὀπΐ 
το ; 1Π6, ἃ σοηραηΐοη, Ῥαγίπεγ. Αἴ νϑγϑθ 28, ἰΐ 
οὈνϊοιιδὶν σγοῦθυγβ ἴο ἴθ σομγίογϑ. 

γον. ῶ. Αμπὰ (μόσὸ τῦδϑ 81} ἰ0], ΒΘ]. Β6ο], 
ΟΥ̓ ΒΙ], νὰ ἃ ροα ὈοΓἢ οὗ ἴπ6 ΒΑΌΥ]οπΐδη8 δηὰ 
ἴπΠ0 Αβϑυγίδηβ. ΤΠ βϑπ|6 ογτὰ 88 δι ρ]ογοα 
ΒΥ ἴ!6 ὕ δηδδη  βῃ δηὰ Ῥμαπίοίδη παιοηβ ἴῃ 8 
ἸοησίΒβοποά ἔοσπι, 88] (53) ; θα {Π676 18 4 ἀἰ οτ- 
οης6 οὗ ορϊπΐου διηοηρ Βα 085 Ὑ ΠΕ ΘΥ ἴῃ 8816 
ΑἰνΥ 848 ΤΘΆΪῪ τθδηπῖϊ. ἘΔ] πβο [Ὠΐῃ ΚΒ 
πλι 016 γϑγῦ8] ΓΘΒΘΙ  Ὀ]ΆΠΟΘ ἰδ ΠΙΘΡΘΙΥ δος Θη1Ὰ], 
δθὰ τηδλὺ ἴη6 ἀἰν! 168 ὉΠοτήβοῖνο5 Δα ποιδίηρ ἴῃ 
ΘΟ ΤΠΟΠ. ὅ886.6 εἴποείοηξ ἡ7οη., ᾿ὶ. 14. Τὸ σψἂβ ὑἢ- 
ἀοιθαΥ ᾿ἴσπιθ, 88 8. τοργοβθηῖϊθα ἵπ ΟἿ ΨΟΙΪ, 
ἴπδὲ (ἢ Βαθν]οηΐδηδβ ψογϑῃΐρροα ὑποῖὶνγ αἰν!η 68 
ΚὨΓΟΌΡἪ ᾿πηᾶσσθβ. [}ἢ. ΟΥΠΟΥ ταϑρθοῖα, ἴοο, [Π6 τ τῖ- 
ΕΓ ΒΏΟνΓΒ ἃ [ἈΠ 18 δοαπαἰύδηςθ τ ἢ τ Πϑῦὺ τ᾽ 88 
6 ῬγΟῦ80]6 βἴαιθ οὗ πη 8 ἰη ΒΑΌν]οη θη [ἢ 16 
θυθηῦ ὨΔΙΓΑΙΘα ἰ8 Βα ρροϑοὰ ἴο ἤδυθ οσσυγτοα. ---᾽Αρ- 
τάβα, ἀχτῖαῦα. Τι5 ᾿νὰ8 ἃ Ῥογ Δ Πηθϑ80Γο, δηά 
θαυα! ἴο δρουῦ ὕνο Οτεοκ ολαπέσεβ, οσ ἔνγο ΕΠ] δὴ 
αυδτῖβ. ὅοο Ηροτγοή, ἰ. 192. -- ἘεΡητης τ ννα8 
Θ40.8Δ] ἴο πὸ Αἰεὶς ἀπιρογα, τπ6 Ηδῦνον δαίὴ, ἀπά 
ἴο δρουῦ εἰσ δα βονθὴ οἷρῃῦῃ5 ΕἸ] 8 ρΑ]] ΟΠ 5. 
860 Ποδίῃβϑοπ᾽ Ἐ ἤεζ., 8.υ. 

Μοτ. 6. Τΐδ ὑμίηρφ ἰδ ΟΥ͂ οἷδν τσὶ ΐη διὰ οὗἵὨ 
Ὀγαδα τίϊμουῦ. Τῆο 1(0]8 οὗ {πΠ0 ΒΑΡΎ ]οη Δ 8 
“6 Γ6 οὗ νϑγίουβ πη8ι6Γγ8]ς : ψοοά, βίοπο, δηὰ 8180 
οὗ πιεῖδ], οἰτη θοῦ 80]14 οὐ ρμαϊεα. ΒτΌηΖΘ ΠΑΠ- 
ΤΟΥ σοτκ, Ἰαϊὰ ΟΥ̓ΟΣ ἃ ΟἸΑΥ͂ πηοάθ], 85. Ὀθθῃ 
δείι4}}1ν Του δπηοηρ ἴἢ6 Γαΐῃ5 οὗ Αϑβευτία. ὅ66 
Αποίομέ Μοπ., ἰἰϊ. 28, ποῖο. ---- Ομνύω δέ σοι κύριον. 
ΤΠΘ Ρϑύβου οὗ ὑπίηρ ΌΥ ψ }ΐς ἢ ΟἿ ΒΘΆΓΒ 8 Ραϊ 
ἱπ Ὑϑ ΓΟ 5 ΠΟΠΒΙΓἊΠΟΓΙΟΙ8 : ἴῃ ([Π6 δοουδαῖῖνο ψ ἢ- 
οὔϊ 8 ΡΓΘΡΟδί το, 88 Πόσα (οΐ. 848. ν. 12). π΄ τῆς 

εἰτῖνα ἢ κατά (Η6}.. νἱ. 18) ; δῃὰ {πτουρἢ ἃ 
οὐγαίϑια ΜΠ ἂν ἰὰ ὑ86 ἀβίίνο. Οἱ. Κοίρον, 

χΧΙν!. 6, {. 
ψεσ. 7. Ὁ φάσκων. Τῆΐβθ ποτὰ οὔθῃ σλγτὶθ5 

νβνὴ ἴς 086 ςοἸ]ΔίοΓΑ] ἰάθ8 ἰπδὺ τ μαῦ 18. ποῖ ὕγιθ 8 
βδὶα. 

γεν. 8. Α11 ὙΒΟ 816 ψἱ[ τ. ὅ66 Π βίοτν οὗ 
ϑυβαπ., νϑῦβο 833. 

ν γ. 10. Αμπὰ [89 γἱ]ὴθ τυ8δ τοϊχϑοᾶ. ΕὙ 0256} 6 
Ὀπιογδία 8 (ἢδι ἴΠ6 ΓΟΡΓΟΒΘη τ ΟΣ ἰ8 τπαΐ ΔΙΘΙ 
ὙᾺΞ πιϊχοα ψἱτἢ [Π6 σψίπο, νΠπίσἢ, ἢ6 5ΑΥ8, γγᾺ8 ἃ 
Οτοοῖς δηἃ Ἐοπιδ ουδβίοπι, ὈυΓ ἠοῖ 8η Ογτίϑηίαὶ 
ΟἾΘ, ΠΟΙ (δαὶ οὗ [Π6 ον ἰὼ (ἢ6 ΘΑΓ ΘΥ τἰπ|68. 
Βυν ᾿ς σοῦ] δοθῖὶ (ἰδ ΒΡΙΟΘΒ ΟΓΘ 4180 πβοα ἴῸΓ 
1Π6 ῬΌΓ οὗ ἱπογθαβίης [ὴ6 βῦγοηρτ(ῃ οὗ νυΐπο, 
δβρϑο 8} 7. ου [06 οσολϑίοηΒ οὗ πρὶ ἔδεινα!]θ. (ΟἹ. 
Ῥγον. ἰχ. δ; [8. νυν. 3ῶ2)) ΑἥἍἜὄοὺρ οὗ πιϊχοαὰ νἱμθ 
ὙᾺ8Β 880 ἴΠ6 δυιηδοὶ οὗ βδονογὸ ῥπηϊβῃπηθηῦ. ΟἿ. 
Ῥβ. Ιχχν. 8; 2 Μίδος. χν. 89. ἔσν. χυὶ!. 6. 

γεγ. 12. Μυοβ ἱππιρογίδηοθ ψγὰ8 δἰϊδομῃοὰ ἴο 
Β6815 ἰῃ 6 Ελϑῦ. ΤΉΘΙΘ νγὰ8 ἃ ρτϑδῦ ναυίθῦν οὗ 
ἔοτπιβ πδοάἅ. ὐὐξοῃ [ΠΟΥ ΓΟ Θηργανθα εἴομθβ 
Ρἰογορά τῆγουσῆ, δπὰ βυροηα θα ἔτομη τἢ6 πϑοκ οΥγ 
Υυτίδὶ ΟΥἨ ΟΓΏ ὁπ ἴἢ6 ἥημοσ. Τῆδ Αβϑυγπὴβ διὰ 
Βαῦν]οπίδπα π8θα 4180 ον) πάοτν, νοῦ γογα βοῖ 
ἴη ἃ ἔγηειπιθ πὰ το] θὰ ονοῦ ἴη6 ἀοουπηοηῖ. ϑπὶθ 
οὗ ὕὉπ080 αῃοίοπί βοΆ 8, ἀδοίηρ ἔγοπι Β. ο. 2000 ΟΓΥ 
8000, ἃ. 5.}}} οχίδηί. ὅὅθθ “ποὶδηΐί ἥοη., ἱ. 98 ἔ., 
170, 264, ἰΐ. δ66 ; δὰ ΒΟΒΚΟΕΙ͂ ἰῃ ϑοῃθο Κα] 5 δι. 
1εχ., ἀπῆον “ 516, 6]." 

γον. 18. Βϑιρτιοίβ οὗὨἨ οοσίϑδίῃ ὑσχίοδίβ. ΟἿ. 
Π δη. νἱ. 17, τ Ποῖ [Π6 ἀθη οὗ ]ϊομδ ἰβ σοργοϑεηνοα 
88 Βρ8 16, ποῦ ΟἿΪΚΥ Υ ἴθ Κίπῳ, Ὀὰῦ 8150 ὈΥ δΐ8 
ποδίοδ. . 

ψοσ. 14. Το νογῦ κατεσθίω Δάτη8 οὗ [Π6 σοη- 
ΘΓΆ] 5056 σοηδιηιδ, ἀμ ἤΘΠΟΘ ΤΠΔΥῪ ΓΟΙῸ ἴ0 1ῃ6 
“ἰῃθ 88 ὙἼ19“60]}} 88 [6 ἔοο. 8.66 Εκο]αβ. χ ἢ. 91. 

Με:. 15. ἍΜΏΙΟΙ ἰ8 ποῖ ΔΖζΘΘΘ 6 ἴο ἴ869, 

ψῃδῦ δὰ ἴακοη Ρίδεθ ἴη [Π6 Το ΡΪΘ9. 
γος. 17. Παρ᾽ αὐτῷ. (ΟἹ. οπι. ἰΐ. 11, δπὰ τἢ9 

ΧΧ. δὲ ΦΖοὺῦ χὶϊ. 13, σιβοτο ὑΠἷ8 ργθροβι το 18 
4,80 υϑοα ἴο ἱπάϊςδῦο τμδῦὺ ὈΘΙοχ8 ἴο ἴΠπ6 σἤΔΓΔΟ- 
ἴεσ. Αὖὐ Φοδῃ ἱ. 48, ἂν 18 επηρογοά. 

γον. 21. [υ ἷἰβ ΌΥ̓͂ ΒΟ τϑᾶῃ8 ἰῃογϑ 1 0]6 ὑπ δῦ 
ΒΌΘΝ 8. ὑτίοκ οουἹἱὰ ἤᾶντο ὕθοπ ρἰαγθὰ οὔ 8010 
κίηρ οὐ ΒαΌΥ]ΟΣ ΟΥ̓ 86 ρῥυίοβίβι ΤΉΘΥ 66 8 
ΒΌΡΘΣΙΟΙ ΟἾ888 ἴῃ ᾿θαγαΐηρ, Ροβ  οη, δηἀ ᾿Ἰηὔπθηςθο, 
Δηὰ τὰοἢ ἔθασοὰ Ὀγ [Ὧ6 φθορίθο, δπὰ ἴτ ἰ5 ἢοῦ 
ἸΙΚοὶν ὑπαῦ ΓΠΘΥ σπουἹὰ πᾶν πα ΔΗΥ͂ σΟπβείθῃ- 
[ἸΟῸ8 ΒΟΓΌ 65 ἰουοπῖπρ ἴδ6 πηδίῦθσ. Απεϊεπὲ 
λ71οη., ἰἰὰ. 132-14. 

γεν. 28. Τμδῦ ἃ Βουρθοῦ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ πη η [ον οὗ [18 
βοτὶ γγὰ8 δὴ οὐὔ͵οοῖ οὗ ννοσβϑῆΐρ ἴῃ ΒΑΌΥΪΟΙ αὖ ὑΠὶ8 
{ἴπ|ι0, οΥἮ {η΄ ἋὋπΠ6 Βαγ]οηΐδηβ, ΟΠ Αἰ ἀδβαπβ, ΟΥ 
ῬαγβίβηΒ ὝΘΙΘ ΟΥΘΙ δορσιιδίοιηθὰ ἴο ἢ]8 ἔογιη οὗ 
ἸΔΟΙΑΙΣΥ, βηἀβ 0 βυρρογὶ ἴῃ ἴῃ6 ὨΐβίοτΥ οὗ ἴΠ686 
παϊΐουϑ. ΤΠ βογρϑιηῖ ψαβ, ἰζ 8 ἴχ6, ΒΟΠῚΘΊ 68 
ΟΙΩΡΙΟΥΘά 88 ἃ. ΒΥ ῦ0], δηὰ Διημοης ὕπ6 ΟΠ] ἀξδἢ8Β 
τΥα8. ΘΙ Ὁ] Θτηλ οἷς οβρθο αν οὗ ἴπ6 χοὰ Ηρδ ον Ηοξ, 
ἐπδὲ οοςσιρίοα Ὀγ [ἤθτ [Π6 ροΒὶιίοη οὗ Νορύμππθ ἴῃ 
[ἢς ΟἸαββὶς τυ Πποϊ]οσγ. [Ὁ ΠΝ 4180 Ὀθθὴ ϑαρροβοα 
ΟΥ̓ δΟΠῚ6Β ἴο ἴᾶνὸ Ὀδθῃ ἰἀοποϊοα τ ὕἢ6 σου- 
βιο]]λΐοη Ὥτγαοο. ὙΠθ80 ἔδοϊβ ἸΏΔΥ ἤᾶνο σίνθῃ 
Υἶ86 ἴο ἴ86 ργοϑϑηῦ γοργοϑθηϊδιίίοη. ὅ66, οὔ ὉΠ 
ΘΠΘΓΆ] 8ι:0)οςοΐ, Αποίεπὶ δίοη., ἱ. 122 ἔ.; ὙΜΊἭποτν, 
εαἰιυδγίογτὸ., ατῦ. “ Ὦγδομα χὰ Β6Ὀ6] ;᾽ Μοτχ ἴῃ 

ΘΟ ΘΚ 1 Β Δδιν. 7,ω.α., ὑπάοσ “ γΆοΠ6᾽ δηὰ 
“Βδ84]," δυὰ ἴῃ ὕπο Ζειβοὐνγὲ ἀεν Ζ)ειιδεΐοη 
Δογνφοηπί πα. επὶ τῶ ἐπ χῖχ. 1. 
ΝΣ. 926. ΤΠ Οτοεκ "εἶπα ννἃ8 ἃ 1016 1688 ΤΠ ΔῈ 

πὸ ΕΠ ΡΊ 8. ροπηᾶ ανοϊγάυροίθ. ΤῊΪ πηαδῦ ἤδνθ 
Ὀδοὴ 8 τηοηϑίθγ, ἰηὐθθοά, ἴο Ὦᾶνο εαίοπ βοὴ ἔοοά ᾿ 
δπὰ ἴῃ βύος 4φυδη {168 ] --- Οὐ ταῦτα σέβεσθε. ΤἼΘ 
ΡίαΣαὶ ἰ8 πϑϑὰ ἴον [6 ραρΟΒΘ οὗ χϑαθγαι ἰζίπρ' [Ὰ0 
Ιάε8. 860 ὙΥΊΠΟΥ, ῥ. 174. 

γον. 27. Ἐπὶ τὸν Δανιήλ. ΤῊΪ8 ργοροβίτίοη 8 
ΒΟΙΆΘΕ Π168 πιδοὶ ἴ0 σΟΠΥΘΥ͂ ὕπ6 ἰάθα οὗὨ Ποβι!]ἰυγ. 
ΟΙ. Μαεῖι. χὶι. 26; Μαὺκ τ. 96. 

γεν. 29. αν] ίηδου (Αποίεπὶ ἴἥοπ., ἱ. 89), 
ΒΡΟΆΪΙΩς οὗ [6 Ἰίοηϑ οὗ Μεβοροϊδηινϊα, ΒΑγ8: 
“ΤΆΠΟΥ δηα ἸΆγροΡ ἴδ 84 δ. Βογηασγὰ ἄορ, ἢΘ 
ΆΠΟΟΘΥΒ ΟΥ̓ΘΡ [6 ρα ὑμ6 1 πηαἰδβριι θὰ ἰοτὰ 
Ὁ Ώ16 88 ὙΠ 6 ἢ 8. ΕΠ ΤοΟρθδῃ νϑηζιγο8 ἴο ααοβίϊίοη ἢ8 
ῬΓοδιηποοθ. ΤῸ ΑΥ̓ΑΌΘ ὑγοπιῦϊθ αὖ ἢΪ8. 80- 
Ρτγοδοὶ, δηὰ Πρ] γ Βυγσθηῆου ἴο ΐτῃ [ἢ 6 οἰ οϊςοϑὲ 
οὗ Τῃοϑῖν θοςκβ δπὰ ἤογάβ. [{{π|688 ἀγροὰ ὉΥ Παη- 
Ζ6γ, 6 βοίἀοιῃ αὐἴδο κα τῆλ, Ὀπΐ σοηΐθηῖβ ἢ πὶ» 
Β611 ψἱἢ τὴ6 ἀδϑιγυσιίοη οὗ Ὀυδέαϊοοβ, σϑπ)6]8, 
ἀορϑ, δπἃ 886}. 

οτ. 806, ΤΊ ἱτπῃρογίϑηοθ αἰΐδοῃϑά ἴο {Π6 τηδῖ- 
ἴ6Υ οὗ Ὀυγία! ἴπ ἴπ6 Εδδι 18. νν6}} Κυονσῃ. ὙΤῇθ 
ΟΣ ὈΘΒ ἴῃ ὉΠΕΟΙΡ ΒΟΥΠΡΌΪ ΘΟ οι] ὰ ἡοῦ ϑυϑη δι - 
οσ δὴ 485 ὙΏΠΟΝΘ ΠΘΟΚ 8 Ὀδθοη ὈΓΟΚΘΏ, ΟΥἜἴἢΠ6 
ἤγβυ-Ὀοσ οὗ οβίϊθ, τὸ τοπηδίη πηθυγοα. 866 2 
Μδεος. ἰχ. 15, χἰὶϊνὶ. 7; δηά δγϊοϊθβ ἰῃ 5 δ ἐδ. 
[)ἱςῖ. ἀπιὰ ΘΒ ΘΏ Κα 18 διδ. ες., τοβρϑοιίνοὶυ, ὰπ- 
ἄον [Π9 ψοχγάβ “ Βιυγίδὶ ᾿ διὰ “ Βορτδθπ 58. 

ον. 338. ᾿Αμβακούμ. ΤῊ ΪΐΒ 18 ὁη6 οὗ [Π6 ἔΟΥΠῚΒ 

ἰη ψῃϊοἢ τη06 Ηοῦτον ψογά ΡΝ )ΩΓῚ τνλϑ γοηἀοτοά 
ὈΥ [06 ο]ὰ Οατϑοκ ὑνπηβ]αύοῦβ δηα ΕἈποτθ. [2{0|6 
ἷθ Κποχη ὙΠῸ ΟΟΡΙΔΙΏΓΥ οὗ ὕμ0 ἔδεῖβ οὗ [ἢ6 
ρΌρμοῦ ΗαθΑΚΚαΚΒ ᾿ἰἔ6. Ενθη σοποθγηΐμρ 0Π|0 
Ῥοσιοᾶ οὗ δ18 ργορμοίίο δου Ὑ ΤΠΘΓΟ 158 [ἴ6 στοδῖ- 
οδῖ αἰνυϑ 7 οὗ ορίπίοη. ΒΒαῖ, 8δ8 18. ρΌΠΕΓΑΙΙΥ 
ΒΌΡΡοΣδβά, ἴδ 88 ἀαγίηρ ἴἢ6 1126 οὗ Φοϊακίπι, ἰ. 6., 
ΠΏ 016 ἰαϑὺ ἴθ γοδγϑ οὗ [6 ΒΕνΘΏὉ}} θη ΥΥ 
Ὀεΐοτο ΟἸ τῖϑί. 

γεν. 35. ΕῸΣ ἃ δἰ πα ῖαῦ χορτγοθθηϊαϊίοη, Ῥ᾿ ἢ 6 ΓΘ 
8. Ῥτορμοῦ 8. Ὀοσπα Πτοῦρἢ ὉΠ6 δἱἷγν ἰῃ 8 βϑοπιονν ἢδξ 
δ᾽ ΠᾺΙΪΔΣ ΠΛΒΏΠΘΙ, οΟἸρδᾶτθ Εσοῖς. ΥἱἱϊἹ. 8. ΤῊ ῥγεϑ: 



4θρ4 ΤῊΒ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ. 

Θηΐ δοςουηΐὶ Ψ͵88 ἴῃ {8 ραν ΑΓ ῬΥΟΌΔΌΪΥ βῃρ- 
οβιοα ὃν ὑπαῦ ἴῃ Εζοκίοὶ. ἘΕὙΖΘΟΠΘ 618 αἴζθη- 
ζἴΐοη ἴἰο ὕπα ἔαδοες ὕὉπαΐ ἐπιλαβόμενος ἢΔ8 δῖα 8 
ἀου 6 χϑηϊνο, --- ἃ (880 Ἡ ἰ ἢ νΟΣῪ δο]ἀοιῃ οο- 
ΘΌΓΒ. 

γον. 87. Ἐμνήσθη γάρ μου. ἘῸΥ ἴῃ6 86 οὗ 
γάρ ἴῃ τοϊοϊῃηάοσβ ποτα ἃ σοτγοδοσδίίοη οὗ ννμαῖ 
ῬΓΘΟΘΑ6Β 15 ἱηθηἀ6α, δο0 ΠΟΣῚ, Ρ. 446. 

1ηῃ σοππροϊϊοῃ ὙΠῸ πὸ Ομδ] δὶς ὑοχὶ οὗ 186 
Βοοκ οὐ Τοθίς, αηἃ οἴποῦ τηδιζοσ, Ὦτ. Νϑυα ΔΌΟΣ 
ΠΝ (ΡΡ. χεὶ., χε.) οχίγδοιϑ ἔσοτα {π0 δ7]ιαγαδὴ 
αὐδαλ ας αϑδαΐ, ἰπαὺ οοπίαΐϊ 8 αἰ θοῦ γ61- 

βίοῃ οἵ [Π0 ργεβθηΐ δίουυ. [Ὁ 18 ἃ8 [0] ΟΥ̓͂Β : “" ΕῸΣ 
ΝΟΟυσπδάποζζασ δὰ ἃ ἀγαροι, τ δίς ἢ υϑθὰ ἴο 

ῬΟΥ͂ΤΟΣ ! ΤΟΥ 1 ΒΓΑ] Β τ ρ Θνοσυ ίηρ νν Βίοἢ ἸΒΘΥ 
σεαϑὲ θοΐοτσα 11.) δηΐο6] βαια ἴο πέηι, " αἴνο στὸ Ροῖ- 
τηϊβαίοη, δπὰ 1 νν}}} θα κθη 1ϊ. δὸ ὃθ γσάνο 
Ροιτηϊβθίοη. δὶ ἀϊὰ ΒΘ ἀοξ Ηθ ἴοοκ βίσγαν;, 
διὰ ἰὰ 1419 ἱπ (ἢ τηϊάδὲ Ὁμοχοοῦ ; [ἤθη Ἦ6 
σδδῦ ἰδ Ὀοΐοτο ἴτ, δὰ ὕΠ6 Π8118 ρμἰεσεθὰ ἰδ5 ἰπῖθδβ- 
(ἴηθ5. ΤὨΐβ 8 γπαῦ Π6 βου ριαγο Β8γ8: "Αμὰ 1 
Μ}}} Ὀτίηρ ξογῦ ουὖῦ οὗ ἷ8Β τηοῦυϊὰ δὴ τὶ ἢ ὯΘ 
δ} ϑνδ]ονοὰ ὑρ᾽ (Φοτ. 1ϊ. 44). ϑ8ϑ0ὲκθ 8150 
Κεοογας οΥΓ ἰδὲ Ραβὶ (νοὶ. ἰχ., Ρ. 137), ΠΟΤ 86 
ἰγϑηβἰαιίοι οὗ δὴ ἰμβουιριίοη ἰβ ρίνϑη, ἱπ τ Πἰς ἢ ἃ 
οοπῖοβι Ὀθίνγθθ 6] δηα ἴπ6 Ὠτάροη 5 ἀθβογιθοὰ. 
Αἰποηρ ἴπ6 ὙΘΆΡΟΠΒ υδοὰ ὃγ Βεὶ ψγὰϑ ἃ βδπιη 
ΒΝ οτὰ νοὶ ζυΣπΘα ΘΥΟΣῪ ὙΒΔΥ, [1 [6 δοσὰ ὁ 

δΙΥΆΙΙΟΥ ΠΡ ον Υυ τ ηρ Ἡ ΒΙοἢ ΤᾺΡΥ ΕἾῈ Ὀοΐοτο ἰδ. 1 [6 σμογαδίπι ἰὰ (ΘΠ 65,8. 
ΝΕΡΟΘΒΔΟΏΘΖΖΆΣ 88]α ἴο Πδηΐο], " ον ρτοδϑῦ 18 18 

ΒΕῚ, ΑΝῸ ΤῊΝ ὉΒΑΟΘΟΝ. 

1. Ανὴ ἐΠ6] Κίπρ Αβίγαροθ νγὰβ ρϑίβογθᾶ ἰο ἢἷβ ἔδίϑγβ, δῃᾷ Ογτὰβ ὑπῆ6 Ῥογβίδη ἦ 
2 τϑορϊνϑα ἢϊ8 Κἰηράοιη. Απᾶ 8016] τνὰβ οἡ ζδῃ}} 18 ἰθγῖηβ ὃ ὙΠῊ (86 Κίησ, δηὰ τσας 
8. ποπογθᾶ 400γ6 8]] ἢΐ8 ἔτίοπάβ. Ἀἀπά 4 86 Βαδυ]οπίδηβ ᾿π8α δὴ ἴ40], ο4116 Β6], δπὰ 
{86 γ6 66 βρϑῃῦ ὩΡΟῚ ᾿ἷπὶ ΘΥ̓ΘΙῪ ἀΑΥ ὕνγαϊνο δυίδθ88 " οὗ ἤπο ἤἥοιτ, δῃηά ΤΟΥΑΥ͂ ΒΗ66ρ, 

4 πὰ εἷχ γθ886]8 5 οὗ ψγίῃθ. Απὰ (6 Κίηρ σψογβῃϊρρθα δἴτη,Ἷ δηα τγϑηὺ Δ} Ὁ ἴο ἀο 
Βοιηᾶρθ ἴο μἴτη ; ὃ ναὶ Π4η16] ἀἸά Βοπιαρο ἴο ἷ58 αοα." Απα {π6 Κίηρ᾽ βαϊα αηΐο Μἷπι, 

ὅ ὙῊΥ ἀοβὲ ποὶ δοιὰ ἀο Πποιπᾶσο ἰο Ὁ Β6]ῦ Απά ἢ βαϊᾷ, Ββοδιδβθ 1 ἀο πο ψγοσβῖρ ᾽ἢ 
4018 τηδάβ υὶτἢ πδη45, θαῦ {Π6 ᾿ἰνίηρ Οοἄ, τ]ὸ ογθαίβα 12 (Π6 μοϑυθῃ δηᾶ 086 δϑγίῃ, 

Ὁ δηὰ μδίῃ βουθυὶρηΥ ΟΥΟσ 4}1 ἤθβἢ. Απάᾶ (6 Κίηρ 8414 αηΐο Εἷπιὶ, ΠΟ ἢ 10 ποῦ ΔΡρϑασ 
ἴο {π66 5 ἐπα Β6] 18 ἃ ᾿ἰνίηρ σοᾶ ῷ διϑοϑί ποιὰ ποὺ ΒΟΥ τησοῖ 6 θαι ἀπ ἀγῖηκ- 

7 δἷἢ δνθῦῪ ἀδυ ἢ Απαᾶ ἢ δῃΐθὶ δηβιγογθα ᾿δυρηίηρ,"" Ο Κίησ, Ὀ6 πού ἀδοοὶνοᾶ; [ῸὉΓ 
8 {118 {πϊηρ᾽ 18 οὗ 1δ ον τὶ ΐη, ἀμ Ὀγαβ8 ὙΠ Ποαῦ, δῃα ἢ} πονϑῦ θϑίθη. 5 Απα 

186 Κίηρ γγὰβ στόμ, δπα ς81164. ἔον ΗΪ8 ρῥγϊθδίβ, δῃᾷ βαϊὰ ὑπίο {πθαι, 1 γϑ {6]} 5 τὴϑ 
9 ποὺ γο ἰύ 8 ἐμαὶ σοπβυμαθίῃ {818 ργονβίοη,}9 γα 8841} 416. Βαϊ 1ἔ γθ δὴ βῃον 

(8αΓ Β6] οοπϑαμηθι 1,3: ΤΠ, ΠἾ61 5841} αἴθ; θθοδιβθ ἢθ ΒρΡΟΪΚΘ Ὁ ὈΪΑΒΡΏΘΙΩΥ δραϊηβὲ 
10 Β6]. Αμπὰ Τ8ῃῖ6] βαἰα ὑπίο {π6 Κίηρ, [δὲ 16 06 δοοογάϊηρ' ἰο ἡ γ ποσὰ. ἀπά 3 186 

Ργοϑίθ οἱ Β6] γε ἐβγθθβοοσθ δηᾶ ἴθ, Ὀ68146 ἐλοὶγ τεῖνθ8 δηᾶ οἰ] άγθη. ΑἈπᾶ ἐὴθ 
11 Κίησ πσϑηὶ τ ΠΔηΐ6] ἰηΐο {6 ἰθρ]8 οἱ Βο]. Απᾶ 3 Β6}᾽}8 ργίθοίβ 588], 1,0, γγϑ 

5Ὸ ΔΑΥ Οὐ ϑ146 ; 5 θυΐ ἴποῦ, Ο Κίηρ, βοΐ οαῦ {Π6 ἔοοα,"5 ἀπά πιὶσ δπα ρ]8οθ Ἶ (δ9 
12 τῦῖμθ, δπα βῃυς Ἂρ 35. μ6 ἄοοτ, ἀηᾷᾶ 868] Ὁ ψι τ (Ὠγ 9 βἷσποί; δηὰ οἡ οομΐηρ ἰο- 

ΤΑΟΡΤΟῦν,30 17 (ῃοὰ ἢπάοϑί ποί ἐμαὶ Β6] Βα δδαύθῃ 5: 4}1, γγὸ τ}} βυ 8 ἀθδί ; οἱδοσ- 
18 υυῖβο, 3 Ὁ δη16], ἐμαῦ Βρϑαϑί [4186]17 ἀραϊηβί ἃ8. Βαΐύ 8 (6 γ 11π|16 τοραγαθα ἐξ; ἴοσ 

ὉΠαΘΙ (ἢ 6 [8016 {Π6Ὺ δα τηδᾶξδ ἃ ὈΓΪΥΥ͂ Θηΐγϑμποθ, δπα ἐπγουρἢ ἰῦ 6 {86} δηϊογοα ἴῃ 
14 δομπυϊημα}} Υ, πα τηδᾶθ τγαῦ ὙΠῸ ὅδ 0Π|086 ἐλέησε. Απαὰ 1 σδτὴθ ἴο ρᾶ88 σγῇθη ἢ 650 

τΆθη τγϑηί Ἶ5 ἔογίῃ, 186 Κίηρ 8βεὲ 1οοἂ ὅ θοΐοσο Β6]. ἀπᾶ  8η16] 5. οοιαιαδηάθα ἢΐ8 
Βουνϑηίβ δηα {Π6Υ Ὀτουρσῃὶ Ὁ Δ8}168, ἀπὰ ἰἤτονν ἀονγῃ ΟΥ̓ΘΓ ὑΠ6 Μ,80]6 ὑδθαρ]θ " ἴῃ (86 
ῬΓΘΒΘΠΟΘ οὗ {88 Κίῃρ' ΔΙοῃθ ; πᾶ ὑΠ6 } νγϑηῦ "' ουΐ, δΔηά βιιαῦ [Π6 ἀοοΥ, 8πᾺ βθα]ϑά ἰΐ "3 

15 γι {π6 Κίηρ᾽Β βίσῃοι, ἀπά ἀορατίοα. 5 Βυῦ ἀυτίησ (6 εἷἱρα [86 ργιθϑίβ σᾶπιθ “' 
τ ἢ (μ ἷν τγῖνϑϑ δᾶ {ποὶν ΘΒ] άγθη, 88 Π6Υ δα Ὀδθπ σοί," δηα αἰα δϑὺ δηᾶ ἀγίηκ 

16 ὕρ 411. Απᾶ ἰη {86 τπιογπίηρ ὑπ6 Κίπρ' ἅγοβθ θαυ], δηᾶ Τδηῖ6] τὶ δ. Απά 

Ὕοτα. 1- 4. ---1 ἃ. Υ.: ονιῖες τ80 (84 62... 58 οἵ Ροστεῖΐδβυ ὃ οοῃγοχεθὰ (πιΔγ., σδα τσ!ὰ τλὲ Κρ) ἐΠΝον (84. δέ; 

106. οπιΐία καί). δ στοδί Τη ΔΕ ΌΓΟΒ (οὗ. Οὐηι.). 6 (Οἵ. ὥηι.) 1 “νοτείὶρροὰ (ἐσέβετο. 1 ἐδ ἰδίδοσ ρασὶ οὗ [89 
Υ̓ΟΓΚΟ προσκυνεῖν [58 80 τομῃάοτοί) ἰξ (οὗ. τος. 8). 8 ρκὅοτο ἰϊ. 5. ποσβὶϊρροα δἷ6 ον αοά. 

γον. ὅ-7. ---ὁ ΑΟΥ. : πουβὩϊρ. 11 πο απησεγεοῶ απᾶ.... γιαν Ὡοΐ ἩΟΙΒὮΪΡ. 11 Ἡλι ἢ ογοαίδὰ. 12 ΤΏσδο κεμὲ 

δ8ὸ Κίπᾷ υπίο ἷπι, Τί ηἸκοαὶ που ποῖ. 1. ΤΏΘΩ ὈΔ6Ώ16] δι ]ϑὰ (οἷ. γος. 19) δῃὰ βαϊά. 16 ἐκ 15 ὃμέ. 16 ἀἰὰ 
ὮΘΥ͂ΟΡ ὁδὲ ΟΥ ἀτίηκ απν ἐλίηε (ἴον οὐδέποτε, 1171. ΧΙΙ. 88. 4]. τεδὰ οὐδὲ πέπωκεν πώποτε). 

γετα. 8-10. -οΊΤ ΟὟ, : 80 (εχξ. τές., δέ 11.111. ΧΙ]. 28. 148. δ]. 0ο., καί). 18 (εἴποιτε; 11. 111. ΧΙ]. 28. ὁ]. σο., 
εἴπητε.) 19 τλὶς ἐς ιλαί ἀογουγοῖ ἔπ 6 50 ΟΧΡΘΏΟΘΘΒ (ἑ. ἐ., Ἡπιδὶ ἱβ θσρϑηάοά, δαπάνην). 39 ΘΔὴ ΟΔΣΕΙΥ 916 (δείξητε; 
111. ΧΙ]. 84., ἀποδείξ.). 51 ἀογουχοίδ ἴμοπι, ἐλεθ. 388 ἴον Β6 ὨδΙἢ δβροκθῃ. 323 Νον. 

εσα. 11-14. τ ΑΌΚ. : 86. δγοοῦῖ. 5 οὐ (Ἰϊ., δεΐογε ; εἷ. νοῦ. 14) ἐηο9 τοδί. ἔ57 σηδῖίκο ὕοδϑὰγ (κεράσας ϑές. 
Οἵ. Οονι.). 38 βῃᾳξ,.,,. ἔδεὶ. 30 ἐὲ ψ τὰ (Ὠἷη9 ΟὟ Ὦ. 80 ξ0-ἸΠΟΥΣΟῪ ψΠ6} ἰδοῦ οοτοθϑῦ ἐν. 81 οαίδῃ ΝΡ». 
82 ὁ εἶδ. ὅδ Απθὰ. δέ ἩΒΟΓΟΘΌΥ. δδ οσοπδυπιο (Ἰϊ., ἐρεηέ, ἰατί λα) ὅκ[ἔὅδ 80 ὙΏΘῈ (ὮΘΥ 6 ΒΌΏΘθ. δΓ χτηρδίδ. 
38 Νοῦν Ὀδηΐοὶ δὰ, 80 ἰὼ Ὀτίηρ. 40 τἀοδέ ΠΟΥ κἰσενιοὰ ἐλγομσλομί (κατέσεισαν ; 84. 49. α]., κατέστρωσαν ; 148... 
κατέπασαν) Δ}} [6 ὕδτρ}]θ. 41 (Π6 Ῥοηῦ ἴθ ὺ.. 453 ὦ. 42 20 ἀοραγῖθὰ. 

γοΣ. 156-19. τ Ὁ... Υ. : ΝΟΥ ἴῃ... . σδπιο ἴδ ρμείοδίδ. 4ὅ ογέξς ἰμαὶς. 46 σοῖο ποηΐ ἰοὸ ἀθδ. 547 ΊΙΏ ἔδο χηοστιϊηᾷ 
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17 τ86 Κίπρ βαϊὰ, Πδηΐθὶ, αὐ ὑμ6 8θ818 σῃμοϊθῦῷ Απὰ 6 βεϊα, Ο Κίηρ, (867 δτὸ 
18 ψο]6. Απὰά ᾿ξ οϑπιθ ἰο ρ888 ὃ 88 Βοοὴ 8ἃ8 Ὺδ ἢδα οροηῃθδά {πμ6 ἀοογβ," (86 Κίπρ' Ἰοοκοά 

ὌΡΟΣ [6 [80]6, ἀπα οτοα τὶ ἢ 84 Ἰουα νοϊοθ, ἀγοδί αγὶ μου, Ο Β6], διὰ σὰ [Π66 
19 18 Ὡο ἀδοεὶΐ δἱ 41}1.5 Απὰ Ὀδῃϊοὶ ᾿ἰδαριιθά," ἀπὰ ἢ6]4 (86 Κίηρ {μδὲ ἢ6 βῃουἹὰ ποῖ 

8ο ᾿ἰῃδβὲαθ, δηὰ β8δϊα, Βϑιο]α ποῦν {86 ρανθιιθηΐ, δῃἃ τᾶτῖ ἢ Ἡ Πο86 ἐοοίβίθρβ 08:68 
20 δι 5 ΑΑπά {μ6 Κίηρ βαϊα, 1 866 (μ6 ἰοοίβίβρϑ οὗ πιθη, διὰ 19 πσοπιθῃ, ἀπά οὨ] ἄγθη. 
21 Απάᾶ ιδ9 Κίην μὰν 1 ΔΏΦΤΥ, ἔῃ 6 β6ἰζϑά 11 (ῃ6 ῥγίθϑίβ σι (μοῖρ τσῖνϑβ ἀπά ὑμὶν 12 

σοὨμΠ] άγθη ; δπὰ ὑπο 5 βΒμονοά ἷπὶ [86 ὈΥΙΝΥ ἀοοτβ, (Βτουρἢ πίοι (ΒΘ Ὺ νγϑηΐ 16 ἰῃ, 
22 δηὰ οοηῃδαποα ψΠδύ τγ88 16 ὍρΟη (Π6 [Δ0]16.0 Απαἷδ (Π6 Κίηρ 5]6}7 {}|6πλ, δῃὰ ἀ6- 

᾿νογθὰ Β6] ἰηΐο Πδῃ161 Β βΡοῦοῦ ; δῃὰ Β6 "ἴ ἀθβίγογϑα ἴση δηα ᾿18 ὑθιαρὶθ. 

28 Απα 1 [Π6Γ6 γγὰ8 ἃ ρστοδί ἀγαροη. Αμπὰ" ΠΘΥ οὗ ΒΑΌΥ]Οη πογβαϊρροᾶ ἰι.9 Απάᾶ 
24 τἴῇῃ6 Κίηρ βα]ὰ ἀηἴο Πδῃῖ6], ὙΥ 110 [μου ΒΔ ὑμαὺ [118 4180 18 οὗ Ὀγαββ. ἢ [,ο, Βο ᾿ἰνϑί, 

δΔηα ἢ6 Θαίθί ἢ," δῃᾶ αὐ κοι ; (Ποὺ οδμβὺ ποῖ ΒΑῪ ὑμδὺ 6 18 πο ᾿ἰνίπρ' “οά; δῃὰ 80 23 
2ὅ ψοΥβμΐρ ἢ. Απά ὈΔῃ16] βαἰά,3 1 ψ1}} νουβμὶρ [86 Τοστὰ τὰν αοὰ ; ἴον ἢθ ἰβ ἃ 3" 
26 Ἰἰνίης αοα. Βαΐ ἀο ἰδοὺ "ὁ σίνθ τὴϑ (89 ρονγον, "Ὁ Ο Κίῃηρ, δπα 1 ν}}} Ἴ 5]4γ ἰδὲς 
27 ἀγάροη σ]δουῦ βγογὰ οὐ βίϑ,, Απὰ {ῃ6 Κίηρ βαιά, 1 ρῖνϑ ἰΐ ο (μ66.3 Απὰ 3 Δ ΐο] 

ἰοοῖς ρἰίοι, 8πα δέ, δπα μδῖγ, δῃὰ Ὀο] θὰ ἴπθιι 9 ἰορσοίμοσ, δη4 τωϑᾶθ οδ 68; δῃὰ ἢ6 
Ῥαΐ (μοπὶ ἱπίο 55 [Π6 ἀταροπ τοῦ ἢ, δπα οἡ δαϊίηρ ἴἤθχα 53 ἐπ6 ἀγαροη Ὀυγδβὶ ἀϑιιηάθγ. δ 

28 Απᾶ Βμ68 καϊά, Βϑιοϊὰ σψβδῦ γοὺ ὑουβηρ. Ὁ Απᾶ ἰδ οᾶπιθ ἴο ρ888 Ψ ΏΘη (ἢ 6 γ οἵ 
ΒΘΌΥΙοη μϑϑρὰ οἵ ἱ{, (ΠΟΥ ὙΘΓΘ ὙΘΕΥ͂ ΔΏΡΤΥ,  δηα οοηβρίγοα ἀραϊηδύ (86 Κίηρ, δηὰ 
β814,55 Το Κίηρ Βαίῃ Ὁ ὈΘΟΟΙΩΘ ἃ {ον : Β6 “5 Παίἢ ἀεδδίγογοα Β6]; δῃὰ “' μθ Ββδαίἢ 8] ἴῃ 

29 (86 ἀγάροῃ, δηὰ ρυὺ (86 ῥγϑβίϑ ἰο ἄθαίῃ. Απᾶ " (ΠΟῪ οβηηθ ἰο {86 Κίηῃρ, δῃα βεϊά, 
80 76 νοῦ ΟΥῸΣ ἴο δ 8 Πδηΐθ], ΟΥ 6180 νγϑ Ὑ7111 ἀδββίγου {866 δηὰ {ῃΐπθ ἤουβθδ. Απά " 

116 Κηρ 54} ὑπαὺ (ΠΟῪ Ῥγθββθα ἷπὶ 80 ῖθ, δηᾷὰ “5 Ὀϑὶηρ οοπδίγαϊηθα," 6 46] νογοᾶ 
81 ονοῦ ̓ 16] απίο ἔθ. Απὰ [ΠΟΥ͂ “' οαβϑί Εἴπη ἱπίο 86 ]]ομ δ᾽ ἄϑθῃ; δηᾶ ἢθ νγᾶϑ 
82 {610 ἢ εἷχ ἄδγβ. Αῃηὰ ἴῃ (Π6 ἄθη ὕῃδγθ Ὑγχ0γ6 βϑύϑῃ [Ϊοη8, δῃᾷ {Π6 0 ρᾷγθ δ᾽ (Πϑῖὰ ΘΥ θυ 

ς ὅ4ἋΥ ὕνο λιωπαη, ὈΟ0αἾ68,5 1 ἀπ ἴνγο βῃθθρ; Ραυΐ θὰ [ΠΟῪ δ5 γγογθ ποῦ σίνϑθη (ο ὑβθῃὶ, 
ὃ8 ἰο {Π0 ἱπίθηϊ (ΠΘΥ ταῖρης ἀσνοὺῦ δηΐθ]. Αμπαὰ δδ (πΠ6γ6 νγᾶβ ἴῃ Φιαάξα [Π6 ργορμοϑί 

Αὐθδου ; δηᾶ [6 δ᾽ δα πηδάθ ροίίαρα, δῃὰ μδα Ὀγόκθη Ὀγθϑᾶ ἴῃ 8 ὈΟ], δη ἃ νγᾺ8 
84 σοϊηρ' ἰῃίο (86 86]4, ὑο ΘΑΥΓΥ ἰὺ δ΄ το {πΠ6 σϑᾶρϑιβ. Αἀμηὰ δὴ ὅδ δηὴρ9] οὗ {Π6 1, οτ βαϊά 

ἀπο ΑἸθδοῦπι, ΟΔΥΓῪ ὅἴ [86 τη68] δ ἐῃδῦ ἴΒοὰ ἢαβὲ υπΐο ὃ ΒαΌν]οη υπίο Ὠδηϊοϊ, 
8ὅ το΄ο ἐς ἴῃ (80 ᾿Ἰοηδ᾽ ἄἀθβῆ. Αμπάὰ Ατρδουπὶ 5 βαϊα, 1, οσὰ, 1 πᾶν πού βθϑὴ δ᾽ Βδθυ]οη ; 
86 ποῖῖμοῦ ἀο 1 ΚΟΥ {Π| Ἰομβ᾽ ἀθη. 5 Απα δ (Π6 δηροὶ οὗ ὑμ6 1,ογὰ ]αἰὰ Βο]ὰ οὗ Βὲτα 

ὈΥ ἷ8 δ' σγοσσῃ, 8πα 1 υϊηρ᾽ Εἰπὶ ἀρ “ὁ Ὀγ {86 Πδΐν οἵ 8 μϑβᾶ, τὰ ἰμ6 8] ἔῃ 688. οὗ 
87 Ὠϊ8. Ὀγθδίῃ δ᾽ βοὲ Βἴπῃη ἴῃ ΒΑθΥ]ΟΠ ον ῦ ἴπ6 θη. Αμπάὰ Αἰηθδοῦμ δ οτἰοα, βαγίηρ, Ο 
88 ΤΔη16], Π 8η16], ἔα |κο {π6 τὴ68] 5 τ οἢ οὐ δὴ βοηΐ 606. Αμπὰ ἢ δηϊοὶ βαἰά, Του 

ιδδί σοι} θογθα 0, Ὁ Οοᾶς δβδηα ἢαβδὲ ποὶ 9. ἐογβακϑὴ ἴθι ὑμαὺ ἴον 1. ῃ66. 
89 Αμπὰ 11  Δηΐθὶ ἀγοβθ, δηὰ αἰὰ δα ; Ὀαύὺ [56 δῃῆρθὶ] οὐ αοάἂ βοὶ ΑἸἰπθδουμὶ 73 ἴῃ ἢΪ8 18 
40 ρῥαοθ δϑαΐῃ ἱπηπηθαϊαίθὶγ. Απὰ ἴό ἀροὰ (86 βουϑηίῃ ἀΑΥ 86 Κίησ ψγϑηῦ ἰο ϑυναὶὶ 

ΠΔΒ16] ; δῃαὰ θη ἢ6 ΟἈ1Π16 (0 (86 ἄθῃ, μα Ἰοοκϑοᾶ ᾿π, δμὰ Ὀ680]4, ἔμθγθ βαὺ [ 4η16],75 

δεῖϊξιοο. . .. ΔΙΌδΘΟ. 1 (Ψυϊίσδοθο τοοοΐγοθ ὁ βασιλεύς ἴτοτῃ 111. ΧΤΙ͂. 28., »εωϊύσωο ἱ., Οο. Α]ἀ.) 8 ΥαΟ.... δε. 
8 μεῖς ἴ᾽ ΟΔΙῺ9 ἴο Ῥ4Δ8. 4 ἄοοξ. δ(ῖμε., ποῖ ἀεδοείς, ποὲ εὐθῃ ὁπ 4.) 4 ΤῆοΩ ἰδυκμοὰ Ὁ. Τ υ, 8. τηρτῖς 
«ρεἰϊ. 9 ἀγα [δ)666. 

ψοτα 20-22. --  ΙΟ.Α. Υ.: οπιὶ κά. Ἷ Απά Ώθη.... δῖ ΔΏΖΥΥ, δὰ ἰοοκ. 1 σης [Ὠ6]1Ὁ. 12 ο. 
16 τό γὸ [ΠΟΥ οδῦθ. 35 ρποὴ ἐλέπφεδδλ τ. [ζκ[ οτοίΐοσο. [1 Ὑ8ο. 
γετ. 295-25. --Ὁ ΑΟΥ͂, : Αἰά ἴῃ λα δαη16 ΡΪΔο0 (60 11]. 49. 37. 4]. ο. ΑἸἀά.). 19 γἰοὉ. 30 ογηίς 1. 81 4].0 

ΒΔΥ ἰδδὶ εμἷσ ἰδ... νοΐ, μ6 θδιϑίῃ. 35. ΤΉΘΓΟΖΟΙΟ (καΐ). 38. ΤΉΘΩ δοία Ὁ. μμΐο ἐλ ἐξίῃ. 86 (0. 

γε. 28-28.-- 8 κ.0ἡ.: οπιίΣ ἂἀο ἴου. δὅζὅΓ5 1οδῦο (ἐξουσίαν) 5371 5.8]. 595 κἶτο ἐμεο ίσατισ. 9 ΤΏοη (84., τότε). 
80 ἀϊὰ βοοὶΐ6 ἐλο»»". ΕΣ ἸΏπΙΡρΟ ἐλογσο; ἐπ ἰδ Ὠθ νὺξ ἰΏ . δὅ53 δηὰ “0 ([ 23. 24., δηιὰ θδου ουγεῖνοδ, φαγών ἰδ ομχίτἰδα). 
85 ἴῃ μυπογ. 84 δακπίοὶ 86 100, 1.436 αγὸ (6 χοὰδ γοῦ ὙΟΣΡΗΪΡ. 88 Ὕ6Σ (Π0Υ.. .. Βοαγά λα. 57 ἰοοῖκ χτοδῖ 
ἰπάϊκυιδέίΐοη. 893 φαγίῆς. ὃ9 42. ὁ απά ἢὮθ. 4ἋὯ41 ογιΐε διά. 

Ὑετῖδ. 292-88. --Θ ἃ. Υ.: βΒ0.ὡ. 4δ οὐδ ογοῦ ’'Θ. 4. Νὸν νῆθῃ. ἔἐὀὅ οί δὰ, 40 (Β τ  ἰσϑοῦο οταΐίδ ὁ βασιλεύς, 
8ὲ παπέΐϊπρ ἰπ 1]. ΧΙΤΠ. 286. 6]. ; (ἐ ᾽6 αδἰδο δηθος ἰῃ 11.) ΑἹ ογείίς οὐ. Ἂ4δ ὙὯΟ, 4 ὙἘὮΘΙΘ ἢθ τυλ. δὺ δὰ 
εἰτει. δ᾽ ΘΟΣΟΔ566 (ΔΙξ., ἔσο δἰαυεα. Το Οτοοῖ [5 σώματα). 8 γχῃ οὶ ἐῆοει. Β ΝΟΥ. δὲ ὕοντγᾶ.... 
οουἱοά Ηδῦοουσ, πο. δὲ 205 ἰο Ὀτίης ἰ,. 
ναι. 84.833. -- Ὁ ἃ. Υ. : Βας [δ6 (ΡΒείέσροῖιο διτῖκοῦ οὐὐ ἔπ9 δὲ. 85 πδηλίης ἰῃ 111. ΧΙ]. 28. 6]. ; 1ὃ 16 ποὲ ζουῃά ἴῃ 11.) 

81 δθοοις, 600, ΘΔΣΊΥ. 8 ἀἔἴπηον (ἄριστον). δὺ ἰπίο. Φ0ὺ Ἡδῦδουο. δ᾽ ὭΟΥ͂ΟΥ ΒΑ (84. δὐἀδ πώποτε) 
Θ᾽ γβδοζο ἐδὸ ἀδε ἰδ (δ. ΓΤ. 28. αἱ. 0ο. ΑΙἀ.). 4. ΤΏ δὴ. θεὲ ἐροοῖς Εἶτα ὉΥ ἰδο. 46 Ὀδῖο λίηι. Φ6 απὰ ἰΒτουσὰ 
ο τ ΙΩΘΏΟΘΥ οὗ ἷ6 σρί εἰῤ (κο ὕαΐϊς. 1 τουάον Ἡιξῃ τὶ ἰσδοῖθ, δι ἃ Βυηδϑε ΒΒ Βιδοίισεγα). 51 Ἠδῦθουο. 48 ἀϊῃπηθε. 
Φ ποϊέδον Ὠδδὲ ἔοι. ἔζἔΓἔ  ροοῖὶς (60 δηἃ Ιογτο. 
οτα. 89,40. --ΤὉ Α. Υ.: 8βΒ80θ. ἴἸΣ ρηά.... οὗ ἴδ Ιοτὰ ϑΘοῖ δῦθοῦο. 2 πἱσ ΟΝὮ. ἴ4 ογπίίΣ πᾶ. 16 αι οὶ 

φῳα εἰϊιϊηκ. 
80 



466 ΤῊΒ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

41 Απὰ δ6 οτἱϑα 1 ψῖτἢ ἃ Ἰουα νοΐοθ, βαγίηρ, ατϑαί ἂγὶ μοὰ, Ο Τωοσὰ (οᾶ οἱ Ὀδῃῖοὶ, 
42 δῃαὰ {π6Γ6 18 ὩΟὴ6 Οἴ6Γ Ὀοβίἀθθ 866. Αμπὰ ἢ6 ἄγον δἷπὶ Ὁρ,2 δῃα οὐδ πο86 ἐμαὶ 

ΘΓ [Π6 οδ1186 οὗ ἢΪ8 ἀδβίγυοώοῃ ἱπύο ἰθ6 ἄβθῃ ; διὰ ΠΘῪ 6 γ6 ἀθγουγθὰ ᾿μιθαι- 
δίθ]γ,8 Ὀθέογθ 818 ἴ806. 

οσε. 41, 42. --1 Α. Υ.ὕὌ: ΤΏ; οτὶοὰ ἐμὸ κίηρς (ΧΙΙ. 28. 26. 4]. 0ο. Α1ἀ. ξυΡΡῚῪ ὁ βασιλεύς). 3 οὐ. δ ἴῃ ἃ 100- 
Ἰαϑτΐ (οἷ. τὰν. 89). 



᾿ΠῊΞ ῬΒΑΥΕΒ ΟΕ ΜΑΝΑΒΒΕΒ. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟσΟΤΊΟΝ. 

ΤΗῈ οοπιροβί(ἔοη δῆ! ]οἃ [Π0 Ῥτγαγοῦ οὗ Μδηδβεβθβ, ρἰδοοὰ Ὀγ ΓΌΓΠΟΡ δηᾶ [π6 ὑγαπδἰδίουβ οὗ 
[80 ΕΠ ΟΊ] 8 ΒΙΊΌ]6 διαοηρς [86 Αροογυρδμδὶ Ὀοοῖκ οὗ [86 ΟἸὰ Τοβίδιμθηϊ, μ889 θθθὴ σοϊοζαίθα ὈΥ 
[86 Βοιμδη Οδιίμο]ῖς Ομ υτοῦ βίησο 186 Οοαποὶ! οὗ Ττϑηῖ, δἱοὰρ τὶ 1 δηὰ 2 Εϑάσδβϑ ἴο [86 Δπὶ- 
Ὀΐσυουβ ροβίζοη οὗ δπ Ἀρρϑηαϊχ το ἴΠ6 ΟΥ̓ ΠΑΥΎ δαἀϊιοηβ οὗ (π6 υϊσαῖο. [ἐ 18. ηοῦ ἔουπὰ ἴῃ 
8}1 186 οἷάεν δαϊιοῦβ οἵ τ1πὸ ΟΥ̓Χ, Ὀὰϊ τιμουῦῖ ἀουδὺ Πδὰ ἃ ρίδοθ ἴῃ 1πΠ6 Θαυ δῦ τὰ ϑηυβογρίϑ 
οἵ [86 βᾶ:6. ΤὨΐθ ἰ8 βῆονη ἔγοιῃη [86 ἔδοῦ [μδὺ ᾿ξ νγὰβ ὑγϑδῃβίαιθὰ ἔγοιῃ αγϑοὶς ἰηΐο ψδίΐη Ὀαἔογο 
186 τἰπιο οὗ Φογοπιθ, δὰ νγὰβ μοὶ ἱπ Θοηβϑί ἀθσϑὈ]α δϑυλιηδιίοη Ὀγ τμ6 ατθοὶς ἔδίμοσθ. Τοο τυ οὰ 
ἡ ρογίδῃοθ 18 ποῦ [0 Ὀ6 Δδουῖρ6α ἴο (6 οἰγουπιδίδηοθ [μδὺ ἰῦ σαπηοὶ Ὀ6 οογίδὶ ΠΙΥ ργονοὰ ἰμδὲ 
186 νόγκ τδβ φυοίοα, οΥ ΔΙ υἀθα ἴο, ὈΥ ΔηγῪ τίου Ὀοίογ (86 (ἰπη6 οὗ {π6 Αροϑίοϊίς Οοπδβί- 
(ΪἸοη 8, β'ηοθ {818 τηῖσῦ ΘΑΒΙΥ ᾶνθ αυίβθη ἔγοιῃ 118 ὈΓΟν ἽΥ μὰ ΟὈβοῦτο ροβίτίου, Ὀθίησ υϑα δ} γ 
ἴουπα «αἴζοῦ {Π6 Ῥβδὶιηδ διηοης [86 Ὠγηηθ. ΤὨΐδ ἰβ 18 ροκἱτίοη ἰπ [86 ΑἸοχδηατίπο Οοάοχ. 
10. δβ θδθη ρυ 156 δὖ ναγίουβ {{π|68 : ἰῃ Βοῦϊ. ϑίθρμθπ᾽Β ζαί. Βιδίο, 1651, 1511, ἴγοια {16 
Μϑ5. Ψὶειονίαπυϑ ; ἰπ Γ86 Ἐπ. ] 18} οίψφίοί, “ἰἰὰ τοράϊηρβ ἔγοια Οοάοχ Α., 1657, 1698 ; ὈὉγ 
Ἑαδθτιείυβ, Διδον Τοδία, «ωϑμλ, ΟΥαϊο Μίαπαδ., οἰς., 1691 ; ἴῃ [πὸ οαἀϊίου οὗ {6 υχ Χ. Ὁ 
ατδῦθ δηὰ Βυοϊἰησον, τὶν τοδάϊησβ οὗ Οοὐοχ Α, εἴο., 1780 ; Ὁγ Βαἰποοοίιθ, 1780, 1757: ὉῪ 
Μ|ο ΜΝ 86]15 ἰη [86 διδίϊα ϑάαοσγα, 1141; ὉΥ ϑδεαδδιίθν, [86 οἷά [,δη τοχὺ Ὀεΐησ οαϊύοα ἔγοι [ἢγθ6 
ΜΩΒ,, δηᾷ ρυ] 86 δὔϊιον ἢἷβ ἀθδίρβ Ὁγ δἷβ Ὀγοίθγθη οὗ [86 Βοηραϊοιίηο Οτάον, 1748, 1751: 
ὈΥ Αρεὶ, 1887; δηὰ Ὀγ ΕΥ͂}ΖΒοθθ, 1811. ΤῊ ΜΆ55. δνα ποῖ Ὀθθῃ βιυιαϊοθα ἴοὸ ΔΠῪ στοδῖ 6χ- 
ἰθηῖ. ΤΠ ογαΐπαγυ ἰοχῦ, μπόονγονϑῦ, 18 ὉΠΌΒΌΔΙΪΥ ὑγαβιυννογί!γ, ϑβρϑοΐδ γ ἤθη βαρροτῖοα ὮὈΥ 
[86 το] ΓΑ ὈΪΥ τγρ]}}- ργοβοσνοὰὶ [δυΐη ἰγδηϑἰδίίοη. ΤῈ Ἰδοὺ 18 ποῖ 88 οἱἷὰ 88 {η6 8δο- δ] 6 ΟἹὰ 
Ι,αἴλα, Ὀυὺ ἀδῦθβ ἔδυίθος Ὀδ0ῖ, 88 ἰζ σου]ὰ δρρϑᾶγ, [δὴ 86 νϑγβίοῃ οὗ Φεθοηθ. [Ι͂ἢ ἔογω (89 

σοΙροδίτίοη δθθιηβ ἴο βᾶνθ Ὀθθῃ τῃοαο]ρὰ δέον (86 ρϑηϊθηιίαὶ Ῥβδ 8. [10 48 φοῃβίθγβϑὺ]θ 
ππὶϊέγ οὗ ἰπουρσῖ, δὰ [Π6 βγ]6 8 σΘΏΘΓΑΙΥ βίμρ]θ. [18 ἔθνγ ρϑου αυ68 ἀγὸ ροϊηϊοα ουὖΐ ἴῃ 
[89 σοιμτθῃίδΥΥ ὈΘΙΟΥ͂. 

Βεγιδοϊάϊ αἰδβρίανβ ἃ βοιηθν δῦ Βγρθγοῦ [104] δρίτῖς ἴῃ ομανσίησ (μα0 [6 ἰδηρσυαρο οὗ [9 
ῬὈΓΆΥΟΥ 4068 ποῦ σοΟΥΓΕΒΡΟΙἃ υτ [6 σοπαϊίοη οὗ Μϑηδβϑοβ ἰῃ ΒΑΌγίοη. Ηθ βαγβ, ἴοῦ ἰῃβίδῃοο, 
1μ8ὲ ΜΙδηΔΒ568 ὩΔῪ Ὠᾶνο Ὀεοὴ ἰοδαθα νὰ σμαΐη8, ἃ8 ἀδοϊαγοά ἰπ 2 Οἤγοη. χχχ δ. 11, οη ἂΐβ 
τοαν τὸ Βαγίοη, θαῦ {8μ4ιὶ }}18 οου]ὰ μᾶν ΟὨ]Κ Ὀδθὴ ἀατγίης (Π6 Ἰουγηθγ. Βαῦ ἴῃ ἃ Γϑοθη Ὁ 
ἀφεϊρδμογοὰ ἱπεογὶρείοι, δ 64. “ ΑἸΠηΔ]8 οὗ Αββυγθδηΐρα),᾽" ἴν 18 βαϊα οὗ (18 Κίῃρ, [886 βοὴ δπὰ 
ΒΌΘΟΘΒΒΟΥ οὗ Εβαγβδάθου, (μδ΄ ἢ18 ἔογοθϑ ἰοοῖὶς οογίαϊη ίημβ “Ἢ δηὰ ἴη Ὀοπά8 οὗ ἰγοῦ δηὰ ἔρίϊογβ 
οὗ ἰγοῦ Ὀουπὰ ὑμποὶν Βα πὰ 8 δηᾶ ἔθου." ΟἹὨ “ἐδοογιίβ 97 ἰλε Ῥαδὶί, ὶ., ». 68, ἀπ ΒοΒγδάον, δ ὲο ΚΚεὶ- 
ἐξπδολτγὶ., νι 242 ἴ. ὙΤῖβ οὐλτἰς, ΤΔΟΥΘΟΥ͂ΘΓ, δβϑϑυιηθβ ὑμδὺ ἴῃ νϑῦβο 12 [Π6 οδρεϊνο Κίπσ ῥγΑΥ8 
ἴο αυὰ δᾶ αἷ8 16 τηδὺ Ὀ6 ργδβογνϑὰ 1116, 88 '36 δᾶ γ8, ῦ νγ88 ἴῃ πὸ ἀϑῆσουν δύ 4|1. ΑΒ ἃ πηδῦ- 
[6 οὗ ἔδεῦ ἰῦ ἀ068 δοῖ Δρρθὰγ 'μδὺ Μαπϑββοβ ἀϊὰ ργϑγ ἴον (ἢ ργθβουνδίίοη οὗ 8 116, δ ἐπουσὰι 
ἦς ΔΥ μάνα Ὀθθὴ ἴῃ στεδὶ ἀδησεῦ, Ὀυΐ δἰ Ωρ} ἔοΥ 116 ἔογρίνθηθϑβ οἵ ᾿ἰ8 βῖῃ8 δηὰ δὲ μ6 πιϊσμῖ 
Ὠοῦ ρου ἰὴ [μΒθ. Α πιοῦο νοὶ σπίν οὐ)θοίίοη ἴο ὑμ6 πσουῖς, 88 10 βθθῃ)β ἴο 8, πυὐσαῦ Ὀ6 ἔοι 
ἰῃ 118 τἸηογϑ] τοδοίηρσ, ποῦν διαπαΐηρ ἃ γοθηῦ τυ 6 γ᾽ 8 σοιηπηοηἀαίίοη οὗἉ 18. "" θοϊΪὰ δηὰ ἔγδῃηκ 
«πθοίοσγ,᾽᾽ σελ, Π6 888, 4130 σοῦ [Π6 ποιίοθ οἵ Βίβιορ Βυι]ον.1 [ἢ νϑγϑα 8, ἴου ἰηβίδηςο, 
186 τὶ τον ἀθοίαγοδ {μδὺ τορθηίδηοθ γ88 ποῦ ρροϊηϊοα ἔονῦ [186 7υδὺ Κ6 Αὔγδβδηι, [588ς, δηὰ 

1 διδυίου, ἢ. 646 ΟΣ Βυμοῦ 454... μὰ 11., οἾδρ. Υ. 
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αςοῦ, ιολο λαά ποί βἰππεά. Ἰὰ τρᾶύ, ἱπἀδϑῆ, Ὀ6 βαϊά, δ8 ὉῪ Εὐϊύζβομ (Οοηι., αἀ. ἴοο.), ἴμαι 
{118 δίδίβθιηθηϊ 18 ἴο 06 ἰδ κβῃ οὐἱγ ἰῇ ἃ τοϊαιλνα βθῆβθ. 1}}, (8 δχργοβδίοῃ τψὶι}} βισῖκα ταοϑὲ 
ῬΟΓΒΟῚ8 8ἃ8 δαίησ αυϊΐ6 ἰοο ἀοῇβηϊϊα δηὰ βίγοηρ ἴοὸ βανθ ἠδὰ (μἰ8 πγοδηΐῃσ ἴῃ 116 πιϊηα οὗ 186 
ἩΓΙΘῦ, Βαῦ, οὐ [π6 οἴμδὺ μαπά, ἰΐ βθϑῖηβ ἴο ἃ8 0 Ὀ6 ροΐπρ' Βοιηθτίαϊς Ὀογοηὰ [86 τϑοογὰ ἰὸ 
Ἰπηραΐθ ἰ0 ἷπὶ ΒΘ θ ηῖ8 πὶ ἢ [16 ττΐτοῦ ἀρονο τοίογγοα ἰο {πίη Κα (μαὺ μα δη48 ἴῃ ἐμ πογκ. 
Ηδϑ β8γ8 : “ Ηονθυοῦ να ΓΘΟΟΉΟἾ 6 [μ 686 γα! ἰοἢ 8 τὶ [86 ΟἸΔ6Γ παγγδαίίνθ, [ΠΟΥ δύο νϑδίυδοϊθ 
88 σοηΐδίηΐῃρ' (6 ργϑοῦϊοδὶ ἐχργθββίοη οὗ πὸ ἀοοίγίῃθ δίγοδαυ ργοιηϊπθπΐ, ὑπουσῇ τοι Δ 0}6 
ἴτοιῃ (8 οοπύγαδὺ νὴ ἢ [86 σοηθγαὶ “ δγάηθββ᾽ οἵ {μΠ6 ΟἹ Ὀ βροαβαίίοῃ, --- ταῦ {π6 Ὠϊνίπα 
ΤΑΘΓΟΥ͂ [ΔΓ ΘΧοθ 8 ὑΠ6 Ὠίνίπθ σϑηρθᾶποθ; δηὰ {παῖ ἀνθ ἔγομι {πΠ6 ἀαγίκοδὲ σαργοδαίίοη, [86 
ἔἴγεθ- Μ1}} οὗ τηδῃ, δῃὰ [86 ργδοὺ οἵ ἀοὰ τῇδ  δομίθνθ 8 ἀθἰϊνογαηθοθ 1 Μίδηδεβοι: οουἹὰ 6 τὸ - 
Ββίογεα, ἴβθγθ 88 ΠῸ οὴ6 δρδίηβῦ Ὑμοὰλ ἴ86 ἀἋΟΟΥ οὗ τορθῃίβηςθ δηὰ γϑϑιϊ τ οη 88 ΘΠ Δ ΠΥ 
οἰοβϑά.᾽"}} 

Ὁπαουδίραϊγ ἴπ6 ννουὶς 18 ἴο 6 τοσαγάθα 848 βανίῃσ βοπι βογτί οὗ οοηηθδοϊίοη τ [86 δοσουὰς 
οἱ Μδῆβββεβ ρίνθη ἴῃ 2 Οἤγου. χχχὶϊ. 1--20. Ιη (86 180} νϑγβα, 1Ὁ 18 βαϊὰ (μαῦὺ Β6 ργαγϑὰ υπΐο 
ἴδ Ιμογὰ, σγῆοὸ Βοαγὰ ἷ8. Βυρρ ϊοδίζοη δηὰ Ὀτγουρσῇὺ μἷπι ἀσδίη ἴο Φογυβδίθῃ. Απὰ, δσαΐῃ, ἴῃ 
ΨΟΣΒΘ 19 : ““Ηἰδβ ῬΥΔΥΘΓ δἷβο, δηὰ λοὶσ αὐ νὰβ θη γοαιθα οὗ Ὠΐπι, δηὰ 41} [ν18 8} δηα μιἷ8 ἴγεβρδϑβϑ8, 
δηά [86 ρίδοθβ νμογεὶη μ6 011 ἶσα ρίαδςθϑ, δὰ δϑὲ ὰρ σγονθδ δῃηὰ σγανθῆ ἱπιαρθβ Ὀδίογο ἢ6 
γγ8 δυ ]6 ἃ : ὈΘΒοΪ]α, [ΠΘῪ ἀτὸ νυνί θη ἀθιοης [86 βαγίησθ οὗ ἴΠ6 866 γ8 [95 Ηο841].᾽ Ὑγμαῖ, 
ἴΠθη, 8 ἐμθ τοϊδιΐοη οὗ 86 ργεβθοῦ ἄγε ποὺκ ἴὸ ἴπ6 οὐ σὶπδὶ Ῥγάγοῦ οὗ ΜάΆπαββεβ, σης, οα 
186 βυρροβίθου ὑμπαὺ (86 πδτταινα ἴῃ 2 ΟἸγοη. 8 σϑηυΐηθ, πιιδῦ, αὖ βοπγθ {ἰπ|6, ἢᾶνα οχἰ βία, 
Ευγβὺ 3 τηδϊπίδίηβ ὑμδὺ 10 18. 4 γὰρ ἰγδηβίδιίοη οἵ ἰῃ6 Ηρῦγον οτγίσί αὶ, απ ροϊπίβ ἰο {88 

ΟΒάγδοῖον οὗ 118 ΗδΌτγαϊδυὶς ασθοῖκ 88 ργοοῖ. Αμπὰ Ενα]ὰ ὃ βαγβ ὑπδ0 ἰΐ 18. ροβϑί0]6 9 ΒΌρροβα 
[Πδὺ ΟΡ ὙοΥῦκ π88 θ6θὴ Ῥγοβουνθὰ ἔγοιῃ [Π6 “" βαγίηρβ οἵ Ηοβαὶ ᾽᾽ γοίοστοα ἴο ἴῃ 3 ΟΒγοη. 
ΧΧΧΙΙ. 195. ΤΠ8, Βοτουθῦ, 18 ποῦ ἴΠ6 ορὶπίοῃ οὗ {86 στοδϑῖ τη] οΥ οὗ οΥἰ 68, τγῆο 566 ἴῃ ἱξ 
ΟὨΪΥ 8 ᾿ἰφ8 ργοἀποιίοη οὗ α Ηο]]δηϊδιῖς ὅθ, νλο δέϊον [86 πιλπποῦ οὗ [86 Αἀαϊοπβ ἴο Εβι μος 
δηὰ ΠὨδῃΐ6], ἴοο κ οσσδβίοῃ, ἔγομι 8]} υϑΐοῃβ ἴο ἃ σσουκ ποῦ οχ  βίξηρ ἰῃ 18 (ἦπι6, ἴο σοι ροβα οὔθ ἴῃ 
118 γνἷδοθ. Ηθθγαΐβημβ {μι τὰ οογίδι ΗΪΥ 8γ6, 88 ροϊη θα ουῦ Ὀγ Εὐγϑί, Ὀὰῦ ἢ0 τοῦθ ἴΠ8ὴ Ὡϊσῃξ 
ὍΘ Θχρεοοίϊρα ἰξ ἴθ σγϑῦθ (Π6 δσοπιροβί του οὗ δὴ [59γδϑ 6 ϑρθακίηρ ατθοῖκ. ὙΏΘΓΘ ΔΥῸ 0 ἴγϑοοβ 
Μδίουον οὗ 118 Ὀοϊηρ 8 ἰγαπδἰδιοηυ. Βουιμοϊάς βη18 ὀνίάθποθ οἵ ἰΐ8 ἰαίθ ογϊσίη ἴῃ [86 σταδῖ 
δδηοΙΣν ψ ΒΙΟἢ [86 τυλοῦ διίδοῦθβ ἴο [06 {ΠΡΘΘ ὈΥΙΠΟΙ͂ΡΑ] ρΑιγΑγΟ 8 οὗ [Π6 ἡϑίίοῃ, ἃ8 γ8}} 85 
16 Ῥϑου αν ὑθγταϊῃο ΟΩῪ οιρ]ογοά, (οά, ἴον ἰηπβίδηςθ, θεοΐησ 64}164 ([Π6 ““ ἀοἀ οὗ {86 750 
(ὁ θεὸς τῶν δικαίων), 150, (86 ““ ἀοἀ οὗ ἐπ6 Τορθϑηιίηρ ᾽᾽ (θεὸς τῶν μετανοούντων), ἡ ϊσοὮ [ΘΓΏ8 Ὀ6- 
Ἰοηρ ΡΘου ΑΥν ἴο [86 ΓΠΘοϊοσΎ οὗ {86 Ἰαίογ δ υἀαίϑε). 

10 ἰδ ῬγοΌΔΌ]6 {πὶ [Πότ οχἰ βία, δ βοιηθ {{π|6, ἃ ἔ}16 Ὁ δπἃὰ Ἰογα ΟΥ 1688 ἰοσ  ΠἀΓῪ ἢ βίογΥ 
οὗ Μϑμϑββοθ, δηὰ ἱπδῦ [86 ὈΥΆΥΘΓ Ὀδίονο ὑ8β 18 8ὴ Θχοθγρί ρῥγεβογυθὰ ἔτοπι ἰὉ ἔοῦ ἀδνοί οηδὶ 
ῬΌΓΡοΟΒΟβ. 7} 8 (ΠΘΟΥΥ δπᾶάβ ποῖ ἃ {{||6 βαρρογί π᾿ ὨυμπηθΓου8 ἔγαστηθηῖβ ὑπδὺ τ γῸ ἢοδίϊησ 
δθουῦ ἴῃ ἴΠ6 ΘΑΓΙΪΘΡ σοηθατῖ 5 οὗ ΟἿΓ δγϑ, 8δηα {πᾶ τηῖσῦ ψν6}} αν Ὀθθη {86 αὐ) εοία πιεπιδτα 
οὗ βύ0 ἢ} ἃ σόοσκβ. β'υσῃ 4 πιοἀϊβοδίίοη οὗ {86 [ΠΘΟΥΥῪ οὗ ἃ ἰαῦοσ “" Αροσγυρδοη ᾽᾽ οὐ (818 Ὠϊβίογγ, 
βυρσοδιοα Ὀγ Εἰ να], δηὰ ἔανογθα Ὀγ Βογίμοδα, οχίγϑοῖβ ἴσοι μοὶ δγὸ ουπά ἴῃ δ} 145, ὅν ἢ- 
ς6]1υ8, Νίο. ἀ6 ἔγγα, δηθὰ δἰ βενβογο, οὐσῦ [0 τᾶ Κ6 10 σοηο γα  Υ δοοορίδο!α ὅδ Ερτίοὶα8 5 'π- 
Ῥυϊοα 116 ψοΚ ἴο {π6 δυΐμοῦ οὗ (Π6 “4 ροκίοἰΐο (οπειμυοηβ, νιἤοτο ἰῦ ἰδ γβὶ τεΐογγθα ἴο. Βαὲ 
ἃ σοραγίβοη οὗ (μ6 οἰϊαιίοηβ βοτὸ ουηὰ σῖιἢ τπ6 Μ55. βδονν δὴ δνυϊάθηὶ σοττυρίίοη οὗ (86 
ἰοχύ ἰπ (ἢ ἔογτηοσ. Βουιμοϊαϊ, α5ο, ρίδοθθ [Π6 ἀδίθ 88 ἰδΐθ 88 ἴπ6 βθοοπα οὐ {δ ϊγιὶ σθης ΣῪ 
αἰΐον Ομ γῖϑυ. Βαῦ ἐμοῦ βθϑιῃβ [ο Ὀ6 ἢο βοοά Τϑᾶδβοῃ ἔογ βυρροδίησ (Πδὺ ἰξ ἀἰὰ ποὺ ογἰσϊπαῖθ δὲ 
186 π|ὸ νι θη {1:18 δογὲ οὗ δοιῃροιλίοι 8οὸ ταυοῖ ἤουγβμθα, πϑλο]γ, ἴῃ 186 Γδὶ οὐ βθςοπα σϑῆ- 
(ΌΓΥ Ὀθίογο [86 Ὀοροὶπηΐηρ οἵ [86 ΟἸ τ διίδη 6Γᾶ. 

Α τιϑίῦοῦ οὗ στοδῦ ἱπιρογίδποθ, θαὺ ἔογρ {πὸ ἔ}} αἰδουϑβίοη οὗ νοι (Π18 18. ποὺ [Π6 ΡΪδοθ, 
8 {π6 αυδβιίοη πϑϑίθον {πὸ τοοοστὰ ἰπ 2 ΟἸγοη. οὐ πο [Π6 ργθδθηῦ ΟΥΚ Βθθ8 0 ὕδ 
Ὀαβϑὰ, 18 ἰ86 15 σοηυΐπθ. 6 Νήοιίο Τἴ Βρθδᾶῖκβ οὗ [δ δομνθγβίοη οἔ Μϑηβββ68 88 γϑβίϊῃρ' ου ἃ 
“ς Ρμίουβ βαρροϑβίιοπ.᾽" ΝΟ] ΕἸκα δ τηαϊπ λίη8 (πα [86 Θητγο πδυγαῦνο μ85 20 ᾿ιἰϑίογοδὶ στοῦπά, 
παι 0ἢ 88 ἴΠ6 Βοοῖ οὗ Κίησβ ϑᾶγ8 ποίμίης δου ἷζ, ἀπὰ Πδὺ ἐΐ τᾶ5 ἔδυ οδίθα ἔοῦ {6 ρΓ- 
ΡοΒβ6 οὗ δοοοιηζπρ' ἴογ [Π6 ἀπιϑοσορίδΌ]6 ἔδοῦ {μὺ 80 πιο κϑὰ ἃ Κίπρ' 88 Μδηῆδδβ6β ἀἱὰ ηοΐ βυ!ξοσ 
[.6 ἔδίθ οὗ δὴ ἀμαὺ θὰ οπήογοὰ ἃ ἰοησ γοῖσῃ, νγγχαὰϑ ρϑγηινδ θα ἴο σοπιρ]οθ ἱπιρογίδπι πογκβ οὗ 
ἀθἔθμβθ δ ογιβδίθηι, δηὰ δὖ ἰδδὲ ἴο αἴθ ἰῃ ρϑᾶθθ δῃηὰ Ὀ6 θυγίθα ἴῃ Βοποσῦ. Απὰ ατγδέϑ ποῖ 

1 ΒίδῃΙοΥ, ἰάσηι. 4 Οεδοδίολ!α 4. Βἰδ. 14:.. 1. 890. 
8 Πιει. 9 1. ἵν. 211 ζ. ηοίο. 4 ΟΥὁὨ Βτίαδομο, Εϊεεῖξ., Ρ. 168. 
δ 866 ΡΙ υἱπρῖτϑ ἰὼ δηλ π5 Βιό. Ὦιεῖϊ., τὲ, "' Μαυδβ.᾽» 6 Ζέδον Τοδια, ὑμάϊά, οὔρ.) ν. 208. 
Ἱ Εἰπίοίει, τ. 388. 8 βομθοκοὶ Βιδ. Ζ ζ., δῖ. “Μδηδε."" οἵ, ἡ ων, Κοαἑιούτίενὴ., ἀτί. τ Μδοοα," 
9 διμά. μ᾿ Κείε.) 1869, ΡΡ. 461-494, αοὰ Οεεοά. Βιῤολεγ ἀ. Αἰἑεπ Τεεῖ., ν. 114, 
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ΟὨΪΥ σμαγβοίουζθβ ἴ(Π6 δοσοσηῦ 88 ὉΠ Ϊ8ἱογίσαὶ, Ὀὰΐ 88 Ὀδΐηρ σοη γα ϊοίοΥὙ ἰο (μαὺ οὗ 2 Κίηρβ. 
ΤῊΐ8. ροβίτἰου οὗ Ογαΐ ἰβ8, βοτονουῦ, ΔΌΪΥ σοζαϊθαὰ ὈγῪ ον δοὶι,} σ 116 611,3 Ἡνογηῖοκ,δ ΤΒ6- 

πἶυ8,6 ἀπὰ οἴμοσβ, Βᾶνο βυ (οί  Π} βιόνγη ποῦ ΟὨΪΥ (δδὺ {ποῦ 18 ῃοιδίηρσ ἴῃ {[Π6 παιτδίϊνα οὗ 
Μδηδββοβ᾽ οδρυϊνὶγ δηὰ γϑροηΐδηοο ἰμαὺ σοη γδαΐοιβ ΘΟ ΘΠ Ρογϑηθουβ βου ρίυτγα Ὠἰβίοσυ, Ὀυΐ 
{παὶ ἴθ 18. ἰπ {861 ΘΥ̓ΘΥῪ ᾺΥ ογοα0]6 ἀπά ἰσυβυπσουγ. Ἐπὶ, Βογίμοαυ, Η ζὶσ,Ἱ δηὰ 
ἀτδοίζ,8 αἶβο δεοθρῦ {Ππ| πγοΐη ἴδοὶβ οὗ ἴπ0 Ὠϊδίογυ, δ μουρἢ ἀρτοοίηρ ἰῃ τΠ6 ορίηϊοη ὑμαὺ [86 
οΒγοπίο] ον ̓ 5 δοσουηΐ (ΧΧΧΙΪ,. 15) οὗ Μδηδββοϑ᾽ οδογιβ [ο 40 δΎΔΥ νεῖ ἸἀΟ]α ΓΥ 18 ὑο Ὀ6 ἴδίκθῃ 
ουπι σΥαπο καἰϊ8. 
ἢ 18 δα 64, νοὴ ὈΥ Οτϑί, [μδὺ ροπυΐηθ, δα ἰζίοπδὶ, μἰδύου 8) τλδίαν ου βυ Ὀ] οἴϑ σοτωτηθῃ 

Ὀοῖλ ἴο Κίηρβ δπᾶ ΟΠ γοηίο]οθϑ, 18 βοιῃθίϊπιθβ ἑουηὰ ἴῃ 86 αἰ ὕοσ, τ ἢ 8 ηοῦ ἰο "6 ἑουηά ἴῃ [86 
ἔοττηοσ. Απά ἔυγίῃογ, [π6 {ΊΘΟΓΥ οὗ (86 Θχἰβίθηςσα οὗ οοὨ γα οἴη 8 ἴῃ [86 ὕνο ἰδίου 68 γϑϑίβ Οὔ 
ἃ ἰαἰβθ ἰητθγργοίϑιίϊοη οὗ [16 ρϑδβᾶρθ ἴῃ 2 Ομγοη. [018 ποῦ ἴδογθ βαϊὰ ἰδ Μϑῆδ8868 ριιΐ ΔΥΓΑΥ 
ἰάἀοἰαῖγγΥ ἔγοπι δῖ σβοΐο Κἰηράοια. ΤὨΘ ΘΟΠΙΓΑΣΥ ΓΑΙΒΘΥ ἰδ ἀββεσίθα (νογβα 17). ΝῸΣ ἰ8β ἰδ β8]α 
δῦ Ὧ6 ἰοίδ}}γ ἀδεβίγογεα [86 4]1878 δηὰ ἰάοἱβ πῖον δὰ δἰ τμογῦο Ὀθθη ἀϑ6α ἴῃ ΦΘΓυβα θαι, Ὀυΐ 
οἷν ἴμδὲ μ6 δϑϑβῦ ἴθι οι οὗ [86 οἷγ. ΟὈΟηβοαυθηΪγ, ὑΠ6 ΓΘ 18 ὯῸ γ68] ἀἰβουοραποῦ ὙΠ Θη 1ύ 18 
ἀφοεϊαγοὰ ἴῃ 2 Ομ του. χχχὶ. 22, (δῦ ΑἸποῃ ββοσίβοθαὰ αῃίο 411} [πθ οαγυϑα ἱπιᾶρδϑβ τολίοὐ Δα- 
παδ565 ἐδ ζαίδλεν μαά πιαάθ ; οΥ ἴῃ ομδρ. χχχῖν., (δὲ ἰῦ τγ88 )οβίδ ττμοὸ ἤγϑὺ στουπὰ [686 ἱπιαρθ8 
ἴο ρον ον" δηὰ βίγενγρα {ποὶγ ἀυδῦ οη {π6 ρυᾶνθβ οὗ (8οβθ το βδουϊβοθὰ ἴὸ [ἤθη]. [10 ΠηΔῪ δθυύϑθῇ 
δνθ θθθη ἔγυθ, 88 Ηἰϊζὶρ πὰ Βεγίμϑοδιυ βιισσθοῦ, (παὶ ἀυγίηρ [86 Ἰαύον ραγὺ οὗ 186 ἰοπο Γεϊσἢ 
οὗ Μδμηδββθβ, 6 ψἰμιβοὶῇ σοϊπιγοαάοεα ἰΔοϊαίγγ, νος 88 οοηϊηυθὰ ὈΥ ἷ8 δοὴ Αιηοῦ, πὰ 
οὨΪγ οἴροϊυδ!]]Υ ΒΌΡΡΓΟββαα Ὀγ «9οβῖ88. 
Το ἑοϊ οτίησ ἱπιρογίϑηϊ 6οΠ]Δἴθγαὶ θνίάθηοο ἔον (6 γα οὗ (80 ΘὨγοηΐο θ᾽ 8 ἡδτταιλνθ οοἢ- 

οογηΐησ ΝΜίδη88568 ΤΥ Ὁ6 σίνοη : (1.) ΗΘ γϑίδυβ ἔορ ἷβ δ Βου  Ὑ ἴο (86 ὈΟΟΚ ““ οὗ {Π|0 δαγίησβ 
οἵ {Π6 566 18 ̓ (Ηοβϑὶ), ἃ σοῦ πὸ Ἰοῦρον δχίδηϊ. (2.) ΤΏΘΓΟ ἰδ 8 ροβδί ὃΪ6 τοΐθγθηοθ (0 (δ 18 
Βἰβίουυ ἴῃ 2 Κίηρβ χχ. 18. (8.) Τὸ Αβδυγίδη τῃοπυπιθηίβ αἰβύϊηου!Υ τπηϑητοη Μϑηδ5868 ἃ 8 
δΔιηοῦσ ἴμ6 ἰγἱδυϊατίοβ οὗ Εϑβαγῃδαάοῃ, ψ}10 τγδϑ ἴΠ6 βοὴ οὗ ϑοππδοιοῦθ. ΤᾺ Ϊ8 ΒΥΠΟΒΓΟΙΪΖΘΒ 
πιὰ 1η6 δογίρίυτο μαεταίνθ 88 8 Ὁ 88 ἰῦ σο 68. (4.) Αχϑίη ἰΐ 18 δῖα ἴο ΟὟ βγρυίβθ, δὶ ἤτβι 
(2 ΟἼγοη. χχχἧ!. 11), ἰμαῦ Μϑηδδββοβ 88 οδυτὶθαὰ ΔΎΔΥ ὈΥ ἴΠ6 σθῆθγαὶ οἵ δῷ “4 ςευγίαη Κίηρ, 
8η νλ8 86]4 85 ἃ σαρίΐνα αἱ Βαδυίοπ. ΝΟΥ, 88 ἃ. τηδίίον οὗ ἴδοι, Εβαγυβαάδοη νγᾶβ {86 οπίψ πα οὗ 
186 Αϑεγτγίδη Κίηρϑ ὙΠῸ ΒΔ ἃ ρᾳΐδοθ δῃηὰ δι6]ἃ Ὠΐβ οουτῦ ἰῃ Βδογίοη. [0 18 σου Ὺ ἃ τυ σ Υ 
ἱποϊάθηξαὶ βυρρογὶ οἵ 86 παγγδίίνο ἴῃ ΟἸγοηΐοθ8 ἰμδὺ [}}}8 βίδιθιηθηΐ οσοῦτβ ἴῃ ἱΐ. 881] 
γιοῦ, ἐς τγ8 ῬΧΟΌΘΔΟΌΪ ἰὴ σοηηθοίίοη τ 1{}} (86 γοϑίογαιίίοη οἵ Μδηδββθβ ἴὸ ὨΪ8 {ΠγῸΠ6 δηα νγᾶϑ 
ἃ ρᾶτί οὗ ἃ ρϑῆθγδὶ ρίδη ἰοοκίηρ ὕο [86 ῥδοϊβοδίίοη οὗ δἷ8 γϑδϑῖτα, (μδὺ [88 βδιιθ Αββγγίδῃ τποῃ- 
ΔῸΣ ἰηογοδβοά ὑπο ἰογοίσῃ οἱθιηθηῦ ἴῃ Ῥαϊθϑίϊηθ, ὈῪ ἃ δομβίἀθγϑθο ἀδρογίδιίοη οὗ Ρβϑορΐὶθ 
ἐμὸν ἔγουι ΒΑΌγ]οη, δὰ ἔγομῃ Οὐ μ8}}), δηὰ ἔγομῃ ἄνϑδ, δῃὰ ἔτοπι Ηδιηδί,᾽᾽ Ὑ110 “ὁ Ροϑ8- 

εοϑϑϑὰ ϑδαιγδγίδ, δηὰ ἀνσοὶὶ ἰπ [16 οἰκἰ68. (μογϑοῖῦ ᾽᾽ (2 Κίηρβ χνϊ!. 24).19 

1 δΔιμά. μ. Ἀχσί!.., 1861. Ρν. δ08- 824. 8 Οὐπι. οἱ ἐῆθ ΟὨτοη,, αὐ ἐοο, 
8 Εἰπίοῖι. ἔπε ἀ. Α. Τ', αἀ ἰοε. 4 Βιίολεν ἀεν Κὔπίφε, 2ι6ὲ Ατῇ:, 1878, αἀ ἰοο. 
δ Ηἰφι. 9 1... ἵν. 2111. 8 Οὔηι., αα ἰοε. 
1 Οεεελ. αἅ. ΡῬοὶξ. 15.. Ῥῃ. 290, 231. ὃ Οεδεολέολιία (67 ὕμάεπ, ᾿ὶ, 2θ4γῖ, 
9 βομγβάοσ, Ὀίε Κεϊμιπρελνῦ., Ῥρ. 10 Δ΄, 24 Δ΄. 221 α. 

10 Οἵ. Βαπ δου, Ηἷδι. Ἐυ..) Ὁ. 1086, διὰ 4ποίοηε Δῖον. 11. 194 ζ. 



ΤῊΗΒΕ ῬΡΒΑΥΕΗ ΟΕ ΜΑΝΑΙΒ ΕΝ. 

Ο ΙῸΒΡ ΑἸ ρίγ, (86 αοἂ οὗ ΟἿΣ ἔαίμο ΓΒ, 
ΑΥδἤδμ, δὰ 1βᾶ80, δῃηά «}800}, 
᾿Απὰ οἵ ἐδεὶτ εἰσ ύθοιιβ βθϑᾶ ; 
ὝΠΟ ιδδὲ πηιδάδ {863 Ἰδατεύ δηα [86 3 Θασίἢ, τ} 4}} (πο ῚΡ δἀογῃμηθῃηί : ὃ 
Ὗο διαβύ ρίνϑη Ὀουπαβ " ἰο {6 868 ὮΥ͂ {Π6 ποτὰ οὗ (ΠΥ Θομμπηδηἀτηθηῦ ; 
ὟΒΟ ]ιαβί βαΐῦ ἋΡ δ 1η6 ἄδ66ρ, δῃὰ βϑα]ϑὰᾶ ἰΐ ΌΥ [ΠΥ ἰογτ 010 δἀπὰ ρ]οτίουβ Ὡ8Ώ16 ; 
ὙΠΟ 4]} ὑππρβ ἀγϑδά, δ Δηά {Υ6}}0]6 Ὀοίοτγο ἴ ἐὰν ΡΟΥ͂ΘΣ ; 
ΕῸΓ [16 τηΔ᾽ ΒΥ οὗ (Ὦγ εἴοτγ 8 ἈΠΘΗΔΌΓΑΡ]Θ ; " 
Απὰ {Π|π6 ΔΏΡΤΥ {πγθδεθπίηρ' ἀραὶπδὲ ΒίΠΏΘΓΒ 8 ᾿στϑβ Β[ 1016 : ἢ 
ΤῊΥ 9 τηθγο [Ὁ] Ῥγοταΐδα 8 ὈΟῸ ἱπ) ὨΘΑΒΌΓΔΘ]Θ 15 δα ὈΠΒΘΑΓΟΒΔΌΙΘ ; 
ΕῸΣ ποὺ τὶ {80 1οτὰ Μοεὶ Ηἰρ, οοτηρββϑίοπαίθ,᾿" Ἰοηρβυβοσίηρ, δπα 35 γοσῦ 

τη ΓΟ ἔα], 
Ἐορθηιίηρ οΥϑσ "6 [Π6 6ν]}]8 οὗ τηϑῆ. 
Τμου, Ο Τωογὰ, δοοογάϊηρ' ὑο (86 αθαπάβποθ οὗ ὑῃγ ᾿ ροοάποββ μβαβὲ ργοοϊδἰπηϑὰ 15 

ΓΕρθῃίβϑηςθ δηὰ γϑιη βϑίοι ἢ τ0 ἴμθι (δὲ ἤδν6 βἰῃποα ἀραϊηδὶ [866 ; 
Αμὰ ἴῃ ὑπ6 ἀρυμάδηοα οὗ (ἢ γ 18 Τρ ΓΟΪΘ 8 δβὶ δρροϊηίθα σαρθῃΐδμοθ ὈηΐΟ ΒΙ ΠΏΘΓΒ, 

τηδὺ ἐλδὼ Τὺ ὉΘ βανϑά, 
8 δύγεὶν που, Ο 1ογὰ,} 6 Οοᾶ οὗ {86 Ἰυδί, παϑ ποῖ δρροϊηϊθαὰ σϑρϑῃίμποθ ἴοσ 

{86 78, Ξ 
ΕῸν 5. ΑΡγδβαση, δῃᾶ 18880, δῃα «4600, ὙὙΠ0 535 Βᾶνθ ποῖ β' πηϑθά δρϑὶπδί [866 ; 
Βυὶ ἑῆου μαϑῦύ δρροϊηίθα σορθῃίδῃοθ 0 τὴ ὙΠΟ 8 ἃ 33 ΒΙΠΠΟΓῚ ; 

9 ἘοΥῚ δᾶνο β᾽πηθα δῦογο [Π6 πυμῦο 1 οὗ {86 βαπα 3" οὗ {Π|0 868. 
ΜγΥ ὑγβηβρτθββίοηβ, Ο [1 ογὰ, ἅγ6 τη] ἰρ]16α ; {ΒΘ Ὺ ΓΘ 35 του] ρ]16α, 
Αμα 1 δ ποὺ ποῦν ἰο ΙΟΟΚ δἱ “ὃ δῃηὰ 866 [Π6 Ὠοὶρῃί οὗ μϑδύθῃ, 
Βδοδαβθ οὗ 53: 186 τηυϊυϊύμαθ οὗ τηὶηθ πὶ αα 168. 

10 1838 θΡονγοᾶ ἀονγῃ τ ἢ ΠΊΔΗΥ ἰγοῃ Ὀομάβ,9 
80 δ᾽ τπδῖ 1 οδπηοί 110 Ρ τϊηθ μοϑᾶ, 
Αμπᾶ {Π6γθ 18 πο γϑίθδϑθ ἴ0Γ ΠΊ6, 
Βεοϑυβα 831 ἤδνα Ῥσονοκρα ὑμγ σαί, ἀπ ἄοπο πηδίύ 18 ον]] 83 βοΐοσβε {866 ; 
Ι ἀϊὰ ποῦ 1} ν}}}, δῃά Καρί ποὶ 5 (ΠΥ ΘΟΠΊ ΔΗ ΠΠΘΠ(8 ; 
Ι οἱ δ Ἂρ δου παίοπβ, ἃπα τλ}]{10}16α ἀοίθβίδ]6 ἐπίπρβ.5 5 

11. Αμὰ ΠΟΥ͂Ρ Ι ρον (πὸ ΚΗΘΘ οὗ ΠηΪη6 Πποαγί, ογανίηρ' (86 ΡΟΟΔΠ6Β88 (δύ σοί ἔσομαι 
{Π66. 

12 1ᾶνϑ' δἰῃῃθᾶ, Ο Τογαὰ, 1 μανθ βἰπηθα, δῃὰ 1 δοκηον]θαρθ ΤΥ ὑγαμδρτθβϑίοηβ. 9 

“Ὁ ὦ) ϑι »Ὦ. 99 "νθ με 

γοσβ. 1-4. --ἸΊ ΑΙ Υ : ονιῖς ἴπο (βΒο Τ.). 85. ογηδς ἴἰΏ96. δ (6 ΟΥ̓ΏΔΙΩΘΩ ᾿ποτοοῖ. ὁ θουπἃ. δ ιρδαπί κρ (ὃ κλείσας : 
Ἐ,, καὶ κλίσας) δ. πιέῃ (πάντα) [ΘΔΓΥ (6606 (Ὁ .). Τ Δι, δεΐονα ἐδο ἴαεο οὐ. , 

Ὑοετ. δ-Ἴ. --δ. Α.. Υ. : σδῃηοῦ 6 ὈΟΣΠΟ. 9 ἰοἾΑΣΒ δ ΠΟΥ ἐξ πῃ ροτίδ 10. 0 Ὅυ ΓΈ ὮΥ, 11 ὩΠΙΙΘΩΒΌΤΣΒΌ]ο (ἐδ 0 
ΙΏΟΤΘ τοοοηΐ οἀἰίοηδ σοδὰ δὲ καί ἴθ᾽ τε καί. 866 Οοπηι.). 12 χηρσὲ Εἰχὴ [οτὰ, οὗ στοδὲ δου ρβδηίοῃ. 15 οι δυὰ. 

14 δυιὰ (Βτ  σβοδο δίσκο ουὔξ καί, τ ἢ 1.) Τορϑη σαὶ οἵ. 16 (ὨΥ κζτοαῖ. 16 ῥχοιηἰδοά. 11 Ζογκί να; ϑδ (ἀφεσιν). 
14. οὗ ἐπῃΐπο ἰπμδηϊῖο. 
γε. 8,9. ---19Ὰ.. Υ. : ΤΏου ἐποζοΐίοσο, Ο [σὰ, ἐλαὶ αὶ. Ὁ ῖ΄Θ. 5. αεἴο. 33 ὙΜ|6Ὦ. 38. πηἴο το ἐλαΐ αν ἃ. 

84. βροῃὰβ. 36 ΧΩΥ ὑΥΔΏΒΙΤΟΒΒΙΟΏΒ δ1Ὸ (ΕΥΣΒΟΝΘ δίσκο ουξ ἐΠ6 δοοοπὰ αἱ ἀνομίαι μον, τὶ Ὁ.). 36 ὕῬΔΘὨΟ]ἀ (ἀτενίσας 
ΞΞ ἴο ψζασε αἱ ἰηπίεπίϊν). 41 {0γ. 

οτα. 10-12. --Ἴ9 Α. Υ.: 1απι. 20 Ὀδὰδ. 80 οί 3β0θοθ. 51 (1 1Π]., "" 8ὸ ἐμβδὲ 1 βῆ Κο Τὴ αδὰ ΟΥ̓́Θ ΣῪ δἷτδ.᾽) 
325 ΘΙ ΠΟΥ ἤδνα απῷ ΓΟΙθ856 : ἴ0Γ. 88 ἀορὩΘ ΟΥ̓ (ἐλ6 εὐἱϊ, ΟΥ τολαὶ ἐς; ουἐϊ). 8ὲ ΠΟΙΓΠΟΡ ΚΟΡῈ Ι. 85 Ὦφνο δβοί. 
86 ἤδγο τ} ἰρ]|1οὰ οὗἴρηοοδα. 81 Νὸ ἐδποσοΐοτο. 39 Ῥοδοθολίηρ [60 οὗ κτδοα. 8ὺ δοκτπον οῦκζο (Ἐτὲϊσϑοϊο σϑοοὶ το 
ἐγὼ γινώσκω ἴτοια ΠῚ. Τ. ἴοΣ ἀναγινώσ. οὗ [Π9 ἐεζί. γος. ΟἿ. Οοπι.) ταῖμο ἰπἰᾳυξείοα. 
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18 Βα 1 ῥγΆῪ πᾶ δδβθθοῖ ἷ [ἢ 66, Γ616886 ὅ τη, Ο Τιογ, Γ6]6 889 ἢ πι6, 
Απᾶ ἀδββίγου τὴϑ ποὺ ὙΥ Ὸ ΤΩΥ͂ ἰΓΔΏΒΡΤΘΒΒΙΟΏ8.ὅ 
Ἐ6 ποῦ ΔΗΡΤΥ ἃπά Καθρ 601]8 ἴῸΓ τὴ8 [ὈΓΘΥ͂ΘΓ, 
Νοῦ οοπάθιρη 16 ἴο (6 Ἰονγοϑὶ ραγίβ οὗ 186 ϑδῦί ; 
Εὸν (ποὺ αγὶ αοά, {μ6" αοὰἂ οὗ ἴποιὰ τπδΐ τορϑῃΐ ; 

14 Απᾷ ἴῃ τὸ ἔβοὺ ν᾽] ΒΥ ὅ 411 ὑἢγ ΚΙηάη688 ; ἴ 
Ἐργ ἰδοὺ πὴ] βᾶνϑ πιθ, [μδὺ δα ἀμ γογίυ, δοοογαϊηρ (0 ΤΥ στθδῦ ἸΏΘΤΟΥ. 

18 ΑΠΑΡῚ ν1}} ργαΐῖβα ἔνθ ὁοπο πα} Υ, Ἡγ81]6 1 1ἶνο ; 
ἘῸΓ 84}1 {π6 ποϑὲ οὗὨ {Π6 ΠΘδυΘἢΒ Β'ρΘ ἢ οὗ ἢ (166, 
Απά {Βΐηθ ͵β [Π6 ΦΊΟΙΥ ἴοΓ ονϑγ. Ατηθῃ. 

Ψοτα. 183-16. -- Δι. Υ.: τογοΐοτο (111. οπιῖ ἐδ ἀλλ᾽ 1 ΒΌΤΙΌΙΥ Ὀοδοθοῖι, 
4 πὶϊ τηΘ [οΥ ΟΥ̓, ὈΥ̓͂ ΤΟΘΟΥΥΪΏ ΟΥ̓ 707 τὴ9 ; παΐίποσ..... ἰηΐο ἐδ ΟὟΤΟΣ Ῥαγίξ. 

ἸἘ, δείξῃς ἴοτ δείξεις.) 

διὰ οτος. 

1 φοοάμοδε (6 κοοὰ τοπάονίηᾳ, θθξ χρηστότης [6 Β0 τοῃάοχοὰ δἰ γοσ. 7). 
Φ ςΟΓΟΥΟΣ 811 ἐμ ἀδύβϑ (δο ἐεζέ. γές.; 1Π1. Τ΄., ἐν ταῖς ἡμέραις) ΟΥὨ ΤᾺ 1179. 

3 1ογχῖτο (ἄνες). 8 τηῖτο ἰηϊαυ (198 
δ [ῃ9 6οά, οῦσῃ ἰδ9. 6 (1Π’ 

8 ΤΏ οῖοσΘ 

10 ῬΟΎΘΙΒ ... . (0 ΡὈΓΔΙδο (ὑμνεῖ). ΦἔΤἐ[1 ΟΥΟΣ 

ΤῊΣ ῬΕΒΑΥΕΒ ΟΥ ΜΆΑΝΔΒΒΕΒ. 

ον. 1. Οοὰἃ οὗ οὖῦξ ἕδίμοσβ. ΟἿΣ Εχ. ἢ]. 6; 
1 ΟἜγοη. χυύϊὶ. 94, δά. χ. 15; Ἐδσοϊυϑ. χ. 19. 
ΤῊΪ8 γΘΓ86 18 ῬγΓΟρθεΥ οἰϊθα 85 ουϊάθηςθ οὗ δον 8ῃ 
ΔΌΓΠΟΥἷΪΡ ἔ0Γ ὍὈΠ6 ῬΓΆΥΘΓ. 

γον. ἃ. Σὺν παντί τῷ κόσμῳ αὐτῶν, τὶ 411 
ἐμοὶ δάοχυϊηθαῦ. ΤῊ ΐθδ δὰ Ὀδιδηςνο 8 ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
ἔγοιη πὸ χοοῦ καδ, 88 1 ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ [6 ψοΓά καί- 
γυμαι, ἴο Ροίἰδῆ. [18 ἢνδ᾽ τηδϑπίηρ 18 ογπαπιεπῖ; 
ἴθι ογάεν,, 88 ΒΥΠΟΏΥΤΩΟΙΒ ὙΠ τάξις; δηά, ἢ- 
817, ἴῃ6 ογαεγεα ιἱπΐσετδο. ΤΠῸ ΤΧΧ, νογβίοπ 
οὗ 1ὴ6 σβιῃοπῖοδὶ ὈΟΟΚΒ ἀοθϑ ποῖ 56 ἰζ ἔογ 1ἢ6 
ιοοτία ; Ὀωϊ ἴτ 5. 80 υβρά ἰῃ σορηθροϊίοη Ἡ ῆ ἢ 6 
Β1016 ἄγβε ἴῃ 6 ὈοοκΒ οὗ ΝΥ Ιβάοτῃ διὰ 2 Μϑο- 
οδῦθοβ. ΟΥἹἨ. Ογοιίηοσ, ὑπάοσ (μ6 ποσὰ ; ΕὙίζβοθα, 
ΔΑἀά ἐοτα. Εἶρϊιδι., ἱ. 289, 11. 467 ; ̓δηρμο, ΟΝ. οἢ 
Μαῖι. (Απι. 6ἀ4.), Ρῃ. 8δ, 422,2 Οοι., Ρ. 67,1 ΔόΠῃ, 

608: Ααἰτα]οβίοπο, ὁ. τ' ϑ'ψη., ῬΡ. 412-417; 
ρεὶ, Ο΄ποπιοπ, δῦ Ἔοτῃ. ἰν. 13, ΒρΡῆ. νἱ]. 12; 

Ευταγά, ΟὍηι. οὐ 8. ΦομηΒ Εἰ ρίβῦ., ρη. 162--164, 
295., ϑιμά. με. σὶϊ,, 1841. Ρρ. 611, 695. 
ον. 8. δάνογαὶ 8 οὗ ϑεγίρῦυγο Ὡδίυ- 

ΤᾺΪ σοῖηθ ἴο πιπά ἤἢθζο: Οθῃ. Υἱῖ. 11, νὴ. 2; 
Ῥβμ. χχὶν. ῶ, εοχχχυὶΐ. 6. 

γοτ. 4. Φρίσσει. Τΐδ ποτὰ, ὑσϑηϑαιοα ἀγεαά, 
ἸΏΘΆΏΒ, γδῦ, ἰο δὲ τυ βίοα, ἰο ὀγίβιίο, πὰ ψ88 ἀκορὰ 
Ὀγ Ηοχμογ ἴο ἱπαϊσαῦθ Ὁπ6 Δρρθάγδῃςθ οὗ γσγονίηρ 
εταΐη, 1,., χχῖϊ. 5699; ἃ Ἰἴπ οὗ Ὀδύι]6, 1ὶ., ΧΙ. 
839. Αραΐπ, Ὁ ἰδ οιπρῃίονθα, 88 ἴῃ ΟἿΚ ὈΑΒϑΆΡΘ, 
ἴο ΟΧΡΓΘΑΒ [86 ἔδϑ] ηυ ΟΥἨ ΘΠ} Π088. τ ἤθ ΟἿΘ᾽Β 
δικίη οσομῖγϑεῖπ, οὐ τὴ Πδὶν βίλη 8 οὐ πὰ, λοντεπί 
οοπ ; ἤθποθ, ἔυσῦθογ, 0 δά εν οἱ γεαγ. Οἱ. 
Φυά! χνί. 10. - ᾿Απὸ προσώπου, ἱ. 6., οι ]6 
δείογε ἵτ, 11} ΠΟΥ ἀγὸ Ἰθὰ τὸ ἤθθ ,οπι ἰ. ΤῈθ 
δΔ1)6 ΠΟΙ ΒΌΓΙΙΟτΙΟΝ ἰ8 Σου Πα οἰβουσῃοσθ ἴῃ 0 ΤΧΧ. 
ΟἿ. 2 Οἤγσοη. χχχίϊ. 7; Ῥβ. οχῖίν. 7. 

γεν. 6. Δὲ καί ἰμπδιοδάὰ οὗ τὲ καί, ἱ. 4., “ Ὀπὺ [ἢ 6 
ΤΔΘΙΟΥ͂ οὗ ΤΥ ρῥγοπιῖεθ ᾿᾿ πιὶρ δῦ οοσίδίη]Υ πᾶν ὈδΘη 
οχρμοοιρά, απ ἢ88 8150 θθὲη δβἀορίθα ὃν [πὸ ΟἹὰ 
Γαι. [Ὁ Πλ8, ὨΟΘΟΣ, πο ΜΆ. δυΐβοσιιγ. Τὴ 
ἘλΡΠ δῖοι 186. ἨφΘὈΓΑ βίο ἔον ἐὴψ ῥγοπιϊβοα πιετον. 

ΘΓ. 7. Πολυέλεος, ὙΘΣΕΥ ΤΩΘΓΟΙΖῺΙ, --- ἃ ΓΟΌΤΤῚ 
Ῥδου ας ἴὸ [86 ΧΧ, (Οέ Εχ. χχχίν. 6; 8 Μδος. 
Υἱ. 9, εἰ ραδεῖηι. -- ἘνΘροαθρ ΟΣ [80 ΘΥ]]8 οὗ 
ΤΩΘΉ,, μετανοῶν ἐπὶ κακίαις ἀνθρώπων. ΟἿ. Αοἷδ νὴ]. 
292 : μετανοεῖν ἀπὸ τῆς κακίας ; Βδν. ἰχ. 230 ἔ. : μετ. 
ἐκ τῶν ἔργων. ὅ860 ΠΟΙ, Ρ. 622. ΤΠῖ8 νο σὺ 5 
86] ἄοτ υδβοᾶ ἰῃ ὑπο Αροοσσγρδδ; Ὀπὶ, ἤθη 864, 
ἰδ 18 σΘΏΘΓΘΙΙΥ οπιρὶογθὰ 858 ἀθηοιίπρ ἃ ΠΙΟΓᾺ] 
σδηρο. ---Αφεσιν. ΟἿ τϑιυδτκβ δῇ] ἔμ. ἵν, 62. 
-- κόσιν σο. Το τηοδῖ τπιδι8] σοηβίγυο- 
ὕοη 18 ὙΠῚ εἰς δηὰ [80 δοουδδίϊνο (οὗ. Μϑῖι. χυ ὶ, 

21; [Κὸ χνυὶΐ. 4 ; 1 ΟὐΣ. νἱ. 18); πῇ βοιηγθιϊπηθ8 
ἢ πρός (όθορῆ., Α4πέϊφ., χὶν. 1δὅ, ἃ 2), δῃὰ τὴ ἢ 
περί [0] οννθα Ὀγ (ἢ δοοιιβϑιῖνο. 

6Γ. 8. Τ 5. ΤοϑΟ Ωρ ΟΟΥΓΔΙΉ]Υ 88 ΠΟ ΡΔΓΆ]- 
161 'π 6 σδθοη οι δογίρίιτοθ. Τὴ γι ο Υ ἀοο8 
ποῦ Ἄσομῖοπῦ ΠἰΠΒ6}Γ νἱΓἢ ΔΡΡΙγ Ωρ ἴο {ἢ 6 ῥδΐτί- 
ΤΟΠΒ 0Π6 Ῥγοροῦ Β΄Ὀ]}.41] οχργθϑδίοη 7μσέ, θὰ 
Ῥγοοθοθὰβ ἴο θχρ δίῃ ἰδ 'π ἃ ΤὨΔΏΠΟΥ αὐἱϊῦθ ὈΠΎΆΣ- 
τϑηΐρα 88 τηοδηπρ' ἴο 06 τἱΠΟΩΐ Βίῃ. 

γοσ. 9. Το Πἰδύοσίοα] σγουπάποτκ οὗ {Π|680 
ΡΟ ὙΘΥΙΒΟΒ ἰ8 ἴ0 Ὁ0 ἴουπάὰ ἵπ [ἢ6 παιγαίίν οὗ 
Μδηδββϑοθ οοηϊδίηθα ἰπ ἴΠ6 βοΥγρίαγοβ (2 (ἤτοι. 
ΧΧΧΙ, 1-20; 2 Κιηρδ χχὶ.), ἱοροῦπον γ1ἢ [090 
ΤΠΟΓΘ ΟΥ 1658 ΟΡ ΏΘΔΆΤΥ Δοοουῃῖ8 βολίογθα ἴῃ Ῥχὸ- 
ἴδῃ δυίμοσβ. ΟἹ. ἐπίγοα. --- ᾿Ατενίσαι, ἴο 826 
ἰπίθ  ν δ᾽. ἴὴ πὸ Νενν Τοβιβπιθηΐ ὑϑοὰ ΨῈ 
6 ἀδῖῖνο οὗ ὕὉΠ6 Ῥδγϑοῃ, αἷἰδο νι ίτῃ εἰς δῃὰ [110 
Δοουβαῦνο. ΟΥὮ Αοῖδ 1. 10. -  ᾽Απὸ πλήθους τῶν 
ἀδικιῶν. ΟΥ. Μαῖῦ. χνῆ. 7, ΓυΚὸ χχὶϊ. 45, ἴον 
ΘΧΆΙΏΡ]68 οὗ [Π6 ΒΔ16 1.80 οὗ ἀπό ἰῃ ὕΠ6 50η86 οὗ 
ὃν τεαδβοῆ οἵ᾽ 

γεν. 10. Πολλῷ δεσμῷ σιδηρῷ. Πολύς ΒΘΘΙΏΒ 
ἴο ὃ0 υϑοὰ ὙΠ} τοίθσομοθ ἴο ἀόρτοθ σϑῦΠΟΥ ΠΔῺ 
πα θοτ. Βιυῦ ΠΘῃ 80 υϑθ4 τῆ ά68 οὗ τορϑ. 0 
18. σΘΠΘΡΘΙΥ σοηποοίθα νἱτἢ ἴΌ. Οὗ. Ηομιοσυ, 7|., 
ΧΥΪΙ. 498 : Οα., χν. 395... Ἐτοιὰ 23 του. χχχὶϊὶ. 
11, νγ Ἰδδσ ὕδας [6 Αβϑυγδη8 ἴοοΚ ΜδΏΔΒ56Β 
ἢ ΠΟΟΚΒ, πὰ Ὀουπὰ πἴ τὶ ἀοιὉ]6 οὶ ἢ8 
οὗ Ὀγᾶβ8, δηὰ Ὀγουρσης πῖπιὶ ἴο ΒΑ νυν]. 1189 
ΠΟΟΚ 18 ἃ ἥρυγδῖῖνο ΔἸ] αδίοη ἴο ἴπ6 τίηρ ρ]δορά ἱπ 
τΠ6 ποΟΒ6 οὗ ψγ»]]ὰ δῃΐπ)}58 ἴο Ἰοδα ἴθ. (ἝΟἷ. 2 
Κίπρβ χίχ. 28; Φοῦ Χ]ῖ. 1; δηὰ ζεῖ. χχῖχ. 4. 
560 Βοιΐπθϑα δἱ 2 Οἤτοη. χχχὶϊ. 11. - ᾿Ανανεῦσαι 
τὴν κεφαλήν. 'ΓῊΪΘ ἰθ. ἃ. Βοτηϑνν δε ΟΠ ΔΙ ΟΌΒ τ180 
οὗ τηὶβ νοσῦ. ΒΥ ἰἴ86]ἔ, νυ ποῦῦ ὉΠπ6 δ Ὀϑίδηνθ, 
ἰδ τηϑϑὴ8 {0 ἰΐτοιο (λὲ ἀεααὶ δαοῖς ἴῃ ἴοΚϑη οὗ ἀθηϊδὶ, 
8. Ουμοβεὰ ἴο κατανεύω πὰ ἐπινεύω. --- Θυμόν. 
Οοπποοιοα νυἱἢ} θύω {Ππ|8 νγογχὰ ἰδ ΡΓΟΡΘΙΙΥ ϑοα ἴο 
ΘΧΡΓΘΒ8 1} θ ἴῃ 1[8 δεῦῖνο ἀσνοί ορταθηῖβ. Ειηρ]ογοὰ 
ΟΥ̓ Ηοπιθὲ πὰ [Π6 ὑγαρὶς ροθῖβ ἴῃ 18 πιοβὲ οοπὶ- 
ῬΓΟ θηβῖνθ πθη86, γγχ πὰ ᾿ξ ἰη Ρ]αῖο, ΤὨυσγ  ά68, 
δηα οὐδοῦ αγθοῖκ ἩΥΓΠΘΓΒ, 88 νν6}} 838 ἰὴ τὴ6 ΟΧΧ,, 
Ἰἰπηϊιοα ἴο ΘΧΡΥΘΒΒ ρΑΥ ΓΟ] ΥῪ οχοϊθιηεπῖῦ οὗ ἔθε]- 
ἵηρ, Β00}} δῷ οομγαρα πὰ ιογαίδ. Ι͂ῃ ἴΠ6 Νον 
Τοϑιαπιθηῦ ἰῦ 18 ΟΡ] ον θα ΟὨΪΥ ἴῃ [86 Ἰα ΘΓ 5686, 
Οέ. Οτθϑιμοσ, 5. νυ. ΤΎθῃσῇ, Χ 1. ϑυη., 18ὲ 8θ0., 

. 178; Ἐφθρο" Οποπιοη, αὶ οι. ᾿ΐ. 8; δὰ 
τ ΖΒΟΠο, 4 ἔοι. Ἐρίδι., ἱ. 105. 
γδγ. 11. Κλίνω γόνυ. 76 ἢδνο 6180 (6 ἔόυτα 

θέντες τὰ γόνατα αἱ ΤκΚο χχὶϊ. 41, Αοἰβ νἱΐ. 60; 
δὰ κάμπτειν γόνυ, ἘΡΆ. ἰ1ϊ, 14. ---- 66 οὗ ταΐτ9 
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Βοασί. ὙΤΠΐβ Θχργθβϑίοη 8 πιβοὰ ἴο ἰπάϊσαῦθ δρε- 
οἷ] ἀορίἢ οὗ ἔθϑ ηρ. 

γεν. 12. Γινώσκω. ῬοΥΠΑΡΒ Π6 ὑγδῃβ᾽δίίοη 
αοξηοιοίεαἶσε ἰδ ποῦ ὮΟΙΘ ἴοο βίσοῃρ, ἔοὸσ {8 τνοσά. 
10 ταῦθ ἀδηοῦοβ, Θαρθο δ} ἴῃ Νοὸν Τοδβίδ- 
τηρηΐ δδρ6, 8 τοϊδύϊοη οὗ Π6 ρϑσβοη ἴο ὕπο οὐ͵οςί 
Καοόνῃ. {0 1]. 34, 235; 1 (ἴον. 1'. 8. Ηρσθ ἴῃ 
{ΠῸ ἰάθα οὗ Κορ ΟΠ Θ᾽ Β Α108 ἰ8 τ} }[164 τΠδῖ οὗ 
σοηξεβδίηρ ποτὰ. (Ἷ ὙΝ ἰδ. ἦν. 1; Βδζ. ἱν. 18. 

γεν. 18. Ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆΞ. Νοῖ [86 
ἔτανο, Ὁ: Ηδάρδ, βοθπ8 (0 ὃθ πιοδηῦ, ἡ ἢ ἰδ 
ὈΠΣΪΟΣΤΩΪΥ ἰῃ ἴ9 υΧΧ. [86 ὑτβμβ]αὐΐοη οὗ (80 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

Ἡδργον ποτὰ δλοοὶ, Οἱ τϑιμασκβ δ Αἀά. ἴο 
Εβιἢ. ἴ1. 7; Οἰγα]οϑίομθ, Ο. 7. ὅγη., ρῃ. 443-154; 
δὰ Μουον, (Όπι., αὶ ἘΡΏ. ἱν. 9; 8150, ἴῈ υΟυΧΧ. 
δῦ ἴ6. χὶῖν. 23, ΙΒ. οχχχίχ. 15. 

γον. 14. ᾿Αγαθωσύνην. ἴδε ΟἾΪΥ ἴῃ ΒΙΌ]ς 4] 
ΔηΔ ΕἸ Ο]ΘΒί βυῖ.Ἁ] Ογϑοὶς, δὰ ΟΠ] ΟΠΥ πὶ [Π6 
οἰχηϊδοδηοα οὗ σοοάπεβδ, πιοταὶ τοοτίΐ. Τὸ 18. τὴ6 
ὉΔΙΠῪ οὗ Π6 τηδὴ 0 8 τα ]οὰ ὠλξενα ΔἸ ΠῚ δὲ 
0 ζοοὰ. ὅθ Οσριηοῦ, δ Ζ., 8. Ὁ. ; Ἐτίισβοης, 4ἀ 
ἔδοπι. Εἰ ρῖϑβι., 'ιϊ. 252; Ττοαςῖ, Δ. Τ΄. ὅ'γη., 3ὰ βοσ., 
Ῥ. ὅ8. --- Τὸ πολὺ ἔλεός σον. δ8ϑ᾽ι60 δῦογϑ, γε σϑ8θ 
10. 



ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ' ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΑΟΟΘΑΒΙΝ. 

ἹΝΤΕΟΘΟΟΤΊΟΝ. 

ΤῊ ΕΟ ἴ58} ΒΙΌ]6, 848 ἴδ 6 }} Κοτη, οὔ ίη δ} σοηϊδϊηοα Ὀαΐ ἔτο 80-6 8168 Βοοϊα οὗ {Π6 
Μδοσαῦεοβ. ὙΒΟΙΟ δῦ, Πουανοῦ, {δγθθ δυο ὈΟΟΪΚΒ ἰουπᾶ ἴπ (6 ϑεοριυδρίηῖ, πὰ ἃ ἐόν 
Ὀοδγΐησ [Π6 δδῃιθ {{||6 ἴῃ σοπηθοίίοη ΠΏ [η6 πογκβ οὗ Φοβαρυβ. ΤΠ686 ἅτ 41}1 [86 ΒΟΟΚΒ 
οὗ ἔς Μδοσοθῦθθβ πον οχίϑιϊησ ἴῃ ασὐθοκ. Α πποῦκ, βοπιοίίπη68 681168 186 ΕἾ Βοοκ οὗ Μδο- 
σδῦοο8, ἰδ αχίδηΐ πη δὴ Ασὐδῦϊο νογβίοη, Ὑμίοἢ 8 αἷδὸ Κποση ποῦ [86 {{{|6, ΗΠ ἰ δίογία Μασοα- 

δαοταπι Αταδίοα. ΟἈΪΥ [Π6 ἤγβι ὕτσο Ὀοοβ δοΐπδ!γ ὑἰγοαὺ οὗ [80 Μαοοδθθϑη ἔϑυλγ δηὰ ὑμοὶγ 
Βεγοῖς οἴξογῖβ ἴο ἔγϑα [Πεὶγ παν ἰδηὰ ἔγομι [Π6 ϑγτίϑῃ γόΚθ. 

ΤῊΘ ογίον ἴῃ τ] οἢ [8656 δον γα] ΤΟΥ Κ8 ΔΓ ὑ80}}}Υ Θπυτηθγαίθα 18 8180 ἐμπαὺ οὗ {μοὶγ δοίυδὶ 
ποῦ. Ὁ βϑοοῃὰ ὈοΟΪκ 4 κ68 ἃρ {86 ὨἰΒίΟΥΥ δὖ ἃ ροϊῃπῦ ἃ 11{{16 ΘΑ ] 6 ἴμ8η (86 Βτβί (Β. Ο. 
116), Ῥαῦ σον ΓΒ ἃ ρουϊοὰ οὗ οὔἱγ ἔουγίθοῃ γϑᾶσβ.0 ΤῈ ἔγβὶ Ὀδσὶπβ πὶ [86 τοῖσῃ οὗ Απιίο- 
οἢυβ ΕρίρΒδπθβ (Β. 6. 175), δηὰ οἰοβθβ Ἡῖ (ἢ6 ἄδδι ἢ οὗ [86 ὨὶρῊ ρῥγὶθδὺ δίπιοη (Β. σ. 185), 
80 ἱποϊυἀίηρσ ἃ βρᾶςθ οὗ ἔοσίυ γϑασβ.ι Ὑ6 {πϊγὰ ὈΟΟΚ παισγδαῖθβ [86 Ὠἰϑίοστγ οὗ θυθηῖϊβ πο ἢ 
ἰοοῖς ρίαδοθ Ὀεΐογο {86 Μδοσδθθδη δι γ Ἀρρϑαγοὰ οπ ἴ)6 βίδσε (Β. Ο. 221-204). Τμο Του 
τη (68 186 οὗ δὴ ἱποϊάοηϊ οΥ ὕνο ἐουπὰ ἴῃ [Π6 δοοοπα Ὀοοῖς, [16 πηαγίγτάοπι οἵ ΕἸΘΆΖαν τ ἢ} (δὶ 
οὗ [π6 ϑονϑὴ Ὀγοίμογβ ἀπά {πο ῖγ ποῖον, ἱπισοάυςσοα Ὀγ δῇ δοοουπῦ οὗ [86 διὐθρί οὗ ΔΡροΪ]οπίυ8 
(ΠεἸ]ϊοάοτα8) ἰο τοῦ [86 ἰδιρ]ο, ἰπ ογὰοσ ἴο σοῃηθοὶ πιιῃ ἰδ ἃ ῬΒΙ]ΟΒορ ἶοΔ] ἀἰδβαυϊδ᾽ τοπ οα 
(86 Βυϊο οὗ Βδαβοὴ (Αὐτοκράτορος λογισμοῦ), ΟΥ [16 ΒΌΡΓΘΙΛΔΟΥ Οὗ [16 ὄρθος λόγος ΟΥ̓ΘΡ {86 πάθη. 

ΤῊΟ ΔΕ ἰ8 4 ΘΒ γοηῖο] οἵ 6 νν18}} ἈΠ Αἶγβ, οοπιδί θα ἴῃ Αἐγ-πἴὴθ Ομαρίογβ, Ὀδσὶπηΐηρ πὶ [86 
δοςοοῦῃὲ οὗ Ηδ]οάογιυδ᾽ βδουγίεσε, ἀπ οχιθηϊηρ τὸ ἐπ6 ΟὨγιβύλωῃ γα. [ἢ {86 Ασϑδὺϊς ἰΐ μδ8 186 
Ε1:16, “’ βοοοηᾶ Βοοκ οὗ Μδοσοαδῦθεβ.᾽ Τὴ ἢγϑι ηἰπθίθθῃ ομδρίεσβ ἱποϊαἀθ, δι μοῦσῃ ἴῃ 8 
ἀϊθοτοπὶ ογάθυ, Ἔυθηΐβ παιγαϊβα ἴῃ 1 δπὰ 2 Μδοοδῦθοβυ Αἱ (86 οἷοβ οὗ [86 βἰχίθοηϊίι οἂδρ- 
(ον, ἰ.6 τοιηδγῖὶς 18 ἰουπα : ““ ΤΏ ἔδν Ἔχίθπαβ [Π6 βθοοηᾶ Ὀοοϊκ, 848 1 88 Ὀθϑη ἔβίκοη ἔγοιῃ (86 
ἩρφΌτγονβ.᾽᾽, ΤᾺ σοιρίϊοῦ ἰμθῃ ρο6Β οὔ ἴο {86 θηὰ οὗ ἴ:8 πἰποίθθηῃ Παρίου ἴο αυοίθ ἔγοπὶ 
[86 Εἴτοὶ Βοοκ οἵ Μίαοοδθ. Ηδ βθϑιηδ αδβδοὸ ἴ0 δνθ τη δάθ 86 οὗ [6 πόσβ οὗ Φόβδβρι8, Ὀαῦ 
ΒΏΟΥΒ 50 δ δρτθοπιθηΐ νεῖ Εἷπὶ 88 ἴο 7050} γ 16 Ὀ6]1οὅ (μαὺ [16 δῖ ΠΟΥ γγ8ἃ8 Ὠἰπηβοὶξ (0086- 
ΡΒυ5, 88 βΒοῃ10 Ὦδνο ἱπιϊπιαίθα. Τ]ο ποῖ ἔγϑὶ ρρθαγοὰ ἴῃ (μ6 Ῥαγὶβ Ῥοϊγσίοι οὗ [86 8 Ὺ 
(νοἱ. :χ.), δπὰ ἔγοιῃ ἰξ νγ8ἃ8 σορὶβα ἰηΐο ἴδε 1οπάοῃ Ῥοϊγρίοι (νο]. ἷν.). 
ΤΠο Εἰγεὶ ΒοΟκ οὗ Μδοσδῦθεβ, ΠΟῪ Θβροοΐλ!} } ὑπ 6. οοπδίἀογδίίοῃ, ἰ8 ὈῪ ἴδ ὕ86 πηοβὺ ἱπι- 

Ρογίδηϊ ποῦῖς οὗ {μ6 ἔνθ Ὀοαγίης (8 παηθ. 118 σοηίδηΐδβ, ὈΓΙ ΘΗ βίδίθα, 8Γ6 88 ἔοι ον : 
ΤΏΟΓΟ ἃΓὸ ἢγβὶ ρίνθη, 88 ΌὈΥ ἬΔΥ οὗ ἱπίσοά υοϊίοῃ, οσογίδ! ἢ 8]]6σοα ἔδοίβ γοϊδιϊηρ ἰο ΑἸοχδη ον 
16 αἀτοαῦ δηᾶ {Π6 ραγιοη οὗ μἷβ Κπσάοῃ. ΤῈΘ ἩὙΓΠΘΣ [ΒΘ ρ88808 ΟΥ̓Σ (0 ἀοβοσίῦ6 [0 
οἴογίβ οὗ Απούϊοοδυ ΙΝ. Ἐρίρμδηθβ, ἴο οογγυρὺ (86 Ιδγ86}1:18}} ρθορὶθ [πγουσὶι ἔογοίσηῃ οα8- 
ἴοτ!5, τοοῦ ουὖ {πεν τοὶ σίοη, δηὰ ἰπίσοάσοθ ἴῃ 1κ8 ρ͵δοθ [ἢς ἔτσι νο 168 δηα Δρουλὶ παι οη 8 οἵ 
διοδι μοηΐθ. Εἰχοϊ θα ἴο [86 ἰσμοβὺ ρμίτοι ὈΥ {1.18 οΘουγδα, ἃ ρῥυϊθβῦ, ὈὉγ (86 ἤϑδη)θ οὗ Μεαιδι ῖδβ, 
ἀπο ες δὲ Μοαθη, ἀ88θη} 68 [Π056 ΒΟ 8.ΓΘ 1ἰκθ- τἰπα θα δρουῦ ἷηι, δηά οοηίθβίβ, βνογα ἴῃ 
Ἠδπηά, πβουθυϑῦ ὀρροτγίαηϊ οὔἶογβ, [86 αητὶ Ὠΐθουδ ἀοίησβ οὗ [86 Κίηρ. Η6 ἰπι561ξ, πόνον σ, 
ΔΙγοδαγ δἀνδησθὰ ἴῃ ᾿ἰἴθ, ἀοθβ ποὺ Ἰοῃρ βαγνίνθ [π6 οὐϊογοδικ οὗ π6 βίγυσρίοθ. Βαυΐ 6 ἀοθ8 
ποί ρ888 ΔΥΓΑΥ ὉΠῸ] Βὸ μι88 1π5{}}6ἀ ἃ ἀοἰοτγπιϊ παίΐοη δηὰ ἀθδί}}688 οουγαρα [ἰκὸ 8 οὐσῃ ἰηΐο 
116 Βοαγίϑ οἵ [ιἷ8 ἔν βίδι γαῖ βδοῦβ. ΤΏΉΏΘΥ, δἱ Ἰοδβὺ ἴμγθα οἵ ἱμϑῖη, ἃγὸ [86 γθὰ] Ὠθτοθδ οἵ [86 

Ῥοοῖκ, ἀπ ΘΆΥΤΥ οἢ ἴο 8 ΒυοοΘββίι] ἰδϑαθ ἰμ6 ῬΑΓ ἔον οἷν!] δηὰ γο]σίουβ ἐγοοάοῃῃ. Ἵη ομδρίοσβ 

ἰ11,--ἰχ. 22 18 τοϊδιϑὰ τ λδὺ ἴοοῖκ ρἷδοθ ὑπάϑγ [86 Ἰθδάθυβιὴρ οὗ Φυάδδ ; ἔγοιῃ ἰχ. 28- χὶϊ. δ8, [Π6 
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Βἰβίοτυ οἵ δυθῃΐδ ἀυγίηρ [86 γτυΐο οὗ 7Ζοπδίμδη; [τῸπὶ ΧΙΪ!.--χνῖ. 18, (86 ταδυ 5 δε ίονοα ὃγ [δε 
δ 1} δηὰ ργυάδπι ϑίπιοη. ὙΠ ὈοΟΐ οἰοβοβ τ} 8δπ δοοουπὶ οἵ ἴπΠ6 δβϑοδρα οὗ Φοόοβῃ Ηγτ- 
σϑησ8, [6 βοῃ οὗ δίπιοῃ, ἔγομη δῇ διϊθιρὶ οἡ 1})18 "16. δηὰ (6 βἰδίδιιοπί {παι ἨΪ8 τα πιδίπίπσ 
ΒΙΒΙΟΡΥ 18 σοπίδ θα ἴῃ 186 ““ ΠὨτΟΠΙο]68 οὗ 18. ῥγἰεϑιμβοοά, ἔγοπι (86 πι6 μ6 νγᾶ5 τηδάθ εἰ σῇ 
Ῥγίθϑίὶ δέθον 15 ἔδιδον." 

Τε Ναπιε Μῶααοσοσαδεεο. 

Α ρτοδῦ 468] οὗ ΓΟΑΘΆΓΟΝ δηα ᾿δδσηΐπρ 888 Ὀθθη Ἔχροηᾶοά ἴπ (πο εἴδοτί ἴο ἀΐδοονοῦ {πὸ ἀοτν- 
γδίΐοπ, Ἀπὰ ΓΠΟΓΘΌΥ (116 ΓΔ] πηραπίπρ, οὗ 186 ποτὰ Μδοοαῦθθο. ὙΤῃὼὸ Μδοσδθθαβ ποσὰ οὗ δὴ 
Αδιβοηδθδῃ ἔδηἶγ, (06 στοῦ στη ἀΐδιον οἵ Μδιϊδυ λα μανίηρ Ὀότπθ [86 παῦα Ολασποη 

ΟἸΘΣΤΙ, ᾿Ἀσαμωναῖος). Οἵ. 1 ΟἜγοη. χχίν. 7; Ῥε. Ἰνἢϊ. 832, δῃὰ Κ08., ΑΜ πεφ., χὶϊ. 6, 81. χῖν. 16, 
ὃ 4, χχ. 8,811. Απά [6 {{|6 ““ Αεξῃπιηοπεθδη ᾽᾽ ΟΥ̓ “" Ηδβιποῃπβθδῃ ᾽ 18 [ἢ 6 ΟΠ6 ΠΊΟΓΘ ΘΟΠΙΙΩΟΠΪΥ 
Θπρἰογοά ἴῃ δονῖδ ΠΠογαίαγο ἴο ἀοβίσπδῖο ποὺ οἷν Μαιιδι ἷδ8 δηὰ ᾿ΐ8 ἔνθ δου, Ὀυϊ δ]ρὸ 
εεῖγ ἀδεοοπάδηίβ ἄοντη ἰο Ηοσοὰ (πΠ6 ατοδὶ δηὰ Ατγὶβίοθυϊαβ. ΤΏ {{|6 ““ Μδοσδῦθς," οἱ 
{86 οἰοῦ Ἠδηά, νδβ ἄγε ρίνθη ἴο Ψυάδ8, {6 {πἰγὰ βοὴ οὗ Μαιίδι μία, πὮοΟ ππάοτγίοοϊκ, δἴϊοσ 
1886 ἀδδι οὗ μν8 ἔδι βεσ, 116 Ἰθδάοσβμρ οὗ ἴποβθ ορροββὰ ἰο {μ6 ϑυτγίδη τυΐϊε: θαὶ δὲ ἃ ὑεῖ 
ΘΆΡΪΥ ἀδίθ 1 τὯβ ἰγϑηβίοσγοα (0 {86 δηιίγα ἔδιη!]υ, 858 Ἣ6]] 85 ἴο ΤΏΔΩΥ ΟἴδοΓγβ, ἰκὸ Ε]ΘΆΖΟΣ δπὰ 

1.6 βαύϑῃ ὈγΟΙΒΟΓΒ, ΜἢῸ ἢδΔα 8 ρΓοπιΐηθηΐ ρϑγὺ ἰη [1|ὸ Βᾶπι6 ὑγασὶςδὶ βίο συ. 

ΤΟ ἀδ08] ἀογ γϑιίοπ οὗ [Π6 νόογὰ Μδοοδῦθα 8 ἔγοιι ΓΙ 9, Ομ α]ὰ., ΝΘ, λανιμμοτ, ἃ5 Ὀεΐησ 

ἃ δχυγδίνο ομαγδοιογιζϑιίίοη οὗ 186 [Βογουρμηθδβ δηα βία Ὁ οΓη688 τ πο ἢ Φ485 ἔοσσῃι 
δρδίηδῦ {πΠ6 ΘΗ μι ἶθ8 οὗ 15 δουηίτγ. 80 ΜίςἊμδο] 5, σδβαπίυδ, Εννα], αν, Καὶ], διὰ πιδῃῦ 
οἴδετβ. Ουγιίβδ, βονονεσ, ἴῃ ιἷβ τϑοθηΐ ὀχ μδυβίϊνθ ΠΟποσταρΡὮ οα (18 δυδ͵εοεῖ (Τλε Νίαπιε 
αολαδεε, Ηϊητίο, 1,εἷΡ.. 1816), ὑτρδ8 ἢ} στοαὶ ἔοσο δραὶπϑὺ [818 ΤΏΘΟΓΥ : γδῖ, [πδὲ 186 τολά- 

ἴησ, 3, ἴο το Μακκαβαῖος ΠΟΓΓΟΒΡΟΠ 8, ἰ8 πίτ ποῦν δυΠοἰοηῦ ξουπἀ αἰίοη ; δη4, βεοοηά, ἐμὲ 
86 Ρδγ οι] ΑΓ ΠδμληΘΥ τοίογτοὰ ἴο ὈΥ͂ δυο ἢ ἃ ἀδβίσπδιίοπη, βυρροβίησ (86 ἀεγνδοη ἴο ὃθ6 οογ- 
τοοῖ, σου] Ὀ6 πο δειίπρ ᾿]υβίγαιίοπ ἔον 1ῃ6 ἀδβινΐπς Ὀγάνοτυ οὗ δυάαθ. [Ὁ ἰδ ποῦ (π6 Ἀθᾶνγ 
δῖ 1 Π|}8 ΠδηΘΡ, θα 8 5Π18}}6 Ὁ ΟὨδ, ΒΌΟΝ 848 1,88 1864 ἴῃ νατίουϑ Κίπαβ οἵ βἰπιρὶα ποσκ. ((. 
ϑυάσ, ἵν. 21; 1 Κίησϑ νἱ. 1; [5. χ]ΐν. 12: δοῦ. χ. 4) Απᾶ ἢ πιδίηϊδίηβ ἐμπδὲ {86 Ηοῦτγεν 
πτὶτον, πεῖ ἢ δἰχ αἰ δδγοηῦ ποτὰ ἔογ {818 ἴοοὶ δ Ὦϊ8 σοιιπιαπα, τγἃ8 ποῖ βῃπι ὕὃρ ἴο ἐμ ϊ8. ὁΠ6 ἴη 

ΟΥΩΘΓ ἴὸ οΠαγδοίουῖζ πτΥ [η6 σουγαρα δηᾶ ἱπιροίυοβιγ οὗ [Π6 Μίδοοδδοδη ἰοδάθῦ. ΟἸΒοτβ 
(Ὠΐηκ ὑπαῦ (86 {1|6 18 τηδὰα ὑρ οὗ {π6 ἤγδι ἰοϊίουβ οἵ δονοσαὶ ΗἩΘΌΓΟΥ που ἩΒΙΘΒ ἰοσθῖδοῦ 
ἔοσιηθαὰ {6 βεπίθηςο: “" ἯΤΟ δπιοῆσ {16 ρσοίβ '5 ἴΚκ ἰὸ ἴπθ6, Φθῃοναμ᾽" (οἴ. ἔχ. χνυ. 11), 
ὙΠΟ, 88 18 ΒῈρΡρΟββή, ναβ ἱπβογὶ θὰ ου ἴ:6 Μδοοδθεδη δῆποσ. Τὸ (18 νίαν [Ὁ 158 οδ]θεϊρά, 

βγεῖ, [Πδῦ {Π6ΓῸ ἰδ πο δυϊάθησα {παὶ [26 ουκίομι οὗὨ ἰογτηΐησ τογὰβ ἰπ (18 ΠΆΠΠΟΥ ῥτουδι]οᾶ 
δῦ 80 ΘΑΥΪΥ ἃ ἀδίο; βοοοῃά, ἴπ6 ατοοκ ἔοτγιη οὗ [86 πνογὰ, 88 τί τἴθη τ ἢ ὑπὸ ἔαρ ραβ, πουϊὰ ἴῃ 
{π20 σ86 Ὀ6 ᾿ποοιηρτο οηβί 6; δηΐ, (Πἰγτά, (π6 {π|6 πουϊὰ ποῦ αν ροβεοαβθά, οἢ ϑ00 ἢ 8. 50}0- 
Ροπίιἴοη, {π8ὲ ἱπαϊ νι πα] σΠΑΓΔΟΙΟΡ προ ἢ {ΠῸ ἔβοιβ οὗ τ86 ἰβίουυ τοηχυΐγο. Οἱ. 1 Μδος. ἰ. 
66, 11}. 1, ν. 84, 2 Μδοο. χ. 1, δηα ρακβίπι. ΤΠ βᾶπι ΟὈ]θοι ἢ 8 ΔΓῸ ν 8] 1 αρδίηϑι [Π6 ἀογίνα- 
(ἴοη ργοροβθά ὃὉγ Βε] 1 Ζβολ, το {πϊπκ8 τΠ6 6116 18 δὴ δοδγανίδιίίοη οὗ οογίδιη Ἡθθγονν πογὰβ 
τηθαηΐηρ : “ Ὑηδῦ ἰ8 |Κ6 τγ ἔδῖμον Ὁ ὙὍΠα {ΠΘΟγῪ οὗ [18 ογίεἰς 18 σίνθη ἴῃ ἔα}} ἰπ ἃ Ἰθῖίοῦ 
ἴο (ἰυτιΐθ8 ΡΠ] 156 ἃ ἴῃ {16 τοῦῖκ δθονο γοΐογγοα ἴο, ρρ. 38, 24. 

Οὐγι κ᾽ Β οὐ ορί πίοι ἴα, [8δὺ [80 πογὰ οοπιθβ ἔγοπι ἰῃ6 ΗθΌσγον ΓΞ, πιοδπίησ, ἴῃ (Ὠ6 

ῬΙ6] ἔογπι, ἰο εσίϊησυϊα, δὰ 6 τοίογβ, διιοτς ΟΥΒΟΥ ρδββᾶρεβ, ἰὸ 15. ἰχὶϊ!. 17, σῆθτο [86 ονογ- 

ἸΒΓΟΥ͂ ΟὗἨ Δῃ ΔΥΠΩΥ ἷδ ΘΟ ρΑΓΘ ἴο {86 ΘΧυη ρα ]Β] }ἶπρ' οὗ θυγηΐηρ Ηαχ. ΤΊ8 ἔογπι, “3 35, σου]ὰ 

{θη 6 186 Η]}}}}} οὗ {μ18 νου, Βανίησ 1116 β8η)6 σΘΠΘΤΑΙ τηιϑϑδηΐης 88 ἴμ6 ΡΊο], δπὰ πουϊὰ 
δἰχηϊγ, (λ6 οχιἱησαϊῖον, Βαϊ ἴῃ ΟΥΘΣ ἴο ΘΟΠὶ6 88 ἔβδι δ5 {πἴ8, ᾿ξ γγὰ8 ΠΘΟΘΒΒΑΣῪ ἢγδί [0 β6ῖε!8 

(86 ροΐηξδ {πὶ (δ οτἱσίηδὶ τοβάϊπσ οὗ ἴ86 τογὰ τῶϑ 3,3, δῃὰ ποῦ ὩΠὩ. ΤὨΐβ, Οαγῇῖ88 
ΒΘ 6 [8 ἴο 4ο, Ὀα1, Ἡῖ ἢ γτόστοῦ 10 τηιϑὺ 6 δα, ἢδ8 ποῦ Ὀθθῃ. δὸ δισοθββέι! 88 ἐγ ϑασὴλε εἰπ 7, οεὰ 

ζιι πιασλθη, 88 ἴ6 (Δογπδη8 ψουϊὰ ΒΥ. Ηἰἱπ ἀγσυπηδηῖ, ἴῃ Ὀγιοῖ, ἰ8 ὑη8: ΤῈ6 αυσϑθοη ἰατπβ 
Οἢ 186 ἔογῃῃβ οὗ {πΠ6 τογὰ ὙΠ] 0ἢ σὰ ἔοππὰ ἰπ ἴΠ6 ατγθοκ δηᾶὰ (Π6 1, αἰ, δίποα 106 ογἱ σΐπαὶ 18 
Ιοβῦ. ὙΠ6 ἔοστῃεν. 88 Μακκαβαῖος, Ὠϊ ἢ 15 ποῖ ἀδοϊδῖνο, βίησα ἰὺ παρ σοι ἔγοπι οἰζμοτ οἵ 
[6 δρογο- διηοα Ηρῦτον νόογάδ. Τῇ Ἰαίζον, αοσλαδαιβ, πο ἢ σου]ὰ Ὀδ6 ἐοΥγῖνοα ἔγοι {6 

Ηοῦτγον 3:9 ΟἾΪγΥ, βίποο Φογοῦιθ, ΠΟ δὰ {π6 ογἱσὶπαὶ 'π 8 Βαπά 8, πὰ σον βοα, δ Ἰθαϑὶ ἴὸ 

118 οχίϑθηῦ, 186 οἱὰ 1,αὐΐη, ὉΠΙΓΟΥΤΩΪΥ ΘἸαρίοΥΒ ἃ "' ο᾽᾽ (0 ΓΤαργοδοηῦ “ [.,᾽᾽ δπὰ “" οἢ ἢ ἔοῦ 

“ Ὡ,᾽᾽) [1}λ8ὲ ΘΧΟΘΡΌοΩΒ Ὀεΐῃρ ΟἿΪΥ δρραγεηῖ. Βυὶ δὺ [18 ροϊηϊ {86 Οἰ ΒΟ νἷ86 νΟΓῪ βίγοηρ διὰ 
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Ὀποχοθρίοηδῦα ομαΐη οὗ δυραπιθηὶ ᾿δοῖζα ἃ ΠΘΟΘΒΘΑΤῪ ᾿ἰῺΚ ΟΥ ὕνο. [ζ 18 δϑβυϊηθαὰ 8ἃ8 ἃ ἔδοί, 
ἩΠιϊοι, ΒΟ ΟΣ, ὈΥ 186 δἰπιοδὲ ὑδίνοσβαὶ δα πηϊβδίοη οὗ δε! 0] 8.8 18 Ὠοΐ ὁπ0, [μὴ Φοτγοιηθ ᾿ἰπ})- 
86] ἢ πιδὰ6 ἃ γονἱβίοη οἵ 1 Μδοοδῦθθβ, δῃὰ ἰμαῦ 6 πιδάθ ἰδ οὐ {86 Ὀδβὶβ οἵ (μ6 Ηθῦγον ἰοχί. 
Ἡφσθ, δβἰποθ ποθ ΟἹα 1,κἰΐη νϑγβίοῃ ἴ8 σοη θββθαϊυ δὴ οἴσργίησ οὗ 189 ατοοῖκ, νγὸ δῦ οὐϊσοά 
ἴο 411 Ὀϑοῖὶκ οὐ {π8ὺ 88 Οὐῦγ δἰσμιθϑί δι θ ου υ ον ἀδιογιιϊηΐηρ 1.6 οτἱρίηδὶ ἔοττη οὗ 86 νογὰ 
“- Μβοοβδῦθο." Ὑβᾶδῖ, ΒΟΉΘΥΘΙ, 88 νὰ ἢᾶΥΘ ΔΙγοδαγ βαϊα, Ἰθᾶνθ8 1Π6 πηδίϊον ΒΟΥ ἀπαοοϊάθά. 
ΟἿ. δομγον᾽ 8 ποϊΐοθ οἵ Οὐγ88᾽ Β Θδβαὺ ἱπ (6 ΤΑοοίοσιίβοδε Σιἰοταίωγχοίίμπρ, 1816, Νο. 17, οοἱ. 
486. 

Ονὶσίπαῖ Τιαησμαρσε. 

ΤῺ [8 ρτοδοηΐ ἔοστῃ (86 ποῦῖκ Ὀθίογο 8 οἰ βου γοδοι 68 {π6 ΟἿΟΣ ὈΟΟΚΒ οὗ ὑμ6 βερίυδρίηϊ, 
Ὀοΐησ ὄνθῃ 1688 Ηουγαίβιεϊς ἴῃ 105 οοἸοτίηρ ἰπ8η δβοῖὴθ οὗ ἴθ. ἀπά πὸ ἴδοὺ ὑμδὲ ἰζ8 ατεοκ 
88 Ὀθϑῃ ἴο ἃ σοπβίθγϑῦϊο οχίθης ποἀϊοα Ὀγ ὑμδὺ οὗ 86 ΧΧ,, βθοῦηβ οἰθαῦ ἔγοιηῃ ἃ ἀἰγϑοῖ 
αυοίϊαιίοη οὗ (Π6 ἰαΐίδν ἱη ομδρ. Υἱϊ. 17 (εἴ. ΡΒ. ἰχχίχ. 2, 8) 88 τνϑ}} 88 ἔγοιη ὥζϑῃηυ ουϊθηὺ 8]- 
Ἰυδίομβ ἴο ἰὺ ἴῃ οΟἴοΣ ῥδυίϑβ. (8366, ϑβρθοΐδ) νυ, 'χ. 28, δπὰ οἵ. Ῥβ. χοὶὶ. 8.) Τὴ πυροῦ οὗ 
πογὰδ ρϑου αν ὑο [86 Ὀοοΐκ 18 Θοπ γα γον 8η|8}}. [ζ πλυδὲ πᾶν ὀχἰ δία ἴῃ Οὐϑαϊκ, ΤΠΟΥΘΟΥΘΓ, 
88 ΘΑΙΪΥ 8458 ἴΠ6 τη] 416 οὗ 86 ἔἤγδι δθηϊυσυ, Β. 6.5) Βίποθ ἰῦ 8 υδοα ᾿ΑΓΘΘΙΥ ὉΥ ΦΦοβορμυβ ἴῃ 
[8 ΑΙ πἰἰφι 8 (οἷ. χὶϊ. δ, ὃ 1--χ 1. 7, ὃ 4). 8.111 06 Γ6 18 βιηοϊθην ονϊάθηοα ἴο 658 }153} (9 
πιδίϊοῦ Ὀθνοη ἃ ΓΘΆΒΟΠΔΌΪ6 ἀουδὲ (μαὶ ἰδ τῶ οὔσῃ} τυ θη ἴῃ Ηοῦγσγον. Τὴδ υ ΥῪ ἔγο- 
αυδηὺ νϑαυϊδίϊοη ἴῃ {πὸ ατοοκ ΜΆ8., ἔον ἱπβίδηοο, θεΐνσθθη (π6 τηϊγὰ ΡΘΥ801) βἰησ δῦ δηὰ 
Ῥίυγαὶ, οὈνίουδβὶΥ ἀΥῖθθθ ἔγοτι 86 ἔδοῦ {μαῦ ἰπ (86 ΗΘΌΥΘ δηᾶὰ Ασγδιδὶς (86 (ἰγὰ Ῥόσβοπ 
Ρίαγαὶ πιδβοι] ηθ αἰ γ8 ἔσο [6 Β᾽ ΠσΌΪΑΣ ΟὨΪΥ ἴῃ [μ6 ναῦ δὲ ἴθ οηά. Τὴ δυΐῃονῦ, ἴοο, 
ΡῬήονϑδ ᾿ἱπηθθὶ Ὀγ ἰὶ8 οχϑδοὺ Κπονίρασθ οἵ {Π0 τοροσταρῆγυ οὗ Ῥαθϑιίϊμηο δηὰ ΌΥ̓ {πὸ γο]9 
βίγυσίαυγα οὗ ὨΪ8. ποῦῖκ, ραγιϊου νυν ΐβ ΤΥ Ὶ ΒΥΤΩΡΑΙΥ πὶ [86 οδι86 δῃὰ πογοὶς ἀθθάβ οἵ 
1.0.6 Μδοσαῦθοβ, ἰο ἢν Ὀ66Ὼ ἃ τοδί θηΐ οἵ [πὸ σουπίγυ ἩΔοΝ τγὰβ [16 ἀγθπδ οὗ [86 σοηῆϊοῦ ἮὮΘ 
ἀοβουῖῦοθ. ΤῈ6 Ηθῦτονν 8 ἤθη, δὰ μδα Ὀδθῃ ζοὸσ ἃ ἰοηρ [ἴπι|6, [6 ττίτίδῃ ἰδησυδρθ οὗ [86 
ῬΘορΪβ, [86 βδογοὰ ἰδηζύδζο, δὰ νγᾶβ αἶβδοὸ ποῦ δ᾽ οζϑίμοῦ ἰὼ αἀἰβυβο 88 8ἃ πῃρα πὶ οὗ οτβδὶ σομ- 
ταυηϊοαίίου (εἴ. 2 Μίδου. νἱϊ. 8, 21, 27, χὶὶϊ. 87, χν. 29). Μογϑονοῦ, [μθγθ 18 ἢ0 ον θηςο ἱμδὺ 
ΔΏΥ ᾿ΠΕΓΆΓΥ Ργοάποιίοηϑ ἰῃ ατοϑοὶς δπιδηδίθα ἔγοπι Ῥαϊδδιΐηθ ἀυτγίπο {18 ροτοα, 8811} ἔστι Π 6 Υ, 
[Π|6 Ἰδησιιασθ οἵ {Π|ὸ ὈΟΟΚ, διμοοί δῃα βίμρ]θ 88 ἰὺ ἰ8 ἔονγ (Π6 πιοδὺ ρϑγῦ, ἱΒ ἢοῦ νδπῦηρ ἴῃ αϊξ- 
δου εἶθ τσοβθ βοϊατίοη, ἴῃ βοπλα ἰηϑίϑηοα8, Β66 18 [0 Γραυΐγο ([δ6 βυρροβίιίοῃ οὗ ἃ ἔδ᾽86 ΟΣ ἷπὶ- 
Ῥεγέθου ὑγαπαἰδίίοη οὗ [86 οτσί 8] (οἷ... ἔον Θχβϑιιρῖο, ἰΐ. 8, 1]. 8, ἱν. 19, 24). 

Βυὶ νὰ ᾶνθ, 86]80, ροβίτἷνθ ὑθβυϊοου ἰῇ {16 βδπι6 ἀϊγοοώοη. Οτίρεπ (ἴὴ Επδοῦ., Π. Ε., 
ΥἹἱ. 25), αἰΐον βρϑακίησ οὗ (86 ὈοΟΚδ οὗ ἴῃς ΟἹ]ὰ Τδβίδιηθηῖ, βαγδ: “" Βυῦ ουϊδία6 (πΠ6 Ὠυμ 6 Ὁ 
οἵ (Π686 (παὺ 18, διηοησ ἴῃ6 ὑποδῃοπὶς8}) 18 [86 ΜδἪοοαῦεθδη ἰβίοσυ (Τὰ Μακκαβαῖκά) Θπεϊ 16 
Σαρβὴθ Σαρβανιέλ, ϑαγδειλ, δαγδαπὶεί, ὙΠΘΥΘ 18 4150 [86 γοδαϊηρ δαβαπαϊεὶ, Ὀὰὶ (πδὶ τὶ 086 
Βρεϊ ὴς δαγδαπα Εἰ ἰβ σθῦθγα! γ δαορίθά, δηὰ 18 ῬγοῦδΪν οογγθοῖ. (Οἱ. Εὐίίζβομο ἴῃ ϑολθη- 
ζεὶ 6 ὲδ. [61., ἈΛΘΡ “6 ΜακΚαθδον.᾽"᾽)) ὙΤὨΪΒ {π|6 ρσίνοθη ὉΥ Οτΐρϑη 8 νδγίουβὶ υ σϑηθοσϑα: 
Τὴο τοὰ 9 ἰλοδε ἰλαὶ τεδοὶ ἀραϊηδὲ σού, Ἠετντίοϊὰ; 7Τλὲ σονεγηπιθηί (βοορίγ6) οΥ (λ6 ργίποθ οὗ 
Ουά᾽ε δοη8, Επϑὶὰ δηὰ Κα οὶ ; 7Τλὲε οὐδίϊπασῃ ο77 ἰλοδα τοῖο γεδὶδὲ αοα, Οεἰρον ; Βοοῖ Ὁ 16 
λουβε ο7 Οοα" δ ολιἰάγοη, Δεν πους ; Πίβίοτῳ οὗ ἰλ6 ργΐίποσα 077 Οοα᾽ 35 ολϊάγοη, Μὶοἢ86}18 δηθὰ 
ατίπιη. Το {{|6, δ 41} ὀνθηΐβ, 18. δϑιηῖς, δηὰ ἔτη δ 68 δίτοπρ ουάθποθ ἔον ἴπ6 ΗθὈτγαἰβιὶς 

οτἱσίῃ οὗ ουὖν Ὀοοῖ. Τμδῦ (δΐ5 ὁμυγοῖ ἔβδίμοῦ ποδηῦ [86 3τϑὶ Ὀοοῖὶς οὗ Μδοοδῦθθβ, ΠΌΘΟΥ ΟΥ, 

ὉΥ {18 ἀοδἰσηδίϊοη, πουϊὰ β6θπὶ ἰο Ὁδ6 οΟἶ68, ἔτοπι [86 τηϑημοῦ ἴῃ το [6 οαποηΐοδὶ ὈΟΟΚΆ8 
οὗ {86 ΟἸΪὰ ἸΤρδβίδιηθηϊ ΔΘ πηθηςοηθα ἴῃ (86 ἱπηηδαϊαία οοηΐοχῖ. ΤῸ 686} οπα οἱ ἔἰδπὶ ἢ6 
δὰ σίνου 186 Ηοῦγον {116 δίοησ τ [86 τοὶ. ΤὍμα ὑθβυϊπιοην οὗ Φογοπια 18 51}}} ἸΏ ΟΣ 
σοποϊβὲνθ. Ηρ δαγ8 (Ῥυοίοσ. Οαἱ. αα 1,18. ἶδ.): ““ἼἘ6 ὅγϑῦ Ὀοοκ οὗ Μϑδοοδῦθεθ  ουηὰ ἴῃ 
Ηεῦγον ; [86 δϑοομπὰ 18 τοῖς, 88 ἰηάθθὰ οδὴ Ὁ6 ῥγουθα δίπρ}ν ἔγοπι {8 βίυ]ο.᾽᾽ Ηδηρείθη- 
ὈΕΓ βίδῃαβ δἰπιοδὶ δίομθ ἰῃ αἰδρυϊηρ [16 ἔογοθ οὗ [8686 ἀὐύχζυπιθηῖδι [η ἷ8β πόσκ, δ) ὲἐ6 Αι. 
ἐλεηιἱα ἀε5 ]απιεῖ, οἷς. (Βετη, 1881), ΡΡ. 290 Β΄., Βὸ αἰϊϑιηρίβ ἴο δον, δἰ πουρὴ ΔΡΡΑΓΘΗΠΥ 
ὑπάον (16 ἰπῆποποθ οὗ βοπιθ ργο)] υαΐθα, ὑἱμαὺ 818 δυρροθοα Ηδῦγον ογίσίδ] οὗ 1 Μδοσδῦθθβ, 
τηθηςἰοποά Ὀγ Οτίρθῃ δηὰ ϑθσζουιθ, 18 δἰ πρὶν ἃ οογίδίη “ ΟΠ δ] δἷς " Ὀοοκ οὗ Μδοοδῦθοβ (Μεσὶϊ- 
ἰα(ἢ Απιϊοολι8), ἩΙΘῺ 60}}} οχὶβίβ ἰῇ ἃ πα 6 Ὁ οὗ ρῥυἱηθά οορίθ8. (ΤῸ οσγα σϑοθηῖ δῦ: Τὴδ 
Ολοῖςε ο7 Ῥεατίε, απὰ ἰλς Βοοῖ 9 Απίοολιϑ ἐπ Αταπιαὶο, Πεῦτειο, απὰ Ἐπροίἰδἢ, Ἰ,οπά. 1851; 
δηὰ δειλ λα- Μιάναδοῖ, ὉΥ “6}}1ποῖκ, [,μοἷρ., 1868, ματι ἱ., ΡΡ. 142-140.) ΗδησβίθηθοΥ 566 15 
ἴο ᾶνθ πηϑ6 {18 δββαγίίοη Ἡϊπουῦ δυυ ΟΥ̓ ΟΥ βρδοΐαὶ οχϑπιὶπδίίΐοη. ΖιηΖ Πδ8 ββονη 
(γονιγἄρο, ν. 184) (ἱδὲ [86 ποσῖκ 18 ἃ ὑργοάποιί οὗ [0 Μί4α]6 Αγεβ, διὰ υἱϑοῦῖϊγ σψἰπουϊ πουίὶ. 
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710 18 4}} οοπίαϊποὰ τη {Π6 σορδβ8 οὗ βευθῃϊυ- Ὁ νοσδοδ, ἴῃ {86 Ἐπρ 8} οαϊίίοι 708ὲ τὸ- 
ἔεγτοα ἴο, Ἀπὰ ἰδ πηϑάθ ὕρ οὗ {Π|| τιοβὺ ξαθυ]ουβ δοοουηΐβ οὗ ἴῃ6 Αβπιοῃδοδη ἔδυ, ὁπ οὗ 
ὙἘΙΟ ἰ8 ταὶ συδ8 ἀἰοα Ὀοΐογα μἷβ ἔαί μοῦ, ψ Ὦ116 [Π|6 Ἰαίον βῃαγοά ἴῃ (86 νἱοίογίοβ (πδὲ ἰογ ἢ» 
δἰθὰ τῃ6 οοπιοδὶ τὶ (86 ϑυγίδῃ ΟΡΡΥΘΒΒΟΓΒ. 866, ἔογ Τηυ (ἢ ν δ] 8 0]6 ἱπέοττηδίίου τουσμίησ 
18 Μερσιὶαιλ Απεοολυδ, ἱποϊαάηρ ἃ ἠοίίς6 οὗ [86 ραοθβ τ μΘΓΟ βἰχίθοη ΜΆ8. οὗἨ ἴῦ δῦ ἴο 6 
ἰουπὰ δὲ [86 ργεδοηῦ ἴθ, Αρρϑηαΐχ ΥἹ]. οὗ [86 1116 σοῦ ὉῪ Ουγῖῖβ8, Τὰε Ναπιε αοσλαδεε. 

Ἡϊιονίοαὶ Ολατγαοίεν. 

ΤΆΘΓο 18 Ὀαῦ οη6 Ἰπάαρτηθηῦ δηλοηρ ΟΥὉ168 ἴῃ σΘΏΘΓΑΙ Γοβρθοίίπσ [6 τηοτγὶ 8 οὗ 1 Μδοοδῦθοβ 
88 ἃ ἰδίου δὶ σοσκ. ΤῊΘ ὨδΙταιϊνθ ἰ8 ὙσὶτΘη ἱῃ ἃ δἰ πη ρ]6, οὈ͵θοϊίνα βῖγ}]6, τ ΒΟΒΓΟΟΪΥ δὴ 
διϊριηρῦ δὖὺ ογῃδιηδηίβίίοη, δὰ ἩΪΐἢ, ΟἸΪΥ δ Τσσδβίουδὶ ἱπάυϊσθηοα ἴῃ Γθα] ροοίς ἢϊσι8 (1. 
25δ--28, 88--40; ἰϊ. 7-18, 111. 8-9, 45), δηὰ ἃ δοιῃηονἝιδιῦ πΠΟΓΘ ἔγθοαυθηΐ ροσίϊς τὰΓ ρίνθη ἴο {116 
τπουρθῦ μόγὸ δορὰ {Πόσο (ϊ. 44, 111. 85, 86, 4δ, δ1, ἰχ. 41, χΙΪ!. 1). 11 ΒΔ8 Ὀδθὴ σοιηραγϑα ἔδνον- 
ΔΌΪ σπῖῖ} 086 ἱδίογῖς αὶ ὈοΟΚΒ οὗ 186 οδῃηοπϊοδὶ δογὶρίαγοβ τ τοβρθοῦ ἴο 8 ἐδ ϊὰ δηὰ ἔδει αὶ 
Ῥτοβοηϊδίίοη οὗ ἴδοίβ δῃὰ 18 αποχρθοῦθα ἔγοϑαοπι ἔτοηι [Π6 ἐπῆιπθηοθ οὗ παϊοπ8] πὰ ἀοοίτγίπαὶ 
ῬΓο]υαἶο6. δυο Ἑμαγδοίου βῦϊο8 ἈγῸ ὕΠ6 τῇογὸ ϑρργθοίδιθά, ηοῦ οὔΪγ Ὀδθοδυβα {1}18 πουὶς ἰ5, 
ἔοῦ ἃ ρϑγῖ οἵ (86 ρογὶοα Ἡλι οὶ 10 σον σΒ, [86 8016 δι ΠΟΥ ΟΥ 8}}} αχίδπι, Ὀὰΐ 418δοὸ οἢ {πΠῸ στουπὰ 
οὗ {Π6 πιαγκοά οοπιίγαϑῦ ἴῃ τ ΒΊΟΒ 1 δίδηαδ, ἴῃ (18 γοβρθοῖ, τὶ [Π6 οἴμοῦ Ὀοοῖ5 Ὀοαγίης τ} 0 
8816 δη6. Τ|6 ἰοιηρίδιίοη ἴο ονογάγανσ, θη ἀοἰ ηοδιΐησ δυο ἃ ΟΠΔΓΔΟΙΟΥ 845 ἴδδλὶ οὗ 
Ἀπιίοσμυδ Ερί ρθη 68, οὐ ὑμαὺ οὗ {86 Βεγοῖς δυάι8, ἴο σῖνα σχοίη ἰὸ ἴ88 ἔδοϊϊησ οὗ ἀδβροῃάϑποῦ 
ἴῃ [86 Βοὺγ οὗ ἀοίδεαϊ, δηὰ οὗ οχυϊιαιίοη ἰπ {μ6 τα βὲ οὗ [6 τηοϑὲ ὈΥὶ ἰὴ νἱοϊογὶθβϑ, τὸ Ὀυὲ 
ὙΘΙῪ δ ἀοπὴ Δπα ν ΓῪ 8 Ὦ ΠΥ ἰπάυϊσοα. Εὔνϑη ἔδυ 8 ὙΠ ΙΟὮ μᾶνο Ὀθοη ἱπιραδα τὸ ἐδ ττῖτο 
ΔΙῸ οἰΐοῃ ἔδυϊϊ8 σομηηοη ἴο 4]1} υυίουβ δὖ [16 {πιὸ ἤθη 6 ᾿ἱνοα, δηα βοιηδίϊπηθ8, ἴοο, ἢ0 
ἀουδὺ δ’ ἄυ ἴο δὴ ἱπιροσίεοϊ ὑγϑηβίδιίΐοη Οὐ ἃ σογτγυρὺ ἰαχί, μα βίβιθιηθηϊβ δἃγὸ ἰῃ δοῖὴδ 
σΆ868 8} Β΄ δηςἰἰοα ὈΥ οτἰρίηδ) ἀοσυτηθηΐδ, 845 ἴῃ [6 Βοοῖκ οἵ ΕζΖτγβα (εἶ. νἱϊ!. 28 δ΄., χ. 18 8. 
2δ--4δ, χὶ. 80--37), ἴο ϑοηθ οὗ ἩΒΊΟΝ [86 ττῖτον σίνϑθ {Π6 Ὡ8Π168 Οὗ “ Θορῖε8 ᾽᾿ (ἀντίγραφα) ; ΟἴΒΕΓ8 
ΓΘ νουομ ρα ἴον, ουϑῃ ἰη τηϊμ αὔθ ραγίϊου δγβ, ὈΥ σοι ροσδηθουβ αὐ δηὰ Βομδη ἢἰοιογὶ 68. 

Ου [86 σοῖο ἐπα Ὀοοϊκ, Ὑμβδῦθνογ τὺ Ὁ6 ἱπουρὺ οὗ [8 σδπουΐοδὶ γϑηκ, οδπηοῦ Ὀπξ Ὁ6 ΓῸ- 
αγάθα 88 οὗ ἱποδ]ου δῦ]. νϑὶαθ, 88 Ὀθίπρ δὴ Θββθη ἢν ὑγαδί σογΌ Ὠἰϑύογυ οὗ 16 ἱπιρογίδῃς 
Ῥογοα τ ]ο Ὁ σονουβ. 

8.111, ἐν 16. ἔδν ἔγοπι θεΐπρ τ ουῦ ἔδυ]. ὙΏΘΓΘ ἃΓα ἰῃ δοπθ ρἷδοθϑ ουϊάθηςβ οχδρσθγαδαίίοῃβ, 
ΘΒρθοΐβ ν ΒΘΓΟ ἴ[η6 δ1ΖῈ οὗ δγΓἢ 168 δὴ [86 ὩυϊΌΘΥΒ 58] ἴῃ ὈΔΙΠ6 ἃ.Ὸ βίδίϑα (βθθ, ἔογ ἴπ- 
δίδῃοθ, ἱν. 14, 2ά: ν, 44: νἱ. 47, νἱϊ. 46). ΑἹ] οὗ [686 ᾿πϑίβηςσοβ σουϊά βοδγοοὶυ Ὀ6 Θσρ] δηθὰ 
ΔΜΑΥ ὈΥ ἴΠ6 δυρροκί(ἰοη οὗ ἃ σογγυρί ἰθχῖ, ΟΣ [Π6 δροίοσγυ οὗ Καοὶὶ (Οοπι. ἐἶδεν αἷς ΒΒ. ἀετ 
Μαῖ., Ἐϊη]οῖθ., Ρ. 18), (δῦ ὉΠ πυσα θοῦ ρίνθῃ 18. ΒΏΡΙΥ ἃ γτουρἢ οδιηδίθ δπα ποὶ ἱπιθπάρὰ 
ἴο Ὀ6 ἀχϑδοῦύ. ρσϑ δῃηά [Π67γῸ ἰβ ἴο 6 ουηά, 4180, 8 ΘΡΓῸΡ ἰῃ ἀδίθϑ, 88 ἴῃ χὶἷν. 1, μοσο 186 
ΔΌΓΠΟΡ ΘΟΙ]68 ἰῃ ΠΟΠΗ͂Ϊςς ποῦ ΟὨΪΥ 1} Φοδορ]α8, θα 1} Ὀϊοάογυδβ, υβιίπα, Αρρίδη, δπὰ 
1λνυ, τοβρθοίίηρ [116 πὸ πο Αποοδυβ Υ]. τᾶὰβ μὰ ἴο ἀοαῖ ὉΥ Ὑτγρμοῦ. (Οὐοπιοῃ 
Γυμηοῦ, ἴοο, ἰ8 ποῦ ἰΓΘαΙΘΏΠΥ ϑοςσορίθα 8.5 δυϊ που, ΡαΓ ΟΪΑΥΪΥ ἰπ δὲ τοϊαῖθβ ἴο ἔογοῖσῃ 
ΘΟΌΠ 7168 δηα σΟνΘΓΠπθηΐ8. ΑἸΟΧΘΏΠΟΡ (86 τοδὶ (Ϊ. 6) ἰϑ, ἰῇ σοῃβραύθησθ, ἔβίβο Υ γοργο- 
δοῃιεὰ 38 αἰν ἴῃς ἴδ Κἰπράοπι διηοπρ δἷ8 σ᾽ ΏΘσ δ, 811 οὗ βοπὶ ἀγὼ βαϊὰ ἴο αν “" ρυι οη 
ΟΥΟΥΤΏΒ ̓ἢ Δἰϊενῦ ἷ8 ἀθαίῃβΌ. ΤηΠῸ ϑραγίδῃηβ δὺὸ γϑργεβθηϊθὰ (χὶϊ. 6 [.) 88 Ὀδίησ τοϊδαῖο ὉγῪ 
ἀεεβεθηΐ ἴο {Ππ|| δον. ΤΠ Βοιηδῃβ ΔΓὰ βροΐϑη οἵ (νυ1}}.) πῃ θυ πη8 χυΐϊία ἴοο ἔανοόγαθ]α, ὕοῚ ἢ 88 
ἦν γϑδβρϑοῖβ {με ῖὶγ ὀοπαιθβίβ δπα {16 ερὶ τὶ οὗ 1861} ἀθα! πρβ τ ἢ} ΟἾΒΘΡ παίΐοηβ. Απὰ ροεῖϊτἷνα 
ΟΙΤΟΙΒ οὗ δίδιθιμθηΐ ΟΟΟΌ γοσαγάϊηρσ [0.6 Δττὴγ οὗ Απθοςδυβ, μἷδ οαρίασο ὈΥ [86 Ἐοπιβη8, (Π6 
οοπῃδιϊ υϊοη οὗ ἴμ6 Ποιηδὴ σονογηπιθηῦ, εἰς. Βαυῦ (Πδὺ {πΠ6 ἩΓΙΓΘΥ ἱπύθη ΠΥ τηβ 8 πκΐξ- 
δἰδιθι)θηΐθ, ἔθ πουὰ Ὀ6 Τοδαγ ἴο τηδἰπίδίπ. ὙΠῸ ρστουπὰ οὐ ὙΠ ΟὮ [ΠΥ τοϑίθα, μονονοσ, 
8.8, ἴῃ ποὶ ἃ ἔδν ἰπβίβῃσοβ, αυϊῦθ ᾿πδυβηοϊθηῖ, Απα 5.1}} ἔασον, [86 δρθθοῖθβ δηα ΡγΆγΕΓΒ 
ἩΒΊΟΒ 816 ρα ἱπίο (86 τηου8 οὗ 18 μογοθβ σδῃποῦ Ὀ6 δοσορίθα 88 ἴῃ ΔῺΥ δ6η86 8 ᾿ἰἴογα] τὸ- 
Ργοάἀυοιίοη οὗ (Πο8Βθ δοίιδγ υἱϊογοὰ. ΤὨδὺ {86} ἐπ σθΏΘΓΆ)] 80 τὸ]}}] οοστοβροηὰ τί ἢ {π6 οἷγ- 
Ουηϑίθῃ 668 οὗἨ [110 Βθν6γ8] οα898 18 ἀπ ΟὨΙΘΗ͂Υ ἴο {π6 51.}}} δπὰ ροοὰ βθῆβ6 οὗ {6 ]βιογίϑῃ 
Βἰπιβοῖῖ. Οτίμημ) ((Ὅπι., ἘΠ η]οἱτ., Ρ. 18) πιΐββοβ ἔγοαι ἴλ6πὶ δὶ, 88 ἢ6 ὑπ η κ8, τηῖσῃῦ Ὀ6 6Χ- 
Ῥθοίοαὰ πόσο {Π6γ ἔχὰθ ἴο {π6 οτἰσίηα]β, πϑιηθ νυ, 8}} οχρυθβϑίοῃβ δῃονίης 8α Μοββίδηϊς Βορϑ, οὕ 
ἃ Ὀ6 ἰοῦ ἰπ {πῸ γοδυγτθοίίοη οὗ {86 Ὀοάγ. Τΐβ οὐ᾽θοϊίουι, μον Ρ, βθθιβ (ο 06 Ὀ486ὰ οη [86 
Βαρροϑίτἴοη {παῖ ουν ὈΟΟΚ οὐρϊ ἴο ὑθδοῖ οα (818 βυ υ]οοὶ Ἡῖμδὶ 18 ἐοπηὰ ἴῃ ἴμ6 Βοοῖὶς οὗ Π)αηΐε] 
δὰ (86 80-6 8164 ῬΒΑΙοΣ οὗ βοϊοιηοι, οἰδἰπιθα ἴο θ6 ῥγοάιοίθ οὗ [πε δᾶπιθ ρογὶοά. 
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Ασαίη, βοπῖα οὗ {86 ογἱσίπαὶ ἀοοπιθηῖβ το [Π6 το ργοΐθθβθδ ἴο οἰΐθ ὈΘΔΓ ΘΥΟΥΥ ὑγϑοθ 
οὗ θείην, δὖ Ὀδβὲ, Ὀαΐ ππβυσοοββέμ! δὐϊ θηρία δ ἱπάεροηάθηϊ τοργοάαοιίοη. ((Οἷ,, ρδγυϊο ΑΥ]γ, 
χὶϊ, δ-25; χὶν. 20-34. χν. 16-22.) ὙΠοΓο ἰ8 πὸ κυβιοίθηῦ γθᾶβοῦ Ἀρραγθηῖ ΜὮῪ Φορδίμδη 
ΒΏου 4 ἤδνὸ ττὶτίθη δυο ἢ 8 Ἰο ον 88 {πὶ ᾿ρυϊοά ἰο πἷπι ἰῃ (86 ἢγβι οἵ [π686 ραββαρζθβ, ὙΤμδὶ 
οὗ Οπίαγοβ (Ασῖυβ, οὐ Αὑθα8), οὐ [}6 οἰ βαὺ δπὰ, οοηίδίηβ ποῦ [η6 ἰαδδὺ ϑυϊάθποο οὗ ἰΐ8 8ι}- 
ΡῬοβοὰ στϑοῖ ογὶσίη, δηὰ ἴῃ ἴ18 ἔοστη ἰῇ ΟΒΟΣ Σοβρθοῖβ ἰ8β ὑπίσυθ ἴο ὙΠαῦ {110 οἰγουπιβίδησθβ 
που ἱὰ μᾶνὸ ἀοιιδη θα. [1π [μ6 ββοοπὰ ρϑββαᾶρθ, ὑῃ6 ἰοῦίοῦ οὗ ἴ6 ϑραγίδῃβ ἰο ϑἰπιοη 8 νδηῦ- 
ἴησ ἴῃ ἃ ῬΓΟΡΟΥ σοποϊιϑίοῃ, δηἀ [89 Ὠδηη68 οὗ ἵπ6 ΕἸΡΏΟΥΒ στὸ ποῖ ρίνθῃ, 88 Ἧ83 ἴ0 ἴϑνθ Ὀ6θὴ 
οχροοίθά. [1 τ86 (τὰ δσα86 τηϑῃ!οηθά, τ ΏΘΓΘ δὴ οδβίθηβί 6 ἰοιτοσ οὗ 1,ποὐυ8, 8 σοη 81} οὗἩ 186 

Βοπιδη8, ἰο Ῥιοΐδπιν 8 αυοίρα, [86 οτἱρίηδὶ, 1 15. ΟἸθαγ, σου] ποῦ αν Ὀθθὴ δ [86 οοτηϊηαπὰ 

οὗ [06 ντὶϊοσ. ΟἾΪΥ οὔϑ οομϑαὶ 18 Τηϑητἰοηθα, δὰ [6 δἰ πρὶ ὈγΥ ἢΐβ8 ἄτβῦ ἥδ. Νοιβίηρ ἰδ 
δαϊὰ οὗ [80 βϑηδῖθ, ἔσοπι ὑσὶ βυ ἢ} ἀοσυπιοηῖβ πη ουτο Υ οηδπείθα, Βοβίἀθβ, ὑπό γο 8 Π0 
ἄδίθ σίνθη; δηὰ οἴμοὺ ραυ ουαγβ, 88 γγ6}} οὗ σοπίδηϊδ 85 οὗ ἔογιῃ, βθῦυϑ ἴὸ δ ὁΥ στοϑὺ ἔγθϑάοπι 
οἱ ἴδ ραγί οὗ οὖσ δυΐδπον ἴῃ (86 τπιδύϊον οὗ πδίηρ δυυμου 168 οὗ (λι18 ἰκϊπά. 

αἰϊσίοιια (οἱογίησ. 

ἀεἶσον (υνεολτνί, Ρ. 306 δ΄; οἴ., 4150, Ηο]Ζηλαπη, δὲς 4ροξ. Βιολεν, Ῥρ. 80, δ6, 162) μ85 
αἰϊοιιρίοα ἰο βδονν, δπὰ 8 [ΒΘΟΥῪ 18 Μγ}6}} σου ΠΥ οὗ σαγοξα] δἰϊθπιΐοη, --- ΔΙ Πα σ ἢ 6 ΤΩΔῪ Βοιηθ- 
{ὐπι65 ργθδβ ῦ ἰ00 ἔδγ, ---ἰδῦ 1 δηὰ 2 Μαοοδθθθβ ἃ ρϑγιΐβδη νυϊπσθ, {π6 ἤγθι Ὀοίησ [80 
ποῖ οὗ 8 ϑαθάυοοθο νῆο νγῶβ ρου] ΤΥ ἔδνογαῦ]θ ἰο [26 Αϑιῃοηθὰη ἔδηγ: τὉΠ6 βοοοηά, 
ταῦ οὗ ἃ ΡΒδγίδο τγῶο τοσαγάθαὰ (ἢ6 886 τὶ 1}1-σοπορδ]βα ἀἰδβίγαβι. Ὑ8ὸ ἔογιημογ Ὀδασίηβ 5: 
σους νἱ 1 ϑοιηθ δοοουηὺ οὗ Μαεαιίδι ἱ88, ἴῃ γον, 88 10 που ]ὰ βοθη), ἴο βου 1116 οἶοβθ σοῃηθο-.- 
ἰάοη οὗ (86 ἔην τὶ ἢ [86 Ἰοδαϊηρ ογάθν οὗ ρῥγίθδίβ, Φοδγι Ὁ. [10 18 ψ6}} Κπόνῃ (Βδὶ ἴπ6 βδᾶ- 
ἄυσθαϑ τ το {8Π6 ῥΥΐθδι]Υ δηὰ δἰ βίοογδίίο ρΡΑΥΟΥ δπιοηρ [16 θνγν8. Τῆς ἀοτγνδιίίοη οὗ [6 πογ 

το Ζαάοκ (ὩΥΤ, Σαδδουκαῖοι), ἩὮΟ νῖβ Ὠἰσἢ ῥγίθδὶ ἀυγίηρ [16 τοῖσῃ οὗ ανία, μα8, ρθὲν 

δδρ5, [ΠΟΤῈ ἰο Βαρροτί ἰδ ἴμδπ (86 τιογο ὑ808] ἀοτίναίλοι ἔστοπηι ΟΣ, ΟἿΥ ὙΓΟΙ βοθῖθα ἴὸ 

ἀοΙ σι ἰπ πδρηϊγίησ [π6 ἀθοάδ οὗ ἴη6 Μαροδθεθδι ΒΟΓΟ 8 (ΧΙ. 8; χὶν. 36; χνὶ. 3). 10 οὔθ 
ἰηβίψποθ, ΘΓ 8 Ὀ8ι016 τνυῷϑ ἔουσαΐ ἴῃ τ] ΟὮ ποπα οὗ ἱμοιη ραν οὶραῖθα δηὰ ἃ ἀθἔθαιϊ γγ8β οχ- 
Ρογίεηοθὰ, ΒΘ δαργθβδβοβ 8ῖ8 ορἰπίοῃ οἵ {86 πιαίίθυ ἰῇ 1086 ΜΟΓὰΒ : “" ΤΟΥ, ΒΟΎΘΥΘΥ, ὙΘΓΘ 
ποῖ οὗ {16 β66α οὗ τ1Π086 πὸ ἴο Ἡδοβὸ δ πη 8 ᾿8ἃ8 σοη 6 (86 ἀοἰνογᾶηοθ οὗ 18γ86].᾽; 
ὙΏΘη οπὲ Ἰποιη 6 Ὁ οὗ {}}18 λυ ἶγ αἰβαρρθᾶγβ (πὸ βα]νδιίοῃ οἵ 1:6 ρϑορίθ 18 846 ἰο ἀδβρθηὰ 
οὐ {δ ὁομοῖςα οὗ δποί μον 848 ἰϑδάϑὺ ἰῃ ἷβ βδίθαα. δϑίπιοῃ, ΠΟΎΟΥ ΟΣ, γ88 ἃ. Βρ6ΟΪΆ] ἔλνοσῖῖα οὗ 
6 δαῖμον. [{ ἰ5 Βα (μδὺ 16 ἔδί βου οὐ ἷ8 ἀγίησ Ὀ6α σοπηπιθη 4.8 ἴο 18 ΟὨ Ιάτθη 88 ὉΠ ὶν ἔπιςογθ. 
σούπβο οῦ πὰ μοδα (ἰϊ. 66), σ]ιο, ἰπα66α, βιουϊὰ βυρρὶν ἴο το ἴμ6 ρῥίδοθ ἰθῖι νδοαπῦ ὈῪ 
Βἰωβ6}, Μδὰθ ἴο ὁσοῦρΥ ἃ ργοιίηθηῦ ροεϊοη ᾿πσουρῃουῦ ({Π6 Θηεἶγο Ὠϊδίογυ (ἰχ. 88, 87, 62, 
66, 67: χ. 74, 82; χὶ. 64 ΕἾ, ; ΧΙ, 88; χΙ. 1 δ; χὶν, 82), δἱ ἰϊ8 οοποϊ]υδίοη 6 8 οἰθναιθα ἴο ἃ 
γογο ἐμὴ Κίον ἀἰχσηῖγ. ΒΥ [86 υπἰϊρα νοΐςα οὗ (8 ρΡΘΟρ]6 ἴῃ βοϊδιηῃ ρΌ Ὁ] 1. Θββο Ὁ] γ, δπὰ 
88 ἃ σταίοία! τοοοσηϊτίοη οὗ ἢΪ8 βοευνυΐῖοθβ οἡ Ὁ6}18}} οἵ {Π|6 πδιίΐοπ, ἢθ 15 ἀθοϊδγϑὰ ἴο Ὀ6 ἐπεὶν εἶν] 

διηὰ Θοο]οϑἐδϑυϊοα) σα ΐϊοῦ, δῦ οποθ Ὠἰσ ῥγϊοδὺ δηὰ Κίησ, τι 116 οὔἶοΘ Πογθ ἴαγυ ἴῃ ἢῖ8 μουδα. 
16 τὰ 686 δηὰ βἰτα δῦ ΓΘ, ΒΟῺΒ τιϊσῃῦ ἰοδὰ 8 ἴο γτεσαγὰ [116 τσ ΕΣ 88 8 Βρϑοίαὶ ἔγίθη δηὰ ρδγ- 

ἐἴβδη οὗ {86 Μαοοδθθϑδη ἔβη, [ΓΘ ΔΓ ΟἴμογΒ οὗ δ 80}}} ποῦ ροϑβὶτνθ ομαγδοῦθν, βηονίησ 

[δῦ Βὸ νῊχλϑ ηο0 ἔγτοηὰ οὗ ῬΒαγβθοΐβηι οὐ ἴπ6 Ῥἢδγβθοβ. ΗἯΐ8 παιγείίνο 18 αὐ Ὀᾶγο οὗ {0 
Υἱδίοηβ οὗ δηροὶβ δῃηὰ βυρογηδίιγαὶ ᾿πιθυροβιτοη 8. τὶς ἢ ΟΠΑγδοίουῖζο 80 ἰάγζϑὶν ὑπαὶ οὗ 16 
βθοοηᾶὰ ὈΟΟΚ. [Τὺ 8 τηϑη}} σουγασθ, δηἃ ποῦ ΔρρΑΓ Ϊοη 8 ἴγοια ἐἰι6 δρί τὶς ποῦϊ, [πδὺ 6 Ἰονὸβ 
ἴο ἀνθ }} ὑροὴ δηὰ γοργθβθηῖβ ἀοα 845 Βοπογίησ υνἱτἢ ρσἱογίουϑ βυοοθβδβ. Οἱ [06 γεβυγγθοίίοη οὗ 
[86 ἀθδά, 6 88γΥγ5 ποϊῃίησ; δ πουσὶι [86 παγγαινο μόγὸ δηὰ ἴΠπόγο ἔαγηθ6α ἢἷπὶ 1} ἃ. ἔανοτ- 
ΔῸΪ6 Ορρογϊαη! υ ἴο ἀο 8ο. ον ἀϊξογοηΐ, ἴον ἰηδίδποθ, νουἹὰ [16 δοοουπὺ οὗ Μαιϊδι ΐαβ᾽ 
ἀοβ να ἀρρθαγθὰ ἴῃ 86 βϑθδεοηὰ ὑοοῖ ; Ηΐϊβ δ] ]}υβίοηβ, 1 δῆγν, ἴο (86 Μοβείδηϊο ΒΟρῸ δ γθ 
οη]ν οὗ {πΠ6 πιοβϑῦ σοῆθγδὶ σμαγδοίου (ἰν. 46: ἰχ. 27; χίν. 41). Βυοιβο;)ποί ον (Θοσπιαί ἡ. Α ροκ. 
Ῥ. 844) οοῃίθδδίβ {{Π| ἰάρα [Πδι ἴῃ ΔῪ οὗ [Π|ὸ ρβϑββασθβ οἰϊθιὶ τπ6 Μαβϑ18} 18 δ 4}} γοίογγθα ἴο. 
Βαϊ Θϑρθοΐα!ν πὶ ἷθ αἰἰλιαάθ γαβρθείζλησ ἴμ6 βϑθθαῦ])Δ ἀ068 ΟἿΓ δυϊ ΒΟ ΒΟ ἷ8 βιρροβοά 
Βεααάυοεβαῃ ὑἷδ8. Ηδ δκεβ ἃ νἱονν οὗ ὑπμ6 ευρ͵]οοί, δ Ἰθαδὺ γργοβδθηῖθ ἰῦ ποῖ ἀῃίδνογδῦϊυ, 
ἩΔΙΟΝ γ88 πού {ΠἸ|6ῃ, ΠΟΥ [ὉΓ ἃ ἰοῃρ [ζπ|6 βι βθαυθηῦ,.ν, (Π6 ρον! ΐηρ οπθ. Ηθ (6118 σὶϊὰ 
ονἱά δος το 5} ἢονν Μαιδι ἰδ δὰ ͵8 δοηβ (οἴ. ἰἱ. 82 Ηἶ. τι ἰχ. 84, 48) γτοξιϑοα ἴὸ ὃὉ6 ρον- 
ογηθὰ ὈΥ {86 5βἰσίοι θοῦ οὗ {πμ6 οοάθ, ἰἱπ δοοογάδηςθ τὶ πο ἢ ποῦ ἀνθ ἀθἔθηβῖνα νγαγίαγο 
γγ85 8] οὐγεα οἢ 186 βαὈΌαΒ. Τδθ υητοβιγίοιθαὰ οὔβοσνϑηςο οὗ (86 βεῦυδίϊος γϑᾶγ, ἴοο (ν]. 49, 
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δ8), ΒΘ ΒΘ6Πὶ8 [0 {ΠῚ ΠΚ, τγϑ ποῦ τηωρϑηῦ ἔογ {ἰπ|689 οἵ γᾶσ.0 [π δαάϊίοη ἰο μ686 ρμοϊηΐϊβ, ἴοτ 
τηοβὺ οὗ σ}].}} τὸ δγὸ ἱπάουθίοα ἰο ἀοῖρον, δῃοίμοῦ ἱπιογοβίίηρ ἔδοὶ Ὀοδγίηρ ἴῃ [Π6 ξαπιθ ἀϊτϑο- 
τίοη τοῖσ νῦν Ὀ6 τπηρηϊϊοηθ. [1 τοδί ἴο (Π6 8ο- 6816 ἀ “" Αδβϑ ἀϑδῃβ.᾽, ὙὍΤΠογ ππάἀουδίραϊν τερ- 
ταβοπίθα [6 ῬὨατΙε δὶς ΡΆΓΟΥ, 88 [ΔΓ 88 ἰΐ οχίβίβα δὶ {πα {ἶἴπ|6. Βγ σομιραγίηρ πον 11. 43 τ 
Υἱϊ. 18, νὸ ἰδάγῃ {δαὶ {18 ραγίυ οοὔρογαιϊθα ἢ υάδε Μδοσδθεῦδ πβοπ {Πππ σοηίεβὶ ἀρ διπεὶ 
Απιοοδυβ ΕΡὶρμδηθβ γε ὕγοκα ουὐὐ Αἰϊογπναγάδ, Βοναυοῦ, δὲ Ἰοβδὶ ἰῃ βοὴ ἰπείδηςεξ, {μὸν 
δορὰ ἴῃ ἀἴγοεξ ορροκἰτΐου ἴο μἷβ τΐβῃθδβ, το ἢ σου]ὰ ὨδΡαΐϊνγ πᾶν Ὀδοη [Π6 σα86 δὰ ποῖ {δεῖς 
ῬοΪ Εἰς] δηὰ ϑοο δἰ βιῖςα] ργθΐθγθμοθβ Ὀθθὴ ᾧο δοίη οχίθηῦ ἀΐνοσβο ἔγτοπι ἷ8δ. Οἵ. 2 Μδος. 
χὶν. 6. 

Ὑοεὶ τ} 411 1Π686 βυρροδοὰ ον θησθδ οὗ ἃ σδαδιυοδθδη (ΘΠ ἀΘΏΟΥ, ΟΥ̓ΟΤ- ΠΆΓΡ ρδγ 1585 α15- 
εἰποιύίομβ 8ΓῸ ΠΟ ΘΓ αἰδοονογδῦΐα, δῃὰ τὸ πᾶν Ὧ0 ρστουπηά, ἃ5 ἀοἶσον Ὠἰπ)56 1 δα πΐϊα, ἴον 
μοϊάϊης ταὶ ἃ βἰησία δος 18 ἰη θπεϊοηδ}}γ αἀϊβίοτιθα, οΥ ἔ8]56}γ βίδίθά, ἔογ ἀοείτγ δὶ γϑβϑϑοῦδ. 
ΤΊιο Ηἰδίογυ 888 γϑοοϊνοὰ {μ6 δοῃβγτηδίίοπ οὗ ἴπ6 Ταϊπλυάϊο ὑγδάϊιίοι, δηα Φοβερμαβ δοσογαεὰ 
ἴῦ Δ ΔρΡΡΑΓΘΏΑΪΥ ὑπ] ϊπιϊ οὐ σοπἥάεηοο. ΤΠΘ βου ρίυγοβ ΟἿΓ ΠΟΥ ἰσγοδίβ τῖ ἢ Ὀοοουΐησ το- 
βρθοῖ, οη6 τηῖρΐ αἰπιοβὲ 58, τὶ τ γθα] δῇεοιίΐοη. Ηθ 641}8 [παι (χἰϊ. 9) “ΤῊ Ηοΐὶγ Βοοκε.᾽" 
ΤΏΟΥ δτα δὴ ἰποοιηραγΑ Ὁ]8 δοιγοθ οὗ σομβοϊδίϊοθ. ““ ΑἸΌεἶς,᾽" Π6 βαγβ, “"Ἴ͵ὸΔ προ ποπα οἵ 
{8686 (Βΐηρβ (μαι 18, δ! ποθ τι ἐογοίσπ Ὡδυϊο 5), βοοΐηρ (μδὶ τὸ βαν [86 Βοῖὶγ Ὀοοὶα οὗ 
βοτῖρίυτγα 'π ον μαπᾶβ ἴο οοπιίοτὶ π8.᾽᾽ ΗΪδ Δ]]υβίοπβ δὲ οὗ βιο ἢ 8 ἰἰηᾶ, ἱπάφοα, 85 ἴο ἰη- 
ἀϊοαῖο (8δὲ [6 ΟΙά Τοβιδπιθηΐ οο]] οιοι 8 ποῖ ΟὨΪΥ δἰγοϑαγ Ἰοοϊθα Ὀροὴ 88 8 ν)6]}]- Κποτη 
διηἋ 66 Δ} 66 Ἄσδηοῃ οἵ ἀοοίσχίπο, Ὀυὶ να8 σεχζαγθαὰ τῖϊῃ ἃ Τονογθῆοθ δηᾶ ἃ ἀδνυοίΐοῃ δρ- 
Ρτοδοβίης [Πδὲ οὗ ἃ ἰδίονσ ἀαυ. Τ}ν8 ἔδοῖ, ππόγθονον, 18 ἰῇ ρογέθοι μδγίοὴν τὶϊ ὙΒΑϊ 13 
Κηονη τοδροοίπρ (μ6 ἀοοίτὶ 8] ροδιυἰοη οὗ {}}}8 6 ἰδ δοοῖ. Τὸ ϑεαάάυςθοβ μ6]4 Εἔστηϊν ἰο 
186 ϑογὶρίυγοβ, δηᾶ ποὺ ἴο (16 Ῥοηϊδίθυοἢ δοπα Ὀυΐ ἴο [6 ῬΤΟΡΙ]ΘΓ8 85 τὸ]}, δπὰ τ8δὲ δ}} (86 
ΤΏΟΓΟ ἤγτΪγ, πὸ ἀουδῖ, [Πδὺ {ΠῸῪ τορυά᾽δίοα δοὸ υἱτογὶγ {πὸ ἰγδαϊτομ αὶ ἰοδοβίησ οὗ 16 ῬΒατσί- 
8668. ΤῊΘ ΘΟΠΙΓΒΓῪ ΟΡ πΐοη Θοποογηϊηρ ὑπο πὶ 88 σαϊηθα τ ῖἀ6 ΟΌΓΓΕΠΟΥ ΒΡ ΓΠτουΡ ἢ Τςετ- 
ἰδ΄ῖη ὑπρτουηαθα βββογ 008 οὗ βοὴ οἵ (ἢ6 οαγὶν ΟΠ τ βιίδη ἔδλίμογθ ΟἿ. ϑοεμύγον, Νειμεείαπιεν- 
ἰελε Ζειφεεολίολίε, Ρ. 432. Τα οοιμῃροδίτἰοη Ὀδίογα ἃ8, ἴοο, ἰ8 Θνοσ μθ γα ΟΠπαγδείογ ζοὰ ὈΥ 
ΒΌΘΝ 80 πη βί8 Κ4Ὁ]6 ἴοη6 οὗ ἄἀθθρ πιογδὶ θαυποδίπμθβδβ δηα οὗ ἰουα! ον ἰο [6 {Πθοσγαῖθς ςοη- 
ϑι᾿τυϊτἱοη δηά Ὠἰβίογγ οὗ ἴῃς ον ρϑορὶο, [Πδ ἰΐ δῪ Ὀ6 Γοραγ θα 88 [.}} σοπιρεηβδίζοη ἴος 
[86 τδηΐ οὗ ποσὰ τηᾶγκοά ουϊπνδγὰ οχργθββίοηβ οὗ (6 ββιῃηθ. αι [86 δυῖμοῦ ἔβ1]5 ὕ0 δ 
ἀϊγεοιν οὗ σοῦ, οὗ Ῥτγονίάθηοο, δηὰ (86 δίσθοῦ αἰπιβ, μ6 ἰ8 δ(}}} 80 ]6, ᾿γουσι (86 ἀδνουῦς 
ερὶγὶς τηδὲ ρογνδθβ Ἔν ΟΥῪ οἰιϑρίθν, [0 τηϑῖκθ 8 66] μὲ ἢ6 ἱμτδγα γ᾽ πιθᾶπθ. Ὅμ6 τειρδγκ οἵ 
Βαυπισαγίθη οἡ ἔα Βοοῖκ οἵ Ἐβίποῦ ἰβ αηΐῦθ 88 Δρρ] οἷο ΒΟΓῸ : ““ ΤΏΘΓΟ ἷ8 ἢο παρὰ οὗ τουςὰ 
ἀἰδοογπιιθηΐ ἴο Δρργεβοπὰ {π6 ἰπηπιθπβο Ὀοποῆϊ τ ῖο ἢ Ὧδ85 δοογαρα ἴο [86 στο ἴῃ {ἰπη6 ρμδϑ8ὲ 
(Βοιι. χν. 4; 2 ΤΏ 688. [11. 16) ἀπὰ πιυβῦ δοσῦταθ ἴῃ {ἰτπη6 ὕο δοτηθ, ἔγοπι 8. Βοὶγν δἰ θηςθ σοι δἰ πϑὰ 
πὶ τἢ 186 δρὶγιῦ δηὰ δοϊοη οὗ πιδγίγτβ.᾽ (Οἵ. σογζορ᾽ β Πεαί- Επογκ., αὐά ον “ Ἐ50}16γ..)) Βιῖι 
{Π6 ὈοΟΚκ 8 ΟΥ̓ ΠΟ πιοδῃ8 ἩΒΟΪῪ Ὀάγα οὗ 8]]δἰοπβ ἴοὸ 186 ἀοά οὗ {86 ἔδίμογβ, οὐ υδηιϊπρ ἱπ 
'᾿Ουὐνγαγὶ ἜΧργοββίοπβ οὗ ἀδροπάθποα δηὰ ἰγυδί. ὙΠηδὶ ροίαΓο, ἴον ἰμϑίϑηςθ, οουἹὰ 6 πηογὰ [Ὁ] 
οὗ ἃ τοονΐησ' ραῖμοβ ἤδη {πὶ τ ΒΙΟὮ δ ἀγανση οὗ [86 ΔΒ5ΘΙὈΪΥ δἱ Μδββθρῃδ “" οὐοσ ασδϊηβὶ 96- 
τυβδ]θιη,᾽᾽) (Π6 ρίδοθ οὗ ῬΥΆΥΟΓ “ δίογοιπιε ἴῃ [8Γ86],᾽᾽ τῆ [86 ρθορ]ο σϑιμογοὰ δηὰ “ δϑιρα, 
γοηὶ ὑμοῖν οἰοῖμοβ, ἰδ ὀρθὴ [86 ὈοΟΚ οὗ {6 1,ν7ν,.᾽᾽ Ὀτουρσμῦ τοσοί μον [Π6 Ὀγίθδὶ᾿ δ σΑΓΙΘ δ 
δῃᾶ οἴδον ἰΐηγχβ τ ἢ οὐ δοοουπῖ οὗ {Π6 ἰΥἱαπῖρα οὗ [μοὶν ϑμθηίθβ οουϊὰ Ὀ6 πὸ Ἰοησασ υὑδεὰ, 
'δηὰ “" οὐδ τὴῖιἢ ἃ Ἰουπὰ γοΐςθ ἰοταγὰ θάνθη, βαγίηρ, " δὶ 588}4}} τὸ ἀο σἱ (Β686, βπὰ 
π ΙΠΟΥ 58.8}} τῦθ ΟΑΥΤῪ ἔπθπὶ ἀπταγ ὅ᾽᾽ (Οἱ. [|.. 46 6.) Απηάὰ δι δῃοῖδβεῦ {ἰπι6 (νιϊ. 87), [80 
Ῥγϊδβῖβ δγο ἀθρίοιθα 88 βδιίδμ ἷπρς δηὰ πϑϑρίηρ Ὀοίογα {6 δἰΐδσ Ἡπ|1]6 ΒΟΥ 8ο] μη Ὺ ἱηνοκο 
818 ἰηϊογροδίτοι οὐ ἐμοὶγ ὈΘ ἢ 4] πρὸ Βδι] σπόβθη {Π6 ἰθπιρ]6 ἴο Ὀ6 Θ8]}16ἃ ὈῪ ἷ8 πϑιηθ, δηὰ ἰὸ 
6 8 μουβθ οὗ ργδυοῦ ἴου ἰδ ρθορίθ. Τ)ιδῖ ἴῃ πὸ ὁπ οΆ868 ἩΪιῖ ἢ 88 [86 βιρροτγῖ οὗ 4}1 {86 
Μ55. τῃτουρδουῦῦ {1|ὸ δητἶγο Ὀοοὶς ἀο68 ἴδ πογὰ θεός ΟΥ κύριος ΟΟΟΌΓ, ΟΓ δὴν Ομοὺ αἰγθοῖ δὰ 
ἀοβηΐῖθ ἀθείσηδίίοη οὗ Φομονδ, 18 σουύδ! ὩΪΥ ἃ σῦν τοῃδγκϑῦϊο ἔδοι. 6 Βανβ, ἱηβίοδλα, 
ΘΥΘΓΥΜ ΘΓ ἴΠ6 ἱπἀθἤηϊ(α οὐρανός, ΟΥ ἃ 8'πιρ]6 ργοηούη ἰπ [86 βεοοπὰ οὗ ἰμίγὰ ρϑγβοῆ. ὙὉδαὶ 
ἐπ ἰ8 ΠΟΙ ἄν6, 88 βοπηα [8 1ηΚ, ἴο ἴΠ6 αἰγοδάὰγν ργαναὶθπί δυδίοιῃ οὗ δνυοίαΐπρ, 85 του ἢ ἃ 8 
81 016, ΘΥ̓ΘΓΎ τ86 οὗ 188 αἰνίπθ πᾶπιθ, δὴ βοδυοοΥ 6 Βαρροβο (80 ἘοΒοηῖμ8), 2268 Εγείε Μασοα- 
δάενυυοῖ, οἴο. 1,εἷρΖ., 1867, Ρ. 10.) Ιεἐ ἴδ. πιογὸ ᾿ἴκοὶγ, οὐ ἴδε οἴμογς μδηά, ἰδὲ ἴΐ 15. ἘΒΘΗ͂Υ 
ἰο 0 τοραγαρα 48 Ὀυΐϊ 8ὴ ὑποοηβοίοιιβ ἩΠΏη688 ἰὸ {6 ἔδοϊ ὑπαὶ {ΠῸΓῸ τδϑ πῸ ἸΟΠΡῸΓ ΔῺΥ 
Ῥτορμοὺ ἱπ [βγδ6] (1 Μβος. ἷν. 46: ἰχ. 27; χἷν. 41). ὙὍΠε ἰάθα οὗ ἀοα 85 οὗ Οπὲ νψβὸ ἀπεὶϊ 
ΔΙηΘὴρ ἴ86πὶ δηὰ πιΐσῃς Ὀ6 σοπηπηπηϊςαιοα τ 88 ἔγσίθπὰ τ 10} ἔτίαπα (Εχ. χαχῆϊ. 11) Βδὰ τὸ- 
οοἀοά, πἈΐ]16 ἰπ ᾽[8 ρ᾽δοθ συϊθα 1π6 πιογο οοἱὰ δηὰ δρείγδεῦ ἱπουσμὺ οὗ Οπ6 πόδα ἀπε] ΐησ- υΪδος 
δΔηα Τσοῦα ποτα ἴῃ ἴΠ6 αἰθίδηιϊ μοᾶγυθῃ. 
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Αιωιλον μος [εεα ὃν ἰλε Αιμλοῦ απὰ δαί 97 (οιπροδιίοη. 

ἴῃ βοηιθ ἰῃβίδῃδοβ, 838 γὸ Ὦδνο αἰγοδὰν οὈβοσυθά, ΟἿΡ ΔΌΪΠΟΥ πλ8 Κο8 ἀἰγοοῦ γοΐθγθηοθ ἰο δὺ- 
(μονίεἶοβ. Βυῦ ἢΘ ΠΟΜΊΘΓΣΘ ΒΠΟΒ 8 βίαν 8}. ἀβρθηάθῃοθ ὑροῦ ἰζθπι, ΟΥ ΒοδυοΟἷν δοσογάδ [ἤθ τ. 
1:0 ποίσῃς πίοι ἸΘῪ τπᾶὺ Ὀ6 βυρροεοὰ ἰο αν ἀδβογνθὰ. δ Ἰῖνθα ἴοο πϑᾶγ {π6 δυθῃηΐβ 
ἩΙοΟἢ Ἠθ6 τοἰαῦθϑ ἴὸ ἰδίκ δὴν οἵδονὺν διε θ γουρθοίίπρ (θὰ μη ἰδμαὶ οὗ δὴ ἱπάθροπάθηϊ ἷδ- 
ἰοτίδη. ὅς ογίψί αὶ ἀοσαπιθηῖθ 85 6 0868, Π6 0868 ἩΪῚῸ (Π6 υὐιηοδῦ ἔγθαάοπι, οὐἰ τη, 6η- 
Ἰαγγίηρ, δ ρ  γίης, 88 θ680 βιυιῖϊΐβ πΐβ αἷπι. ΤῊϊθ πουὰ 6 οἾθαν ἔγοπι [Π6 οπὸ ἔδοϊ, ἢ {6 γ6 
ὙΟΓῸ 0 Οἴδποῦδ ἴ0 βυρρογῦ ἰδ, [π0 ὑμ6 διγ16 οὗ (88 δοπιροϑίτίοη ἰ8 ἱπτουφοαῦ [6 βδῖιθ. ΤΏΘΓΘ 
ΔΙΘ ΠΟΉΠΟΓΘ ΔΠΥ ἴγϑοθδ οὗ [86 ραϊομ σοῦ τσ ἱοὶ πλυϑὺ ἤανθ ἰη ον Δ Ὸ]γ γοβι θα 1 δηγιβίηρ Πἢκ6 
ἃ ἰἰΐογαὶ γοργοἀυοιίου οὗ ογἱ σία ]β [ΒΘ οχίδηςρ ἴῃ αἰογοηΐ ἰδηριδσθθ ἢδαὰ Ὀθθη δἰἰθιαριθά. 
ὙΠ ογα τυυὶτύθη δυιϊῃου 68 τογὸ ϑδηιϊίπσ, ἴΠθτΘ 8 8 μαΡ Ϊγ 688 να] 4 Ὁ]6 ὑγδαϊτίοη, 801}} 6ἢ- 
Ἰογίης ἃ γοπιμέυ! ᾿ἰθ ἰὼ [86 δρθθςῖὶ δῃηὰ ὑμβουρμὶ οἵ ἴμ6 ρϑορὶ δϑουΐ μἴτ, ἴο σον μα οουά 
ΘνΟΡ Δρρεδὶ. Απὰ ϑνϑῃ δβδιιτηΐησ [86 Ἰἰαίδδ ἀφ τπΙοἢ οου] τ ἢ ργοργίουυ 6 σίνϑη ἴο [89 
σοτίς, [86 πΎῖῖοῦ τησδὲ Ὠϊη.86}7 πάνθ ὈΘΘῊ σΟΠἰδΙΡΟΓΔΏΘΟΙΒ ὙΥΠ τη οὗ [Π6 ρΘΥΒΟἢ 8 δΔηἋἃ βοθῆ 68 
ἴπᾶὶ δγὸ [16 δβ0]θεῖδ οὗ ἷβ παγγδίδνο, δηα [8 ροβδοβθθα 116 γοῦν Ὀθβί δυρροῦῖ [0 δοπιθ οὗ 
ἨΪΐ8 δἰδαἰθιηθηῖθ, ἰῃ ὑπαὶ δ6 τγἃ8 8ῃ θυ δ- ἰ[Π688 ἴο ἐμοὶν γέ] 688. ΑΒ ἴδ 88 Βα δνυδι]δὰ ἢΐπ- 
801} οὗ νει τθη δυϊπονῖἶθδ, ἰδ ἰδ ργοῦ 810 ὑπαὶ ᾿ῦ νγϑ8 ΟὨ]Υ οὗ δβιιοἷλ ἃ8 οχίβίθα ἴῃ ἴΠ6 ἔογῃ οὗ Ἰοὺ- 
ἴθ γ8, Ὀγῖοῖ ρυδ]ῖς τοοογάβ, πὰ ἔασίονε ρίθοο8 το δίῃ ἴΟ Ῥ υβοηβ δηὰ δνθηίβ οὗ βρϑοῖΐδὶ ἰηϊθγθϑί. 
ΤΊ ποῦκ δυάδα ἴο ἴῃ οδδρ. χνὶ, 28, αποῦ [Δ {Π|6 οὗ ἐπα Οὐγοηπίοίθβ 9 ἰλε Ῥυγιοδιλοοῦ ὁ 
“Ψολη Ηντγοαπυξ, 80 ἴδν ἔσοῃλ γί νης ϑηοουγασοιηθηξ ἴ0 ἴΠ6 νον (Πδὶ ϑυο ΘὨΓΟηΐο168 οχἱ ϑυθα 4180 
οἵ [06 ροτγίοά ἐπι ἰδίθΥ ρῥγθοθαϊης, βμουϊὰ Ἰοδὰ 8, ἃ8 ατίαμα (ΕἸπἰοίϊ., Ρ. χχὶϊ!., υϑγδυ8 
διαὶ} Βὲὶδ. 2 ιοὶ.., 8. νυ.) ἈΔ8 ββονπ, ἴο 86 1.8 ΘΟΠΙΓΑΓΥ σοποϊαδίοη. ΤῈ ργοβθηῦ γον ΘΒ 
εἷ8 ποῦ, φυΐίθ παίυγα! γ, αἱ [86 ροϊηΐϊ πμβθσο ἔηθ80 Ολγοηπίοίος ἰδκο ὑρ (π᾽6 Ὠϊδίογγ. Απὰ {μιῖ8 
τϑηδτκ οἵ ἷ8 μ88 18 θαβὺ βαρ δηδίίοη ἤθη ΝΘ ΒΌΡΡΟΘΟΘ ἰμδῦ 6 τηοδηΐ [ΠΘΓΘΌΥ͂ ἴο σὶνθ 8 ὕθβϑοῦ 
ἔοτ ἷ8 οαγγγίης οἡ [86 ΠΙΒΙΟΥΥ ΠΟ ἔαγΙ ΘΓ. 

Βαεεροοιίησ ἴδ6 εἰπια οὗ [86 οοπιροδίιίοη οὗ 1 Μδροδθθθα, 0 ΓΘ δῦθ ΒΘΡΡ ΪΥ σοτγίδίη ἰο] ΓΔ ΌΪΥ 
ἘΡυδυτογγ ἀαία ἔαΓηἰΒῃ6α Ὀγ [86 ποτῖς [86]. ΕἼΟΩΣ ΟΒΔΡ. χνυΐ, 28, νγθ ἸΏΔΥ βαίθ!Υ ἱπέογ μὲ 
ἦς νψγδϑ8 γι τύθη δέου 16 ἀθδίῦ! οὗ Φομὴ Ηγτγοδῆυβ (Β. ο. 106). ΤΙ 8 ορίπίοη 18 ἱπάθοα ἀΐ8- 
Ρυϊθὰ Ὁγ βοιηθ (Βουίβοδυ, οι, Κα 611}, Ὀυΐ 88 τσ υγαβὺ {δῖ οἡ ΒΟ} Ὁ ἱπδαβοϊεπῦ στουηά8. 
1ι 88, οὐ 86 οὔμον ἢδπά, ἰς οοηβάδηϊ βυρροτί οἵ ΕἸσ Βογα, Βογιδοὶάι, 6 ὕ͵οῖϊα, Επτα]ά, 
ατίμοι, Εν Ζϑο θα, δῃα ᾿πϑὴγ οἴ ογβ. Βαῦ ἱΐ ἰ8 ἔν ον ονϊάοηὶ ὑμαὺ [06 ποῦὶς γἃ5 ποῖ τυ τθ 
ἱπητηοἀἰαίθ Υ δέον {πὸ ἀδδιἢ οὗ [118 γυΐοῦ, βδίποθ 186 ρυ ] 8μ6α τϑοογά οὗ ὑ8)8 θνυβηΐβ οἵ ͵β γοΐσῃ 

γγ85 δίγοδαυν ἴῃ οἰγουϊδιίοη. [πη ομδρ. χὶϊ!, 80, Ἰλούϑονοῦ, 6 τοϑὰ οοηοοσηΐησ ἴΠ6 ἔβη Υ τποηα- 
τοοηΐ πος ἢ δὰ Ὀδοη ογθοϊθα Ὀγ δίιηοη {πδὺ ἰΐ 81}}} οχἱϑίθα δὲ [86 {ἰπι6ὸ οὗ (Π6 υυϊΐοσ. ϑβυἢ 
ἃ τοιηᾶσὶς πουὰ πανὸ Ὀδθη 6816 ἔον ἰξ ἃ σοῃβί θυ] ρογίοά 8 ποῦ δΔΙγθδαγ οἰαρβοὰ. Βαυΐ 
ἯὉ 8160 ποὺ Δ]]ονγϑα ἰο ἀδίο [ἢ6 ΘοΟπιροβὶυΐοη γΟΡῪ Ἰοην ---- ἴ. 6. ὨΟῦ ΤΏΟΓΟ ΤΏ8η ἃ Β6ΟΙΘ ΟΥ ὑπο οὗ 
γοδτ8 --- δίϊοσ (86 ἀθδίῃ οὗ ὕομβη ΗἩγγοβηαβ, βίποθ υἱθνῦβ ΓΘ ΘΧΡΓΘΒΒΘα ἴῃ ἴδ, 88, ἔου ἰπβίϑῃοθ, 
[δοδϑο οοποογηΐης ἴπΠ6 Βοιηδηβ (οδρ. νἱϊῖ.), νι ϊσο ἢ, ἴθ [πδὲ ο856, που Ὀ6 ᾳυϊία ἱποοιργθιθη- 
δἰ Ὁ] 6. [1 ντᾶϑ ἴῃ [ἢ Υγδδγ Β. Ο. 64 ἐπεὺ ογι δα οπι τγ88 ἴα κθ ὉῪ ῬΟΠΡΘΥ, δα πὸ ἔπγίμον 11|}ὰ- 
δβ'ουδ οοῃοθγηΐηρ ὑπ6 “ ποΌΪ6 ρϑορ]ο᾽᾽᾽ μδὺ " ἰἸονί σὴν δοοθριθα 4}} ἐμαὺ )οἰποϑὰ τμϑιμβαῖνεβ υηΐο 
1Ππ 6 πὶ ̓̓ πογο Ροββὶ Ὁ]6. Τὸ διὐθηιρί, ΒΟΎΘΥΘΓ, ἴο Ηχ (μ6 ἀδῇθ οὗ οοτπροδί(ἰοη πιοῦο ΘΧ δου (Π δ 
ἔπ βαγίης ὑμδὺ ἰξ ἰοοῖκς ρίδοθ ἀυτγίησ [818 ᾿πίογναὶ οὗ δθοιιῦ ἔοΓΓΥ γόδγβ, --- . 6.) Ὀδῦτγοο ἴ[Π6 ἀρ δ 
οὗ Φομβηὴ Ηγτγοδῆυβ δηὰ ἴθ οαρίυγο οὗ Φαογυδαίθπι ΌὈΥ ῬΟΙΏΡΘΥ, --- αἰσῦ, ΡΟΡ Δ ρ8, Ὀ6 08} 
οΠδτγδοίοσίζοα 85 νθηςυγθβϑοῖηθ. 8.}}} [86 ϑαγὶγ οχἰϑίθηςε οἵ (86 ργοϑϑηῦ ἰγδηβίαιΐοη 88 τϊϊηθββοα 
ἴο ὈΥ ΦΔΦοδθορμυ8᾽ 86 οὗ 10 ἃπᾶ βοῖμα οὔμοὺ οοηῃβίἀδγβίίοηβ ἀθγῖνϑα ἔσο [Π6 ἈἰΒύΟΥΥ οὗ [86 ρογοὰ 
ἰιδ6} 6 πουἹὰ Ἰεδαὰ 8 ἴο Ρ΄δοο ᾿ἰῦ δοιηο υμβδὺ ὨΘΆΓΘΣ ἴΠ6 ἔογηον ἰμδῃ ὑμ6 ἰαϊῦοτ οὗ 8686 ἔτο 6χ- 
ΤΡΟΙΏΘ68. 

Τ1ὴε Ογεοῖ Το απα Αποὶοηΐ εγειοηϑ. 

Το οἱ οεὶ ατοοῖκ ΜΆ8, οὗ οὖν ὈΟοΟΚ ἃγὸ ἴδ βἰπαιιὶς δὰ ΑἸοχαηάγίπθ. ΤΉ ἔοσπιον οοη δίῃ 8 
οὨ]γ {μ6 ΕἾγει αμῃὰ Βουγδ Βοοῖα οἵ Μαδοοδῦθεβ. Τδθ ἰδίου ὑμ6 θπγο ἔουυ. ΤῸ Βοαιδη (δ χ- 
(ἠη6) οἀϊοίοη οὗ [6 Ὀοοκ 8 Ὀαδθὰ οὐ Μϑ3. ηοὺῦ ον Κοονη. Τμὸ ν᾽ διΐσδῃ Οοάοχ ἀοθ8 ποῦ 
οοπίδίῃ 1 ΜδοοαθΘοΒ ΠΟΥ ΔΗΥ͂ ΟὨ6 οὗ [86 τοπιδϊ πίῃς (ἄγθθ, ΔΙ Πουσὰ τ δΏΥ οΥἰ 68 δηα σοΟπμθῃ- 
ἰαίογα, ἱποϊαἀΐης ονθὰ Μίοδδο 16 (εξ. Οοιίοι, Ρ. δὅ2), αν οεἰϊθά (πὸ τοδαΐηρβ οὗ (μ6 ϑίχ(ληθ 
οἰϊοίοη 86 ἰμβουσὰ πο τοῦθ ἴμοβο οἵ {Π|8 ἕαπιοι8β Μ8. Οοάοχ ϑἰηδί(ουθ, παῖ ΕὙ ΊΖΒΟΒ6 ἴῃ 
εἱδ οὐϊείοη οὗ ἴμο ὑοχῖ πδαιθβ Χ',, Θοσγεβροῦ δ ζθηογα ν πὶ Οὐ οχ Διθχδηάγίηυβ (111.). ΤΊ 



480 ΤῊΕΒ ΑΡΟΟΘΕΥΡΗΑ. 

ΤΟΓῸ ἰπρογίδην οὗ {16 β' χίθθη οοάϊςϑβ οὗ {πΠ6 ργθεβηῦ Ὀοοῖς ἱπ [86 Ηοΐπιθ8- Ραγβοηβ᾽ δαἀϊοη οὗ 
{0 ΧΧ., τὸ ἤᾶνο δἰγοδαγ ἀθβογ θα ἴῃ [86 Οσεηογαὶ ]ηἰγοαμοίϊοη. ΤΏ Ὀαδὺ ἰοχὺ 18 ἐουηὰ ἴῃ 
111. Χ. 52. δ6. 62. 106. 107., το 4150 ΒΏΟΥ δῇ ἰθηθῦ οοῃηθοίίου τ οηθ δῃοίμοσ. Νοχι ἰὸ 

ἼΘΙ σοπη6 19. 64. 98., πὶῖ (πὸ ὐγτῖδο νογβίοῃ. 
ΤΆΘΓΟ 8.6 θαυ ὕντο οἷά νϑυβίοῃϑ οὗ 1 Μδοσδῦθ68 οχίδηϊ, ἃ [,8δ[1π δηὰ ἃ ϑγτίδο. ΤΠ6 ἔουτηοῦ νὰϑ 

τοοοῖνρα ἰηἴο 1π6 γαυϊσαίθ Ἡτμουῦ βρθοΐα] τον  βίοη ἔγοτῃ ὑπ ΟἹὰ 1,.ϑη. [πὶ 18 ογἰσίπαὶ ἔοτπι ἴἃ 
Ο8Π|6 ἔτοτὴ ἴ86 ατθοὶκ δῃα οἰ 86}} ΘΟΥΤ ΒρΟΠα8 πὶ 1ζ. 1 ἼΠ16 Ομ ββί οηβ, βἀ αἰ ἴοη5, ἀπά ἀονίαἰίοπδ, 
νὴ ΒΟ πα 66α ΓΘ Βοηο συ μδὺ Ὠυ τουδ, ἈΓΘ ΓΆΓΟΙΥ οΟὗἉ ΒΡ6Ο1Ά] ἱπιρογίϑηςθ, δηἃ τ ΔῪ Ὀ6 ἀτι6 ΤΏΟΓῸ ἴο 
δον σμδηροθ ΘΟ [86 νουβίοῃ 85 βυβογοαὰ ἴδῃ ἴο οτἱυῖπαὶ ἔθ 0]8 οὗ ἰΓδποϊλιίοη. ὙΠΘΓΕ ἃγε, 
ἴῃ ἔδοῖ, ὕπνο υϑοθηῃβίοηϑ οἵ [1}18 σογβίοθ. [π δααϊτίοη ἴο [86 οοϊηηοη οὔθ, ϑαδδίϊοῦ ρυ Ὁ] 5 ποα 
(Βιδιϊογιη. ϑασγοτωπι Γιαἰϊπα Ῥεγβίοποβ Απιίγια, οἴο., μοί πγβ, 1789-49:; Ῥασγίβ, 1751, ἰϊ. 1018, 
844.) ἴον ἴ86 ἄχϑι {]τίθοπ Ἐμαρίοσβ, ὩΠοῦΠ 6. ἔτοπι ἃ Δ85. Ὀοϊοησίησ ἴο (86 οἰοἰδίον οἵ δι. (ο- 
τη ἴῃ ΑΓΒ, ἀπ Κπον 88 “ 5. στ. 1δ.,᾽᾽ Ὑΐο αἰ ογοα σοῃβἰ ἀοΥ  ὈΪΥ ἔγοπι ὑππ6 ἔοστηου, 

δ πο ἢ ΒῈ τοραγθα ἃ8 8Δῃ ΑΓ] ΟΡ ἔογη οὗ ἰϊ. Οὐἱπηπλ, Οἡ 186 ΘΟΠΙΊΓΆΓΥ, δῃὰ [ο]]ονίησ ἰσι 
Καὶ], μανθ σοργθβοηΐθα τμδὺ δα δον μ6]4 τ} 18 ἰαχὶ ὕο Ὀ6 {1 ΓΟΒυΪυ οὗ 8 ἰαἰοὺ δἰϊϑιρὶ ἴο γον ϑθ 
186 ἰοχὶ οἵ (Π6 γυϊσαῖθ ου ἴ86 Ὀδδὶ8 οὗ (8:6 ἀτγϑοῖς. Βυὶ ἰ{ τγᾶϑ υπάοιυιθιδά]γ [86 ἰοχὶ οἵ [}6 
Ψυϊσαῖο τίς ἢ ΘΑΌδοου τοραγαθα 88 {Π6 τουϊβοα οὔο (οὗ. Ὑ 6}16, Εἰηπεὶ!. ἐπ ἀἱό Πειοτοξαηοη. 
Βιϊελεν, Ῥ. 26, ΒΓ Πῖ5 Ἰδησαδρθ ͵β αυοίξα ἰη 185. οὐ σίπ8] ἔοτ). Μογθϑονθσγ, ἴΠ6 ὑθχὶ οἵ {86 
δι. ἀοτγιημδίη ΜΆ. 18 8 βυϊοίθης υϊημοββ ἴοῦ 86, ΕΓ ΖΒΟΒΘ βαυβ οὗ ἰΐ ({δγὶ 4ος. Κ΄. Τ΄, 
Ῥγῖ., Ρ. Χχ.): 8δεα {{16 δἰ... . φόηθγε αἰἱσεοηαὲ ΛΟΥΤαἷοΟΥ οἱ νογδογιῶπ ἰόχίιια σγΞοΘ ἱοπασίον, δῖα. 
Βοίδ) γθοθηβίοῃβ ὙὙ6ΓῸ δου  ἀ ΠΥ τδά6 ἔγοπι ἴΠ6 ατϑοκ, πα ὑπθῦὸ 18 πὸ β8ι]βίδοιουυ ουϊάθησα ἴῃ 
ΒΌΡΡογχί οὗ (δ)6 ορἱπΐοη οὗ Οὐυγι88 (ΤλΑν Ναπιο Μαοσλαδεε, Ρ. θ)., ᾿παὺ Φϑτοιηθ ΟΥ ΔΩΥ ΟἿΘ 686, ἴῃ 
οἶσμον οἵ (Πθιη, ἢ88 δἰτϑηηρίθα ἃ γονϊβίοπ οἡ [86 Ὀδβἷς οὗ ἃ διρροβοὰ Ηδῦνον ἰοχὺ [Πθὴ οχίδηις. 
ΤῊ6 ῬἈαβί ἰοχὺ οὗ {88 δσοιημου [μδιΐῃ νογβίοη ἰδ ἔουιπα ἴῃ (μ6 Βιῤίϊα ϑαογα 1αἰέπα Κεί. Τ εἰ απιδηξὲ 
Ηἱδογοηψηιο ἐπίονυρτοία ἐς Απϊγυϊεδίπια ΑΙ ἀοϊοτγίίαί6 ἴα διίολος ἀεφεογίρία, ὉΥ Ἠσδγβϑο δπὰ ΤΊβοΣ- 
Θηθογί, [,.108., ΒγοΟΚΒδυβ, 1878. [ἢ {818 οἀϊυίοη δομς πεῖ [86 ΟἸοιηθηϊίηο ἰαχὺ (Βοιηο, 1592-- 
1861), ἀγ6 σίνϑη ἰδ6 τοδάϊηρβ οἵ Οοᾶθχ Αμπϊδιΐηυ8. Βοβία 68 (86 ὕπο σϑοθηβίοηβ οὗ ἐμὲ [,β(ΐη 
δῦονς τϑίοσσϑα ἴο, 8 ἔγδριρθῃῦ οοηβίβίϊῃσ οὗ βἰχίθθη ψϑῦβθβ οὗ {Π6 βθοοηά ομαρίον (49-64), μΔ8 
Ὀδθη Ῥυ 886 ὈὉγ Μαὶ (ϑρέοϊ!. οη,., ἴοτα. ἶχ., ΑΡ. Ρ. 60), ἴῃ νῃῖς αὶ ἃ ἩΒΟΪΪγ αἰ ογοηὶ τοπάθγ- 
ἧπρ ἰ8 ἔοι. 108 οτἱ σΐη 8 ἀπκπονη, Ὑμ6 ϑυτγίδο νογβίοη (Ἰψοηά. Ῥοϊγρ]οῦ, νοὶ. ἷν.} τε ἢ 88 
ΓΟΤΙΏΘΥΪΥ ΒυρΡροβθὰ Ὀγ βοιῃθ ἴο 6 ἃ αἀἰγϑθοῦ οἴἶβρτγίηρ οὗ [πὸ ΗΌγαν (οἴ. Θαρθοῖλ! γ, ΜῈ ΒΔ 6] 18, 
Τεωίολε ἰὐδενδείσιιπς 465 Ἐτϑίεη Βυοὴς (ον ΜῈασοαδᾶσν, Υ οὐτϑᾶθ, ὑ. χ.), βίποθ [88 πιδβίθυϊυ οοἷ- 
Ἰαϊϊΐοη Ὀγ Ττοπάθὶθηθυγρ (Ῥνὶπιὶ Διδγὶ Μαοσοαὺ. Οταοὶ Τοχίινβ σιη, Ῥογϑίοης ϑυγίασα Ο'υἰαίδο 
ἴῃ ΕἸΘΒΒΟΓἢ᾽ 8 ρογίογίωπι ζ{ἰγ Βιδίιδελε ὡπὰ Μογσονίπαἰϑοὶθ 1, ἰοταίμν, χν., ῬΡ. δὅ8--158) 18 υπϊ- 
γ ΥΒΆ]ΪΥ δοϊζηοπ)]οασοά τὸ ἤᾶνα δργαπσ ἔτοπι [η6 αἀτοοκ. Τὴ σογγοβροηάθῃοθβ, ἱηἀθοά, δα 
ξουπὰ ἴο Ὀ6 τηοϑὺ τρᾶυθα, δηα πο Οἱ 6. φοποϊβίοη 18 ροβϑὶθ]θ. Ἐνθϑη ἴἢ6 δβρϑοΐβὶ ἔογηι οἵ [86 
αγϑοὶς ἰοχί, τυ ο ἢ ἱμργΘ5866 ἰϊβεὶ ἢ οὐ {ΠπῸ γτγίδο ἰγϑδηβίδιοη, 18 81}}} ἀἰβοονογδθ]α ἴῃ 186 Μ55. 
19. 64. 98. ΤΙηδίδῃςθβ ἴῃ ἩΟὮ ΠΟΥ 876 10] ονθὰ ψογὰ ἔὺγ σογὰ ἃγὸ ηοῦ σχαῦθ. Τἢ6 Ὡδπιθβ οὗ 
ῬΙδοΘϑ 8.6 80 ρίνθῃη, ΒΟΎΘΥΘΥ, ἴμπδὺ ἰὺ 18. ἱπέογσθα (86 ἰγδηβίδυου τηυϑὺ ἤδνθ Ὀδθη βοαπυαϊπιοα 

στ Ἰμθη ἰη ὙΠ οἷν θην 10 ἔογη. ΤὨ18 ἔδοῦ σῖνοβ [86 νϑγεΐοῃ 8 Ῥθου δ ν]ὰθ ἴοσ δχοσοίίοαὶ 
Ῥύτροβοϑ, δηὰ δὲ [π6 βϑῖθ {126 ὈΘΑΓΒ ὙΠ Π688 ἴΟ 118 στοϑῦ 8.68. 

Οαποηϊοαὶ διαπαϊηρ. 

Α8 γ)͵ῥὰ ᾶγθ δίγεϑαυ ποιϊοθά, [Π6 δίμαι οἷς Οοάθχ οοπίαῖπβ οὗ [86 Μϑοοδῦβϑδῃ Ὀοοΐα ΟὨΪ 
116 Βτϑὺ πὰ ἔουγ!. ΤῈ Ἰαίϊοσ 18 ἀττδησοα ἴῃ ἃ βεραγαῖο βοοϊΐοη τὰ (ἢ6 δλερλογά οἵ Ἡδτ- 
Τη88, 838 ἰβουρὴ ἰΐ δὰ οΥἹσίηδ}}Υ ἔοστηθὰ πὶ ἰδ 8 ΔρΡρΟπάϊχ ἴὸ {π6 οδηοηΐοαὶ θοοκα. ΤῊΘ 
ομΐββίοη οὗ [η6 βουθῦδὶ Ὀοοῖβ οὗ [86 Μασσοδῦθοβ ἱπ ἴῃς ναιίοδη Οοάοχ 18. τοπιΆσκϑῦϊα, βίποο ἱξ 
οομίβῖ 8 4}1 [86 ΟΥἾΘΡ ΔΡΟΟΓΥΡΒΔὶ τυ ἶπσϑ. [0 15 ουϊαθηϊ, τηογθονοῦ, {Ππ4| [6 ἔογημοῦ οου]ὰ 
πόνον ὮδγΘ ζογπηθα ἃ ρᾶτῦ οὗ ἴθ. ἴῃ {μἰ8 τοβρεοῖ, 88 τῦρ}} 8ὃ5. 'π ἴ6 ροβίιίοη οἵ τ6 Βοοκ οἵ 
Ἐβίμοῦ, ποχῦ δέϊοσ (πὲ  ϑάοπι 977 διγαςῆ, τ 18. ἴῃ ΠΔΓΙΉΟΩΥ ὙΠῚῈ [ῃ)6 οδηοι οὗ Αἰιδπδβυβ (εἶ. 
ὙΝ οβίοοίί, Βέδίο ἐπ Ολωγοῖ, ΡΡ. 161, 804). 1η (οάοθχ Αἰοχαπαγίπυβ [86 ἔουν ὈσΟΚΒ οὗ Μδοοδ- 
668 ἔοϊ ον ἴῃ ογάθυ, αἴθ ὔζγα διὰ Νε)ιθιηΐδῃ δηὰὶ Ὀοΐογθ ἰλ6 Ῥβαίθευ. Τὴ6 δυτδηροηιθῆξ 
μα ϊοαῦθβ {πδὺ [86 γ΄, ἴῃ σοπποοίίοη τῖῦ βίον, Τοὶϊ, ἀπὰ Ψυα 11}, ττεγο τοραγάθα 85 ἑογιηΐηνσ 

8 Δρροῃαϊχ ἴο {86  ηἱδιογῖοαὶ Ὀοοῖκβ οὗ ἴπ6 οδποι, δὰ 85 ὑμοιηβοῖνθθ ποῦ ργορϑυὶν οδποηΐοϑιὶ. 
Τρ8 Υἱοῦ ἰ8 βίγθηρσιμθηθα ὈΥ [86 ἴδοι {]}|4ὺ Ῥγέβαιοπι δὰ Δ σοἰεκαδίϊσιια ΔΥΘ δἰτηλ  ΑΥΥ ἀγγαηροαὰ 
ἴῃ (18 σοάοχ νὶτ τοδρθοῦ ἴὸ [16 Ηδρίοσταρμα. [ἴὰ Οοίοχ ΟἸασγοιποπίδηυβ ἴἄγθθ Ὀοοκθ οὗ 
ΜδοοαθΘ68 816 ἰουηά, [μ6 οη6 οἰηῃἰτοα Ὀοίυρ [Π6 (ἱγά. ὙΤΠΘΥ δγο ρμίδοθα δἱ 86 οπὰ οὗ τὴ 
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ΟἸΪὰ Τεβιδιηθαὶ, ποχὶ δἴξον Πδηϊοὶ, ἴῃ 8. βουῖθβ οὗ Ὀοοκβ [μδὲ ἱποϊα θα, θθβὶ 68, 5 υἀλ1}, Εβάγαβ, 
ἘδΊΒΟΡ, 00, δὰ Τοῦὶ. Τΐβ ρμοβίτοι ττᾶ8 ἀοι θ01688 πιθδηῦ ἴο ᾿μα ἰοδίθ ἤθ γα, 88 ἰὴ [16 68868 

τηθητἰοηθα δΌονο, (μύ {116 ὈοοΪκ8 ψγογο ἀθβίσηθα ἔογ θοοϊ δἰ βυϊοαὶ 186 ΟὨΪΥ. 
Ὗγε δηὰ Ῥὺὲ νογῪ ἔθ ἰγϑοθδ οὗ 1 Μδοοδῦθοβ διιοης Ογ βιΐϑη υγ ἴ6 γ8. οὗ [86 ἤγβι ΟἸ τ  βυϊδη 

οοηΐζατίθβ. 78 Πἰβίογυ, ἴου (80 πιοϑδὺῦ ρϑγί, ἰδ ουὐδί 6 {86 βρῆδσο οὗ ἱμοὶγ ἱπαυΐγῖθβ' [Ι͂ἢ {86 
80-08]]|6 ἃ «ΑἹροείοίϊο. (αποηδ, αὐτὶ. Ιχχχυ.,-- ὙὩοὮ, Βουσου σ, 8 ῬΓΟΌΔΟΌΪΙΥ 8 ἰδίον δααϊτοη, --- 
ἴσθο ὈοΟΪκΒ οὗ Μδοοδῦθθθβ ἅσγὸ τηϑηϊοποα διμοησ [Πο56 ἴο Ὀ6 γονογθα 88 “" ΒΟΙΥ,᾽᾿ δηὰ (ΠΟῪ 8.Ὸ 
Θαυπιογαίοα Ὀεύτψϑοη Εβίμον δὰ Φοῦ. [ἢ ἴ89 Οορίςο νογβίοῃ οὗ [686 Ἵϑῆοῃϑ (866 ὦ οί, οΓἢ 
ΟἸτιβιΐατι Α τιϊὶᾳ., Ρ.. 118) [86 Βοοκ οἵ Εϑιίμον 18 οαιϊ θά, ἀπὰ ἰμο86 οὗ ΤΟὈΐΓ δηὰ Ψ0ά }} ἀΥ0 
Ρυϊ ἰῃ 186 ΡΪδοθ οὗ 86 Μδοοδῦθθβ. ΕἌγμοΥ οἡ ἰῃὴ6 ὙΟΓΒ οοοὺγ : “' Δπὰ οαυἱΐ οὗ {μ6 ὕγέέδάοπι 
οὕ ϑοίοπιονι δὰ Ἐϑίλεν, [86 ἴὮγεο Βοοῖβ οΓ Μ|αεσσαδεόδ, διὰ 186  ίδαοηι οΓ 1Ὃλ6 δὸπ οὗ διναςσῆ, 
ἐμπότο 18 τ υοἢ ᾿ἱηδβιγυοίίοι.᾽" ΟἸομθηΐ οὗ ΑἸαχαδηαγίβ τλκο8 ἃ ὈΔγῸ 4]  υϑίοῃ ὕο οὐνῦ του 88 086 
“Ὁ ΒοΟΚ οὗ {πὸ Μδοοδθφϑδη Βἰβίοτνῃ ᾽᾽ (ϑίγοηι., ἰ. ὃ 128). Τογυ Πἴδη, αΑ18ο (4 αὐ. ὕωά., ἱν.), Βῆλοννθ 
δοαυκϊηΐβησο πῖ ἢ [86 ὨἰδύονΥ οὗ ἴπ6 Μδοοδθθϑῃ νγᾶγ8Β. Ογίσθῃ, ἃ8 6 ἴδνθ Ῥγθνίουβὶν ΟὉ- 
δεῦνϑα, βρϑδῖβ οἵ [})}0 Ὀοοΐκ8 οὗ 16 Μδοοδῦθοβ 88 ῃοΐ ὑείησ ἱποϊμ θα ἴῃ [Π6 σδηοη οὗ (Π6 “6078. 
Ἑπεοθθΐαδθ, ἴοο, ἴῃ ἰδ Ολγοηίοίθ, βοραγαῖθβ ἴθ ἔχοι {86 “ Ὀἰνίπο δου ρίαγαβ,᾽᾽) Ὑ 8116 686- 
ΘΓ Βμονίησ ἰμαὺ Β6 γ͵δὸ3 ποῖ ἱσπογδηὺ οὗ {ποῖὶγ σοπίθηῖβ. (Οἵ, γαρ. Ευ., νἱ!. 3.) Αἰμδη- 
δϑῖι8, 88 Ὀδἔοσο γοιηάσκοα, ομἱΐβ πΠ6 Μδοοδθεδῃ ὈοοΐκΒ ἔσο ἢ18 ᾿ἰϑὺ δητγοϊγ. ΤὴΘ 881η6 18 
το οἵ Οτγασοῦυ οὗ Ναζίϑηζυβ ({ Α. ν. 8390), οὗ ΑἸρἈ]οο ΐι8, ᾿ΐ8 ἔγϊθπὰ ([ ἃ. ν. 395), δπὰ οἵ 
Ογτὶ! οὗ “δ6γαβαίθ (Τ Α. Ρ. 3886), 411} οἵ σβοπὶ ρυ 0} 1586 α οαἰδίοσιοβ οὗ (86. ΟΙΪά Τοβίαπιθηῦ 
Ἡτὶτηρθ. Εὔνϑῃ διβοῦς ὑπ ΑἸοχδηθγίδη ἔδίμουβ ἴ[μ6 8]]}υ8]οη8 [0 [86 Μδοοδῦθοβ δῖ αυϊΐθ 
Το. Ατοοης [δέῃ ἩΓΙΓΟΥΒ οὗ (86 Θαυὶγ συγ, Βυβῆηυδβ ([ 6. Α. ἢ. 410) γρΌΪΚοβ [86 “ Βοοῖϊς 
οὗ Μδοοδῦθθθβ ᾽᾽ διηοηρ “" ΘοΟἸ6ϑἐδϑίῖςα!,᾽ ἐπ ἀϊϑεϊηοιίοι ἔγομι ὁ" σα οηΐοα) ᾽᾽ ποῦΐκβ. {6 Γοπιο, 
85 δ νὸ}} Κποόν, ἰγδηβδίθα ποπθ οὗ (86 ΟΙὰ Τοδίδμιοης ΑΡοοσυρα 8ᾶν Ψυα } δηὰ Τοθίί, 
δῃηα δοοογάθὰ ἔἤθα ᾿ἰκο ἰ86 ΟὨΪΥ “ ΘοοἸοβἰββιῖςα] ᾽᾿᾽ ταῖς. Ηὸ πιθπιίομϑ {π6 Μδοοα 668 ἰῃ οο0Π- 
Βοοιΐου Ἡλ0 [μ666 το ΟΣ Ϊκ8 88 Ὀοΐησ τοδὰ ὈΥ {π6 σμυτοῖ, αἰ βουσὶ ὑοὺ μ6] ἃ ἴο 6 σδῃοηίοαὶ. 
(Οἔ. γα. αὐ 118. δοὶ.) Αὐυρσαβέϊηα δαἀνοοδίοα {86 ρῥυϊμοίρὶο ἐμαὶ [86 ὑβᾶσα οὗ [86 ρτοαίοδί 
ΠΌΤΟΥ οἵ ΟΒυγΟΙ 68 βμουϊα ἀθοϊάθ (Π6 πιδίίον οὗ [16 δυυ μου Ὑ οὗ {ἰπ βθνθγαὶ Ὀοοῖίκβ οὗ ὅδογρ- 
ἴᾳχθ. Απκηοηρ ψογκ8 ἴο Ὀ6 ἰδυ8 ἰυάροα, ΒΘ τηθῃτοηϑ ὕνο Ὀοοῖκβ οὗ Μϑοσδθθαβ, δοὴσ τὶ 
Φυἢ δὰ Τοῦϊ. Ηο Ὠἰηβοι, βοπόνογ, ἀϊαὰ ποὺ τοραγὰ [16 ζουτοθῦ 88 βιδπαϊηρ οα ἃ ἰϑνεὶ 
ὙΠῸ ποΥ 6 ὑδυ8}}γ δοιὰ ἴὸ Ὅ6 οδποηΐοδὶ, βίῃοθ, ἰῇ 8 ΘΟὨΠΌΝΘΙΒΥ ἩΐῸ (6 οηδιϊϑίβ τῸ 
αυοϊοα 3 Μροσδῦθοβ, Π6 σοι δγκβ ἰπαὺ [Π686 ποτ μα ἤθνοσς Ὀθθη σοοοὶνοα ἰηΐο [86 ΗΘΌΓΟΥ 
ἐδῆοῦ. 1 ἔδοξ, Βα εἰδβευίίθσο (106 Οἷν. Τεὶ, κνὶϊ!. 86) ἜΧΡνθββὶν ἀϊβοϊηρσαΐθμθβ ἰμθ ἔγοαι [86 
“ ἨοΪγ ϑεγίρίυγοβ,᾽" [6 γ μβανίησ Ὀδθθη δοοαρίθα ὈΥ ἴΠ6 ΘσἰἸΓΟΒ δἰ ΡΥ οὐ δοοουηὺ οὗ 186 ᾿ιἷ8- 
Ἰοστῖθβ οἵ τωδυίγτθ ὙΠΟ [ΠΟΥ οοπίδίη. Αὐ (16 Οουποῖ! οὗ Οδγίδασε (Α. Ρν. 897), δοορογαϊηρ ἴο 
δοη6 ΔΕ ΒΟΥ 168, [Π6 ὕνο ὈΟΟΚΒ οὗ Μδοοδῦθθβ πο γῸ Θηθπιογαῖθα διηοηρ (μ6 “ Ὠἰὶνίηο δουὶρ- 
ἰυτοθ.᾽ ΒΒυΐ, (ἢ 10 6 ἴγυο, ἰῦ 18 ἴο Ὀ6 ἰπῃογργοῖθα ἴῃ π6 Ἰ᾿ἰσῃῦ οὗ Αὐυσυδιηθ᾽ 8 δοίιιδὶ ροϑβι(ἰοὴ 
᾿ουσπηρ [86 τη δίζο" οὗ σἽδῃοπίοδὶ Δηα ππολποηΐοδὶ ὈΟΟΚΒ, βίηοθ δἷ8 ἰηθυθηοο ρῥγθαοιηϊημδίθα ἴῃ 
(μΐ8 οουποῖ]. ϑαθβοαασδπῦ ἴο {18 ρογοα 11:16 ὈθΟΚ Ὀοέοσθ 8 βμαγοά, ἰῇ σϑῆδγαδαὶ, [86 ἔοσίαπθβ οὗ 
186 τοπιαί πἰηρ τοσκ8 οὗ [86 ΟἹ Τοϑιδιηθηῦ ΑΡρόοσογυρμβ, οὗ πϑῖοι τ μδνθ δΙγοϑν Βροκθῃ 
δ ΠΟΘ Η0}γ. 
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ΤΗΕ ΕἸΒΒΊ ΒΟΟΚ 

ΟΕ ΤῊΗΒ 

ΜΑΟΟΘΑΒΕ ΕΝ. 

ΟΕΑΡΤΕΕΒ Ἷ. 

1. ΑΝ ἰΐ Βαρροϑῃοᾶ, αὐΐον ὑπαὶ ΑἸοχαηᾶον, {ὴ6 Μαοθάδοπίβῃ, (Π6 8οῃ οἱ ῬΆ]Π]Ερ,} τῆο 
σϑῖηθ οαὐ οὗ ἴ6 Ἰαπᾶ οὗ ΟΠ 1πι, Ὠδα δια θη Πδγίυβ Κὶπρς οὗ {86 Ῥδγβίδηβ διηὰ 

2 Μράᾶεβ, ἐπαὺ Π6 γοϊρτιϑα ἴῃ Ἀ18 βίθδα, θοΐῃρ ργϑνυϊουϑ)υ 3 ονὸσ ὕσϑϑοθ Απμπάὰ δα παροὰ ὃ 
ὃ ΤΊΔΏΥ ὙΆΙΒ, ΔΠα ὝΟΩ ἦ ΤΩΔΗΥ͂ ὅ Βίτοπρ' Π0]48, δπα 8]θν Κίηρβ ὃ οὗ (86 δαγίῃ. Απὰ οἷ 

νγοηῦ ὑΠΓΟῸΡὮ ἴ0 {Π6 Θηα8 οὗ ἐπ δατί, δῃα ἴοοῖκ 80Ρ0118 οὗ 86 του]ζυαθ οὗ παιίίοῃβ ; 
84 " (Π6 ΘΑΓΙΝ γγᾶ8 αυϊοῖ Ὀδίοσο ἢ. Απᾶϑ Π6 γγδβ Ὄχδὶ θᾶ, δῃηα 8 μοασί 38 

4 ἸΠἰ6ὰ ἃρΡρ. Απᾶ δα ρσαίπογθα ἃ ΥθΥῪ ρτϑαῦ ἈΣΤΩΥ,}9 8Ππ4 Τ]Θα ΟΥ̓ΘΡ ΘΟΘΠ ΓΙ68, δηὰ ἷὲ 
ὅ πϑύϊοῃβ, δα ΚΙΏΡΒ ; δηα {Π|6Υ 152 Ὀδοδτὴθ (ΥἹ θυ δ 68 ἀπίο Εἶτη. Απά δἴϑυ {8686 ἐλέπρε 
6 Π6 ἴ6]] βἰοκ,}8 αῃᾶ ρογοοϊνοα ὑπαὶ πα πψου]ὰ ᾿ ἀἰθ. Απα 1δ Πα ο81164 Ηἷβ βουυδῃηίΐδβ, 

[8086 (μαῦ γγϑῦθ αἰ βεϊρτιϊβῃθα ἀπα ῃδα Ὀθθὴ Ὀσουρ!ιῦ ἀρ τ 1} 16 Ὠΐαλ ἤτοσα ἀὲς γουίῃ, 
7 δῃη4 ραδγίθα ἢΐ8 Κἰῃράομῃ διηοηρ ὑπθῃ), τ Π1]6 ἢΘ τνγὰ8 γϑί αἰῖνθι. Απμπά "ἢ ΑἸοχβπάοῦ 
8 τοῖὶσηθα ἔνγοῖνθ γϑαγβ, δηᾶ αἰθα.} Απᾶ ἷθ βογυνϑηΐβ ὈΟΓΘ Γ]6 ΘΥΘΓῪ ΟὯ6 ἴῃ 8 Ρ]806. 
9 Απά εαἴδν μἷὶ8 ἀθϑαίῃ {ὑπ Ὺ 4}} ρὰΐ ογονσῃβ ἅροη {ποιηβο]νο8, δπα ᾿5 {πιο ῖῦ 8008 δί(ογ 
0 ὑπ θπὶ, ἴοΓ Ὁ ΤΏΔΏΥ ὙΘΆΓΒ; Δηἃ {ΠΥ ἀϊά την ἢ 6υ]} 5 ἴῃ (6 ϑαῦῖ!.. Απά {Π6 ΓΘ σβϑτὰθ 

ουΐ οὗ ἰμθῖη ἃ β᾽ 7] βῃοοί, Απυϊοοθυβ ἘΡΙρ ἤδη 68, 8 βοὴ οὗ Κη Απιοοδαβ,23 το 
ἢδα Ὀθθη ἃ Ποβίαρθ δὺ ΕοπΘ ; 8πα ἢ6 σοὶρτιθα ἴῃ π6 Βυπαγθα δπᾶ ὑπ, δπὰ βουθηίῃ 
ΥΘΆΓ οὗ {π6 Κίηρσάοτῃ οὗ (Π6 ατροῖκβ. 

11 [Ἃ}«{«ὴ ἔΒοβ6 ἀδγ8 ψϑηὺ {Π6γ6 ουέ οὗ 18γ86] δροβίαίοβ, δηὰ 53 ρογβυδαθα τηϑηγ, βαγίηρ, 
Τ,οὐ ἃ8 ΡῸ 84 Πη8Κ6 ἃ οονϑηϑηΐ “' τ] [ἢ6 πϑίϊοηβ 5. {πΠδὺ 86 τουπὰ δϑουϊ τ; 0ῸΓ 

12 βἷποα ἷὸ βορδγδίθα Οὕγβον 8 ὁ ἔγοτῃ {πϑῖὴ σγὸ ἢδνο μδὰ τηποῇ ἐγοι Ὁ]6. 7 Απα [}9 
18 τηδίίθι ρ]θαβϑα {θη}. Απα 39 οογίδίη οὗ [6 Ῥθορ]β ἀβθοϊαγθα ὑῃθπΊβθῖγ 8 ΓΟΘΑΥ͂ ἴο 

5ο, δῃ ψγϑηΐ ὃ) (0 {πὸ Κίπρ' ; δῃᾷ 6 σᾷνθ ἔπη Δα  ΠΟΓΙΥ [0 Ὀγδοίῖοθ δ᾽ 0Π6 ΟΓάϊ πΠΟΘ8 
14 οὗ [86 Βοδίμθῃη. ἀπά 85 [Π6ὺ θυ}}0 ἃ συτωπδβίυσῃ 8. δ 6 γι βα θη δοοογαϊΐϊηρσ ἴο [9 

γοσβ. 1-8. --ἴΕα. Υ. : δοη (τόν ἰδ οτη ρα Ὦγ 19. 64. 98.) οὗὁ ῬὨΐΪΠΡ, [6 Μαοοάοπίδῃ. 3 [Πὸ ἥτεϊ (πρότερον ἰἱ86 δΔἀορί δὰ 
ὉΥ Ἐγίἔχβομο, ασίτημι, δῃὰ Καὶ! ἴγοια 111. Χ. δ2. δ. δ6. 4]. (ο. ΑἸά. ; ἐεχέ. γεε., πρότερος. Οτίτηπι ποὐ]ά ἱπκοχὲ δέ δίξεσ 
πρότερον. ὃ διδηιδάο. 4 δὴ. δί(οπιϊί(οὰ ὉγΥ 111. Χ. 28. 44. δ2. Δ).) 6 ἐφε κίημε. Ἴ οχπῖίς Ὠο. 8 τοοῖκ 
ΒρΡοΪ]5 οὗὨ ΤἸΏΔῺΥ (πλήθονς) δίΐοηκ, ἰῃδοϊηυςἢ (μδὲ (καΐ). 9 ἩΠΟΤΘΏΡροΟΙ (28. οὐ δ καί). 

οτβ. 4-0. --ἸΘ ΑΟΥ. : κειϊμοτοὰ (συνήγαγε : συνήῆξεν, 1171. Χ. 28. 44. δδ. 4].} ὁ πιϊσ! σους Ὠοκὲ. 12 (οπϊἐοὰ ὮΥ 

Χ. 28. 44. 62. Δ].) 11 κί ηρ (πδιᾷ., ἀἰπχάομβ. Οοἀά. 111. 23. 44. Δ]. ο., τνραννιῶν), ΨΟ. 12 (Βφο Οὐ.) 
34 ΒΒοι]ά. 156 ἩΓηογοΐοτγο. 16 “μεὰλ αὲ τῦετὸ ἈΟΠΟΌΤΣΔΌΪΘΟ, απο λαά δέεη Ὀτουρηῦ Ρ πῖθλι (ἐ62. γες., συντρόφους 
Ἐτνϊίσεασμο, τί, δηὰ Κὶοὶ] δάορι συνεκτρόφονς ἔγοτῃ 111. Χ. 28. 44. δδ. 62. αἱ]. σο. ΑἸ]ἀά.} 

ὕοτ.. 1-9. --ἸΤΆΌ Υ.: 80. 18. ἐλεπ ἀϊοά. 10 θ51Θ. .. .80 τώ. 0 ογηϊία ἴοσ. 21 9Ὑ]}6 ΟΓΟ τα Ὁ] Εἰ οὶ ἰφά. 
γοτβ. 10-12. - 3 ΑΟΨ. : πίεκοα τοοῖ (ῥίζα ἁμαρτωλός. 1 ἰδΔκο ἴΠ6 οττηοσ ποτὰ, ῖι ατίσοπι δῃὰ Καὶ], 1 π0 Θ6Ώθ0 

οὗἨ “διοοι:." Οἵ. Εσο]υκ. χὶνί!. 22), Απεϊοομυκ σεσγπανπεα ἘΡΙΡΏΔΙΘΒ, βοὴ οὗ Απιοοδβὺδ ἰδο (11. Χ. 19. 23. 44. 106. δ]. 
Οο. δνὸ ἴδ δ.ίίς]6) κίῃρ. 25. τυϊοκοὰ τηθὴ (νίοἱ παράνομοι. ΤΏΟΥ ΓΟ ΡΟΣΒΟΏΒ ἮΔΟ Βο]ὰ [89 ἰὰνν οὗ οδϑα 'ῃπ Ὠ0 
Σοδροοῖ, δροκίδίθ, δβῃὰ ἤθη 6 ν61Ὸ σοχαγὰθὰ 88 Ὀδλὸ δῃ ὰ ὈΠΎΟΣΙΒΥ) 80. (ἐδ ποτὰ διαθήκην ΒΟΟΙΠ5 ἰο δῖ ἃ 

ΒΟΙΠΘΎΙΔΙΟ ὈΓοδοΥ οΘηΐπρς οσο. Οἵ. τος. 16. ΤΟΥ γοβοϊυϑὰ ἕο ΣρΔῖΘ ΘΟΣΏΣΔΟΣ ΟΔῸδ6 τὴ 8 ἐμο οζείχη ροορ δα δϑους 
161.) 35. Βοδίθ θα (ἰ1 ἰδ ποὶ ᾿ἰχοὶγ τπδὲ ἔμ Ὺ του ]Ἱὰ μδτο ὑπο 5Ό ἢ ἃ νοσὰ). ἔΓἔἐ. ἀορδσίοά. Ἐ] βοῖτὸνν (1. 'πᾶην 
εοἱϊΣ λαῦε ουμπα ι2)].͵ 58 80 λ΄ ἀογίοα..... ἐμ πὶ ἯΘ6]1 (καὶ ἠγαθύνθη ὁ λόγος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν͵, " Απὰ ἔδεε τοδὶῖοῦ 'νὸπᾶ 
Ζουῃὰ κοοά, δοοπηδὰ κοοὰ, ἰἢ ἐμιοὶν θγ68᾽»"). 

γόογε. 18,14. --- Ὁ ΑΟΥ͂,: ΤΏοΩ. 80 ποῖ 30 1οσταρὰ λεγεὶν (προοθυμήθησαν ΞΞ ἐλοῷ τονε γοαάψ, "γιοατά, εαρφεν), ἴδδὲ 
[ΠΟΥ ᾿οπΐ. δὶ ὍὨΟ...... Ἰίοθηοθ ἰ0 ἀο αἴ εἾ. 82 ψ Βογουρος. 83 8, Ρ]8Δ06 οὗ Οχοχοΐδο. 

1 



1 ΜΑΟΟΑΒΕΕΒ. 488 

1ὅ ουβίομῃβ οὗ (Π8 Ποδί θη : δᾶ Π6Υ ἦ τηδᾶ6 {]ΠἸΘ ἸΏ Β6 1 γ68 1Ογοβκίηβ,2 δηᾷ 7611] σὰν ἤτοι ὅ 
186 Ποῖγν οονθηϑδηΐ, δπάὰ γοϊζθα ἐμθιωβϑῖνθβ ἴῃ σὴ ὁ Γ06 Ὠδαίμθη, δηα 8014 {ΠἸ|θπὶ- 
Β6Ϊν68 ὅ [0 4ο (1Π6 6υ]}." 

16 ΑμαΤ {δ6 Κίηρσαοτῃ νγὰβ ΘϑιΔ Ὁ] 56 ἃ Ὀοΐοτο Απίοοϊιβ, δὰ Βα ῃδα {π6 ὑβουρδυῦ ἰο 
ὈΘθοομηθ Κίηρ οἱ [16 Ἰαπά οὗ ργρί," τ88ὺ Π6 τηῖρηῦ παν ἀομπιϊηΐοη οὐοῦ {Π6" ὑνὸ 

17 τϑδϑὶηβ. Απα 10 ἢ6 Θθηϊδογϑα ἰηΐο Ερσγρὶ, τὶν ἃ στοῦ την] 46, τ ἢ Θμαγοίβ, δπά 
18 οἰθρῃδῃίβ, δηα Πογβθιθῃ, Ἀπ ἃ ὑγϑαῦ παυγ.}} Απᾶ (Π6Υ πναρθα 5 ΔΓ δραϊηϑβῦ 

ῬτΟΙθν 15 Κιηρ οὗ Εργρῦ; δῃὰ Ῥιοίθιωυ ἰπγπθᾶ δρουῦ Ὀοογθ (6 Ὠἷπ, δῃὰ δα ; διὰ 
19 τηϑηὴν ΜΓ πουπαρα ἴο ἀραῖ. 5 Απά {ΠἸ|6Υ ἴοοῖς ροββϑβδίοη οἵ 15 [6 ἔουυ ῆθα ᾿7 οἶτ168 
20 ἴῃ [6 Ἰδπὰ οὗ Εργρῖ, ἀπά ἢ6 ἴοοῖς [86 8ρ01}5 οὗ (6 Ἰαπᾶ οὗ Εσγρί,.5 Απὰ δἵίοσ ὑπδὺ 

ΑἸ οσἢ8 μδα βιηϊ θη Εργρί, μ6 γοίαγπϑα ᾽᾽ ἴῃ [6 Ὠαμπατοα ΤΟΥ δηὰ (Πϊγα γὙγ68γ ; 
8ἃπα ἢθ Ἢ γγϑηΐ ἃρ ἀραϊμϑὺ ἴβγ86], δῃὰ ἢ6 νυϑηῦ ὉρΡ δραϊηβὺ 1 “6 Βα] θὰ τ] ἢ ἃ στοδῦ 

21 τιυ 46. Απαὰ ἢ δηϊθγθα ἴῃ ΔΥσορΆποα 32 ᾿ηΐο ὑΠ6 βαποίαδγυ, δπὰ ἰοοῖ “5 ([Π6 φρο] άθῃ 
22 ἰίαγ, δπα {Π6 οδῃα]θϑίϊοὶς οὗ ᾿ἰσῃΐ, δηα 411 116 νθ5886}8 ὑπογϑοῖ, δῃα ὑπ ἰ80]6 οὗ [89 

ΒΗΘ ΓΟϑα, δηα [Π6 ρουσίπρ᾽ ν6886]8, δῃα {16 νἱ8]8, δῃᾷ (Π6 σθηδοῦβ οὗ ρο]α, δῃὰ [ῃ0 
ΨΆ1], 8η4 [86 ΟΥΟΝΏΒ, δΔηα (Π6 σο]άδηῃ ογηϑιηθηίδβ ὑμαῦ ΟΓΘ οἡ (δ6 ἱγοηὺ οἵ 235 {116 ἰδιὰ- 

22 ρῖθ; διῃᾷ ἢθ βοδ]ϑὰ 4]] ἐδ6 σοία “"" οἵ. Απὰ μι ἴοοὸκ "' (Π6 ΒΙ| γϑοσ δπᾶ [Π6 ρσο]ᾶ, δῃὰ {ῃ9 
24 ρῥγδϑοίουβ γ6886]8 ; δῃὰ Ξ ἢ ἴοοῖκ ὑπ6 μι ἄθῃ ὑγθαβαγοβ ψ Βοἢ Π6 ουπά. Απα δᾶν- 

ἴῃὴσ ἵΔ Κη 4]1, ἢ6 ἀδραγίβα ἰηίο [8 Ἰδπᾶ.5 Απᾶ [6 τηλᾶδ ἃ 33 τἸηβββϑογθ, δΠ ΒρΌ ΚΘ 
25 ὙΘΓΥ͂ ΔΙΓΟΡΘΏΓγ. 9. Απᾶ [Π6Γ0 οδὴθ στϑαῦ τηουΓηΐηρ ὌΡΟῊ ὅδ: [5Γ86], ἰῃ ΘΥΘΙῪ ΡΪδ0θ 
20 ψΠΘΓΘ [ΠΟῪ ὙὙ6ΓΘ ; δηα 523 ῥυϊηο68 δηα 6] θγβ ρτοδῃθα, ὃ νἱγρίῃβ δῃηὰ γοῦηρ 6 Ὑ6ΓΘ 
27 τηδάβ8 (66 Ὁ]6, δῃα {16 Ὀθϑαῦν οἵ ψοτηθῃ ὑγὰ8 ομϑηρθά. Ενογυ Ὀγάθστοοῖῃ ἰ00Κ ἃρ 
28 Ἰαπχοπίδιϊοι, 8η4 δ 88 {πᾶ βαὺ ἴῃ Π6 τῃλυυϊαρθ ΟΠΔΙΔΌΘΙ γἃ8 ἴῃ τηουγμίηρ. 6 ΤῊΘ 

Ἰλμὰ 4150 αυδκοα 86 ἴῸΓ (Π6 ἱπμδοϊαηῖ8 ὑμογθοῖ, δπα 411 [16 μουβθ οὗ 800} γγἃ8 
αἰοιμθα ννἱ ἢ Βματηθ.87 

229. Αμα δ δίγδγ ὑγὸὺ γϑαγβ (μὴ 5. 0ῃΠ6 ἰπρ' Βϑηῦ Ὺὲδ οὨϊοῦ οΟ]]θοῖος οὗ ὑγϊθαΐθ απο ὑἢ9 
80 ομ168 οὗ δυάδα ; δὰ Π6 “5 ὁαπηθ ὑηΐο «6. 5] Θὰ τ᾽ 10} ἃ στοαῦ τυ 46. Απά ἢθ 

ΒΡΘΚΘ ΜΟΓὰβ οὗ ρθᾶοθ ὑπίο ἔμθιῃ, ἰμ ἀθορὶϊ ; 1 δηὰ Π6Ὺ σάᾶνθ κ΄ ἷὶπλ οΥΓΘάθῃοθ. 
Απα “5 μα [6]] βυἀάθῃ]ν ἀροὴ {116 αἰΐγ, δα βιηοῖθ ἰῦ ΥΘΥῪ 80Γ6, διὰ ἀαδβίσογθα το ἢ 

81 ρθορ]θ οὗ ἴβγαϑὶ. πᾶ ψῇθῃ π6 δὰ άκθῃ {6 8ρ0118 οὗ ὑπ6 οἰΥ, ἮΘ 8θῦ 1Ὁ οἡ ἢτθ, 
82 δῃὰ ρυ]]οα ἀονῃ 6 πουβθ8 δηα 86“ ννᾺ}}]8 ὑπογθοῦ σουμα δϑουϊ. δ Απὰ “ τῃ0 
ΘΠ Δα ἴΠ6 “ ΘΠ] άγθη ὕοοῖς ὩΠΘΥ͂ οαρίϊνο, ἀηα ὕοοὶς ροββϑβϑίοῃ οὗ "δ 1Π6 οδί!]θ. 

88 Απάὰ {πδῪ ἔογιϊβοα “ 1Π6 οἷτγ οὗ [λανία τ ἢ ἃ στοδῦ δηα βϑίγοηρ γ718]}, υ τ βύγοπρ ὃ 
84 ἰοῦγοσβ, δῃα ἰὑ θϑοδῦλθ ὑμὶν βίσομῃρ ΠΟ]. ΑΠπα {Π6Υ̓ ρυΐ ὑπογθίη 8 βιῃ Ὁ} πϑίίοη, 
δϑό δροΒίδίθ8β ; δ δηὰ {Π6Υ βίγθηρσιμθηθα ὑπ Θιθ6 ]ν 68 ἴῃ 1ι.8. Απᾷ [Π6Υ 1414 ἐπ γθᾶροηβ δπὰ 

ῬΓΟΥ βΙοη8, δπὰ δανίηρ δ᾽ σαύῃογθα τορθῦμοσ ὑΠ6 8ρ01]8 οὗ Φθιαβα  θ,, ὑΠ6ΥῪ αἱ α ἐῤθηε 
86 ὕρ {Π676 ; δῃὰ {μ6 ὺ ὈΘοϑΏλ6 δ ἃ. ΒΟΓΘ ΒπΠΆγθ. Αμπὰ ἰΐ Ὀθοδηιθ δ᾽ ἃ ρῖδοθ ἴο 116 ἴῃ νγαῖῖ 
87 δραϊηβύ [16 ΒΒ ΠΟΙΌΔΓΥ, δηαἃ Δῃ 6Υ]] ΘαΥΘΙΒΆΣΥ (0 [8Γ86] σοῃίϊηυλ}}γ. Απα ὅδ (Π6Ὺ 

5:66 ἱπποσθηΐῦ Ὀ]οοα τουηῃᾶ δθοιυίΐ ὅ 1Π6 βδηοίυδυυ, δηα ἀβῇῆϊθα {μ6 βαπούυδγυ. ὃ 
88 Αμπὰά δ᾽ {ὴη6 1881 8π|9 οὗ ΦοΓυ Βα] θ θα Ὀδοδυβα οὗ ἐμθ; δηᾶ 1ὑ Ὀδοβϑιηθ 53 8. Δ0]- 

ἰαἰΐοη Οὗ ΒίγΔΗΡΘΙΒ; δηῃὰ ἰΐ 5 ὈΘΟΔΙῚΘ βίσϑηρθ ἴῸ {8086 ὑπδὺ γγεῦθ ὈΟΓῸ ἴῃ ΠΟΥ ; δῃᾶὰ 
γον. 16. --τ Α. γ.: οπιὲα ἴμ6 0. 2 υποϊτουπιοίεδοα (ἀκροβυστίας. 8.60 Οὐπι.). 8 Ζογχβοοῖς. 4 Ἰοϊηοά ἐμομ}- 

δεῖτοϑδ ἴο. 8 ὙΟΤΘ βοὶά. 6 Δ0 χηΐἱδομίοξ. 

γεγο. 16,17. ---ΤΆ .Υ. : Νοὸν Ὑῃθῆ. 8 Απἰϊοσδυθ, 6 ὑβουκῆῦ ἴο τοΐβῃ οὐον (Ἐ ἰσδομο σϑοοῖνϑα γῆς ἔτοτῃ 111. 19, 
23. θ.. 64. 98, 106. ΟΙά 14. 8γ1.) Ε. 9 6 ἀοιηἰπίοῃ οἵ. 10 γγμοχοΐογο. 11 (ΟἿ. Ορηι.) 12 δῃ ἃ πιλάο (ἐεΖέ. γές.; 
σννεστήσαντο, Ὁ ὨΪΠὮ 15 χοϊδί ποιὶ ΌΥ ατγίμηπι δηὰ Ετ ἴσζεομο ; Καὶ! ψουἹὰ ῥχοΐοσ ἐμ δίῃρ., τοοδὰ ὈΥ 1ΠῚ. 62. Οο. ΟἸὰ [δἱ. 
ΞΥΓ. [1 89 ΤΟΥπιοτ 0889 [ἢ9 8.0). ψου]Ἱὰ Ὀ6 Απιὶοολυ8 δηὰ Πα ΔΙΤΩΥ, 88 ἰῃ ΥΟΣ. 19). 18 Ῥίο] 66. 34 Ὀυϊ 
Ῥιοίοσηθο νὰ δγδαία (80 το γ᾽ το ἀντ ἐνετράπη Π6Γ6) οἵ. 18 (μἰ., με ιοουπαε΄͵ οΥ δἰαῖπ, β'ησοο [Π Ἰαϊίον ἰ8 ΚΘΏΘΓΒΙ]Υ͂ 
Ἐμο πιοδιΐηρ οὗ τραυματίας ἴῃ ἴΠ0 ΧΧ. 8,666 Ορ»ῃ.) 16 ΠΝ ἔθο ν μοί. 11 βίσοῃκ. 18. Βροῖ]α ἐβογοοῖ. 
ον, 20-.8. --- Ἰ9.Α. Υ, : τοϊυγηθᾶ αραΒ. 9 οί Ὧδ. 31 ργπίίς Ὠ6 Ἠοηΐ ὉΠ δζαϊπϑι (88 28. 44. δῦ. δ6. 62. ΤΊ]. 14. 

(826 ἐπὶ Ἱ., δὲ Χ.) 106. 248. (ο. ΑἸἀά.). 322 δΔῃᾷ οπἰετεὰ ρσουάϊγ. δδ35 ἰοοὶ αἰσαν. ἈἍ Ὀοΐογθο.Ό 9 (6 1}Ρ]90, 411} νυ Βίοὰ 
86 ρυ]εά. 36 Ἠθ ἴοοκ αἷκο. 41 8160. 
γε. 24-28. --- ΑΟΥ.: σψθῶ δ6 πδὰ ἐδίκθῃ 8]} ασισαν, 6 νοπξ.. .. . ΟὟ Ἰδηὰ, 30 ΠΑ ΪῺ  τδὰθ 8 ρτοδί ({} ΠΥ : 

“ Ἧ Πλά ἸΩδΔ}Υ Ῥθορίο Κι] ᾽"). 80 ΒΡΟΚΘῺ ΥΟΥῪ Ῥτουαϊγ. δὶ ΤΏοΣοίοτο ἔθ ογο το στοδὲ σρουστιΐηρ ἱῃΏ. δὅ532 50 [μδὲ 
4006. 885 χιουγποὰ (ἐστέναξαν), [δ6. 
εσ. ΣΙ, 28. ---5. 1171. Χ. 28. δδ. δἰ. ογχΐξ. δδ ΑΕ : ΒΟΔΥΪΏΘΗ. 86 γχβ8 τηογοὰ (606 (Ὁ71.). 81 οογοσχοὰ νἱ (ἢ 

οοὨζι οι. 
όοχο. 29-81]. -- 89 ΠῚ Χ, 44. 4]. οὗν. ὅ9 .Α, ΡΥ͂. : ζυ}}γ οχρίγοά (πθο (»».). 40 ψὯῸ 41 φσραῖζϑθ ῬΡοδοϑδ]ο οτὰ δ 

..«.«.ι '} νγδϑ ἀϑοοϊὶ. 42 ἴοσ τ Ὦθη (ΠΟΥ δὰ αἰγθῆ. ἔἐἠὀὅ οὔπῖί πᾶ. δ“δ6 οηιῖί ἴθ. 45 οἢ ΘΟΥΘΤῪ δἰά6. 
Ψαχε. 82.--8ὅ. ---46 Α. Υ. : Βιι. 41 ογηῖ!ς 86. 48 γοββοδδοά. 49 ΤΏ δ Ὀυϊ ἀοα ἐΘΥ͂. δὸ απαᾷ πὶτξὰ ταϊρσὨγ. 

δῚ τηδῦο ἰξ ἃ βίσοῃρ Βοϊα ζογὉ θη. δ8 (Οἵ. τος. 11. Βο6 Οὐνη.) ὅδ ον θα (οἷ. τος. 883) ἐλεγγιεξείοες ᾿Ὠοτοΐῃ. 
δι ΤΟΥ κἰογοὰ ἐξ 4160 νυν ἱἢ Δτπιοιν δὰ γἱοΐθδὶα.. ... τῆθη 6 δὰ. ὅὄδδι 20 [ΠΟΥ Ὀθοδπιο (ἐγένετο, 11. Χ. 19. θ64.). 

γες. 86-88. ---6 4... : ἴοτ [ὁ ντδϑ. δῖ ογπῖίς σου 0 8}}Υ (διὰ παντός). ὅδ ΤΉυε. ὅθ ΟὮ ΟΥ̓́ΘΣΥ δἰάο οἵ. 
Φὸ ἀοδιοὰ ἰξ. δ1 ἱπεοιηθποῖ ἰδέ, 953 πΒογθύυροι ἐἠδ οὐέψ 88 ᾿Ὡδἂθ. δὲ ογιΐξς ἰἰ, 



484 ΤῊΕ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ. 

89 δῦ σμ ]άγθη 1 Ἰοΐῦ ΒΥ. ΗὯι βαποί Δ ΥΥ νγ88 161ἃ νγαβίθ |Κ ἃ ὙΠ γῆ θ 88, ΒῸΡ ζθαβίβ 
ΘΙ (ὈΓΠΘα 1ηἴο τηουΓηΐηρ, ΠΟΥ ΒΑΔ ἰπίο ΤΟΡΓΌΔΟΝ, ΠΘΙ ΠΟΠΟΡ ἰηΐο δοπίθτῃρί. 

40 ΑΒ δὰ Ὀδθὴ ΠΟΙ ΡΊΟΓΥ, 80 ΑΒ Β6Ρ ΟαἰΒΒΟΠΟΙ ἱποτθαβϑά, δῃα ΠΟΡ Θχϑ] δ οη ἢ 88 
ἐγ 6 πο τηουγπίηρσ. 

Ἑ41 Απαίδε Κιηρ ὃ νσοίθ ἴο ἢΪ8 8016 Κἰησάοτα, ἰμαὺ 411 Ββου]ᾶ Ὀ6 8483 56 ῬΘΟΡΪ6, 
42 Δηα ΘΥΘΓΥ 0Π6 ΒΠ00]ἃ Δυδπάοι ἢἷβ ουβίοιηβ.Ό. Αμᾶ δ 411 [86 Βοδίθη ἀρτϑϑὰ ἰο " (ἢ6 
48 σοΙπτηδπαπϊηθδηῦ οὗ {π6 Κίηρ. Υοδ, ἸηΔηγ Τ οὗὨ {6 1Βγϑ6] 068 ἔοὰπα ΡΙΘΑΒΌΓα ἴῃ ἢ Ηἶδ 
44 το] ]ρίομ,, δπα βδογ βοθὰ ππίο 4018, ἀπα ργοίδηθα (6 βαθαίῃ. Απά ἐμ Κίηρ βθηϊ  Ἰοὐ- 

οὐ ΘΓΒ. ἈΥ͂ ΤΩΘΒΒΘΏΡΘΓΒ ηΐ0 “6 ΓΒ] Θὰ πα {Π6 οἰε68 οὗ υᾶα, {παι ἐλεν Βῃου]ᾶ ΤΌΠΟΝ 
45 1Π6 ογοῖστι ουβίομῃβ ἴὉ οὗ [ῃ6 Ἰαηά, δῃᾷ Κϑαρ ὅ' Ὀυγηῦ ΟΥΘΥ ΡΒ, ἀπα βου ἔο 68, δηᾶ 

αΥῖπκ οὔἴογίηρβ, ουὐ οὗ {Π6 ΒδΠΟΙΌΔΥΥ ; 5 δηᾶ {πδὶ ἐλεν βου] ρῥγοΐδπο βαδίβ ̓ἢ 
40, 47 δηα 1}168{1ν8] ἀἄδγβ ; δῃηᾶ ρο]]υΐθ ἙβποίΔΓῪ ἀπᾶ ργὶθείβ ; 111 3’ 4} Γ8, δῃα στόνθϑβ, 
48 δηα 140] δι ρ]68,} δπᾶ βδουϊῆσθ βνη 8 ἤθβῃ, δῃα ὉΠΟΪΘΔἢ ΔΠΪΠ18]8 ; 16 ὑπαὶ {Π6ῪΥ 

Βῃου]α 4150 ἰθανθ Π6ΙΣ 8008 ὉΠΟΙΓΟΌΠΙοἰβοᾶ, τρϑῖκο Τ ΠΟΤ 8018 Δοσ 8 0]6 τ] 4}} 
49. ΤηΔΉΠ6Γ οὗὨ 5 ὩΠΟΙΘΆΠΉ688 δηα ρῥγοίδηδίίοη : ἴο ὑπ6 δπᾷ ἐλδὺ ταὶσῃὺῦ ἔογροί Π6 αν, δπὰ 
ὅ0. σἤϑηρθ 8}} {π6 ογάϊμαμοθβ. Απὰ ῃόβοουοσ σου] ποῖ ἀο Δοοογαϊηρ ἴο [ἢ }8 σΟΤΩΤ 8} 6- 
61 πιχρηὐ οὗ [86 Κίηρ, [6 ᾽5 Βῃου]ὰ ἀ16. [ἢ δοοογάδῃοθ ὑ]τἢ 411 ὑΠ656 σοι η8 Ὁ τυγοῖδ 

Π6 ἴ΄ο αἷ8β Ῥγο]6 Κίπράοιῃ ; δπὰ ἢ 323 ἀρροϊηΐθα ὈγΘΒΘΟΓΒ ΟΥ̓ΘΥ 8}1 [26 ΡῬΘΟρ]θ; δπά 
ἢθ οοπμηδηθοα “5 {π6 οἰ(168 οὗ Φυαα ἰο βαογίῆσθ, οἱγ ὉΥ οἶγ. 

ὁ δ2 Αμπάᾶϑδτηδηγ οὗ [Π6 Ῥθ0ρ]6 σγοῦα ραίῃογϑα πηΐο ἐῃθῖῃ, ΘΥΘΓῪ 39 ὁπ6 ὑπαὶ ἔοσβοοῖς (86 
ὅ8 Ἰανν ; δπὰ {πον 35 οοτηταἰἰἰθα 6ν}}8 ἴῃ ὑπ6 Ἰαηᾶ, δηὰ ἄγονα ἴπ6 1βγϑϑ] 65 ἰπίο ἜΡΕ 
ὅ4 Ρ]8668, ῬΠΘΓΟΥΘΥ {Π6Υ οου]Ἱᾷ πα 8 τοΐυρο. 5 Απά οπ ἦἶ τΓμ6 ἢίοοπιῃ ἀδΥ οἵ ἐλε πὶ 

ΟἸαβθῖϑα, "5 ἴῃ 1.6 Ὠαπαάγοα ΟΡ δια ἢ γοᾶν, ὕΠΘῪ Ὀ0}}0 δὴ 9. δου δίίοη οὗ 468- 
δῦ οΪαίίϊοῃ Ὥροη {Π6 Δ]ἴαγ, δῃὰ θ0}}0 Δ] τὰ ἴῃ ἴῃ6 οἰ1168 οὗ ὅπ68 τουπάλρθου «(9 Απὰ 
ὅθ6 {μ6γν 81 Ρυγηί ἰθοθηβ δὲ {6 ἄόοῦβ 523 οὗ ἐλοίγ ὨοιΒ68, δῃα ἴῃ [86 βίγθοίβ. Απᾶ Βανίῃρ 

τομΐ ὅ8 1ῃ ρΊδοθβ (Π6 ὈοοΪκΒ οὗ ἴπΠ6 αν ἢ οἢ {Π6Υ ἔουπα, ΒΘ Ὀαγηῦ ἐλοπι ἢ ΗΓΘ. 
δ7 Απᾶ ψἤθγ γγβ ουπα τΥ] ἢ ΔΗΥ͂ ἃ ὈΟΟΙ οὗ {μ6 οονγθπδηῖ,δ ΟΥ 1ἢ ΔΠΥ Τουπα Ρ]ΘΑΒΌΓΘ 

ἴῃ ὅδ 156 Ιᾶνν, [16 Κἰπρ᾿Β ΘοΙη Δ Πατηδηΐ γγ8ἃ8, ἰμαῦ {Π6Υ Βῃου]ὰ μὰ πη ἴο ἀδβίβ. 
ὅδ Τμυβ αἰα [ΠΘῪ δοοογάϊηρ 0 {Π6ῚΣ πιϊρΐ ὅδ ἀπο [86 [Βγμ 6 168 ΘΥΘΤῪ τηομ ἢ, [0 88 
ὅ9 ΤΏΔΩΥ ἃ8 ψΟΓΘ Τουπά ἴῃ [ἢ6 οἰἐἴ68. Απα οἱ {πΠ6 ὑνγθηιγ- ἢ ἄδγν Γ᾽ οὗ [ῃ6 τλοπ ἢ ΠΥ 
60 βδογιἤσθα ἀροη {16 Δ] ὑδν,88. τ ΙΟἢ νγαϑ ἀροπ {Π6 ΑἸ Γ οὗ Ὀυτπὺ οἴου. Απα, 9 δο- 

οογαΐηρ᾽ ἰο 1π6 σοτῃτηδηαηχοηΐῖ, ὑΠ6 Ὺ ρὰΐ το ἀρδιῃ (Π6 νοσιθη," ὑπαὺ Π8α οαυβ6α {πο ὶγ 
61 σΠΙ]άγθη ὕο Ὀ6 αἰγουμπηοῖθοά, Απα ΠΥ Βαηρθα [Π6 ἰηΐδηΐβ δυουῦ (Πδὶγ πΘΟΚΒ, δπά 
62 ρμ]υπάοτγρα “Κ᾽ {Π6ῚΓ Ὠοιι808, δῃά 516 ̓ν 2 (Ππϑῖὰ {πα ᾿δα οἰγουτηοϊβοα Ποῖ. Απὰ “ἢ 

ΤΩΔΗΥ͂ ἴῃ ΙΒγϑοἷ ΨΈῚΘ βίγθησίῃοποα πᾶ ἤττΩ]Υ τοβοϊνγθὰ ποὶ ἴο δδῦ τ μδὺ νγᾶ8 ἈΠΟ6]681.." 
08 Απά {Π6ὺ οἰιοβα το ἀἶδθ, ὑπαὶ ὑΠ6 Ὺ ταῖρῦ ποῦ Ὀ6 ἀ68]6 ἃ νὰ ἐοοά,"' δηα ἐλαί {ΠΟΥ 
θ4 τηϊρ]έ ποῦ ρῥγοΐδηθ ὑΠ6 ΠΟΙΥ οογοπδηΐ ; δηα “ἴ ὑπο γ ἀἰθα. Απᾶ {Π6 ΓΘ νγᾶβ ὙΘΥῪ στοδί 
ΓΔ ὌΡΟΩ [8ΓΔ6]. 

ὝοΣα. 88-40. -- 1 ΑΟΥο : ον ΟὨ Ἰάτοη. 53 ΘΧΟΘΙ]ΘΏΟΥ (ὕψος). 
Ὕοτβ. 41-47. --8 ᾿ .Ὑ.: Μοσϑοτνος κΚίηρ Απίοσπυκ (Ἐτὶ χϑομο δίσκο οἂὐν ἰδὸ 1Δδὲ ττοτὰ δ νδηϊς ἰη ΠῚ. Χ. 28. 4{. 

δ. δῦ. δ6. Δ]. ὕο. Α]ἀά.). 4 ογηἑία 88 (εὶς Ὀοΐοτο λαόν ἰδ Ἰουπά ἰπ 111. 28. 44. δδ. δύ. 8]. δῃὰ [6 βἀορίοα ὉΥ τὶ ἔχϑο 6). 
δ ἸρΑΥθ ἰδ ἰδ: δ0. 56 κοοσογάϊηρ ἴο. Ἴ γΏΒΩΥ αὐπο. 8. οοῃδοι δα ἰο (860 (Ὀ»1.). 9 Κογσ...... δὰ βμοῃϊ. 
10 βίγδημθ ἰΔ}Κ5. 11 Τογίὰ (κωλῦσαι ζο!] οντοὰ ὈΥ ἐκ). 18 1) ἐΐιο θη Ὁ] (δδιδ τνοχὰ ἐμδί [6 τοπἀοσοα “ ΒΒ ΟΕ ΌΔΙΥ "" 
ΦΙΑΘΉΎΠΟΙΟ). 18. [ΠῸὺ Βα ΌὈ δ ίδ8. 14 [πὴ0 ΒΒΩΘΓΌΔΙΥ .. .. ΒΟΙΥ »εορῖίε (Ὀοὐ [ἢ ΙΒΥδο} 68 ἱῃὰ ΚΟΠΟΙΆΙ, Ὀϊ ΟἸΦΑΣῚῪ [Ὦ 086 
οἴδποίϊαίίπς ἴῃ ἔδλο ὑδι }}]6 δ΄ῖὸ πιθϑῃΐ). δβοῦ ὉΡ. 15 ΘὮΔΡΘ)8 οὗ ἰάο]8. 16 Ὀοδδίβ. ᾿ 

όσα. 48-08 ---ἸΤ ΑΟὉ ὟΝ. οἰ άσθη.. .. πᾶ βκο. 18 »παππετ οΥ ([(δἰδ ἰΒ ἴμ6 ἴογοϑ οὗ παντί μοζε). 19 Δὲ εαἱάᾶ, Ὧθ. 
30 Τὴ [ἢ6 βΒο  }κθ Π|6 ΣΏΒΏΏΘΓ. 31. οηιῖίς Ὧρσ. 32 ῬΘΟΡΙΘ, σου τδηἰηρ. 35 ΤΏΘΩ. 36 το τοίϊ, ΟΥ̓́Θ. 32 20 ἴδιογ. 
39 κεοχοῖ ρίαξεξ, ετεπ ἩΨΆΘΤΘΕΟΘΤΟΡ (ΠΥ οου]ὰᾷ ἢἦθο ἴον κυσοοὺς (Π.. δ“ ἰη Δ}} ὑποῖτν ρΡ'δοοβ οὗ σοΐαρε ᾽"}). 

νοι. δ4-δ7. - ΠΑΟΝ.: Νοσ. 355 (ἰβδίου (8θο (ὐηι.). 30 βρῖ ῃὩὦρ ἐδο (ἐδῖη ποτὰ χοηῃδογοὰ “ὁ Ὀυ]) θα ᾽) πῃ ἰδ βοσροῃᾶ 
Ἰΐπο ζο] οί. Οἵ. Οὐνι.).. 80 υ άοὰ ἐποί δἰἴασε [Ὠστουρδμουῦξς. . .. οἵ ΘΥ̓́ΘΣΥ κἰάθ. δ ογιξία ἔῆογ. δὅ5 (Οἵ. Ορκι.) 
88 ὙΠ ΘῺ [ΠΟΥ δα τϑῃΐ. δέ ἩΠΟΓΙΘΕΘΟΥΘΥ.. .. ἴδ ὈοΟΚ οἵ (86 ταπιδιμοηϊ. 8δ σοῃβοη(θα ἴο (οἷ. τος. 48). 

γα. δ8-θ0. ---36.Κ. Υ. : ὉΥ ἐμοῖτ δυϊ δου. 81 Νοῦν ἴ.6 ὅγνο δῃὰ ὑσϑηι οί ἀαψ. δ8 αἰᾷ δεδοσίδος Ὡροὰ ἐδο ἑδοὶ 
αἸίδσ (οἴ. Οοτπ.). 59 δἴιδι οΥΓ, σοαά. Αἱ νϊσι ἐἶΐπιθ. 460 εεγία! ἢ ἙΓΟΠΙΘΙΕ. 

ὙογΒ. θ]-θ4. -τ ΑΨ. : σδοά. 42 (111. Χ. 28. δ6. α]. σο. οπιὶΐξ ἐλΐα δηὰ [π6 ῥσχϑεδάϊῃς νοσῦ, δῃὰ ΠῚ. δ. τοδὰ 
οἰκείους ἴοτ οἴκους.) 4. Ἠονθοίι. 44 ζ0]}}γ τοδοϊγοὰ δπὰ δσομῆἔσπιθα ἐμ ἐποτηβοοῦ (ἐκραταιώθησαν καὶ ὠχυρώθησαν ἐν 
αὐτοῖς). . .. αἀτἣν ὑποϊοδῃ λίπ. 45 ὙΥΒοτοΐοτο... ... σὮοκο γαΐλόγ (ἴογ᾽ ἐπελέξαντο Ἐτὶἰσδο6 δάορίδ ἐπεδέξαντο ἔτοτα 
111. Χ. 19. 23. 44. δ6. Δ]., θαὺ 10 ἀο68 ποὲ δοιὰ ἰο Ὀ6 ἑδυογοὰ Ὀγ Καὶ! δηὰ στα). 46 τοϑδίδ 4 80 ἴδῃ. 

ΟἸΑΡΤΕΒ . 

᾿ σμοίϊείσα. ΟἿ. δον. ἰ1. 10; Ἑξοῖ. χχυὶϊϊ. 6, τῆϑγθ 
γε. 1. Καὶ ἐγένετο (ἴον {π6 Ἡθῦτονν Ἢ ). 86 “ἰεῖο8. οἱ ΟἈἰ εἶπ 8τθ τωθῃξίοηθά. ΤῈΘ 

Ιη ἐΠ6 ορίπἷοη οὗ ΜΙΟΝΔοΙ 8, Βα οἢ 4 ὈΘρῚ πη πρ ἰδ ἰΒ8π 48 δ ΘΟ ΤΙΘΒ Οἢ ὕΠ6 ΠΊΟΤΘ ὙΘΒΙΟΓΙΥ σοδβῦ 
οἰοαῦ ονυΐάομοθ οὗ ἃ Ηοῦγου ογἰχίηδὶ. --- Σδυὰ οὗ] οὗ [86 Μοάϊϊογσαπϑδϑη, ἱποϊυάϊΐηρ δἰ8δὸ Ἡδοθάαοπίδ, 
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δ΄θ τΤηθδηί. -- Ῥοσαίδηδ δὰ Μοάθθ. ΤΠβ 88 
[0 υδὺ8] ἀδηϊρτιαϊίουῃ οὗ ἴἢ)6 Ῥοιβδίδῃ Κίηράοπι 
αῇεν το ππίοῃ οὗ Μοάϊᾳ ἢ Ῥογϑία ϑἤεσιθα ὉΥῪ 
γτυδ. [ἴπ τΓΠ6 Βοοκ οὗ ϑδΔηΐθ], οὐ ἴΠ0 ΘΟΠΓΓΆΓΥ, 

Ἧ6 Ηπά ἀρ ον ]γ λ7εάες ἀπά Ῥεγείαπβ. ΟἿ, 1)8ῃ. 
Υ. 38. νἱ. 15; Υἱῖϊ!. 20. 

γον. ἃ. [ὁ [δ5 ὑεθὴ ποιϊςοαὰ {πῶ ὃ 6 ατοοῖκ 
ΟΣ ὑδοα 10 “δ1ον " (ἔσφαξε) ἱπάϊοαῖο8 ὑπαὶ 
[686 Κίηρε ΓΘ ποῦ δδίῃ ἴῃ ΓΟ α]ΔΥ ὈδΌ116, θα 
ἍΟΓΘ αχϑουϊθα ΟΥἩ ΑἸοχαπάθσ. ΤΠῸ ψόοσὰ :0Γγ 
Κίηρβ 5 νι τποὰῖ ὕΠ0 δτοῖο]θ, 88 ἱπαϊοδιίηρ ὑπδῖ 
ἘΠῸΥ ἍΓΟΙΓΘ ΒΙ ΠΊΡΙΥ ΓΌΪΘΙΒ Οὗ [Π6 ΒΙΏΆΙΟΥ ῬΓΟΥΪΏΘΘΒ 
ἀπᾶετ [0 Κίην οὗ Ρογδίβ. 

γον. 8:1. Ἐπᾶδ οὔ ἴ89 ϑασίῃβ. Ηδ ὄοδγγὶοὰ ἢΐΒ 
σΟὨαΙΙΘϑΙΒ 88 ΚΣ 88 6 Ιηὐΐαπ Οὐδ. Ασςοοπί- 
ἰῃρ ἴο διταῦο (χν. 89), ἰἃ τγᾶϑ5 τοροτῖθά ὑπαὶ (ἢ 6 
Ὀουῖν τἀ Καη ὈΥ̓͂ ΑἸΟΧΘΏΔΟΣ δηγοιπῖοά ἴο [}}6 ν8}}} 
οἱ ἔτοιῃ ἔοσῦγ Ὁπουβαπά ἴὸ ομ6 πυπάγοα δηὰ οἰ κῃυν 
τβοιιβαηαὰ 1Δ|ΘΏ[8. 

γον. 5. Ἔπεσεν ἐπὶ τὴν κοίτην. ΤὨλῖ8 ἔογτη 
οὗ οχργοβδίουη 88 ςοϊῃπιου (0 ἴΠ6 Ατϑπγηΐς, δηὰ 
ΤΠΘΆΠΒ τὴ σἢ [ἢ 8816 88 ΟἿΓ “ τοοῖς [0 Ὠἰ5. ὑθὰ,᾿" 
“ ΨΆΒ εἷς κ 066," ΒΕῸΣ δὴ δοζουπὶ οὗ ὕΠ6 ἢ] 
δ'ςκπθ:8 οὗ ΑἸοχϑπάοσ, οἔ. ὅτοιθ, ἢΖιἐδί. ὁ Οτεεοε, 
χὶϊ. 254 ΤῸ ; Ἰ)τουύϑοη, ἱ. 2, Ρ. 337 

γον. 6. Οα!ϑὰ δἰα βοσνυϑῃηῦΐδ, ἐ. 6., [Π6 νϑγίοιϑ 
οΠίοἶ 415, εἶν! δπὰ τ] ΑΥΥ. --- ΝΣ 6 τγ88 γοί 
Δνθ. ΟἹ [6 ὉΠΌ58Ά] χϑη να ΔΌϑοϊ υῦθ ἤοΓο, οὗ, 
Ὑ1ΩοΥ, Ρ. 202. ΤῊ βιδίθιπθηῦ πιλὰθ ἴι {18 ΥὉΓΒΘ 
παι ΑἸοχδπάον αἀἰνἀεἀ ἷ8 Κίηρ ἄοπ) διηοὴσ 8 
ΟΥ̓ ΟΥΒ 560 π8 ἴ0 ἴδνθ πὸ δβιιβὶοίρης Τοπηἀδιΐοι. 
ΒΌΓΝ ἃ τοροσὶ νγ8 υνἱ 16} οἰγου! θα πὶ ὕπο Εἰαϑῖ, 
δΔη ἃ 866 1Ὼ8 ἴο Ὦδνθ Ὀθθὴ δοςθριθα 88 ἃ δεῖ ΌΥ [86 
ἩΓΓΐΓΘΓ οὗ [16 ρσόϑοηῦ Ὀοοῖ. ΟΣ 8}} 186 ατοοκ δηὴ 
Τιΐη ᾿ϊβιογίδηβ, ΠΟΘ ΟΡ, ἰδ 18. ΟὨΪΥ 41 πα 6ἀ τὸ ὈΥ 
ΟἿΘ, δΔηἀ πὸ αἀἰβοτγοαϊῖθ 15 σαι. Οατγιΐπδ (χ. [0, δ) 
ΒΑΥΒ: “ δεα ἥαιπαπὶ 67ι.8. τοὶ σιαπιφιαπι αὖ αμοείοτὶ- 
δυὰς ἰτααίία οἰ, ναπαπὶ διῖ586 οοπιρμετίπιιι 5." ΓὨΘ 
Τορογῦ ὈΓΟΌΔΟΙΥ χοῦ ἰηῖο εἰγου]ῦίου τΠτοῦρἢ 086 
Ῥϑγιϊβδηβ οὐ τῆς Ηδ]]Θηϊβεὶς Κίηρδ, 0 βοιιρηῦ 
ἴδ 8 ἴο γίνα Βοιηθ ζο͵οῦ οὗ Δα ΠΟΣΟΥ͂ (ὁ {6 τπλαγρᾶ- 
Εἴο 8 οὗ 06 Ἰαῖῖοσ. ΟἿ Ττουύβοι, 1. 1,2 Βαρῇ. 

γον 7. Ῥ νοῖνο γϑασβ. δΔοοογάϊηρ ἴο ΑΥΤδη 
(νἱ}. 28), 0 γγὰ8 ὕνγειυθ Ὑ6ΆΓΒ δηὰ οἷ τηοη 8. 
“Ἧο ᾿Ἰἱνϑά ὑμϊγῦγ-ννο γοϑγϑ, πὰ Ὀονομά ὕΠ6 {Π|ττγ- 
δοοοπα εἰσ ῦ ἸποΓ}8; 88 Αὐϊκιοθα]υΝ βαγ8: “ἢθ 

- 85 Κὶπρ ὕνγεϊνο γϑαῦβ, δηὰ ΓὮ 6 εἷρΐ τηοηῦῃ8.᾽ 
εε. 9. Ῥυΐ οσχγονβ ὉὈΡΟῺ ὑμοιΏΒ ον 8, ἱ. 6., 

δδϑβιυιτηθὶ {πὸ Κρ ἀϊρηῖγ. ΤῊΘ νϑτίοιιβ οὔ οἶα ]}5 
δὰ ρΘΠΟΥΆ18 οὗ ΑἸοχϑηαον ΠΟ βού }} ἀἰὰ τη ΐ5, 
δοοογιηρ ἰο Οτπηπι, 616 Απλϊροηυβ ἴῃ Αυἷα, 
Ῥιο ει ἰῃ Εργρῦ, ϑεϊθυσῦβ ἴῃ ΒΑΡΎ ΟΣ, [ωγβῖι- 
ΔοΠυ8 ἰῃ ΤΉ χαςοθ, πὰ Οὐββαηάογ ἰὼ Μεαοδάοη. Βς 
εἴ, Οτοίο, χὶϊ., Ρ. 819. Τὴ ον] τ ἢ! ἢ ὉΠ686 ΡΟΓΥ 
Κίηγζβ σδυπρα ΕΡΡΉΜΕ 8 δοοὰ τῃουςἢῦ ον τ[Π6 ὕγηη- 
δἰιἴοη οὗ ἴΠ6 δυϊῆον, δὲ (ἢἷ8 ροΐηϊ, ἴὸ 6 ΣᾺ] οὗ 
Απείοοϊιιιδ Ερίρηδηθθ δηὰ 1Π0 ἐοπεεαυθηῦ ἰηΒΓ- 
τοοτίου ὑπ θν ἴἢ6 Μδσοαῦθ68. 

γεν. 10. ΤῊ πογὰ “ Ἐρί ρθΔΠ68 ᾿ σΟΥΤΟΒΡΟΊ 8 
ἴο ἴ6 [δἰΐη ποδιέΐα, ἐἰιδίτιϑ. ὍὙΠ6 πδθ πᾶν 
μδνθ δὰ [18 οτίπ ἰὰ τῆ ἔδοϊ οὗ Απιίοεμαϑ᾽ κυά- 
ἀδπ ρρδδγδῆσοο ἔγοιῃ [18 ἱπηρεϊποπιηθπῖ 80 Ποιηθ. 
ΗΘθ ννβ δἰθὸ Κπον ὈΥ ἴθ πᾶῖὴθ ἔρεηπαποδ, ἰλὸ 
παάνπαπ. δ ἰ5 80 ο8|1.ὰ ὈγΥ ον οἷαι (ἔταρ., 
χχνὶ. 10; οἵ, Ὠοά. 8ι|ς., 11. χχυϊ., χχχὶ.), γγπῸ 
ΕΚῖνεβ ΒΘΥΘΓΆ] ἱπβίβηοθβ οὗ ἰδ νὰ δηὰ ἱποοῃεὶϑῦ- 
δῦ Ὀδμανίογ. - Ἐο δὰ Ὅθϑῃ 8 μοκβίδχϑο δἱ 
ἘοτθΘ. ΤῊΪΒ ἰβ βηϊὰ ΔρΡραγοΏ ΠΥ ἴο Ὀγίηρ οὐὖν 106 
σοηΐγαδῦ Ὀδίνοθῃ Ὠἷθ οοηάϊου δῇ οπθ [π|6ὸ ἀηὰ 
ἢΐθ βΒῃ δοᾳυθηΐ ργούθηβίουβ δηἀ οοπάπει. Αἴϊοῦ 
Π6 Ὀδῦῖ]6 οὗ Μαρμοβίβ, Β. ο. 189, Απιίϊοοδαβ 11]. 
οουἹὰ πιᾶκθ ρϑδες ἢ ἴπ6 ἘΟΠΊΔΩΒ ΟἾ]Υ ΟἹ [86 
σομά! οι οὗ βοπάϊΐϊηρ ἐν ΟΥ̓ Βοδίᾶχεθ ἴο Βοιῃθ, 

δοῦσ ἴση ἢἷβ σῇ βου, Απιϊοοῖδπ8 Ερἱ ΡΠ 8η98 
τοιηδίποὰ ἢξίθθῃ γϑαῦβ ἴῃ 86 ἱπηρογίδὶ οἰ, δά 
88 ΔΩ τοϊθαβοὰ πχουρἢ [ἢ 6 Ἱπιθυροθίεοη οὗ 
εἶθ. Ὀτοίπον ϑβοίθαοαϑ ΙΝ, πὸ ἀδ)ἰνογθά ἴο "86 
Ηοπιβηβ Πἰβ οὐ 800 ἴῃ ρίϑοθ οὗ Απιϊοςδυδβ. 
ὙΥΉΪ6 186 Ἰαῦοτ νγὰϑ οὰ ΐν ΨΑΥ͂ ΠΟΙΉ6, 56] ΘΟ 8 
ΙΝ. να τηπσγάογεα ὈΥ δὴ δι ἰείουβ οουγεῖον, πὰ 
Απῇοςολ 8 ὈΘοΔπιθ Κιης. -- Ἐπαπάτοα δρᾶ ΒΙΣΙΥ 
διὰ δουθι ἢ γϑδν οὗὨἨ [86 Ἰεἰπχάοτα οὗἴμο αγσϑοῖκα, 
ἱ. 6.. ἴη6 οὔθ Ὠππάγοα δηὰ Ὁ γῦγ- βου ἢ γθ8 } οὗ 
[ἢ κο-“4}1.ἅ ϑαϊδυςίαῃ οσα, Φοϑορῆι8 081}8 ἐδ [ἢ Θ 
6ἴᾺ τῆς ᾿Ασσυρίων. ΟἿ Απιὶφ., χἸ. 6, 8.7. ΒΥ 
“Αβδυσίδη "ἢ 86 πη68Δ 08 “ ϑγχίδη." ΤὨΪΐδ8 εγὰ ἀδίεδ 
τοι ἴπ δυΐαπιη οὗ [86 γ68γ Β. 6. 812, ἔ. 6., Ὑἱνἢ 
τὴ6 Ὀδι16 δπά νἱοιοῦῦ οὗ ϑβεϊθιουβ Νίοβδίοσ ὁπ 
16 ΤΊ ρτίβ -- θοῦνγοθῃ [Π6 Βα ΠιΠΊΘ ΓΒ Οὗ Β. Ο. 8312 
δηὰ 81] --α ἴῃ ἷ8. σοηΐθας πῖτἢ ΝΊσΔΠοΥ, ἰἢ6 ρθῃ- 
οἴδὶ οὗ Απὔϊοηυβ. Π1|6 τὴ6 δαΐμοῦ οὗ [80 
Ὀτγϑϑοῃΐ ὕοοκ πιϑῖκθϑ υ86 οὗ ὑ{μ|8 ϑα)θθείδη οἴ γο- 
ΠΟΪΟΩΥ͂ ἴου γϑᾶσϑ, ὙΠΟ ΤΠΟΒΓΒ ΔΓ δρόκθπ οὗ 
ἢδ τϑοκοῃϑ5 βοιογάϊηρ ἴο ἴ86 “26 811 τηοάθ, ἱ. 6.» 
ἔγτοσα Νίβαπ (Αρ}). Οἐ ἰν. δῶ; χ. 21. Τηΐθ 
τηῦον ἰ8 {}}Ὺ ὑγοδξοὰ ὈΥ βειάτον (Δί δμίοδὶ. Ζεϊξ- 
φεδολιολίο, ». 15 5.); Ὑἰοβοῖοσ, ἀρ. “ “Ἔτα" δπὰ 
“ Απιϊοολιια᾽ ἵἱπ Ηουσορ᾿β Κεαὶ- ἔπουνζ. ; 4180, νοὶ. 
χχὶ. 543-570 οὐ διμά. κε. Αὐσῖι,, 1875, }}., ῬΡ. 516- 
556; 1877, ἰϊ. 281-298; δηὰ ΟἸΘΡΑΥΣ ἱπ τὴ Ἰα ΕΓ 
νοῦ ἴον 1877, Ρ. 181 ΞΕ, ΟἹ. ΥΥ ἴθβοὶθσ, 'ἰπ ΓΟΡΙΥ, 
1877, 111. 510 ΤΕ, 

Μογ. 11. ὙΠ τοΐοσομοθ ἰ9 ἤο Π9 οἴξογίβ οὗ 8 
οογίϑίπ ραν, ΒοῸ0 δἔζον (Π6 βδοσθβδίου οὗ Απεὶ- 
οοῆυθ Ερίρῆδιπθα, ἴο Ηδ)]θηΐζα ἴπ6 Φον δα Ρ60- 
ΡΪΘ δῃὰ ἱπειϊτυ ομβ. Οὐ. Βεῃἄγογ, ἰ. ς., Ρ. 67 
“Γμοὶν νυν ἴϑὴ νγ88 ποῦ ΒΤ ΡΪΥ ἐο πιαΐο α σοσεπαπῖ, Ὀυΐ 
ἴο οςσοπιο ᾿ἶκὸ τη Οὐθθῖκβ ἴῃ το] σίου δηθὰ ρϑῃ- 
6ΓΆ] οὐυδίομῃηβ, 88 ἰδ Δρρᾶσζϑηξ ἔτοτῃ ὑπο (οἱ ονίηρ 
γ ΘΓ 568. 

γεν. 15. Μδᾶο ὑδβοιωβοῖνοδ ζοσϑακίηθ. ΤΆ 8 
88 ΟἹ δοοουηῦ οὗ {Π6 ΘΧΡΟΒΏΌΓΘ οὗ 6 ὈΟὰΥ ἴῃ 
{Π6 σςΥπιπαϑίθπι. ὙΤΏΘΥ τϑθα (ὁ ἀυοϊὰ [Π6 σἱαϊ- 
ἐα]9 οὗ {π6 Οτϑοῖκβ, Α βαγρίςαὶ ορογϑίίϊου γὰϑ ᾿ 
ΠοσοΗβαΥγ. ΟἿ Υ ἵποσ, ᾿εαϊιοδτίετὸ., Δα ἘΘἢ Πλ᾽ 8 
]απαιυσνίοτδ., ατῖ. “ Βεοβομβποίἀυηρ ; ἢ διὰ διμά. 
μ. Αι σίι., 1835, Ρ. 657. -- ΒοΙὰ ὑβοζββοῖνθβ ὕο ἀο 
ον]. ἝΟΕ1 Κίηρβ χχὶ. 30, ἴη6 νοσὰβ οὗ ΕἸ 74 ἢ ἴο 
ΑΒδῦ, οὗ πιΐο 6 ρὑτοβϑηῦ Ῥάββαρο 18. ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
ἃ ΓΟΠλ ΐθοθηςθ. ΤῊ τηϑϑηΐϊηρ ἰδ [Πδὺ ὉΠΟΥ͂ ὉΘ- 
ΟἈΠη0 ΓΘ ΟΚΊ688 ϑανθθ οὗ ϑἴῃ. 

νων. 16. Βοῖοχο Απδίοοσδυπ, ἐναντίον ἾΑντι- 
ὄόχου, ἱ. ε., ΜὮδ6η ἀξ δαιῦ 1ξ οδι Ὀ  ἰϑῃθά. 

γον. 17. ὙΝ τ τοϑρϑοῖ ἴο Ὁπ6 απθοβίίοῃ τΒΟΙΠΟΥ 
ΛΔηλίοοπ8 Ἰδὰθ ἴνο, ἴγοθ, ΟΥ ἔοαγ σΔΙρΡΑΙ Ὴϑ 
αραϊπεὶ Εργρῖ, οα ὑὙνῃΐοῖ Δα που 65. αἰ δον, οἢ,, 
ἰη δἀαϊείοη ἴο {π0 σουαπηθηςαγοβ οὗ Οτίημ δηὰ 
Κεῖ], ασβοίζ, ἰἰ., ποῖθ 16, αῃὰ ϑ'ομγοσ, ἰ, ο., Ρ. 6], 
αἱ 0ΓΠ6 δου! πογί [168 Πότ οἰνρα. --- Α ταῦ πᾶν. 
ατίπεπι βυρροσίβ (ἷ8 (Σηβίδιίϊοπ οὗὐ [0 πογὰ 
στόλος, π᾿ Κίηρς τΠ6 σοπηϑοίοη ἀθπιϑηάᾶβ 0. Βαῖ 
ἷς ἴα τοὐοοῖθαὰ Ὀγ Κεῖ, ψῆο 901] οΟνν5 τη ὥϑύγγίας ἴῃ 
νην τ[μ6 νοχὰ [ῃ6 πησδπίηρ οσμίρπιοπί. Μ|Ὶςἢ86]18, 
Π]ΘΌΒΗΘΡ, αδδὺ, δὰ δ Ὑϑοῖῖθ, οα [06 οΟὔΠΟΥ 

μαπά, ψουϊὰ τοπάθν ὈῪ ““Ἰδπὰ ἔοτοθ." 
γεν. 18. υουμάοα ἰο ἀθαῖϊῃ. 710 Οατοοῖκ 

τραυματίας ἰβ (ΟΠΙΙΠΟΏΪΝΥ προὰ ἴῃ ὕδ0 ΤΧΧ. ἴο 

Ὀγϑβἰδῦθ γὴν αν Οὐ. τὴ οοποογάδποθ οὗ Ὑτοιῃ- 
τηΐθ8, 8.Ὁ. ὙΠῸ Βγγίδο ΓΘΏΘΘΙΒ ὈΥ οοοὶδὶ. ΜΙί- 
ἢ 460115 8408 ῥτΟΡΘΙΣ οὗ [0  υ]σαῖα, τ ΪΟἢ ἘΔῺ 8» 
Ἰαῖοβ ὈΥ σεἰπεγαμὶ, τας ἴδ ἔο]Π]οὐγ8 ὉΠ6 οοϊημηοη 
Οτοοκ ἀβαρο, Γαῦθον τη ἐπΠδὺ οὗ 0 ΟΧΣΧ. - 

γεγ. 8]. Ῥ6 βΒδῃούθδευΥ, τὸ ἁγίασμα. 1 18 
ΠΟΙ [Π6 ναός, ἰπ ἀἰδιϊπειίοη ἔτσοπι ἱερόν, νηΐ ἢ 
τηοϑηῦ ἴμ6 ὕθιῃρῖθ 88 8. ὙΠΟΪθ. Δοροσάϊηρς ἴο 3 
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Μδος. ν. 21, [86 νἅ]ὰθ οὗ δὲ Απιοοδιβ Ἰοοῖὶς 
ἔγοπι [16 ἴθι} }9 δ τΠΐπ εἰπηθ ττἰτοϑ 1,800 14] οπίδ. 

γοΓΒ. 22, 28. Οἱ {π6 νδσίοιιβ υθϑβοὶβ. πσϑὰ ἴῃ 
[86 βογυΐοθ οὗ [8 ἔθιιρ]θ, εθ6 Κοῖ!, ᾿Παπαδ. ἀ. Βίδ. 
«Ατολ ἀοίοσίε, Ρ. 140. 

γεγ. 324. Οἱ. Ῥδῃ. νἱΐ. 8, 11, 86, ἴο σι ΐοι [ἢ6 
ῬΤΟΕΘῺ ΡΒΒΒΔΡΘ δ66Ι8 ἴ0 ἢδνο σοΐοθγοηςο. 

γον. 28. 8 Ἰδῃηά, ἱ. 6., [88 ὑθὺν ϑασίῃ. [0 ἰβ 
ΤΕΡΥτεύπτεὰ 88 δοίης δῇδοοϊιοθα ΟΥ̓ 0Π6 ΠλΒΕΙΎ οὗὨ ἐ18 
ἸΏ ΠΑ Ι ἐΔηἴ8. 

γεν. ῶ9. Αὔον ὑνχο γϑᾶσβ. Τῃθ Οατοοῖ ἷἰβ 
μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν, ΜὨϊσἢ 48 ἃ βίτοης; Ηοῦτον 
οοἰογίη». -- 6 στοοῖ του ἂθ. Ασςοοτγή- 
ἷμρ ἴο 2 Μβος. νυ. 234, ''Θ παδὰ υνἱτῃ πἰτμα 2.2,000 
ἸΏ6η. Απιίοοδιιβ βοΐ {Π18 ἀοίδο πιθοῦ οὗ [ιΪ5 
ΤΟΟΡΒ, πηάοῦ Αρο]]οπῖυβ, αρδὶπδῦ Ψθγιιβα } 6 Ππ), ΟἹ 
μι τοί τη ἔτοπι ἃ ἔγα 11688 σα ρΑὶρ --- [6 βοουῃὰ 
-- δὀ0΄Ἂ᾽υ6ι7ϊηϑῦ Εργρῖ, ἤδγο 6 δὰ Ὀδθὴ Ορροβθαὰ ὉγῪ 
ὕπο Ποπιβἢ8Β ππὰοσ Ῥορί! 8 1 η88. Αοοοτάϊηρ 
ἴο Φοβερῆυβ (4 πεϊφ., χὶϊ. δ, 8. 4), Αποοοεπα8 δἶπ)- 
8611 τοοῖς ρατί ἴῃ {πὶ βοοομὰ αὐΐδοϊς ὑροπ Ζ6Γι- 
ΒΆΙΘΙῚ ; Ὀυ [Π6 ϑϑοοπὰ Βοοκ οὗ Μβϑοοβμῦθοβ, 88 νγ6}} 
88 16 ῬΓθϑθηῦ ΟΠ6, 15 ραίηδί 1ζ. 

γογ. 38. Οἰΐγν οὐἵὁἩ Θενὰ. ΤΠ 8 οὶ ἰο 6 
ΤΑ ἢ ΠΟΙ 8498 ἰἀοητο 8] υνῖτἢ ὕπ6 οἷν 077 «Ζ]εγυβαίφηι. 
1 νγὰβ σαῦΠοΓ ἢΠ6 δου νγοδύθγη ρᾶτὺ οὗ [Π6 ΒΗΠη6, 
ὙΠΟΝ, αὖ Δἢ ΘΓ ΟΣ ρου, θὴῦ ὉΠῸῸΣ [ἢ6 ΠΆΠῚΘ 
οὗ “ Μοιιηῖ Ζίοι." ΟἿ. νοῦβο 835, δηὰ 2 ὅδ). νυ. 
7, 9; 1 Οιγοῃ. ἰΐ. 5,7. ΤΠῸ “ΑοΥδ᾽ ἰδ ἔτο- 
ἀυΘΠΟΪΥ πιοηϊίοποα ἴῃ [6 Ῥγοθθὴῦ ΠἰβίουΥ (ἰ. 88 ; 
ἦν. 2. ἰχ. 52; χ. 82; χὶϊ!. 52; χὶν. 82), απὰ ἴῃ 
2 Μαδος. (χν. 31, 835), μβανίηρ ὕδθη οοοπρίοα ὮΥ ἃ 
σαυγίβοῃ οὗ δυυίδη ἴσοορδ, ἘΠῚ} ΠΠΘΥ ἡ το Δ} }ν 
αἰκιοάροι Ὁ δίπιοῃ, Β. 6. 141 (1 Μᾶεος. χἰϊ!. 49 2.}. 
1 οἷν ὑοοκ (ἷν. 37, 60. ν. 54 ; νἱ. 62 ; νἱϊ. 38; χ 
11) [ῃ9 πδηθ “Μουηῖ Ζίοη,᾽᾽ οὐ (ἢ8 οὐθν ἢδῃηά, 
ἷΒ σίνθῃ [0 {Π|0 ἴθ} }0}]6 τηουπηϊδίπ, ΜὨϊοῖ ἴῃ 2 
ΟΒιοι. ἢ. 1 ἰδ οΑ]10οὰ Μοπηῦ Μογίδῃ. Τ]ιθ ἔδει 
τῆδι ΓΠ6 50-608}16ἀ “οεἰζγ οὗ Ἰλαν ι ̓̓ νν85 50 Ἰοην ἴῃ 
{π0 ἤδηάκ οὗ ἴΠ6 ΒΤ. ΠΒ 8 βιι!οϊθης [0 δοσοῦ 
ἴον {Π||8 ἐπίθτο ρα οὗ Ὠᾶπηθ8. Φοβορηαβ πιϊβαῃ- 
αἀετβίοοα ΕΠ|86 τηδιῦεγ, ταρυθϑοπίηρ τπᾶι 0116 ““ ΟἾΕΥ 
οὗ Ἰλανία ᾿ τηϑϑηῖ δ [Π]18 τη [6 ὙΠ 016 οὗ Φοσιι- 
βαΐθιη (Απηἰΐφ., Υἱΐ. 8, 8 3), δηὰ παιιΐης δὲ “1ἢ8 
ΑοΥα᾽᾽ ἃ ρᾶγὶ οὗ [6 ἰοννου οΟἰΥ ἴῃ ἴΠ9 ποίσῃθοι- 
Ποοά οὗ [Π6 το 0}]16. (ΟἿ. Οοπι. οὗ Οτίμηπι πὰ 
ἡ ἂν αἀ ἰος., ἀπιὰ Εἰεμα, απαιυδτίεγό., ἀπά θν 
{ε υτρ.ἢ 

γεν. 84. δ} 1] πίοι, ἔθνος ἁμαρτωλόν. ΤῊΪς 
ΔΒ (Π6 888] ἀπ ρηδιίοη οὗ ὕπθ ποαῖῃθη ΟΥ̓ [ἢ 6 
ψονΒ, πὰ ἰν ἰ8 ποῦ ἴο θῈ δῃρροξρα {πᾶὶ {Πἷξ ρδγ- 
ΓΟ] σΓγβοη 188 Πλ 46 ὉΡ Οὗ γγοσδο οΠΔγϑοῦθτα 
θη ὕΠ6 τοδὶ οὗ [86 ΔΓΙΏΥ οὗ Απιϊοο 8, 

γον. 36. ΔῈ ΟἹ] δάνθσϑδσυ, διάβολον πονηρόν, 
--- ἃ ῬΓΟΌΔΌ]6 ὑγϑηβ]αυίοῃ οὗ ἢ ἸΨ, ΜΠ ἢ 86 τοῖ- 
ΘΓΌποΘ ποῖ ΟἿΪΥ ἴο ὑδε ἔοτιϊβοδίίοη, Ὀαΐ ἴο ἴῆοδβ6 
Ὑγἢο οσσπρίοα ᾿Ώ. 16 ἤο]] ον ἰὈρ νΟΥΆ68. ΒΟΥ 
ὙΠ αῦ τοβρϑοῖβ [018 ἀθο] γι ἢ νγᾺ8 ὕγιιθ. 

γεογ. 48. Ἑουμᾶ ΡῬ]ϑαάδυσθα ἰῃ, εὐδόκησαν τῇ. 
ΤῊ ἀδθ οὗ {π|86 νοτγὰ ψῖῦ ἢ 1η6 δἰπιρὶα ἀδίϊνθ 18 
ουπὰ ἴῃ ὑπὸ υΧΧ. οπ]γ ΠΟΙΘ δηὰ ἴῃ 1 Εβάγββ ἵν. 
89. [ὁ 15 οοπιῃοη δον ἴῃς ΜαοἊοθαοιΐη ρϑγὶυά. 
-- Λατρείᾳ αὐτοῦ, ἰδ το] αίοι. ΟἿ. [|. 19, 22. ΤὮῊΘ 
ψοσ λατρεύω, ἔτοπι λάτρις, α δεγυαηί, ἰΒ δρᾶ ἴῃ 
ὕΠ6 ΔΡΟΟΝΡΙΆ ἜΧΟΙ αβίνεϊν οὗ ἔμ6 σοσβῃΐρ οὗ αοὐ. 
860} ἔϑα. 1. 4, ἱν. 51; Διά. 111. 8; Εδς]αβ. ἱν. 14 ; 
3 Μβος., νὶ. 6. 

γεν. 44. Οτίπηπι ἀουδία (που ρ ἢ Ομ ΒΟΑΤΟΘΙΥ͂ 
Βοος στοῦπα8) 1η6 γαῖ! οὗ [π6 ϑβιδύθηιθηι 
ΠΕΟΓΘ πιβάθ, ὑπαὶ Δηιϊίοσῆιβ ἰεβαθὰ βαοἢ ΟΓΘΓΒ 
γοβρϑοϊίπρ' [Π6 Ἠδ]]οηϊΖίμρ; οὗ 8}} 0118 ρόορ]α οὗ ἢἰβ 
τϑΆ] η, ἃπα ὑπ ΐη ΚΘ [Π6 ἰά6ἃ τᾶν βάν ὕδοι Δ ΚΘῺ 
ἔγομη [Π6 εἰ τι ῖαν δά ϊοῦ οὗ Νοδυσμδάμποσζας ἔουπὰ 
ἰπ .Δῃΐ6], ομδρ. 1}. 

ΤῊ ΑΡΟΟΞΒΥΡΗΑ. 

γεν. 41. ΤΠο οὔἴοσίηρ οὗ ἴ[Π6 Π65ἢ) οὗ ανγῖπϑ ἴῃ 
ΒΑΟΓΪῆσα, δΌΠοιγθηΐ 85 ἰζ 88 ἴο [ἢ Πεϊ]ἰαπὲὶ ποηϊὶ- 
ΤΔΘΩΪ8 οὗ [Π6 «δννδ, νγᾶϑ ργδοϊίορὰ ὃν τῆ6 Οτϑοκϑ 
8ἃ8 Ἅ6]1] 848 ΟἿδποῦ πδίΐουθ. Ἡοτγοάἀοῖπ" (11. 47) 
8δΆγ8: “Τἢ6 Εργρίίδηβ 40 ποῖ τοραγὰ 86 Οὔετγίηρ' 
οὗ βιιννίῃο ἴο [9 Οὔ οΥ ροὰβ 85 τ ρῆῖ; Ὀπὲ ἴο (88 
Ξοάάοεβ οὗ ἴΠ6 πιοοη (Σελήνῃ) δῃά Βδοςομὰβ (Διο. 
νύσῳ) ΤΟΥ οὔου δ᾽ [6 δᾶπιθ {ἰπηθ, ὁπ [06 βϑπιθ 
ἔν} χηοομ, τῃ οἷν βννηθ, δπὰ ὁδὶ {πον Βοβὴ." 

γον. 48... ΤΟΙΣ δου]δ. Ψυχή ΠΟΙ ΓΟΥΟΥΒ ἴο 106 
ἰηγαγὰ ΒΡ ΓΙ [4] τηδη, δπὰ 8 μοῦ νυ Οαδὸ ἴο ὃθ 
υπαογρίοοα 88 ἃ οἰγουμηϊοςυτοη [0Γ [6 ρεσβοιδὶ 
Ρτοπουῃ. 
᾿ γον. 51. ΟΥΟΣ 811 [89 ῬϑΟρἹο, ἑ. 6., οὐδϑῦ 186 
ΟΥΒ. 
νεγ. 52. Θείμοσοα ὑπο ἴβοσω, Ὡδιηϑὶγ, ἢ 6 

ῬΟΓΒΟΏΒ ὍἊΟ δὰ θέ δβϑὺ ΟΥ̓Ὸσ ἴθ Ῥθορὶθ ὈΥ͂ 
Δηιοοδυβ. 

γεν. 54. Τιρῖβ ἐνοηῦ ---ἰῃο θα] ἀρ οὗ ἃ ρβαᾶσδῃ 
ΑἸΓΔΓ ΟΥ̓ΘΡ ἴΠ6 Ααἰΐδν οὗ Φθβονδὴ ἴῃ [ἢ6 ἴΘῃ}μ]6 ---΄ 
ὁούαττοά, ΟΣ ψγ85 Ὀύρσιη, οἡ [86 151 οὗ [πὲ πιο ξἢ 
(λιβίει, (ςΟΥΤΘΡομἀϊη; ὩΘΑΥΥ ἴο οἷν ᾿)δοθιθοτ), 
'π Ὁ6 γθδῦ Β. Οο. 168 (145 οἱ [6 δοϊοιςΐπη 6Γ8), 
ἀρὰ οὐ ἴΠ6 ὕνοηι Βέιἢ οὗ τὴ6 Βδιὴθ πηοπτῇ δλσγὶ- 
ἤςθϑ "γοῦε σβι οἴδεγοα ἀροὴ ἰδ. Οτηθῖς ( Οεϑολίολίο, 
111. 2, Ρ. 315), σϑὶ υἷος ἸπδίὨΥ οα [Π6 ἰωξογρτγοῖδ- 
[ἰοῃ οὗ Φδογοπιθ δῃὰ 6 Μίδβιιπβ, τηδὶ δὶ ἐππδὲ 
τ νγὰ8 8 140] ὕπΠαὲὺ ννᾶ8 ρίπσθὰ οὐ ἴΠ6 Ἀ]ϊδγ, δὰ 
ὨΟΣ ΒΠΟΙΠΘΓ ΑΔΓ. ΤΠὸ ᾧκοδόμησαν οὗ ἴ:6 ργ69- 
ΘὨϊ νῈΓδῈ ἢθ ͵ἰ5 ΟὈ]γοά, Ὠοννούϑγ, ἴο "ὔϊμτηβεῖζθ 85 
8 τηΐδιγαμεϊαιίου οὗ ἴΠ9 Ηοῦτον. ΟἿ, ὑυοϊον, ἰν. 
48. - ΑὈοταϊηδύϊου οὗ ἀσοδβοϊδίίοῃ. Τὶ νογὰ9 
ἀηὰ Ἰάτ8 Α΄Ὸ ἀογίνθα ἔγοπι 12 84ῃ. χὶ. 81, διὰ χίίϊ. 
1, ψ ποτ [η6 Ηθῦγονν 15 Ὀγαηδιαῖθὶ Ὀγ τ ΓΤΧΧ, 
ὉΥ ἴ9 ῬΟΓΟΑ͂ πἰϑοὰ ἴῃ οἷν Ὀοοῖὶς, βδέλυγμα ἐρημώ- 
σεως, πὰ ἰῃ τῃ6 ϑθοοηαὰ ρϑϑβϑᾶρο Ὁγ 1 πεοοάυζίοῃ 
αἰσο. (Ἷ δἷδο Μαϑῖϊ. χχίν. 15; Μαγκ χ. 14. ὲ 
ν 83 ἴο [6 ΨΦ6ν8 δὴ “ δροῃηδιοι ᾿ἢ ᾿ν οι ΔΓῸδΘ 
ουῦ οὗ “ ἀ65ο] ἴοι," ΟΥ Τηογὺ ῬΓΟΌΔΟΙΥ ομα ἴδδι 
ἐδδοα ἰϊ, -- Θδροείδ γ, 8 ἀθεοϊδιίοπ οὗ 4}} ΠΟΙΪΥ 
ἰάθὰβ δηά υὑκᾶμθβ ἴῃ σοπηθοίίυῃῃ νυἱ ἢ [ἢ6 τ6 Π}}}}0 
διὰ ἰζ8. θογνῖοθ. [Ι͂π [Π6 ορίπίοη οὗ Οδβ πλοῦ, Μ]- 
σμ 6118, αττηπι, Εσϊζϑβοῃο, δηὰ οἴδογ, ΓΠΘΥΘ 18 δ 
ΘΣΙῸΣ ἱπ 16 ἀδ16 ΠθΓθ, διηιὰ ζοῦ “ Πέσζοθυη ᾿᾿ 1ΠΘ ΓΘ 
Βῃοιν]ὰ ὑς6 τϑδὰ “ἔν ϑηίυ ΕΣ}. ΟΥἿἮἁ νόγβθθ 59; 3 
Μδος. χ. 5; Ψοβορὰ., “πέΐᾳ., χὶ!. 7, 86. δὅυςι ἃ 
οἤδηρο, ποννουθῦ, ὯΟ Βυρροιῦ ἴῃ ἴς ΜΝ. δα- 
ὑΠοΥ 168. 

Ψονυ. 55. 86 ἄοογθ, ἐπὶ τῶν θυρῶν. Οτίπιτι 
ΜΟυ]ὰ ρῖνθ 088 ρῥγαροϑιτίοη ἤογα ὅΠ|6 86 ὴ86 οὗ αὐ ΟΥ 
πθαῦ; ΜΏΠ6 Κ6ὶ}, σεΐθγης το δ γ (ρ. 8374), 
»Σοΐεγϑ το τη θυ ηρ ὁη, Βα ρροβίπρ παῖ ἃ ρμογϑοὴ 
ςοὐἹὰ δβιιμὰ οὰ ἴἢ6 ὑΠγυβ 0] ἃ τ ἢ1]|6 ἐδοσι ποι. 
Απιοηρ ὕἤΠ6 (γοθκβ, Αρο]ο, Βαιοςσδιι, δὰ 1} η8 
ὝΘΙΘ ΒΊΟΙΣ ΟὟΠΘΣ Οἰνί οἷ 1165 ἢ 5 ᾿οπογϑὰ. 

γεγ. ὅ6. Βοοῖκα οὔ [86 ἰἸασσ. [11 σϑίοιβ ῥτὶ- 
τηδ ιν ἴο ἴπΠ6 Ῥεηϊαϊοις, ὈὰῈ πὶ δ ἱπελυάς 4150 
[π6 εητῖτο ΟἹὰ Τ οβίαπιιπι. ΤῊ βϑπηθ ἐδ ἈρΡρδᾶσθθ] 
ἴσια οὗ ἴα Ἔχρσθββίοι, “ Ὀ0ῸΚ οὗ ὕπὸ οονϑηῆβης "᾿ 
ἴῃ 106 20] ονὶπμ νοσεθ. [1Ὲ ἴΠῸ Ἰαῦῦθγ ὕθ τϑϑ]}ὦ᾽ 
[ἢ6 ςδπο, [Πΐ8 ψοι]ὰ ὃὈ6 [ἢ ἤτνϑι Κπον τ186 οὗ [Πὶ5 
ΠΟΥ͂ ἔα πη Πᾶν ῬὮγαθθ. Οἱ ἴπΠ6 ἰπἤμπθποθ οὗ 06 
Απτοοίϑῃ ρογεθευτίου ἰῃ Εχὶπρ τ 6 δου οὗ [Π90 
Ο]Ἱὰ Τοβιδιιθηῦ, οἷ. ἀγὶ. “ Οδποὶ ᾿ ἰὼ δια 5 διδ. 
δὶει., 5. υ. 

ον. ὅ8. ἘΘΣΥ του. ΤΠ6 τηοϑπῖηρ ΒΘΟ ΠῚ 
ἴο Ὀ6 Γμδῦ οἢ 8 οοζίαϊῃ ἀδν οὗ δϑο ἢ ΠΟ ΏΓ ἢ Βιιοἷὶ 
ῬΟΙΒΟῺΒ ΘΙ ΘΧΘΟΌϊΘα ἃ5 δα Ὀδ6ρῺ ἔουσπὰ σΌΪΟΥ 
οὗ ἀἰϑοῦονηρ δ Π18 οαΐοῦ τοβροοῦϊηρ [6 ἀδδιγαοῖοι 
οὗ 811 Ὀυοῖκο οὗ 106 1.νν. 

ον. 580 Τηο Ῥσοβοηῦ ὕοΟΚ ΘΥΟΣΥἤογο αἰδ8- 
Εηρσοΐβηοβ Ὀθίγθ 6 [ἢ 6 ΔΙΌΆΓΡ ἴῃ [ῃ6 τοῦῖρ]6 δηᾶ 186 
ΠοδΠΘ ΔΙΓΆΓΒ, ΟΥ̓ ἀϑίπς ζοὸγ ἴμθαι θυσ' 
διὰ βωμός ΤΟΒΡΘΟΌΏΥΘΙΥ. 
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γον. 606. ΤἼΘ πιοδηΐησ ὮΘΓΘ, 88 ἴΠ6 ἔο]] ον εν  ὑπουσ ἢ ἴῃ ο8808 οὗ πορᾶ ἰδ γγὰ8 8150 δ] ἰουνγθὰ ἴο 
ΥΟΙΒΘ ΒΏΟΥΒ, ἀουὈ0]6588 ἱ8, ὑπδὺ ἴμθ86 ποιΏθῃ ὕπο ἴο ρουξοσῃι [80 τἱϊο ὑμϑη δον. Οἱ. ἔχ. ἱν, 
“ φδυβοὰ τῃοῖὶχ οὨϊάσθη ἴο ὕ6 εἰσουτηςθθα,᾽" 4]- } 25. 

- 

ΟΒΑΡΊΒΕ Π. 

1 [Ν [8ο86 ἀΔΥ8 ἅγτοβθ Μα(δί ῖ88 ἐλ6 δοη οἱ Φομη, (Δ6 δοη ᾿ οἵ ϑ΄ἤθοπ, 8 ῥγίϑδι οὗ 
2 [86 Βοἢ8 οὗ Φοαιῦὶ τοι Φογβ8 16,32 δηα ἄνα] ἰη Μοάοίη.δ Απμὰ Βο λαά ἤνο βΒ0}8, 
8, 4 9οη," βυγῃδιηθα Οδααϊϑ; ὃ ϑηοη, οΔ]] θὰ Τμδβδὶ ; Ψπἀ88, 6411.ὁ4 5 Μδοοδθεῦβ ; 
δ, ὁ ἘΠ]ΘΑΖδΓ, ο8]16ὰ Ανδγδῃ ; απα ομαίμδῃη, ς4]16 ἃ Ὁ Αρρῇῆυβ. Απάᾶ σβθη Βο βὰν ἐῃ6 
7 ὈΪΔΒΡΒθιλουβ {πΐηρθ ὑπδΐ ἴΟῸ0Κ Ρ]866" ἱπ Ψυάδ δηᾶ Ψο6γυβδίθι, ἢ εβαϊά, 7Ύοθ ἰβ τηθ, 

ὙΠΘΓΘΙΟΓΘ 1148 1 Ὀοτῃ (0 {818 ἴο 8566 {Π6 ταΐη ἢ Οὗ ΤΥ ΡΘΟρ]6, δῃὰ ἐδ6 συΐπ᾽ οὗ (Π6 
ΒΟΙΥ͂ οἰζγ, δπὰ ἴο βίδγ 11 {λ6γθ,  ἢ116 12 ἢ: νγαβ 46] νογθα ἰπίο ὑμ6 Βδηά οὗ (Π8 Θίθτωυ, 

ἃ δηα ᾽8 [η6 ΒΒΠΟΓΏΔΓΕΥ ἰηΐο {Π6 Πδῃᾶ οἵ βίγϑηροιβ ἢῷ Ηδγ ἰθιῃρ]6 δίῃ 16 θθοομΘ 88 8 
9 τη8 ὙΪΓΠοΟυΐ ρσΊΟΥΥ. Ηδγ ρ]ογίουβ ν6886]8 ἈΓΘ οδυτὶ θά ΔΌΤΔΥ ἰπίο οΑρυϊν"γ, ΠΘΡ ἴπ- 

10 Δπὲ8 δ.ὸ 8]αΐῃ ἰὴ Π6Ὶ βίγθθὶβ, ὃ ΒΘῚ γοιηρ τηθῃ ὙΠῸ ὑπ βυγοσα οὗ (μ6 ϑηθπγ. Ὑ͵μιδὲ 
11 πδιίοη μαίδ ποὺ γϑοοὶνθα ἃ βῃδγθ οἵ ᾽ὁ 6 Κίηράομῃ, δᾶ ροίίθῃ οὗ 6Γ 8ρ0118ῦὉ ΑἹ] 

ὮΘΡ ΟΓΒΔΙΘΩΪΒ 816 ἴδΚθῃ ΔΨΨΑΥ ; ἰπϑίθδα 7 οὗ ἃ ἔγϑδ τσοηιαῆ Β86 δίῃ 18 ῬθοοΙη6 8 
12 εἰανβ. Αμὰ θ6}0]4, ΟΡ βδῃοίιδυυ, δηα Ὁ ον ὈοδαΐΥ δηἃ ΟἿΓ ΡΊΟΥΣΥ, 8.6 3 Ιαἱά 
18 νυαβίϑ, δῃᾶ ὑπὸ μϑαίμβη 32 μανθ ρτοΐδηθα ὑμϑιη. 3 ΤῸ ψῇμδὺ μα ββου]α 35 νυν 1ἴνϑ ΔῺΥ 
14 Ἰοηροσ ῦῷ Απα Μαιίαιαβ δη4 ἢ]8 80η8 σϑηὺ (πϑὶν οἰοίῃθβ, δῃᾷ ρυξ οἡ βϑοκοοίν, 

Ὡ.Π4 ΤΠΟὈΤΙΠΘα ὙΘΙΎ ΒΟΓΘ. 
15.΄. Αμᾶ 5 .}6 ΚΙΏΡΒ οἰοθγβ, ὑΠο886 γῆο δηϊογοθα δροβίβδβυ, οϑπθ αηΐο “ (ῃ6 οἱΐγ Μο- 
16 ἀοίη, ἴπ Ογάϑυ ἴο "ἢ βδοῦϊῆοθ.ί ἡἀπὰ ψῃθη ΠΊΔΗΥ͂ οὗ ἴβγδ6] οᾶὴθ υπΐο ἰμθηι, Μδιία- 
17 {1848 9 δηά ἷβ Β0ῃὴ8 οϑῖῃβ ἱορϑίμθσ. ἀπά (δ Κίηρ᾽β οἤδθυβ δηβινογθα δηᾶ βροκθ 

ἴο Μαιίδυμαβ οἢ {818 νῖβο, Του δῦ ἃ συ Ϊοσ, 8Δηα δὴ ΒὨομογρα δ: δηᾶ στοαί σιαπ ἴῃ 
18 {μἰ8 οἶΐγ, 8ηα βίγοηρ {βτουρᾺ δ᾽ 80ὴ8 ἃπᾶὰ ὈγΘΙΉΓΘΗ ; ΠΟῪ {Πογϑίοσθ οομθ ἰμοὰ ἀρ 

ἢγϑι, 3 δηὰ ἀο δ Γ7Γὴ6 Κἰηρ᾽Β Θοτμτηδῃατηθηΐ, ἃ8. 411 (Π6 παίίοῃβ ὅδ ἤᾶνθ ἄρῃ, δηά 5 [86 
τηθη οὗ Ψυᾶκ, ἀπὰ ἔδοβα ἐμαὶ ἀγο Ἰοἵέ ἰῃ 53 ΦϑγβΆ] θη, 80 5841} ἔῆοι δηα [πο ἢουβ6 
06 οἵ δδ (ὴ6 Κἰῃρ᾽᾿Β ἔγίθηαβ, δῃᾷ ὑδοὺ δῃὰ (ΠΥ Β018 δ᾽ 5}.4}} Ὀ6 Βοπογϑα νυν Βῖ γον δᾶ 

19 ρο]ά, ἀπὰ τωϑδῃγ ρἱ[ι8..2. Απᾷ 4“ ΜΈαιδι ἶαθ δηθὰ ἃπα βρδίζθ ψἱἢ ἃ Ἰουα νοΐὶοθ, 
ΒΟΙΡΉ 411 [86 παίϊομβ ὑΠαΐ 86 ἴῃ {Π6 Κὶῃρ᾽᾿ 8 Γθϑ]1ὰ ὦ ΟΌΘΥῪ Εἶτα, 8ο {π4 (6 Ὺ μᾶνθ 

[4116 ἢ ΤΑΥ͂ ΘΥΘΙῪ ΟἿΘ ἔτοιῃ ὑπ6 τσϑὶϊσίοη οὗ [818 ἰδίμϑγβ, δῃηὰ μανθ δοοθρίθα ἴὸὺ Ὁ 
20 {μοιλβοὶνθϑ “' Ὠἷβ ΘΟ ἀμηθη (8, γοὺ “ὁ Μ1]1 1 Δῃα ΤΥ Β0Π8 δη( ΤΩΥ̓ ὈΓΟΙΏΓΘΩ νγΑ]κ ἴῃ 
21 {86 οονθηδηῦ οὗ ΟἿΣ ἴδίμβοσβ.0 ΒΘ 1ὑ ἔδυ ἔγοῃιῃ 8 ἴο " [Ογβακὸ ἰὰνν ἴ δηὰ ὁτγάϊ- 
22 πϑηοθβ. Ἧγο Μ1}} ποὺ Βοϑάγκθη ἴο [6 Εἰπρ᾿Β ΜΟΓα8, ἴο ἐΓη 8514 6 33. ἴσοῖὰ ΟἿ σϑ]ὶρ- 
28 ἴοπ, ἰο {86 δ τἱρῃύ μδπά, οὐ ὑπ6 Ἰο[. Απὰ δ᾽ ψῇθῃ ἢθ οθϑβϑα ὅξ βρϑακίηρ' [686 ψ Ογα8, 

{Π6ΓΘ ΔΘ ὋΡ ἃ Ιηδῃ ΥὙΠ0 νγ88 ἃ 767 δ ἴῃ (86 βίρῃῃύ οὗ 811] ἰο βδογι ἔσθ οἡ ὑῃ8 δ᾽ 8 Ὁ 
24 τ ὮΟἢ νγᾶ5 δἱ Μοάβδίῃ, δοοογαϊμρ ἴο (86 Κὶπρ᾿β οοιμιηδηιηθηῖ. Απᾶ σῃθηὴ Μαιία- 

ΨοΣ. 1-ὃ.---1.Ὰ. Υ΄ὔ. : ἐδ 20Ὲ (τόν). 3 (ΟἹ. Οὐ»ι.) 8 Μοάϊΐηῃ (1 58}8}} ΒΟΥ ΟΣ το “' ΜΙ οάοίῃ,᾽" ν|Βουῦ ζυτῖμο 

δοῖῖθο). 4 ϑοϑῃηδη (1 δἀορὶ ᾿Ιωάννης νι ἢ ΕΓ χοῦ, ἥσοιῃ 111]. Χ. 23. 44. δῶ. δῦ. δ6. 81.). δ οα]]οα (ἐπικαλούμενος) 
Οδὰδάϊα (ϑο ἐ412. τες. ; 111. 23. 44. ἃ]. Α1ὰ. γυ]κ.. γαδδίς ; Χ. 19. 6έ., γαδδει. Οἵ. ΧΧ. δὲ Νυπιῦ. χ!. 8, Ἰαδδῦ. δ νο 
ἯΔ8 (Δ|1οἀ. 1 ὙὯ066 ΒυΓΤΏΔΙΩΟ ισαϑ ((οὐὰ. 111]. Χ. 4]. τοδὰ καλούμενος ; ἑεαὶ. τες., ἐπικαλούμενος). δ᾽ Ὀ]ΔΒΡΒΘΙλἾο8 
ἐδ)δὶ τ σο δοσιτη δά (1 τοΐογε ἴο Ὀοΐἢ Ἰνοσὰδ δὰ δοίδ). 
οτα. 6-9. ---κ9.Α.Υ.: ὈοΣΏ ἴο 866 ἐδ ΐδ τ Δ ΣῪ (τί τοῦτο ἐγεννήθην ἰδεῖν τὸ σύντριμμα). 10 ογιῖίς ἴ τυΐῃ (66 19. 71. 

93. 11 ἅν6}} (καθίσαι. 1ὺ βρατι8 ἰο μοὶ [λ} 6 τηδσϑπὶηρ κίνοι ΔΌΟΥ͂Θ ἐΒΓοῸ ἢ ὑπο οοηίοχί). 12 γΏοῃ. 415 (Οτἑτιοὰ 
ὉΥ ΠῚ. Χ. 56. 4].) 14 ἰς. 16 ὑπὸ δίσχϑοίδ (1 δὰορὲ αὐτῆς ἔτοῃ ΠῚ. Χ. 28. 44. Δ]., ἢ ΕΥΪΣΘΟὨ 6). 

Ψψατο. 10-14. --- 194. Υ. : δὰ ἃ ρβασὶ πη 1 ογηίί ἰηδίοαὰα. 1815, 19 θοπὰ αἱασθ.0 ἔὅζ9 ΒΔ: ΟΙΌΔΣΥ (τὰ ἅγια ἡμῶν), 
ον. 51... 853 ΘΟ. 1166 (ΒΌΔΙΙΥ τορἀοχοὰ “ ποδί ΒθΏ,᾽" ΟΣ "' πδὲϊ μι," ἰὰ ον 00 Κ). Ἔ ἰι. 36 (ΛΕΓΕ ΌΥΕ ΒῈΆ1]. 
“5 Το. 
εχ. 16-20. --- ΘΑ. Υ. : Ιῃ ἴδ τοοδ Ὑ81]9. 31 ΒΘὮ 85 οοϊαροὶ!οα ἐλέ ρεορίθ ἐο τουοἹῦ σδιὴθ ἰπἴο. 38. [0 ΤΩΒΙΘ 

[1.0},Ἁ 9 Μι. 12.06.05 80 ΤΏΘΩ δηϑννοτσο (οἷ. Οὐ.) [πὸ Κίπ Κ᾽ 5 οδίσοσε δηὰ βδίὰ. 81: ΒΟΒΟΌΓΣΔΌ]Ο. 85 ριτοησίποηοὰ 
σι}. 85 του ἢτεὶ (πρόσελθε πρῶτος, ἱ, 4., ΘΟπὶθ ὉΡ δ ταί). 84 [18]. δδ {πε 88..... ἈρΘΙΒ6Ώ. 86 ψρα, δΔηύ. 
81 αἴεο, Διὰ ΒΌΘ 86 τοιιδίη δὲ. 88. ἐπ ιλὲ ἩΜΉΙδΩΥ οἵ. δὸ ΘΠ τοι. 40 ΣΟΎΑΣΩΔΒ (6660 Οὐπι.). 4 ΤΒοΏ. 
Φ' πηᾶον... ἀοσηϊπίοῃ (ἐν οἴκῳ τῆς βασιλείας). 45 αῃᾷ ((Π9 ἰπδῃ.) ζ411. 44 ἐποῖν ζαύοσ διὰ κίγο σοηθθηῦ ἴῸ 
(ἡρετίσαντο ἐν. Ἔ1ιο ΤΟΥ ἰπ ἐΠ8 οοποίσυσ(ζίοῃ τοϑδῃδ 0 ΘΠ οΟθΦ ἸΘῪ ἴος ἐ86 ῬαγΡοδβο οὗὨἨ δοϊάϊηρ ἴο. Οἱ. 2 ΟἸτου. 
Χχίχ. 11, Ποῦ. δηὰ ἀσϑοκ. ΔΕ} Οἰαυὶς κίγοδ 1 Πόσο, 85 τυ 16, (ἢ. σθ)86 οὗ »γοερέα δεγυαπάα εἰδὲ δμηιεῖα). 40 1Π], 
Χ. 23. δδ. αἱ., κἀγώ ; επί. γεε., ἀλλ’ ἐγώ. 
ει. 21-24. --- 6. 4. Υ. : ἀοὰ ἐοτγνία (5660 Οοηι.) ἐμαὶ τσε δῃοιπϊά. 41 106 Δ΄. Φ ἐδ οτϊῃδηοθα. Φ ἰο ζο. 

δ οἴἐλεῦ ὁπ ἰΒ6. δι Νον. 88 Ὠρᾷ ἸοἵΙ͂ν, δδ φῃγη6 0.90 Οὗ ἴδ 590. 
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8145 ΒΔ 1.1} 6 τῊδϑ 'πἔληηθα 1} 268], δηα ἰγοι Ὀ]6 ἃ ̓ ηγΆτα]Υ ; δπα Πα ράνα γαῖ 
2ῦ ἰο Ηβ ΔΏΡΘΓ, 88 τγΧὰ8 Τ]ρἢῦ, ἀπ ὅ ταη, δῃὰ 8]6 7 ἢἷπὰ ἀροὴ ἴΠ6 Δαν. Α18ὸ ἐδ εἰπρ᾿β 
ΘΟΙΠ. 58: ΟΠ 67,5 ὙΠῸ σΟΙΏΡΕΙ]6α γιθπ ἴο βΒδογιῆσθ, δ6 Κι]]ρα δ ἐπαὺ ἄτηθ, δῃὰ {Π6 δ] 1ὰγ 

20 δΒ8 ρυ]]οα ἄοσσῃ. Αἀπᾶ δι δοίβα ὁ Ζβϑ]ο 5}γΥ ἴῸΓ (Π6 ἰδ, 88 ὃ ῬΈΪΠ668 ἀϊα πηΐο Ζδμ;- 
Ὀχὶ βοῃ ὅ οἵ ϑδίοιῃ. 

2 Απὰ Μαιίδι μα οτὶθᾶ ουξ ἴῃ Ἷ (Π6 οἰἱγ τὴ ἃ Ἰουᾶ νοΐοθ, βαυίηρ, ΕἸΛΘΥΥ͂ ΟΠ6 
28 ὙΠ:0 " 8 Ζϑϑίοιιβ ἔογ ἢ {π6 αἵν, δῃηὰ Κοϑδρϑίῃ 0 οονθηδηί, δὲ ᾿ΐπλ ἔθ] 6. Απὰ "Σ 

ἢ6 δῃὰ .ἷβ8 βοηβ ἢθα ᾿ηΐο (6 τηουηΐδ᾽ηβ, δηα Ἰοῖ 411] (αὐ 15 (μ6 Υ Πα ἴῃ (86 οἰΐγ. 
29 ΤΏΘΩ πηϑὴγ ἰδαύ βοιυρῃΐ ἴον πβύϊοθ δπᾶὰ Ἰυᾶρστηθηΐ νγοπῦ ἄοτπ ἰηΐο {π6 ψ]]άεῖ- 
80 πθ88, ἰο ἀὑγ8ὲ}}1 πόσο, {Π6γ 15 δῃᾶ {ῃ6]γ βοῃβ,}6 δηᾶ {πον ῖνθβ, δηα ὑμοῖὶγ σδίι]6 ; 
81 Ῥεσδαβα (86 σου ]68 1δ Ἰπογθδβϑα ἀροι 5 ἰμθ. Αμαὰ "Π 1ὑ νγδβ ἰο] 4 ἼΠπο Κὶπρ᾿ Β 56γ- 

γδηίβ, δῃηα {ῃ6 ἰγόοορβ 5 ὑπδὲ γγοσο Κ᾽ δἱ ΨΦθγαβδίθη, ἐπ Ὁ [Π6 οἰἵγ οὗ νὰ, πὲ 
ΤΊ 6 },5} ψγῃ0 8 ὈΓΟΚΘΠ {π6 Κἰπρ᾿Β ΘΟΙ Δ ΠαΙΊΘηΙ, ἢδα 32 ΡῸΠ6 ἀονγῃ ἰηΐο [π6 Ὠ]αϊησ- 

82 ΡΙδοθβ Ὁ ἴῃ {Π6 ὙΠ] ΘΥΠΘ88.. ΑΔα ΠΙΔΗΥ͂ ρυγθυξα δον {Ποτη,25 δπα μαυΐῃσ ον Γ- 
(Δἰζθη ὑῃ6πὶ, (ΠΟΥ ΘδΙηροα ἀρσαϊηβύ [6 ηλ, Δα τη]Δ46 γγὰῦ ἀραϊηδύ ἤθη ΟἹ ἴΠ6 58Ὁ- 

88 Ῥαΐ ἄαγ. Απαὰ {Π6Υ βϑϊα αηΐο ἔμ θαι, Εοαρἢ ! 35. Οὐτμα ἴον, δηα 40 δοοοσαϊηρ ἰο 
84 τ[Π6 οοπιπηδηαπηδηΐ οὗ {86 Εἰηρ, δπα γοὺ 58}8]] ᾿ἷνθβ.0α Απά 35 {πῆ ν εαϊὰ, 78 νν}}} ποὶ 

Θο6 ἕο, ὨΘ ΠΡ Μ11 τὸ ἀο {Π6 Κιπρ᾿Β σοτηπηδηατηθηΐ, ἰο Ρῥγοΐδηθ ἢ 6 βδρδι ἢ 
δῦ, 80 ἄλγ. Απᾶ (Π6Υ Βαβίθηρα {Π6 Ὀδ[16 ἀραϊηϑὺ ὑποιλ. Απὰ 35 (ΠΥ δηθνγογοα (ἤθα 

ποῦ, ΠΟΙ ΓΠΘΣ οαϑὲ ὑΠΘΥῪ ἃ βίοῃθ δὖ {Π6Π|, ΠΟΙ βίορροα ἃρ 9 {Π6 Βαϊ ρ- ΙΔ 68, βϑαγίηρ, ἢ 
87 1,οὐ 8 ἀϊ6 4]} ἴῃ ΟἿΓ ἱππόσθηοα ; 5. ΠρΆγοη δηα ϑατί Μ0}}} 83 (687 [ὉΓ πι8, ὑπαὶ γοῦ 
88 ρυΐ 8 ἰο ἀφαῖἢ πτουρίι]γ. Απα 85 [6 Υ ΓΟΒ6 Ἂρ ἃραϊηβῦ ἔπ61ὰ ἴῃ Ὀαι016 ἢ {116 88Ὁ- 

θαι, δηᾷ {Π6 7 ρου θη 6 4,86 τ ἢ {Π6ῚΓ τσῖνοβ δηα {ποὶν ὃ ΘΒ] άσθη, δηᾶ {πο ῖν οϑυί]6, ἴο 
[86 πυθο οὗ ἃ ῃουβαπα Ρ60μ}]6.3 5 

889 Αμαϑὃῖ ψῆρη Μαδιδίἶδβ δηα ἢΪ8 ἐγ θη α8 ἰθαγιθα οἵ 1,33 (ΠΟῪ τηουΓΠ6α ἔογ ἔἤοῖα 
40 τἱρὶῦ βογθ.0 ΑἈμά οἕβδ οἵ {Βϑῖὴ βαϊα ἰο δῃοίῃον, ἢ 1 τ 4}1 4ο 38 οὔ ὈΓΘύΏΓΘΙ Ὦδᾶνθ 

ἄοπο, δῃὰ ἢρῇὶ ποὺ ἔοὸοσ ΟἿΣ ᾿Ἰγ68 δπα οὐ πΆπο68 ἢ ἀραϊηϑέ ἴπ6 ποαίῃθη, που ΜΠ] 
41 ποῦν αυϊοκὶ)ν τοοῦ 5 ου οἵ '' 1π6 Θασ. Απᾶ «αἵ {Πδΐ εἴτ “ἢ ΠΟΥ τοβοὶ θα πὰ δη- 

πουπορά, 3 ῬΥ̓ΒΟΒΟΘΥΘΙ ΠΊΔΥ͂ Κ΄ ΘΟΙῺΘ ἀρ ηδὺ 118 0 Ὀαίτ16 δ΄ Οἢ ἴΠ6 βαοραίΐ ἄδγ, τὸ 
ΜΠ Βριὺ ἀραϊηϑὺ Βΐτη, 83η4 ποί “΄ ἀ16 41}], 88 οὐσ Ὀγθίγθη ρϑγβῃθα ἴῃ 106 Βαϊηρ- 

42 μ]Δοο8.7 ὙΤΉθη ἈΒβοι Ὁ]6α “ὁ {(Π6 ΓΘ πηΐο ΠΐΤΩ ἃ ΘΟΙΏΡΘΗΥ οὗ ΑΑ81 6:88, ν᾽ δηῦ τλθη οὗ 
48 Ἰβγαϑὶ, δύ θυ οὔθ ῬἯἘΠῸ γο] ΠΙΆΓΠῪ ἀσνοίθα ΕΪπη86}7 ἴον 3. (Π6 Ια. ΑἾ80 4}1 (6 Ὺ {παι 

Πρ ἔγοιῃ {π6 ἰγου 0168 δ Ἰοϊ ηϑα ὑποτηβοῖνοβ πηΐο ἔἤθιη, πα Ὀδοληη6 δ ἃ βίδυ ὑηΐο {ΠἸ|6 1. 
44 Απα {ΠΟΥ ςΟ]]οοἰοα 8η ἀυτην, "2 δηα βιηοίθ δβἰηΐα} γῆθπ ἴῃ {Π6ῚΓ ΔηΡΘΓ, δηα ϑροβίαίθϑθ ἴῃ 
4δ τὉΠ6]γ νγαίῃ ; δηᾷ δ8 (Πη6 γοϑὺ Πβα ἰο {π6 ποαύμοη ἴοσ βαίοίγ δ΄ Απὰ ὁ Μαδιυ 85 δηά 
46 Πἷ8 ἐγ θη β νγθηΐ τουπᾶ δρουΐ, δὰ ρι}]6α ἀοννῃ ὑΠαὶν ὅδ ΑΙ 8 ὙΒ ἢ 8Πη4 ἃ5 ζϑν ΟὨ]]άτθη 

8.8 δ τῇοΥ ουπα ἰὴ {Ππ6 Ὀου Πα δδ οὗ [5Γ86] ἀποϊ οι οἰ 8664,, {Π6Ὺ οἰτουποἸΒθα ὈΥ ἴογοο. δ 
47 ΤΠΟΥ ρυγθυρα 4150 {86 ἰπβοϊθηῦ ἴοο, ἢ δηὰ {Π6 σοῦ ῖκ ῬΓΟΒρογοα ἴῃ {μοῖρ πϑηά. 
48 Απὰ δἰ {Π6Υ τϑοονογθα ἐῃ6 ἰδνν οαὐ οἵ (ἢ6 Πδηά οὗ [26 Ποδίμοη,  δπὰ ουὐ οὗ {86 

Βαῃηᾶ οὗἉ [Π|ὸ Κίπρβ, δῃᾶ {Π6Υ βυϊξογϑά ποὺ 8. 1ῃ6 βΒ' ΠΏ 6 Γ ἴ0 {ὙΠ πρἢ.ὅ᾽ 

οτα. Δ. .-286. -τἴ Α.Υ..: ΒΟ Σ ἐδίηρ..... Μ. κᾶν. 3. ὯΪ5 τοί πδ ἰζοϊη υϊθᾶ, Ὡοὶἐδον σου ἃ Ἀ6 ΤΌΤΌοΑΣ ἴο κου (11Ὲ., 
απα ἐς ὑτομρὴξ ὩρῚ ὨΪ4 ΒΏΚΟΥ δοοοσάϊηρ ἰο ἑυἀρτησθηῖ;: ἩΒΘΡΟζΟΣΘ ἢ. 8 (μϊ., πιαπ.) 4 Τὰ ἀ6810 Βθ.ἁ δὅ οὗ Οεοα, 
Ἐ|Κὸ 88. 4 (86 Β0;. 
γο β. 237-88. ---τ ὰ. Υ. : ετἰϑὰ ἐπβουρπουῦῖ. 8 ΒΟδΟΟΥΟΣ. 8 οἵ. ἸΦ τηδἰ ηἰδί πο ἐπ (οἵ. Οὔπι.). τ: 0. 

3 .ηδῖ εὔεγ, 18 δοίλ ΠΟΥ. ἵ ΠΗ άρθη. 15 οὐ οη85 (πδῆζ., υἱέ). 16 ρΟζὸ ὈΡΟΏ. 17 Νὸν ὙΏοΣ. 
18 ἢοδί (βεοὸ Ου».). 10 γὰῶϑ. Ὁ (ὅοὸ Οὐγι.) Β8Ὶ ρεγίαϊκ ταθῃ (1ἰ., γπέη ΟΥ̓ ἰλὲ κἰπα τολο). 33 χρτο. ΒΞ βοοτεὶ 
»ίαεε (εἶ. ἰ. 58. ΤΏΘΥ ὙΘΙῸ οδΥοδ, οὗ ἘΒΙΟὮ ὑπο γῸ ΤΟΙ͂Ο ΣΏΔῺΥ ἰῺ ἰδ ὙΠ τ 688 οὗ ἀδθ). 834 ΠΟΥ Ρυταιοὰ δίςεσ 

ὅποι ἃ κτοδὲ ὩΣ ΌΟΥ. 
ἌοΣΒ. 88-88. -- 8. Κ. Υ. : Σοὶ ἰλαὶ τολϊλ νοῦ λαῦό ἄοπε Ηἰϊποτίο δυδἔῖοο (118., ἐπεὶ ποισ, ἕως τοῦ νῦν. 1 δἀορὲ, νὶϊδ 

Ἐτὶϊχβοθ δὰ οἴμοσθ, ἐδ τοδάϊης οὗ 111. Χ. 23. 44. δ2. δἀηὰ τηδὴν οἴδον ΜΒ3., οπιἑεϊίης ἱκανόν). ἔζΓ[ἔκ5. Βυϊ. 51 ὅρ τλεπ 
“σον Βδ8νο ἴθ οπὶ 6 ὈΔΊ(16 νυν Ί ἢ 4}} βρεϑά. 2 ον οῖξ. 39 ογἱῖβ ἋΡ. 80 »ίαξεξ ἩΏΘΙΟ ἕλεν ἴδγ Ηἰὰ : Ὀτὲ βαίά. 
81 ἱπΠΟΘΘΏΟΥ (πιδτρ., ΟΓΣ., σι »ηρίεὶξν). 83 5 4]}. 82 80. 84 δἰοῖν ἔπεπὶ (ἀπέθανον). 88 ογπῖς ἐμοῖς (86 44. 1}.} 

86 7}.. ΣομίςΣ οὔ ιεπ. 
γογβ. 89 -42. ---ΣΊ ΑΟΥ̓͂,: Νον. , 388. πάογχείοοι λέγεοῦ, 89 (Ἰἰϊ., α πνιαὴ ξαἰα ἕο λὶξ ποίσλδον, τὸ ἈΪΟὮ 16 8, ὁοζωζοος 

Ἡοῦγσαϊ δ.) δἔ{0{ Ἰδτ (δικαιωμάτων). 41 ([ἡξ., ἀεδίτον ες 3ογπ.) 451 Αἴ δαὶ {ἰπ|9 ᾿μοσζοΐοσο. ἀἔκὅ ἀδοσοοὰ (ἐβουλεύ- 
σαντο) Βαγίῃᾳ. 4“ μ᾽4)}. 4δ ἴο τοδῖο Ὀδί(]6 υχὶ ἢ 8. 46 Ἡ6ΠἾΟΡ Ἐν} }} το. 41 ἐλαΐί οτὸ τπιυγάοτοά .... ἴὼ (.0 
ξοογοῖ ρίαεεξ. 48 σλτη6 (συνήχθησαν). 4 Αμίἀσδῃ (ΕΥ̓ ΣΒΟ 6 τοοοίτοα ᾿Ασιδαίων ἴτοιῃ 111. 44. 62. 64. 108. 343. (ο. 
ΑἸα. ; ἐεσί. τεο., "᾿Ιονδαίων), τσλο τοεγε ταὶ σὨΥ γεν οὗ [5786]. τη 81} κυσἢ δὲ οσθ..... ἀογοῖοα ππῖο. 

γοτα. 483-.48. --- δὸ ας, : 70 Ρογβοου τίου (800 Οοη1.). δὴ ογθ. δ 50 {Π6ῪΥ Ἰοἰηθὰ ἐλεεῖν ζοτοθα (συνεστήσαντο δύναμιν} 
88 τιοϊοκοὰ πιῇ... Ὀαϊ. δὲ 5ιιςςοΌ Ὁ. - ΤΏρΩ. 88 ἔῃ) (Ετίχδοθο σοοοῖτοα αὑτῶν ἔτοτῃ 111. 28. 44. δδ. Δ].). 
δΒῚ τι δὶ σὨΠἸἀσο βόθυον. δὲ υυϊςΐη ἐπ οοδοῖ. δὺ (λοῖε ΠΟΥ... ΔΙ Δ ΕΥ (τπλσκ., ὃν "γοε). 40 αὔὐν ἴὯ6 ῥγοιά 
τόθ (11ξ., δοης οὗ ἱηδοίφηιν)Ἱὐυ 8. Βο. 5868 80 ΟΘαμτ θα. 88 οἵ χίηζα, ποίϊπον δυδοτοά (ΠΥ. Ὁ Τήξ,͵ απὰ ξανε ποι 
α Λογῆ 1ο ἰλε εἰημεσ. 
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Αμᾶἱ σῇθη ἐδ6 ἔθ ἄγον ΠθαΡ ἐμαὶ Μαἰίαι ἶδβ βῃοι]ὰ αἷθ, 6 βαϊά υπηΐο [8 
Β0η8, ΝΟΥ ᾿Ν81}} ἱῃ8οΐθηοθ δηα οογτϑοίίοῃ ἢ σοίίθῃ βίγθηρτῃ, δηα (86 {116 οὗ ἀθδβίγιιο- 

ὅ0 (ἴοῃ, δηὰ ἤυγίουβ δησ γ᾽ Απᾶ ΠΟΥ ὁ ΠΝ ΒΟΏΒ, ὈΘ γ6 ΖΘΑΙΟΙΒ [0Γ (6 αγγ, δῃᾶ ρῖνθ 
Ὁ] γοὺγ ᾿ἴνεβ ἴοσ (86 σονθηδηΐ οὗ γοὺγ ζαίμθσθ. Ἕ41]1] [0 τϑιβϑι γάμο ψμδὺ δοῖβ ΟἿΓ 

δι μοσβ αἰὰ ἰπ ΓΠΘΙΓ ὑἴτη ; ὃ 80 818}} γθ τϑοϑῖνθ ρτϑδὺ ρΊΟΥΥ ὅ ἀπά δὴ δυϑι]αβίϊηρ' 
ὅ2 πϑῶθ. 88 ποί Αργδῆδιῃ ἕοπηᾶ [αἰ {πξ] ἰῃ ὑδιιρίαίΐοη, πᾶ 1 νγα8 πηραϊθα υπΐο 
ὅδ Βῖτη ἴον τἱρηυθουβηθ88 ἡ ΦΌΒΘΡἢ ἴῃ {Π6 {ἰπ)6 οὗἨ ἢὶβ ἀἸβέγθϑβ Κορί (86 δοπητιδηστηθηΐ, 
δ4 δῃηά Ὀδοδτηθ ἴ ἰογὰ οὗ Εσγρί. ῬΒΙΠΘ6Β ΟΌΓ ἴδιον [ῸΓ ἶ8β ἔοσυθηΐς 268] ὃ οὈίδ! πϑᾶ 
ὅδ (86 οΘονοηδηΐ οὗ δὴ δνυθυαϑυϊηρ' ρυἱθϑίμοοα. «6808 ἔογ ἔ]Π]]Ἰηρ' {π6 ποτὰ Ὀθοδηιθ ὃ 
ὅθ ἃ ᾿υᾶρθ ἴῃ ἴβγαθὶ. Οὐλ]θὺ 10 ἴῸΥ Ὀθδυϊηρ υϊδθ88 Ὀθίογ [ἢ σοῃρστοραίοη γθοοϊὶνϑαᾶ ἃ 
7 Βογϊϊαρο οὗ 11 Ἰαπᾶ, αν ὑπτουρΡὮ Βὶβ ρῥἰοὶγ 13 ροββοββϑα (6 ἤτοηβ οὗ δὴ ϑυϑχδβύς- 
δ8 ἴῃρ Κἰπῃράομ. ΕΔ ἴοσ Ὀθίῃρ' ἔθυυ  Υ Ζοδίουβ ἰδ ἔου [ῃ6 1Δ1ῈῪ Ῥγἃ8 ἰδ θη ἋΡ ϑνθὴ ᾽ἢ 
ὅ9 ἱπίο ἤθᾶυθῃ. αηϑδηΐβθ, Αζαγῖαβ, απαὰ ΜΙ ͵886], Ὀγ Ὀϑ]θνίησ τγοϑῦο βανϑᾶ ουὐ οἵ (δ6 
60, 61 ἤἥκπμηθ. ϑηΐθὶ ἴον 18 ἱῃποσθῖιοθ δ τνυδὲ ἀ6] νου ἔγοιη [86 του οὗ ᾿ἰοη8. Απᾶ 

{δ ΘΟΠΒΙΔΘΣ τ] τϑϑρθοὺ ἰο ᾽5 41} ασϑβ, ὑπὰῦ ἤοπα (δύ ΒΟΡΘ Τἶ ἴῃ Ὠΐπὴ 5Π4}} Ὀ6 ΟΥ̓Θὺ- 
62 οομλθ. δ Απᾶ ἴδϑγ ποὺ Ὀθίογθ 15 {Π|6 τγοτὰβ οὗ ἃ βἰ πα] τηδῃ ; Ὁ [18 ΡΊΟΣΥ 5888}} Ὀ6- 
68 οοτηθ Ὁ ἀυηρ δῃὰ ψοῦπιβ. Το δΥ 6 Μ}1] 5: θ6 1 θα ὑρ, ἀπ ὑο-οστοῦν ῃΘ 8}8]} ποῖ 

Ὀ6 ἰουπῃα, Ὀδοδυβθ 6 Βδί 52 γϑύαγηθα ἰηΐο μὶβ ἀυβ, ἀπὰ ᾿ἰ8β ἐβουρῃῦ μδίῃ 55. ΘΟ [0 
64 ποίπῖηρσ. Απά 3 γοῦ πὶῷ 50ῃ8, Ὀ6 ΒίΓΟΙΡ, Ὁ 8η4 ΒΠΟΥ͂Σ γΟΌΓΒΘΪΙνοΒ τηθὴ ἴῃ Ὀ6Π4]} 35 οὗ 
θΘὅ {Π6 ἰδνν ; ἴοῦ ὈΥ͂ 1 88}8}} γοὰ ΟὈὐδΙη φἸΟΥγ. Απα Ὀ6ΒοΪά, 1 Κπον ὑπαῦ γουγ Ὀτοῦπ 6 ̓ 

ϑίηθοη Ζ ἷβ 8. τηϑῃ οὗ οὐ η86], σῖνθ ΘΔ. πηΐο Ὠΐπλ ΑΙΎΓΑΥ : Π6 58}4}} Ὀ6 ἃ {δίῃ ἀπίο 
θ6 γου. Απαᾶ 3 Ψυάδ8 Μαοοδθευβ, ἃ ΤΙ ΡΠ ΠΟΥ ὙΑΡΤΙΟΣ ἔγουχ ἢ185 γοὰτ ἀρ, ἢΘ6 88}}8}} Ὀ6 
67 ἰοδάδθν οὗ γὙοὺῦ ϑγΥ, ἢ δηα ἤρῃί δ᾽ {πΠ6 Ὀ8ι.16 οὗ ὑμ6 ρθορ]θ. Τακθ 4180 υπίο γοῦ 
68 4}1 ποθ ὑμαῦ οὔβοσνθ {π6 ἰδνγ, δπα ἀν θῃρΘ γὲ 3 γοῦῦ" ρθορὶθ. ἘΘοοΏρθῃβ6 {ὉΠ} 
609 {86 Ἠδβδίβϑη, δηᾶ ἰδίκα ῃθϑα ἴο (86 δομῃητηδηαϊηθηΐβ οὗ (ἢ6 ἰᾶνγ. Απα ὅ3 ἢθ Ὀ]6886α {μη}, 
70 δηὰ νψχαβ σαί ῃογϑᾶ ἴο ἢΪ8 ἔδίμθυβ, Απά [6 ἀϊθά ἐπ 086 Βυπαγθα ἔουΥ δηα βἰχίῃ ὙΘΆΓ, 

δα ἢΐβ βοῦβ θυγίοα ἷτα ἴῃ [ἢ 6 ΒΘρΌΪΟὮΓΘΒ οὗ ἷβ ἔδίμουβ δὖ Μοάορίῃ, δηα 41} 18Γ86] 
πιΔ46 στοδὲ Ἰδιηθηὐβίίοι 0} ᾿ἷμΠλ. 

ει. 49-δι. -ἸΑΟΥ. : Νον. 8. »σχίἀο δῃὰ σϑῦυϊκο (ἐλεγμός, 1. 6., ομ “" οαδιϊβοιαοσξ, δοτσϑοίξος "}). 8 δἔ[ἰ'λο ὙτΑῖΝ 
᾿οὗ [πάϊκηδίίΐου (ὀργὴ θυμοῦ). 4 τον ἐβοξζοίοσζε. δ (Μδγᾳ., αν. ξενπογαξίοηδ.) 8 Ββοῃοῦ (οἷ, γον. θὲ). “᾿ν.}} 
τοϑὰθΘ. δ ἰῃ δοίπρ ΣϑδΊοῦ δηὰ Τοσυϑοῦ (ἐν τῷ ζηλῶσαι ζήλον). 
ον. δδ-6]. ---9. ΑΚ. Υ.. : τῊδϑ τηδάθ. 10 (Χαλέβ.) 11. Π6 μορίἐδ6ὸ οὗὨ ὑπο (660 Οὐη.). 12 0. Ὀοΐης τοϑγοὶ78}. 

18 χραῖουῦ απὰ ἰοσγοηὶ (οἷ. ΤΟΥ. δ). 14 ογιΐκ ὁ 0 (ὅως, α 7αγ αε; 111. δῦ. δ6. 4]., ὡς. ΟἿ. ΕΧΧ. δἱ 2 Κίηρε ἱϊ. 1). 

1 ΜΑΟΟΑΒΕΈΒΒ. 
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16 ἱἰὩπούθῦου. [ἔἧὅΕ γο ἐβσουφδουϊ (κατά]. [7 ναὶ τΒοῖν ἐσυδὲ (ἐλπίζοντες). 18 141. δο τοοαξ. 
γον. 6})- 70. --1ὁ Α. Υ.: δας μοῦ ἴθ. ζ5ζ9 ζἠἡαϊ δε (εἰς Το] οντϑὰ ὈΥ ἐμ δοσιιδ.). 31 5Ρὴ64}}. 532... 55 ἰπουρῆς 

(διαλογισμός. Οἴίοτι Ὀκοὰ ἴοΣ “" ΡΙΔῺ8 ᾽" ἰὼ ἐδ μ᾽.) ἰδ, 2. ἩΒοζγοίοσο. 36 γαϊίδηξϊ. 36 (η6 Ὀ6 47. 11 δίνηο 

(5ο θέ. ΟὨῪ ; Ὀπὶ Θνοσ γΏθΓο 6160 ἐμ ἰα [6 ἴμο 1.6.8] ἔοστα ἴῃ {πο Οτϑεκ). 38. ΑΔ 107. 30 ΜροσδΌουΒ (Ι 58}}}} τυχὶθ 
46 ἈΠΡΟΟΛ ΔΘῸΒ ᾽ ἴῃ 8}} 68405. 750 τοτὰ 84 [Π6 δι(ΐ616 ἴῃ 11. 64, 106.) 6 λαέλ δέεπ ταϊα μεν δὰ δἰσοηβ, δξεμ... . χουϊὰ 
ὭΡ, ἰοὶ ἰπι Ὀ6 γοῦὺγρ οδρίδίῃ (ἄρχων στρατιᾶς). δὅζ{ἀ,(|Ματρ., Ἴγλϊ νε; 111. δ2. δδ. αὶ]. Οο. Α1ἀ., πολεμήσετε.) 81 ΡΘ6ΟΡ]0 

(960 Ορηι.). 85 ἐῃ)0 Ὑτοὴς οἵ (ἐκδικήσατε ἐκδίκησιν ΞΞ Δεν αὐεηφε. Οἷ. 1ο] οί τοῦ.) δδ 80. 
Φ 

ΟἼΑΡΤΕΕ 1. 

γον. 1. Οτίπηπι, ἩΠ Τὴν οὗ [Π6 ο᾽ἀο Σ᾽ οοπι- ἄδοξος. ΤῊ 8 ΘΧΡΥΘΘΒΙΟΩ 0188 ἀοα Ὀ01688 ταϑδηΐ ἰο 
Τροηΐδβιίογβ δὰ ἴδ6 πιδυρίῃ οὗ ἴπ6 Α. Ν΄., πνου]Ἱὰ 
ΤΥΔΏΕΪδῖθ, “ΔΓΟΒ6 ἔγοπι «06 Γι84]6 1,᾽" σοπποοίίης 
η6 ΡἤΏΣσαδο “ ἔγοταῃ Ψεγυβα θη "ἢ ἀἴσθοι! νῦν ἐΠ6 
γοῦὺ ἀνέστη. Βυϊ ΚοΙ!, [οΠ]οτίης 88}, πιαΐη- 
ταῖῃϑ ὑΠπὸῖὴ᾽ ΓΠ18 ἰδ ποῖ ΟἿΪΥ ἀραίηδὲ τ6 οοῃίοχί, 
ν᾿ ἢ τοργοδοηῖϊδ Μοάθίη 88 ὕἢ6 μϑᾶῦθγῃΆ} Γϑϑί- 
ἄρῃς (νογϑθ8 17, 70), υυΐ ρσίνοβ ἃ σοὺς ἀλμ βου 
ἴο τ6 νοῦῦ ἀνέστη Ἰοϊποι νυ ἢ ἀπό, ν᾿ ἰοἢ οοαὶ 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ ΓΟΥΟΥ ἰὼ ΟὨΘ᾽8 σϑιηονΐϊηρ ἢἰβ ρογπιληθηῦ 
τοδί ἄθῆσοθ ἔγοπὶ ομθ ρίϑοθ ἴο δῃο ΘΓ. -- Μοάσίῃ, 
Μωδεῖν. ΤΤὴθ αὐιδϑοίοῦ οὗ [Π6 5δἰευαὐΐοη οὗἨ υ}}5 
Ρΐδδο ἰ5 8.11} ἐπ ἀϊδβραῖθ. Ηἰζίρ ((σεδελίολίε, ἰϊ, 450), 
ὙΠ ἢ δοπθ ΟἸΠΟΤΒ, ῆχοβ οὐ ὑἢ6 80} Ὰ ὉΥ δεῖ σ8 οὗ 
[6 γᾶ ρὸ ΕἸ-Βυγάδβοϊ,, δδουὺ ἤέϊζθοη οιηδη πι}}68 
ψνοϑῦ ἔγοϊῃ Ψογυϑλϊθι. 76 δοδὺ πηοάστῃ οὔ ἰς8, 
Βονονορ, διὰ ἰδ πὰ (Π0 πεοὶϊριθογμοοὰ οὗ ΕἸ- 
Μοάίγοι, ἴο [Π6 πορῖϊ οὗ {Π6 ᾿αβί- παιηθα ρ]806. 
((ῇ. Βειθηκκο}}5 διό. ἔεχ., 8. Ὁ.) Ιῃ ΨΔοβορδαθβ, 
ὈοΓδ το ἔογπιὶ Μωδεεΐῖν δη ὦ Μωδιεΐμ οοσυγ. 

γον. 2. Οἱ τΠῸ πιοϑδπίην οὗ [86 πογὰ Μαροοα- 
δαμε, οἷ, Ϊηἰγοά. 

γοτ. 8. Αβ σῶϑδῃ Ὑἱϊμουῦ ΔΊΟΣΥ, ὡς ἀνὴρ 

ΘΟΓΓΟΒΡΟΩ ἃ ἴο 8 οοιῃοῃ Ηθῦγονν Ῥἤγϑδθ, “189 
ἦοιιδε οὗ ἃ ἀϊδ!|οποτοα πδη.᾽ 8.0. Μ|ὶςοἢλ6] 15, ἘΚ εἰ!, 
Οτίηλιη, δὰ οὔμογζε. 

γον. 10. ὑμαῖ δου. 1π {πὸ δ γγίϑη ΔΥΓΩΥ͂ 
ἴποτθ ΨΆ8 ἃ ζτοαῦ αἰνογβν οἵὗὁἨἁρΘΟρ[68 ΥϑρΓΘ- 
Βοη ρα, ἱποϊαάϊηρ ῬὨ])πηθ8, ΔἸ πιοηϊῖο8, Μοϑδὺ- 
68, ϑδιιδυδηβ, βϑγγίδηβ, ΟἹ Ἀ] ἀδοδηϑ, στ 6 Κ5, 
δ Μδοθαοηΐδῃβ. 

εν. 16. Μδὴν οὗ 1ᾳγδὸ]β. ὙὩῃοδο 6.) 84 
ϑροπιαιχοα, δηὰ σἈπ|0 ἔοσ [88 ΡΌΤΡΟΒΟ οὗ ραγσίϊοὶ- 
Ρδίΐηρ ἴῃ (680 Βοδίθθῃ σἕΐθβ. 

γον. 17. Απονοσοά, ἀπεκρίθησαν. ΤΙ ποτά 

ΟΟΥΡΈΒΡΟ 8 ἴο ἴΠ6 Ἡδῦτονν ΓΙ, διὰ ἰβ υϑοὰ (0 
ἰπἰτοάποθ ἃ ὁομυθγεδιίϊοη ΟΥἨ δρϑϑοΐ, ΟὨΪΥ ὙὮθη 
βοηθούς [88 ῃγοοοάθαὰ ψηΐϊοἢ 88 ἴῃ Ὦ, ΟΥ 
νι ΐοἢ ἱπιρ θα, 8 οχργοβαίου οὗ ορίῃΐοη ΟΥ Ρὺ- 
ΡΟβο οὗ ψ ἢ] ἢ 1 6 ([Ὧ6 ϑΏϑυγον. Πογθ ἰδ νγᾶβ (ἢ 
ψ 6 }}-Κηόνη αὐ τπἀθ οὗ Μαιδι ἶ88 δηὰ Ὠἷα ἔδυ], 
ΟΥ ἐπαῖ οὗ [80 δροβῖαῖο 769}. --- Α τΌ ΟΡ, ἱ. 6., ἢΘ 
γγ88 [6 ρῥεῖθβί δηὰ ἰιομὰ οὗ 8 ἔδιηΐϊγ. 

γον. 18. Οἰδὲ, ἀκοστολαῖς. εἷἱα ποιὰ, ἰὩ 



400 ΤΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

[Π6 Β688 ἤΟΓΘ ρίνϑῃ, 8 αἰϑὸ ἔουπά ἱπ (6 ὩΧΧ, 
801 Κίηρε ἰχ. 16; 1 Εδά. ἰχ. 51, 54; 3 Μᾶδοι. 11]. 
2. [1 θοϊοηρΒ ἴο ἰδ 4167 ατϑοῖς. 

εν. 2]. “ἵλεως. ΤῊ ποτὰ, ὑγαπβὶ αἰθα ἰῃ (Ὧ6 
Α. Υ. “Οοἀ ἴοτγθὶά,᾽" πιϑδηδ “ τηϑτοῖι},᾽) ἐ, ὁ., 
ΤΑΥ͂ αοάἀ 6 πηοσοῖα] ἴἢ βυς ἢ 4 ἰπίηρ ὨΆΡΡδα ! 
Οπ {Π6 ᾿πρτοροῦ Ὀγδπδιδιίο ρίνθῃ τὸ [Π6 ΟΟΥΓΘ- 
βροπάαϊης Ηοῦτον οσὰβ Ὁ Ἂν ὉΠ (ϑε6 2 ὅδπι. 

ΧΧ. 20; χχὶϊ. 11) 'π οἂν ἘΠρ ἴδῃ νοσβίου, οὗ. Ῥίθα 
ῶν α Νειυ ηρί δὰ Ῥοτεκίοη 97 (δε ϑετίρίυτες, Τ,0Ὁ- 
ἄοῃ, Μδοιη ]]λη ἀπά (ο., 1864, Ρ. 281 ΤΕ. 

γεν. 35. Φοβορῆθβ (“4πεϊρ., χὶϊ. 6, 8 2) ὨδΠΊ68 
ἴΠ6 οὔδοΐΆ} οὗὨ τὉπ6 Κη Πα τηϑῃῦομοα “ Α Ρ6]]θη, 
ἴπ6 Κὶπρ᾿Β βΈΠΘΓΑΙ ;᾿ ΡΓΟΌΔΌΪΥ [Π6 Βδηι6, δΔοςογα- 
ἵἱῃρ ἴο Οτίπιπμ, ἡ οτ ἢ οἰβον ογο 0815. “ Βϑδο- 
οὨ 468" (πα. Βεἰϊ., 1. 1, 8 8). 6 διαϊοπιομῦ, 
Ὠονονθγ, {{Κ ΤΏΔῺΥ ΟΥΠΘΓΒ ὈΥ Φοβορῆιιδ, 18 ᾿ ΠΟ Π- 
ἰτϑαϊοιύο ἩΓῈ τυ ηδὺ ἰδ τγοϊδίϑα οὗ {πὶ8 οὔὔοοῦ ἴῃ 
ΟἿ ὈΟΟΚ. 

νον. 36. ζδιθσὶ. Οἱ. Ναπ. χχνυ. 14. 
γεν. 27. Κϑοροί;: οονθηδηΐ. Τὴ δζίὶς]8 18 
απ Ὀοίοτο διαθήκην. ὙΥ Ώ1Ὸ ὉΠπΠ6 οονθηδηῦ 
ἢ Οὐά 156 ΡΓΟΌΔΟΪΥ πιραπί, {Π|ὸ) νογὰϑ ἀΓΘ [Ὁ Ὀδ 
ΓΑΚΟῚ ΒΡΡΑΓΘΠΟΝ ἱπ ἃ ΡΟΠΘΓΆΙ 8686: “6 ὙΠΟ 
ΤΩΘ8Π8 10 Ὁ6 8 οονοηϑηῦ ΚΕΘΡΟΓ." 

ΨΥ. 29. Φυδίίοο δὰ υδατησδηῖ. ΤΉὮΘΒ6 ποτῶν 
δ΄ πϑ08}}γ ἔοιιπὰ ἴῃ ἃ γθνοῦβο οὐίοσ. Τῃ6 τπηϑβδῃ- 
ἴηᾷ ἰ8 ἴα τπ086 Π086 δἷπι ννὰβ ἴο ΠΟ; ΟΓ ἴο 
106 ἰαᾶνν οὗ Πιιάρσπιθηῖ δηὰ Ἰυδιϊοο 88 Ἰδἰὰ ἀονν ἴῃ 
{π6 Μοκαῖς ὈΟΟΚΒ βοῦρῃι 8 σοΐιψο ἢ Μαῖῖα- 
{1188. --- ΤΟ ὑδὸ ἩΠᾺᾶΘΥΏΘΒΒ, 1. 6., [π6 80-(Ἀ]]οὰ 
“Δ ΘΥΏ6895 οὗὐ Ψ0ἀ 58 νν»ῃΐϊο ἢ ἰὰν ψοδῦ οὗ [ἢ 
Ὠοδὰ ὅθι. [ὑ ψδβ ποῖ νἱτπουΐ βυβεϊθοῦ νοροῖδ- 
τἴοη ἴο δυρρογῖ ἴπ6 βοοκβ δὰ πογὰδβ οὗ [Πθ80 ἔυρὶ- 
Ὁν 68. 

γεσ. ὃ]. ὙὙσοορβ, δυνάμεσιν. ΤὨΐδ8 'θ [Π:6 οΟτη- 
Το ατοοὶς ννογὰ Ζὺγ 8 ἴογοθ οὗ βοϊ ἴθὺβ ἰῃ ὑπὸ 
Ῥγθβθηῖΐ ὈΟΟΚ. --- Οὖγ οὐ ανίᾶ. Τὴθ ραγγίβοη ἴῃ 
Π0 ἔοτῖγθϑβ ἰ8 πηϑδηΐ, ἡγν ]σἢ 88 “8116 “οἷΐγ οὗ 
αν α ̓ ᾿π ἀἰδιϊποιίοι ἔτοπὶ “6 γι18Ά}6 πὶ 88 ἃ τ ΠΟΪ6. 
Οἱ. ἱ. 8838. Φοβορῆαβ, ἱ ἢ} ἢ15 ἀ8ι1.4] Θχαρρθγαιίοῃ, 
ΒΆΥΒ (παῖ (6 Ὑ0]6 ραγτγίβοη ἴοοῖς φρᾶγὺ ἰμ [8 
ἐχροαϊιίου, (Οἵ. “1πέϊρ., χὶϊ. 6, ὃὶ 23.) -- Ηϊάϊπα- 
Ῥίδοϑοαθ. Αὐ {6 ἐπι οὗ δυνά δΒιρῃ δ Ὀθέογθ 
580} Ὁῃ686 σᾶνο8 οὗ [ἴθ τ] ἀογη6 88 οὗ 86:88 8ΓΘ 
Δ] ἀοὰ το. Οὗ. 1 ὅδῃι. χχίν. 8. 

Ψον. 832. Οκ ἴ8)6 ϑβθθδί ἅαν. Ὑῦ6|1 αὐγαγο 
οὗ {16 οὐὔθογνδηςα οὐ {818 ἀδὺ ὉΥ [6 δεν 8, [ΠΟΥ 
τρμεν μα ροὰ πᾶὺ ἔγομα τοὶ ρου Θ ΒΟΟΣ 0168. [ΠΟΥ 
νου]ὰ ΟΥ̓͂ΘΥ 0 τοβίβίβηοο ᾿ξ διἰὐλοκοα δὺ βυοῖ ἃ 
τἶπι6. ΤΠο σψογὰ ἔογ βαθθδιῃ 18 ἴῃ τΠ6 ΡΙ ΓΑΙ, 88 
πη [ῃ90 ΤΧΧ.ὄ ζόπογα  γ, δπὰ ἴῃ ἴΠ6 ΝΘῊῪ Τορίδ- 
τηθηῦ. Οἱ ὙΥΊΠοῚ, ὑ. 177. 

γον. 84. Τὸ ῃυσοΐβῃο ἴ89 Βα θα ἄδγ. [{ 15 
ποῦ τηϑδηΐ ἤοῖο (μδὺ τ6 ὁ ν8 νουϊὰ τοραγὰ [ἢθ 
Ῥαγιϊοϊ ραιϊίο ἴῃ ὨοΌΠΘα Βδου ἔς65 88 ΤΟΙ ΟἿ]Υ 
οὐ ἴπα βϑαθῦδιῃ. ἜΒΝΟΥ τϑίοσ γαῦθοῦ ἴ0 ἴΠ6 ἀνδοιι 
αἰΐοπ οὗ [πΠ6 σᾶνθ δηἃ [Π6 ΠΘΟΟΒΒΆΓΥ βΘου δὺ δο- 
εἰν 68. αἰζοπάδης ἀρὸμ ἵδ, νι πίον ἴῃ ἐποῖς νἱϑῖν 
ψνοῦ]ὰ ἤᾶνθ Ὀθθῃ βοῇ ἃ Ὀτοΐδηδι οι. 

νορ. 8386. Απενοσθὰ βοτὰ ποῖ. ϑόπια (ατο- 
[118) ψουὰ τΥϑηβὶαῦθ [πΠ6 νογῸ ποῦ ὉΥ γεδίσίεά. 
Βυῦ [π6 ἰάοβ Β66ΠῚ8 [0 ὃὉ6 ὑπδὺ τὴ ον αἀἰὰ ποὶ 
ΤΟΡΙΥ͂ ἴο [ἢ ΘΏΘΙΠΥ  Β ῬΓΟΡΑΓΆΓΪΟῺΒ ὕ0 δίζβοκ, δπά 
ὉΠ ῖν δοῖυδ)] οηβϑῦ, ΌΥ̓ 8 5: πλ}} 8, σΟθπηῦον δοῦν Υ. 

γον. 87. Ἰπηοοόθηοθ. [,ἰϊ., δἐπερίἰον, ἁπλότητι. 
1ς τοΐεγθ ἴο (Π6 5 Πρ} οὐ πὰ ΡῬΌΣΙΥ οὗ ὉΠ ῖν 
ῬΌΓΡΟΒΟ ἱπ [Π6 Οὔβοσνϑηοο οὗ [6 Μοβαὶς ἰ'ανν. Οἱ. 
1ὴ6 ΠΧΧ.΄ νογϑίοη οὗ ϑιιδαππα, νοσβθ 68 : οἱ νεώ- 
τεροι ᾿Ιακὼβ ἀγετῖτο ἐν τῇ ἀπλότητι αὐτῶν. 

Ψεν. 41. ΤΠΐδ τϑβοϊ οι γαϑ αυ} 9 ἰπ ΠΔΓ- 
ΤΩΟΠΥ͂ ὙΠ 06 δρὶτῖς οὗ ἴπ6ὸ Μοβαῖς 1δνν Τοδρθοῖ- 
ἰης ἴπ6 ΘΑ θα. [Ὁ Θῃ)οἰ πο α δὺΟΒιϊΘηΟΘ δἰ ΠΡ ΙΥ͂ 

ἔγοπι ὠπηδοθιβαῦῳ ΒΘΟΌΪΑΡ ἰαῦογ. Οὗ. Μαῖϊ. χιὶ, 
2-1}, ἡ ῖἢ Εχ. χχ. 10, χχχὶ. 14 ἔ., δὰ ἢ δαυϊ. τ. 
14. 

Ὑοσ. 42. Α ΟΟΣΩΡΘῺΥ οΥ̓͂ Αδἰδδοαυα (ὩΣ ΤΌΓΙ 
τὸ ἰλε ρῖοιι). Αςοοσάΐηρ ἴο ϑεμᾶτον ((. 6., Ρ. 89) 
ἀπά οἴοτθ {18 πδπ]θ ἰ8 Δρρ] δὰ ἴο 411] (ποδὲ ψῖο 
Ἀ556 1} 16 ἃ τη πον 8 αῦουϊ π488 Μδοοδῦδευδ 'ἢ 
᾿ἷθ τα ]ΓΠ [ἢ 6 πη 6 Π1168 οὗ 16γβοὶ. Βυΐϊ ἐπ οἤδρ. 
Υἱ, 8, [686 “ Αβ᾽ϑϑδῃβ᾽᾿ ΔΓΘ γδργοβοηϊδα 88 βεοῖκ- 
ἰηᾳ Ρδδοθ ἔγοπι πὸ δ υγίβηβ, δρδίηδι [6 ἀδδῖτο οὗ 
ἢ] πάἀλ8 δπὰ ἷ8 Ὀγείῆτοη. ΤΠΐβ ΡΟ ΘΌΪ νου]ὰ 
ποῖ ἢανο ὈδΘη ὕπο σ486 ἰΓ ἴΠ6Υ δὰ δυκιαϊποά 50 
ἰπυϊπηδῖθ 8. τοϊυύϊοη [ὁ {πἰ8 Ἰοϑᾶθσ. [Ιζ ἰβ πιοῦθ 
ΠΠΚοῖν, τποσοΐογο, [Πμδὺ ΓΠΘΥ͂ ΓΘ 8 56 ΡΆΣΙΥ, 
ΨΠῸ πο βιγθηπουβὶν ἴο ἴΠ| οἱ] ἔα!τ), δπὰ ςο- 
ορυγαίθα νι ΦΔυάκδ Μδοςδδδαβ ἴῃ πιοϑὶ οὗ [8 
τ  ἰατν σδηη ρα ζη8. ΟἿ. 2 Μβϑος. χίν. 6.ἁ. ΤΠΐβ 
ποιὰ ὁ λαδίαιπι ἰΒ οἔζοη ξουηά ἰπ ἔπ6 Ῥβαΐπιβ, απά 
[8 8180 Ὀδϑη δάἀορίοά, 88 ὑπεοὶς οὐὰ ἀεδίσηδιίος, 
ὈΥ ἃ βοςεῖ οὗ Ρο] ἰδ ὅενβ. Οἱ. Οτᾶις, ᾿,. 2, ποῖο 17. 

γεγ. 43. Τ σου ]6 5, κακῶν. ΤῊ 8 τΟΓα 8 ὨΘΌΓΕΣ, 
δηὰ γϑίουβ ἴο (ἢ8 τ ϊβογίοβ ἩΠΙσΒ ὑΠ6 ἔοθ8 οἱ [5- 
ΤΆΘΙ δὰ ὑὈτουρσηῦ προὴ ἰζ. ὅϑοηθ ῬΟΥΘ το τὸ ἰἢ- 
Βυδπορα ὈΥ {Π||8 ἔδοῖ ΓΠΔῃ ΟΥ̓ 268] ἔογ (Π6 Ἰανν. 

νεγ. 44. Τῆς ΡθυβοπΒ βϑροΐκβῃ οὗ 838 πανί Ὀθθα 
αὐ [0 ἀοαιῃ Ἰγ γΘ ῬΥΟΌΔΟΪΥ δροδῖδίε ον, ἃ5. [80 

τ οἶδ 86 οὗ [π6 νεσβὲ ἐπι ρ}168. 
νον. 45. ἘΚ ἴοτοθο, ἱ. 6., [ΠΟῪ σοπι ρα Ἰεὰ (δ6 

ῬΑΓΘῺϊΒ ἴο σοπΐέοττῃ [0 [116 ἰαῦν ἰῃ {πῖ8 ρΑ ΓΟ ΌΪΆΓ. 
γοι. 48. Ἐροονογοϑᾶ ἴ᾽δ6 αν ουὖ οὗ ἴδς μΒοιπᾶ 

ΟΥ̓ [86 Ἠϑδίμϑθῃ. [Ὁ 18 δ ΠΡῚῪ τηθϑηῦ ἔπδὺ ΠΟΥ 
Ρτγοϊθοῖθα ὕμο86 0 Ψοι]ὰ ΟὈΒΘΤΎΘ ἰξ. 

γον. 49. Ὑο αν ἤοσὸ [9 ΘΟΙΩΠΟῺ ἔογη δ 
υδοὰ ἴῃ ἴἰ6 ΟἹ]ὰ 'Τοβίδπιοπι ἴο σΠδγαςίοτίζο [86 
ἈΡΡτοδοῖὴ οὗ ἀθαῖῃ ἴο ἀἰπιϊησυϊδιοά πιοη. (. 
(θη. χΙῖχ., Πϑιῦ. ΧΧΧΙ., Φοβῃ. χχὶϊ!., 1 Εἰηρ ἴ. 
ἴοσ δοοοιηίβ οὗ ἔπ ἀθαιὴ οὗ ὅδοοῦ, Μοβοβ, Φοβιιυδ, 
μι] )ανία, Τοβρθου νον. - ΤΦΟ]ΘΟΘ δια ΟΟΥ- 
φϑοοϊίΐοῃ. ἴμβοίθησο οὗ ἴθ ψὶοκοά, δα σογγθοῖ!οι 
οὗ [π6 φοοά {πγοῦνἢ πεῖν Ἀρθῶογ. ὅ0 ἰῃ 189 
ποχὶ ΠΊΟΙΌΘΓ [6 το ᾿νογάβ, μιγίοι ἀπσεΥ, ὀργὴ 
θυμοῦ, τοῖοτ ἴο ὕπ6 αἷνίπο δῆροσ. “1 ἰδ ὀργή 
ΜΝ σ᾿ ΟΧΡΓΟΘΒΟΘ 056} ἃ8 θυμός." Οτίπηηι. 

γον. 51. ΟἿδ1} ἴο ΚΣΘΙΩΘΙΔΌΣΘΏΟΘ. . . . 80 888} 
γὸ ζϑοοῖνο. ΤΏ Δ. Υ. 88 ὑσορουῖΐν γϑῃηάοσζοά 
{πθ80 ὕνγο ἱπηρογαινοϑ οοηποοῖοαὰ Ὁγ καί. ὙΠ θη 
ὕνὸ ἱπηρογαιῖνοϑ ἃγὸ [Π 6 οοηηθοεῖθα, ἐπ ἢγϑὺ οοῃ- 
ἰαἷπ8 Βυπηοῦπιθ8. [86 οοπάϊτίου πάθον τὶς ἢ [ἢ0 
δοϊίΐοη ἀοποιοὰ Ὀγ [᾿Ἰ0 δεοοπὰ ν7}}} ἴ8|Κθ ρ]ηςθ, οἵ 
1{Π6 βοοοπὰ ΟΧΡΓΈΒ86Β 8ἢ ἰη7Ἀ}}}016 τοϑιῖϊς. (ὙΥ̓́ΏΘτ, 
Ρ. 311.) ὝΑἰνίπρ ἴπ6 ὕδυ8] τηοδηΐηρ οὗ απά ἴο [8 
σοῃπεοοίΐνθ ἤθτο, Βόνονοσ, που ποῖ δἰΐεσ [Βς 
Β6Ώ86. 

ψοτβ. 52, 58. 10 τγδϑ ποῖ δἷβ Ὀοΐηρ ουπηὰ “ δ᾽ τἢ- 
ἔα] ἴῃ τοπιριδλιίου ᾽" ὉΠ νγὰ8 “ἱπιρυϊεὰ ἴο Αὖγλ- 
ἤδϑπι ἴον γἱρῃὐθοῦβποεδβ᾽"" (6 θη. χν. 6), Ὀυξ 5 5108 
ἰη αοά. [ἐ πηῖρῃῦ 6 πο], ονονοσ, ἐμὲ [ΠῸ 
[ΟΥΙΘΥ ᾿8ὰ 80 εἶοϑο 8 οοπηθοῖίου ψἱτἢ τἢ6 Ἰδοῦ 
[πδὲ ὉὙὉΠῸῪ τηΐχις Ὀ6 Ἰοοκθὰ ὩρΟῺ 88 οὔθ πὰ ἴἢθ 
ΒΆΠΊΘ ΟΥ̓ ΟἿΓ τοῦ, Οτπηπὶ 8668 ἴῃ ἴδ οἰξαιίοη 
οὗ {θὲς ἰῃβίϑησοβ οὗ ἔφ  Π ] 6868 ,7ο»ε ἐλε μαεῖ, 
ἔον [π6 ράγροθε οὗ εὐἰϊπιυ]ατίης ἴο Ὠοτοὶς ἀθεὰπ (49 
Αἶδο ἰῃ Εςοϊπβ. χ]ῖν. 8-15, δηά ἱπ ΟἿΟΣ μαδσγι οὗ 
(ἢ ργοβοηῦ ὈΟΟΚ), δὴ ϑυΐάδποθ ἰδὲ δὴν Ποροία] 
νίενν οὐ ἐπ ἔπξυγο 119 88 ἃ βιϊπι δ, ἔοσοθ τ0 88 
ὙΔΗΛσ δὖ τηἷβ τὸ. Βιξ ὑΠ|8 Ἰπέθγθποθ ἀοθβ 
ποῦ ἔο!]οῦν ἔσο τι ΐἷ8 ἔδοι. 686 68.965 ἀτγὰ εἰϊοὰ 
ὈΘοΆιι80 ΠΟΥ δ ΘΧΘΙΠ 168 οὗ τοναγὰβ οὐϊαιηθά 
ἴῃ 1η86 ργοβθῃὶ [6 88 {π0 τϑβϑι]ῦ οὗὨ ἔα ἔν] 688; 
ἃπὰ ἰτ ἰ8 ἴο ἴῃ6 Ὀσϑβθης 116, οβροςοΐδ!ν, ἰμαὶ Μαῖα. 
(85 18 ἀἰτϑοιίίηρ πὶ διζεμτίοῃ. Βαῖ οἴ. 7πιγοά. 
ΟὨ ἔδα ργοῦδῦϊθ ροΐπὶ οὗ νἱϑοῖν ἔγοτηα ποῖ ΟἿΣ 
ὈοΟΙΪς νχὰ8 ττὶτίθα. 
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γέεχβ. 54,55. ῬΒίηθθ. (Οἵ. Ναυιηῦ. χχνυ. 11- 
183. Ης νὰ ἴῃ6 ὈΣίθβο Υ ἀησοβίοῦ οὗ Μαιξδι 8. 
-- ὅοδβυα. Φοδίνυϑδ ἰβ τηϑδηῦ, {μπἰ8 Ὀοΐηρ ἴΠ6 πβυδὶ 
ἴογπι οὗ πἷβ ἤβπιθ ἰῃ Οτθθὶι. 

γεν. δ6. Ἠοσίϊααο οὗ διὰ, ἱ. 6., [ὴ6 οἷζγ οὗ 
Ηεῦτου. 

γεσ. 57. ἘῸν Ὀοίῃς τρθσοῖ] (Α. Ν.). ΤῊ ΐδ 
ἶβ τοίοσγεα ὈΥ͂ βοτὴθ ἴο αν Β τγϑαϊπιθηῦ οὗ 880] 
(1 8. χχῖν. 4 85.). Βυῦ ἰὺ του] ]ὰ βϑϑίη Ὀδίοσ, 
ΜΓ Οτίστηπι, 61}, απὰ οἴποτβ, ἰο 8 Κ ἔλεος ἴθυθ 
ἴῃ [Π6 ΠΊΟΓΘ ΘΘΏΘΙΆΙ Β6ΏΔ0 Οὗ ρῥἰθῖγ, 88 ἰδ ἰβ οὔϊϑη 
υϑεὰ 'π ΟΣ Κα. [ξὲ ἀουθϊθεβ βίϑηᾶβ ἔογ [6 
Ἠθῦτον ὝὙΓΙ, ἀπά μδ5 Π6 πιθδηΐηρ οὗἩ [Π]8 ποτὰ 
85 δορά δὲ Ηοβ. νἱ. 6 ; 76γ. ᾿ϊ. 39. Οἵ, Οτϑιηογ᾽ 5 
1“. δ. υ. -- ἘσοτΙδιίσις κί σάοτα. ΤΉοδα πΌΓΑΒ, 
1 τακϑὴ 1 ΘΓΆΠγ, δὰ [Π6 οἰχου Ὠβίϑ 068 Α΄Θ (0η- 
δἰ δγθα ἴῃ τ ΠΙ Οἢ ΠΟΥ ΜΈΓΘ ἰτογοά,:-- ΠΑΙΆΟΙΥ, ἰοῦ 
δΠ6 ΡΟ] ἶσ4] Κίηράοπι οὗ Πανὶ ὰ ἢδὰ Ἰοπρ εἰπος 
Ρϑδβοᾶ ΔΥΔΥ, --- ὙΟΏ]ὰ ΔΡΡΘΔΓ τὸ δ κα {πὸ ἰηΐοτ- 
ὁῃς06 πϑῦαΓΑ) ἴδδι [6 1810} ἴῃ ἃ σοηῃχίπρ; Μεβϑί δῇ, 
ὙΠῸ δῃου]ὰ ὃθ οὗ ἴΠπθ βοϑὰ οὗ αν ά, νγα8 δἵ τ} 8 
[1π|ὁὸ Ὡοῦ ΠΟΙ οχτϊποῖ. 8111 [Π6 Ῥγοῃχίβο, βίτη- 
ΡΪΥ 858 8. ργοῃ}ῖ8ϑο ἴο Ἰλανά, πᾶ ἤδνθ Ὀθ6η ὑΠουρὩς 
οὗ, πἰτποῦῦ βρεδοίαὶ οοπβίἀθγαϊίου ἔὺγ ἰτ8 ἀθοροσ 
ἱπιροτῖ. Οἷ,, Βονανϑυ, ἱν. 46; χἷν. 4]; δμὰ οὔγ 
Ϊηϊγοά. το τ18 Ὀοοῖκ. 

Ὑονγ. 60.0.0 Ὁδηΐθὶ 70. πἰα ἱπηοοθῶοθ. Οἱ, 
δῦονο, νϑῦβοὸ 872. ΤῊ 8 Π]Π πδιγαῦοη δηὰ ἔποβο οὗ 
{86 ργονυΐουϑ ΥΘΣβ6 ΔΧῸ6 ἴα κοπ ἔγοιῃ ἴῃ Βοοῖκ οἵ 
ὮΔ}161 8618, 88 ἰβ ονϊάθηξ ἔγοιη τ ογάδσ ἰῃ 
Πὶς ἢ (ΠΟΥ͂ ἃτὸ φίνθη, δπὰ ποῖ ἔγομῃιη ΔΩΥ͂ ΟΥΔ] 
ἘΥδα ἰυ]οΠ5 οὗ [Π6 ρορίοα. Μίςδδθ] 18 αὐτῶν αα ἴοες.) 
ΔΑΥ͂Β: “ΟἿΘ 8668 ἔτοτῃ [18 γ6 780 ἴπδὺ [Ππ6 τΠϊτὰ 
ἐδαρῖον οὗ Ὠδηΐοὶ, δρβίηβυ τ Ὠἰςἢ 80 τβὴν δρθοίδὶ 
ΟὈ͵εοιοη5 Ὦανο ὈΘΘῺ πιϑάθ, βίοοά δὖ {παΐ εἶπιθ ἴῃ 
Π8η161, δὰ ννὰ8 Ποῖα ὈΥ ἴπ6 ῥγίεβι Μαιδιίδ8 
ἴογ γϑηυΐηθ. Βαῖῦ ατῆϊΖ, οἢ ἴΠ6 οὔδοτ ξδηὰ, βΒ668 
ἴπ [Π18 ονἹάθῃξ σοοορπἰτίου οὗ [6 Βοοκ οὗ Πδμίοὶ 
ἃ δυϑρίοἰοιβ οἰγοππιβίδηςθ. Ηθ βαγ8 (Ο΄ βολίολιε, 
ἷ:. 2, Ρ. 325): “ἼΤὍδο βαἀτηοηϊϊτίου μα ἱπῖο ἔπ9 τηοὰ ἢ 

ιἰἰς. ΕῸΡ Δ 16 1} δηὰ ἢἷ8 ὑὮγθα ΘΟ ΡΒΏΪΟΏ5 8ΔΓΘ 
Γαΐογγοὰ ἴο, ἡ ΠΙο ῬὈΓΘΒΌΡΡΟΒΟΒ ὕΠ6 οχἰβίθῃοθ οὗ 
ὕπ6 Βοοῖκ οὗ 1)8ῃΐ6], δῦ ονοὸβ [8 οΥἱρίη ἴο [80 
πϑοοββίοἶθβ οὗ [16 ττπηθ οὗ 0 Μδοοαθοθθ. ὙΤΠ18 
ἷβ ΔῊ ΟΑΒΥ ἸΦΑΥ͂ ἴο αἀἴβροβα οὗ 186 τηαὐΐζοῦ, Ὀπὶ 8 ἔὰ 
ἔγοπι Ὀδίην 8 Βα ἰϑέβοίογυ οὔθ. [18 ἴδ6 δεοουηΐ οὗ 
οἿν Ὀοοκ αἱά ποῖ σοηθ ἴσοπλ [6 Βοοκ οὗ 1) Δῃηϊεὶ, 
πον ἴ8 ἴηο δος τἢδΡ 1)8816] 18 τηδπυοηθα αῇεῦ [ἢ0 
ἴἤτοα ἔσο, ΠΟ ΘΓ 80 ΔΓ ΠΥ ΣΟΥ ἴο ἢΐπὶ ἴῃ 
τορυϊαιίοη, δηὰ ΜΠ ΟΜ ΘΧΡΟΙΘΠΟΘ 88 ΤᾺΥ 1689 
ππηροτίδηῦ ὕπδη ἷ8, [ο Ὀ6 δοοουμηϊεα ἕο (Οἱ. 
4180 8 Μδος. νἱ. 5 ὁ. Τδθ ἰηπΐδγθμοο οὗ Οτίπητη 
506Π15 ἴ0 6 {Π6 ΟἿΪΥ ΣΘΑΒΟΠΔ0]6 Ο16 ( (Ὅπι., ἢ. 49): 
“80. ὕπθϑθ δχϑπηρίθθ ἃ μαγὰὶν [Δ ΚΘ ἔτοπι δὴ 
ΟΓΆΪ ὑγδαϊἶἷοη (88 ὉΠ6, 8180, ὧο ἘΟΓΕΡΡΉΟΙΝΕ 
σοὨοη (8 οὗ {Π6 Βοοκ οὗ 8:16) τὸ Βαγαϊν ἀθγῖνθ 
ἔγοπι διισῖ 8 ᾿Ἰσααϊτἰοη. ὅδ66 Ηἰεὶρ οη 1)δηϊ6], Ρ. 
νἿ1}.}, Ὀαὺ ἔγοτη 16 Βοοῖκ οὗ ) δηΐοθὶ ἰξ8612, τυ ῃϊ ἢ 
Ὀτίηρα ἴθ ἰουγαγὰ ἴῃ 1[Π6 88π|60 ογάθσ." 

γοσ. 62. ϑοσχάβ οὗ ἃ βίῃ 70] τωϑῃ, ἵ. 6., ,ἷ5 
οοπιπιδηβ δηὰ {Πγθαϊθηΐησβ. ΕῸΣ Ῥϑββαρεβ σοῃ- 
ταϊηΐηρ ὕΠ6 βάτο που χῆϊ ἃ8 [16 τοιηδίηάοσ οὗ τῃ0 
γογεο, οὗ, ΡΒ. Ιχχ χὶ. 10; [8. ᾿Ιχνὶ. 234. 

ον. 66. Βαύ]ο οὗὐὕἩ ἐδ Ῥδοριθο. Αὐτὸ ἴθ [5- 
ΤΟ ] 65 ἤθτθ τηοϑηῦ ὃ" 800 {Π|6 ΤᾺΆ]ΟΥΥ͂ οὗ οοτ- 
ἸΘὨΓΑΪΟΥΒ ἤδυθ ΒβΒαρροβοά, γϑίουσρ [0 11}. 2, δηὰ 
ΒαΡροδίηρ ὕὉπαῦ λαῶν ΘΟΥΤΟΒΡΟΠΑΒ ἴο ἴπ9 ΗΘΌΓΘΥΥ 

ΕΒ, δι ἢ ἰθ ΘΠ Ρ]ογθα βοιηδί π|θ8 ἴο ἀθηοῦθ 
[π6 ὑτἰῦοβ οὗ [κγϑ8ὴ].. Βαὶ 0118 Ἡδῦτονν νογὰ 18 
ΟὨΪΥ βοα ἰῃ τπ|8 Β0η59 ὙΏΘη ἰδ ἢ88 ἃ βυβῖχ, δηὰ 
ἦς 18 οοπῆποα Ἵὐθὴ ἴπθῃ ἴο τ1π6 Ῥεπίαίθυαςῆ. Απὰ 
100 ΠΤΧΧ. τϑμάθσβ ἰδ ὉΠ ΟΥΤΑΪΥ ὉΥ ὁ λαός ΟΥ τὸ 
γένος, ἴ. 6., δι ρίογβ ὕΠ|6 ἀγίῖοῖθ6, ΤΠ ῥϑβΒαρθ, 
1). 2, σδῃποῦ Ὀ6 σοῃβίἀοΓρα 8ἃ8 Θχρυϑδβί πρὶ ἴΠ6 5810 
Ὁποῦ ῆῦ ΜΙ {ΠΡ Ὠγόδετι οπθ. [Ὁ πιρν Ὀ6 ὈοίτΘΓ, 
τπογοΐογο, στ Τ ΔῈ} ((ἰανΐβ, 8. υ.) ἀπαὰ 6], ἴο 
τοῖο ὉΠ6 ψοτὰ λαῶν 10 [6 ργδβεηῦ ᾿ηδύδῃοθ ἴὸ 
ὨΘδΙΠΘῺ ΡΘΟΡΪΘΒ. 

γεσ. 70. βορυ σῦσθδ οὗ μἷ8 ἔδῦμοσθ. 8366 ΧΣΘ» 
ΔΆ Κ6 ὈΘΙΟῪ, ΧΙ! 27. 

οὗ [6 ἀγίηρ Μίδιϊαυ ἷα8 σδπηοῖ ΜΟΙ δαϊῃθῃ- 

ΟΒΑΡΊΤΕΕ [Π1.. 

12. ΑΝ ἷ Πΐβ βοὴ Ψυᾶα8, 0411.ἃ Μασσαθθυβ, γοβθ Ὃρ ἴῃ ἢΪ8 βίθδα. Απᾶ 411] ἷ8᾽ 
Ὀγοίμσθη ΒΘΙρθᾶ πὶ, ἀμὰ 41], 88 ΤΔΠΥ͂ 88 ῃϑα πηϊξοα ἐμϑιμβο γθ8 2 τὶ Ὁ} 18 ἔδί ΠΣ, 

8 δὐᾶ ὑδ6γ ουρηύ τὶ ομθογέμ! πθ88 ἐμθ Ὀδίι]68 ὃ οὗ [8γ86]. απὰ Ὧ8 ΟῺ ΒΟΠΟΥ [ῸΣ 
818 Ρθορῖθ ἴα διὰ σὶᾶθ," δῃὰ ρὰΐ οὔ ἈΓΙΩΟΥ 88 ἃ Βεγο," δηά γσίγί 8 σσθᾶρομβ οὗ 

4 πᾶν δϑοαυὺ Βΐπῃ; 8πα ἢ6 ψαρθα ὑγᾶγβ, ῥγοὐθοίπρ' [ἢ 6 ἀγα ἢ τὶ τὰ λὲς ϑυοτᾶ. ἀπά 
δ 6 ν)88 {3 ἃ ]ἴοῃ ἴῃ εεἷβ δοίβ," δηὰ 1|Κ6 ἃ ΠΙοπ Β ψ861ρ γοδυΐηρ ἴον ῥγϑγ.ἕ Απὰ " Β6 

Ῥαϊβαθα ὑγαηβρτθββοσθ,}2 δῃᾶ βουρμί ἐΐλόηι ουΐ, ἀηὰ Ὀυτηῦ μρ 15 (μο86 (πδὲ Βαγαββϑα ἢ 
6 διῖθ ΡΘορ]6. ἀπά {8 ὑγβϑῃθρυθββουβ ἰοϑὺ ΘοΌΓΑρΘ ᾽δ 0 ἔθαν οὗ Ὠΐπι, δηά 4}} {π6 πσουκ- 

ΓΒ οὗ ᾿πίαα! τ τσοσὸ [τόση ἰηΐο αἰβοτᾶθυ ; δῃάᾶ ἐδ τσογῖ οΥ ἀο] ἑνθγαποο ἷδ Ῥτοβρογϑα 

7 ἴῃ δἷβ βαπά, Ηδ δτουραῦ ὈΙΓΕΘΙ ΒΟΥΤΟΥ͂ 4180 0 Ὁ ἸΔΌΥ ΚίηρΒ, δῃα τηδᾶθ “8000 ρ]δα 
8 ὙΠῸ Ηἷβ δοὶϑ ; δηα ἢΐ8 ΤΩΘΙΔΟΓΥ 8881] 06 ὈΪΘΒθοα 18 ἔοσ θνοσ. Απάὰ 19 Βο πϑηΐ ὑβγου σὰ 

{86 οἰδ8 οὗ 7υάδα, ἀπὰ ἀοϑίγογϑα 3. {16 ἀπροῦ]γ ουἱ οὗ ἰὑ,23 ἀπᾶ ἐυγηθα 325 ΑἸΤΑΥ ταὶ 

Τότε. 1-8.--τῦ α Υ.: Τισῃ. 5.0 αἰὰ 411 {860 ἐδδὲ μβο]ὰά. δ Ὀδέεϑ (11, ἐραντεά τὴς τσατ)]. 4 80 Βθ ρὲ μίδ.... 
ετοδὶ βοποῦν (ἐπλάτυνε δόξαν). δα, Ὀχοιδέρ᾽αίο (θώρακα) 86 ἃ κἰδηῖ (6 οῦτον οσὰ δὸ σου ἀοσοὰ ἱπῖο Θγοοὶς Ῥγἃ 8 

ἀουθέϊοοα ὙἿΞΆ, τοι ποϑαδὲ αἶδὸ “ Βοτο ""). 9 ὙΒΣΙΪΚΘ Βδστθαβ. 7Ίηδάθ Ὀδέῖ 98, δ Βοδὲ (869 ΟὐΠ1.). 
γαῖα. 4.86. -,5. . ΥΟ ΤῊ Ηἷδ δοίβ.... 8 ἴσῃ [0 ἀέξδ ὕσογῦὺ. [11 θῸῚ. [1κ5 {86 πὶεκοὰ (666 00)5.). 18 (866 Ονν».) 

34 γρχοὰ. 16 Ἡοσοΐοσο ἔδο ννἱεκοὰ (860 γοῦ. δ) ΒΕΣΤΌΩΚ (συνεστάλησαν). 16 (σου Ὀ]οὰ (ἐπ Βδιὴ9 Ἰγοχὰ ἰδ ἐσαποϊδιοὰ 
“ γεχοὰ ᾽) υσὲ Ὀοίοτα ; ὈὰἘ ΒοΙθ ἰδ ἰδ βισοηρίϑηοϑὰ ὉΥ ἐδ 9 Ῥσοροκίίλοι σύν, οχοορῦ ἴα 19. θά. 98.) : Ὀδοδιιδο (καί) δα] υτδίέοσι 
(ἀθ! τόσο ἔγοι ἐπο βυσίδη γοῖτο 8 τηϑϑηϊ). 

οτα. Ἰ, 8. --- ΤΑ. Υ. : κτίονϑὰ αἱδο (καὶ ἐπίκρανε). 
1 ΜόγθοΥοσ. Ὁ 7᾽. ἀοείσογίης. 

18 τηοιηονίδὶ ἐς ὈϊΪοδδοὰ (τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ εἰς εὐλογία»). 
81. οὗ ἐμόχὰ (ἐξ αὐτῶν, 19. δ6. θέ. 938). 52 ἑυχηίης. 



402 ΤΗΕ ΑΡΟΟΘΕΒΥΡΗΑ. 

9 το 16γ86]. αἀπᾶ᾿ ἢ "γχὰβ ΣΘῃο ΠΘα ὅ ἀηΐο ὑΠ6 αἰπηοβὲ ραγέ οὗ [πΠ6 φασί, δῃὰ ἢθ 
δαϊμογθα τορθίῃοῦ ὅ ΒΌΟἢ ἃ 5 ὝΘΓΘ ΓΟΔΑῪ ἰο ρου 8}. 

10 Απᾶδ Αρο]]οπῖι8 σαϊμογοα Ὠδαίμθη δ ἑορσοίμοσ, δηα ἃ στϑδῦ ὉΓΊΩΥ Ἷ ουῦ οὗ ϑατηδ- 
11 γἷβ, ἰο βρῃηὺ ἀραϊπδβί 18γ86]. αΑπᾶ ψῃθη δπάδ8 ᾿ϑασηθα οὗ 1.5 6 τϑηῦ Του [0 πηδϑξ 

ἶσα ; 8ηα 69 βῃιοίβ }ιἾτη, 8ῃα 5]6}7 Ὠἶτη ; 84 ΤΏΔ ΠΥ [6]] 8]αἰπ, δπᾶ 19 {π6 τοβί ἢθά. 
12 Απᾶ {πδὺ 1 ἰοοκ {Π 6 ]γ 8Ρ0118 ; δηᾶ Ψυδ5 ἰοοῖς ΑΙρο]]ομ δ᾽ βυγοσᾶ ; δῃὰ ἢ6 ἴουρῆξ 
18 ὑμογοντ ἢ 411 13 Ηἷβ 1116 Ἰοηρ. Απᾶ ἡ θη ϑϑγοη, (Π6 Ἰοβϑάοσ 15 οὗ [16 ὅτων οἱ ϑϑ'γσίδ, 

ΠΘαΓα 15 (πδὺ πᾶ88 μδα σαι οσθα ἃ του] 6 δ ἀπ ἃ ΘΟΙΏΡΘΕΥ Οὗ {86 [41{Π{Ὲ], το 
14 αἰβδο ποηΐ ᾽ὅ ουἱν τΪΓ πὴ (0 γ8Γ, Π6 8814,1 νν}}} τη κθ ταγ861} ἃ ὕϑᾶτηδ δηὰ 1 1} ὈΘ 

Βοποζϑα "ἴ ἴῃ [86 Κίηράαοχῃ ; 8πᾺ 18 1 ψ}}} θρῃὲ Ψυἀκ8 15 απα ἔθ (Π8ὺ 8.6 τὴ Ὠϊπι, 
15 το 86ὲ δὖ βουρῃὺ Ὁ 1Π6 ΚΙηρ᾽Β σοιπτδηαπηθηί. Απᾶ πα υπάσγοοϊς ἃ βθοομα οβϑῃ)- 

Ρδῖρτ ; ἢ δῃᾶ ἔπογθ πϑηῦ ἂρ “2 ψ 1} ἰπὶ ἃ Ἰ]ΡΉΓΥ Ἁγτὴγ 35 οὗ {π6 ὉροαΪν το 610 ἷπὶ 
106 πὰ ἰο Ὀ6 ἀνοηρϑᾶ ου [Π8 8018 " οὗ 15γ861. Απᾶ ψβθη Π6 ὄϑθ Π6ΆΡ ἰὸ ὑΠ6 αβοεῃὶ Ὁ 
117 οἱ Βεοιίβοόγοη, 4858 τγοπὶ ἰοσί ἰο τηθϑὺ Πτα “9 ἢ ἃ. 5118}} σΟΙΡΘΥ. Βαΐ  πῆρδη 

{Π6Υ βαὺν ὑῃ6 ΔΙΊΩΥ “ἢ ΘοΙλΐηρ᾽ ἰο τηϑϑῦ (ἤθη, ΠΟΘ 39 βαϊὰ ππίο Ψυαδ5, Ηονν 584}} τγϑ 
δ6 80]6, Ὀδοΐπρ' ἔονν, 8 το ἤρῃῦ ἀρδὶηδί ἃ τη] ἰζαθ 8ο στοαί δηᾶ βίγουρ ἢ 8 8Γ6 8180 

18 ἰφἸπῦ, Πανίηρ δαΐθῃ μοί πίπρ' ὑ0-αἀαγ ἢ δ᾽ Απὰ 83 4858 Δηβυγοτοά, 10 18 Θαβν ὅ5 [0 ΠΙΒΔΗΥ͂ 
ἴο Ὀ6 ρίνϑῃ ἰπίο 55 η6 ἢδῃηαᾶβ οὗ ἃ [607 ; δῃὰ τὶ πΠ6 αοἂ οἵ ὁ Βοανϑὴ ἰῦ 18 811 οπϑ, ἴο 

19 8806 ὈΥ͂ ΙΏΔΩΥ ΟΓΥ ΟΥ̓ ἴον. 5 ΕῸΓ ΥυἹἱοίοτυυ ἴῃ Ὀδι016 18 ποῦ {βγουσἢ (6 τυ] υ46 οὗ 
20 δῇ Δ͵ΤΩΥ : 1 Ὀπὺ ἴσοι ἤθᾶυθῃ ΘΟΙΩΘΙὮ [Π6 ΒΕ ΓΘΏΡΊΝ. 5 ΤΉΘΥ οοΙΩ6 ἃρϑίηβί 5 ἴῃ ταυοῖ 

ΡΓα6 ἢ. δηᾷ ἱπίαυ ον (0 ἀαΒΓΟΥ͂ α8, 84 ΟΌΓ τγῖν 68 δη4 οὐγ “Ὁ σὨΠ]Πάγθῃ, απα [0 8ρ01} 
21, 22 8; Ραΐ να ἢρῃῦ ἴοσ ουγῦ 1ἴνθ8 δῃᾷ οἂγ ουβίοιηβ. ἢ Απά ἐδ Ζογὰ “5 Ἠϊπ 561} ψ}} 
28 ονϑγίῆγον “5 1μ6 πὶ ὈΘΙΌΣΘ ΟἿΣ ἴδε; «πᾶ αδ 707, γοῦ, 06 γ8 ποῖ αἰγαϊὰ οὗ (ῃθ. Απᾶ 
ΒΘ “ἢ ἢ6 Παά οἵ ο΄ βρϑακίησ, μΒ6 ᾿Ἰθαρβᾶ βυάάθην ἀροη ἴἤθῖα, δια ὅθγοι “ὃ δθὰ 

24 ἢΪ8 ΔΥΤΩΥ ΘΓ Οὐθυίγονη “ὁ Ὀοΐογθ ἢ. Απα Π6Ὺ ραγβαρα δ Κ΄ ἤτοι {Π6 ἀ6- 
βοθηῦ “5 οἵ Βϑίμοτου υὑηΐο [86 Ρ]δίῃ; δηᾷᾶ {πογο ζ6]] 3. ἀρουΐ οἷσί Βυπαάγθα τηθῃ οὗ 

25 {ποτ ; Ἀαϊ 9 [Π6 ταρίαπα ρα ἰηΐο {6 Ιαπα οὗ ἐῃ6 Δὲ] Ἰδιη685. Απα [86 ἴδϑδγ δῃᾶ 
ἐπ6 ἀγρδὰ οὗ 488 πὰ ἷβ Ὀγοίθτοη θόρδμ δ] ἰο ἴ4}} ἀροι {86 Βϑδίμθη ὅ5 γουπὰ δροῦξ 

260 Τρ. Αἀπᾶ ἰδ πϑηθ γϑδοὶιθα ϑυϑὴ ὅδ {06 Κίπρ; δῃὰ ΘΥΘΥῪ πϑύϊοῃ δέ ἰ]Κοα οὗ ἐδ 
Ὀφίι165 οὗ 648. 

2 Βαὶ νβοη {86 Κίηρ ὅδ Απίϊοομαβ Ὠδαγᾶ ἔμ686 {πΐηρσβ, ῃ6 γ78 ὙΘΓῪ ΔΏΡΤΥ ; ὅδ διὰ δ 
28 Β6 βοηΐὺ δηᾶ σαι ῃογοα ἰορϑίθμοῦ 411 [86 ἔογοθβ οἱ ἢ]8 γβθα] τὶ, 8 ἢ ὙΘΓΥ Βίσοηρ' τυ. Ηθ 

ΟΡΘῃΘα 8180 ἢἷβ ὑσθδβΌγυ, 9 πα σάγα 18 Ὁ βο] 1.8 ΡΔΥ [ῸΣΥ 8 γϑᾶγ, δῃηὰ οοϊητηϑ παρα 
29 τῇϑῃ ἴἰο Ὀ6 ΓΟΔΑῪ [ῸΓ ΔῺΥ Βουνὶοθ Σ Απὰ [6 βᾶνγ ὑπδῦ {18 ΤΩΟΠΘΥ͂ ἔγοτῃ ᾿ἷβ ὑγθαβῦσο- 

γοΣ. 9. ---1 Α.Ὁ Υ.: 8ο δαί. 35 (Δἰἰ., παγιοα.) δ τοοοϊγτοὰ πδῖο ἀΐθι. 4 860 Οὐηι. 
ψοΓΒ. 10-12. --δᾺ.. ΨΥ. : ΤΌΘ. 6 ἐὴ6 ἀδηί!]οα. 1 Ὠοδὶ. δ ἸΤΆο ἐπ Ὡρ 86 7. ροχοοϊνοά. 9 40 ἈΦ. 

10 ἱπὶ (1Π. Χ. 28. 44. δὅ. 62. 8]. οπι!ὶ αὐτόν αἴϊον ἀπέκτεινεν): πιδειῷ 8160 ζ6}} ἀόττῃ ἰδίῃ, δ}. 1 ῬγΓΒοτγαΐογθ 
“υάδα (1 χοδὰ ἔλαβον, τὶ 111. Χ. 19. δ6. ὅγ7γ., το 186 Βυρρογῖδα ὈΥ ΜΙοὮΏΔοΙ 8, ΑΡ6Ι], Θείπιτω, δὰ οὶ], ὈὰΣ ποῖ ὈῪ 
Ἐτιίκλομο, ν᾽ χοίδίμ ἔλαβε οὗ ἴδ ἐεχέ. τες.). 12 δῃὰ ΑΡο]]οπί θ᾽ 'νογὰ αἰδο, διὰ ὑμογονγ ἢ 6 ζουρσί 411. 

γουβ. 135-16. --1δ8 Α. Υ.; ΝΟῪ ὙΒΘΩ. . .. 8 ῬΕΙΠΟΟ (866 Οὐη1.). 14 μρατὰ ΞαΨ. 15 μπίο ἀέπι ἃ τε δ (1ἰξ., 
καϊλεγεα α ραϊλετῖπα. ὅ,66 ΟὐγΆ.). 16 δῃη!ὰ σΟΩΙΡΔΩΥ͂ οὗἉ ἰδ6 {δὶ 87} (990 ὐνι.) ἴο δὸ (Ἐσ ἐσβομθ γθοοϑῖνοα καί θεΐοσο 
ἐκπορενομένων ἴτοηι 117. Χ. 44. δ6. 62. 4]. σο. ΑἸὰ. ; ἐεχί. τες. οχιὶ Δ). 17 κοῦ ἴ9 8 Πδῖὴθ δηὰ ποδουξ. 16 {ργ. 
19 κο ἔρις νὰ 5. 59 ἀοθρίδο (καί ἰδ ργοβχοὰ Ὀγ 111. 44. 7]. 14. 106. 243. 6ο. Α1ὰ... 451 80 Βο πιδὰο Εἷτο τεϑὰν ἴἰοὸ κΚῸ 
ὮΡ (16 γγοσὰδ τοῦ ἀναβῆναι δ΄ο οτηϊ θὰ ὮὈγ 1Π1. Χ. 23. δ2. δ6. 4]. 866 Οὐηϊι.). 32 πγροηΐδ. 5. Βοκί. 34 οὗ ἴδο 
οὨ  ἀτοη. 

Ψψογβ. 16-18. --- 5.4. Υ. : κοΐπρ ὯΡ (ἔδο ῥχοοθάϊηρς τοσῦ ἰδ ἴῃ ἐμο ρἷυσ. ἰὴ ἔδο ἐεζέ. τες. Ἐτιίσεομο δάορίδ ἔμο δίτισ. ἔτοτα 
111. Χ. 19. 44. 686. 62. 64. 4]. Οο. ΑἸά.). 25 (6 ποτα "ἢ ἴῃ ἐμο ἐεχί. γες. Οοάά. 111. Χ. 19. δῦ. 4]. Οο. Α]ά. Βανὸ ἰι εἰῃκ.) 
2 Ὑγἢ0. 38 οαί, 59 οῃιῖϊίξ ἰογ, 80 40 10. δῚ κὸ χγοδὺ 8 ζηυ]Ἱ 0 απα 80 ΒΙΓΌΠΩ, ΚΟΘΙΏ ἨΔ 8΄Ὸ τοδὰν ἐο ἐδὶπε 

σἱτ ἐδδεέϊηρ αὐ ἐμἰ ἄγ. 583 ὕηΐο ποῦ. δ88 ηο πδτὰ γπαίέεγ. δὲ ξῃξ ὩΡ ἰῃ (συγκλεισθῆναι. 1 τοῃάος ἰτοεῖσ, Βυῖ 
δοοουάΐης ἰο 6 οὐνίουδ 6046). δδ ἐλ αοά ο7 ([ὈἈιο νγοσάβ, τοῦ θεοῦ, ἂτὸ ομλϊεοὰ ὈΥ 111. 44, 71. 14. 106. 18. 0ο. ΑΙὰ ). 
86 ἀο!ίτον τὶ ἢ ἃ Κτοδὺ πε ἱἋ6, ΟΥ 8 1181] σΟΙΆΡΔΗΥ. 

ΨοΡΑ. 19-2]. - τ 1 ΑΟΥ΄. : τ8}6 νἱοίογυ οὗ Ὀδ[19 βίαπ οί ποὶ ἴῃ... . ἃ ὨοΒῖ, 88 φίγασιχὶἢ εογμπεῖλ ἤσοσῃ μοδνδῃ. 

80 (Ἰηδτᾷ., ἐπ πιμμίεε οὐ Ῥτίάε. Ὑ8 Οχοοὶς ἰβ ἐν πλήθει, ἐδ δέξο ῬΣΟΌΔΌΙΥ ἤοτ Ὡ ἽἼ, δδ οἵϊου ἰῃ ἐδ ΧΧ., δαὰ παν 
ἐΒοσοοσο σοΐου ἴο αὐυδη(κγ. Οτίπηη δὰ Κοὶὶϊ βαρροσγε ἐδ ταπἀοσίηρ οὐ ΘΥΟΙΪΌΔ: εἰπε »πωδα διερεγῦδα εἰ ἑπρισία.) 
40 ογιϊ 5 ΟὟΥ (88 71.), 41 αν (νομίμων). ᾿ Σ 

ψοτα. 222-24. --- 42.Α.. Ψ. : Ὑογχοΐοτο ἐλε 1ωοτα (19. 64. 938. Βανο κύριος ἴοΥὶ αὐτός). 45 ΟγοΓὮΤΟΥ (συντρίψει. ΤῈΘ 
τοηἀοσίπρ ἰ8 Βασὰὶν βίσους οοουκῃ. Τμΐβ ΟΣ τογὰ ᾿᾽88 τιδοὰ ὉῚ Ῥοϊγθίυ (Υ. 47, 1} ἰὰ ἐδ βϑδβο οὗἉ σεδλιὰ δὶ ΘΏΘΙΩΥ͂ 

1ξ ῬΓΟΌΔΌΙΥ δἰδηὰβ ΖῸΣ ἽΞ0). 44 ΝΟΥ͂ 88 ΒΟΟΙ 84. 45 20 βοσζοι. 46 Ἠοδβὺ τν88 οὐδγσίσονσι (809 γοΣΒ. 22, δδ. 

ἐκτρῖψαι ; δηὰ οἷ. ἦν. 10; χίγν. 81, εἰ ραδεὶπι). 41 (Ἤσχῃ (50 1Π. 28. 44. δὅ. 62. 71. ὁ]. Οο. ΑἸά.). 4 ποίοις ἀοτπι. 
40 ὙΏΟΤΟ Ὅ,Τ δἰδίῃ. δ0 φηά. 

οτβ. 265-21. --- δι ΑΟΥ : ΤΏΘη Ῥορδὴ ἐπ ἴθ: οὗ ὅ. δηὰ Ηἷα Ὀγοξτου, δηἃ δὴ ὁχοοοῦίηρ ατοδὲ ἀσοδὰ (ἢ πτόη; 19. 6έ. 
98. δἀὰ αὐτῶν). ΕΣ γμρ(] 008. 88 Ἰπδβοιη ὁ 88 ἰδ ἔδιηθ Ἴδτηο πίο. δὲ 81} πδιίοῃδ. δ᾽ Νον θη κίας, 
86 [0}} οὗ ἱπαϊπδέϊοῃ (ὠργίσϑη θυμῷ). δ ΜὨοΣοΐογθ. ὅδ οὐ ἃ. 

όσα. 25-80. -- ας, Υ.: ἰσχϑᾶβυσθ. 50 (Οχιἰ ἰοὰ Ὦγ Χ. 19. 98.) 81 γρδσ, οοσωτωδιιϊπα.... ἨΒΘΏΒΟΘΥΟΣ 6 δου ἢ 

». "5" ε 



1 ΜΑΟΟΑΒΕΕΞ. 4908 

οΠοδϑὲ8β ἔβ116,} ἀπαὰ {πὲ {86 {γραία οὗ ὃ {16 ΘΟΌΠΙΟΓΥ 1Ήγ6 5128}}, Ὀθοδιβθ οὗ [ἢ9 
αἰδββθηβίοη δηὰ ἀθβοϊδυϊοη," βοὴ ἢ πδᾶ Ὀσγοῦρηῦ ἀροὴ 16 ἰαπὰ ἰῃ ἱακίὶπρ δἸΝΑΥ 

80 {86 ουδίοζηβ " ΒΊΟΝ δα ὈΘΘῺ ΤΤΡΟΙῚ ΘΑΓΪΥ ὑἷταθ8 ; δπὰ μ6 5 1δαγϑὰ (πδὺ ἢ6 Βῃου]ᾶ ποί 
αν "πδαῇ 8, Δ8 ΟὯ06 8πα δρδίῃ, [0. [ῆ6 ΘΧΡΘΏΒ68, δηα (6 ργθβθηΐβ ψὩ]ο ἢ ἢ6 8 
ΤΟΥτ ΘΓ σίνθη ἢ ΠΠθΘ γα] ἢ8ηα, δηα δα σοὴῆθ Ὀογοηα 7 (86 Κίπρβ ἰδαῦ ψογο ὃ06- 

81 ἴοτο δύ. Απαᾶ [6 τῦδβ " ὅτθδί!Υ Ῥδγρὶοχθᾶ ἴῃ ἷβ τηϊηᾶ, πα ἢ ἀθίδττηϊποα ἰὼ ρῸ 
ἰηΐο Ῥοχεΐδ, διὰ 10 ἰὸ ἰβῖίκα {86 ἰσἰθαΐθβ οὗ [8μ6 οοπηΐγθβ, δῃα (0 ραίθον ἱοσοίμον 

82 τοθοῖ ἸΩορθΥ. Απα Β6 Ἰοἴξ οι ηά 13 1 γ81845, ἃ τηδῃ οὗ ποίθ, δηα οὗ τογὰϊ] ἀθβοθηῦ," 
ἴο Ονθῦβθθ ὁ ἴ86 δἴξαϊσβ οὗ ὑπ Κίπρ' ἴγοια [86 τῖνϑν ΕἸ Ρἢγαίθϑ αηΐο ὑπ 6 Ῥογάθγβ οὗ 

88, 84 Ἐρνρῖ, δα (0 Ὀτηρ ἃρ ᾿ἰβ βοὴ Απιϊοσμῃβ, 81] ἢ6 ο8π)6 ἀραΐθῃ. Απὰ ἷδ Βα ἀ6- 
᾿ἱνογεὰ αηΐο δία ἢ] οὗ [π6 15 Ι͂Ὁγοθϑ, δηα {π6 δἰ θβρῃβϑῃηίβ; δηα ἢ ρᾷνθ ἶτη ΟΥάθτΒ 
σΟΒΟΟΤηΪηρ' 4}} ἐλέπισα ἰμαὶ ἢ6 δα γϑϑοϊνθᾶ ὑροῃ, δῃά “7 σοποθγηΐηρσ ποτὰ {Πδὲ ἀνγοὶ]ΐ 

8ὅ ἴῃ δυάδα δηαὰ Φογιβαίθια ; ὑμαὺ μ6 15 Βῃοια βοπα δὴ ἌΥΤΩΥ ἀραϊηδὺ ἔπτη, ἴο ἀδβίγου ἢ 
διαὶ τοοῦ ουὖῦ 9. {86 Βιγθηρτῃ οἱ 18γδ6], δῃὰ ἴῃ6 σϑπιηϑηὶ οὗ Ψεθγαβαίθιη, δηα ββου ὰ 

86 [2Κ6 ΔΙΑΥ [Π6ῚΓ ΤΩΘΙΩΟΓΊΑΙ ἔγοτῃ (6 Ρ]8Δ06 ; 31 Δ4ηα {πᾶ 6 Βῃουϊᾷ 86 0116 4]16Π8 2 ἴῃ 
87 4}} {πεὶΓ θοΟγάΘΓδ, 5 δα αἰν! 6 {πον απ Ὦγ οί. Απά [ἢ Κίῃρ ἴοοκ ψ τ Πίτῃ {Π6 ΓΘ- 

τηϑἰ πίη ΠΑ] οὗ 6 ἔοτοθβ,"" δηὰ ἀδθραγίϑα ἔγομι πος, Β18 τογαὶ οὐ, ἰῃ Ὁ [6 Ὠπη- 
ἀγα ΪΙΟΣΟΥ δῃα βϑυθη ἢ ΥΘΆΓ; 8Π64 ἢδ6 ΟΓΟΒΒΘα ΟΥ̓ΘΣ 186 γίνου ΕρΡγαίθϑ, δπα τυϑηΐ, 
ΓὨγου ἢ ὑΠ6 ὩΡΡΟΡ 25 ΘΟ Γ68. 

88. ἀπαῖ], γᾶ ομοβ6 ῬΙΟΪΘΙΩΥ 35 (Π6 δοη οὗ ΠογυπΊθη68, δηα ΝΊΘΔΠΟΥ, δηα (ἀΟΓΡΊΔ8,. 
89 να] δηὺ 39 τηθὴ οἱ [86 Κίη σ᾽ Β ἐγ δηὰβ ; δὰ τι (Πϑῖὼ μ6 βϑηΐ ΟΣ Ὁπουβαπά ἔοοίιμθη, 

δη6 βούϑὴ ὑβοιβδη Πουβθιηθῃ, [0 ρῸ ἰπίο (δ 6 ἰαπὰ οὗ πᾶξ, ἀπὰ ἴο ἀθβίγου 10, 88 86: 
40 Κίῃρ οοτητηδπᾶθα. Απά ὅδ: ὑΠ6Ὺ σχϑηΐ ἔογιἢ τ ἢ 411 {ΠΟΤ ἈΓΠΥ,52 Δηα ὁ8Πὶ6 Δπα 6ηῃ-- 
41 οδηροα πϑϑὺ ὅἢ Ετημηδυ8ϑ ἴῃ ὑμ6 ρ]δϊη.8. Απηὰ (Π6 τιϑγοϊιδηΐβ οὗ {86 ΘουμῪ Ὠθαγὰ 

18λ6 ταροσύ οἵ ὑβθῖ ; δῃηὰ ὕΠΘΥ ἰοοῖς ΥΘΡῪ τυ}} δἰϊνοῦ δηα ρο], δῃὰ ἔδιυῦΐοτβ, ̓Ξ ὦ 
οἈ6 ἰμΐο {Π6 ΟϑΙῺρ ἴο ὈΌΥ ὅδ 1ὉΠ6 ΘΒ] άτθη οὗ [8Γ86] ἴῸΓ 514 ν 68. Αἢ ΔΓΙΩΥ 8180) ἔτοῖν 

42 ϑγγῖδ δῃηα ἔγομλ {π6 ἰδῃηὰ οὗ ὑμ6 Ῥ]ΠἸδεΐπ68 δῖ Ἰομ6α ὑποπλβοῖνεβ υπΐο ἰὼ. Δμᾶ 
σψθθη ὅ5 «0ἀδ8 Δηἀ [18 ὈΤΘΙΏΓΘη Β8Ὲν ὑπαὶ ὉΠ 6 ῖγ ἐσοι Ὁ}68 ἱπογθαβθϑᾶ, απ ἰἢαὲ (μ6 δύτωάθθ 
ΘηοΔΙρΘα ἴῃ (Π6 1 ὈΟΓάθΓΒ, δῃᾶ παν γῃδί [Ὠΐπσβ 1[η6 Κίηρ' Βαὰ σίνϑη οοπιιῃδηθτηθηῦ 

48 βῃου]ὰ Ὀ6 ἀοπθ ἴο [Π6 ρ6ο0ρ]6 ἴον ὑπεὶγ ἀδϑίγιοίίοι δηα ΔΠΉ1}} 1] Δ] Οη, ἢ [ΒΟΥ 88] οη6 ἰο 
διοίδου, [με υ8 γοϑίογε [Π6 ἀθβοϊαίζοη Κ᾽ οὗ ον ρθορὶθ, ἀπά θὲ υ8 ἤρθιῦ ἔογ ΟὟ ρϑορὶθ 

44 δηὰ 186 βδῃοίυαγυ. ᾿ Απά [86 ἰγοορ “2 σαϊπογρα ἰοροίμογ, ὑΠδὶ ἐόν ταῖσηῦ Ὀ6 ΤΟΔΑῪ ἴῸΓ 
40 ὈΔ0116, ἀηα {πΠαὲ ἐἠδῷ ταὶρσἢῦ ΡΓΑΥ͂, δ 8 ἌΘΓΟΥ δΔηα σΟΙαραβδίοη. Απα “ογΓΒ8] 6 τγ8 

ὈΠΙῚΠΠΔΌΪ Θὰ 35 ἃ8 ἃ Ὑ]]Ί ΘΓ 688, ὑΠ6 6 88 ΠΟΠ6 οὗ δ οἢι]άγοη {πᾶ τγϑηΐ ἴῃ ΟΣ οαῦ; 
[Π6 ΒΔ ΠΟΙΆΔΓΡΥ 4150 τσαξ ὑγοά θη ἀοὕΤη, πα Ἀ]16η8 γγ6 6 ἴῃ 1116 Σου Γθβ8. [Ὁ νν8 ἃ ἢ801- 
ἰΔιΐοπ ἔογ 886 Βθδίμθη ; “' δηά ἸΟῪ νγ8 ἴδ κθὴ ἔγοια δοοῦ, δι ρὶρα 8η4 μᾶγρ οθϑβϑα. 

46 Απᾶ {Π6ῪΥ̓ 4586 }016ἃ “5 ἰοροίμοι, δηα ολμλθ ἰο ΜΙ Άββθρῇβ. 7 ον ῦ ἀρϑίηϑῦ ΦθΓΆ ΒΑ] θὰ : 
ΑἹ ἴον Μδββερῖιδ γγἷὰ8 8 “ὁ ρἰδοθ ΘΓ ΠΟΥ ῬΓαυθα δίογοι πηι 'ῃ [8186]. Αμὰ 9 167 

[αβῖθα ὑΠδὺ ἀλγΥ, δῃὰ ρα οἢ. βδοκοίοι, ἀπα σαξέ ἃ5 68 ἀροὴ ὑμὶν ῃ6848, δηὰ γϑηῦ {Π 6] Ὁ 

ποοᾶ (ποτὰ (τδτ.. ΟΥ., αὐ ἐσεέγῷ πεεαὶ. 1 ΝοΟΥΘΡΓΠΘ61688 ΔΩ .. .. οὗ Λὲς ἐξεδδΏ ΣΟΙ ΖΔ ]6ὰ. 3. ιλαῖ (ἴ6 ἔογοο οὗ [ἢ 

Ῥροοεάξης ὅτι ἰδ σοπ 64}. 8 ἴῃ. 4 ρίαχζυο. δ Ἰαῖνδ. ὃ οἵ οἱὰ ἐἶΐϊπιο ; ὯΘ6. 7.6 8ΔΌ]6 ἴο Ὁ6ΘΑΓ [80 σδτ68 
ΔΕΥ ἸΟΏΚΌΓ, ΟΣ ἐσ ἀαῦσε 5σμεὴ κἰ{ἰ5 ἴο κῖνο 20 11 ὈΘΓΆΠΥ δα λε αἰαὶ Ὀδζοτο : ἴον ἢ9 ἢδὰ δρουπῃάθα δῦουθ. (Οἰποσβ νου] ὰ τπδῖτθ 
Ἐδο 16σὲ τοτὺ ἸΣδϑ., 856 δὶ 2 Ὁοσ. ἰγ. 1δ, ἰχ. 8, στ ἐδ ρῥγϑοϑάϊηρ ἃ 7ζο0Υ ἰζα οὈ͵οοσί, ἰσλίελ ἀά λαά τιολὶῳ δεεξίοισσά.) 
ψαΣ. 831-34. ---5 α  Υ. : ἩΥΒοσζοΐοσο, δοίηκ. 9. πε. 10 [ἢδσγθ. 1[1ἔ ογιῖίς ἰοροῖμθοσ. 13 80 ὸ εἶδ. 1ϊἐδ ῃο0]0- 

ται, διυμὰ οπε οὗ ἴτὸ ὈϊΪοοά ΤΟΥ]. 16 (11ε., οὐεν.) 15. οΤΘΟΥΘΥ. 16 [ὴ9 [8}1 οἵ ἀΐ. 11 κκγὰ κατ Ὠΐτὶ σΠαβΘ 
οὗ.... νου]ὰ ασέ ὅοηθ, 88 8160. 

Ψεζο. 868-31. --Ἰ Α, Ψ. : συάεα. . .. ἴο νῖςξ [δὲ ἀπ. Ἅφ ἀρσέσοῦυ (ἐκτρῖψαι. ΟἿ. τότ. 22, 28). 30 χοοῖ ουϊ (ἐξᾶραι, 
ἔοι. το οτοά, " ἀοδῖσζου " ἰπ ἔπ 6 Α. ἡ). ἯὉ'Ι' ἴο ἔδίτο ΔΎΨΘΥ...... ἐλαξ ὑῖδοθ. Ζ52 Λε βῃου]ὰ ρ͵δοο (κατοικῆσαι. 1 εἶνο ἰῦ 
ἴδο ἐγδῷδ. δοδο, υἱ ΔΙ, Καὶ αἱ], δη ὰ οἴμποῦβ, δ μου ἢ ἐμ6 ἀϑυδὶ νγοτὰ πιδοὰ ἴῃ ἐπὶ θοη 86 8 κατοικίζω, διὰ ΟἸΆῦδΘ, νἱ τὰ 
Βτοίείηκος, νὶιτὰ Χ. 62. δο οδηρο δ ΖΟΣΊΩΘΡ γο Ὁ) βέγδηοσε (οἷ. τοῦ. 46). 335 αυδτίοσα. Μ δο..... ἴοοϊ ἐμ9 ΒΑ]7 οὗ 
486 ἔοτοοῦ ἐπαὺ χοπιδίηδα (ΟΣ 6108 Σ). 38 ογιῖία ἴῃ. 39 ΠαΥΪῺρ ρμαδοοὰ,, ,. . 6 νοῦ... πἰμ. 

ψοτῖε. 838-40. --- ΑΟΥ͂. : ΤΏΘη. 35 ῬιΟ]οΙηθ9. 39 ταϊκὈΓΥ (τομβάογθὰ ὈΤΟΡΟΥΙΥ, ““ ται δηῦ,," ἰὰ τοσ. 68). 80 70ο- 

ΤΩΦΏ (ἰΠ] ΠΕΡ ὍΣ ΟἸΘΔΣΕΙΥ ἸηοΔη}). 81 80. 83 ρονγοῦ. 8 ρἰ(οσιοθὰ υγΥ. ὅ5 6 ρίδἰῃη ΘΟΟΒΙΤΣΥ. 
ΨοτΒ. 41, 42. -- δ ἃ. Υ.; Βορσίης (80 ἔδιηθ οἵ ἴζοιω, ἔθος δὲϊνοσ δηὰ κοϊὰ Ὑϑῦγ πιθοῦ, ΙΓ βοσυδηΐα (εθ06 (Ό᾽π.) 

. 86 (Ἰἷς-, ἐο ἑακε). 51 αι ῬΟΤΣΥ 8180 οὗὨ ὥ'υσίδ δὰ οὗ. ... ΡΒ δεποα (ἀλλοφύλων. Το ῬΠῚ] δ. 168 τὸ οΐδῃ 80 πδιηρά, 
δεν ἴδο σοπμηθοὶ ἢ ΔΘΟΙΩ ἴ0 ΣΏΔΚΟ ἰἴ ρΡΙδίη παὺ ΤΏΘΥ δῖ πιοδῃξῖ. Βυὶ οἷ. ἰν. 12). 88. ΝΟΥ ΘῈ. 80 γῃἰνοτῖθα ἩΟΙΘ 

ΑΗ ρ]οἀ (ἐπληθύνθη τὰ κακά) κῃηὰ ἐλαέ (Ὧθ ἔογοοα ἀΐὰ πόδ ἐμοεβοῖυ δ... .. ζ0. ἴΠΘῪ Κηρθν ΠΟΥ͂ ὑπὸ Κίπῷ .. .. ἰὸ 

ἀεδίσου ἴδ ρΡοορῖο δῃὰ υἱίο εν δΌο 8 ἐλεηι. 
Ῥοῖε. 483-.4δ. -- 9. ΑΟΥ͂. : ἀδελγοῦ οεἰδίο. 41 (τῶν ἁγίων, ἰ. 6., "' ον ἐΐηρ8,"" ΒΟ Ὦ ὩὨΔΕΌΓΑΙΥ ἱποϊὰθ5 {6 "58 Π0» 

ΕΌΔΕΥ .᾽" Ὀυΐ οτ ἐῃ6 Ἰδίέοσ, ἀἰπεϊποιἑγ ον, νὸ δηὰ τὸ ἁγίασμα, γον. 4δ; ἰ. 21, 886, 81, εἰ ραβεπ.) 42 ΤΏΘΩ νγδὲ [86 60}- 
48. ον 7. [Δγ τοϊά. 44 χρρὲ ἐ8ο βίτοῃᾳ Βοϊ]ὰ (ςΐ. ἔν. 2): ἴπ μοαδίμου μδά ἐμποὶν ὨδὈΪ Διίου ἐπ ἐλαὲ ρίαοσ 

(ϑεταδαίοτα 6 τοοδϊ, ποῦ ἔπ οἰἐδ91). ἠδ (πο ρίρο πὶϊὰ ἔπ 6 δύ οοδδοά. 

Ψοτα. 46, 41. -- 94... : ἩΒοξοζοσο ἐλν Ζεγαείδ᾽φ8 δροοιαὈ]οα ὑἰγθιχιαθὶ γ68. 4 ΜδδρὴΔ (οἷ. Οὐνη.). 46 ἴῃ ΜΑΒΡὨδ 

τοαὲ ἔδιο. 4. ΤΏση. ᾿ 
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48 ο]οῖοβ. ἀμπὰ 860 ὑμγο]]δᾶ ἃ {86 ὈΟΟΚ οὗ ἰμ6 ᾿ανν, ὁπθ οὗ δοβϑ ἴοσ στ πῖοἢ ̓  [86 
Βοαίμθῃ δα βουρῇῃῦ ἴῃ ογάθγ ὃ ἰοὸ ραϊπῦ [86 ἸΠΚθῆθβθοβ οὗ ἐμοῖς 140]18 ἀρομ {μοι 

49 ΤΟΥ Ὀτουρἢῦ 4180 (86 ῥυιθβίβ᾽ ριτηθηΐβ, δηᾶ ὑπ6 βγβίγυϊβ, πὰ {Π {{0{π68; δπὰ 1Π6 
ὅ0 ΝαΖαυῖῦθβ {Π6Υ ρτγϑβθῃιθαᾶ,ὅ ψγ8ο 84 Δοσοιιρ] Β6α ἐλοὲν ἄδγβ. Απᾶ (ΠΥ ογ θα αἱουὰᾶ δ 

ἰονᾶγα ἤθανθῃ, βαυΐηρ, Ἦ μδὺ 88}}8}} γθ ἀο τὴ (8686, δηα τ ΒΙΓΠΘΡ 588}4}} γ͵7θ ΘΑΓΓΥ 
ὅ1 ὑπο ἀνὰ ἢ ΑπαΤ ΤΩΥ βαποίμαγυ 18 ἰγοάάθα ἄονγῃ πᾶ ργοΐδποα, δηᾶ ΠΥ ῥτὶθβίϑ 
2 876 ἴῃ πιουχῃίηρ, δηαἃ δυχῃ!]]αἰϊοη. Απᾶ ]ο, {Π6 Βοαίμθη δ.6 δββϑι} ]θὰ ἱορθῖβο ῦ 

ἀραϊηδὺ Ὧ8 ἴο ἀδδίσοΥ 8; τμδὺ ἐλποθ [ΠῈῪ ἰπίθηα 9 ἀραϊπδύ ὑ8, ἰοὺ Κηοντεβέ. 
58, ὅ4 ον, 88]} γγ8 Ὀ6 40]6 ἰο βίαπα βαεΐογο 15 ἔμϑιω, δαχοθρύ ἔβοὰ Β6Ιρ τι8 21:3 Απᾶ {86 Ὺ 
δῦ βουπαθδα νι {Π6 12 ἐγυτηροίβ, πὰ οὐ εα πὶ ἃ Ἰουᾶ γοΐοθ. Απά αἵίζον {18 6488 86ὲ 

ΤΗΕῈ ΑΡΟΟσΒΥΡΗΑ. 

Ἰοϑ 6 ΓΒ δ ΟΥΘΥ {πΠ6 Ρ6Ορ]6, σ᾿ ἰθβ 6 ον (πουβαηάᾶβ, ἀπ οὐοῦ Ὠιπάγοαβ, ΔΠπΠα οὐοσ 
ὅ6 δ{{1ἰ68, Δηἃ ΟΥ̓ΘΣ θῃ8β. ἈΑπα Πα βαϊὰ ἰο ὕπεπι {παὺ σγοσα Ὀυ]άϊπρ' ποῦδ68, οὐ δα ὃὉ6- 

ἰγούῃοα τ ῖν 68, ὉΓ "ΣΟΙ Ὀ]αηὐϊηρ᾽ νἹΠΘΥΔΓαΒ, ΟΥἩ 10676 [ΘΓ 10],}6 (Πδὺ ἐΐον Βμου]ὰ τοίϊασπι, 
7 ΘΥΘΓΙῪ τηᾶπῃ ἰο ἢΪ8 ΒΟυΒ6,} Δοοογάϊηρ ἴο 1ῃ6 Ιανν. 
ὅδ οαιηρθα βουϊῃηννασγα ἴσγοιῃ "ἾἸ ἘΠ ΤηΔ118. 

Αμπάὰ [Π|8 ΑΥΤΩΥ͂ ΓΕΠΊΟΥ ΘΩ͂, απ 6ῃ- 
Απὰ Ψυάδε βαϊά, στὴ γούγβονοβ, δπα ὈΘ 

γα] δηῦ 6, πα δ6.8} ἴῃ τϑϑηθ88 ραϊμδβὺ (ἢ6 τηογηΐηρ, ἴο ἢ ρσμύ τι [Π656 
Βοαίμθη,᾿ Ὁ {Πδὺ 8.6 δδββϑιῃ ] 6 ἃ ὑοροιο. ἀραὶμβί τι8 ὑο ἀθβίγου ὕ8 δῃηα ΟἿΓ βαποίπαγυ. ἢ 

ὅ9 ΕῸν ἐΐ ἐξ ὈοίίοΓ [ὉΓ ὰ8 ἴο ἀ16 ἱπ Ὀαι16, {μ8ῃ ἰο Ἰοοκ ὑροῖ (86 6ν}}8 5 οὗ ΟἿΣ ρῥθορὶθ 
60 πᾶ ΟἿΡ βαποίυασυ. 5 Νονογῃ6 1688, ἃ8 ἤθαν θη Β Ὑ711}]} 18, 50 16 ἐξ 35 ἀο. 

γον. 48. ---1 ΑΟΥ. : Ἰαϊὰ ορθῃ (ἐξεπέτασαν. Οἵ. 1Κο ἰν. 17, ΒΟΣΘ δηοῖμος τοσῦ ἰ8 ὑδοᾶ, Ὀπΐ τὶς ἢ ἐπ δατιδ ΚΟΏΘΤΙΑΙ 
τι ΘΑ, 88 ΒΟΣΟ). 3 Ἰανν, ὙΒοτοΐῃ (περὶ ὧν. θη. οὗὉὨ ΟδΔίορουυ. 66 Οοσι.). 8 ογίς πὶ οτάου. 4 κου 

οἵ ἐμοὶν ἴτηδβϑβ (τι ἐσβολο τοοοῖνοβ ἔμ ὑγοσὰβ τοῦ ἐπιγράφειν ἐπ᾿ αὐτῶν ἴτοτι δδ. 11. 14. 248. Οο. ΑἸά., ἩΒοΩ ἀτο παὐος 
ἰπ (88 ἐεχί. γες. Τη0 Α. Τ. πιδ8 ἴῃ (Π6 τολταχίη: "Ἃ10Σ [πὸ ἩΔΙΟΝ [86 Ποδίπου μδβὰ σωδάο ἀἰϊίκζομξ σοδσοῖ, ἔμδὲ ἐδσῳ 
ταὶ ραΐηξδ ἐΠογοΐη ἢ 6 1 ΚΘ 655 ΟΥ̓ (ποὶν [016 ""). 

γογβ. 498-52. -- δ. .Α. Υ. : βἰἰστϑά Ὁρ (ἤγειραν. 1Ὲ πιο Ὠ6ΙΟ ἐήέψ γταπφεὰ, δεὶ ομξ, Ῥγεξεμίοα, ἰ. 6., ΔΙους τὶ εὰ ἐδο οἴδον 
ΚΙ κΒ πιοῃἐϊοηθά). 
γα. 48). Β ἀγα ἴῃ ΒΟΔΥΪΏΘΑΒ, δηὰ Ὀτουρῇ ἸΟὟΤ. 

γεΓδ. δ8-δ6. --- 10.4.0. Ψὶ : δραϊῃ δῖ. 
14 οτεῃπ οδρίδίηδ. 

οι δ6. 

γογα. δ[-θ0. --Ἃα,, Υ. ; 850 1Ἀ06 σδῃρ ..... οἱ οποὰ ρου [86 δου ἢ βἰ49 οἵ. 

5 ΤΏθΩ οσοὰ (Β6Ὺ ν᾽] ἃ ἰσμαᾶ νοίοϑ (ἐβόησαν φωνῇ. Οοάὰ. δῶ. 98. «ἀὰ μεγάλῃ). 
9. ἱτηδσίπο. 

11 0 Θοά, Ὀ6 οὖξγ Ὠοὶρ. 

15 Βυϊ αὐ γΟΥ Βυαοἢ 84... .. οδγίυϊ, ἑλοδε ἢ6 οοτοτηδη θὰ (1 δὰορῦ, τί ἐμ ατίτηση δὰ οὶ], ἔμ τελέσας 
εἶπεν, ἴτοτα 111. Χ. δ6. 64. 714. ΟΙἹὰ 1Δὲ. βὅγτ., ἰμδιεδὰ οὗ ἐμὸ ῥ] σ. οὗὨἨὨ ἐδ 262. χες, Ἰδυοσοὰ Ὁ. Ετσ 250 6). 

τ Ἐοεί(εξ. 

12 ΤΏ. δβουμάϑα ἔπον τἱῦ. 13 ογὰἀδίηρὰ εἐδρίαἴηδ. 

16 ονὰ 

18. 2.6 ἑλαὲ ψα ὍΘ. 19 ἐῃπδὲ ψό θδγ (οἵ. 

Οὐοπι.). 10 Ὡδίϊοηθ. 31 (ΟἹ, τοσ. 48.) 32 οῃο]ὰ ἴδ6 οδ] δι ο5 (τὰ κακά. ““ ΟΔΙΔΙΩΪΕ 68 ΔΙΘ ΠΙΟΤΘ ὈΒΌΔΙΥ 
Τοϊοττοὰ ἴο οὐδ οοουσείᾳ ἰ ὅμο τηδίθσίαὶ γοσὶ ὰ) . 33 (Οἱ. τος. 48.) ΚἈ (0 Ἧ]1]} οΓ Οοώ 16 ἴῃ Βοδυϑε, θ0 ἰοὺ εἶπ. 

ΟπΆρτεκ ΠΙ. 

ον. 8. Ῥχοίϑθοιίικς [80 τὼν Ὑἱτ (8) 
διοτᾶ. ΤῊΘ νογά παρεμβολή ΤηΘ 808 ὈΟΓΪι “΄ ΠΔΠῚΡ ἢ 
δα ““ἈΓΙΩΥ," Ὀπὺ τογθ ἔγα θην τἢ6 Ἰαἰύογ, ἴῃ 
οὔτ ὈοΟΚ. 

᾿ ῬΓΪδῖθ θγθ. Ὅπ6085 ἀϊά ποῖ ΓΘΙΥ οὐ ἔουυ ΠσἈ110Π8 
ον ὕ110 ῥγοϊζθοϊίοι οὗ ΠῚ8 ἔογοϑ, ὑπ ὁ ἴῃς τιϊρηῦ 
οὗ ]8 βυοτὰά. Τμὸ πογὰ ὈοΪοΩρΒ ἴο Ὁ:6 Μδρο- 
(ἀομΐδῃ ατοοῖκ, δηὰ 8. ψἱυπουῦ [86 ἀΥίϊΉ16 ἤθσΘ ΟἹ 
«δοσοιηῦ οὗ [6 μορίϊο δὶ βίυ]6. 

γεσ. 5. Τδ νοτὰ ἄνομοι ἰΒ πβοᾶ 'ἱπ 86 ὉΓΘ68- 
Θῃῖ ὈΟΟΚ ἙΠἰΘΗ͂Υ 45 τοίθγτϊηρ ἴο δροβῖβίθ “68, 
Ὀαϊ ΤΙΔῪ 4180 ᾿πο]αἀ6 ὕΠ6 Ποδίῃθῃ. --- Βατοηῦ (ὉΡ) 
ἴποδο. ΤῈΘ ἰδηρύδρα ΠΥ ὃὉ6 τοραγάθα ἃ8 ρορσίϊς, 
ψῖτἢ 0Π6 τηρδηΐηρ οὗ “ ἀοβίγογοα πὐοι]ν,᾽ ΟΥ̓ τὴ8 
ΣΟΙ͂ΟΣ ἴο ψΠδ8ὲ 8 τοϊαιθὰ δῦ νυ. 5, 44; 2 Μδος. υἱῇξι. 
939. 

γε. 7. ΜϑῺΥ κίθκα. Απιίϊοονυβ ἘΡῚΡΏΔΗΘΒ, 
Ευρδΐοσ, δηὰ Ποπιθύσ 8 1. ἀγὸ ἀου 01688 ᾿ς πἀθά. 

γασ. 9. ϑυσῃ 885 ΨΟΣΘ ΓΟΘΩ͂Υ ἴο Ῥουβ, ἀπολ- 
λυμένους. ΤῊ Α. Υ͂. ρἶνεδ [6 Β6η86 ΠΟΥΓΘΟΙΥ. 
Οτίπηπη βϑαρρογίβ ἴΠ6 τον οὗ Μ|οἢ 8615, ὑΠδὺ 10 15 
10 Ὁ6 γοπάογρα τυδο λαά ἰοβὲ ἰλεγιβείυεδ, σοὶ ἰοεῖ, ἴῃ 
ἸἈΔΥΠΊΟΩΥ ὙΠ 18. οχὶχ. 176, 26τ. 1. 6, Εἔζϑρκ. 
χχχὶν. 6, νἴοτο ἴπσϑοὶ 18 γοΐοστοαὰ ἴο ὑπάθυ [ἢ6 
ἤσυτο οὗ Ἰοβῖ οὐ βίσαγίπρ βδῆθερ. Βυΐῦ οὶ] .1}}8 
ΑΙΓΟ ΓΟ 10 ὑπ6 ἔποῦ ὕπδὲ ἴῃ ἴπΠ6 ΤΧΧ, τὸ ἀπο- 
λωλός ἰ8 υδβοὰ 'π Βιιοῖι ο486858. Ηθδ {ΠΟ ΤΟΖΟΥΘ ἈρΤΘΘΒ 
ὙΠ τοί τπδῦῷ ον ΟΥθοῖκ νογὰ βίδπμαβ ἴοτ 
»εγοιηΐε8 ἴῃ ὈΠΘ β6 36 οὗ αδέφιια ἴρ80 ρμετγίἑμγοξ. 

νεγ. 10. Ανρο]Ἱουρίυα. (ἢ ἱ. 29, νι ἢ ὃ Μδοο. 
γΥ. 24. Δεροογάΐηρ, ἴο Φοξορῆυβ ΓΠἷν ΑΡΟ]]ομἶτ8 

ΤΟ [ΟΣ ΘΓ τθδηΐ Πρ’ Β6ΘΠ8 ΤΊΟΓΘ 8Ρ-] ὃ 

Ὑ85 [ἢ6 ΤΠ ΑΓΥ ΡΟΥΘΙΏΟΥ, στ ς, οὗ ϑαιηδλεῖβ, 
δηὰ 18 ῬΤΟΌΔΌΪΥ ἰάομ 8] ἢ [Π6 50-π8}16ἀ “ Μοετγὶ- 
ἀδτοῦ "ἢ οὗ δδιηδγίδ τπηϑηθοποα ἰῃ “πιϊς., χὶϊ. 5, 

5. 
Ψεγ. 18. Βογοῦ, [Π6 Ιοδᾶον οὗ ὕ8ο δύτων οὗἁ 

Βυγίβ. Ηο νὧῶϑ ἰοβέοσς οὗ ἐμαὶ ἀϊν᾽ βίο οὗ ἔδ6 
δὲν Γίδἢ ἉΣΤΩΥ ὙΠ] ἢ ορογαιθα ἰπ [Π6 ποὶσῃθογῃοοά 
οὗ Φεγαβαϊθπι ποὺν [πὲ ἐμαὶ οὗ ΑΡο]])οηΐαβ Βδή 
θδθῃ ἀδίραϊϑα. --- Α τουϊϊτὰᾶο, ἄθροισμα. ΤΟΥ 
ΔΘ ΤΌΠΟΥ ἀεβί παῦε 88. ἃ “ ΘΟΙΠΡΑΠΥ͂ οὗ [88 
[Αἰτἢ ἢ0}. ὙΠαὺ 15, ΠΟΥ ἀγὸ ποῖ ἀϊρη!ῆεα, ἰπ ἐπ19 
γοροτὶ τη ϊσἢ σδηθ ἴο [16 δδτ8 οὗ δόσγοῆ, ὙΠᾺῈᾺ 
0Π6 {}0}6 οὗὨἨ ““ βο] ἀ16τβ." ὙὍΠθ σοσγὰ πιστῶν ἰ58. ἔτε- 
ἀΠΕΓΗΣ πκθὰ ἴῃ [ἢ6 δ61Π86 οὗ ἔγιο, “μα γμ (ςξ. τιθ 
ΧΧ. δὺ 2 ὅδπι. χχ. 19; σου. χῖν. δ;}1 Μδϑδοο. 

Ἷ, 52; Ἐοο] 8. χ]ῖν, 20). ὅδόπιθ, μούσον γ, οἢ 80- 
οουθηῦ οὗ τῆ6 δσοῃππροίΐοη, ου]Ἱὰ ρίῖνο ἢ θτθ 88 
1688 ΘΒ] ἢ Βθη56 οὗ “ Ὀο] ΘΥΘΥΒ.᾽"} 

γον. 15. Προσέθετο τοῦ ἀναβῆναι Ξ-Ξ- τοῦ Ρ 
βαδίῃ, ἱ. 6., ἢ6 ὑπαάογίοοῖ α βεοοπά ἀρ ἀρ θάμ ΤῺΘ 
Α. Υ'΄. [ο] οννοα τῃ6 νυ ραῦθ ἐπ ὑγδπ δ δυο ρ προσ- 
ἔθετο ἷῃ {Π|0 δθη86 οὗ ργωραταυϊὶ ξεε. ῃ ἐδ 
Ηοὑταϊβεὶς δἀνογθΐαὶ 86 οὗ [Π18 ατγϑοῖ πογὰ, 860 
ΥΊΠΟΥ, Ῥ. 468, δηὰ οἴ. ΤῈΚ χχ. 1]. -- Θςοάϊγν. 
ΤΙϊΐ8 νογὰ ἤΘΓΘ ΡῬΓΟΌΔΟΙΥ τοῦθτβ ἴὸ Ἀροδίδῦθ 90 νὙ8, 
δηὰ τηῖϊρίις ρουῆδρ8 ὉΘ Τ τϑμαοσγοα ὈΥ ἴσγῶμ8- 
ΎΘΆΒΟΙΘΒ. 

εν. 16. Βούβοσου. ΤΉΘΥΘ 788 Δ} ὌΡΡΟΣ δυὰ 8 
Ἰοτγονς Βοίββοσοι βοραγαῖϊθα ὈΥ ἃ ΠΑΓΙΟῪ, Ὀγεεὶρί- 
ἴοι 0 Ἰὰγ οὐ ἴπθ Ὀοπηάδεγ ᾿ΐπα Ὀεΐγθεα 
Βοη)διιὶῃ ἀπὰ Ερῃ γαῖ. ΦΔοϑίιυδ ἔοι ῦ Ὦθ το 



1 ΜΑΟΟΑΒΕΈΕΗ. 

{π6 ἅνο Κίπρβ οὗ [86 ΑἸηουο8 (ςξ. ΦοΒῇ. χ. 16-26; 
Ἐςο αβ. χὶνὶ. 6), γψαϊηΐηρ ἃ σοιηρ]οῖθ Υἱοῦ  ΟΥῸΡ 
ἔθη ; δὰ ὉΠ18 τπῃοῦμῆῦ τηυδῇ ἤδνθ μίνθη ΘΟΌΤ- 
866 ἴο [6 8118}} Μϑεζῦθοδα ἔοσοθ οα {Π|0 ῥγθβθηΐ 
οοιδδβίοῃ. 

γον. 34. Τὸ που] ἈΡΡΘΑΣ ἔσοτῃ [ἢ8 γϑσδθ ὑπδὺ 
δυάδδ δἰἴδοκοα [6 Θηθν ἴῃ {6 ἩΒΥΓΤΟῪ Ρ888 [6- 
ἔψθθῖ [6 ὌΡΡΟΣ δμὰ ΟΝ ΟΣ 16 ἢ ΒΟΤΟΏ. 

νερ. ῶ8, Θδνὸ ἰδ βοϊ σου ὯΔ. ΙῸΣ 8 γθδν. 
ΤΙ5 κῖνοα 8 πη οὗ [Π6 πἀποοτίδ! ἤηλποῖ8] σοΠἀ]- 
εἴοη οὗ δα Κίπραοπι οὗ Ανοσῆβ. ΤῊΘ 80] ἴθ τ 
τηπδὲ Ὁ6 μεϊὰ ἰῃ δανβϑηζο, ἴῃ ΟΥΘΥ ἴο ἰπεδΌγο τΠ 6] Ὁ 
Βά6Ι ΠΥ. 

γεν. 80. Οἱ ἴδο σίοἢ ροἰξϊδ οὗ Απιϊοοσῇυβ, οἴ. 
Βομῦτον, Νειίοδί. Ζειϊσοβολίοἠϊε, ΡΡ. 72, 18. 8466 
δἰβὸ 1γ)8ῃ. χὶ. 34: “πὰ ἢδ6 Β}8}] (ο ἐλαΐ Μ᾿] Οἢ ἢΐ8 
ἔδιποτ ἤᾶνθ μοῦ ἀοηθ, ΠΟΙ [8 [δυθοτ᾽ βίῃ 6 18; 
ἢς 8[}8}} βολυῖοῦ διῃοης ὕμοτλ [86 ΡΓΘΥ, δῃὰ Βμοΐϊϊ!, 
δα στ Π68.᾽ 

Ὕοσ. 31. 60 ἱἰπῖο Ῥοχγϑίαδ, ἱ. 6., [ῃ6 ϑο]οποίδη 
νἴηοοδ ΥΪῺρ' ου. ἴῃς ΟΠ δΓ βἰάθ οὗ {6 ΕὺιρΡἢτγδῦββ. 

παν ίκαῦι (ἶμε ϑευεηίλ Οτεαὶ Ονϊεμίαί λήοη., 
. 5) δαυβ8: “ΤΠ6 ὕθια μ]εβ οὗ τπ6 Αβἰαῦῖςβ δὰ 

[πιβέτιο θδδα ἴογ τΠ6 πηοβὲ μᾶγὶ τεβρμοοῖθα ὈΥ ὑΠδὶν 
ἘΠΥορθαῃ ΘΟΒΟΠΘΙΟΙΉ, 8η ἃ ἰᾶγρθ βίυτϑβ οὗ {Π9 ὑτθ- 
εἰουϑ τηθί8}8 εσο δοουπηυ δίς ἴῃ Ποη. ἘΡριρἢ- 
868 ΒΔ} ἰπ ὕπ680 δοϑγάβ ὑπὸ πθ8ῃη8 οὗ γϑ]ονιης 
ἷβ ΟὟ ΠΘΟΘΕΒΙ 165, πὰ ἀεἰΟΥΠμρα (0 8ι120 δηά 
οοπῆκοεῖθ ἤμθη. Βοβίεβ μ᾽ υπαθτίηρ ὕἢ6 ἴθι} ]6 
οὗ Φοβονδὴ δὲ Ψεσυδβαίοτη, Π6 πλιὰθ 8 ᾿ΟΙΓΏΘΥ ἰῃ10 
ἴπ6 ϑοι ὨοΆδίοση ροιτίο ΟὗἨ 1118 οιηρίτγθ, δϑουϊ 
Β. 6. 16δ, ἔογ {Π|Ὸ ΟΧΡΓΘΒΒ ΡΈΌΓΡΟΒΟ οὗ ἑοπάποιϊηρ 
ἱπ Ῥόσβοῖ 6 (ΟἸ]]ουο ΟΥἨ [6 ββοι θὰ ΥΘΆΒΌΓΒΒ. 
τ γα ὙὮ|16 ἢ6 τγδ8λ}Ὲ οηραροαὰ ἴῃ ὉΠ8 ὈΠΡΟΡΏΪΑΓ 
ποτ τῃδὺ 86 δρίγιῦ οὗ αἰβα οοϊοη βῃονεα 1ὐ86]Ε; 
[6 Εδϑὶῦ ἴοοὶς ΔΥΠΙΒ ΒΟ 1685 ἴδῃ ἴἢ6 γύεδῖ; δὰ 
πῃ Ῥογβῖα, ΟΥ ὍΡΟΙ ἰΐ8 Ὀογίεγθ, ὉΠ δνασίεϊοιι5 
ΤΩΟΠΔΤΟὮ γγ»Δ8 ἰοτορὰ ἴῸ σϑιΐγο ὈΟΐογο {Π16 ΟΡΡΟΒΙ- 
τοι ὙΠ ἢ 15 ]-Ἰπᾶροα τηραϑυσοβ ἢδα ρῥτγουοκοι, 
διὰ ἴο 811ὁνν ὁΠ6 οὗ ἴθ ἀυοῃιθα ὕθπρ|68 [0 686 θ 06 
Βῖπι. ΟἿ. αἰϑο ΤὰἊΈ διίχιὰ Οτίομίαί λ΄0π., ὉῪ ἐν! 
δάτηθ δαΐποτσ, Ρ. 78, 

νοσ. 88. Τηΐδβ εοὴ οὗ Απίϊοομαϑ ΕΡΙ ρΡμΆΠ6Β 
Βαὰ δἷκο [26 ῃδπὶθ “ Επρδίοσ," ἰὴ δα αἰζίομ ὕο 116 
0.6 ἴεσὸ τηθῃίοπεά. 

γον. 87. 0 δεοοῦπιὶ οὗ {ῃϊ8 ἜΧρεϑα  ἸΟῺ ἷ8 
οοπιϊηυθα ἰπ εἰδρ. νἱ. Τθο ερ! ποῦ “ Ὠἰρἢ οοπῃ- 
«98. ᾿ (τὰς ἐπάνω χώρας), 85 ΔΡΡΙΪεα ἴο [ῃ9 τϑρίοῃ 
οὗ σΟΠΒΓΓΥ ᾿γίπρ οἡ ὕπΠ6 ΕἸ ργαῖθβ, ἰδ ἢοῦ ῬΘΟυ ΆΥ 
ἴο οὖν ὈοοκΚ. Ροϊγθίυβ (ν. 40, 5) 8160 865 ἢ 6 
Ἐχργοββίοι οἱ ἄνω τόποι; διὰ Αττίδη (ἰἰ]. 6, 12), ἡ 

χώρα. 
γεν. 38. ΤῊΪβ ΡιΟΙΘΙΩΥ δὰ 4150 ἴΠ0 ὩΔΠῚΘ 

“ΜδοτοΣ ᾿" (Μάκρων, 2 Μϑος. χ. 12). Ἐθερεοίίην 
Βοσγταθποβ, οἴ. Ῥο]γῦ. ν. 61, 9. ΝίοβμοΥ, δοοοσά- 
ἱρῷ ἴο 2 Μδϑος. νἱϊϊ. 9, γᾺ8 ὕΠ:0 δοὸ)} οὗ ἃ οθιϊαΐῃ 
Ῥαΐσος 8, δηὰ ἰοϑὺ ἷδ 1129 ἱπ ἃ οομβίοῦ νὰ 016 
δον. 

γετ. 40θ.0. Βωσθδυδ. ΤΠ 18 ποῦ {Ππ6 ῥ͵δςθ, 
ΠΟᾺΡ 96 ακβίοτη, ἴο Ἡ ΒΙΟΒ ἴΠ6 ἴννο ἀἶδεῖ ρ] 68 οὗ ΟἿΣ 
λιοτά ψοπῖ πη] θα αἴο }ν δἰζοσ [Π6 τοθαγγθοῦίοη, [1 
ψὲ5 εἰτυδῖοα αὖ 106 ὑὕδεθ οὗ [πΠ6 τῃηουῃτα! 8 οὗ 
Δυάδῃ (“ δὲ ἱποίρίμπι πιοπίαπα ζιάκια σοπδμγσοτα." 
Φεγοιηο, 4 ἴαπ.), ὑσϑοῖγ-ῖν ο Βοτηδη τη 168 ἔγοπη 
Φεγυβδίθι, μὰ πδα 180 [86 πϑπὶ9 Νίςορο 8. ΤῈ] 
ἸΔεῖοῦ Ὡϑῖηθ ἰδ τϑοθίνθα ἰῇ ἴ06 {πἰγτὰ σεηΐαγΥ, δὲ 
Δ ἰοἢ εἰπιο 10 88 ΓΟΌυ δ. 

γοσ. 41. ΤῈ Α. . δρζτϑοβ ὙΠ 8}} π6 ατοοκ 
Μ55. δηᾶ Π0 Ψυϊρσαῖθ ἰῃ ὕπ6 γτολάϊΐης καὶ παῖδας, 
απηὰ βεγυναηίβ. Βιυῦ [6 οτηοπαδιίοη οὗ Βγϑὶ θη ρου, 
Ετϊίζδοῆο, δηα οἴμοσβ, ἢ τ[ἢ6 ϑυτῖας, ΨΦοσθρίναδ 
(πεὶρ., χὶὶ, 7, καὶ 8), καὶ πέδας, 1 (ΟἸὉ01688 οΟΥΓθοῖ. 
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ἘΠΕ ΖΟΥΠΊΘΥ ΟΡ ΡΒ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἱηΓογομδηρθα ἴοΥ 
τς Ἰαύονῦ ζῆγοιρ ἢ τπ6 ἱηθιθηοθ οὗ εἰς παῖδας δῇ 
0Π6 Θῃὰ οὗ (δ 61]80186. 

γον. 46. Ἤλθοσαν. 'ΤῊΪϊβ τοστηϊηδέϊοη οἵ {0 
τπὶγὰ ΡΟ σβοῦ ῥ]αγὰὶ ἱπ {Π|6 ἢἰδίοτ 8] [6Ππ868 ὁσουτ 
ἔνθα θη} ἐπ [86 Ῥγθθοηῦ ὈοοκΚ. ((. ἱν. 50 ; νἱ. 
81; χὶ. 44,48.) [Ὁ 18 1 Κουνῖϑθ ἐοιιηα ἔγθαπθπιν ἴἢ 
1 Ἐβάγβαβ ({Π]. 16; ν. 68, 68 ; νἱϊ!, 68), ἀῃὰ π ἔδοῦ 
ἷβ Δ Οἢ} δορὰ ἴῃ ἴπ6 Π,ΧΧ. ἀπὰ Ὀγ ἴΠ6 ΒγΖδηι1:Θ 
ὙΠ ΘΓΒ σΘΠΘΓΔΠ]γ. ΟἿ. ΤΥ ἱποτ, ῥ. 77. -- Ἄββορ μα 
τ Μισμαῆ. 1 ψαβ τῆ6 π8π16 οὗ βϑύϑσδὶ αἰογθηΐ 
ἴδοθϑ τηϑῃςοηθα ἰῃ ΒΙ ἢ] 1.84] Ὠἰξῦογγ. ΤΠΘ Ρ]869 
ΕἼΘ τιδϑηῖ, ΠΟΊΨΘΥΘΓ, ἰ ΡΙΟΌΔΌΪΥ ὕΠ6 ΜΊΖρΔ} ἴῃ 

[π6 ἐστί ῦθ οἱ Βρι)ατηΐῃ, ἃ ἔθνν τ2}168 Ὠοτίμν 681 οὗ 
δογυβδίθη δπὰ ἰη βρης οὗ ἴδ. Τῆηδ ἔογπι οὗ τὴ9 
ὙΟΓὰ 68 ἰο9 οι ηά ἰβ 8180 [οππὰ δὖ δυπάροβ χχ. 1. 
-- θ ΈΏΘΣΤΟ ἴδον ὑγαγοὰ αἰοσούσηθ. (Σ 1 ὅδ). 
Υἱ!. 5. 

γεν. 48. Ῥαϊηῦ [89 ᾿Π]κθηθββθα. Τῇ ΘΧΡΙΔηΆ- 
τίοη οὗ τηἷβ ραϑϑῆσα ὃν ἴπ6 Ἐοτηδη ΟδΆΠΟ]]ς σοπι- 
τθηϊαίοι οὗ εἶθ Μιάἀ]6 Αρο5, δεββὰ οἡ τ1π6 1,δὔΐη 
ἰοχῦ (“ ἀἐ φιῖΐδιϑ δοτιιίαδαπίι (ὐεηίοδ εἰπι μα ἴπεπι 
δ᾽ πιμίαστον απι διογιπι ᾽)) 88 ὕπᾶῦ ὑπ δαί θη δὰ 
ϑουρηῦ ἴῃ [ἢ6 δευγίρίαγαβ δηδ]ορίθθ Ὀούνθθηῃ τ8 
᾿ἰϑιογί88 δῃὴ ἴπθ ανθεοΐδη πιντῃ8Β. ΕῸΓ ἰῃβίβῃςσθ, 
ΠΟΥ ἸἰΚοποὰ Μοβϑδίο Μίποβ. 7}ὸ ρίαμίβ οὗ ὕθη. 
νἱ. ΟΧΟῸ ἴΠ6 Τιιθη8. δ ΒΟ γ88 Ἠργοι θδ, οἴο. 
Βυϊΐ, ἰῃ ἀἰδργοοῦ οὗ {{||8 Θχμὶαῃδίίοη, ᾽ς θοα ΟὨ]Υ͂ 
ὑδ6 Βεαϊά, (1) τ[πᾶῦ τὯ6 ΟΤΥΘ ΚΒ. ἐου]ὰ Βοδσοθὶν ἤδνθ 
Ὀθθῃ οχραδείοα ἴο οἴαν Ηθῦγον ὈΟΟΚΒ; δηά (2) 
116 ασϑοκ περὶ ὧν νοι! ποῦ Δ]1ονν βασι ἃ σϑ μά θγ- 
ἴῆρ. ὉΠθ σϑαὶ σοϑϑηΐης ΒΘ πιβ [0 ὕθ, δοςθριηρ 
16 τοδαϊηρ οὗ {6 Οὐμπιμ]υϊθπηδίϑη διὰ Αἰάϊπθ 
οαἰδίουβ οὗ ἴ06 ΧΧ, νος) ΕἸ ΖΕ. 0 δαορίβ, 
[Πδῦ ΠΟΥ ραϊηῦοα ἱπηᾶρθ8 οὗ {ὉΠ ὶγ ἰά4018 οὐ [ἢ9 
ΒΟΥ ΡΓΌΓΕΒ, ἰῃ ογάθν ἴο στ ἀΐσ]8 1Π6 «θυ 18 ΘΧΟΪ]ι- 
Εἰ ΥΘΏΘΒΗ͂ ἃ) ἃ ΒΠΟΟΪ [ΠΟΘ ῚΤ τονυθσθηῦ1] [66] ηρ8., 106 
δγγίδο ὑσαπβίαῖθα: «ἀπά ἰδεν δργοαα οἰ ἰδ τοὐΐ 
οἱ (λὲ Γαιυ, απα λον σοπιρίαϊηοα δοΐογε (οὐ ἐδαὶ {6 
εαἰλεη οοπιροίἰοαἱ ἰλεπι ἰο Ὧἀὁ ἀσεονταϊπρ (ο ἰλεὶν {{κ6- 

πε88. ΟἹ. Οἀταδοῖζ ((ξεδολίελίο, Ἰὶ. 2, Ρ. 845, ποῖθ). 
Ηἰισὶρ ( σεβοἠϊολίο, Ρ. 898) πη κθ ὕπαὺῦ ὉΠΟῪ υπ- 
ΤΟ]]οά (6 δογίρίατοβ τι τοίθγθηςα ἴο οὐϊαϊπίη 
ἔγτομλ ὕπο πὶ ὈΥ ἰοῦ βοπηθ Ῥγορ θιῖς ἱπεϊ πηϑιϊο ὁ 
ἴπ0 αϊνίῃθ ῬΌΓροΒο, δὰ “225 αὐ ἀἰς 1 οβιπησ 
“ΕἸραΖαν, ἀὐοἱὲ λαὶ δεϊφοείαπάεη." ΟἿ. 2 Μδος. 
ΥἹ. 28, 

γε. 4.0 ΒΟΥ Ὁγουδδὺ 8160 {86 ὑσχίϑδὑδ᾽ 
Καττηθηΐθβ. Τἢθδο {πηρβ οου]Ἱά πο ἰοηΡ ΘΓ ὃ6 υϑοα 
πη {Π6 ἤὈΘπιρ]6 δῇ ΨογυβΆ]6πὶ οὐ δοοοιηῦ οὗ [ἢ 
ἱπιογγι μίίοη οὗ ἴ18 Βδύνυΐϊοθ ; ἤδποθ ἴΠἸ6γ- δὰ ὕθθη 
Ὀγοῦρῆτ ἤ6ΓΘ, ἑ. 6., [0 ἃ διοχϑα μίδος ἴῃ [86 Υἱοΐηϊὲ 
ΟΥὗ Φοτυβδ]6πι, δὰ ὀργοϑδαὰ οἱ Ὀθέοτε [η6 Τωοτὰ, 
ἢ ὉΠ ραιποῖῖς ἱπααὶγν σοποθγηΐηρ πθιη ἰουπὰ 
ἴῃ [π6 τδχῦ. --- Νασατίίθαε. ΟἿ. Ναυη. Υἱ. 5, 18. 
Αἴτον [Π6 {ἰπ|6 ιὰ ραββϑά ἔοῦ ψ ἢ ς ἢ ὉΠ6 ΝΖ 68 
8ὰ τη8646 ἐμποὶγ νον, ὑπογα ψΟγ0 σοτξαΐ 5807} 068 
ἴο Ὀ6 οδετοά δηὰ ρὴΐδβ ἴο Ὀ6 ργϑϑθηϊθαὰ νοὶ 
ΒΑΓΌΓΣΑΙΪΥ ἴῃ ρϑδοοῖα! οἶπλθ8 ψοῦ]Ἱὰ ἤᾶνο [8 Κθι 
Ρἶδοθ ἴῃ Ψογιιβαϊθι. Νον ἴμο86 Ναζαγίϊθϑ ΜῈ ΓΘ 
Ἀδϑ6 1} Ὁ]64 ΠΟΘ, δπὰ βογνοὰ ἴο ἐρθδηοο ἴἢ6 γἱε- 
[τὸ οὗ ἀϊδβίγοββ νι ἃἰσἢ (6 δον βῆ ΡῬ6Ορ]0 δὺ {ἰδὲ 
εἰπὴθ ριθβοηιϊθα. 
εχ. 84. Βουμπαοὰ τἱτ ἐδ ἰσυτηροῖδ. ΤῊ 8 

ΨΆ8 ΟὈΒΟΟΤΏΔΤΥ, πα Δοσογάϊηρ τὸ [Π6 ᾿μβύσγυ σι 08 
εἴνϑη ἴΠ6 Ιϑσϑο 68 Ὁν Μοβεβ. Οἵ. Νυ. χ. 7-ἰ0. 

γον. δ6. Αοοογάϊπᾳ ἴο ὑμο ἴᾶν. ΟΣ οαϊ, 
Χχ. ὅ-8. 

ες. 58. ΒΘ ἴῃ γχϑβάϊποϑβα.. .. ἴο 5681. 
Ἑτοῖμος, πὶἰτἢ τ[Π6 ἔο] οὐ; ἱπδηϊῖνο ἴῃ [86 ρθη ϊ- 
ιἶνα, ἰ8 Τουηὰ 4͵80 δ ν. 39: χὶϊὶ. 37; δηὰ ἴὼ [}6 
ΧΧ. δἱ ἔζοκ. χχὶ. 11. Οἱ μοσ, ὑ. 8382. 
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ΟΒΑΡ εκ ΓΝ. 

1. ΑΔ Οονρῖίδβ ἰοοῖς ἔνο ἰβουβαπᾶ ζοοίζηριι,} δηὰ ἃ ὑπουβαπᾶ ομοβθὴ ἦ ΒΟΥΒοι θη, δπα 
2 (86 ἴογοθ γτοπιονϑᾶ ὃ Ὦγ πὶρβδῖ, ἕο [86 δηὰ ὑμδῖ ὙΠΘῪ πιϊρΐ [411] ὁ ὍΡΟΙ {Π6 σϑιαρ οἵ [Π9 

ὅονβ, δπα βυηῖϊΐθ (μη βυθάθη]γ. Απᾶ {π6 θη οἵ {86 ζοσίγθββ ΓΘ 8. συ 68. 
8 Απάδ ἤθη 0448 Ποαγὰ ἐῤλοόγεοί, 6 ΗΪτη8617 σοπηονϑᾶ, δᾶ [86 να] ϊδπί πεθπ ἐσεέλ ἀξπι; 
4 ιῃαὺ ὧδ ταὶρὴϊ βυῃϊῦθ [86 Κἰη σ᾿ Β ΔΓΙΩΥ ὙΓΒΊΟΙ ὙγᾺ8 δὲ Εἰητηϑιβ, ὙὙΠ116 (η6 [ὈΓΟΘΒ ὙΓΟΓΘ 
ὅ γοῦδ αἰβρθγβϑά ἔγομῃ {86 οδρ. πᾶ (ογρίαβ οδμθῖ ὈΥ πἰρῆῦ ᾿πΐο {Π6 ΘΒΠΡ οὗ 
6488 ; ἀπά ψ ΒΘ 6 ἔουπᾶ πὸ παπ ἐΐδγθ, 6 βουρῃῦ {Π 61 ἴῃ 0Π6 Τηουῃ βἴ 8 ; [ο0Υ 

6 8814 6, ΤΏΘ686 ἡεϊϊοισα 60 ἴτοζαηωα 8.0 Ἀμῃαδ 88 Βοοῇ 88 ἰὕῦ νῦχῖλβ (ΔΥ, 4485 Βιονοά 
Βἰπ.8617 ἴῃ ὑμ6 ρ]αίπ πὶ [ἢγθθ Ὁ᾿μπουβδηα πλθῃ ; Ὀὰΐ (Β6Υ" δα ποῖ ΔΥΙΠΟΡ ΠῸΡ 

7 Βποσαβ ᾽0 ἰο {Ποὶγ ταϊπβ. Απα (ΠΘΥῪ Βα {Π6 στρ οὗ (6 Ὠοδίθη ὑπαΐ 1ΐ γγ88 βέσοηνβ, 
[ον ῆ6α,11} ἀπὰ οοτηραββθᾶ τουπὰ δοουΐ τὶ ἢ ΠοΟΓΒΘΙΏΘη ; 8ηα {1686 10676 ΘἜχρϑγί ἴῃ 

8 ψῶγ. Αμά Δυδαβ βαϊὰ 18 ἰοὸ {86 τβϑὴ ἱμαΐ γοσθ σι Βἴτη, ΕἶΘΩΣ γθ ποὺ {161 τυ] - 
9 46, ποῖ μου Ὀ6 γα αἰγαϊα οὗ {μοῦ δββϑ]}. Ἐδιηθιαῦοῦ ἢονν ᾿6 ΟΌΓΡ ἔβίμθγβ ΟσῸ 46- 

10 ᾿ἱνογθᾶ 'ἰπ {6 Ηρα βοα, ἤθη ῬΒΔΓΘΔΟΝ Ραγευϑά [Ποῖ ὙΠ δὴ ἉΓΙΩΥ. Απά ΠΟῪ 
Ιϑῦ 8 ΟΥΥ υηΐο Πϑάνθῃ, ἢ ροσδανοπίαγα 10 15 ψν}}} ἢν 6 ΤΏΘΙΟΥ ὉΡΟῚ 8, δηα ΧΟΠΘΙΏΒΟΡ 
{16 οογϑηδηί οὗ ουν δ ἰδίου 8, ἀπα ἀθϑίσου {118 ἉΡΊῺΥ Ἶ Ὀδίοσθ ουῦ ἴϑοθ {118 ἀδῪ :; 

11 δῃὰ 411 ἐμ6 μοδέμϑῃ 888}} Κηον δ {πὲ [Π6Γ6 18 ὁὴη6 Ἧᾶἴο σϑαθϑιηϑίῃ 15 δῃὰ βΆνϑιι 
12 Ιβγ86]. Απά Ὁ 1Π6 ΒίΓΔΏΡΌΓΒ {166 1 Ὦρ {Π|6ῖ΄ ΘΥ̓́68, 8Πα 5840} ἐῃϑῖα Θοτηἱ ἢ σ᾽ ΟΥ̓́ΘΥ Ασαὶπβὶ 
18 ἐλοηι, δρᾶ 33. (ἢ ν πγαπὶ ουΐ οὗ {Π6 σϑιὴρ ἴο Ὀδίι]6 ; δηᾶ 5. {Ππ6Ὺ {πὶ ογο ΠΣ} 688 
14 βουηᾶεά {πεῖν ἰσυτηροίβ, διὰ 3 Ἰοϊποα δαέέία ; δα ὑΠ6Ὺ υὐίου!Υ τουϊοα πὸ Βοδίδϑη, 
186 δῃὰ {ποὺ ἤρα ἰπίο {86 ρἰαΐῃ. Βαϊ 411 186 ἱπαπηοβί [61] Ὀγ 35 1ἢῃ6 βινσσογά. Απα 2 ἐπ ὸγ 

Ρατβυθᾶ ἐπ ὑπίο δΖογα, "8 δηά πηΐο [86 μἰαΐηβ οὗ Ιἀυτηφα, αμὰ υπίο 9. Αζοίῃβ, 
16 δηὰ Φαιιηΐαᾶ : δηᾶ ἔμϑγο 261] οἵ ἴθ δρουὺ 35 (ἢγθο ὑἱπουβαηα θη. Ἀμπᾶ 81 Φυΐλβ 
17 τοίυγηρα τ} [εἶ ἴογοθ 53 Ιστοτὰ ρυγβυΐπρ {Π6πὶ, Δα 56] ἃ ἴο (86 ΡΘορ]6, ΒΘ ποῖ ζυϑοαῦ 
18 οὗ 1}}6 Βρ0118, ἔογ ἃ Ὀδύ(16 18 Ὀθίοσθ 8, δῃα (ἀουρίαβ δπὰ 8. ΘΈΓΑΥ ΔΓΘ ΠΟΔΡ Ὁ 8 ἴῃ 

{86 τηουῃίδίη ; Ὀυΐ βίδπα γ8 ΠΟῪ δραϊηβῦ ΟἿΣ δηθιηΐθβ, δηα ἤρῃὺ ὅ6 τΠθιῃ, δῃα δέίοσγ 
19. {118 γοὺ ΠΙΔΥ ὈΟΙΑΪΥ ἰαῖκο ὅ5 1Π6 5ρ0118. Α8 Ψυά48 νγἃ8 γϑῦ βρϑδκίῃηρ ὃ [8686 τσογάς, 
20 [Π6Γ6 Δρρθαγθὰ ἃ ραγί οὕ ἰδδπὶ ρϑουηρ οἂΐ οἵ 16 ᾿πουπίϑϊῃ. Απὰ (ΠΘΥ ρϑγοοῖνοά 

{μδὺ {ποῖν ἔογοθ δα Ὀθϑῃ ρυΐ ἰο Πρ, πα ἐπαὺ ΠΥ 6.6 βοιηρ ἤγο ἴο ὉΠ6 σβιρ 
21 ἴογ [Π6 βιηοῖθ {πδὺ 8. γγὰϑ βΒθθὴ βῃονϑα ψγηδὶ ἢδα Δ Κθὴ ρ]δοθβ. ἀπά ρογοοϊνίησ Ὁ 

{π686 ἐλύησδ, (ΠΟΥ ΘΓΘ ΒΟΥΘ δἰγαϊά, δῃα ρεγοοινίηρ Κ᾽ 4180 {ῃ 6 ἔοτοο 3, οὗ Ψυάδδ ἰπ 189 
22, 28 ρ]αίῃ χοϑαγ ἰο βρ)ιὶ, {Π6 Υ 411 ἢθὰ “2 Ἰηΐο [86 Ἰαπά οὗ [πΠ6 ῬΒΠ]ΠἸβι 65.252 Απὰ ἢ 

ψυάδβ τϑίῃγπηθα ἴο 8ρ01} ἐμ6 σϑρ ; δη4 “ (60 ροῦ τηθ0}} 0], δηα Εἰ ν ον, δᾶ Ὀ]. 6," 
24 δῃᾷ ρῃτρ]6 οὗ {Π6 868, δ8πα στϑαῖ στῖσῃθΒ. ἀπὰ οἡ σγϑίυγηϊησ (ΠΟΥ βδῃ δοηρϑ, δηά 
2ὅ ὈΪοΒ86ἃ “ βϑᾶνθῃ, Ὀθοϑαβθ ἰΐ 8 σοοα,"5 Ὀθοδιδβθ 108 9 ἸΊΘΤΟΥ ὁπαμγοίἑ ἴου νοῦ. ἀπηὰ 

1βγαβθὶ ἢδά ἃ στϑδαΐ ἀθιϊνθγϑποῦ {}ιὺ ἀΔγ. 

Μοτβ. 1-ὅ. --Ἰ ΑΟΥ͂.: ΤΘεα ἰοοῖ α. .... 7 οΐτοσι. 3 οὗ ἴπ0 Ὀοδὶ (ἐκλεκτήν). 8 δηὰ χοτοογοδὰ οἷὧἐ οὗ ἐδο δι. 

ἀ ἠέ χϊχῦ Γαδ ἢ. ὃ ΝΟΥ. 9. Ὲὲ}6 88 γοί ὑμ6 ἔοχοϑῦ γοσθ.Ό [[,[,[ὴ. 80 ΤΩ68} ΒΟΔΒΟΏ (8109 (ὐ. 
τε. 6-8. --δ .Ὰ. Υ.: Βυι. 9 Ὅ.0 ὩΘΥΘΓ(Π6]688. 10 (111. 44. δ6. 62. 71. δ). Οο., ἐλ δἰηᾳ.) 11 ἐδαὶ τὲ τοῦς 

βίσοῃμ ἀπά Ἅ6}} μβατηοεβοὰ (ἰσχυρὰν τεθωρακισμένην)  ἔἠ3 οὗ, 15 ΤΌΘ; βδὶἀ 7. 14 μὸν (ὡς, 1Π. Χ. 28. 44. δ6. ὦ, 
11. αἱ. Οο. Α]ά. ; ἐεχέ. γες., πῶς). 

γον. 10-18. - 1564. Υ΄ : Νονν ἐδοχοίοσζο.. ... λ6 Ζογά. 16 (ΠῚ, Χ. 44. δ6. 4]. οι) 17 Βορί. 18 ἴδς 2ο.... 
ΙΩΔΥ Κποῦ, 1ὅἷ ἀοΙνογοίῇ. 
ρα. 12-1ὅ. --Θ Δ γ.: Τρ. 41:1 {{ἰ. 353. ἹΥΓΒοσοΐοχο. 5 Ὀπί. Ἅ 80 ἴδογ. 36 δηᾷ ἐδ Βοῖοι Ὀεΐης 

ἀϊκοοπιδιοά. 35 Ἠονθοὶῖξ.... οἼέλειι ἌΘΙΘ Β᾽δίη ἢ. ΤΠ ζογ. 385 (Μδιγ., Οσ., Αδεαγεπιοίλ, Τὶ ἰδ ἰῃ6 τοδάϊηρ οἵ 
44. δ2. 62. 71. 14. 248. σο. Α]ά. ΟΥ. ΠΧΧ. δὲ δος. χχχυἑ !, 40, διὰ βοο σι.) 29 ογιῖίς απο. 30 80 ἰδδὶ ἔῆοσο ΜΕ͵Ὸ 
᾿δἰδίη οἵ ἴποπι ὉΡΟΏ 8. 

Ψοτα. 16-22. --- δα. Ὑ. : Τα ἄοπο. 82 ασαΐῃ παϊϊὰ λὺς (19. δ. 98. ατὸ αὐτοῦ) ποϑὲ. 88 ἸΠΘΑΙΘΌΟὮ 82 ἐλέγε ἐξ 8, 
Ὀδι18.. . . . Δὴς Ὠοδῦ ἀγε ἤξγε Ὁγ. 86 ΟΥ̓ΟΣΟΟΣΩΘ (πολεμήσατε). 825 (ἘΥΪΈΣΕΟ 6 τοσεῖγορ λάβετε ἔγχοπι 11. Χ. 23. 44. δ. 
81. : ἐεχί. τές.,) λήψετε)  δ86 (Βτ  Σπο 0 Σϑοοῖγο8 πληροῦντος ἴτοτι 111. Χ. 28. 44, δ2. δ6. θ2. 4]. 6ο. ; ἐεχέ. τες., λαλοῦντος. 

Τ86 ΖΌΣΤΩΘΣ ἰ8 ῬΓΟΒΘΔΌΪΥ οΥἰχίραὶ. ΤΏΘΡΘ 186 ῬΟΣΉΔΡα 8 τοὐδέα Κο ἰῃ ἐμο ατϑεῖκ ἐσθ: δίΐου, ἱνχ) 5: Βαυίης Ῥοαπ πιϊδίακοι ἴοΣ 

ΜΝ. 1 Ἰοα τὸ ἐΒο Α. Υ. δε Ἰουπά, ίπου νὴ ἐδ 6 τοδάϊπρ πληροῦντος, 86 ἐρϑακίῃρ οὗ 7. ΧΩΔῪ ὃ6 τοξοστοὰ ἰο.) 81 οΥ 
ἐλέγι Ἰοοκίηκ... .. ὙΠ οι... .. [μδὶ ἐλδ ͵ζεισδ δὰ νυὶ ἐλεῖγ ἀοδὲ.. .. δῃὰ νοῦ θυτγηΐὶης ἰΠ6 ἰδηίδ. 86 (ὁ [9 
τοοοίγοι Ὁ ΕΥἔξροὴθ ἔτοπι 111. Χ. 28. δὅ. δ6. 62. θ4. 108.) 89 ἀροϊαγοὰ νγδδὲ Ὑδ8 ἄοῃὸ: τ6ῃ (Πποχοοσο ἐπ ου μΡδῖ- 
οεἰνγθὰ. 40 ρϑοΐῃρ. 41: ῃοεα. Ἃ45 τΠὸὺγ [ο(ά ΟΥ̓́Θ ὁθ. ἀἔδἧ Βέζιηβογ (866 (Ὁ77.). 

γοσα. 28-2Ὁ. --κ Υ. : ΤΆΘε. 46 ρροὶ} (506 Οὐ:π.} [80 ἰϑηΐα, ΒΕ ΤῸ. 46 Ὁ} δὺξ. 4 Αἴϊεν ἐδ ον ττϑὴς 
ἄοπιο, δὰ Βαμᾳ ἃ δοῃᾷ οἵ ἐπδη κερί τ ηκς, δὰ ὑσαϊδοὶ πὸ [σὰ ἰὰ (τ 2ροΒο δίσίκοα ουῦ τὸν κύριον, 8α νερειεϊος ἰπ ΠῚ. Χ. 

28. 44. δθ6. Δ]. 00. 414}. 46 (καλόν, Ὀπὲ ῬΓΟΌΒΌΪΥ 88 8 ἐσδπιβδίίοσ οἵ Σ)Ἷ2.) “9 π'5. Φ Τμῦδ. 
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25 Απᾶ 88 8 }Υ οἵ ὑμ6 Ποδίθθη 88} δβοδρϑαᾶ οϑίηθ δῃᾷᾶ ἰοἹὰ 1 γβῖαβ 411 ὑπαὺ 3 Βδὰ 
21 ὨΔΡΡΘΙΠΘα; δῃα ἢ6, ου δΒϑαγίηρ 10,7 ψγὰβ Θοῃ ουπαθα δηα ἀϊδβοουγαρϑα θδοδιβθ βοὴ 

ἰλίπισε ἃ58 ἢ τ ϊβῃρα ἢδΔα ποῖ Βαρρϑηθᾶ υὑηΐο ἴβγ86], ἀπά τῆδί ὁ (Π6 Κίηρ' οοιηπηδη ρα 
28 Βἷτη 84 ποῖ οοπλ6 δ ἰο ρᾷβ8. Απᾶ ἴῃ [Π6 γϑϑὺ 10] ον 5 6 1 σαϊπογοα (ορ ΠΟ Γ 

{ΓΘ θβοογα ὑπουβαπα ομόβθη Ἰοοίπχοη, ὃ ἀπὰ ἤνο ὑπουβδηά Βογβογθῃ, (δῦ ἀδ τοϊσῃς 
29 βαθάμπα ποθ. Απηᾶϑ ΓΠΘΥ οδπ16 ἱπίο 1ἀιπγεθ8, δηά ρῥἰ(οΠοα {Πα ὶγ ἰθπίβ αἱ Βοίμβυγα ; 
80 δηὰ υἀ85 τοί ὑπθῖ ἢ θη ἰΠουβαπα το. Απὰ πῆ θη 6 βδῖν ὑΠ6 9 ΤΡ ΠΟΥ͂ ἈΤΊΩΥ, 

6 ὈΓΑΥΘα δῃᾶὰ βαεαϊα, Β] βββὰ δῦ που, Ο ϑανίουν οὗὐ βγϑ6], ψῆο αἰάϑὺ 486]] 15 Γῃ6 
ψΟ]Θηο9 Ὁ2 οὗ {πΠ6 πιῖρἢν τάδὴ ἦῷ Ὁ {π6 Βαπά οὗ ἴῃ γ βογνδῃὶ Πανὶ, πὰ σαν [}6 
ἈΤΤΩΥ͂ οὗ 86 ῬΒ]Π80ἴπ68 ᾿ἢ ἰηΐο {π6 ἢδη45 οὗ Φομδίμϑῃ 8οῃ ᾿ οἵ 888], δῃηᾷ [18 Ἀγ ου- 

81 Ὀδασγθσ. 6 Ὶ {18 ΔΓΙΩΥ ἰμΐο ᾿᾽ 1ΓΠ6 Πεαπᾶ οὗ (ΠΥ Ῥϑορ]δ [βγ86], δηα Ἰοὺ {πθηὶ Ὀ6 
82 ὈΤΟΌΡὮῦ [0 Βῃλ:)6 οὐδὸν "Ἶ {Π6ῚΓ ῬΟΊΤΟΓ Δπα Ποσβοῆθῃ. Μαϊκα τῆϑιῃ αἴγαϊα,}5 δηα οδιι86 

(ἢ6 ὈοΟ]άπι688 οἵ ὑπϑὶν βίγηριῃ ὕο πιο] 5. Αναν, δᾶ Ἰοὺ ΓΠθῖὰ αυδῖκο αἱ ὑΠ 6 1] ἀδβῦγιο- 
88 ἰἴοη. '΄ΟἾΚο ἔθ πὶ ἀοτῃ Ὁγ Ὁ [86 βιπογά οὗ {Πθῖ ὑμπαῦ ἴον ἴΠ66, δη οὐ 8}1 (Π086 
84 ὑπαῦ ΚηοΥν [ΠΥ ΠδΠι6 ΡΓαῖβ6 ἔπ66 τυ ἢ βοηρΒ. Απὰ 53 ἴΠ6Υ Ἰοϊηοα ὈΔ(0]6 ; δῃα ὉΠ6 ΓΘ 

611 ἔγουλ {π6 ἅστὴν 35 οὗ 1, γβ8ῖαβ δυουὺ ἤν ὑπουβδηᾶ τη, θυθη Ὀθἕογθ ἤθη [ΠΥ [6]]. 
8δὅ Βυΐ Ι γϑίδβ οὐ βϑοίπρ ἢΪ8 ΔΓῺΥ ρυΐ ἴο Πρ ἢ, 8116 ἐμαῦ οὗ Φυ 148 νγᾶ8 ἱπβρί τ! ι6 6,3: 

δηα Πονν [ΠΟῪ ἼΘΙ ΓΟΔΑΥ Οἱ 6. ἴο ἢν οἵ ἀϊ6 να] Δ ηΕ}Υ, Β6 ἀθραγίθα αηἴο ἢ Απυϊοο εἶα, 
8η4 σΟἸ]ΘΟοἰΘα ΠἸΘΓΟΘΠΑΡΙΘΒ,᾿ Ὁ ἀπα Ανὶηρ' τη846 ἠτδ ἈΓΙΩΥ ΊΘΑΙΘΡ {Π8ὴ 10 τγᾶ8, ἢ6 ῬῈΓ- 
ΡοΟΞβϑα ἴο οοιηθ δραΐη ἰηΐο πἀ558.5 

86 Βυΐ “085 δηά ᾿ἶθ ὈγΘΙ ΓΘ 98414,33 ΒΘἢο] ἃ, ΟἿΓ Θηθιηΐθβ ἀτὸ αἰβοοιηῆιοθα : 160 8 
81 σὸ ἋΡ ἴο οἴδδῆβο ἴῃ6 βαποίιιασυ Ὁ δηὰ ἀράϊοαι 10. Απὰ (86 ΠΟ]Θ ἈΓΠῚΥ ὅ᾽ 88- 
88 βοι}]θα {πϑηγβοῖνοβ ἱοροῦθοΓ, Δα οηΐ Ἂρ ἱπίο τηουσηΐ δίοθ. Απα ψΒθη ΓΠΘΥ ΒΑ 

1Π6 βϑδῃοίπατΥ ἀ6βο]αίθ, δῃὰ {ῃ6 4] δῦ ῥγοίδηρα, δῃᾶὰ (ῃ6 ρσαίθβ Ὀυγηῦ ἀρ, 8Δπα 
ΒΓ 5 στόνγῃ 55 ἴῃ {Π|6 ΘΟΌΓΙΒ 88 ἴῃ 8 Ἰογϑβϑί, ΟΓὁ 88 Οἢ ὅδ᾽ ὁ1η6 οἵ [16 τηουηίαίηβ, ἀπ 

89 π6 σματηθοῦϑ Κ᾽ ρα ]]6α ἄονη. {ΠΟΥ͂ τοῦ ὉΠ οἱ 68, δηα τὰδᾶθ στοαὺ Ἰδιλ θη ἈΠ] ΟῊ, 
40 πὰ οαβῦ 85}.68 ὍΡΟΙ {πο 6848, δῃηὰ [6]] ὁ (ο {86 στουπᾶ ροπ ἐλεὶγ ἔδοθβ, δπα Ὁ] 
41 δὴ ΔΙδγιη τὶν ἴπ6 ἰγυμηρθοίθ, δηα οὐ θα ὑονγασὰβ ἤθανθη. Τθθη {488 τηδ66 1ὑ {πθ 

ἀυΐγν οὗ δ᾽ σογίαϊη ταθη ἴο ἤρὺ ἀραϊηβὺ (Π086 (δύ 6 Γ6 ἴῃ (Π6 ἔογίγθβϑβ, Ἀπ} 6 δὰ 
42 οἸοϑηβοα {Π6 βδῃοίυαιυ. Αμπὰ ἢδ βοϊϑοῖθα ὈΪΑΏ6]688 ργίθδίβ ὴῸ δὰ ρ]βαβυγο ἴῃ 
48 [ΓΠ6 Ἰαῦν ; δηα (ῃον οἰθδηβοα (ῃ6 βδῃοίπαγυ, “ ἃηαὰ Ὀοτο ἢ 1η6 ἀοἤ]θα βύοῃβθβϑ ἰηΐο 
44 4ῃ πποίθϑῃ ρ͵δοθ. Απα {πον 85 σοη δ] 6 ονον 6 δΔ|18Γ οὗ Ὀατηὺ οΟοτίηρ, τ] οἢ δὰ 
45 δὴ ρχγοίδῃϑα, δῦ ΠΟΥ Βῃου]α ἦὯο χὰ 10. Απα ἰὺ οσουγγρα ο ὑμθ 88 ρσοοά 

ΘΟΌ 561 “9. το Ρὺ}} 11 ἄονγη, ᾿Ἰθδύ 1 βῃου ]α Ὀθοοπγθ “' ἃ γϑργόδοι ἴὸ ἔμθῖὰ, Ὀδοαυβα 86. 
46 Βοδίμϑῃ δὰ ἀϑῆϊϑα ἰΐ ; δπὰ {Π6Υ ρ]16α ἄοτγῃ {80 4]ἴ8γ. Απᾶ {Π6Υ 16] αὐγᾶν “2 0Ὁ86 

Ψοτα. 286-328. -- 1. Υ.: Νοὸν δ}} (8) βΒέγδιιοτε [Πδὺ δὰ. 3 νἢδὲ. 8 ψὮἔὌο, ὙΒΘΏ Β6 ποοχὰ ἐλόγσοῦ, 4 ποῖ ο Ὁ 
δυο... νουϊὰ γγοζὸ ἄοῃο.... . ΒΟΥ Β00} ἐλίηρ: (Ἐτ χε ἢ δίσκο ουἱ τοιαῦτα Ὀοζοτο ἐξέβη, 8δῈ δοίης ἰπ 111. 44. δῦ. 
δ8. 62. 4]. σο.) 88. δ᾽ 076 ΘΟΠ16. 5 ΤΏ Ὠοχὺ ΥᾺ} ὑπθγοίοσο 70] οσίηρ (ἐχομένῳ: ΕΠ]. Χ. δδ. 62. 106. ΑἸά., 
ἐρχομένῳ. Οἷ. τε. 12) Τὺ Τ γεῖδο ((ἷθ φροτὰ 16 ννυδητίης ἰὼ 111. Χ. 23. 44. δ2. δῦ. αἱ. Οο.). δ οῃοίςο (οἷ. γοσ. 1) τ ἢ 
φῇ “οοἱ (ἰ0 οοπίοχὺ κδοννβ ἐπδῦ ᾿δέδη ΓΥ ΔΙῸ τηοδῃί). ᾿ 
εχ. 29-38. --Ν.ἃ..Υ΄.: 8ο. 10 ἐλαι. Δ αυδ1] (οὐδ... ἰη ἐπι ΐδ δοῃ 66). 12 (οη δογοα πλΟΣΘ 1 ΟΥΑΙ ΪΥ “’ δλδδα}.,᾽" δὲ 

τοῦ. 8.) 15 (Α. Ῥ΄, βῃουϊὰ Βαγὸ νυτὶτθῃ ἴῃ [(Δ1166, Ποτο Ὀοίηρ πὸ Οτθοὶς ψοσὰ Ζ0Σ “ τοδη."") Ἱ Ὠοδῦ οὗ ΒίγδΏοΓΑ. 
18 [ἢ6 δοῃΏ. 9 βῆυϊξ ὺρ (δ ΐ8 δττωΥ ἰη (εἶ. "1. 15). 1 δοῃζουπάοά ἰῃ (αἰσχυνθήτωσαν ἐπί). 16 (0 Θ οὗ πο σουγδᾶξο. 
19 μ}} (πᾶτρ., πιεῖ). Ὁ (κδὺ.... σἰτὰ. 3: τδηκεχί νης (ἐν ὕμνοις). 
οι, 84, 86. ---3. Α.Ὑ.: 80. 35 σοτὰ βἰδίη οὐ ἴβῈ πο. Ἡ Νον βθη 1,. Βα... . δηὰ ἐδ τηδη ἶπϑδα οὗ ὕ υἀκ8᾽ δοί- 

ἀἶετ: (τῆς δὲ ᾿ΙΓοὐδα τὸ γεγενημένον θάρσος). 3δ Ἰχσρηῦ ἰηἴο. 306 σαι πουϑὰ ὑοζϑί 6 Ὁ ἃ ΘΟΙΏΊΡΔΩΥ οὗἁὨ κἰσβροτα (εὖ. Οὐηι. εὐ 

γεσ. 28.) 5180, δἀκθη 4}}γ, 09 οι : “" Απὰ δέξου ἐδδὶ 6 δὰ ἰποτοαβοὰ ἐππὸ ΔΥΤΩΥ͂, δα ἰὲ δὰ ὕὈδθοη, Βα ἐμβοιχῦ ἴο σΟΙΏΘ 
δκείη ἰο “ πιᾶδο8.᾽") Βυὶ (ἰδ 5 ἰο χἷγο ἃ ὙτΟΩς 5686 ἰο τὸν γενηθέντα στρατόν. Ογτίτητα, πίϊὰ ΜΘ ἢ 46}18 ἀμ ὰ ΑΡο]͵, που]ὰ 
τπογοΐοσο ἰπιδογί πάλιν ὈοΐΟΣΘ γενηθέντα ὁ ἴὴ6 δ(δί Βεδουι δ οἀ ΘΥΙΩΥ,,,) οἰ Ποευνκο σϑηὰοσ Υἱ ἢ ΠῸ ῬοὶῖθΘ. ὙΠῸ ἐεχέ. χες. 
ἰΖ καὶ πλεονάσας τὸν γενηθέντα στρατὸν ὀλογίζετο πάλιν παραγενέσθαι εἰς τὴν Ἵ. ὙΠῸ πία ΕΠΠκῦ σἤδηρχο, χοοά βϑῆκο ἰβ 
οδιιϊηοά, δὰ πάλεν τ ΘΑ Αγ ἤΔΥο θδοὴ στ ΏΟΤα ἰξ 18 ὈΥ πλίδῖακο. Βαὲ Εγί ξεοπο δαορίδ ἴμ0 τοδΐηρᾳ οὗ 111. 
Χ. 28. δ2. απιὰ ἢ 6 τρδ τίν οἱ Μ88., καὶ πλεοναστὸν γενηθέντα. πάλιν, εἴο., οδηρσίηρ, ΒΟΉΘΥΟΙ, καί ἰπΐο ὡς : ὁ ἴδ ἰὉ [[86 
ΔΠΗῚΥ] ὈΘΟΟΙΩΘ ἱποσϑαδθὰ, τ χζὶ πα! οοτηο,, οἷο. Τἷδ ἰκ δ'δο δυρροτίϑα ὈΥ ἐπ γυ]α. Βυὶ [ἰ Ἰοοῖχα 88 (βουὴ πλεονασ- 
τόν ὈΔὰ Ὀδδὴ Ζοστωϑθὰ οιι οὗ πλεονάσας τόν, δὰ ἴδ κταιητηδιςδὶ βισυσίιγο οὗ ἔδο δοῃΐθῃοθ, 86 ἐμ 8 ζοστηθᾶ, νου] ]ὰ 8160 
6 οὐϊεοξίοπδῦ]6. ΟἿ. ατπιπιΒ Οὐ᾽Ή. 

εγα. 836-38. ---38 Α. Υ. : ΤΉΏΘη Βαϊὰ .}. διὰ πἷβ Ὀσοίῃστθῃ. ἔζἐ κ9. ο]68}89. 80 δηὰ ἀοάϊοδῖο ἐμο βαποίαδτυ. 8: Τ ΡΟΣ 
Ἐπ 5 811 [πο Βοβὲ. 32 ξτονίης (πεφυκότα). 33 οὐ ἴῃ (ἐν ἰ8 οὐὔγμδείοά ὃὉγ Χ. 28. θέ. 74.). 8ὲ ψεα, διὰ ἴδ ρ»γίεδί᾽ 5 
οὐδ Γ (οἴ. 1 Βκά. γι ἱ. 89). 

ὕογα. 839-48, --- 55. Ψ. : [6}1 “οιση Μαὶ. 86 (ΤΠ Α. Υ. τοηάθγβ δὲ ἴδ ΠρΌ. δχρσγοαβίοῃ, ἀουδεϊοδα ᾿σίης δὲ ἐδ Ὀδαὶδ 
Οἵ ΟἿΣ Ῥαδαδβο, 8 ΠΟΘΏΘΤΔΙΪΥ τοηἀογοὰ  Ὀυξ [6 Οσθοὶκκ ἰ8, ὁ’ ἔΏΘΥ ἱσιιπηροϊοαὰ τ {πὸ {ππ προῖβ οὗ αἰ χηδὶ5," ἑ. 4., 8 70 ἃ 
εἰσι) νὶτὰ [6 ὑχατιροία. ΤΏΘΥ δ0 τοηδοσοᾷ Ὀδόδῦδο [πΐ5 προοῖδὶ 80 οὗ {Π6 ἐγυτηροὶ τὴϑ8 ἰηἰοη θὰ 88 8 βίβῃδὶ.)... .1. 
δρροίπίοὰ. 81 (7. :. 48.) 86 80 ΒΘ ΟἾλοκ9 ῥτίοδὶς οὗἩ Ὀ]διηθίθαβ σου γοσζδδίίοῃ, ΜΌΘΟΝ 85 δὰ... 0 οοδηβοὰ ἴπ9 
ΒΑΠΟΓΌΞΙΎ δια ΌΔΓΟ Ομ. 

γεῖβ. 44-46. -δ5)ὦ ΑΙ Ὺ. : ΜἩΒΘῊ δα (ΏΟΥ. 40 τἊδὲ (ὁ ἀο ὙΠ ὑπ δἱίδσ..... οἴξοσίηρε, τ οὮ ὙΔ8 Ὀχγοϊδβησα : ὑΠΟΥ͂ 
ἐποῦχε ἰἐ Βοα. 4100. ἐξ ῬΓοεοίοσο (δ0Υ.... ἰξ ον, διὰ Ἰδίὰ }. 

88 δ 
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ΒίΟοῃ 65 Οἢ ἦ {Π6 τηουπίβϊῃ οὗ {Π6 (6. ρ0]6 ἴῃ ἃ διιηρ 2 ρῥίδοθ, υη0}} {π6τὸ 5Βῃου])α οουσα 
ἃ ῬΓΟΡΠοὺ ἰο ρσῖνθ ΔΗΒΨΘΥ ΘΟΠΟΟΣἢσ ὃ ἴθ. Απᾶ Π6γ ἰοοῖς ἈπΉθνγῃ ὃ δίομθβ 
ϑορογάϊπρ, ἴο {Π6 Ἰατν, δα Ὀ01]}ὺ (86 ΔΙᾺ. πον ὁ δοοογαϊηρ' (0 [Π6 ζοττηθτ. Απᾶ [ΠΟΥ͂ 
Τοϑίογθα  (Π6 Βδῃοί ΣΎ, δα [Π6 ᾿ΠΊΘΓΙΟΣ οὗ ὃ {π6 θῃρ]6, δηα ΠΑ] οτνθα [86 οουτίβ. 
ΤΉΘΥ τηδᾶθ 4180 ΠΟῪ ΠΟΙΥ Ὑ6586]8, δῃα ἰῃΐο 1Π6 ἰθρ]6 {86 Ὀτουσθὺ [Π6 σϑῃα]δβιςκ, 
84 {Π6 Δ] ὃ οὗἁ ἴπόθῃβο, δῃᾷ 1Π6 [40]6.Ὑ0 Απῃὰ ὑροῦ {Π6 8118. [Π6Ὺ ὈθΓΩΐ ᾿ΠΟΘΠΒ6, 
δπα {Π6 δὴ ρ8 τηδὺ γγογθ ἀροῦ (86 οδῃ] βίο Κ ἐπ γ Πρ θα, ἀπᾶ ᾿μ6Ὺ σάν 1 ΠΡ ἴῃ 
{π6 ἰθῃρ0]6. Απά {60 ρυϊ ἡλδ Ἰοανββ 11 ἀροη {6 (4016, ἀῃᾷ βργϑϑδὰ ουὖἱ {86 γ81]8. 

Απᾶ ψῆθη {ΠἸ᾿6Υ δα ἢπίβῃθα 4]1 1Π6 σου κβ τ ΒΟ ἢ {Π6Ὺ ἀϊα, {ΠῸΥ τοβα θαυὶν οἱ (86 
ὑνγθηίγ- ἢ ἀΑΥ οὗ [μ6 πἰηθἢ τπομί, {Πδὺ 18. {π6 ποῦ ΟΒΆβοῖθα, ἱἰπ [π6 δυπαάγοα 
ΙοΥΥ δηὰ εἰρη γϑαγ}2 ἀπ οἤδγοα βδουῆσθ δοοογάϊπρ ἰο (16 αν ὑρο [06 παν ΔΙΙΑΣ 
οἱ Ὀυγηΐ ΟΠ ΓΙ Πρβ, ΠΟ ἢ ΠῸγ δὰ τηδάθ. Αἱ (6 {π|6 ἀπα οἡ {Π6 ἀλγ οἢ Ὑ ΒΙΟΒ [86 
Ποδίμθη 18 Ὠδα ρῥγοίαμποα }ΐ, οἢ ἐπ αὺ 16 τγδβ ᾿ξ ἀοαϊοδίοαὰ τ [ἢ δοηρβ. δα οἰ γη8, ἀπᾶ 
ΠΆΓΡΒ, Δηα ογτθα]8. Απὰ 1δ 41]1 {πΠ6 ρθορ]β [6}1] ὑροη ἐλοὶν ἴδεθβ, δῃὰ ᾿νοσβῃρρεα δηὰ 
Ὀ]Θβ56α ἤδθανθη,. 6 ψν ΒΙοἢ μδὰ σίνϑη ὑΠθηλ ρσοβρογιυ. ἢ Απᾶ {παν Καορὶ 86 ἀοα]σδίοα 
Οὗ {π6 δἰτὰν οἷρῃῦ ἄδγ8, ἀπῃα οἴετθαὰ Ὀυτγηὺ οΟἴθσί ρ8 τ 11} σ]Δά 688, ἃΠ4 βϑδογβορα 8 
Βδου ῆςα οἱ ἀ 6] νθυᾶποθ πα ργαὶβο. δ ὙΠ6Ὺ ἀθοκοα α͵5ὸ {π6 ἔγουΐ 5 οἵ {86 ἴθ }0}]6 
ΥνἾ0ἢ ΟΓΟΥΠ8 οὗ ρΌ]ά, δηα νὴ} 5}}16]8 ; δά 1Π6 ψαί68 δῃὰ {Π6 ΟΠΔΙ ΌΘΓΒ Π6Υ τοβίογθά, 
ΔΠᾺ Τη86416 ἀΟΟΥΒ [ὉΓ {ΠΕ π. Ὁ ΑΠπα (Π6ΓΘ γγ88 3 νΘΓῪ ρτοδὺ ρ]δάπθβ διηοπῃρ [Π6 ΡΘΟΡρΪΘ, 
Δη6 33 [Π6 ΤΕΡΤΌΔΟΙ οὗ [86 ΠΘΔΙΠΘῺ νγ88 ἐατπθα 383 ανναυ. Απα 3" συ δε 84 [118 ὈΓΘ γα α 
ν᾿ [86 ,Ο]6 σοησταρμαίοη οὗ 1βγ86] ογάἄδϊ θᾶ, {π80 {π6 ἀλγ8 οὗ {π6 ἀφαϊοβίοη οὗ 
186 4]ὯΓ Βῃου]ᾶ "6 Καρὺ ἰπ {μ6]} βθδβοῃῃ ἔτομι ὙΘΑΓ ἴο Ὑ6ΆΓ, εἰρῃ Ὁ ἄΔγ8, ἔγοτα 86 
ἤνθ δῃᾷ ὑπθῃίθί ἀαῳ οἱ [86 τηομ ΟἸ]βοϊθυ, 5. τ ἢ ρ]δάπ6βθ δηᾶ ἀο] ρ. Αἱ 
{πδὺ {{π|6 4160 ἵππον Του ρα 55 Ἰηοαηὺ δου ἢ ΕΙΡῊ 33. γγ}}8 δα διγοὴρ ἴοννθγβ γουυπὰ 
δροαῖ, ἰοδῦ τὉ86 (ὐθη 68 Βῃου]α οοιηθ δηᾶ ἰγοδὰ ἰΐ ἀονπ., 88 {ΠῸῪ Βδα ἄοπο ὈΘίοσθ. 
Αμὰ Π6 ρ]δορα 89 {Π6Γ6 8 ΚΆΓΓΒΟΙ ἴο Κορ ἴ ; δῃᾷ {πὸ γ Σου ρα 81 Βοίμβαγα ἴο Κϑορ ὅΞ 
ἴ0, 0πΠ4ὐ 1ΛΆΠ6 ΡΘΟΡΙδ6 τηἱριιῦ αν ἃ ἀθἤθῃβθ ἀραϊπϑὺ [ἀπλθΆ. 

ρα. 46, 47. -- ΤΑ. Γ΄. : [η. 3 σοηγδηϊοῃΐ. 8 βοῦν τῆδὶ (δὅ. ΔΔάδ τι) κμου]ὰ θ6 ἄοπο τὶ. 
δ ».80]90 (ὁλοκλήρους. ΟἿ. Ηοῦ. δὲ θαι. χχνίξ. 6, γι θτο (6 Α. Υ. μδο 1 Κουγὶδο τομβάογοα ὈΥ δ ὙὨΟ]6 ᾽"). 

ΔΙίΑΓ (Τὸ θυσιαστήριον καινόν. ΤἊο διίίο]ο 18 οἰ (ἐοα Ὁγ 111. Χ. 28. δ6, 62. 7]. 106.). 
Ψον. 458-52. --Ἰ Ά  Υ. : δὰ πιλάρ ἀρ. 8 ἐλ (λίπρε [δὶ οτο Ἱΐη. 9. δ] αν οἵ Ὀπτηῖΐ ΟΥ̓ΟΥΙκζκ δὰ (60 1Π. Χ. 

23. δ. 62. αἱ]. Οο. Α1ά. 1 ἰδ δὴὸ οὈνίουβ δηὰ ἴδ᾽μθ οοστϑοϊίου, δίηῃοο ἴο δἰίδν οὗ υτηὶ οὔογίηκε βιοοὰ ποῖ ἰπ ἔμο ναός). 
10 (Πδὺ [ΠΥ χΐμῦ ρκίνο ᾿ς (σἰκϊ δοοοσάϊης ἰο δοημο). 1. βυΓΣΒΘΙΊΏΟΓΟ ὑΠ6Υ δοῖ 46 Ἰοατοα (συκαοδίθα Ὀγ ἐδ0 νίῃ σα, 
ζοσηι, ἄρτους ; Π1ἰ., ὀγεαα 5). 12 δῃηᾷὰ βιίκμοά.... [ΠΟΥ δά δέγμη ἴοὸ πιδβκο. Νοῦν οἱ ἴδμο το δῃά ποθ ήε αν... .- 
ὙΠΙΟῊ ἐπ καλά... (βκῖθὰ. . . . ΣΑΣ, [ΠΟΥ τόδ Ὀθιΐῃ)68 ἴῃ ἰδ τπογηΐνβ. 

οτα. δέ-δ6. ---Ἰ5. ἃ. Υ: 1οοῖ, αἱ πδὲ........ δῖ ἀδὺ ἔθ μοαῖῃβοῃ. Ἀ4 εγὲπ ἴῃ δι (Χ. 28. δὅ. 64. 98. αἱ. εὐὰ ἡμέρᾳ). 
156 ΤΏρΩ. 16 νοΣΒὨΡΡίρ δηὰ ργδίείηρς ἐλ6 Οοα οὗ (ἔπ Ὀϊνίη δ ὩΔΙΙΘ δ60 25 ἴο ὈΘ ΡυΥΡΟΚΘΙΥ οτἱἰδὰ ΘΥΟΣΥΤ μοτο, Οὗ. 
[Ϊπιτγοί.) Ὠθδύθῃ. 1 χῆο.... κοοὰ Βυσοοραϑ, 18 20 ὍΠΟΥ Κορῦ. -.. ἐδ κδοσίδοο οὗ ἀ6᾽ ἔισόσϑοο δη μγαὶδο (δὲ ἐσ 

ὨΚΌΔΙΥ πδιηοὰ δ 6 “ τΠΔῺκ ΟΥετί ρ,᾽) ΟΥ̓ “' Ῥϑδοθ οὔοσί  ς,᾽) 5 πιοδηξ, ὉΔΌΣ ΓΞ, Τα νοτὰ θυσίαν [6 4160 ἀουδί- 
1θαβ προρὰ οο]] οι τοῖν. Τηθ ἩΠο]6 πιῆ ἐΒογθίοτο Ὀ6 σοηάογοὰ ρεασα οἤεγίηφε, Δα ποϊοὰ ἴῃ ἐδ τπιδτρίη οὗ 6 Α. Υ.). 
τε. δῖ, δ8. --- 19.Ὰ. ΟΥ( : Τοτοίγτοῃ. ἔζἔκὅῸ τεπον δ δπὰ Ὠδηροὰ ἀοογ ὍΡΟΝ ἴποπι (ἐθύρωσαν αὐτά. ἴῃ πὸ τοταὶη σεῖ- 

ἄοτοι, »ιαδε ἀοονὰ 7ον λον, ἱ. 6.. [Ὧ6 σμδυ Ὀ6 ΓΗ). 31: Τα ν͵88 ἰδ6Σο. ΣΣ [ον ἐμαί. 28 ρμυΐ. 
γα. δ9-6]1. --ἩΆΑῸΥ.. Μοιθουοσ. 250 ὃ ἐλ6 2ραξε ο7 οἶκἂε. 36 Οδδίου. ΣΊ τη ἢ δὰ κἰδάποι (1 στο οε 86 

δῦογο 70. 6 βακὸ οὗ τηἰοστη γ. ΟΥ̓. του. δ8). 35 θυ δὰ ὡρ». 29 τολ Ηἰσ!. 80 τ᾿ὴογ (1Π|Ι. 74. 108., ἐμο μὶωτ.) 
ποῦ. 581 δηὰ 1οτιίδοι (Χ. 23. 19. 64.. .}160 αἰηᾳ.),͵ ἔζ[ {5 ῥσόδογνο (οἷ. ῬΥΟΥΪ Οὔ ᾿ἰπο ἰῃ ἔῃ ατθοκ). 

ΤῊ ΑΡΟΟΘΟΕΒΥΡΉΑ. 

47 
48 

600 

61 

4 ΤΏσ. 
ΓΔ 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΙΡ. ((ΟΓ 2 Μδος. νἱϊ. 383-36, δηᾶ ὅο8., Απίίᾳ., χὶϊ. 7, ἃ 4.) 

ογ. ῶ. Μοι ΟΥ͂ [86 Τοτίσοδβ. [{ϑᾷῦξ᾽Ὸη., “ βοῃκ οὗ 
[Π6 ἔοτίγοββ." ΓΟΡΘΟΌΙΥ δροβίδῦε ον κε ἈΤ6 πιθβηῦ. 
Φοξορδαβ, ᾿πμἀορά, βρθδῖκβ οὗ ἴθ ἃ5 Ψε)}18}} ἔπ ρὶ- 
τἰν 65. 

να. 6. Τῇ νοτγά οὸγ “' δστηοσ,᾽ καλύμματα, ἃ8 
αὉ ν]. 2, ΤΊΘΆΠΒ, ἤταϊ, 8 οονοσηρ [ΟΓ 106 ποδὰ 
Δ ΌΓΙ ὈΥ ΔΌΠΙΡΏ. [Ιἴ ἱπο]υδοβ ΠΟΓο 41} Κὶπᾶβ οὗ 
ΡΟΣ περὰ [0Γὁ ργοϊθοιπρ [Π6 ροβοῦ, ΥΥ̓Ἀ1]6 
μαχαίρας, “βρνογάν,᾽᾿ Βῃου]ὰ ἤαγο ἴΠΠ6 ΒΆΠῚ6 σ᾿ Ώ 6 ΓᾺ] 
δ᾽ Ἰ ΠοληΟ6, 88 Ἰπο] πα ϊηρ᾽ 81} Βοσίϑ οὗ ΘΑ ΡΟΣΚ [0 
οἰδεπεῖυο νναυῖδσο. 

Ψεσβ. 7,8. δὶ ἴ νψδδβ δἴσοηςΏ. Τῇδ τηοῃ 
ϑ ΠΟ ΟΟΥρῖαΒ πὰ τα Κοὴ ν᾿ ἢ Βΐπη οὐ ἢΐ8 ἐχροάϊ- 
τίου δὰ ποῦ τηδίθγ 1} θα κϑηθὰ π6 τηδίῃ ἔογτοθ. 
--- Δειλωθῇτε. ΤῊΪ5 ᾿νοσαὰ 8 ΠΟ ΠΟΤῈ οἶ86 ἔουπά 
ἵπ ἴ[Π6 ἀσοοκ ΒΙΠ]19, θχοθρῦ ἴῃ (Π|ὸ ργοδοις Ὀοοκ. 
ΟἿ. νοσϑο 21; ν. 4] : χνὶ. 6. 

γεν. 12, Ὅμθ δίσδῃοσ [--- λεαίλδεη])].. Τὴδ 

ϑυσίδο ΠᾺ8 ὑΓβηβ αἰθα {Π|86 Οτσθοκ ποτά, ἀλλόφυλοι, 
Ὀν “ΡΠ ΞΕ 6 α,᾿" τ ἰςῖ, ἰμἀοοή, νὰ5 ᾿ϊ8 Η6]]6η- 
ἰδῆς δῃὰ τϑοἤ πη. 81 πιοϑηΐῃμ, Ὀαϊ ΟἸΘΑΥΥ ΤοἈπποξ 
ὕ6 τ1ὉἈπ6 τοπάοτίηρ ἰῃ (Πἷδ ρἶδθοθ. Τῆΐδ ζαςῖ, ἴο- 
βοῖθοῦ τὶ δι αν ἔβεῖβ ὀσςσαγτίηρ οἴβον ἤογο, 
18. οἰθαὺ Ῥτγοοῦ ὑπαὶ ἴπθ ϑγυϊδς 18 ἃ ΓΑΙ [ΟΠ 
ἴτομι ἴῃ6 ατοοῖ, βίης {πὸ Ηοῦτον πογὰ ἤον δλὲἐς- 
{ΐπθ5 ςου]ὰ ποῦ ἢᾶνο εἰοοά ἰη ἴθ οΥρίμ 4] ὑεχῖ. 

γεν. 15. Θάδσοσα. Οἵ χὶνἹ. 58: χν, 238, 85. 
Το πηοάθτῃ Ὑαζῦγ, δἰααοα ποῦ ἴδγ ἔγοπι ΦόορΆ. 
Καὶ], ποννονον, νοι] ΔΘ μΟ ν Ὁ ἢ τὴ 6 τηοάθγῃ 
εἰ- Αδαδ. -- Αξοΐυβ ἰδ Ὀυιῦ ἈΠΟΙΠΟΣ ΠΆπ6 ζοῦν “444΄- 
ἀοά, δἰϊυαῖοα πάνυ Ὀεύνοο Ο824 δηὰ Ψορρᾶ. 
- Φασγα, οἰβον βοσο ΘΑ] ὡαῤ7ηεεί (ΨΦοβἢ. χυ. 
11), [π6 τηοάσγῃ «]εύπα, 5 εἰἑααῖθα δθουϊ 8 ἀοζοα 
τ 68 βουϊ!ι οὗ ΦορΡδ. --- ΤῈ πασγαζῖνο οὗ [}6 
Ὀαζι]6 88 ἤθγθ ρίνϑι, ἢ 80 ΠῚ ΠΊΘΏ8Θ 8 αΐδρτο- 
Ρογίίοι οὗ πυμθοῦα δηὰ θαυὶρπιοηῖς ἐπ ἔανοσ οὗ 



1 ΜΑΟΟΑΒΕΈΕΗ, 499 

6 δγγίδηβ, 560 Π|8 τ 0ἢ οχαρροζαῖδα. Αοοοχά- Ὀἶδοθ ΒΟΙΏΊΘΥ ὮΘΓ6 ἰπ [0 τηουηϊδίηδ οἱ Φυάδῇ. 
ἧῃῷ ὕυ τὸ δοσοπηὶ ἴῃ 2 Μασολῦροβ (ν}}. 9, 16), 
Π6 δον ἢ ἈΓΙΥ Ππδα εἷχ ὑπουβαηα πλοῃ, Δη( [Π6 
ϑυτίδη ὈΥΘΗΓΥ Γπουδαπά. Μογθϑονθῦ, [ἢ ΠΙΒΙΟΤΥ 
ΡΡΘΑΓΒ Βοη6 ν ἢδῦ δαΒρίοἰου8 ἱπ οἶον γρϑρϑοῖϑ, ἰξ 
τς αὔονο ἀοοϊρηδιίοη οὗ ρ᾽βοοβ ἢ6 σογγοςῖ, ΤῸ 
"πλέρε 16 ΘΠΟΠΙΥ ἴο (ἀαζοτᾷ, διὰ ὑπ Οἢ ἴο 
ἀπτηεα, νοῦ] τϑαυθ ΤΟΓΟ [ἰπ|6 ὕπΔῃ ἴθ. Π6ΤΘ 

Δ᾽] ον. Οη ἃ ϑβἴηρὶο ἀδύ, 8}1 τπὰϊ 8. πιθηϊοποῖ 
ἷῃ γεῖΒῈ 19 18 βδυρμοδεὰ [Ὁ δύ οὐοιτιθὰ. [οὶ], 
ψὶ Οοαάδθα Αἰεοχαηατίηιδ, ποιὰ τολὰ Ἰονδαίας 
ἰπδίθη οὗ ᾿Ιδουμαίας, νν ἰοῖι Ομ] ἰὴ 8 σι οδῦ τ 685- 
ΓΟ Ταπονο ἴπ6 ΟἰΒοιΠν ; ψν ἰϊ6 Αὐσἰπιπὶ πὰ 
οἴἤοῦα πουἱὰ υπάογαϊδηὰ τπηὺ [Π6 ΔΥΠῚΥ οὗ διὰ δ5 
ϑυγϑιιδα οτἷν ἴο Οδζασγα, θυ πὲ ΓΠ6 ΘΠΘΙΩΥ ΘΟἢ- 
εἰπιιοὰ ὑποὶγ Π!ρΊῦ το 1ἀππι868. 
Ψ ον. 22. Τιδπὰ οὗὨ ἴ86 ῬΒΙΠ δ θ5, ἀλλοφύλων. 

ΟἿ αϑονα, νόγνὸ 12. 
Ψον. 93. Σκυλεία ἔτοπῃ σκυλεύω, ᾿ἰἶκα παιδεία ἔγοιῃ 

παιδεύω, ἰδ ποῖ 6᾽θα ἤοτο ζουμὶ; δηὰ ἤρησθο ἰῃ 
δοῖ!θ Μϑ5 δ. σκύλευσις ἰΒ τοδα ἴῃ ᾿ἴ8 ρΡ]ΆςΟ, 

γογ. 4. ΞΒΙ|0ὺ6 βηᾶνρφρυγρ)])θ οἵ [8:6 868, ἴ. 6., 
ΥηΘη18 οὗ (8 σο]οσ, Οὗ. Εσο]αδ, χὶν. 10, ΤῊΘ 

δδι χηδίίοι “΄ ΡΌΓΡΙΕ οὗ [86 πεα ᾿ ἱπαϊοιῦθα ἐπ αῦ ἰΐ 
ὙᾺ8. ἃ ΚΟΉΠΪΠ6 ΡΌΓΡΙΘ, ῥγοάαςθα ἔγοιη ἃ σοχίδίῃ 
Βραοΐοϑ οὗ 886}}- ΗΒ}. 

γεν. 25. ΤΦμδῦ ἄθγ. Τὰ τορτοβοηϊαίοη πορὰ 
ποῦ Ὀθ υπμάἀογβίοοα ἴο τηθϑη ὑῃδὺ 411 0Π18 ἢ ρροιοα 
ἢ ΟὨδ δπὰ {}| βδπη6 ἄγ. [{ τηϊρῦ γυΐου Εἰ ΠΕΡῚ Ὺ 
ἴο {πο ἀδγ οὗ [6 ΘὨρσ ΑΘ θη, ΟΥ (Π6 ψογὰ ““ ἀδγ ᾿ 
ἘΟΥ Ὀ6 υυϑϑοἀ ἴῃ [ἢ6 β6 86 οὗ “ τπ|6.᾿} 

ΘΓ. 38. Συνελόχησεν, ἴτοῃῃ συλλοχεῖν ΟΥ̓ συλ- 
λοχᾶν, ΤΙΘΔΠΑ͂ (0 ὑγίης ἰοσείδεν λόχους. 
δ Ὠοῖ ΘΙ ΒΟ ἤΘΓΟ ἔοππά. --- ΓΘ σαιημαΐρτι οὗ [νβῖδ8 
«-- 1 6 Γ86 881}6 --- 8 ααἱΓ6 οὔπογννῖβο ἀθβογὶ δοὰ 
ἴῃ 2 Μᾷδος. χί. 1-12, ΘΒρθο } } γΥ νυ ἱὉἢ τοϑρθοῦ ἴο τΠ6 
[ἰπη6 ἤθη ἰδ οὐοαγγοά. ὍΤῆΠογα Ὁ 18 δα α ἴὸ ἤν 
[ἈΚο ρίϑοο δίϊου [Π6 ἀθϑῦ οὗ Απτοςΐι8 Ἐρίρἢ- 
ΔΏΘΒ5, ἀυγίηρ [ἢ6 τοίζη οὗ Ευρεῖογ. Μοβὶ Βοιηδῃ 
Οδιποὶῖς σοπιηρηΐζειοῦθ, πη Πρ ἴο δοσορῦ τῇ 
ΓΠΘΟΥΥ οὗ ἃ ἰϑογαράμον Ὀθύνγθομ [ἢ6 ἴνν δοσοιιηἴθ, 
ΒΟΙἃὰ τὉπᾶῦ τῇοσα ὑνοΥθ ὕοὸ κορϑγῖθ Ἵδιημρδίρη. 
Βαυι, ἰξ ὉΠ|5 οτὸ [6 σΆ86, ἦν 15 {σι} ἴο ππἀθγ- 
εἰϊαπὰ, 485 Οτίτηηι νν ὲ}} πχαϊπίαίηπ, ΠΟ [ἢ 6 δ ΠΟΥ 
οὗ ἴΠ0 ἤγθῦ Ὀοοκ οοι]Ἱὰ ἢδνθ οἵ το ΔΩΥ δοοοπηῖ 
οὗ [π6 βϑοοπὰ οβηηρδίρῃ, δὰ ὉΠ6 δυῦποῦ οὗ [0 
δοοοη ὈοΟΚ σου] ὰ πλᾶῖκο ἢῸ πιρηϊίοη οὗ ὕπο ἤν 8. 
--ἸῸ [86 γοᾶσ {0]ον ως, ἱ 6., Β- Οσ. 164, οΟΥ ἴδ 

ΤΠο νογὰ ᾿ὰ 

Ι 
15. τηϑηςἰοηδα ἴῃ Ψο5}). χν. 58, Ὀοῦνψδοη ἢ δ]μι)} δηὰ 
Οδάου, 48 ὑΒβουρὴ ἴῃ ὉΠῃοὶν ποὶρ ΠθοσΠοοά. 

γον. 42. ῬΊθδδβυσθο ἰὰ ἴδ ἴδ. τοι (δ 8 
6 Οτδθίζ ( Οεβολϊοἠῖο, 1ἰ. 2, ». 352) ἰρἔογβ ὑΠδῦ 

1} Ῥυϊοϑίβ ψῃῸ δὰ δα ῃογθὰ ἰο ἴ6 ατϑοκ ΡΑΣΥ͂ 
ψ6γ δχοϊυάοά ἔτγοτῃ ἔν ΓΌΠΟΓ κουνίςθ πῃ {Π6 ὕΘΠ0]6, 
ψΠ]οἢ ἷν ΙΚοΙγ, Ὀὰς ἐς ΒΑΓαΪγ 210] ον 8. ἔγοπλ Ὁ}}]8 

6. 
γεν. 4838.. Ῥοβδιοὰ βίοῃῳθβδ. Ὑῆοδθ Ὑ6Γ0 [ἢ0 

βίοῃθϑ ἤτοπη Ὑ ΠΙΟἢ 6 ΠΟΔΙΠΘῺ ἈΠᾺΡ πδὰ Ὀθθη 
᾿Ἰπλᾶὰθ. 83,660]. 54. - Δ ὑπο ]16 8} 0]866, ἵ. ἐ., ΒΟΠ1Θ 
Ρίδοθ ουϊδίάθ [Π6 οἰ ὙὙΠ6 το [ἢ 6 ΟἿΆ] νγἃ8 οδϑῦ. 

γεν. 46. Α ρσορμβοῖ. (Ογίβῃ 5. οὈν!] ουΒ}Υ ποῦ 
πιοϑδηῦ ἤδΓο, 88 δο6 δυο ἐπτἰπηαιοα. ΟἿ. βἰ πηι] αῦ 
Ῥάβθαρμοδβ δῦ ἰχ. 27, χὶν. 41, νν ϊςἢ 8ῆον {Ππ8ὺ ἂὖ [ἢ ]8 
Εἴηχο ΠΟΥΘ 6 γΘ ΠΟῺΘ ν ἢ0 νο16 γομαγάἀθα ἃ8 ἴγ10 
Ρτορμοῖβ οὗ ἴῃς 1ογὰ, δὰ τπαὸ ὑπθτὸ μλὰ ὈΘΟῺ 
ΟΠ ἔοτ ἃ Ἰοιις {ἰπ|0. --- ΜΣουη δίη οὗ 86 ὑθχ,- 
ΡΙ6. Φοβορθυβ (Απέϊῳ., χὶϊ, 7, δὶ 7) πιϊδαπάνβίοοα 
8 ράββᾶρθ, δυργμοβίηρ ὑπδὲὺ [86 οἷτγ οὗ θγυβα]θ πὶ 
ὙΔ8 ΠηΘΆζ. 

εν. 54. Αἱ [86 τίτηθ, ἱ. 6., ἰἔλε πιοηίδ. Ἐοτ 
κατά νἱϊὰ ὑΠ6 δοσυβαῦννο ἰῇ 8 ὑθπιρογαὶ 86ῃ86, 6. 
ὙΝίηοΣ, Ρ. 400 τ Τὸ ὑἴπιθ ποῖα πιϑδοῦ ν᾽Ὰ8 
Ἰ)δαοοπιῦοσ, Β. σ. 165; ἴδ Ὀοίην, δοοοσαάϊηρ ἴοὸ 90- 
ΒΕΡἢιΒ δορὰ Δοχομθ (δῦ [ζ8ῃ. νὴ}. 14), Θχϑοῦν 
ΓΘ γϑητβ ἔσοπι [6 τἰπη6 οὗ ἴδ ἢγβὺ ργοΐδιδυοῃ 
οὗ {πΠ6 “Ἰἴᾶγ ΓΒβτουρἢ ραρδη βδογίῆοθθ. Ασοογάϊης 
ἴο 2 Μεος. (χ. 8), πονγονοῦ, 10 ᾿γ88 ΟὨ]Υ͂ ΕῸἸῪ Ο γϑδ 8. 

--- ΕἸ ΒΘΓ δη ἃ ΒᾶΣΡΕ. 99 δηὰ ΣΙ ΘΏΒΥΟΣ. 

ἰῃρ ὨΘΑΥΪΥ, ἰδ που]ὰ βοϑῖῃ, ἴο οὔγ ψυΐϊίασ δὰ 
Υ 
δ τε; δ6-58. ΤῊΘ ἤδῖμιο οὗ ὑἢἷβ ἔθαβῦ οὗ ἀδάϊ- 

εδίϊοη ἀπιοηρ ἴΠ6 6 νγ8, ΓΤ ΦΛΣΓΊ, 56 αίνϑῃ ὈΥ̓ ὅ0- 

ΒΘΡΒι18 848 φῶτα, ὙΠῸ 418: “1 ΒΡΡΟΒΟ ὑἢ}8 ΓΘΆΒΟῺ 
ΜᾺ5 ὑθοδαξθ {Π|8 ΠΙΘΟΣΥ Ὀονοημα ΟἿΤΓ ΠΟΡΟΒβ 8 
Ῥϑαγιὶ ἴο 8." Βαῦ 18 νου] ΠΑΡΟΪΥ ΘΧΡΙΔΙη 
1} τι96 οὗ ἴπ6 ρίατα!. πον (εαϊισδνίοτγὃ., ΠΟΔῸΣ 
Αἰτελισεϊλ,εβι): “Φοβορυβ 88 ρυγῆδρ8 σὶρκιιῦ 
ἰὼ ρίνίπρς ὉΠ 18. ΠΊΟΤΘ ϑρθεῖα] βρη  ἤσδποο, ΔΙ ΒΟουΡα 
δ ΠΠ ΠΑ ΙΟἢ Ὑ)ὲ8 ἴῃ ΘΘΏΘΓΒΆΙ ἃ βυ πιῦοὶ οὗ ἸΟΥ̓ 
(Φανθηδὶ, χὶϊ. 83 1.).᾿ ΕΕῸΓ 84. ἀδβοσ ρθη οὗ [09 
ἸΏΔΠΏΘΓ ἱπ ὙΠΠοἢ (ἢ}8 ἴοδδὺ ἰ8 οοἰθυγαϊοὰ ὈΥ͂ 
[6 96 028Ὲ72. ἰῃ τροάδγῃ (ἱηιθβ, 8606 δίδου, ἰἰϊ., Ὁ. 
848 1, 

γεν. 9.0. ΤΊιΘ ἔθαβι Πόσο βροϊκθῃ οὗ 18 ςδ]] θα ἴῃ 
γϑΔῚ 148 οὗ {6 δ6]θιιοΐϑη θΓϑ. ---- Βούβϑυσζω, 6Ἶ86-, [ἢ 6 605ρ6] οὗ Φοδῃ (χ. 22) “ἢ6 ἔθαϑβι οὗ ἀϑαίςϑ- 
ὙὯ6ΓΟ ΒΟΙΠΖΌΡΣ ΞΞ “Ὠοῦϑο οὗ χοοὶς.᾽ 1 88 8, Ό]΄οη,᾿" τὰ ἐγκαίνια, 

ΟΗΑΡΊΤΕΕΒ Υ. 

1. ΑΝ ἰϊ οδιηθ ἰο ρ888 ἤθη ὦ π6 Βοδίμθη ἦ τουπᾶ δρουῦ μοαγὰ ἐμαὶ (6 4108} γγ88 
2 Ὀν]]10, ἀηὰ 116 βαποίυαγυ γοϑίογθα ὅ 85 606, [ΠΟΥ ἼῸΓ͵Θ ΥὙΘΓΥ͂ ΔηρτΥ.͵ Απα [ΠΘΥ Γ6- 

βοϊ γϑᾶ δ ἰο ἀθβίγου {Π6 γϑοθ ὅ οὗ 860 (παὺ νγὰ8 διμοὴς {ἴθι ; δῃηὰ (Π6Υ 7 Ὀοραη ἴο 
8 514 ν δῃηᾷὰ ἀθβίγου δπλοηρ' 0}10 ἢ ΡΘΟΡΪθ. Απα" ΨΔυάδ8 ἔουριηι ασαϊηβὲ (π6 805 Ἶ οἵ 

Εβαδὰ ἰῃ [Ιᾶαυμηθα δἱ Δογαθαίμθ,. Ὀθολυβ6 (ΠΘΥῪ ἸΔΥ ἷπ τνναῖῦ ἴον 13 1ϑγδϑὶ ; δῃᾷ ἢ 6 
4 βιηοίθ ἴπϑπι ἴῃ 8 ρστοδὶ ἀοθίραι,.8 δινὰ αι] 6 ἃ {Π|6πὶ,}} δηα ἰοοκκ ἐΠ6ἿΓ 8ρ0118. Αια 1 

Ὧ6 σϑιῃθιθογοὰ (ῃ6 ἱπΊυγΥ δ᾽ οὗ μθ 8βοη8 οὗ Βώδη,Ἷ ὙΠῸ 760 18. ἃ. 5416 δῃὰ 8 
4 

Ψοσε. 1-38. --14Χ.0Υὕ.: Νον ψ ἤθη. 3 ὩΔΙΟΏΒ. 

ἘΠ τπουκῃῖϊ. 
10 Θά το. 

Τουπὰ ἴῃ οὖν ἰόχὲ. 6ο Οὐδη1.) 

ϑιηιοίφ ἑλσηὶ α ξτεαί ἐπι ρ). 

8 σοῃοιγοί, 
86 φοποταιίου (γένος ; 19. 64. 98., σπέρμα). 
1, δέ (ον παριείν. ΟΥ̓, Οοηϊ.) Αταδδιηο (ΠῚ. Χ, 64., ᾿Ακραβαττήνην. ΤῊ ἐεχί. γές., αἰτοϑ ἴμ6 Ζοτπὶ 

ἸΣ Ὀοσίορσοὰ (Ἰἰδ., Ὀπξ ῬΥΟΌΔΟΙΥ ἔσγοχω ὩΣ, τὸ ἰίΟἢ 8150 βοσηοιϊτηοθδ τηθδηΐ 0 ἶι6 τη 

τοαίι ον. ΤΏο ἴ,ξ. οὐείάενε, ἴοο, ᾽88 ΟΟΟΔΔΙΟΠ8}} ἐδ ἐ8 τπιαδληΐπρ. 866 Οὐη1.). 
14 οραϊοὰ {Π6}} σουταρο (συνέστειλεν αὐτούς). 

11 ομ ]γθῃ οὗ Βοδῃ (806 (Ὁη1.). 

8δ ὙΒογοΐοτθ 

9 ΤΠ η, 

4 [τ αἀἰκρ]οδδοὰ ἐμθηλ ὙΘΥῪ Τα] ἢ. 
1 ἐλεγεμρον ἴμ0γ. 8 ἀορδίχον (ἐν) [Π6. 

12 χαγὸ ἔοι ἃ ατοδὺὶ οτοσίσον (1.. 

18. Ἠλὰ Ὀθ6Ώ. 



δ00 ΤῊΕΒ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ. 

ὅ οἴἴξβηβα απίο {Π6 Ρθ0ρ]6, 'ῃ ὑδαὺ ἐΐλον ΙΑ΄ ἴῃ νγαῖΐ ἔοσ ἤθη ἴῃ ἰῃ6 τψγᾶγθ. Απᾶϊ 6 
Βῃαύ ἰΠπϑῖὰ ἰπίο 5 [86 ὕονγοῦθ, ἈΠ δποδιηρθα δρϑϊηβί ποῖ, δηᾶὰ ἀθείσογοα τἤθαι 

6. αὐύθι]γ,5 δηα Ὀυγῃί 18 (ΟἼΕΙ ὁ ὙΠ} ἢγα, τ ἢ ἢ 411 ἰμδὲ ογο ὑμογοῖη. Αμπα δα 
ΤΩΔΤΟΙΠΘα Οἡ ϑρϑίηδί (Π6 βοπβ" οἵ Απιηοῃ; 8ηα ὖ 6 ἔουπὰ ἃ βίσοῃρσ ἔογοο," 8ηά 

7 τους ρΘΟρ]θ, νὴ} ΤΊ ποὺ 88 ὑμοὶν Ἰοϑᾶοχ. Απᾶ Βα δηραρθοα ἴῃ 11 τηδην Ὀδ.0168 
8 νἱ {Π6ηι, δηα “ἢ ΤΠΘΥ Τ γ6 αἰβοοιηβιίιοα Ὀοίογθ δΐπὶ; απ 6 βιμοίθ μοι. ΑἈπᾶ 
ὙΠ 6 Π6 Δα ἰδκθη “9426 γ,}8 ψ 10} (6 ὑονγσπθ 6] οπρίηρ ὑμογοίο," δ6 στοίασωθα ἰηΐο 
ϑυάδδ. 

9 Απα!'δΊἢ6 Πεοδίῃοῃ (παὺ ΤΟ ΓΘ ἴῃ ᾽ὁ Οὐ] 884 δββθι} ]6α ὑπϑιβοῖνοβ ἐορ ί ΒΟ Σ Ἀρσαιηεὶ 
[Π6 1Βγ86]1068 ᾿Ἶ {μαὺ ΟΓΘ ἴῃ 5 1Π6}. ὈοΓάογβ, Ὁ ἰὸ ἀδβίσου ὑπο; δῃὰ Ὁ {πον ἢεά 

10 ἱπίο 31: 086 ἰογίγοεββ θαίμθιηα3 Αμπά {ΠΥ 35 βοηΐ Ἰθίύθσβ απὸ 9088 δηἀ [18 Ὀγθῖὶ- 
ΤΘΩ, βαυϊηρ,᾿6 ΤῊΘ Ποδίῃοη (Πδὺ ἀγα τουμπὰ ΔΡροΟυΪ τ15 8.6 Δ8Βεσ} ]6 ἃ ἱροῦ δραϊπδὶ 

11 τ8 ἰο ἀδδίγου Ὁ8 ; δῃηά (Π6Υ̓ ΔΓΘ ῬΓΘΡατηρ' [0 ΘΟΙ16 8ηἃ ἴδ Κα (ἢ 6 ξογίγθββ ἰῃηῖο Ἦν ΒΙΘὮ 
12 νὸ ρα ; διὰ Τπηοίμουβ 18 ἰοδᾶοσ 25 οὗ ὑποῖν ἴοσορ. 5 Οὐἴμα ποῖ ἰδοσγοίοσο, δά 
18 ἀοἰῖνοσ ὃ ἴγοτῃ μον Ββαηα, ἔου ἃ τι] μα 6 οὗ υ8 μᾶνο 8116. Απὰ 3 411] οὺν Ὀσγθίξγοη 

ΠΟ ΨΘΓΘ ἴῃ {886 τορίομβ οὗ ΤυΙυ8 5. ἅγΘ ραυὶΐ (0 ἀ680}}; {πΠ6}. τῖνϑϑ 8δῃα {ῃθὶγ 6}}}- 
ἀγθὴ 4180 ὑΠ6 Ὺ ἢδνα οδγιϊθα ΟἿ ν᾿ 1} ΓΠ6ῚΣ βίυ; 9 δηὰ {Π6Υ Πᾶνα 5] δὴ Ὁ {Π6ΓῸ 

14 δρουΐ ἃ ἱμβουβαπὰ τηϑῃ. Ὑ 116 {μ6 δ᾽ Ἰοιῦουβ γοσα γοί ἴῃ γϑδαϊηρ, 5 6 8014, {ποτ 
ΟϑΙῺ6 ΟΥΠΘΣ ΤΘΒΒΘΗΡΘΓΒ ἴσοι (ὅ811166 τ ἢ} {πον οἸο 68 τϑηΐ, Τ]110 σοροσῖθα οἱ ἰδῖ8 

186 νῖβθ, δΔπ βε]α, 7Ζΐοῳ οἵ Ῥιο]οιηδὶβ, δὰ οἵ Τγγιβ, δηὰ δ᾽άοῃ, δπᾶ 41} 411166 οἵ {86 
16 (ἀθῃι]65, 5 ἀγα δββθι}]θα ἐοροῦμοῦ δραϊηβὺ 8 ὕο σοηβυ 6 18. Βαυΐ 33 σῆθῃ 9688 Δηᾶ 

[Π6 ΡΘορ]6 μϑαγὰ [8686 νγογάβ, ἰῃ6γ σαί μῃογθὰ ἃ στϑδὺ Ἀββθῦ]ν ἢ ἰοροίμοσ, ἰο σοηβυὶ 
Ὑμαὐ (Π6Υ Βῃου]α ἀο ἴον {πο ῖγ Ὀγθίῃσγοπ, (μδὺ  γΘ ἴῃ δ] οἰομ, 5 δηα δα Ὀ6θη δ- 

17 τϑοκρὰ ὈΥ {Π686 Ρθορ]ε. Απὰ “υάδ8 5814 δ᾽. υηΐο ϑίτηοη ἢΐ8 Ὀγοίμοτ, (μοοβα {Π|66 
οὔϊ τη6ῃ, 8Π4 ρΡῸ 8πα 6] γ8 τὰ γ δ Ὀτοίβγθη ὑπᾶῦ ἀγὸ ἴῃ (1411166. 1116 Κ 1 δηᾶ “0η- 

18 δίμιϑῃ ΤΥ ὈτΟΙΠ ΟΡ Ὑ11 ρῸ ἱπίο Οαἰδδα." Αμὰ “ μο Ἰοέξ Φοβδθρὴ ἐπ δὸπ οὗ Ζδβολδ- 
Τἶδδ, 8πα ΑΖΑΓΪΔ8. 88 Ἰθδθυβ “3. οὗ (16 ρθορίβ, ψὶ (π6 τού οὗ [6 Ἁγ κἢ ἰὴ “ὁ υἀ258 

19 ἰο Κοερ ἐξ. Απὰ δ ρᾶνϑ {ποτὰ “΄ σοτησηβησπηθηΐ, βαυΐηρ, ΤΆΚΘ γα 186 σΠΑγρο οὗ ἐὲ8 
ΡΘΟΡρ]6, δῃη 566 ἰῃαΐ γοι Θηράρθ ποὺ ἴῃ “ὁ ΔΓ ἀρϑιηβί ὕπ6 μϑαύθθῃ ΠῚ] ΚΤ τῷ ΘΟΙῚΘ 

20 ἀρϑῖῃ. Αμὰ “5 ὑυπίο Ἰηοη 66 δρρογομπϑα “ ἴΠγθα ὑμουβαπά πῆθῃ ἢ0 φῸ ἱπίο (4]} 
21 66, Ὀαὺ δ υπίο Ψυἀαβ οἰρμξ ἐμβουδδηᾷ τηθῃ ἴον δϊ (ὐα]δαά. Απα δ ἤοη τυϑηὺ ὅ2 1Ἰηΐο 

6 1411166, δῃὰ δηραρβα ἴῃ ὅ8 τηϑην ὈΔ 168 τ Ἰἢ [Π6 Βαδίῃ θη. δπα δ᾽ (ῃ6 ΠΟΙ ΠΘΠ ὙΘΓΘ 
22 ἀϊδβοοτηβιίρα Ὀοίοσθ ὅδ ἔτη. ἀπᾶ ἢ ρατβυρᾶ {πθπὶ υἀπίο {6 ραΐθ δ οὗ Ῥιο] πιΔ]8. 

Απά {ῃ6γ6 [6]}] δ. οὗ {16 Βοδίποῃ ἀρθουΐ ἔγθο ὑἱπουξαπα τρθὴ δηᾶ δ6 ἰοοῖὶς ὑμ 6 Ὁ Βρ0118.55 
28 Αμπὰ {8οβ6 ἐμαί ὑγοσθ οἵ ὅ8᾽ (.411166, ἀπ πὰ Ασρϑιυῖβ, Ὁ. τ ἢ ἐλοὶν πῖνθβ δηα ἐλεεῖν οἢ]}- 

ἄτη, δῃὰ 411 {μαὺ ὑΠ6Ὺ πα, ἴοοκ π6 δἱοηρ,"; ἀπᾶὰ Ὀγουρσᾷὶ ἐλοηι το πᾶδΡ8, τ ῖἢ 
24 στϑαΐ 1007. ἀπά Ψπ4δ8 {ηΠ6 Μδοσδθοο 5 δῃα ἢἷ8 ὈΓΟΙΒΘΣ Φοπαίδη ταῦ ονορ {με 
2ὅ δοτγάδη, δΔηὰ ἰγανο]θα ἔἤσθα ἀαυβ᾽ ἸΟΓΏΘΥ ἴῃ (Π6 ψ]]άθΓη 6858. Απᾶ {Π6Ὺ [6]] ἴῃ δ τ 

116 Ναῦθαίεοῖ, δ πὰ [Π6Υ τοί ὑπο πὰ ρϑδοθαΌὶυ, δ δηα (οἰ ἃ 16} 41] 7 ὑ(Πα΄ὺ μαα μαρροποὰ 
26 ἰο {Π6 17 Ὀγθίβγθη ἱπ δἰδδὰ ; 8 δηὰ {μδὺ 55. τῆ οὗ ἔθη ΟΣ Βῃπί ἊΡ Ἶ᾽ ἴῃ Βοββογβᾶ, 

γον. ὅ. --1 Α. Υ. : οπιῖα Απὰ. 2 ρ (δογοίογο (ἰΐ 50 στο ἀθσβ [6 ργϑοοϑαϊῃρ καί) ἰη (ΕἼ ἐσβο τϑοϑῖτοα εἰς Τ0Υ ἐν, 
ἥτοτα Π|. Χ. 28. δῦ. δ6. «41.). 8 (ἅορ Οοηι.) 4 (Π6 ἴον 618 οὗ ἰδὲ ρίαξε (αὐτῆς ; αὐτῶν͵ δδ. 106.). ὅδ δηὰ (σύν). 
οι. θ-8. -- 6. ΑΚ. Υ.Ψ : ΑἸϊογτνατὰ 6 ρακδθα οὐοὸσ ἴο ἢ σμ ]άγθη. 1 ΜΟΙ. 4 χη Ὑ ΡΟΣ (χεῖρα κραταιάν. 

ΤῊ|6 ΖΟΓΊΩΟΘΣ ϑνοτγὰ ἰδ δὸ υδϑϑὰ ἴῃ ἐὴθ οἰδαλίοβ, δ. 8180 σιαπῖς, ἰῃ ἰδὲεΐῃ. ΟἿ. χὶ. 15). 9 ον 88. 16 οαρίδίῃ. 
11. δο "Ἀ!6 ουκῃΐ (συνῆψε). 12 4}}} αὐ ἐεηρίλ. 15 Ζ΄ὅ σαν ((Πὶδ ἴοστὰ ῬΤΟΌΘΔΌΪΥ σοιηθκ ἔσζοωι ἐμ ΟἹ [,Δἱ. “2“Ζανε). 1 1μι., 
ἀξν ἀαμρλίετε. 

όσα. 9-11. --- ἃ, Υ.: Τθοθ. 19 δὶ. ΤἉ|1ΧΊΙΛΕ,, ἰλς ᾿ισαδ) 18 (ἐπί. ΤὨο Α. Υ͂. 85 ΡΤΟΡΕΣῚΥ το στοὰ ὉΥ “ἴῃ, 
δηὰ ποῦ ὈΥ͂ “ΟΠ .᾽" 88 ἰβΒ 'δυ8)]. ΑἜὕ ον σοἀά., δ6. 62. 64. 98., τοδὰ ἐν.) 10 φυπγύογα. 30 δυϊ. 31 το. -Ξ οἵ Ὁ. 
(566 Οὐγι. ΤΈο ἔοσιῃ οὗ 86 νοτὰ δαορύδα ὈΥ ὑκ ἰδ ἰουπά ἰῃ 111. 44, 248. ; ἐφαί. τες., διάθεμα). 8 ογιῖία ἴπο᾽γ. ἜΜ ον 
βαγὶης. 326 ψ ΠοΥθΌἴΟ Κὸ ΔΙῸ ἢοα, Μποῖπουδβ Ὀοϊηρ οαρίδίη. 36 μοί. 

γεΣ». 12-14.-- Τὰς Υ, : Ὠδηάβ, ἴοσ ΒΥ οἵἉ τι|Δ ΒΓ6 εἰδίη : γϑᾶ. 56 [δὶ πογὸ ἴῃ ἴδμ6 μίαεεϑ οὗ ΤΟΌΪ6 (τρδτρ.. Τμδὲπ. 
ΤῈ ἷδ ἥγοτη δι ΟἹὰ 1δἵ. διὰ ὅυγ.; 11. Χ. 23. 62. ΘΖ. «]., Τουβῶών ; ἐσχῖ. γες., Τωβίου. 866 ΟΌπι.). 30 ΔΎΔΥ ὈΔΡΕΪΤΟΟ, 
διὰ δογηξ ατοαν [Δεῖν εἰυ, (806 Οὐ.) 80 ἀοδίσογθᾶά. 81 ἐλεϑεί(Χ. 44. ουμίξ αἱ). δ κ5 γοῖ τοδάϊΐηρ. 

γατβ. 1ὅ-11. -τ-ῦϑ δροὸ ππ. ὅΑΟΝ. : Νον. δῦ φρδοιηῃ)ϑὰ,.. σοῃατοχαϊίοα. 86 (γοῦ 16. 81 φβρρρυ)οὰ οὗ 
ἴθ. 88 ΤΏΙ κα Ζ. 89 (Οὐ ἰοὰ Ὁγ Χ. 938) {0 (οχΣ (δέ). 41 (80 οουπεζν οὗ 6. 

Ὕογβ. 18-20. --Σ ΑΟΥ. : 80. 45.Α.., σδρίαϊῃβ (11. Χ. 10. 23. 1086. βατὸ ἐδ δἰηρ. ; θ4. 98. .χο καχθδ, δῃὰ ὑτοῦχ ἐδο 

ὅτις] 6). 44 χριρδῃῖ οὗ [0 ποδέ. 4 Ππίο Ῥ᾿ Βοπὶ Ὧθ χδῦρ. 46 τη οἱ (εἴ. το. 7). 4“ἴ Ὀπ|Ὶ}} ἔθ9 ζἰιο ἰδρὲ. 
4 Χο. 49 αίγερῃ,., ὅθ ρῃᾳ. Πδῖ (ον ἐπ ΘΟὨΒΊΤΥ οὗ (τὴν Γαλααδῖτιν. Οἵ. νοχα. 17, 20. 21). 

ο γα, 21-22. -- δά ν, : ΤΠ πτορΐ 8. δδ ΜΏΘΣΟ δ6 οι (οἵ. νοσα. 7, 19). δὲ βρ (δι. δ5 Ὦγ͵ (τῆς 
πύλης ; τῶν πόλεων, 111. 62. 14. 106. ΑἸὰ. ; τῶν πυλῶν, δῦ. Οο., δοιὰ Ψοδερὶιι5.) ΕΥ͂ ἐῃ6ΓῸ ΝΕΣΟ δίῃ. ὅδ δ 080 δ}0}]8 
86 ἴ00Κ. 89 ἴῃ (Ἐτίσδομο τεσοῖνοδ ἐκ 70. ἐν, ἔσοτη 111. Χ. 28. 44, δδ. δθ. 41.) 50 (16 ἴοστῃ οὗ ἐμ ποχὰ δ ἐῃ αἰδρυΐο, 
88 ὙΠ} 85 ἴπ ρῥῖασα τηεδηΐς, Οἵ. συγ.) 581 αισαν ΜὶΩ ἀξ. 

γοσρ. 24-26, -- ΣᾺ Υ ; Φυάε8 ΜΘΟΟΒΌΘΌΒ δἰδο. 58 ογιὶς 0. 596 ἩΠΟΙΟ ἐδ ογ τοοί. 46 Μρθαιδἶτοα. 48 νγῦο 
απ τπιηΐο (καὶ ἀπήντησαν) ὕπο πἢ ἴῃ ῬοδοθθϊΘ ΤΠΒΏΏΘΡ. ΦῚ ΟΥ̓ΟΥΥ ἰλίηρ. 68 1ῃ [π0 Ἰδπὰ οὗ. Φ πον ἰδι58. 
0 σννειλημμένοι εἰσίν, ἸΟΣΘ ῬΣΌΡΟΙΣΙΥ Λεία αϑ ρτίβοπετς, ἴθ νοτὺ πιεβηΐπς 0 δείζε, ἑαξε Ῥτίξομογ. 

- 



1 ΜΑΟΟΑΒΕΕΗ. δ01 

δηἀ Βοϑοτν, 'π ΑἸδθημα, ΟΒΑβρθοσ, Μαϊεθα, διὰ Οδγηδίη," 41} [ἢ686 οἰ[168 αγὸ βίγοῃρ 
27 δηὰ στοδί, διὰ ἐλαὶ {Π6Υ ΤογΘ δα ἂρ ἴῃ {Π6 τοδί οὗ [6 οἰδθε οὗ ὃ Οα]δδά, δπὰ ὁ ἐλαί 

δραϊπβὲ [0- ΠἸΟΥΤΟῪ (ΠΟΥ͂ ΤΘΥΘ ΤΒΓΒἢ ΔΙ] ηρ {Ποὶτ ἤογοθβ ἰο διδοῖς ὃ (᾽6 ἴοτγῖβ,5 δῃὰ ἴὸ 
28 ἰδΚο ἐλόηι, ἀπα ἴο ἀΘβίΓΟΥ ἴθθτη 4}} ἴῃ οὔθ ἄδυ. Απᾶῖ «0488 δηὰ ἷβ ἕοτοϑ ἢ ἰυγηρα 

ΒΆΔάΘΗ]Υ (Ποὶγ οοῦτβο ὑδοκταγὰ πο ἢ {πὸ τ] ἀΟΓη 88 ἰουγαγὰβ ΒΟβουὺ ; ἴ᾽ δηᾶ ἤθη ἮΘ 
δα ποὺ (86 οὐγ, ὨΘ 516} 811 [Πῃ6 πηδ]68 τι [86 Θάρθ οἵ [6 ϑυγογά, δπὰ ἴοοῖ 811} {πὲ σ 

29 8ρο1]8, δηὰ Ὀαπτηί 1 1: τ το. Απά ἔτοιῃ ἤθηοα 53 ἢ6 σοιλουϑα δγ πίρῃῦ δῃὰ τπδτομ θα 
80 45 ἴδ δ8 5 (Π6 ἑογίγοββ. Απὰ ψβθῃ τηοσπίηρ Ὀτγοῖκο 16 {Π6γ 1 θα ἀρ {ποὶν ογ68,}δ δπὰ 

ὈΘΏΟΪΑ, δὴ δ ἱπηπηγ γ8 Ὁ]6 πη] ἀυἀθ οὗἨ ρβϑορὶθ ὦ Ὀθατίηρ Ἰδάάθγβ δπᾶ οὐδοῦ Θησίηθβο 
ΟΥ̓ τραν,}8 (ο ἰ6|κ6 {πΠ6 ογίγϑββ ἢ Ἀπ {ΠΟῪ 6 γ6 θασὶπηΐησ [Π6 θα 116 ἀραϊηδὺ Ὁ {Πθτη. 

81 Απὰ σψ θὰ Ψ0ἀ88 9 βεν ὑμδῦ {π6 Ὀδ.116 γγὰ8 Ὀοραπ, δηὰ ἐλαΐ [ἢ ΟΥΥ οὗἉ [86 ΟΥ̓ νγϑηΐ 
82 ὑρ ἰο Βοανθὴ σῖτἢ ἰγυϊαροῦ Ὀ]Αβί, απ ἃ στοαὶ ουΐονυ, , ἢθ βαϊα ὑπίο (6 πχϑθὴ οὗ ᾿ἶβ 
88 ἴογοϑϑβ ΕἸ  (μὲ8 ΔΑΥ [ῸΣ γοὺγ Ὀγθίῆγθη. Ἀἀμπα 35 μα πϑηΐ ἔογῃ ὈΘῃΐμα 33 (ἤθη ἴῃ 
84 τἢγθὸ αἰν᾽βοἢ8 ; δῃὰ (Π6 0 3 δουπάοα ἐῤεῖγ ἰγυιπιροίβ, δπά ογὶ θα οαὖ ἴῃ ὁ ργαᾶγοῦ. Απάὰ 

ψ ἢ θη 86 ἔογοο οὗ ΤΊ ποι 5 ρογοοϊνοα ΓΦ ἰπαὺ 1 νγαὰ8 Μδοσαθεοιιβ, ΠΥ ἤδα Ὀοδίοτο 
Εἷπα ; δηᾶ 3. Βο βιηοίθ ἐπίῃ ἰῃ ἃ στοδ ἀϑίδαϊ ; ὃ δηὰ {πόγο 16]} 8: οὗ (ἢθπ {πα ΑἉΥ͂ 

85 δροιυΐ οἰσηϊ (ποπβαηα θη. Απᾶ μ6 Ξ τυγηθα Δα ἴο Μίαβρδα ; δηᾷ ἢ δ5 δϑβαυ]ῦθα 
1ϊ, δηὰ ὅ5 τοοῖ ἰδ; δῃᾷ 6 δ᾽ 816 νγΥ 8411 (Π6 πλ8168 ὑμογϑίῃ, δπᾶ γϑοοϊὶνϑα {Π6 8βρο}}8 {Π6Γγ6- 

86 οἵ, δῃὰ Ὀαυγηΐ ἰὲ τ ἔγο. ΕἼΤΙ ἐπ Θησ66 6 γαπιονϑᾶ,᾽ δηᾶ ἰοοῖ ΟΠ Άβρῆον, Μακοα, 
87 Βοβου, δηά ἐδ γϑϑί οὗ {Π6 οἰτΐθ8 οἵ 3. δἱδδα. Βυΐ 3 αἴΐον {π686 ὑπίησε ἢ ΤΙ ὺβ 
88 σαι μογθά Ἀπ . ΔΓΙΏΥ," ἀπα Θηοδηηρθα Ὀοΐογο 3 Βαρῆου θογοπᾶ (Π6 ὕσοοῖκ. Απαὰ ἢ 

Ψυάαβ βϑηΐ γθπ ἴο ΒΡῪ ουὖδ (ἢθ σϑρ ; δῃᾶ {πΠῸγ “ Ὀγουρσῃῦ Πἰπὶ τγοσά, βαγίπρ, Α]] 
186 Βοδύμβοη ἰμδί Ὀ6 τουῃᾶ δϑουϊ 8 ΔἃΓΘ δ8βθ:} 16 ὑπο ὑπο, ἐσθ ἃ. ὙΘΡῪ στοῦ 

89 ἀγηγ. " ΤΉΘΥ πάνθ “᾽ 4180 Ηἰγϑὰ ἐδθ Ατδθίδηβ ἴὸ μ6]ρ ὑῃθηι, δῃα {Π6Ὺ Πᾶγθ ρἰζο δα “ 
(Π6ῖν ὑἰθηίβ Ὀθγοπά [Π6 Ὀγοοῖς, γοϑαυ ἰο οοτθ αρϑἰηβῦ {Π 66 ὑο Ὀαἰ.16.5 Απάὰ Κ᾽ 7π6}Δ8 

40 νυυϑῃΐ ἰο πηϑϑοὶ θὰ. ΑπᾶΚΚ' Τἰαοίπϑιβ βαά πηΐο [86 ᾿Ἰθαθγβ οὗ ΒΒ ἈΥΤΑΥ͂, 88 δ᾽ - 
ἀ48 δηὰ ἢΐ8 ἴογοθ σϑπὶθ δ5 ΠΘΑΡ {86 βίγϑδμι, δ 1ἢ 6 ογοβ8 δ' οὐδῦ ἤγβθι ηΐο 08, 779 884] 

41 πυοΐῖ Ὀ6 80]6 ἰο τὶ πδίαπα Ὠΐπὶ ; ἕο ἢ6 γν}}} ταὶ ἢ ἢ] γ᾽ ργον8}} ὅδ ἀρσαϊηδί α8; Ὀυΐ ἰἔ 6 
ὍΘ εαἰγαϊὰ, δπὰ ΟἈΠΙΡ θογομπᾶ (6 γίνου, γὸ Μ}}} δ σῪῸ ΟΥ̓́ΘΔΓ απΐο Βἷπι, δηα ργουϑὶϊ 

42 δραϊηδί ἢ. Βιυὶΐ δ΄ σι θη Φυδδ8 οϑτλθ Πθδγ [ἢ βίγϑϑιῃ, δ ἢ6 βιδυοηθα (ἢ6 Βοῦῖρ68 οἵ 
(η9 Ῥϑορὶθ ἢ Ὀγ ὑπ Ὀτγοοῖ, δῃηὰ ρανὸ (ἤθη Ὁ οοταταδηἀπιοηΐ, βαυίησ, ΘΌΟΥ ποί ἃ 

48 βἰηρὶθ τηλη δ᾽ ἴοὸ γϑηχδὶι πὶ ἐπ 6 σϑταρ. 3 Ὀὰὶ ]6. 411 οοπαα ἴο {6 Ὀθ40{16ό. ΑὨα “5. 6 νγϑῃΐ 
ἢγϑὺ οὐϑὺ δραϊηβῦ δ᾽ (ποιὰ, δηᾶ 4}} (πΠ6 ρϑορὶθ 5 αἴΐζογ δΐτπῃ ; δηὰ δ᾽ 411 ὑπ6 Ὠθβδίμϑῃ 
Ὑ6ΓῸ Κ΄ ἀϊδοοπιβίοα Ὀαίογο Ὠΐπι, δηα 8. σαβί ΑΔΥ ὑποὶν οϑροηΒ, δηᾶ ἢσα ἰηΐο ἢ (Π6 

44 ἰδῃρ]6 δἱ Οδγηδὶπ.ῖθ Απα Τὶ (ἢθγ ἰοοῖκ ἴΠ6 οἰΐγ, δῃὰ Ὀατηὺ (Π6 ἔϑιρ]6 ἢ γα ἴ2 
ὙΠ 411 {παὺ τότ ἐπογοΐη. Απά Οπγπδίη 158 γβ βυδαπθα; δηὰ (Π6Υ οουἹὰ ποὶ ΤὉ 

4ὅ βἰδῃά ΔΗΥ͂ ἸΟΠΡῸΓ Ὀοΐογθ Φυά48. πὰ ἴὸ Ψυ688 σαϊπογθα ἱοροῖμοσ 411 π6 18.86}1068 

Ψοτε. 386, 238. --ἰ 28.., ᾿Αλίμοις ; αϊκᾳ., Αἰ πεῖ. 10 Ὧδδ5 ποῖ Ὀοοι ἰἀσηεἰδοὰ. 3 ΑΥ̓͂. : σδγηδίῃ (εο δ6.). 8 οὗ 
48) 0 ἙΟΌΒΕΓΥ οἵ. 4 (111. Χ. 23. 14. 106. 243. 0ο. ΑΙά. οπιίέ.) δ δὰ δρροϊηϊδὰ ἰο Ὀτίπς ἐμοῖς μοδὺ δραίῃβὲ. 
4 ΟἿ, τοτγα. 1], 29. Το ΡΊ υγαὶ ἰκ ΡΓΟΌΦΌΙΥ ἰπδοσυγαίθ. 
ον. 253-80. --Τ ΑΟΥ͂. : Ηοτϑυρου. 8 Ἠοδί. 9 ὃγ [δο ὙΔΥ οἵ (ἀπέστρεψεν .. . . ὁδὸν εἰς). 106 πμηίο ΒΟΒΟΥ͂Γ8 

(πιδτᾷ., Βοδον; Βόσοῤῥα, 44. 62. 74. 243. Οο. ΑἸὰ. ΟΥ̓. τος. 86). 1. Π ΟἷΥ (αὐτήν). 1. Ῥτοῖῦ ὙΒΘΏΟΘΟ. 18 σοηῦ 
8111 λὲ οαγὴε ἰὸ (ἐλ νοσῦ 15 ἐπ ἴλ0 Ῥία ται ἰῃ Χ. 64. 98.). Ὁ πυϑοεΐτηρα πὶ [Π6 τωορηΐης (ἐγένετο ῥωνθινή). 18 Ἰοοϊκοά ὉΡ. 
16 ἐλεγε σαὶ δῃ. 11 ἱπῃυ πι Γ8 Ὁ]6 ΡΘΟΡΪ6. 18 (μηχανάς. Οτίπιπι Τοπάογ ὈΥ Δαμετύνγεελεν, ισαἱϊεδτεακεγ; πὶ οἴ, 
4 ἕδος. χὶϊ. 16, σοῖο ἐπδὲ τωδοϊιίηο ἰδ οἰμοσννδο Ὡδιθθὰ.)  [ἔ[ζὅΕΡΟΦ{Ὸ0Υ [ΠΟῪ δδοδδ θὰ (καὶ ἐπολέμουν). 

Ῥοτη. 81-34. --ΑΟΥ͂. : ΓΏσΩ 2. ἐποτοΐοστο.Ό δκ5ϊῚ᾽ σἱτἢ ἰσυμηροῖα, δηά ἃ βτοαῦ ουῃᾶ. 3 ΛΔ ποῦ. 9.850. Ψ4([μι., 
7 ονι δολία, ἴ. 6... ᾽Ὧ6 16}}1 οπ ἐποῖν τοαᾶσ.) 16 ΠΟΙΙρδηΐοδ, ὙὯΟ. 36 ψί. 21 τσ ἰἢ6 Ποδὲ. .. Κηονίηξ. 
30. Μδοολῆουδ (Π|Ι. 71. ὑτεῖχ ὑΠ0 ασίο]ϊθ. Οἵ. τοῦ. 24), δα ἔτοι. 38 ἩΠΟΓΟΙΌΓΟ. 8ὺ ἰδ ἃ κτοδί δ δυο (11., 
ἃ κτϑαὶ «ηιξείνς. Οοᾶ. 1Π1., τίεμ Οο., μ68 ἐμ δεῖ το). 1 βὸ [πδὲ ἔδιοσθ πγόσὸ ΚΕ ]1δά. 

γον. 85, 86. -- ΑΨ. : ΤὨΐο ἀοηο, ὕμήα: (19. 64. 983. ΟἹὰ [Δὲ. Ὦδνο 9 ῬΓΌΡΟΥ Ὡ8ῃ)6). 88 Δ΄ξον 6 δᾶ. 8ι Ἦ6. 
88 γε 6. 89 γγυοχί Πο (οἵ γοξ. 29). 81 ΟΔδΡἤΟΣ (80 ἔδο Ἰδ5ὲ σγ}}8 010, Χ. 44. α]., Ὀυὶ οἷ. τοῦ. 238), Μακοά. 
828 οἰδιον εἰτίοβ οἵ (Ὧ6 ΣΟῸΏΕΣΥ οἵ. 

Ψοσα. 81-89. --δ, Κ΄: ογπῖς Βυὶ. 40 (ῥήματα ταῦτα, οἴϊοτι τποὰ ἴῃ ἐἢιῖ8 5056 ἴῃ ἐπ ΤΟΧΧ. ΟἹ. νἱ!. 38; [χ. 87.) 
41 χο(Ποτοὰ Τ..... Ὠοεί. 45 δβιεαίηει. Φ β8ο. 44 ΘΚΡΥ (κατασκοπεῦσαι. 'ὸΣ [δ[6 γοτΌ κατασκοπέω 5 ἰουπά ἴῃ 
ὅ8ὸ οἰδραίοθο.0 Πδῃσο ἴΠ0 χοδάϊης οὗ 111., κατασκοπήσαι) ἰ6 ποκὶ : ψὯ0ο. 46 Ὠοδί. 45 Ἠὸ δέῃ (τὶ ἐϑεοῖδο τοοοῖγοῦ 

μεμίσθωνται ἴτοτα Χ. 28. ὅδ. αἹ. ; ἐεΖ4. γες., μεμίσθωται)β͵ «41(Ρνϊἔζλοῦο γϑοϑῖγοα παρεμβάλλουσιν ἤτοια 1Π. 23. 44. δῦ. Δ]. 
0ο. ΑἸά. ; ἐεζί. γες., παρενέβαλον) 48 ἀπά Βρῃϊ δκραϊπσὶ 606. Φ ὕροῃ {π|4. 
ον. 40, 4]. -- Δ... : ΤΠ οἢ. ΜΝ οδρίαίηα..... Βοδῖ, θα. 88 Ἠοδξ δομο (ἐ6 οομηοοϊίση δῃοντα ἐδδῖ ἣο κα ἃ 

4}}9 π8Π10 9.56 τὰἂξἑῷᾳεϑ δοϑῇ δρρεοδοξίηκ, δπὰ (6 ρταπιπιδίϊοαὶ οοπδισισίίος 4150 το υ]το [ἢ τομάογίηρ κγοῦ). ΒΒ (1ἡξ,, 
ὅγοοῖ ο7 τἸοαἰογὐ. δ4 γαϑθ. ἔδὅδ (δυνάμενος δυνήσεται. Οἵ. Ποῦ. διὰ Οτοοῖς δὲ 2 ΟἩτοῦ. χχχῖΐ. 138.) δὅ6 ρῃ4)]. 

γοσ. 42, 4. -ΠΛΟΥ.: Νον. δ8 Ὁγοοῖκ. 89 σρβοά ἐπ Βοτί 60 (α66 (Ὁ»ι.).. .. . ἴο τοῃιδίῃ. 4Φ0 σοῖο ὙὮοτ Ὧδ 
ξιυνο. 4 ῃο πιῶσι. 43 (Ὡἐ- ἐΦ ὁπεα:"!}».) 4 80. 8ὲ πηίο (ἐπί). 4 (11Π|. 44. δ6. 62. Οο. ΑἸά. δὰ αὑτοθ.) 
Φ᾽ (0. δἜ7 Ῥοίΐπκ. 549 ογιί δά. 69 πο. τὸ ἐλαὶ οσς αἱ ΟΡ πὶ. 

ψετε. 44, 46. ---ΤὉ Α. Υ.: Βυξ. ΤἿἴΞ οηεε αἰ ὅτο. 78 Τπυν πῶ Οατθδ. [ἕἔἔὀῥὅἧ ὩοΠοΡ οουἱᾶ ὑδογ (ἐδύναντο ; ΠΙ. 
δ6. 98., [86 δἰπκ.). 16 ΤὨΘΩη 



δ0ῶ ΤῊΒ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

{πὲ χοῦ ἴῃ ἦ Οὐδ]δδά, ἔγοσῃ ἔπ 1θαβὲ ὑπίο {6 στοϑαίθβί, 4180 3 {πο ὶν τγῖνθβ, δηὰ {Ποῦ 
ΟΠ] ρθη, δηᾶ ἐλοὶγ βιυ δ, ἃ σΟΓῪ στοδῖ μοβί, ὕο {π6 δπά ἐλδν τοὶρῃΐ σοπλθ ἰηῖο {Π6 Ἰαπά 

40 οὗ Δδιάα.ῦ Απα ὁ (Π6Υ οαὴθ υηἰο ρῆσοη. Απᾶδ {Π|8 τσαϑ 1Π6 στοῦ ΟἿ δἱἷ 
[Π6 ΘηίΓ8Π66, ΒΙΓΟΠΡῚΥ ἢ Του [ρα ; {ΠῸῪ σουϊὰ ποῖ ὑὰγ ἔγοιμῃ ἰΐ, ἰο " {π6 τσ Βαπᾷ 

47 οὐ {π6 Ἰοἴῦ, Ὀὰΐ τηυϑὺ 15. ρᾷ88 {Πγουρἢ {Π6 τιϊάϑί οὗ ἢ. Απᾶ 1: {Π6Υ οὗ (86 Οἱ βῃὰξ 
48 {ποῖ οὐ, δηα Ὀ]οΟΚΟα 12 ἊρΡ (Π6 ραΐθβ τ ἢ βύοπθθΌ Απα 1δ 9 υἀ4δ8 δοηΐ απ0 Ὠθπὶ 
ἢ πογαβ οὗ ρο806,}" βαγίπρ, 1,6 8 ρᾶ58 Ὀγ (ῃγ 15 Ἰδη ἴο ρῸὸ Ὀδοῖκ ᾽5 ἰηΐο οἿγ Ἰδηᾷᾶ, Τ 
8 Πα ὩΟΠ6 51}8}} ὅο γοῖ! αν Βυτῦ ; σὰ ν}}}} ΟὨΪΥ ρᾶᾷ88 {πσουρἢ οὐ ἴοο. Απα ᾽8 {867 

49 ποιυ]Ἱά ποί ορϑῃ υηΐοὸ ἢΐ. Απα "Ὁ Φυἀλβ δοπιπηϑηαθα ἃ ργοοϊϑιηδίίοη ἴο ὉΘ τη846 ἴῃ 
ὅ0 [ὴ6 τίη [δῦ ΘΥΘΤῪ τηδη Βῃο0]α ρἰγοῖ ἰδ τοηῦ ἴῃ (ἢ 6 ρ]δοθ Ώογο Βα νγᾶ8. Απὰδ 

{Π6 80] 16 γ8 ϑησϑηιρϑῆ. 3 δα δββδη] θα 33. 0Π6 ΟἸΥ 4}} (παὶ ἀΔΥ͂ ἀπά 4}} {π6 3" πὶρῆὶ; 
δὅ1 δηᾶ"β {16 Οἱ γα 46] ]νο γα ἰηΐο ᾿ἶ8 Βδηά8. Απὰ ἢ 35 8]6 νν 411 {Π6 τη]65 νυ [ἢ 

οᾶρο οὗ {π6 βϑιυψογα ; δπᾶ ἢ ταζϑὰ 1,7 δηᾷ ἰοοῖκ {Π6 8ρ0118 ὑπογϑοῖῦ, δπὰ ραβϑβϑα ἐῃγουρῇ 
ὅ2 {Π6 εἷζν οὐϑσ (θη) (παῖ ΤΟΙ͂Ο β]αῖη. Απαᾶ {πΠ6Ὺ νγϑηῦ ΟὐΟΡ {Π6 35 Φογάδῃ ἱπίο [Π6 
δὅϑ στοαί ρμ᾽αἶη Ὀοέοσο Βϑίῃβδη. 9 Αηᾷ “υἀκ8 Ὀτουρῆς ὑρ Ὁ ἰμοβθ {παὶ [611] ὈοΠὶπα, Κ 

δΔη4 δησουγαροᾶ ὅ5 (6 ΡΘΟρ]6 411 {ῃ86 ψγαὺ τῃγουρῆ, {1 (ΠΘῪ σατο 5. ̓πίο [Π6 Ἰαπὰ οἵ 
ὅ4 Δυάα. Αμπὰ δ {Π6 7 πψγοηῦ ἃρ ἴο τηοαηΐ ϑἴοη ψἸ ἢ ἸΟΥ 8Δη4 ρ᾽αάηθ88β, δηᾶ Ὁ οἴδεγοά 

Ὀυτηὺ οἴδογίηρθ, ὈΘοδα886 ποῦ οὔθ οὗ ἔδπϑιῃ [δα ζ4]]6ὴ ὅἿ τπ|}} [ΠΥ δ᾽ σοίατηθα ἴἢ 
8.06. 

δδ ἀν τς ἴπ ἰῃοβ6 ἄαγβ, ἤθη 85 π1845 ἀπὰ Φοπαίμδη τπῦογο ἴῃ “5 (ὐα]δδά, δηᾶ ϑδ᾽ταοη 8 
ὅ6 Ὀγοίδον ἴῃ 6811166 θοίογθ Ῥιο]θῃηιαὶβ, Φό βρῇ {Π6 δοπ οὗ Ζδοπαγίαϑ, δα ΑΖασῖδβ, 1686- 

6Γ8. οὗ [Π6 ἀγην, Ποαγὰ οἵ {πὸ νδ᾽δηΐ δοίβ δῃᾷ παυ! κο ἀθοαβ "ἢ πῃ ἢ {πὸ ν ἀἰὰ,.": 
ὅ7 Απῇ δο6 “ βεαϊ]α, [δὲ 8 480 πιδῖζθ ΟὕγΒΟΪ 68 ἢ ἃ ΠΆΙΏΘ, 8Π4 ρσῸ ἤρ!ι ἀραϊηβὺ [6 
ὅδ Ὠδαίμϑη ἐπ8ὺ ἀγ6 τουπᾶ δθουΐ υ8. Απᾶ (Ππδν ογάοτγοα οὔ “5 17Ὁπ6 τηθῃ οὗ {πΠ6 ἀστὴν “ 
δ9 (παῖ νγὰ8 τὶ (Ποῖ, δα τηδι Πα ἀρσαϊηδὶ “' 7 ΔτληἷδΔ. Απα Οογρῖαβ δῃα ἢΐ8 πηθῃ 
60 οϑ1η6 “ ουἱ οἵ [Π6 οΟἸΟΥ̓ ἴο τχϑϑὶ ὑπ πὶ 5 ἴῃ Ὀδίι]6. Απά Ψοβϑρῇ δ᾽ δηᾶὰ Αζαγίϑβ Ἰγοῦὰ 

Ρυὺ ἴο ἢ᾽ριιῖ, δᾶ ρυγβυθϑα ἀηΐο 0Π6 Ὀογᾶρυβ οὗ 7υάδα ; δηὰ (6 Γδ [6]] 55 ἐῃηδὺ ἀδν οὗ 
61 {Π6 Ρθορ]6 οὗ [ϑ8γ86] δϑουϊ ὕνγο ὑπουβαηα τη. Αμὰ ἔπθγθ ἰοοῖ ροἷδοθ 8 δ5 στοϑδί 

ΟΥ̓ΘΡΓΏΓΟΥ διηοηρ [Π6 ΟΠ] το οὗὨ 15Γ86],Ὁ Ὀδοδιβα {ΠΟΥ͂ τ ΓΘ ποὺ οὐνϑάϊθηΐ αηΐο δὺ- 
62 ἀξ δῃᾶ [ιἷβ Ὀγθίγθῃ, ἐπὶ πκίηρ δὅ το ἀο να]ϊαπὶ ἀθο8. 5 Βυΐ Γ΄ {Π686 ΘΓ δ᾽ τοί οὗ 

{Π6 βορρᾶ οἵ (ποβ6 τηϑη, Ὁ Ὁν ψποβο Παπα 46] Ιου ῆσθ τγ8 σίνθη αηΐο [8Γ86]. 
058. Απα [μ6 πιδὴ {88 δπα ἢΐ8 Ὀγου γθ ΘΓΘ σΓΘΘΟΪΥ Βοπογρᾶ Κ᾿ ἴῃ ὑΠ6 δῖρῃξ οἵ 
64 41] 18γ86]. δῃᾶ οἵ 4}1 {πΠ6 πϑδαίῃϑῃ, θοῦ 55. Π6ῚΡ Παπιθ γᾺ8 Ὠοαγὰ ; δῃα τὰδη (Ὠτοηροά 
θὅ ἰο {ποϑῖὰ τ Ρ]δυα 8.8 Απά Ζπ6488 τοῦ δ᾽ ἴογῖ ἢ ἢΐ8 Ὀγοίμγθη, δηα ἔουρμᾷ 

ἀραὶηδὺ {Π6 808 δὅ οὗ ἔβα ἴῃ {Π6 Ἰαηὰ [ονγαγᾷ [Π6 βουὴ ; δηὰ δ΄ "6 βιηοῖθ Ἡθῦτγοη, 
Δα 1Π6 τοὐγ8 {Πογϑοῖ, δηᾶ ρυ]] θα ἀόνγῃ {1)|6 ΤΟΥ ΓΕ 88 8 οὗ 10, δηᾶὰ Ὀαγηΐ (ἢ6 ἴον Γ8 

606 (πογϑοῦ σουπᾶ αρους. Απᾶ 9 [ γσϑιπονϑᾷ ἴο σὸ ἰηΐο {πθ Ἰδηᾷ οὗ (πΠ6 ῬὨ] 90 η68, δπά 
67 ρε5β86α {πγοὰρ]ὶ ϑαπηδγία Ὁ Οὐ {πὲ ἀΑΥ 11 σογίαΐη ᾿γἱθβίβ. ἀοβίσουβ ἴο ΒΟΥ {ΠΕ ΙΓ 
68 νδϊογ, ἴ6]] 73 1 Ὀβί016, βίποθ 178. (Π6ῪΥ ποῦ ουὖἱ ἰο ἤρῃῦ υηδάνίβοα]γ. Απαᾶ 6 “0648 

ἰγποα ἰονατγὰ ἴδ Αζοίυβ ἐπ (η6 Ἰὰπᾶ οὗ {πΠ6 ῬἈΠΠβεἴπ68, πα νυ θη ἢθ πδὰ μι] οᾶ 
ἄονγῃ ὑποὶν Δ] 0818, πα Ὀαγηΐ [Π6 ἱπιαρο8 οὗ {πὶ} ροᾶβ 6 τ} ἢγοθ, ἀπὰ βροϊ]θᾶ ἐλεὶγ 
οἰε168, ἢθ6 σϑίυγηρα ἱπῖο {Π6 ἰαπὰ οὗ δπια4.}ἴ 

ες ΨόΟΡΆ. 40, 46. ---1.Α. Υ.: ἴἢ [06 ΘΟὈ ΤΥ οἵ. 3 ΘΥθ (ἘΠ ΤΘῊ ΔΙῸ ὈΓΟΥΪΟΏΘΦΙΥ σοζοστοὰ ἐο). 8 Συάοε. 4 Νὸν 

«σλεη. δ ογπί διά. 6 ᾳα(ἐδο δεῖ. ἰδ οι ἰδὰ ὉΥ δὅ. 64. 98.). 1 ἴῃ. 8 ͵ΩΥ αϑ λον «λοι ὰ κο (ἐπὶ τῆς εἰσόδον 
ΞΞ αὐ τὴτ ἐπίγαμπεεο) ὙΟΤῪ ὙΘ]]. 9 οείλεν 0Ή. 10 γημδί πε (ἰ86 νοτγὰδ οὐκ ἦν ἤδτο αἱἰ}]} ΖΟτοο). 

Ψορα. 41-δ0. -Ἰ.4. Υ.: ΤΏοΩ. 13 εἰορροαά (10 ἰ8 πιοδῃς [δὶ ΓΠΘΥ Βπιρρογιοάᾶ, βοουγοὰ, (6 κοαῖδα υυἱ εἶν βίο ο4). 

15 ἩὙὙΒοσουροῦ. 16. ἴῃ ῬΟΒΟΘΘΌΪΟ ΏΔΏΠΟΣ. [ὅδ ἐβτοι μὴ (παρελευσόμεθα : 11]. 19. 62. δ]. σο. ΑἸ]ὰ., διελευσόμεθα) νου. 
16 ογῃ τς ὉδΔΟΙκ. 1 ον ΘΟ. [ἴδ πονῦοϊ. 419 ἸΥπεογοΐοσθο.0 Ὁ [Ὡσχουρδουῖ (δ οα. 511 80. ἊΣ ρἰϊοδοὰ 
(εἴ. τον. 81). 25 (ἐπολέμησαν) Ἥ ἰΛλα. Ὁ ἐι} αἕ ἐλε ἱεηρστια. 
γα. δ1--δΆ. --- 5 ΑΥ̓͂. : ψ8ο ἴπδῃ. ΣἹ δηῃὰ χαδϑὰ ἐδ οἰΐν. 2. Αὐτοῦ ἐδί8 σοῃξ ἸΘῪ ΟΥ̓́ΘΣ. 9 (δε Οὐπι.) 

80 καηϊπογοὰ ἰοροῖθον. δῚ σρϑτὴθ ὈΘὨἷπά. ὃΣ ρχῃοτίθ. δὅ 35 (ΤΊ γορὺ ἰδ κἰπρ. ἰὰ 111. Χ. 23 44. αἱ. 0ο. 41ά. ; ἐεζί. 
γες.., ῬΙαΓ.) δὲ Τ)υάρδ. 856 3,0, δ6 ψὮστΘ (ΠΟΥ. 81 γτρῖο δἰδίῃ. 8ὲ λον Ὠδά. 

γοσα. δδ--58. --- 89 Α. Υ.: ΝοΟῪ δὲ εἶπ! δ. 40 ἰὼ ἴπ ἰδλῃὰ οἱἭ.Ὠ 41 οδρίαϊπε...... ΚΑΣΣΙΒΟΏ. Φ (τοῦ πολέμον 
οἷα) 45 πὰ ἀοῃθ. 46 ἸΥΠοτοΐοσο ΠΟΥ (111. Χ. 19. 44. δΔ]., [6 ΡἱῸτΣ.). 45 κοῖ 8. 46 ὅο 8 ΠΟΥ πλὰ κί τ 

ομδσρο (παρήγγειλαν. 47 υηῖο (Π6 κδιτίκου. ὀἔκἧὅἔδ ἰΏΟΥ ἸῬϑη ἰΟἾΔΓΆ. 
όσα. δ9-62. - 49... Υ. : ΤΘΩ οδο αογχίδο δηὰ δἰβ θ. δ { 5Ὶἢρσηϊ δκδαίϊηδλε ἔβο. δ 20 ἐξ τας, λα Φὡ. ΒΒ τοῖο 

εδὶῃη. ὅδ ΤῆυΝ τδα ἔπ 66 Δ. δὲ (1Π. Χ, 28. ομί!.) δὺ Ὀμξ (που. 88 βο1η9 Ταϊἰδηὶ δοῖ. ΔΊ Ἅοτοονασ. 
δδ γγγφῃ σΆΤΊΘ. δὺ ογηΐίξ τιθῊ. 

οτπ. 68-θῦ. --- 595.Α. , : ἨονΌῦοϊι, 61 γτρῃογποα. 65 ἩΠΟΥΘεΟσΌσΓ. Φ ποατὰ οὐ; ᾿πδου ΓΟ Ὦ 86 ἐφ Ρεορὶε 

δον ὈΪοά τηἴο ἔθ ῃν ἢ 707} δοοϊδσημδὶϊ δ. 6. ΑΠοτπδσγὰ νοι. 68 οὨἰϊάγθοηθ. 66 γποσθΘ. δ᾽ (Χεβρών.) 
46 ῬΊτ. ἰη Χ, 19. 28. 64. 98. 

Ψοτα. 66-68.---σ ας Υ, : Κτοτῃ ἔθθηοο (ἐκεῖθεν ἰ6 Τουπὰ ἴῃ 19. δᾶ. 62. 64. 98.). τὸ (ΟΥὮ. Οὐ».) τι Αἱ ἔδδι τ. 
ἯΔ ἼγοΤῸ ἰδίῃ. ἴδ ίοζ (Ὡ8 . 430, 160, ἴδ ἐποὶγ οαγυϑὰ ἰπῆρδοθ. 7| “θα. 



- 

Ι ΜΑΟΟΑΒΕΕΞ. δ08 

ΟΒΆΡΤΕΕ Υ͂. 

γεν. 1. ΗἩΗἰϊυζία τ ΚΘ ὉΠπΠ6 βοοοηᾶ, δᾶ σου 
Τοηρογκ ἴΠ6 οἰρηιγ-τηἶγά, ῬΒΑΙΠ, ψγπ8 Ὀαβοα οὐ 
1Π6 ἔβεῖβ γσῃθῃτοποιὶ ἐπ [Π8 δὰ ἔπθ ζο]]ονίησ 
Υογεθ, 82πηἃ Οὐὐἰηπὶ Ἀϑϑοηΐβ ἴο [Π6 ὕθοῦγ. Ο,, 
Βονένοσ, Οτᾷϊχσ, Οὐ δοἠίολίο, ἰἰ. 2, ποῖθ 17, ἀπά 
Ὑ ρατοοῦῦ πη 5 2διὁ. δι ̓εὶ., ἀθάοσ “ Μδοοδ- 
66 5,᾽ βϑοῦ. 10. 

γον. 8. Τὴν ᾿Ακραβαττίνην ἰδ οοῃδιγιοίθα ἴῃ Δρ- 
Ῥοκίτο υυἱτἢ Ιάυπιθα. Τὸ σοηδιίγαοίίοη ἴ8. ρὸ- 
οιἷὶς. Κῦδμηθρν (Ογαπι., Ρ. 372) δ γ8 : “ἴῃ [0 5870 
ἸΩΛΒΏΘΓ ἷπ ΡΟΘΙγν, ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἴῃ ΕΡΙς, θαῦ νΟΥΥ 
ΒοϊΪάοπι ἴθ Ῥτοῦθ, ὕννο ΟὈ]Θοῖβ (σΟΠη ΠΟΥ ἷπ {Π1|6 
δοσιβαῖδνθ) 8γῸ Ἰοϊποά ἴο ομϑ γεῦῦ. 16 ἢγαὶ οὗ 
[Ππ086 ἀθποίθθ ἴἢ8 ϑῃτγο ὑΐης ; [6 ΟὔΠΘΓ, παῖ 
Ῥαι οὗ ἴἪ τὸ ψΕΐοἢ ὉΠ6 δοίίοῃ οὗ [}16 νυ ἰβ ῬΑΓ- 
του] αὶν ἀϊγοοῖθά, Ὀο᾽ ἢ Ὀοΐηρ ἴῃ ὉΠ6 8816 σΆ86.᾽ 
ΤῊ6 ρίδοθ πϑτθ πιοητἰομοαὰ τγϑορῖνϑϑβ 108 ΠΆΙΠ6 ἔγοιη 
1ἴπ6 δ} Ασγδουΐπι, [πΠ6 ΟΠ ΔΥῪ Ἰ᾿ΐπα οὗ Φυάδῃ, 
Κυοῦο! (Οὐπι. Ομ Ψοβἢ. χν. 3) ἰάδητῖῆ685 ἴτ τυ τ [86 
Ῥϑι8 δεν ϑυελ, βουτηνγοβὶ ἴγοιπ [ἢ6 1)εδὰ ὅ68. 
Δι αλ ἴδ τῃὴ6 Ζορμαίῃ ἴο τῇῆϊο, δοοοτγάΐηρ ἴο 
δαάροβ .. 17, Ὁπ6 ἐγῖδθ οὗ Φιάδῃ οχιθμαθα [8 οου- 
ᾳυεπῖθΒ. ΟΥ. δοθθοκο} 5. διό. 1ι6χ., 8. υ. --- Τῶν ἴᾺ 

᾿τυδῖῦ ΙῸΡ [δγ86]. Τὴ Ἰποϑοΐηρ; ΒΘΘΙΩΒ ἴο ὃ6 ἴπαὶ 
ΠΟΥ ἸΟΟΚ Ῥοκξδεβϑίοῃ οὗ ἔπ πιο δ᾽ Ῥϑ 868, δι] 
ἔτοπι ΓΘ Ώς6 τά θ ἢΟ50116 ἸΠΟΌΥΒΙΟῺΒ ἰπῖο 16 δπὰ 
οὗ 5γ86}]. 

γου. 4. ϑ8ουβ οὗ Βθϑη. Τηΐ “ Βεδῃ ᾿᾿ "νϑ 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ δῇ ὉΠ6 Βθιιά οὗ δοπ!θ Βοάοιυϊη ὑἶῦ6 ν᾽ Ὠἰς ἢ 
Ἰηϑάθ ῥγθάβδιίογυ θχοισβίομβ. Βῖδυ, ἰῃὰ δίθυχΒ 
Ατολίν (ἱ., Ῥ. 339), βαγ5: “Τῆθ ταρίοη ἴῃ νυ ΠΟ ἢ 
1Π6 ὄἀνοηῖ ἀδεογ ρα ἢ 1 ΝΜίδος. ν. 1-ὁ το ρῥἷπου 18 
ἴΠ6 βάλ 88. (δὲ νυ ποῖ 1[ἢ6 τὰ Ὁ]6 ὈΥ ΚΑΥΠΑΚ 68]}}5 
Βα͵)δᾶ, πρὰρ Καμμαγῦασαυκ, οαδὺ ἔγοια Ηδφθιοῃ, 
ΠΟΤ ἴῃ ὕΠ6 τἰπιθ οὗ 16 Μβούδῦθοβ [ἀπη808}}8 

δο0]εὰ. [ἢ τὴῦ ορίμΐου, 753} 213 βίμηΐῇθε δίιη- 

ῬΙΥ τῃς6 ἱπδαθϊπηΐδ οὗ [Π6 ρἷδοθ ΒΑ])δῃ." 
νογ.5. οδίσογρα ἴθ υἱΐοσὶν. Τα ατοοκ 

νοτὰ ἰ8 ἀνεθεμάτισεν. [6 ψογὰ ἀνάθημα ἴδ τἢ8 
Ατος ἔογτα οὗ τὴ8 Βιιθδίύαητινο, ἈΠ 6 Δ}8 “ ΟΥ̓ τ- 
ἴηρ." ὖ ὀσσυγβ 8180 νυν} (15 πηθαΐης ἴῃ 2 
δος. 1ἰ. 13. Οΐ αἷδὸο 1ψ0Κὸ χχὶ. δ, ἢ 64]. ἱ. 8, 
9. (ἀθμθχα γ, πονονθν, ἴῃ ὑπΠ0 υχΧ Χ., 828 ἱῃ ὑΠ6 
Ῥτοδοηῦ ρβδϑᾶροα, Ὁ 15 ϑεὦ 48 ΒΥ ΠΟγΙΊΟΙΒ ψὙἱτἢ 

ὩΙΤΤΤ, 1. 6., ἀευοίεά ἰο ἀεδίγμοίΐοα. ΟἿ. Οτοιηον, 
7,..“., 8.υ. 

οι. 6ὅ. Τπποΐάθυϑδ. Ηδ νγᾶβ ὈΣΟΌΔΟΙΥ ἃ 
ϑγτίαη ΚΚΘΏΘΓΑΙ, δπὰ [ἢ ΒΑ πιὸ 8ἃ8 ὕΠ86 ΟΠ6 [Π6Π- 
ἐἰομαὰ ἴῃ γοῦβα 1}, ὈθΪον,, δὰ ἰὼ 2 δίαςςα. χίϊ. 2 ΕΕῸ 

γεν. 8. Φάασορ, δρ6116ὰ 4180 ὕάααζεῦ. ἴτ νὰ8 
δἰϊαδἰεὰ ἤξιθο Ποπηδῃ τ] 68 που ἢ ἔγοιῃη Ἠθϑἢ- 
ὕοῃ, δηθὰ ἴθ νοβϑῦ ἔστ] ῬΒΠΔΑΘΙρ μὰ η ΕἸ]οδὰ. 
Ζ. 8. Ὀθθὴ γρορητὶν ἔοπη, 88 18 Βαρροβαά, ἱπ 
ὅδ, 2ν, ἔγοτη ἡ ΒΊΟἢ ἃ 1π|16 ετύθδπ ἥον 8, ἃ8 ἔσομῃ ὕΠ 6 
διοίθης 4}42Ζ6Γ, Ἰηο (6 Φοτάλη. ΟἿὮ ΕΣ ΧΟ ΘΟ, ἴῃ 
ΒΟ ΘΠ 615 διδ. [62., 8.υ. 

γον. 9. Θεδιδδᾶ. [Ιὺ 15 ὍΠ6 ΟΥοοΚ ἔοτῃχ οὗ [6 
ποτὰ Οἰεαά. ἴι ἰ5 ἡιοάηϊ ἴο Θι Ὀχᾶσθ ἤθγθ, Ἀρρᾶ- 
ΤΟΏΠΥ, ὍΠ6 ῬοΒβοβοῖοη8 Οὗ [8186], ψ ηϊ ἢ ψθηῦ ὃν 
1Π|8 πϑιηθ, ἢ ἴδ οὐδ β.46 οἵ ἴΠ6 Φοτάδηῃ. --- 
Ῥοίδοσηβ. ΤΠΐβ ρῥίδοθ ἰδ αἰ8δὸ τῃϑη]οπθα ὈΥ͂ 2ο- 
δορῇυβ (“4πεϊφ., χὶϊ. 8, 81), ὈυὉ π85 ποῦ Ὀθοη ἰάθη- 
εἰῆοα. Εν] ἃ βιρροβοβ ἴἢ ἴὩΔΥ ὃ0 ἴ86 δᾶ ἴῃ 
Ἡδάγβϑῃ αἀἰεσονοτοὰ ὈΥ Βυσοκηασάιϊ. 

γεν. 12. Τυρίυβ. [ὑ ἴ8 Ῥγοῦδον ἴΠ6 ἰδπᾶ οἵ 
Τοῦ δρόοκθῃ οὗ ἴῃ Ὁ66 ἢΙΒΟΟΥΥ οὗ Φορῃῦῃα. 866 
ΔΦυάροβ χί. 8, δὰ οὗ. 3 ὅδ. χ. 6; 2 Μβος. χΙϊ. 
17. 

Ψεν. 138. Τὴν ἀποσκευήν. ΤΓοΠΔοΙοηθατρ (ΕἸ ςἢ- 
Βοτπ 5 ερ., ΓΟ] 156, Ρ. 18) πὶ Κθ ὕδῦ ὈΥ ὑΠ]18 

ΟΣ ἔθ Π)816 ΟὨ ἢ] ἄγθη πᾶ γοπηρ πηταδγγίϑιϊ τνοπὶ- 
Θη ἃγὸ ἱπαϊαιθά, αὶ ἴν 18 1ῃουρτθῦθα ἴῃ ν γβ8 
23 848 αἰ ἰλαὶ (ἦδέψ λαά. Ἰῦ ξδϑιὴβ ὕο τηέϑῃ ἤθγΘ 
τααοὶν [ἢ ΒΗ. ΠῚ6 Ἀ8 ΟἿΓ ΘΧργοϑβδίοη φοοάϑβ απά ελαϊ- 
Γεἰ5, Ἰποϊιά ἴῃς, νυ [ἢ ΠΟΌΞΘο] ἃ αὐθι8}}8, ὑῃ6 ἤοςκΚϑ8 
δα Ποστά5. [Ὁ ἰ8δ τϑηάογοὰ ἴῃ ῬοΪν ὈΪ8, Ὀούἢ 88 
ΒΙΠΡΊΉΪΑΙ απ ρ]1γ8], ὈΥ “ Ὀασασο. ΟΣ, 11446]] 
Δα δδοοῖξ, 8. ", ὅ60, υοΐον, ἰχ. 35, δῃηὰ [0 ΤΧΧ, 
δῦ} ΟἼτοη. ν. 2]. --- Α ὑμπουβδῃᾶ τθ}, χιλιαρχίαν 
ἀνδρῶν. Τ|8 ΟΥ̓ΘΟΚ ννοσά ἰβ8 υϑοὰ ἴὴ [6 υὰχ, 
(Νά. χχχῖ. 48) ἰο ἀσβίσμαῖο ἃ αἰν᾽βίοη οὗ ἃ 
τΠπουβαμα τηθὴ Ββίδηάτηρ, ἀπά θυ ὉΠ6 σοτητηλπᾶ οὗ ἃ 
σὨΠ]Π ανο. ϑόπῖθ (ΜΊΟΠ 6118 ἀηὰ 8.502) ΒΌΡΡρΟΒΘ 
ὑ686 ΟἸἸθδαϊτεβ ψουἹὰ τεργοδθηῦ ὕμδὺῷ δὴ Θηὐτθ 
ὑγῖθ6 Δα ὕδθῃ ἀδϑισγογθά. 

γοεσ. 15. Ῥιοϊθσμδὶβ Ξξξὸ (σοῖο, ἴῃ6 Μοάθγῃ “1. 
7εαη α᾽ Αετο, ἃ κξοδροτῖ ἴον οἡ ἴΠ6 Μρα  ΟΥΤλπΘδΔΏ, 
ποῖ ΖΔΓ ἔγοπι ὕπο τηοι (ἢ οὗ τἢ6 [1{0}0 χῖνοῦ Β6]108, 
αῃα Π᾿ ΓΙ πα 68 δουΐῃ οὗ Τ Ύτο. --- Θ8}166 οὗ "Ὁ86 
Οομῦθ5. Ἵ1οὸ ΘΟΥΓΘΟΙΪΟΠΒ οὗ ἢπ6 ἴοχὶ αὖ {} 18 
ῬοΟΪηῦ -- [᾿οΓ βυοἢ ὉΠΟῪ 806 η) ἴο ὉθΘ --- 6 ΓΘ ΡΓΟΌΔΌΟΝ, 
οὐεαβίοηθὶ ὃν ἱρηογδῆοθ οὗ 108 τηϑθληΐηρ ἰῃ Π|6 
οτἱρίηαὶ ἔοσα. ΟἽ Μαῖῖ. ἵν. 1δ, γῆθγο (ἢἷ8 6 Χ- 
ΡΙΘΒβίου ἰδ τιϑϑ, ὕρρὸγ (811160 18 τηϑϑῃΐ, νυ 080 
ΡΟ) ] Δι. ἡγ5 ἸΔΓΡΘΙΥ ἐοΓοΙρΉ. 

6Σ. 206. ΤΠΒ 8126 οὗ ὕπο Ψ6 18} ΔΓΠΊΥ, 88 οοη- 
ΒἰΒηρ οὗ οἰδνθὴ τποιπαὰ τη, 18. σοι Ἐ] 6 ΓᾺὉ] 
ἸΆγμοῦ [Π8π ἰδ νγὰ8 ΓΟργοβθηῖοα ἴο 6 ἴῃ [ἢ ῬΓΘΥ]- 
οὐδ ἘΠΑΡῖοΥ (ἷν. 6). ὅνο {ποιδβαμὶ ΔΓ ϑεαϊὰ ἴο 
πάνθ ἔδ! θη {(νγϑβθ 60) ἴῃ ἢ ὈΔ1016 ΠΪς ἢ ΦΟβΘΡᾺ 
ἃπηὰ ΑΖαγίαϑ, σΟΏΓΓΑΥΥ ἴο ὕὯθ ογάθβ οὗ μάΔ8, 
ζουρηῦ δὺ Φδηχῖΐα. 

ο΄. ῶ3.. ΟΥ̓ ΟΘδ}1696, ἑ. ὁ., [16 Ζον8 οὗ παῖ 
Ργονίῃςθ. ὍΠΟΥ τ στο ὑτϑηβίογγεα ὕο ΨεΓΌΒΆ]Θ τα 
ἴογ ὑπ βᾶκ οὗ ρχθδίθν ΒΟΟΌΓΙΥ. -- Αὐδυίβ. 
ἌἼΝΒ. ρ]δοθ ᾿ιὰ8 Ὀθθὴ Βαρροκοὰ ὈΥ βοπλθ (Ἐν 414) 
ἴο ὃὉ6Θ τὸ αἀἰϊδίγίοεῦ που οὗ ἴδ ὅοβ οὗ (1160 
(ὥγτ., Αγ Βοι). Οἰῇῆοῦβ ὉΒ1ηκ {π6 ψοτὰ ἴο Ὁ ἃ 
σογγαρύίοη οὗ ᾿Ακραβαττίνη, Δοταδαίίἵπο, ἴῃ 1ἀυ- 
τηϑδι. ΟΥΠΘΥΒ Ξ0}}} ΗΤυχίς;, Ο δβοἠϊολίε, Ρ. 397) πιᾶκθ 
ἴδ ἴΠ6 βπλὲ 88 δαγϑαίίοἱ (πιοιιπίαϊπ Οὗ ἰδα αδυ88), 
[Π6 Νάρβαθα οἵ “2 οβθρίνι8 («Ππια. Βείί,, 'ἰ, 14, ὃ δ), 
Βίχῦν ξυτίοηρβ ἔγοπι ρϑαγοδ, ον γ 8 δϑιηδγία. 

δύ. ῶ5. Ὕδὸ Ἰεμρίῃ οὗ ἃ ἀδΔΥ᾿Β ἸΟΌΓΠΟΥ γγᾺ8 
αἰ ἔογθ ον γοοκοηθα ὈΥ ὕπο δηοίθηβ ἴῃ ἴὴ6 Εαϑῦ, 
Ὀοΐηρ ἔγοπι οὴθ μαπιϊχοα δηὰ δέν τὸ ἵννο Ὠππάτγρα 
πὰ θη ἔπγ]οησθ. Αὖ ργθβϑηῦ ἰδ 18 δθοιῦ ἔσιΓ 
δΟΟσΤΆΡἢἶΟΔ] τη 1|68. - Ναί. οοοταϊηρ ἴο 
ΝόϊάοκΚο (ϑοιοηκο 1} 5 διθ, 6χ., 8. ν.)}, δ) Ατὐδὸ 
ἐσθ νν ἢ ἢ ἄννθὶς ἰὼ τη6 βουῦμονι ρατὶ οὗ πάπα, 
ἴῃ 8 σορίοη ν ἢ] ς ἢ πὰ ὈΘΘη ὈΓΘΥΟυΒΙ Υ γϑοδλῦθα ΟΥ̓ 
6 Εἀομιῖῖοβ. 6 Ἰδτῦον Ὠδὰ ὑλ Κη ροββθϑϑίοη 
8008 ἴον (0 ἀδδβιτιιοτίοι οὗ Φθγαβαθπι Ὁ Νόρι- 
σἸδάποζχασ. 8666 ὕθη. χχγ. 18, δηὰ )10ά. δὶς, 
Ἷϊ. 48, χὶχ. 94-97. 

νοῦ. 26.Ἡ. Βοδβοσβ. ΡΥΟΌΔΟΌΪΙ “Βοβίγα," ἴῃ 
Ηδατδη. --- σαβρθοσ. Αοοοτγάϊηρ ἴο Ηἰζὶ (6ε- 
δολϊολίο, Ὁ. 398), ΟΠ ἰ8ῆμ, 1γΐηρ Ὀούνθθη [ἢ Φογάδλῃ 
ἀπὰ “Νανδ," οὐ Π9 ΜΆΥ ἴ0 Εργμῖ, Θοοιαΐ ΒΙΧΙΥ 
τ 65 ἔγοτα Πδιηλβοιυϑ. -- Μαϊοᾶ. Τῇ Β8πὶ6 80- 
ἔΠοΡ ἢ01ἀ8 ὉΠ}5 μίδοθ τὸ ὃὈ6 ἰάοπποαὶ ἢ Μααλάα, 
οὐ ἴθ Ὀογάον οὗ Ηλύυγαῃ, ΘᾺ Αὐἀδγλδι. --- Οδτ- 
πδὶσ. ΤΠ νν88 ὕπὸ τοδβίάθμοθ οὗ Οχ, Κίηρς οὗ 
Βαβῆδῃ. ΟΣ. 1)6ι. ἱ. 4. 

νοσ. 37. Τὴ πιοδιιΐηρ ἰ8 [δῦ [Π6 ΘΏΘΙΑΥ ἢδὰ 
τοβοϊνϑιὶ ὕο ἀσϑίιου, οα Ὁἢθ ΥΟΤΥ ποχῦ ἀδν, 411 ἐδ 
.7ειῦς  οσὰ ΠΟΥ ΕΘ ὩΟῪ Ὀὑοϑίορυίπς ἷπ ἴΠ1686 
ἀ! ογοηῦ οἰ168. 

ον. ῶ8. Εϊᾶᾳο οὗ [89 βνοσά, ἱ. 6., χἱ νη ΠῸ 
αὐδτίου. 

γον. 39. Τὴο ἔοσίσθββ. Ἰ)δυ θη (ΥΟΣ80 11) 



δρ4 ΤΕ ΑΡΟΟΘΕΒΥΡΒΑ, 

Πηιδῦ Ὀ6 πηρβηῖ., Τὴθ δρρδγθηΐ ἱπΑ ΓΑ οὗ 
υδίρ ΤΠ ΕἍτεὶ "88 ἀρέϊξος ἄτι ἴο ὕπο ἱποοσγϑοῖ 
χοροῦ οὗ ἴΠ6 Ναῦδιρι, 88 Καὶ] βιιρρϑϑι8. 

γεν. 35. Μδδβρβδ. (Ἰθαγγ ποῦ 6 ΜίΖρϑὴ οὗ 
Μοδρ (1 ὅδι. χχίὶϊ. 8), θαῖ οἱ αἰολὰ (Φυάσ. χί. 
29; χ. 17). 

εν. 8382. Ἑδρβοι. ῬῬτσχοῦβδοὶ 
οἰτίοβ, παπλοῖν, αρλαπα. Οἱ. 
ὃ 4 

οτθ. 40, 41. ΤὨΪϊΒ ορίηΐοῃ οὗ ΤΊ ΠΟῸ5 ἰδ 
Ὀαθοά οὐ ἢἷβ Κιον]οᾶρθ οἱ {Π6 ᾿ηροϊιποβίον οὗ [6 
855688 οὗ π488. 

γεν. 42. Βοσίθοβ οὐ [8 ρϑορῖὶθ. Τῇο τοὶ 
νοτὰ γραμματεύς, ὮΘΓΟ 866,18 ΘΠ! ρ]ογεοὰ ὉΥ ἴδ 
ΤΧΧ. τὸ τγϑμβ]αῖο ὑοῖῃ “ΞΌ, πιιπδεγον, δβογίδα, 
δυὰ ΟΣ, ουόγδοον, αἰγοοίου. ῬΤΟΌΔΌΪ 006 ἔοτ- 
ΤΊΘΡ ἰβ ΠΟΓΘ τηϑϑδηΐῖ. ὙΠΘΥ ΟΥΘ ΟΠΟΟΣΒ ψῆο Κορὶ 
1Π6 τηιι5ῖ07-0}18, δπα Ἰοοκοα ΕΘ 41] πηδίζογα οὗ 
(18 δοτὺ ᾿ψὨϊςὴ αν  μέθως ΓΙ Ὡρ,. 

νδιβ. 43, 44. Οδγηδαίθ. ὅθ ὑυϑύβο 26, δῦονϑ. 

ΟΠ6 οἵ ἰδ6 ἴδῃ 
οΒ., Απίϊΐᾳ., χὶϊ. 8, 

ὙὙῈΒ ΓΟΆΪῪ πο τοϑίἀθησο οὗ [᾽6 ϑ'ιγσχίδῃη φϑῆθγαὶ 
Γγ5148. Οἱ, 2 Μᾷδος. χϊ. 27. 

Ψαγ. 52. Οτοαῦ ρυἱδίηῃ Ὀοῖοσζο Βοίμοδου, ΤΠ 8 
ἯΔ8 ῬΙΟΌΔΌΪΝ ποῖ (Π6 ρῥ]δίῃ οὗ Ψ96Ζγθ6], οὐ Ἐδ- 
ἀγδοίοῃ, 838 ΟΣ πὶ πὶ Βα ρρΟΒ68, -- ἋΒ [Πδὶ [ᾶν Ὀο πὰ, 
ποῦ ““δοΐογο,᾽ Βα. Βδῃ, --- Ὀὰῦ τΓ[Π6 ΦΔΦογάδη νδ]}δὺ, 
Ὀοίψθο [8κΚ6 ΤΙθοτα8 δηὰ ϑαζῆί. Βοιδδβδη, 
ΠΟῪ Βοίβδηῃ (οἴ. Φοβῇ. χνῖϊ. 11), 88 Ὡδιγθὰ ὉΥ 
[86 ατθοκβ ϑογιῃορο ῖβ. 

Μψον, 84. Νοῖῦ ΟἿ οὗ ἔδβοσῃ δᾶ Ζ81161), ἑ. ὁ... 
ὭΟΠ6 δὰ ἔμ]! ἔτοπι 106 τἢπ6 ΠΟΥ σγοακθαὰ τὴ 
ϑογάδῃ ; ΟΥ ἰδ ΙΏΔΥ ΓΟΙΘΡ ΒΙΠΙΡΙΥ ἴο [Π6 ποη- 
οοτῃ ὈαίδηῖΒ οῖ “448 ννᾶ8 οοπα ποϊίηρ ἴο Φεγα- 
88 16 τὴ. 

γον. 68. ΤΟ δ δυάδα. ΤὮθ δϑπθ ΘΧρτγιδ- 
Βίου ἰΒ υϑοὰ οὗ Μοβοβ. ἔχ. χὶ. 8; Νυτοῦ. ΧΙΐ. 8. 
[τ πιοδὴβ 0ῃ6 ηϑῃ ραγ ἀχοοίίδησα, ἘΠ6 ποῖα τηδη, 
[Π6 ἤΒΓΟ. 

γεν. 065. Ηοῦτου. ΤΆ] 8 ἴπὸ ο]ὰ μαδίτγί τοδὶ 
ΟἿἿΥ οὗ ι}|ὸ ἢδη1ο, εἰαδιοὰ δου οὗ ΦογιιβΆ] 6 πι, οἡ 
[Π6 πιοπμίδίηδ οὗ δυάδῃ. [18 ῥγϑδϑηῦ πϑιηθ 15 ξἰ- 

ΤΊο βοϊ ἀΐογβ οὗ ΤΊ πιοῦμϑιιβ βθϑ ἴο ἢᾶγο δυρροϑοθα [  λαῤὶ 
ὑπαὶ {ΠΕΡ ᾿ἶνθβ νοῦ] ὰ Ὁθ δρετθα 1ξ [ΠΟΥ ἴοοκ 
τούιρο ἴῃ (8 ὕθιρὶθ. Οἱ. χ. 88, ὙΠμογο 8 ϑί πα Πὰν 
ΟδΆ86 ΟΟΟΙΓΒ, 

γοῖβ. 46-48.. ἘΡΏΣοΟΙΣ. [10 ἸΔΥ οἡ (ἢθ ϑεϑϑὶ οὗ 
Φογάδῃ, ΟΥΟΣ ἀραϊπεί ον ΠΟ ΠΟ] 5. ΤΠΘΓΘ γγᾺ8 8Πη- 
ΟὔΠΙΟΣ [1866 ῪΥ ὑΠϊ5 πϑπὶ6 ἴῃ [6 μοβϑθββίοπβ οὗ 
Βοπ͵δΐπ. ΟἹ. Κα 5 (ὉὉπι. αἱ 2 Οἴγοη. χὶϊὶ. 19. 
διιάδ5 ργοῦϑθὶν δὲ ἢγβδι Γ[οδγοὰ {Ππῦ [Π6 οΟἰζΥ τιΐρῆς 
Ῥἴονε ἴο ὃ6 ἴοο εἴγοῃρ ἴον ἢΐβ ἔογοθ, δῃὰ ἴον τπδὶ 
ΤΘΆΒΟΙ ΒΟΌρΡὮν 8 Ρϑδοθἔ] ρϑῖβαᾶρο (Πτουρἢ ἰϊ. 
ΤῊΘ ΓΟΆΒΟῺ ζὺγ 118 Τοέιι84] 18 Ὁ}. 0 πιογθ μ]δίη 18 0818 

γον. 66. Ῥαβδοᾶ ὑπσγουδὴ βαιοασία. Ἐοῖ, 
μι} Οτοιυθ, Μ|οἢ 6118, ἀπά οὐδογβ, δοσομίδ [16 
τοδαΐπρ οὗ ὕἢμ6 Ο]ὰ [,Ατἰη, Μαρίσσαν (λ΄ ατγεελαλ), 
ὙΠ ἢ. 15 δδὸ ἔπδὶ οὗ Φοθορθιβ (4 πέρ., χὶ!. 8, ὃ 6). 
10 οογίαίν αρῦθοθθ ὈθίῖΟΣ ἩἱΠ ἴΠ6 σοηίοχι, [Π 18 
οἷν Ἰγίηρ ἴῃ ὅΠ|0 ἰονν σουμίσΥ οὗ Φυάδῃ, ἀϊΐτεςι 
ὁ ἴδιο ᾿ἴηθ οὗ ΒΒ πχαγοῇ, 

ὸογ. 67. Οἱ ἰμδῖ ἁδύ, ἱ. 6., ΒρΡρδυύήβῃον οἡ {{Ἰ9 
ἀδγ οὗ τΠ6 τηᾶγο}Β ᾿Βγουρὶ Μαγοβῆβη. Τρ ἰπ- 
Βαδιταηῖβ ῬΓΟΌΘΔΟΌΪΥ Β᾽ιοννθὰ ἢοβο ον το ἐπ6 ΔΙΩΥ 
οὗ διιάλα. Οἱ. 2 Μϑος. χὶϊ. 85. 

ΟΒΑΡΤΕΕΒ ΥἹ. 

1. ΑΝ ἐδο6] Κίηρ Απίὐϊοοϊυβ ραββοα " {του ρΡἢ 0Π6 ὍΡΡΘΓ ὃ δοπηίτγίοθ, δηᾷ " μοαγᾶ ἐπέ 
2 ἴῃ ΕἸγπδἷβ ἰῃ Ῥοδγβῖα ὑΠ6Γ6 Μ)88 8 ΟἸ ΕΥ̓ ΓΘΏΟΥΤΏΘα ὅ ῸΓ ΓΙΟΙ 68, Β| 1 γ6γ, δηα ρο]ὰ ; δῃα ἐπδὶ 

{π6 δρ]6 ψμὶοἢ γγὰ8 ἴῃ ἰΐ νγὰβ ΥὙΘΡΥ͂ τίςϊ ; δπα ἰπαΐ [Π6Γ6 ἼΟΓΘ {6 ΓΘ δ ΓΙΊΟΓΒ ὃ οὗ 
σο]α, δα Ὀγθαβιρ]αῦθβ, ἀπ οροηβ,ἷ ψῃϊοῦ ΑἸΘχδπᾶθν [86 βοὴ" οὐ ῬΒΠἔρ, ἐμ6 5 

8 Μαοραοπίδη Κίηρς ΨῈΟ τοϊρηθα ἢγβί διβοηρ [6 τγθοΐδηβ, μδα ᾿ϑἷς {Π6Γθ. Αμπὰα 9 ἢθ 
οϑῖη6 8η4 ΒουρΕῦ ἴ0 ἰ6Κθ [πὸ οἷν, ἃπᾶ ἴο 8ρ01] ἴῦ ; δηὰ 12 ἢ6 γῦχϑ8 ποὺ 80]6, ὈδοΒ 86 (Π6 

4 τηδίῖοσ τγ88 Κηονγῃ ἴο {Π6 οἰ Ζ6η9.323 Απά {ΠΟΥ 15 ΓΟΒ6 Ὁρ ἀραϊηϑὺ ἷπὶ ἰῃ Ὀ41116, δηὰ ᾽" 
ὃ Πα ἤρα, ἀπά ἀδρατγιθᾶ ὑἐβθποθ τ ἢ στοαῦ στίθῦ τὸ τϑίυγη 15 ἰοὸ Βαῦγίοπ. Απᾶ "6 {Π6τθ 

σ8Π|6 Οὴ6 σγῆο Ὀγουρπὶῦ Ὠἶμὰ (αἱ πρ ἰπῖο Ῥϑυβίβ, ὑΠπᾶὺ (86 ΔΓμῖ68, ἡ οἢ σθας ἰηΐο 1Π6 
6 Ιαπὰ οἵ Φυᾶα 7 σσοῦο ρὰῦ ἰο ἢϊρηῦ; δῃᾶ ἐλαί 1, γϑα8 ψϑηῦ ἰοσί ἢ 88 οοιητηδπᾶοτν ἢ 
τ] ἃ Βίσοηρ ἔοτοθ, δηα τγὰ8 ρυΐῦ ἴο Π!ρηὶ Ὀϑέοτγο ἴποπὶ ; ̓ 5 δπᾶ ἐῤαέ [ΠΟῪ σγῦ ταϑὰθ 
Βίγοηρ ΜΠ γΘΆρΟΠΒ, ἀηα πιδίθτῖδὶ, ΘΠ ΤηΔῊΥ ἢ 5ρ01}8 νυ ϊοἢ {Π6Ὺ ΒΔ ἴδ Κϑὴ ἔγοιῃ 

7 τ[ῃ06 Διηλἶθ8 (Παὺ 53 {πΠῸγ δὰ ἀδϑίγογβα; αἶβο ἐλαί {π6} δα μυ}]6α ἄονγῃ [μ6 Δρομι!- 
παίΐοη νυ ἢ ἢ6 ὈᾺ}} 35 ἀροη [Π| 4108 ἴῃ ΨΘγύβαιθμι, δπα ἐἠαί {ΠΟΥ 84 βυγτουηάοά ᾿᾿ 

8 [88 ΒΒ ΠΟΙΌΔΡΥ σῖτα Ὠρἢ γγ8118, ἃ8 Ὀθίουθ, δπα [18 οἱ Βοίμβυσβ. Απα ἰὺ οβδπὶθ ἴὸ 

εν. 1.---1Α(. Υ. : Ανουςὶ ἐδδὲ ἐΐπηα (καί). 3. γΑγ ] ] ἰηκ. 8 ηἰκῆ. 4 ογηἵίε βυά. δ φ)ὧαν ἰδδὶ ΕἸ γτηδίδ (τ 6 

χοδάϊς 1 πᾶν δἀορίοα, τἰ τ Ἐγ ἴσχεο μα δηά Κοῖὶ, ἰδ ἐν ᾿Ελυμαΐῖδι, δηὰ ἰξ ἴα βαρροτχίοα ὈΥ ΤΩΏΔῺΥ οἵὨ [δ ὕὉδεῖ δυϊμοτίτἶοα, 
[Ὠαὶ ἱα, 85 ἴδ: δδ [89 ργοροδβί (ἴοι ἰὰ σοῃσογμοὰ: Π1. Χ. 28. δδ. δ6. 17]. 81. ὅο. Α]Ἰά. Βοδίάδκ. ἔμ το πδα ἢ εἰέψ "" ΕἸ γτηδία, Ὃ 
ἐπ Ῥοσείδ ; 1 ττἋἑ8ἑς 86 πδῖηο οὗ 8 Ῥγουίῃοο. ΤῊ ΐ τοαϊης ἰδ δ]λὸ δυρροτγίδὰ 1 ἃ βΌΠΟΓΔΙ ΔῪ ὮΥ ῬΟΪΥΌ. (χχχί. 11) δὰ 
Αρρίδῃ (ὅ'νν., ο. 1χυἱ.}} ἐῶ [6 σΟΙΠΕΓΥ οὗὨ Ῥογϑὶδ δὲ ἃ ΟΥ̓ μτοδϑίν τοηονντθά. 

γοτε. 2, 8. -- δ Α. Υ. : ιλαΐὶ λόγο τσαϑ ἴῃ ᾿ξ Δ ΤΟΣῪ τσὶ οἷ ἰθτΏ 19, ῬΠοτοὶῃ Ἰϑέγε ΘΟΥΟΣΪ ΗΕ {πιδτρ., ὐϊεϊάς. ΟΥ̓. ἐν. 6, πῖβοῖθ 
40ο Α. Υ. τοῦδοσα ἰδ βδιὴηθ τοσὰ “" ΒΥΙΩΟΌΓ ""). Ί βηϊοϊὰδ (ὅπλα). 8.Α., τον. 9 (Ετ  ἔσδομο δἀορῖδ ἐμὸ δγίϊοῖθ 

Ὀοίοτο βασιλεύς ἴτουι ΠΙ. Χ. 23. δῦ. 41.) 1ὅ Ὑογοΐοτο. τ ρῃ, ἸΣΊΓΠΟΥ οἵ ἰὴ9 ΟἿ, Βανίπᾳ δὰ νδγοαΐος ἐπογοοῖ. 
Ὑοτα. 4-6. --ἸδΑΟῪ. : ομια Αηὰ ἴὮοΥ. Ἡ ρο. 16 Ἰρδυίηοδα, πὰ τοϊυσγηοά. 5 ΜΙ ΟΥΘΟΥ͂ΟΣ. 11 φσοϊηκὶ.... 

Φυάοδ. 18 8ο ψοηῦ ζογί ἥτεϊ (ἐν πρώτοις ΞΞ ἐμέν ῥγένιοι, 1. 6., 85 ἰοβάδσ). 19 τοδὶ βότποσ, τῶϑ ἀτί νοῦ δεν οἵ 

ἐλε ὕεια (Ἰοτὸ ἰδ δἰἰκῆς ΜΒ. δυϊῃοτί γ 70. ἐπ6 τοῦ 8 ἴῃ 816). 30 ὉΥ ἴδΠ9 ΔΥΊΙΠΟΌΣ, δοὰ ρόπος (δυνάμει. 1 τοΐοσα ἴὸ 
ΔΆΡΡΙΪο6 οὗ ντδτίουβ κὶ "ἀ3), δηὰ βίογο οἵ. 21 χοίίΐοῃ οἵ. Σ ἩἩΠΟΙΔ. 

γον. 1.---5.} Δ. Υ.: οὶ δβοῦμρ. Ψ4 οοξηρακθοὶ δυουΐ, 



Ι ΜΑΟΟΘΑΒΕΕΒ. δ0δ 

Ρ855 θη ὦ {Π6 Κίηρ Πραγαὰ 686 τογᾶβ, [6 νγῶβ δϑίοῃ,βῃϑα δηᾶ β80γὸ τηονϑᾶ ; απᾶ 
ἢ6 [00Κ ἰο 8ῖ8 2 Ὀ64, δηὰ [6]] 510 Κ ἴον στὶϑῖ, θθοδυβθ 1ὖ μδᾷ ποὺ Ὀθίβι] θη Ὠἶτη 88 ἢθ 

9 ἀθβίτοα. ὃ Απᾶ ἢθ γγὰβ ὑπεῦθ ὁ ἸΏΔΩΥ ΟΔΥΒ ; ἴ0Γ στοαῦ φτὶθὲ οϑίῃθ ουὐῸσ ΔΗΘῪ ὍΡΟΝ 
10 ἴτω, δηὰ Β6 ἐμουρὰῦ ὉπΠὰὉὖὺ Π6 βΒβου]ὰ α16.5 Απάᾶϊ δ ο4]]6ἃ ἴῸΓ 411 ἢϊ8 ἔγίθηάβ, δπὰ 

8814 υῦο ἴθι, 5166 Ρ ἀδρδαγίθιῃ ὃ ἴσου πῃ ΘΥ68, δῃα ΤΩΥ̓ Ὠδαγὺ [81] 6 ἢ Ὀθοδυδθ οὗ 
11 σατο." ΑμΑ] (μουρμλ πὶ ταγβ6]1, Τ]ηίο 5 τ μδὺ (ΥἹυϊαίίοι μᾶνθ 11 1 οοτμθ, δῃὰ 

τ δὲ στοδί Ποοα 12 ἐξ ἐξ τ Βογοίη μὸν 1 δὰ! ΕῸΣ 1 τγαὰβ Ὀουμίι]} 18 ἀπ Ὀοϊονθα ἴῃ 
12 ΤΥ ΡΟΟΣ. Βυΐί ποῦν 1 ΓΘιηΘΙΟΣ [6 6Υ01}8 ὑπαὶ 1 ἀϊὰ αὖ 6 γΌβδ θη, δα ἐλαέ 1 ἰοοῖκ 

811 (Π6 ν6888]8 οὗ ρο]α δῃὰ 3ῖνϑγ ὑπαὶ γγϑσγθ ᾿' ὑἐπογθὶη, δπα βϑηῦ ἴον 1ὅ ὑο ἀθϑίγοῦ 
18 τ7ὉἈΠ6 πῃ δηΐβ οὗ υᾶα τὶ πουΐ 4 οαπ86..5 1 ρϑγοοῖνθ ὑμϑγοΐογθ 1 {Π|8ὲ ἔοσ [Π:686 

{π᾿ ΡΒ δ (Π686 ὑγοῦ]68 πᾶνθ ΘΟΙῺ6 ᾽᾽ ροπ τὸ; δηᾶ Ὀθ8ο]ά, 1 ρϑγίβῃ ἐπσου ἢ στοδὺ 
14 στὶοῖ 'π 8 βίγϑηρθ ὅπ. Απὰ δα ο81]6ὰ Ὁ ἴον ῬΔ1]Ρ, ομθ οἵ [18 ἔγϊθπάβ; δῃὰ ἢ8 
1ὅ τοϑᾶβ ἴῃ 31 ΓΌΪΘΡ ΟΥ̓́Θ 8}}] ἢἷ8 Κἰησάοιῃ.3 Απα ἢ6 33 σᾷνϑ εἰμ [86 οσόνσῃ, 8ηα ἢ8 

ΤΟΌ6, 8η4 [16 35 βἰρησί, ἰο [86 ὁπᾶ ὑπαὺ 6 ταῖσιν συΐϊάθ ἢΐ8 βοὴ Απθοοδβ, δῃα ὑγαῖη 35 
16 δῖπι υρ ἴον δ6 Κίῃράοη. Απα (Π0 55 Κίησ Απιοοῆυβ αἰοα {π6γο ἴῃ [06 δυπαγοάᾶ 
17 ἴοτῖγ δῃᾶὰ πίη γϑᾶῦ. ἀπὰ πῇθὴ 1, γ8ῖβ Ἰθαγηθα 3. (Πδὲ (86 Κίῃρ νγ88 ἀθ8α, ἢθ 

βοί 9 Απθοομαβ πὶ ϑ0η, σγοια ἢ Πα ὑΓ]η6αἃ ἋΡ 88 ἃ γου!, Ὁ ὑο τϑῖρτι ἴῃ 8 βίθδα; 
πα Ὠϊθ πϑῆηθ ἢθ 0110 Ἐπ ραίου. 

18 Αμά (ἢ 6γ οἵ [86 ζοτίγ688 55 βδυΐ ὑρ ὅ2 (Π6 1Βγ86]11ὁ8 τουπα δρουῦ (Π6 ΒδῃοίθδγΥ, 
19 ἀμᾶ βουρῃηὴὺ αἰνγαγβ ἐλδὶγ πυγί, δηα (86 δβἰγθηριπθηϊηρ οἵ (86 Πποαΐμδθῃ. ἀπᾶ Ψυᾶδβ 

ῬΌΓΡοΒρα ὅδ ἰοὸ ἀδβίγου ἔθει, δηᾶ δ᾽ 8116 ἃ 411 (Π6 ρΡΘΟΡΙ6 ὑοσοίμον ὑο Ὀθδίθρθ ὑΠ6πὶ. 
20 Απὰ ὅ5 16 οδπιθ ΟρϑίμοΡ, δη θεβίοσρα ὑΠμθῖὰ ἰπ [Π6 παηᾶτοα δπᾶ ἢ ο ἢ γϑαγ, δὰ 
21 6 τηδᾶθ βμοοιίηρ ἰονοῦβ πα οὐλδῦ Θηρίη68 δ ἀρδϊηδῦ [ῃθ. ΑἈπά βοιη6 οὗ [Π6πὶ 

οϑιὴθ ΤΟΥ ἔγοπι ὑπ6 σοπΗποιηθηΐ, δῃὰ ἀπίο ποῖ οογίαϊῃ οὗἨ [Π6 Γ ἀΠρΟΑΪΥ πεθη οὗ 
22 ἴβγϑ6ὶ Ἰοϊπϑα ὑῃογηβο]υθβ; δηὰ ὕδον νγϑηῦ ὑπίο {Π6 Κίηῃρ, δπα βαϊα, Ηον Ἰοηρ δ 6γθ 
28 τοὺ ϑχϑουίθ Ἰυαρταθης, ἢ ἀμ ἀνθηρθ ΟὟΓ Ὀγθίμγθη ἢ ὔΘ 78 γ6 Ὑ76}1} ρΙοΘαθθα “Ὁ (0 

ΒΟΡΥ͂Θ (ΠΥ [λίΠοΓ, δπᾶ ὕο ψ8}Κ δοοοσζαϊηρ (ο ἢἷ8 ογάβυβ,"ἢ δπα ὑο ΟὈΘΥ͂ Ϊ8 οοτητηδηά- 
24 τηϑπίβ. Αμπᾶ ἴο γ᾽ (818 οδιβθ {8:9 ΒΟἢ8 Οὗ ΟἹΓ Ρ60ρ]6 ΘηοδιηρθΘα δραϊηβῦ ὑπ9 ΖοτίΓ688,"2 δπᾶ 

ΟΙΘ “5 8116 ηδίθα ἔγοσῃ 8 ; ΤΏΟΓΘΟΥΘΓ ΔΒ ΤΊΔΩΥ͂ Οὗ 118 848 ἴΠ6ΘΥ ἸΙρ θα οα “' [Π6Υ 58]6ν, δμπὰ 
25 ΟἿΓ ᾿ΠΠ ΟΣ ἴΆΠ66 γγ1ἃ8 Βρο]]6ἃ.5 Απά [ΠΘΥ̓ βιγοιομϑὰ ποὺ “6 ουἱ ἐῤοῖγ πδπα αραϊηβί α8 
26 οη]γ, Ὀαὰὶ 4180 ἀραϊηβὺ 411 (μεῖν Ὀογάθσβ. Απα ὑϑμῃο]ᾷ, (8 ἀΔΥ διὸ [Π6Υ Ὀοβίορίηρ “ 

{86 [ΟΓΈΓΘΒΒ 58 αὖ Ψογιβδίθιι, ἰο [ΚΘ ἰἰ ; δῃᾷ [786 βαποίιαγυ “᾽ δὰ Βοίμβυσα ἤδνθ ὑΠ6Ὺ 
27 ἰοτῆθα. Απα ὅθ [ἢ (ποὺ ἀοβί ποί δηϊοῖραῖθ δ᾽ τἤθηὰ αὐ οΚ]γ, ΓΠΘΥ Ὑ01}} 40 σγϑαῦθν 

ἐλίπισβ ἰὮδπ [Π686, δπα ὑποὺ γγ}1Ὁῦ ποὺ Ὀ6 40]6 (ο ταβίγαϊῃ {π6}1.55 
2. Απαδδὲ ψῆθῃ (Π6 Κίηρ ποαρᾷ ἰυ,5 ἮθΘ γγὰβ ΔΏΡΤΥ, πὰ σαίπογϑα ἰοροίθοῦ 81] ἢ18 
29 ἔτ ηα48, δπα δ΄ [Π6 σοΙητΔ 6618 ὅδ οὗ 18 δίων, δῃὰ [8086 οὐϑὺ δ 17Ἀη6 Ποτβο. δ ΤΈΘΓΘ 

ΘΟΆΠ.6 150 πηίο ᾿ἶπὶ ἔστοσῃ οὐ ΚἰΠρΆΟΙΩΒ, δμα ἔγοιῃ 18168 οὗ [Π6 8688,ὉὉ ὨἰτΘα 80] 1618. 

οι. 8,9. --1 Α.Υ͂.: Νον νθῃ. 8 ἩὨΘΓΘΏΡΟΣ δ6 Ἰδίὰ λέγει ἀοτσα ρου λία. 8 Ἰοοϊεοὰ ζοΓ. 4 Απὰ [6.9 
ἢ οοπεποά. δ ηἷρ ατίοΐ τνδδ ΘΥ̓Θ᾽ ζΟΣΟ δῃ ἃ ΠΔΟΪΘ. 8 τορρλθ δβοοουμὲ.... δῃομ)ὰ ἀϊΐθ. 

γειὰ. 10-12. --ἸΤ Α.Υ.ὔ : ῬΒοσοίοσο. 8 ΤῊο 8160 ἰδ βοῃο (οἴ., ἴο0Σ δ δίχα ϊδσ οχργοδείοῃ, θοῃ. χχχί. 40 : Ὅδβῃ. ντἱ. 18). 
9. ἐλ οἱ (11ξ., 4ιὲ8 ἰοφείλεν, οὐ 7ἰ2 αἰθοαψ. Ἧς ἴο]1 ΠΒΟΔΡΕΌΓΣΟΙΚΘΙ) [0 σέγν 6810. 10 τνλξ ἢ τγκοὶζ (11ἰ.. δαϊὰ ἐο τὴν 
ἀεατί, πὶ 111. Χ. 28. δῦ. 4]. ΑἸὰ. οὐἶδ μον), Ιπἴο (ἕως, ἰἱ. 6., αὖ γν α5). 1. 8ηι, 153 ἀοιο κτοϑὲ δ βοοῦ οὔ ηπίξεγῳ ([8Φ 
ἰδ] ἰοα δ΄ῖὸ σοστοοὶ 88 ἃ κίοβδ, Ὁ ἸΟΣΘ ῬΡΓΟΡΟΣΙΥ ὈΘΙΟΩς ἰῃ 8 ΘΟΙΒΙΩΘΏΑΣΥ ἐδδῃ ἴῃ ἃ ἰχϑηνδι οι). 15 Ὀσυαμ [0] (χρησ- 
τός). 34 (Νοίδίηκ ΣοΡγδδοπίίηκ “' ότο 3 [6 ουχιὰ ἰῃ ἴη6 ατθοῖκ.) 18 ογιὰδα ἰοχτ. 16 Χσυάοεα νἱδπουϊ ἃ ὁ 80 
(διὰ κενῆς, οἶΐδη Τουσπὰ ἰπ ἰμ9 χ Χ. 88 διὰ κενῆς πράξεως. Τῃ [806 οἰαδοῖοα ἐξ τηοδηΐ, τοῖδλον, ἐσέέλουξ γεδμίε). 

γοτε. 12- 16, --- 7 ΟἸεϊεῖοα ὈΥ 111. Χ. 28. 44. 11. 1. 6ο. ΑΙΔά. 15.Α.Ψ. : ἐμία οαῦδθ. 9 τ οόξοο (εὗρον. Ὁ ΤΏΘΩ 
“δ ]οὰ "6. 41 Ψ ΏΟΙΩ Ὦθ τηΔάθ. 33 Τρ 8]. 35. ογπίία ἮΘ. Ἥ ΛΙῚΣ (ἸοΥΘ ομρῃδίίο ἴο 68 γο ὑπὸ δείϊο]6). 26 ὡς 
βουϊὰ Ὀσίπκς ΜῈ (Βασὸ ἀγαγεῖν, δηὰ 10]]ονοὰ, ἰπ [9 ποχὺ 1ἶπο, Ὁ ἀκθρέψαι) . . .. που ΣΙ 8Ὦ. 

γοσα. 16, 11. -- 4. Υ.:8ο.. ΞΠΙ͂ΝοΟν. 55. Κπον. 359 ροῦ:υρ. 80 Ὀχουσῦ ὉΡ, δείπε', γουῃᾷ. 
γεσα. 183-20. ---δϑί ας Υ.: Αὔουΐ ἰηἷδ ἐἶπηο (καί) ἐπον (δ γοσθ ἰὼ (ἰδ ἴοτνοσς (ῸΣ ὉΠ ΪΖΟΥΤΑΙΥ͂, 1 οὔδησο. ΟἹ. ἰν. 41, εἰ 

Ῥα:5ἴ,). 833 κπιὸ ρ (εὐπείμσμηι Γπεδαπί, ΠΥ ΔΌ1]). 88 ὙΓποτοΐοτο ὅ., ρυτροδίηῃρ. 58 ογιδ δά. ὃὅδ30, δὅ6 χηουπίδ 
ἴον δοιὶ (βελοστάσεις. (οά. 111. 466 βελοστασία, ὨΪσἢ ἔοστῃ ἰδ ἰουπὰ ἰμ ῬΟΙΪΥΌ. Ιὲ 'τῶδ δῃῃ δ κΚ᾽86 905 ὩΣ  ἰῊρ τα δβαὶ}66) 
“νον 8ϑηᾷ οὐλδγ οπαίηθο (μηχανάς). 

γετα. 21- 24. -- δ ΑΟΥ. : Ἠοναἱ! εεγέαίὶπ οἵἨὨ ἔΒ61 ἑπδὲ τότο Ὀοαϊοχοὰ μοὲ ἰοσέδ, ποὶο Ὑβοῖ βοῖθθ. δὅκζδϑ (ηρ᾽ τοὴϊ ἐξ δε. 
89 (ποιήσῃ κρίσιν. Οοἀᾷᾶ. 111. 23. 44. 62. ανο ἴον [δ ΤΟτπΙΟΣ, ποιήσεις, τ ΕΙΘὮ ἐδ ρῥχοΐοττοα ὈΥ τί πὴ, 88 τοτο ἐπ δοοοσὰ- 
Δ τ τ ἐλ ὑδαροὸ οὗ {Π0 ΟΕΧΧ, Βα οἵ. ῶ Μδοο. χίγ. 18.) 40 ἤπγο ὈδΘΏ ᾿ ΠΠΙηρ, 41 40 δὲ ἢὸ ψουῃ]άὰ Πδτο τι. 
42 ον τυ ἰοὰ οδδιθο ἰΠΟῪ ΟὗἨ ΟΡ πδιίοῃῃ Ὀθδίοχζο (1 δἀορὺ περιεκάθηντο, πὶ ΒΥ σκολο δηὰ Κοὶϊ, ἔγοτα Χ. 28. δ2., ἀπά δο, 
ἴοο, δέτογυσασάδ, ἡἠλλοτριοῦντο, ἴτοτα 1Π]1. Χ. 23. 44. Δῃρὰ τιοδὲ οὗ ἰπο Μ853., ἰπ ρμίδοοθ οἵ περικάθηνται δηὰ ἀλλοτριοῦνται 
Τοδροοίγοῖγ, οὗ ἴΠ9 ἐαχέ. χες.) 9 ΟὟΤΟΣ. 48 τ. 46 οου]ὰ ᾿ἰσὰξ οἱ. 46 ρρο!!οἀ οἷν ἰημογίδηοθ. 

Ῥεῖ. 226-21. -- Ὁ ΑΟΝ. : Νοίτίπος Βατὸ ἔθου δβίγοξοῃοά. Ἃ4ἧ1 (8670 παρεμβεβλήκασι, ΜὨΪοὨ ἰ8 ἃ ΒιίζοΏΔΟΣ πψοξὰ ἔθη ἴΠ 9 
ΘῺΘ υἱϑοὰ δὲ γὸγ. 24. περιεκάθηντο.) 48 ἴοννοσ (οἷ. γον. 18). 40. ἰξ : 9 ΒΑ ΠΟΓΌΔΙΥ δἰκο. δ0 ΨΥ ΘΥΘΊοΓΟ. δὶ ῥτο- 

ται (ἰ. ο., ζεὲ αλεαδ ο7). 8 ΠΟΙ (Π6Σ ΒΗ Δ]} που... . ΓΏ]Θ [Βοῖ (κατασχεῖν αὐτῶν :ΞΞ λοία ἐλόηὶ πὶ ἐλδοκ). 
γοτα. 28, 29. --- 5. Υ.: Νον. Μ ἀἔἕῴὼ. δ(καί, νεῖ ἐμ ζοἸ]ονείπα ασείοὶο, ἴα οπλιοὐθά ὉΥ 111. Χ. 44. 62, 00. ΑἸὰ.) 

8 ξερίαϊμθ. ΦδΤ ἐμδὲ δὰ Ἕμασρὸ οὗ (Εἰ ΠΕΡΙ ὅπ). 8 (κ΄ [89 χοίῃβ,᾽" ἱ. 6., οὗ [0 Ποσδϑθδ οὗ ἴδ δῖτῃγ.) δ᾽ 8668 (Ρ]0Σ.), 
δαὶ οἵ. 



00 ΤῊΒ ΑΡΟΟΘΕΥΡΗΑ. 

ϑὺ Δμὰ 1 1Β6 ΒΌΩΡΕΓ οὗ [ἰβ8 ἴογοθβ ἢ τδβ 83ὴ δυπᾶγοα ἱπουδαηᾶ Τοοΐπηοη, ἀπ {ΘΠ 
81 τῃουραμᾷ Βογβθῆιθῃ, δηα ἔγοὸ δπαὰ {ΠΥ Θ᾽] ρμδηΐβ Θχογοϊϑϑα ἴῃ ὃ ὈΔι116. Απὰ (δον ὁ 

ννοὐδ που σὴ Ιἀυπ)αα, δηα οἰ οΠ6α ἀραϊπεὶ Βα ἤδαΓα, δηα ἔουσῃί δ ΤηΔ ΠΥ ἀλγβ, δηὰ 
ταϑκὶθ " δηρίη68 Οὗ τσαῦ ; δπᾶ {Π6Ὺ Ἶ σλπη6 οὔ, ἀπά Ὀυγηύ ὑπ τ ἢ τα, δπὰ ἰουρὰὶ 

82) τ] δῆ! γ. Απα5 Ψυάδ8 τοπιονοϑα ἔσοπι {Π6 ἰογίγοββ, ἀπά μ᾽ ἰοΠ6α πα ΒΦ. ΒΖ ΟΠ τα," οΥῈΣ 
δ ἀφαϊηδι [86 Κιηρ᾿Β δγηγ. 5 Απὰ {πΠ6 Κὶπρ το86 ΘαΙΪῪ δπα σοιηονυθα ἢΐ8 ἉΓΤΩΥ͂, ΘΑσῸΣ 

ἴοτ {Π6 ἔγαγ, τοαγὰ ΒΘ Ζα Ασα ; ἢ δπα (86 80] 16 ΓΒ τηδθ γοϑαν ἴον } Ὀδι,16, δπὰ 
84 βουπάοα (Π6 ἐτυμπηρείθβ. Απᾶ ἰο 1Π6 οπᾶ ἐδεν ταὶρὶ ργόνόῖκθ 125 [η6 6] ρμδπίβ ἴο ἤρὶιϊ, 
8ὅ {πον βῃονρᾶ {ποῖ ἰμ6 Ὀ]οοά οὗ σταρϑβ δπᾶ τυ ρουσῖθβ. Αμὰ 1 {Π6 0 ἀἰδιτι θυίοα "Ὁ 

[86 Ὀοδβὶβ δπιοηρ [6 ΡΠ αΙβηχοβ. δ 8 πα ΤῸΥ ΘΥΘΓῪ Θἰθρδηῦ [ΠΘῪΥ ΔρΡοϊπιθα ἃ [Βουκαιά 
ΤΆΘΏ, ῬΥΘΑΙΙ Πρ ΟΠΔΪἢ ΔΓΠΊΟΓ, 8 ΟΠ ὑπο ἢ 6848 Πα] πηθίβ οὗ ὈΓΘΒΒ ; Δπα ἴ0Γ ΘΛ ΘΓΥ δεδβί 

86 ὑβογθ Ὁ ΓΘ δρροϊηἰθα ἦνγο Βυαηάγοα οἰιοβθη Πογβϑιῃθη.} ΤΉθθ6 τγογο ὈΘἔογθμδηα, 
ὙΒΘΓΟΒΟΘΥΟΙ ἴἢ6 Ὀοαδβὲ τγ88 ; ἐπα ΠΣ ΠΟΙΒΟΘΥΟΓΡ ἰΐ δ πθηΐ, [ΠΟῪ πϑηΐ 4150, πὰ ἀδ- 

87 ραγίθα ποί 15 ἴγοιη ἢ. Απᾶά ὑροὸμ {πο πὶ οτΘ Ὁ βίγοῃρ ἰοῦγογΒ οὗ νγοοά, πο 
οΟΥ̓ΟΓΘα ΘΥΘΓΥ ΟὯ6 οὗ (Π6 ᾿θαβίβ, απά σσοσὸ θουπὰ ἀροῃ Πῖπι ΟΥ̓ σεγίαΐτπ ΘΟὨ ΓΙ ΝΆΠΟΘΒ ; 
δα 5: Ἴροη ΘΥΘΓΥ͂ ΟΠ6 ΘΓ ὕγὸ δηα {Π|ΓῚῪ ΒΟ] 16 ΓΒ, 5 (πὶ ἐοαρηῦ Ὀροη {Π 6 πὶ, ὈΘ6 1465 

88 Πἰβ [πα ΐδη ἀγίνεον. 5 Απαὰ (6 τοϑῦ οὗ [Π6 Βογβοίμθῃ {Π6Ὺ βού 33. οἡ (18 8146 δπά οὴ 
{πδὶ 8146 οὐ (Π6 ὕτγο τΐηρβ οὗ {86 ΔΓΙῚΥ, 0 ΠΑΓΆ88 ἐλθ ὁπ ἈΠ ΒΟΡΥΘ 88 Ργοῖθο: 

89 ἴοι ἴον {Π|0 ρβδίδηχοβ Απὰ “5 ἤθη {Π6 βὰπ βῆοῃηθ ὥροη (86 58}}16]48 οὗἨ ρο]ὰ δηὰ 
40 Ὀγαββ, {π6 τηοπηϊαἶη8 ρα] δίθηϑα 77 ἘΠ σον ἢ, ἀπ Βῃοπο ὁ Π|Κ6 ἸΔπὴρ8 οἵ το. Απὰϑ 

Ρϑιῦ οὗ {Π6 Κίπρ᾽Β ἈΓΙΩΥ βργοδα 156}{ οὔ ὑροὴ Ὁ 16 Πρ τηουπίεβϊηβ, δηα ρμασὶ οἢ 
41 {Π6 Ἰον ]απὰ8 ; δῃά (Π6Ὺ οαπηθ οἡ ΘΟ ΠἀΘηΥ 8 δηᾶ ἴῃ ογάοσ. Απᾶ 3 4]}] {μδὺ ᾿οαγά 

[86 ποῖβθ οὗ ἐδμοὶν τυ ἰταᾶθ, δηα {ἢ 6 τϑγοβίην οὗ {Π6 ταῦ εἰς ἀ6,53 Δηὰ {Π6 β γι κιησ 
᾿ρεῖμογ οἵ {86 ΘΑΡΟΙΒ, ΓΓΘΙΙὈ]ρα ; ὅ5 ἴογ (Π6 ΔΓΙΩΥ ἵν88 ΥΟΓῪ ρστοδύ 8ΔΠη64 τΩΊΡΉΪΥ. 

42 Απὰϑ 7υἀδ8 ἀπὰ ἢΐ8 Δγπιν ᾿ὅ ἀγχοῦ ΠΟᾺΡ ἴο Ἦ Ὁ8|116 ; δηᾶ [Π6Γ6 [6]] 8. οὗ 1Π6 ΚΙπρ᾿β 
48 ἈΤΙΤΩΥ βἷχσ μυημαγοα θη. Αἀπᾶ Ε]ΘΆΖΑΥ Ανάγαηῃ ρογοοϊὶνθά οπα οὗ ἴῃ6 Ὀδαββ (Πδὺ γγᾺ5 

ΔΤΙΩΘα τῖτἢ τον] ΔΓΤΏΟΥ, δηα Ῥ γἃ8 ὨΙρῆ ΘΓ (Π8ῃ 8}} {Π6 οέλόν ὈΘαδβῖβ, δῃα ἢ6 ἀρροαγοὰ 
44 85 (πουρὴ {πΠ6 "' Κὶπρ τγᾶβ ρου ἢϊτη. Απὰ δδ ραγῦθ [ἰβ 116,3} ἴο (Π6 6 πᾶ Ὺδ ταϊσὶιὶ ἀ6- 
4δ Ἰἴνον ἢἶβ ρβϑορίθ, απὰ ροϑῦ ἔονῦ Ὠἰπιβ6] δ οἰθγῃαὶ Κ᾿ πᾶηθ. Απα “5 [6 σϑὴ ὍΡΟΙ Εἰπὶ 

ΘΟΌΓΑΡΘΟΙΑΔΙΥ ἰηῦο ὑΠ6 τηΐάδὺ οὗὐἨ [ῃ6 Ῥῃαίδηχ, δηα ρυΐ ἰο ἀθϑαίῃ ἰο [86 τγῖρῃι μαῃά 
4606 δῃηά “' {Π6 ἸοΓ ; δηὰ “' 1Π6Ὺ σσογὰ αἰνί θα ἔσομαι ἢΐπὶ οἢ ὈΟ δ᾽ ἀθα.5 Απάὰ δ εἰ!ρροὰ 

ἷῃ “ἴ Ὀηᾶοσ (6 Θἰθρῃδηΐ, δῃὰ βί Ὀ0Θα Ηἷπὶ ἔγομα Ὀθηθδῖ," δηα 5]6 νν Ὠἶτα δπᾶ με [ε]] 

Ψον. 80. --Τ Υ.: δο (δ. 5 ΔΥΥ. δὃ εἰδότες, ΠοΙο «᾿ὐϊεα ἐπ. 
οι. 81-84. --4ΑΟΥ.: ΤΏοδο. 6 ἩἘὉΙΘἮ (ΠΟΥ δοαδδιιϊοά. 4 πιδκίης. τ νυ ἴπογ 07) Βείλεωγα. 8 ὕροξ 

1816. 8 ΒδιΖδοδδσίο (ας θ8. δηὰ ΟἹὰ [δὲ.. δὲ ἰἴ τοκροοῖα [6 ἱδστηϊ ΔΙ] οὩ). 19. διὸ (ςοΐ. τος. 88). 1: Τρ ὦμ 
κίης, τίσίῃς ΥΟΤῪ ΘΑΣΙΥ, τπλγομοα ἤοτοεὶν τοί (ἐν ὁρμήματι αὑτῆς ΞΞ ἐπ ἐϊ5 δαβέγπεῖι, ἱπιροίμοείίν. 1ὶ πῶδ ϑακοσ ἴον ἰδ 
ἴσχαγὴ Ὠἰκ μοδὲ ἐονασὰ Βαδιίμπδομαγίδα, μοτο Αἱ δσιμΐθδ τηδὰθ ἐδ πὶ ΤΟΘᾺῪ ἴο. 2 παραστῆσαι, ἰὁ ὄγὶπ α΄ [0 οπεὶΣ εἰάε δὰ 
80 δἰἐμιμίαίε, ἐπεοουταφε. Ὕα]ᾳ., ἀεμεγεᾳ. 

Ψοχα. 86, 86. --- ἸΣΑ. Υ. : Μοτϑογοσ. 16 αἰνίἀ δὰ, 15 ἀγτηΐοα (φάλαγγας ; φάραγγας, 1Π|. 62. 71. 14. 243. ΑἸά.}. 
18. αγιηοὰ τ] οοαδίδ οἵ τρδὶὶ (ἐν ἁλυσιδωτοῖς, ργοοοαο ΌΥ τεθωρακισμένους), ἀηὰ τοέά ΒΟΙΠΙΘΌΣ οὗ ὈΣΩΔΘ ΟἹ ἰποὶτ Ὠεθὰε: 

δὰ δεορίάε8 ἐΛΥΣ ἴοΓ ΘΥΟΤῪ Ὀφακὶ τρεγα οτάδί πο ἅνο ῃυμάγοά πογβοίμθη οὗ [6 Ὀσδῖ. Ὁ ΤΏοδΟ ἩΕ͵ΤῸ γεσάψῳ αἱ σταῖγ 
οοεδδίοη (πρὸ καιροῦ -:-Ξ δείοτνε λα ἐΐπιε, ἰ. 6., (6 Ὀαἰ16, δὰ πόποα ἱπ ῥγουίου ὀχογοίδοδ, διὰ οὐ (6 τιδτοΒ). 5 ἧς 
δεαεί. 19 ηοί(ον ἀορασίϑα (0 γ. 

οτα. 87, 38. -- Ὁ ΑΟΥ͂. : ἐπ Ὀδαλαὶ ἐσεέγε ἐλέγε. 31 οὗ ἔοι, αμα τόσο κἰτὲ ἔρδὲ υθἴοόο ἔθϑσὰ τε ἀσγίορα : ἐλέγε Ἰσεγέ 
8100. 53 ΟΥΟΣῪ ΟἿΘ ἔνο διηὰ ΠΙΣΕΥ ΒιΤΟῺ Κ τηθ ἢ (δυνάμφοως 8 οπἰἐἰεὰ Ὁγ 11]. 62. 71]. α]. Οο. ΑΙά4.}. 35 [ὴ9 Ιπάΐδη (δεὲ 
τυ ]οά Ἀΐπι. 3.4. ΑΛ ἴον ἰδὸ σοιπηδηῖ..... βοῦ ἔποπι. 35 δΔηὰ ἐμδῖ κἰάο (ἔνθεν καὶ ἔνθεν) .... δἰ... .. μοτίκ οἵ [Ἀ9 
Βοδέ, κἱνίης λει οἰσῃσ εὐλαὶ ἰο 40 (κατασείοντες, Ἰ᾿ἰϊ., το Ζλαζε ἄοιρπ, ἰλγοῖιο ἀοισθβ. ΤῈ6 δαῦ]ρος ἰ5 ἰδ6 Ῥεζϑοὺς πῦὸ 
Διτοηροά ἰῃ9 ογάος οἵ ὑαιξϊο, ανὰ ἐμὸ ῥγοδεηξ μδτιϊοῖ ρ]θ [6 υδοὰ |ἰκὸ ἐμ ἰωδη. ἴῃ 1δεῃ. Οἵ. ἩΓίθοσ, Ρ. 846, δ 4), δοὲ 
Ῥεΐηρ Βαστιοαβοὰ 41} οὐδσ διρϊάδι τὴ 9 γβῆκβ (καὶ καταφρασσόμενοι ἐν ταῖς φάλαγξιν, 11ξ., απα ἐο »τοίεοί ἐἈσνπαοῖτε ἐπ ιλ6 
Ῥλαίαηζει, '. 6., {1 96 Π|60 ῬΟΣΡΟΠΝ δρόκοη οἵὗ Ὀεΐίογο, ἴΠπ8 σοπιπιλπάοσα ἡ] ἴδ οἷν πιθ, οὶ ἐπθ Πουροσῶεη. Ἐσίἐσεο ο Τὸ 
οοἶτοθ φάλαγξιν ἔτοτῃ 111. Χ. δδ. δ6. 62. 106. ΟἹὰ 1Δὲ. ὅγε. ; ἑεχέ. τες., φάραγξιν, ἈΠῸ τοράϊης ἐδο Α. Υ. ποίϊίεοα ἴῃ (ὨΦ 
τοῦταὶη : ἀεϊεπα θα τοίλ ἐλε οαἰϊεψε). 

ὕόογα. 89, 40. - ΞΑΟΥ͂.: Νον. Π κἰϊεἰετοά. 38. βηποά. 15 80. 89 ϑοΐπκ σργοδὰ ὩροΣ. 81 ὁ ἐδηο τ] τε 
δείοιο (τὶ Ἰσκοῖο σϑοαίνοθ τά Ὀοΐοτο ταπεινά ἴτοιῃ [Π. Χ. 238. 44. δ6. 14. 93. 106. 38. σο.), (ΠῸΣ τολτοοὰ οἱ μαίοἷν (ἀσφα- 
λῶς. ΤΏΟ νυ ]κ. 8Δ6 σας, πὰ ἰδ οἱ] οτοὰ ὉΥ πιοδὺ σοτητηθηίδίοσβ. Ἀοτο ῬΓΟρΡΟΣΙῪ ᾿Ῥΐι ατίσημι δυὰ Καὶϊ, οσηΜήςπίετ, 

ο Ρεαε). 

ΠΡ 41, 42. -- 5. Α. Ὑ. : ὙΠατοΐοσο. 88 ΣΟΙΊΡΘΗΥ (πλήθους, δὲ [υδί Ὀοίοτο). δὲ τρί πκ (σνγκρονσμοῦ) οὗ ἐθ6 

ΒΑΙΏοΘΒ, Μοτο πιογοὰ (Ἰϊ1., φλαζεη). 828 ΤΏση. 86 Ἰηρδί. 8Ὶ ραν, απ οπμίεγεα Ἰοῖο. 8δ᾽ Ἰπογοὸ εἰδίῃ. 
Ψον. 483. --- 8 ΑΟΥ. : ΒΕ. αἷδο, ξιγμαπεα ἈΘΔΥΔΥΔΉ (60 ἰσπέ. γέρο. 1 19. 28, 64. Δ]. 00. Ξγτ. Φοβορῇ., αναραν: Χ. δδ. ἱ., 

ανραν. ΟἿ. ἱ!. δ), Ῥοτοοϊ νης ἐμὲ... .. διτηϑὰ Ψἱ ἢ τουδὶ Βασηϑδα, (Εν αδοῦο δορί θώραξιν βασιλικοῖς ἴτοτι 1Π. Χ. 23. 
44. δδ. α]. ; ἐσὲ. τες., ἴῃ κἰῃᾷ.). 40 (Πὁ0 τοεῖ, δὰ κυρροκίης ἰμδὲ (ὠφθη. ΤΏ δι Ὀὖθοξ ἰδ τὸ θηρίον) (Πο. 

ψετο 44-46. --Ὰ Υ : ραϊ Ὠἰπ66}7 ἰὼ Ἰοοραγὰγ (866 Οο»".). 43 Εἶπι  ρογροῖι δ. 4) Ἡποζγοΐοτγε. 4 τσουξὰ 
ν νον Ὀδίε6, δἰαγίηρ οΝ.... δῃηὰ ὁπ. 46 δο ἰδ. “6 ([μἰ., ἀίίλεν απη ταϊιλετ.) 4“ ὙΓΗΪςὰ ἀοῃθ, δθ οτγορὶ (καὶ 
εἰσεδν). 45 τχυσὶ δἰτπὰ ὑηᾶοτ (δο (πο Υυ]ᾷ., δυρρολμὶέ δε, Ὁ ἰδ ἰδ ἂχ. υπΌδυδὶ οπιρ᾽ ογτισπὲ οἵ ἐπὶ γοτὺ, διὰ πουἹά ὃ 



1 ΜΑΟΟΑΒΕΕΒ. δ07 

47 οἡ {16 στουηᾶ οὐδοῦ ἢ Ὠΐπα, δηα ἴΠ6 τὸ ἢθ ἀἰθά. Απᾶ ψῇθῃ (ΠΟΥ βανν 2 (86 βίσθηρίῃ 
οὗ 1π6 Κίηρ, δῃᾷ {Π6 ἱπηρούυοβεςυ οὗ [6 Βο] ἀἴθγβ, [ΠΘῪ ὃ ΓὈΓΠΘΟ ΑἸ ΤΑΥ ἤγοτη ἢ 61}. 

48 Βυΐῖὁ (Β9 Κίηρβ δύων δ ψθηΐ Ὁρ ἰο “6γυβαίθαι ἰο τηϑοὺ ὑπθὰ. Απᾶ ἴ}6 Κίηρ 
49 Ὀἱ ΟΠ Π6α 8 ἐδηῖβ δραὶῃδὺ Φυάεα, δῃὰ ἀραϊηϑί τηοαη ϑδίοη ; δηᾶϑ πὶ Ποῖ (Βαϊ 

ὝΟΓΟ πῃ ΒοίΠβυσα ἢ6 τη846 ρ6Άς6 ; 8πα Ἶ (ΠΟῪ οϑτηθ ουὐ οὗ (Πα οἶΐζγ, Ὀδοϑιιβ6 ΓΠΘΥ 
ιλὰ πο ῥγον βίομβ ἴσα ἰο ϑηάυγο (Π6 βἷθρε; ὃ 107 10 88 ἃ Ὑϑδγ οὗ γτϑδϑὺ" τὸ ἰδθ 

ὅ0 ἰαμῃά. Απά "Ὁ τ86 Κίηρ ἰοοκ Βεοιμβυγα, δηὰ ἀθιδὶ θὰ 1: ἃ. σαστίβοη ὕΠ6γ0 (0 Κθθρ ἰΐ. 
ὅ1 Απὰ δε θεβίοροα [86 βϑδ πο, ΔΡΥ ΤΏΔΏΥ ΟΔΥΒ ; δηα ᾿δθ βοῦ ὉΡ ἴθ Γθ ὑΟΥΤΘ ΓΒ [0Γ Βῃποοίϊηρ, 

δηῃά δηρίηθ8 δηα τηδοϊῖπ68 12 (0 σδδὺ γα δπα βίοῃϑ, δηἃ βοουρίοῃβ 15 ἰο οδϑὶ ἀδγίδ, 
ὅ2 84 8β]ησβ. Απάᾶἷ {Π6Ὺ 4180 τηδθ δῃρίηθ8 ἀσαϊηϑί (μον θηρίηδβ, δα ἔουσῃῦ ἃ Ιοησ 
8 υη6.5 Βΐ {Ποὶν πλασαζίμθ8 χοῦ ὙΥἱ πουῦ ῬΓΟν ἸϑίοἢΒ, Ου. δοοουηΐ οὗ 118 Ὀοΐπρ (86 

ΒΘΥΘΉΓὮ γθᾶγ, πὰ {ΠΟῪ το δα ἰακθῃ γοίυσο ἴῃ πάπα 8 ἴγομι [η6 Ὠϑαΐμϑη, δα θαίθῃ 
ὅ4 ἀρ (Π6 γϑβίάιιβ οὗ {Π6 βίογθ ; δῃᾷᾶ ἴπϑγθ ᾿δ γογο δι ἃ ἔθνν ἰοἴυ ἴῃ [Πῃ6 βαῃποίαανυ," Ὀ6- 

ὁδι186 [Π6 ἔδιηΐηθ ΟΥ̓ΘΓΌΔΙΩΘ [Π6Π|, πα ἔπ ΥῪ αἰΒρογβθα 15 ἐμϑιβϑῖ γε 8, ΘΥΟΣΥ τω8ὴ ἴο ἢΪ8 
Οὕγ οΪ806. 

ὅδ Αμπα 1 ,γβῖαβ ποαγὰ 15 ἐπῃαι Ῥ.]ρ, νυ ἤοπὶ Απεϊοοδαβ ἴπ6 Κίηρ τ Ὦ11]6 6 γοῖ Ἰνθα 
δθ δὰ Δρροϊπιοα ἴο Ὀτγίηρ ὉΡ ᾿ῖ8 80ὴ Απιίοοῃυβ, (δὲ Πα τηἰρηῦ Ὀ6 Κίηφ, Πα τοϊαγπθα 

ἔγοιῃ ἢ Ῥογεία δῃὰ Μοϑαϊδ, 4180 (6 ἴσοορβ {πδὺ ψϑαῦ νυ] {μ6 Κίηρ, δίοης τ ῖτἢ δἰπα, 3 
δ7 δπὰ {πδὺ ᾽'6 βουρμύ ἰο β6Ζθ ὑπ σονθγημηθηί. 358. Απά Β6 ἴδ]ύ τω ρ6]] θα ἰο ἀδραγῦ ἴῃ 

Βαδβύβ, 9 δῃὰ βαϊὰ ἴὸ ὑπ6 Κίῃρ δῃηὰ [6 Ἰβδθγβ οὗ (ἢ ἈΓΠῚΥ θα {86 τθη, ἯΥ 68 »ΤΟΥ 
ΕΔΓ δῖ ]γ, πα ΟἿΣ ῥγουϊβίοη 8 5 814}], δῃὰ {116 ρ]866 γ7ῦ9 ]ΔΥ δίθψθ αηΐο 18 Βίγοῃρ, 

ὅδ δὰ {Π6 οαγαῖγε οὗ [6 Κίηράοτα 116 θροὴ 8. Νον ἱπογϑίογο 1θὺ 8 06 ἔγίθμαβ 
ὅ9 πῖῖ (μ686 πγ6η, δηἃ τη8κΚθ ρθϑὸθ ψ] 1} ἰμθια, δηα ὙΠ} 41] {Π6ῚΓ ἢδίϊοη ; δῃα ΘΟΥ6- 

πϑηΐ 5 τι ιἢ (Πθτὰ, ὑΠδὲ ἑλοῦ 51.4}} ᾿ΐνο 38 δέίοσ. {πὶ συβίομπῃβ, 88 ὈΘίοσθ ; 9. ἴογ [6 
ΔΘ ΔΠΡΤΥ, ἢ δηα Βανθ ἄοπθ 4}1 {8686 ἐλῤλέποϑ, Ὀθοδϑθ γγὸ δθο ]Βῃ θα {πο ὶν ουιϑίομηϑ. δὲ 

60 Αμά (Π6 τηδίίοσ ρ]θαβρα {Π6 Κίηρ δῃὰ [.)}0 ᾿ΥΪπΟΘΒ ; απα 83 ἢ6 βοηῦ ὑπίο ὑμθτὰ ἴο ἴδ Κθ 
61] Ρ6806 ; 8πᾺ {Π6Υ δοοορίθα ἐλογθοῦ, Απὰ δ᾽ {π6 Κίηρ' δηὰ ([Π6 ῥγίμποθθ τηϑθ δὴ οδίῃ 
62 υπίο {ποι ; ὙΠΟΓΘαρΡΟΙ ὑπο πϑηὺ ουὖ οὗ ἁ {πὸ ΤΟΥ γα ββ. ἢ Απά 35 (μ6 Κίηρς; οπιθγοὰ 

ἰηΐο τηουηΐ δῖοι ; δῃηᾺὰ ὅδ στο ΒΘ δὲν {86 ἀδίθηβοβ οὗ {86 ρ]460, 6 Ὀτοκθ (86 
ΑΙ (Παὺ ἢ6 Πδὰ βινοτῃ, 5 δπηα σάνθ οοϊηβηθιηθηΐ [0 Ρ0}} ἀονγ [110 γγΧ8}} τουῃὰ 

68 αὔου. Απὰᾶ ἢθ ἀθραγίθα 'π Ἠδβύθ, 9 δηα τϑίυγηθα πηΐο ΑπΠοΟΒα, δα ἔουμα 
ῬὮΠΠΡ 9 τηδϑίοσ οὗὁἨ (6 οἱἱυ ; δῃὰ “' ἢ9 οὐρὰ δρσαϊηδὺ ἶπα, δ [00 Κ (δ6 οἰἱΥ ὈΥῪ 
ἴΌΓΟΘ. 

8 τοροι ἴοι οὗ ν»ἶδὲ ἰ5 πεῖ σαϊά. ΤῺθ τογὰ τὸ ξίφος 16 τα ίδοσ ἴο Ὅ6 δ ]1ο0ἃ, 86 16 ἄοῃο ὮΥ 19. δ8. 64. 98.). 1. “Ἐοχο- 
ΡΟ λα εἰερλαπὲ [611 ἀοτγ ὈΡΟΏ. 

ὕοσα. 47-49.--- ΑΟΥ̓.: Ηονδοὶε ἐλ γεφὲ οὔιλα «ζ72ε1σ8 ποοΐϊῃκ. 8 γίοϊοηοο (οἷ. τον. 833) οὗ δὲ; ἴοτοσϑϑ. 4 ΤΏοη. 

δ ([4τ,, ΤΏοδΟ ἔτοαι ἐμο Κίτιρ 8 διζαυ, οἱ δὲ ἐκ, οἰἷσ. Οοά. 1Π1. οὐἱίδ ἔπ διίΐο]ο, ἱπϊοδείη ἰδδὺ ἐξ ττδδ ΟὨΪΥ ἃ ἀοίδο- 
ταοϑῃξ.) 4 Βιι. Τ᾿ ον. 8 γὶοἴθ4}9 ἐποσὸ ἰο ΓΟ [80 πἴοξο (τοῦ συγκεκλεῖσθαι ἐν αὐτῇ). 8. 1Τι ϑοίπᾳς.... 
τοδὶ (σάββατον). 

γοτα. δὺ-δέ. ---9 Α.Υ. : 8ο. 11 ροὶ (ἀπέταξεν). 12 ΑΒ ἴον [ἢ ΕΔΏΘΓΌΔΕΣΥ, 6 Ὀσείοκοὰ ἰξ. ... δῃὰ δοὲ (69 
ΔΙΌΣ ἸΟΤῪ τ τ ΘὨρίῃεδ δῃὰ ἰπδιστπιπθηΐδ, Ἃ[ζ[5ὅ ρίϑοοα (σκορπίδια]. [14 ἩΒοΤοΌΡΟοΩ. [8 Ποϊ]ὰ ἑἐλφηι Ὀαὲι16.... . δρθλο. 
16 γοῖ αἱ ἐλε ἰακι, οἷν τοδε6}6 (ἀγίοις ἰ6 δΔἀορίοὰ Ὀγ Εσίίζεσ πο ἤσοτα 111. Χ. δδ. 106. Δ]. 5γτ. ; ΟἹὰ 1.Δὲ.. ἐπ εἰοίέαίε; ἐεχί. 
ψες., ἀγγείοις, ἩπϊοὮ ἰκ δοσορίθα Ὁ Οτΐπηηι δὰ Κοὶϊ. Το ζόοσττηοῦ ΠῚ δ δείδοῃ ὕγοσω ἐ[8 τ20 δὲ τοῦ. 64) θείης πίἰϊμουξ 

Υἱεῖηδ!)ο, (017 ἐδδὲ ἰδ γῶδ....... ἴῃ “υάδδ, πὶ σόσὸ ἀθ]  τοσϑὰ ἤγοπι 86 Θδμ εἶ 198... βίοτῦο :) [πο γο. 11 βραποιςΌΔΙΥ (ΟΓΣ 
δ. ΠΟΙ͂Υ μΙδοοδ," ἱ, 4., Βοσο, ἴ):6 Ζοτέζοδ οἵ (ἢ 9 ἰδιιρ]6 του). 18 ἀἰὰ 20 μχουδὶ! διαί δὶ ἐθῶν, ἐμδὲ ΠΟΥ τοεγό “απ (0 
ἀϊδροσδο 

γοτα. δδ-68. --- ΘΑ, Υ( : Αἱ τδὲ ἐἶπιο.... Βοδγὰ δξαψ. 9 Ὑγ 1685 Ὠ6 ᾿νοῦ (ὅτι ζῶντος αὐτοῦ, 111. Χ. 28. 44. δῦ. ΑἸ]. σο. 
Α1]ά. ; ἐεχέ. τες.. ὅτι ζων) ἢ νΣ τοϊυσχηϑὰ οὐ οἵ 33 Δηὰ ἴπο Κἰπρ᾿ μοδὲ αἰκο (δὲ γος στ πὰ (Χ. 23. δ2. ὁ]. ϑγτ. 
διεγνο μετά Ὀοζοῖο τοῦ βασιλέως ἩΙΟΘὮ ἰ6 οταἰ θὰ Ὀγ ἐπ6 ἐεχέ. γχες., “ ΠΪ19 δ. ΟἹ]ὰ [,Δὲ. οταΐὲ [6 ]Δδὲ ἔτσχο ποσὰ). 35 ᾳΚο 
Ὁπῖο ἀΐπι ἐλε γμδπρ 97 1.86 ΔΙ αϊτε. Μ ἸΓΒοΡοζοσο Ὧθ νγοηῖΐ ἴῃ δὶ μδδὲϑ (1 δάορί ἔγοσῃη Εσί ἔσβοδο, τυ τ ατίτηπι δὰ Ε οἷ}, 
μο ἴοχί, καὶ κατέσπενδεν καὶ ἐπένευσεν, δ! Ρἱογίης, [0 ΌΣΤΩΘΙ γα Ὁ δυο ίδ!γ. Οί., ἴον ἐ}8 ὑδαρο, ἩΓίΏοσ, Ὁ. 468. 
Ἐὸν εἰπεῖν, ἰὮδΓο δου) 81]εὸ Ὀ6 τοβὰ εἶπεν, γε ἐπ Π11. Χ. 28. δ1.). 36 ξρορί δ ἢ οὗ [89 μοδὺ δῃὰ ἔμοὸ σου ρδΩΥ, [9 ἀθοδ 
ἀδὶ!γ,. ... Υἱσίῃ δῖ αγὸ ὁμέ. 8 δοτρ., ΟΘν., φίτε λαπά:. 

ὕόνι. δ9-8]. --Ἡ στήσωμεν. 15 1,1. ζο, ιοαϊξ. Ὁ ΑΟΥ. : Ἰαῖν (νομίμοις), 86 ἔλεν αἰὰ Ὀοίοτο. 80 ἐλέγᾳίοτα ἀΐδ- 
Ῥιεαρβοῦ. 81: ἰἴονβ. 82 850 ἐδο εἶηρ.... ποῖθ οοῃίοεϊ: ὙΒοσοΐοσο. 8 Αἷδο. 8ὲ κἰσοηκς Βοὶά. 
εχ. 62, 63.--- ὅδ Ὑ,͵ : ΤΏΘθη. 89 δῖ. 81 βίγοη σι (τὸ ὀχύρωμα). 85 Ὅτακο δ... . τη. 890 ΑἸιοσττασὰ 
ἀορασίοα 6 ἱπ αἱ βοδίϑΘι ἀἐἀἠὀὅὧ ψὯ 66 0 ζουπὰ ΡΒ ἴο Ῥθ. 4Ἃ41 ρο. 

ΟΒΑΡΤΕΕΥΙ. 

ον. 1. ΤῈ ἙΠντοδῖθ. Αποίδοῦ πδπη6 ἴον ϑιυδί-  ΒΌΟΝ 8 οὔδίοπη 8 ποὶ ΠΏΪΝΠΟΥΠ ἴῃ δησίθης 
απα, ἴῃ [Π6 Ῥδίοσῃ ρμαᾶτί οὗ Ῥογϑίδβ. Ὑπό ΜΠ0 ] (ἰπ|656; Ατγϑοὶς χοοσταρθοῦθ, ἔον ἰπδίδηςο, μαυΐϊης 
δοοορῦ [86 ἐεχί. γες. ὑπίπκ ΓΠ6 ἩΓΙΘΓ ΠΊΑΥ ἢΔΥΘ᾿] σίνοη 6 Ὡϑῖηθ “ ρνρὶὺ" ὕοιῃ τὸ Μοιρἢϊ δπὰ 
είνοῃ ἴΠ6 πϑ6 οὗ ὕΠπ6 ργονίηοθ ἴὸ 118 οἰϊοῦ εἰΐγ, (δἶτο. Οτίπιπι ργθίστο [86 (ΠἸΘΟΥῪ οὗ ἃ πιἰβία Κθ 
ὯΟ Εἰ ὈΥ [πἰ|8 δῖα Ὀοίης ΚΩΟΝΏ ἴὸ ζΘΟΙΓΑΡἤΘΓΒ.  ἰὰ ὈΥβηδἰδιίου, [πη Κίης τπδὲ τΓ86 Πεὔτονν ποσὰ [Ὸ 



δ08 ΤΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ἀμμέρς Μὰ86 τοπάοτοὰ ὈγΥ πόλις. ΟἿ ΤΧΧ, ὃ 
Δ. χὶ, 34. Βαι τἴῆὴ6 τοδάϊηρ αῦονυθ, ψ πο ἢ ἰδ 

δαορίθα ὈγΥ Ετσϊ Ζδβο}10, ΒΟ 8 80] ΘΉΓΥ ψν6}} 8ΒῸΡ- 
νῬοτῖϑά. 

γοσ. 2. Ἐῤδίφιοα ὥγοῦ δσροὺς 86 Οτγθοΐδῃ, 
566 οιποῃάοὰ ἰοχὺ αὐ ͵.1. ΤῊΪΐΒ βίαθθμπιθηῦ 18 ποῦ 
ΟΧΔΟΟΪΥ ἔσιιθ, βίμοθ ἢϊ8 ἔδίϊογ, ΤΗΝ δα 8130 
γοϊσιιθαὰ ονοῦ τ|6 αὐθοκθ. Βυῦ 186 Κιηρσάοπι οἴ 
ΑἸοχϑπᾶθρσ, [πγουσὴ ὉΠ6 ΘΟὨα 6818 ν ἢ ἢ ἢ6 τηδὰθ, 
4υϊῖθ ονογβηδαον θα τπδὺ οὗ ᾿ἷ8 ἔδίμβοσ. Ὅλο ἔοτ- 
ΠΙΘΣΥ 88 ἔοῦμα6Σ οὗ [86 ασϑοκ οαρίγθ ἰῃ 18 νά οδὶ 
Θχῖθηῖϊ. 

γετβ. ἃ, 4. Δοοοταϊηρ ἴο Αρρίβϑῃ, Απίϊοςπβ 
ϑυοσοοάθα ἴῃ ΡΟ Ὀϊηρ [Π6 ἴθπιρ]ὶ9 δθαῦ, ἴῃ δαάϊτοα 
ἴο ΟἿΙΓ ὈΟΟΚ, [86 ἀφοἤηϊϊο δἰδίθμθηΐ οὗ ῬΟΙΪΥ ὈΐΪυ8 
18. ἀρδίηδβῇ πη, ΟἿ. Τεσί, ΛΙοίεβ. 

ο΄. 7. Αδοχαίμδίίοαυ. Οἱ οσοῦγβο, ἴΠ6 π|68- 
ΒΘΏΉΡΟΥ ἀϊὰ ποῦ 86 [Π18 ποτὰ ἴο Αποομυβ. [0 ἰβ 
Ραϊ ἰπ δ τοῦτ ὈΥ ὕπ6 ον 8 Ὠἰδιοτγίαῃ. 

γον. 138. βδίσχδηρβο Ἰδῃᾶ. [1ὑ ὑὈοϊοηροα ἴο ἢῖβ 
ον Κίηρσάοπι, Ὀυῦ ννγᾶβ ἐὰν ἔτοτπῃη ὕΠ6 Βθεῦ οὗ ρου- 
Θγῃμηθηῦ. οΘ Ό]Θ 8 ὕΠπ6 ἀδβογί ριίοη οὗ τΠπ0 Ἰαδὶ 
ΠΟῸΪΒ οὗ {Π|8 ψιοιοῃοα Κίηρ 8, {9 1ῃ6 πιοεῖ ρδσῖ, 
᾿Ἰπηδρίηδίῖνο. ὙΠαῖ [ΠΟΥ γγ͵848 δοῦλο Ὀδ518 οἵ γα 
ἢ [Π6 ΥΓΟΡΓΙοΒομύαο, ΠΟΎΟΥΘΣ, ΡΡΟΔΓΒ ἔμ δῦ 
ῬοΟΙΥὰ8 (χχχὶ, 11) ΒΆγ8: “Δαιμονήσας, ὧς ἕνιοί 
φασι. εἴα. 

ες. 14. ῬΈΣΙΡ. Αεοογάϊηρ ἴο 2 Μδος. ν. 29, 
ἃ ῬΒγγρίαπ; δηὰ 2 Νίδοο. ἰχ. 29, 8 ἔγτϊθπὰ οὗ Απιὶ- 
οομαδ ἴπ ὑὈοΥ οοά. --- Βιχτιοί, δεαὶ γίησ. Οἷ. Τοῦ. 
ἱ. 22, δῃὰ Ἐδβιμ. ἢ. 10. 8686. αἱδο Ἐδυῆηβοη, 
Αποίοπι λοι. ἰ. 94, 158, 170, 8388; 111. 296, 842. 

γεγ. 15. δὰ 18οσο. [10 ννὰϑ δὲ Ταῦβο, ἴῃ 
Ῥογπῖδ, οὐ 6 δοῦν οὗ ῬοΟ]ΥΌἷὰ8 (ἰ. «.). 

γνογ. 17. Απίοομυβ ΕρΡΑΓΟΥ ψγ8ἃ8 αὖ ὑΠὶ8. {1Ππ|6 
θυΐ πἷπθ γοδγθ οὗ ἅρϑ, δοοοσάϊηρ το Δρρίδη (δὲ 
ΚΚοδιις ὅ'γγγ., χὶνὶ., ’χν). αΑἀςοοταϊΐης ἴο ΟΥΠΟΓ δὰ- 
τπουΐθβ 6 88 Τουτχίδθῃ. Τὴθ0 ΖΟΓΤΊΏΘΣ υἱθὺν ἰδ 
ῬΓΟῦΔΟΙΥ [ΠΠ6 οογτοοῖ οΠ6. 

γον. 18. δΒυῦ Ἂν [86 [Ικσϑοὶῖθα (ἦσαν συγ- 
κλείοντες). ΤΉΘΥ [Ἰιπάθτοα τ1πη6 ρθορ]ὸ ἔγοτῃ ρο- 
ἱηρ ἰπ δῃὰ ουῦ, ὈΥ πΠοϊάϊπρ ροβδβϑϑϑίοι: οὗ [6 μ88- 

68. ᾿ 
μ.}.. 22. ΟυΣ ὈΓΤοίσθῃ. 8560, ἰη ἴδ [ο]] ον ην 
ΥΈΓΒ6, ΟἿ μοορίε. 'ΓῊΘ ψδγτίβοι νγ88 ΘΟ ροβϑά ὁ 
[οσοίσῃ βο]αάΐθγα, ἰο ϑῦΠοΓ νΥἱΓἢ ἀροϑύδῦθ Ψ νγ8. 
ον. 23. Εὐδοκοῦμεν, Ὑ ὙΘΣΘ Ὑ706}} Ὀ]οδεϑά. 

ΤῊ νοχὰ 18 Του πα ΟὨ]Υ ἴῃ ἴἢ6 Ἰδῖογ ἀσθοκ, ἀπὰ 18 
ΓΕΔ Ὀυΐ 8 δύσοη σοι ἔογπι ον δοκεῖν, 0 (λΐπξ τ 

. (ἢ Δοῦϑ χχυὶ. 9. 
γεν. 28, ὙΏθΩ [6 κίῃᾳ Βοασγὰ ἐζ, Ὑ1ιδῖ 5 

βαϊὰ οὗ ὕπ6 Κἰπρ ᾿ΘΓΘ ἰβ ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἴο Ὀ6 Τοΐεστϑα ἴο 
ΠΥ 888. 

γαγ. 29. ΟΥ̓ΔῸΣ εἰπαάοτηβ. ὙΔοεᾶα οὗ Αϑίδ 
Μίμοῦ : Ῥεγρᾶπιοθβ, Βίυῃγπΐα, ᾿οπία9, θὰ Οδρρᾶ- 
ἀοοϊὰ. 

εν. 80. Ὑατοαῦ δβ [Π18 ἈΥΙΏΥ ἰδ ἤΟΙΘ ΣΟΡΓΟ- 
Βοηϊρα ἴῖο 6, [9 ὩΠΙΏΌΕΙΒ δ͵ΤῸ 80}}} ΖΓ ΠΘῚ ἰῃ- 
οἸθδδβοά ἴῃ 2 Μδϑος. χὶϊ. 2. Βοίῇ βέθι ἴοοὸ [ἰιϊ ἢ. 
Ομ 818 Ὁὴ9 ΔΓΙΩΥ οὗ Γωγβα8 νγὰθ 81}}} ἴῃ Ῥεγοία, 
πηάον ῬΠΠΕρΡ (νουβα 14). Δ Π116 Π|6 ΘΠΕΠΓΘ ἈΣΤΩ͂Ν 
οὗ ϑγτία, δὶ δὴ δδυιοῦ ρογὶοα, τ θὴ Ὁ.0 οἰωρὶγθ 
ΔΒ [ἢ 8. ὈΪΟΟΠῚ, 88 δὖῦ τΠ6 ὑ81016 οὗ Μαρπιϑίδ, 
ΠΌΠΙρΘΣΘα ΟἹ]Υ οἰ ΠΥ ὑΠπουϑαπμα πιθη. δδ01}}, 48 
ΜΊΟ 8.118 δηὰ αττ ἤδνα ον, ἴμογ 88 8 
ΒρΘοἷα] σθαϑοὺ γὴν ΠΥ ϑ88 Βῃου] ἃ γ8’86 85 ἰᾶγρθ 8 
ζοτοθ ἃ8 ρουδὶ }]6 δα {18 τἰπι6. ἰδ βτη ἢ 88 ἰΐῦ νγᾺ8 
ποῦ 5᾽ΠΡῚῪ ἴο οροζγϑίο ἐραίηδβι δυάδα, Ὀαῦ ἀραΐηδι 
18. τίνα], ῬΆΠΙΡ, ἀπὰ ἴο κπιιοϊαίη 1Π6 γοῖ η80- 
Κπον]οαροα εἰδίπι)8 οὗ Εἰ ραῖοῦ τὸ [ῃς {ΠγΓΟΏΘ. 

γον.82. Βωιμσϑομβασία. [ζ δύ, βοσογαΐπρ ἴο 
Φοδορῆιθ (Απέϊρ., χὶϊ, 9, ὃ 4), θοῦ ἢ Ἰ κθραίοια 
διὰ Βοιμδαγα, ἃθουϊ οἷς π}}168 που ἔσουχ ἢΠ6 

Ἰαῦοσ ρ]δοθ.0. [ὲ 8 ἰδοπεβοὰ τυἱὴθι πο τοοάθσα 
Βεὶξ ϑαξαγίεολ. 

γεν. 84. Βῃοχοά ὕπο [80 δ]οοὰᾶ οὗ σταροδ 
Βα ΣΩῸ] ΘΙ ΣΙΘα, ἑ. 6., δρίτζαοπδ ᾿ηποτη ταϑάθ οὐὖϊ 
οὗ [π686 ἔγῃ 8, ἢ ἢ πο σὸ τας το ἐβιϑαὰ Ὀγ (ἢ 696 
ΔΗ Π11]8, Οἵ. 8 Μδος. ν. 3. [11 δὰ ὈδΘῃ ΓΘ] ΪΥ 
σίνοη ἴο τἴθτῃ, ὉΠΟΥ͂ τηῖὶρῦ ἤᾶνο Ὀδθ Τοπάογοα 
ὈΠΠΙΔη ΒΡ ΘΑ Ὁ]6. Οπ ἴΠ0 88 οὗ ΘἸΘΡΒδΏϊ5 ὃν 188 
Ῥογβίδῃβ ἴῃ Ὀὑ8ι116, οὗ. Ἐδν) ϑοη, «ποίει λδήοπ., 
1. 182, 58383ῶὥὕ. ΤῸ Βομιδηβ δὰ ἀρφοϊαγοα ἐμοῖς 
ΠΥΡῚ] χη θ88 ὑπαὶ 0 υγίδηβ βου ὰ 56 ο]6- 
Ρἤδηῖβ 0 τΑΥ ΚΘ ρὰ 

Μεγ. 820: το διὰ ὑδί στὴν δοϊδϊοσα. ΤΤῆθο 
ΠΌΤΟΥΣ ΘΟΙΏΙΏΊΟΉΪΥ ἢρσ ησ ἴῃ [Π1Β ὙΔΥ Οἡ Ἃ{π6 
θ86Κ οὗ δὴ οἰορηδηῦ γγ88, δύ [Π6 τηοβῖ, ΟΠ]Υ ἰΟΌΓΡ 
οΥ ἥνθ. Βοβίἀθϑβ, 8 ϑίγιισΐαγε σα ρϑῦϊο οὗ ΠΟ] ἀἱης; 
{Πἰσ ψαυτίοσβ σου ὰ ἤᾶνθ Ὀθθη αυἱῦθ ἴοο ἸδΥμ 6 
ἴον δ οἰϑρμαης  ὕδοκ. ὙΥΠΘΟΠΟΓ [6 οὈνϊουθ 
ΟΙΤΟΥ 8 ἀὰ [0 δὴ ΘΧΆΡΡΌΓΒΙΠΟΩ ΟΣ 8 τη 5 ὙπΠΑΪ4- 
(ἴοη, ἔσο οΥ̓ ἰλγεα Ὀδϊηρ ᾿Ἰ ΚΘ ἔοὸΓ ἐϊοο απά ἰλίγίν, ἴξ 
9. ἱπῃ ρΟΒδ Ὁ]Ϊ6 ἴο ΒΑῪ ; δῖ, σομδι θυ ρ 006 ρθμ6 Υ- 
ΔΙῚ {ταδί ουῦν Ομ δγδοῖοῦ οὗ οὐγ ὈοΟΚ, ἴθ Διο Σ 
ΓΒΘΟΥΥ͂ 15 ρΥΘἔθγΒὈ]α6. --- Ἐξα Τηαίθη (ἀγῖνοῦ). Τα 
οἰδρῃδηῦ σάπη6 ἔγοπι [πᾶ|8, δπὲ οἴξεη, που ἢ ποῖ 
Αἰνναγδ, μΔ)ὰ ἀτίνουβ ἔγοιῃη 1[ῃ8ὺ σΟΌΠΙΓΥ. 

γεν, 88. Ῥμαΐίδῃχθα. [0 βοθηγθα ἴὸ Ὧ8 Ὀδαῖίδν 
ἴο τοίζαῖμ {Π|5 ἴΌΥπὶ, ΜΠ οἢ 8. ἀοϑου ρῦνο οὗὁὨἨ [ἢ 
Ὑγ0 1 -Κπονν Μδοοαοπίϑη Ἤτον οὗ Ὀπο, {πᾶ ττα8 
πῃ 086 8180 Ἀπιοῃρ ὕδ6 ϑ' γχτίδηβ. ΤῊ σΑνδ]γΥ οἱ 
Θδο ἢ νυϊηρ 86 ἔογ 118 ΟὈ)θοῦ ἴο ῥγονθυΐ δὴγῪ ἤδληκ- 
ἱῃρ τηονυπηθηῖ οα ἴῃ6 ρμᾶγὶ οὗ [16 ΘΏΘΙΑΥ.- 

ΘΓ. 89. 8.618 8 οὗἩἉ χκο]ᾶ. ὙΠ ΠΟΣΟ πλυβῦ ἢανθ 
ὈΘΘῺ Υ̓ΘΤΥ͂ ΣΟῪ ἰπάθοά. ῬΟδ5,ὈΙΥ, ΒΟΎΘΥΘΙ, 8 τμΐπ 
οονθσίης οὗ μοϊὰ ͵Β ταθϑηῖ. 

1ὰϊ,, ἰπιβοῖϊ, σὲ, γεγ. 44. αδνθ ἰδ 176. 
6]. ἱ. 4; Τίς. 1.14. 

γεν. 42. Το Ὀγου τ οὗ πἷἰϑ πατταῖνο Π84 
668 οὐὔὐθβοσνϑὰ ὈΥ Ἴσοϊητηθπίλίοσβ, δπὰ δϑογ θα ἴο 
(6 ἀσεῖγο οἵ 116 δονίβη Ὠἰδίοτί δ 0 χοῦ Οὐ δῇ 
ὈΠΡΙθαβαηῦ ΒΌὈ)οοῖ 88 8000) 88 ροβεὶδϊθ. ϊ ἱἰξ 
ἸΏΔΥ ἤᾶγνθ ΤΟΔΠΪΥ ὈΘ6: ἃ ΘΟΠΡΑΓΒΕΟΥΘΙΥ Β8Π18]} δηὰ 
πη ρογίδην Ὀαί0]6, οὐαρ ἴο ἴΠ6 πδῖατο οὗὨ [896 
ΘΟΌΓΡΥ. 

γεν. 48, ΤΙ 8 νοῦβο ΒθοῺ8 ἴ0 Ῥσοβυρροθο ἐδας 
6] ὅπάδ5 ἴοοκ σϑέιγχο τ ἢ15 ΤΟΥοΘ νυ (μὲ ξοτεὶ- 

βεδέζουβ οὗ Φοζυβαίθμ. 8.0 4180 Φοβθριϑ {χὶϊ. 9, 
ἃ 5); 8Δ1:πουρὶ ἰῃ δηοῦῃθ ν᾽ ρίϑοθ [ἢ8 1διῦο Γ Δ ΠἼ ΓΤ 5 
τῇ ἢ6 ΔΒ ποῦ ἴῃ Ψ6Γ|5810 πὶ δὲ 8}1 αὖ τι ἰδ ἐἰτηθ, 
88 ΆΒ ῬΤΟΌΔΟΌΪ 86 ο8356θ. ΟὈΠουνδ6 γα δῃοα)ὰ 
οΟΧρϑοῦ βοὴθ ῃοίϊοθ οὗ ἴθ ἔβδοῦ 'π δὶ ἰ8 βεδιὰ 
Ιδῖοσ οοῃσογηΐηρ [Π6 σομο] υδίοι οὗ ἃ Ῥοδοθ. 
ον. 49. ΑἍὄὔ Υοδσ οὗ χοδὲ ἴο [8ο απᾶ. (ΟἿ. 

ΠὨρουῖ. χγΥ. 1 Ξξ ; οὶ] ΒΒ Αγολᾶοί., ν. 8392 ἢ; δὰ 
δβρατὶ ἴῃ διμαά. α. Ατσιεῖ. ἴον 1877, ν. 181 ἢ. 
ΤΠηὸ ἰαϑῦ δυῦμου β8αΥ8: “ὙΤῊΪ8᾽ -οὶ δ., ΠΑΣ 18 
πδιταϊοα ἕτοιη νὶ. 20, ἴο γνἱ. 52, 58 --- “411 ἢδρ- 
Ῥϑηθὰ ἰῃ (86 (8 6] τις} ΥΘΆΓ 1560 ; ἔοτν ἴΠ6 ὀνθπῖϑ 
οὗ {Π6 γοδὺ 149 ἅτ ἀθβου θα σἤὮΔρ. Υἱ. 1--16, δηὰ 
{1|ο80 οὗ ἴπΠ6 γϑϑῦ 151 ἴὰ ἢ. νἱΐ. 1 Θὅ, Ὑῶό γοὰγ 
150 νγἂβ ὑμογθίογο ἴῃ ϑδδθθϑδῦς γᾶ. ὙΠ τηϊ5 
Ῥοβίπἴου οὗ τῃ6 ΕἸτϑῦ Βοοῖς οὗ Μδοοαθθθβ ἃ.τθθ8 
αἰπιοδὺ 1 ΟΥΑΙ (6 τοροτῦ οὗ Φοδβθρῆυβ (44πέϊ., 
χὶϊ. 9). Αδοογάϊηρ ἴο Ὠἰἱπι, 4180, 06 ουϑῃῖβ Ὀ6] ΟΣ 
ἴο τ ϑοϊουσίαη γοδῦ 150. Π6 νεϑαὺ γε ΐεὶ ἐ. 6 
Ὀθϑίοσοά ἴῃ Γἢ6 το μὶς δβιιογοα, ἣθ δϑοσιῦθ8 ἴ0 [89 
ϑαθθδαῖῖς γοαῦ. ΥΥ ὉΠη686 ὄνγο οοποογ δηῦ γὸ- 
γογῖβ τηδῖ οὗ 2 Μᾳςο. χα, 1 185. ἴῃ σοπισβα! 0, 
γγὮθγο [Π6 ἀδῖα 149 ἱπαιοδα οὗ 150 ἰδ ἑξυυπά. Βιυϊ ἰα 
ταὶ θοοῖ τα]65 δὴ ον άθηϊ ΘΠ ΣΟΠΟΪΟΡΊΟΑΙ σομ π5Ί0ῃ, 
βίῃσο πῃ σἤδρ. χὶ. 833 [Π6 τογϑὶ ἐοπῆιταβείου οὗ [Ἐ6 
οδμίτυ]δοίοι οὗ 1π6 ἴθι] ἰ8 ᾿ΠΠΡΓΟΡΟΤΙΥ ρας ἰπ 
πὸ γοαῦ 148, ἷπος ἰξ 00 Κ ῥ]δοθ 1 σοῃβθαῦεπεθ 
οὗ νδὲὶ 8 σοϊδαιίϑὰ ἰῃπ χῖ 1. ΤὯδὸ ἀκῖδυ οὗ 1 
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Μαοεοαῦθθϑ δηὰ οὗ Φοβορδυμ πηπδὺ [θη Ὧθ Π614 ἴον 
σογγεςῖ, δηὰ 186 γϑοᾶσ 150 οὗ ἴΠ6 ϑοϊθυςίϑῃ ΘΓᾺ 
δανο Ὀδθ (6 Θαθθδῦὶς γοαν.᾿" “ΤἢΘ δροοῖ οὗ 
ἐΠθ ϑεϊουοίδη ΟΓ8 ἷἰβ Οςΐοῦον, Οὐ Το τί, Β. Ο. 
812, 442 οὗ οθ. ὉΠ ἢγβὺ γϑδσ οὗ [}|6 6.δ, 
ΘΟΓΟΓΟΪΏΟΙΥ, ἰ8 σϑοκοηθα ἔγοιῃ ()οϊοῦον, 318, ἴο 
Οοἰοῦον, 312. ΤὨο δοεϊοιοίδηη οσὰ 150 ἰ8 Β. σ. 
818--150 ΞξΞ 168, ἑ. 6., ἔγσγοιῃ ΟὐἴοῦοΣ Β. ο. 163 ἴο 
Οεἴοῦοῦ Β. 6. 1628. ΤΠ ἴβΒ {ὴ9 Βανῦδῶς γοδϑυ. 
ϑοτηθ σῃσοῃοϊορίϑῖ ΤΠ κ ἰδ οχιθηἀοα ζιοπὶ Β. Ο. 
164-168, Ὀρθόδυδο ἴῃ {Π18 ΨὙΔΥ {Π0 τϑηῦ ΘΧρατί- 
δηςοὰ ἱπ [Π6 δεϊοιοίθη γοδῦ 150 οουἹὰ Ὀθ0 ὈΘΙΌΟΣ 

πἰπιοδὲ ἀοβηϊζοποθβ μὲ ὑΠ6 δεϊθποία γὙϑδγ 150 
ψ8Ὰ8 86 βα ὈΔίϊς ΥΘῈΣ : ἐκείνῳ τῷ ἔτει. . .. τὸ 
ἕβδομον ἔτος. Μογοονθῦ, ὑΠπΠ6 ννδμῦ ἴῃ ἴμ6 ϑανθαίὶς 
ΥΘΆΣ 5611 ἴβ Ἔχρ  ηθα ΟΥ̓ [Π6 ἔδοῦ τὺ ΘΥΘΥΥ͂ 
οαϊεἰναῖον οὗ ΓΠ6 8βοῖ] με] ἃ δίοοϊκς ἴοσ νγὸ γὙϑϑγα 
οὐ πιδοὰ ἔοσ πἰπιβοὶἔ, απ ἤθηοθ [ἢ 6 ΡΌ]1}ο πηᾶρ κοῦθ 
Δηα ΙηΔρΘ 208 ὝΕΘΓΟ 688 ΟΑΥΘα ΖῸΓ, 8ηἀ δ0ὸ (ἢ0 
νη τ)ᾶϑ ρΘΡΟΘΡΟΪὉ]6 ᾿τη πη θα ἰδ} Υ δέου [Π6 ἢδὲ- 
γοδῦ οὗ [06 δἰχίἢ γϑασγ." 

νον. 61. ΤΠ ἘΊΡΟΕ ἡοϊποα ἰῃ ἰδικίηρ 86 
οΔἢ, οὔ δοοουπὶ οὗ [6 ἔλος ὑμαῦ ([Π6 Κίηρ δὰ 
ποῦ γοῦ αἰαὶ ποά 18 ἸΩΔ ΟΣ. 

οχρίδίηῃθα, Βοὺδ Τοροσίβ, ΒΟΎΕΥΟΣ, ΒΑΥ ὙΠῸ} [Π0 

ΟἜΑΡρτε ΥΠ. 

1. Ινίδο Βυπάτγοᾶ δπὰ ἢἤιγ-ῆτει Σ γοὰνρ Ποιηοίσίαβ (ῃ6 δοβ οὗ ϑβ'ϑ᾽θασυβ ἀθρατίθα 
ἔτουιμῃ Βοιη6, δπἀ οβπηθ ἃρΡ 1 ἃ ἴδ τν τηθῃ πηΐο ἃ ΟΥ̓ οὗ [Π6 868 οοδβί, δπα σαϊρῃηϑα 

2 ἴΠοτθ. Αμᾶ ἱϊΐ ὄοϑῖηθ 0 ρΡ888 3 88 ἢ6 ϑη(ογϑα ἱπίο {Π6 ρβ]δοδ οὗ 18 δῃοδβϑίουβ, [Π6 80]- 
8 αἴδτβ βοζϑα ὃ Απιοοῆιβ δπα 1ωγβῖδβ, ἰο Ὀτηρ {Π6 πὶ ὑπο πἰπ. Απᾶὰ ψ θη {Π6 
4 τηδίίοσ νγὰ8 Κπόνψῃ [0 Ὠἰπλ," ἢθ 8414, [,6ϑἱ τὴ οί 866 ὃ ἐποὶγ ἴδοϑβ.0 Απᾶ [Π6 80] 1618 ὅ 
ὅ βἰονγ (βδῖὰ, πᾶ ἴ Τδιμδίγυβ βαὺ ἢ" ἀροη (6 ἰῃτοπῃθ οὗἨ ἢἷβ Κἰηρήοι. Απᾶ" ἔμθγθ 

σϑ1ὴ6 ὩπΐοΟ Εἰπὶ 4}1] [Π6 ΤΓΑΠΒΡΎΘΒΒΟΙΒ ἢ δῃηα ὈΠΡΌΑΙ]Υ τηθῃ οὗ [8Γ86], δα ΑἸοΐπηιβ, τ ΠῸ 
6 νγδβ ἀθβίγουβ (ὁ ὃὈ6 ΒΙρὮ ῥυτὶθβί, νγδβ ὑΠοὶν Ἰοδᾶθσ. ἢ Απα (ΠΘΥ δοουβρα (ἢ6 Ῥρθ6ορ]6 ἰὸ 

(Π6 Κίηρ, βαγίηρ, υΔ8 δηὰ [ιἷβ Ὀγοίμσθη μανο β]δίη 4}] 13 (ἢ γ ἔγϊϑηάβ, δηὰ ἀγίνϑῃ 15 
7 8 ουΐ οὗ ΟΌΓ Ἰαμα.5 Νον {μογθίογο βοηά ἃ δ τϑη ψ ἤοτὰ ἰδοῦ ἰγιιβύθβί, δηᾶ Ἰδὲ Ὠἷτὰ 

80 Δηα 866 8]] (19 ὁ ἢανοῦ ἢ Βδίἢ τηδᾶθ ᾿πηοηρβῦ τι8, αηᾶ ἴῃ (6 Κίηρ᾽Β Ἰαῃά, δπᾶ ]6 6. 
8 ἴα ραμΐβη Εἰ τἤθτ τ ἢ 411} ὑπο {ππδὺ αἰ ἴθ. Απα "δ (η6 Κίηρσ οὔοβο Βδοοῃίαθβ,. 

οη6 οὗ (Π6 ἔτ]θηάβ 15 οὗ (π6 Κίηρ, γο τι]θα θογοηᾶ {Π6 τἷνου, Ὁ δῃηα ισαδ ἃ. στοδΐ πιαπ 
9 ἴῃ ἐπ6 Κἰῃηράοιῃ, δπα ἔβ  ὑ8] ἴ0 ὑπ6 Κίησ. Απά ἢδ6 βϑθηΐ δίπι δπᾶ [6 σοί 688 3 ΑἸἹοὶ- 

Τη0}8, ὙὙΠΟΙῚ ἢ6 τη846 ΠΙΡῊ ῥγ]οϑί, 9 ἀπα οοτητηδιαθα ὑμαὺ ῃ6 βῃου !α ἰαῖζθ σθηρθδηοθ 
οἢ {86 808 33 οὗ 186186]. Απα 3 [Π6γ ἀθραγίβα, δα οᾶσηθ 0} ἃ στθαὶ ἔοσοθ "ὁ ἰηΐο 
[86 Ἰαῃά οὗ 484. Απά ἢ6 ὁ βοῃΐ τη ββθηρΌ Γ8 (0 88 δηα 18 ὈγΘίγθη ἢ γΟτ 8 
οὗ ρΡϑϑ0θ 1 ἀδοθι }]γ. Απα (Π6Υ ἀϊά ποὺ ρῖνο 35 ἢδοα ἴο {Π6]ν ὑυγογὰβ ; ἴου [ΠΥ Βα 
{πὶ Γ[Π6Υ δᾶ Ὁ σοοπιθ ἢ 4 στοαὺ ἔογοο. Ὁ Απᾶ ἄπιατ Ἀββθ 16 δ] ἀπίο ΑἸοϊπηὰβ 
Δηα Βδοο 468 ἃ. ΘΟΙΏΡΔΩΥ ΟὗὨ Βοῦῖθ68, ἰο 866} 52 Ἰυβί2οθ, δὰ {π6 Αβίἀββϑῃβ ὑγοσ (ῃ6 
ἢγβί διροηρ [06 8018 ὅ5 οὗἁ [5Υ86] ὑπαΐὺ βουρῃς ρϑθϑᾶοθ οὗ θη. Εὖτ βαϊὰ ὑπογ, Α ὃ 
Ρτἰδβὺ οὗ {Π6 8604 οὗὐὨἨ Αδγοῃ μϑιἢ ὅ56 σοπιθ τὶ} [Π6 8Βο] ἀἴθγβ, 5 δηᾶ 6 Μ11] ἀ0 π1ι8 πὸ 
Ὑ͵ΤΟΩΡ. Αὐὰ ἢ ἢθ Βρᾶκθ υἱτἢ 5 ἰπθῖὰ ῬΘΘΟΘΆΡΙΥ, δπα βύνοσο Ὁ αηΐο {ἢ6πὶ, βαγίηρ, 
Ὗ᾽ 6 ν1}}] ποῖ βθεὶς ὕο ἤϑγτ γοὰ ΟΥ ἢ γοῦν ἔγτθηβ.Ό Αηά {Π6Υ ὑτγυδῦθα ἰὴ Πἷπ; δηα ἢθ 
Β6ἰΖϑα ὑπγθθβοοσα τηθη οὗ ἴδηι," ἀπ 8]6ν ἔἤθτὰ ἰῇ Οπ6 ἀδγ, δοοουαϊηρ ἴο (Π6 νογὰ 

17 τ ]ο οὔθ “5 ντοίρ, ΤῊθ ἤθβῃ οὗ ἔῃ βαϊπίβ ἕδνα {Π6Ὺ οδβὺ ουΐ, ἀπά ὑμοὶγ Ὀ]οοά πᾶνθ 
18 {ΠΟΥ βῃθα τουπᾶ “5 δθουΐ Φογιιβ8]6πι, δηα [Π6ΓΘ νγᾶ8 ὩΟὴΘ ἴο ὈυΣΎ θὰ. Αηά “' (6. 

ἴδαν διὰ ἀγοϑα οἵ (θὰ [6]} ἀροπ 411 6 Ῥθορὶθ, ἴον μον “ βαϊᾶ, ΤΏΘΣΘ ἴ8 ποι μογ- 
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3 οπιΐία ἰξ σδιὴθ ἰοὸ ὑΡβαδ8. ὃ 401} νὰ ἰλαΐ ἀκ ἴοτοοδ δὰ ἰδχϑῃ. 
γοτ. 8-ὃὅ. --4 Δ.Υ.: ῬΒοζοΐοτο Ὑ86Ὲ Β6 πον ἰ(. δ (τάς, δάδιο "σι ποί.) 8 80 λὲς οεί. Τ᾿ Νον ἩὮθΆ. 

Β τ βοῖ. 8 ογπῖία Απά. 10 ἐῃ9 νἱτοϊκοὰ (ἄνομοι). 1 Ἡδνίηρβ Α..... ἴον ἐποὶρ οδρίδίῃ. 

γοσ;. 6-8. -- 12 Εγϊξροθο σϑοεῖτοα πάντας ἔτοπι 111. Χ. 23. 44. δδ. δθ. 68. 71. 4]. ΟἹὰ δὲ. ὅο. ΑΙὰ. ; ἐεχέ. τες. οτ ἐκ. 
Ἅ8 Ἰλτ., ἀϊρεγεεά, ἐσκόρπισαν; 111. Χ. 28. 62. ΟἸὰ 14:., ἐμο αἴης. [14Α.Υ͂. : ον ἰδηά, 15 δῦ. 118 γῆλι (πᾶσαν 
19 οταἰἐιοὰ ὮὉγ δ2.). 11 Κ͵ον κολασάτω͵ ΠῚ. Χ. 23. 62. 106. βγΣ. ΟἹὰ [4ὲ. τὸ ἐκόλασατο, 80 Ἰηδκίηκς (6 ΟΣ ΣΟΙ͂Σ 
ἐο δυάδι. Βυ: [ε ἰα τοϊφοϊδα ὈΥ͂ ἐπο Ὀδδὲ οΥἰ εἰς 8. 

Ψοεα. 9-11. --Ἰ6Ὰ.0,: ΤΏΘΩ. 19. 4 {τϊοηά. 

Μοῖε. 1, 2. -- 1... Υ. : ὁ διὰ δζείοί. 

0 βοοά. 21. Ἡΐπ) Β6 βοῃῦ τί ἐλαέ ν|᾽οϊκοά. 5 (1,0., απὰ πιαάφ- 
ἐλε έδλ Ῥνιοείλοοαά διγε ἰο ῷ' κϑ.Ἔ.) ἤΒ οἵ ἴδ ομ!ἄσθθ. ἜἍ 80. 356 ῬΟΉΤΣ. 39 7 υ θὲ (50 23.), ἩΒΟΙῸ ἐλον (44. μα 
Ὧδο νἱατγ.). 21 ῬοΘΟΟΔΌΪΟ Ἡοσάδ. 38. Βυὶ [00Υ κἂγο Ὧο. 39 ἸΟ͵Ω. 80 ῬΟΙ͂ΨΟΣ. 

γαῖ. 12-14. ---δἪ Α.Υ͂.: ΤΏΦη αἰᾶ.... δαϑϑυ Ὁ}. 82 χρῃᾳθΐτο. 82. ΝΟΥ [6 Απἰάοδηδ (ἘΣ  ἐσϑοῖνο γοθογοδ καί 
Ὀοζοτο πρῶτοι ἔρουι Π]Ι. Χ. δδ. 62. Οο. ΑἸά. ΟἸὰ 14ϊ.). . .. ομάσθη. 86 ΟἿ ἐλαέ: 8. 8615, 886 (δὲ δ,τηγ. 

γοτα. 1δὅ-17. -ὐά΄᾽Άὁ Α. Υ.: Βος 88 ὑπίο. 89 ἔνσδσζο. 40 ῬΣΧΟΘΌΙΣΟ [86 ὈΔΙΤΩ ὩοΐίΠοΣ οὗ γοῖ! ΠΟΣ. 41 ὙΓΒΘΙΘΌΡΟΏ 
ἴδον Ὀδοτοά δἷπ: Βονοὶς πο ἐοοὶ οὗ {60} ΤΠ ΣΘΟΘΟΟΡΘ ἸΔῈ. 45 γγοτὰβ ψνΐολ ἐς (56., "’ Ὀθαγνίὰ ᾽" ; δ. ΟἹὰ ἴκΑἱ., ἰπ 
Οοά. 8. Θοται., ἐ’ Αδδρὰ "" ; δηὰ 86 ἰδδὺ ἔνο, τυ ἐμ 19. 64. 98. βγν., δβὐἀὰ ὁ προφήτης. Οοὐά. 11]. 44. δδ. δ6. αἱ. ἐλε τον 
υϑαίρρ: ῖοσ ἴἰ;ο δα.) Φ Το ἰδ Ὀπὶ οἱ τοῦ, ἐξέχεαν, ἩΒΙΟΙ, ΒΟΎΘΥΟΣ, ἰδ τηϑδὲ ἴο οοΥον Ὀοἢ ουξίδ. Οἵ. 
γοσ. 19. 

γος. 18... -ΠΑ.0..: ῬὙΒοαχοζοσο. 4δ τὮο. 
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ἐγ ἢ ΠΟΥ τὶ ὐθοῦβηθδ8 ἴῃ ἰῃθμὶ ; [0 [ΠΟΥ Βαγθ Ὀτόκθη {86 ὑγθαίυ ἢ δηᾶ οδίϊ (πδὲ 
19 {Πθὺ βύγογτθῦ πᾶ Βδοοβ68 γοτηουϑα ὃ ἔγοιῃ “6γιβα]θη, πᾶ μἱἐομοα [118 ὑδηῖβ ἴῃ 

ΒΖθϑίὰ ; δηᾶ ὁ ἢθ βθηὺ δῃᾷ βϑὶζϑα ὅ ἸΔηΥ οἵ (ῃ6 τηϑθῃ ἐμαὶ δα ἀδβογίβα ἔγοτη μἷπιὶ,’ 
δη4 οογίϑη οὗ [Π6 Ῥθορὶθ, δηὰ πῆθα ΒΘ δὰ 5]δἴη ἔβθιι, λό σαϑὲ ἑΐεηι Ἰηῦο 186 στϑαὶ 

20 ρἱύ. Αμπᾶ ἢ6 οοτππλ 64 ὃ {}6 σου ΓΥ ἰο ΑἸοΐπγυϑ, διὰ Ἰοΐξ τὴ Ηΐτη 800 ἈΤΙΩΥ ἢ ἴο 
8δ᾽α εἶτα ; δηᾷ 5 Βδοοίθβ νγϑηΐ Ῥδοῖ 11 απο {Π6 Κίηρ. 

21,.,,2' Απᾶ "3 ΑἸοΐτηυβ οοηἰθηαοα 5 ἕο {π6 ἰρ ρυϊοϑίμβοοδ. Απᾶ πηΐο εἶπ 88- 
ΒΘΙΩ]6α 16. 411] (Π086 Ὑο 8 ϊγγθα ἂρ {ποῖγ ρθορὶθ, δπᾶ [Π6 0 ροί 1δ {πῸ Ἰαπά οἱ Φυὰδ 

28 Ἰηΐο {πὶ ῬΟΥΤΘΙ, 8Π4 5Β]6}7 ΤΑΔΏΥ ᾿δ 'π Ιβτδθὶ. Απα "ἢ μδη «0488 Βανν 41} (Π6 6Υ]] 5 
(μαὺ ΑἸοΐπιαβ δηᾶ [18 90] Ογ ΓΒ ἢ Πμδα ἀ0η6 διλοηρ {πΠ6 18γ86}1{68, σύες ΔΌονΘ {86 

24 ἨὨρδίῃθη, 86 ψϑηΐ οἂὔὐ ἰηΐο 411 [ἢ6 Ὀογάσγβ Ὁ οὗ ΨΦυάξοα τουπὰ δρουΐ, δια ἰοοὶς γθῃ- 
θη οὐ {Π6 τηθῃ Ἀ (ῃδί πᾶ ἀεβογίθα, 3 βο ἐμαὶ (Π6Ὺ ἀυγδὺ ΠΟ ΤΏΟΥΘ ρῸ ἔοσί ᾿ῃΐο 

2ὅ 186 σΘουμίσγ. Οἱ ἴδ ΟἴΘῚ παπᾶ,23 θη ΑἸοϊπιὰβ βανν {πμ8ὺ 488 δηα 818 10] Οὑγοτθ 
δαϊηθα βίγθηρίῃ,3 δηα Κη ὑπαᾶΐ 6 τγᾶϑ ποῦ 80]6 ἰο νυ πϑίδηα {μοτη,35 Βα σοϊυσπιοᾶ Κ᾿ 
ἰο {86 Κίηρ,, δπᾶ δοουδθοαᾶ (Πδτὰ τ ]ΟΚΘα]γ. 5 

25 Απάᾶβ [Π6 Κὶπρ' βθῃῦ ΝΊΟΔΠΟΣ, ὁη6 οὗ δῖ8 Βοπογρᾶ οἰοῖ οὔίθεσβ, οὔ δ (Πδὺ μαίρα 
217 δῃᾷ νγ88 δοβίῖ]θ πηίο 15γϑ6], δῃᾶ δοιητηδηᾶοα ᾿ἶτὰ 39. τὸ ἀδβίτου [86 ρθορὶθ. Αἀμα 9 

ΝΙΊΟΒΠΟΥ σϑιη6 ἰο0 “76τγυβα θη τ 8 στοδὺ ΖΌΣΟΘ, δηα βού αὐἱὸ Φυᾶδβ δηὰ ἷ8 Ὀγθί- 
28 σϑὴ ἀθοοὶ Ὁ}}} τὴ} ΠΥ ΠΥ τνογᾶβ, βαγίηρ, θὲ ἰΠ6γ0 ὍΘ πο γγὰγ 1 Ὀοίνθθῃ ΤῚΘ 
29 δῃᾶ γου; 1 51}} οοῖὴθ ὙΠ 4 ἔθνη τηθῃ, (μαὺ 1 ΙΠΔῪ 866 γΟῸΓ ἔδορβ δ5 ἴῃ ρθδοθ.0 ἀπὰ 

ἢ6 Οϑῖηθ ὅ5 (0 088, ἀπὰ ΓΠ6Υ 58] αἰθἃ ομ6 Ὁποῦ. ρϑϑοθαῦγ. πὰ δ᾽ [Π6 Θηθπλ 68 
80 ΓΘ Ῥγϑραζθᾶ ἰο ἴδκθ δΌΨΑΥ Ψι4188 ὈΥ νἱοϊθποθ. Αμηὰ {(μ6 ἐπίηρ Ὀδοδτη6 ὁ Κπονσα 

ἴο δυάκδ, ὑμαῦ ἢ6 δα οοτὴθ ὅδ υπίο δἷἰπὶ τ] ἀδοοὶί, δηα, ἴῃ ἀἰβτηδυ, ἢ ψιπάγουν 
81 ἴτοιῃ 5. ᾿ἴτη, δῃα του] 866 ᾿ὶβ ἴδοθ πὸ ἴὕοσθ.0 Ἀἀπᾶ ΝΊοβμοΥ, δ ἤθη 6 8807 (δὲ 
82 Ὠἷβ Ρ]δὴ Ὁ γγ8β ἀϊβοονογβᾶ, νγϑηύ ουῦ ἰο ρῃι ἀσαϊηδί 485 ὈῪῚ ΟΒΑΡ ἢ γβαϊδιηα; δηὰ 

{μ6γθ 16}1 οῃ “' ΝΊΟΔ ΠΟΥ Β δῖ46 αὐοαυΐ ἔνθ μυπάγρα “2 τηθη ; δηᾶ ὕπο γ Ηρα 45 ἰηΐο {Π6 ΟΕ 
88 οἵ θθανίαά. Απὰ αἵξον [πθ86 ϑυθϑηῃΐβ ὃ σϑηῦ ΝΊΟΔΠΟΥΙ ὑρ ἰο τηουηῦ δίοη. ΑἈπαὰ {619 

σϑῖὴθ ουὐ οὗ {Π6 Βδῃο( Δ ΓΥ Βοῖηθ οὗ {π6 ῥσὶθείβ δῃᾷ βοῖῃδ “' οὗ {π6 οἰάδθγβ οὗ ἴῃ ρθο- 
ῬΪθ, ἴο βα]υΐθ δἰ) ρθδ Δ ]Υ, δα ἴο βου πίω (86 Ὀυτηὺ Ββδουιῆσα (Πα 8 οἴογεα 

84 ἴον {π6 Κίηρ. Αηὰᾶ“ 6 τηοοϊοαᾶ (ῃθηι, δηα ἰδυρῃθα αὖ ἴΠ δὰ, δηὰ ἀ6ἢ]6Θα {μ6 αὶ," 
ϑὅ δηᾶ ΒΡΟΚΘ ἰπ80]Θ 0} γ. Απᾶ δ ΒΥΟΓΘ “ ἴῃ δὲ ττϑίι, βαγίηρ, [9Πη1688 δπᾶδ5 δᾶ ἢϊ8 

ΔΙΤΩΥ͂ ὉΘ δὖ ὁπ00 “ ἀ6]  γϑγθα ἰηΐο τὴν Ὠδηᾷᾶβ, 1ΐ 8}}8}} 06," 1 ΘΥΟΡ 1 οολθ ἀραὶπ ἴῃ 
86 ροδορ,Σ 1 ψ}}} Ὀυγ ἂρ [μἰ5 Ποῦβθ. Απᾶ [6 53 ψϑηῦ ουὐ ἴῃ στοαὶ στα. Απα δὲ 

(Π6 Ῥγίθϑίβ ϑηΐθσθα 'π, 8δηα βίοοα Ὀθΐοσθ ἴῃ δ]δ δῃηα [6 ἰθῃρ]θ, δηα τορί, δπὰ 
87 614, Του Ο Τρογὰ,δ᾽ ἀἰάδβι ἀβοοβθ (818 πουβθ ὑο Ὀ6 οδ]]θὰ ὈῪ (ΠΥ πδη6, ἀπά 0 ὃ6 
88 8 Βοιβθ οὗ ὈΥΑΥ͂ΟΣ δηᾶ ροίϊοη ἔογ (ΠΥ Ρθορ]8. ΒΘ ανὐϑηρβϑᾶ οἡ ὅἴ {Π18 σῦδῃ δπᾶ οἡ δ 

[18 ἀστὴν, 9 ἀπα Ἰοὺ ὑμθῖὰ 14}1 ὈΥ {Π6 Βυγοσγα ; ΓΘσ ΘΙ ΘΓ {Π 6] ὈΪ]ΑΒΡΒΘΙλ168, δῃα Βα ΘΓ 
ἴθτ πού ἕο οοῃίημθ. ὃ 

89 Απάδ' Νίοδμον πϑηΐ ουὖ οὗ ΦοΓβα ] 6 η), δπᾶ Ὀἱο θα εἶα ἰθπὶβ ἴῃ Βϑίδοσγομ ; δῃά 
40 {Πϑγθ Ἰοἰηϑᾶ δίπὰ ἃ ἴοσοθ ἴτοτῃ ϑγστία. 5 Απαὰ ὅδ 7888 ρῥἰϊοπ δα ἴῃ Αἄδβα τὶ [ὮΓ66 
41 ἰμουδαηᾶ τηθῃ ; δπᾶ 7888 ργαγϑᾶ, δῃα 881,56 ὙΥΒθη (Ποὺ ὑμδὺ 6 ΓΘ δόηπέ ἤτοι [86 

Ψοκα. 18, 19. --- Α. Υ. : οογοῃδηὺ (στάσιν). 8 χηϑδῆο. 8 Αἴτον ἐμὶδ τοϊιογοὰ Β. 4 ἩὮΘΤΟ. δ ξοοῖ. 
6 {οσκβίϑῃ Ὠἷμπ (1 δάορὶ ἐπ τοδάϊηρ οὗ (Πο ἐεχέ. γες., νυ Οτίτηπι, Καὶ, δὰ οἴοτθ, ἀπ᾿ αὐτοῦ αὐτομολησάντων ἀνδρῶν; 
Ἐτλίσεομο τοοοῖΐτοκ ἴον ἔλθ ἄχει ὑνγὺ πογὰδ μετ᾽ αὑτοῦ, ἴτοτη 1Π1. Χ. 28. 44. δ2. δ6. 4]. ὅο. Αἰὰς Τδ6 τοζοσϑηοο ἰ8 ΡΓΟΌΔΌΙΥ 
ἴο δονσβ ῆο μαὰ οὔςθ ἰοϊποὰ ἴΠ0 βγγυίδη ραγίυ διὰ αἰΐοσυγασὰ νι πάσανγῃ ἥγοπι ἰξ. Οἷ. Οὐ»ι.). ἴ γνοορὶο αὐδο. 
8 ΤΏ; Θδοτητηἱ ρα Πο (καὶ κατέστησε, ὙὨΪΟΣ (δο ΟἸ]ὰ 14. γομάοτβ ὈΥ οογεπιξει). ὃ α ροῦνον. 10. ρο. 11 χγειῖ, 
οι. 21-23. --ἸΑΟΥ.: Βυέι,. 12 (ἐ. 4., ψ ἱ τι.) 16 χοδοσίθἃ. 1ὅ βοΐ 86 ἰτου]οὰ (80. ... Ἠδο, δὖδες ἔα. 

Βιδᾷ κοϊίοῃ. 16 ἀἰὰ πο Βυτὶ (11}., »ιαάε α στεαὲ ἀφἤεαι). 1 ΝΟΥ. 18 τηλοο οί. 19 ΘΟΙΏΡΑΣΙΥ. 
γόοτα. 24-28. --- Ὁ ΑΟΥ͂. : οοαϑίδ. 81. οὗ ΓΠ6π|. 32 γρνγο δὰ ἥοηι λέσι. Ἤ εἷάο. Μὲ ΘΟΤΆΡΘΩΥ δὲ ρβοίει ἐδθ 

ὈΡρροΣ Βδιηὰ (ἐνίσχυσεν). 26 δοίᾷο ἐμποὶτ ἴοσοο. 36 ποηΐ δῴδίη. 31 μαϊὰ αἱ (9 τογδὲ οὗ ἔδοῖὰ ἐλαξ ἀξ ἐϑυϊά. 
38 ΤΏΘῃΏ. Ε;9 ΠομοΟυΣΔΌΪΘ ὑσΐποθ8, α απ ἐμαὺ Ὀδτὸ ἀοδάϊυ Ὠδὶο υὩΐο 1., πὰ δοτησηδηἀπιοηϊ, 

Ψοσβ. 217-29. ---ὸῷ ΑΟΥ͂. : 80. 81 Ὀαι19 (μάχη, Βοῖο ρΑξέηξ, τσα]). δ5 γου (1 δἀορὺ ἔδο τοδιρὶτ δ) σοδοσίπε). 
88 Ἠδ σδτη9 δ οΓΟζοΟΤο. 8εὲ Ηονῦοἶξ. 

γετβ. 80-82. -- 6 ΑΟΥ : ΓΆΙΟΣ οηρ δίδος [ὃ γα 8. 86 (ὁ τοῖξ, ἰμαὲ ἢ6 ΘΔΣΩΘ. 81 ἢο γδδ Β0ΙῸ αὐγαὶ οἵ (ἐπτούθῃῳ 
ἀπ᾽ αὐτοῦ). 88 γῃοῦγθ. ἈΝΊΘΒΏΟΣ 8180. 89 ΘοΌ 86]. 40 Ῥυοκίάο (κατά) ΟΔΡΏΔΤΕδΊδτῖδ: ΘΙ ἘΠΟΣΘ Ἐ͵Ὸ πἰδῖῃ οὗ, 
41: τΠπουβδηά (80 ἰδ ἱέχί γες. ἘΤΣ᾿ΓΣΘΟῺΘ χϑοοῖνοϑ πεντακόσιοι ἴσου Χ. 19. 44. δδ. ε]. βὅγτ. διὰ ΟἹὰ 142. ὮΥ Οοὰ. 8. Θαστὰ.). 
45 ἐᾷ γεδί Βοᾶ. 

ΨοΣ. 88-8ὅ. --- (5.4. Υ. : Αἴξον ἐπ ίδ. 44 ξεγίαϊμ.... εεγίαὶμ (ἀπό, οἱ ονγοὰ ὉΥ ἐδ 56}.). 4 Βαϊ. 486 φθυδοᾶ 

ἐοτα δ δι  70}}γ. 41 βραῖκο ὑγοπάϊγ. 45. Απὰ 5.Ψ819. 40 Ποδὲ ὉΘ ΠΟῪ (τὸ νῦν). δὺ ογμὲϊς ᾿ὑ 8Π8}} ὃὉ6 (66 ἴ1.). 
ΒῚ βᾳίοίγ. 85 «οἱἱὰ ἰλαι Ὧδ. δδ 4, (τοδῖ τὰρο (οἷ. γον. 86). 
οι. 86-38. --Β αὶ ΨΥ : ΤΏΘΩ. δδ ΘΟΡΙπκ,, δπὰ καυίης. 86 (Οτοϊἐοὰ Ὦγ 1Π1. Χ. 23. δῦ. ΑἹ]. Οο. ΑΙά.) δῖ οὗ 

8 γί Ὁ. δὅϑ Ὠἤρδῖ. ὅδ 0 οοῃέίϊπηο αν ἰοπρεν (ἰἰϊ., απὰ φσίοε ποῖ [0 ἰλετνι οοπεϊμ απο). 
Υατ. 89- 42. --- 1 ΑΟὟ. : 8ο. 65 ὙΠ 6Ὸ 8 μορὲ εξ οὗ 8. τοοὶ ἷπὶ δ᾽ Βαϊ, {06 ἐᾳ447680. .. . βαγίης, Ὁ Ἰωσά (ἐδο 



δ11 

Κιπρ οὗ {π6 Αββυγίδηρ ἢ Ὁ] βρῃθηιθᾶ, {πηὴ6 δῆροὶ, Ο Τωογὰ, τυϑηῦ ἔοτίῃ,2 δηα βιηοίθ 
42 δὴ δυηάγοα [ΟΌΓΒΟΟΥΘ δηα ἔνθ ἐπουβαπα δπιοηρ ἢ (πὰ. ὅο  ἀββίγου (Ποὺ [818 

ΘΙΤΩΥ ὅ ὈΘίΌΓΘ τ ὑμπΐ8 ἄδγ, ἐμαὺ [π0 Τταϑὺ ΤΔΔΥ ΚΗΟῪ (μδὲ ΠΟΥ Βροόῖθ νυ] κοα!γ 
48 δραὶηϑῦ {ΠΥ ΒΔΠΟΙΙΔΓΥ ; ἀπά Ἰυᾶρθ ἰΒοὺ ἷπὶ Δοοογ Ἰηρ, [ο δῖ8 νἱοκθάηθββα ἀπά οῃΐῖ 

186 ἐδπιγίθθ ἢ ἀανψ οὗ (06 τηοπί ΑΔΑΡ ὑΠ6 ἀγηλῖ68 " Ἰοἰπθα Ὀδέι]θ ; δπᾶ ΝΊΟΘΠΟΥ 8 
44 ἈἌγτΩΥ " τγᾶβ αἰβοομπχῆϊοα, δῃὰ 6 δἰταβοὶῦ [611 ἢγβι 196. ἴῃ (ῃ6 Ὀδι16θ.ἁ. Βυῦ ψῆθη {Π9 

ἉΓΙῺΥ 1 ΒΔῈῪ (δὶ ΝΊΟΔΠΟΥ διδᾷ 14116η,152 {ΠῸῪ οδδῦ ΔΔΥ ὑμοὶῦ ΘΆΡΟΠΒ, δπα ἢθα. 
45 Απὰ 15 (πον ρυγδαρα αἴοσ ἔμθιὴ ἃ ἀδγ Β ἸΟΌΤΠΘΥ, ἔσγομιῃ Αάδδα ὉΠ] ΠΟΥ οαπιθ (0 
4060 ἀἌδΖοσα; ᾿" δηᾷ ΓΠ6Υ βουπάρα δὴ δἴδγτῃ ᾿δ δίζεν ὑὉμϑῖὰ πὶ (6 5 ἰταμηροίβ.Ό. Απα "ἷ 

ΠΟΥ οϑῃ16 ἔοτἢ ουΐ οὗ 811] ὑπ νὴ] ]ἀρ68 1δ οὗ δυᾶάξα γοπηᾶ δοοαΐ, δηα οἱοβθᾶ ἤθσα ἴῃ ; 
δια {ΠΟΥ ἰπγηθα ἀραϊηδῦ Οη6 ἈΠΟΐΠΟΙ ; δηα 4]] 611 Ὁγ 15 {Π|60 βυγοτά, δῃὰ ποῖ θύϑθῃ Ὁ 

47 ομδ οὗ {ῃθπὶ νγϑβ ἰού. Απᾷ 3" [Π6Υ ἴοοῖ [Π6 8ρ0118, ἀῃᾷ (6 ὈοΟΙγ,2 52 δῃα βϑτγηοίθ οἱ 
ΝΟ ποτ Β μθδᾶ, ἀπᾶ ἢΐ8 σῖρῃι παπᾶ, ν ΐοῖ Π6 βἰγθίοθα οαΐ 180] ΘΓ) Υ,ἦ5 ἀπα Ὀτουρἢῦ 

48 ἐλεπι αἰσαν, δρὰ παηροὰ ἐῤθηιλ ἀρ ὉΥ 35 “6γάβαθῃ. ΑἈπὰ 35 [86 ῥὈθορὶθ τα]οϊοθα 
49 ρσγϑϑῦγ, δπὰ ἴΠ6Υ Καρί (μδ. ἀΔΥ 88 35 ἃ ἀΔΥ οὗ στοαί ρἸδάηθββι Ἀἀπά 7 ὑμ6 0 ογααϊηρα 
ὅθ τὸ ΚΘΘΡ ὙΘΑΓΥ (πἷβ ἀδγν, δοίης 86 (μἰσίθθηα οὗ Αὐδτ. ἀπὰ 33 {μ6 Ἰδπᾶ οὗ 608 γγ88 

1 ΜΑΟΟΑΒΕΕΝ. 

αἱ 3 τοβί α [1116 τ 116. 

Ἰοκὶ το ΟΣ ΔΙῸ ΠΙΟΣΘ ὑσοροεὶν ἰμδοχίοα Ὀο] ον). 
ποΐΐ οὔ ί. 8 οἵ (ἐν). 4 Βιέπ βο. δ ποϑῖ. 

1 (Οπιἐἐἐοᾶ ὉΥ ΠῚ. Χ. 28. δδ. 62. 4]. ὅο. Αἰὰ.) 
4 0ὸ Βδίδ βροίος (ΠΙ|. Χ. 28. ΟΙὰ 1δὲ. δτο ἔδο δίηρ., ὑπ} ἰἐ 

3. [πὸ Δ 6] ς 

Ἰοοῖδ ᾿ἱκὸ ἃ οογσζϑοϊίου ; ὈΪῸΣ. ἰῃ 86 ἐεζεέ. χες.) ὈΙΔΕΡΕΘΙΩΟΏΒΙΥ. 
γοτα. 483-46. ---ἸΆ. Υ. : 8ο. 8 Ὠοδβίδ. 9 ὍμὰΣ Ν. 8 Βοαῖ. 19 ψῶϑ Ὦταϊ δἰλίη. 11. ΝΟῪ ὙὮθΩ Ν. ἢ Βοδί. 

12 ἢ6 82 δἰαίῃ. 185 ΤΏ ΘΏ. 1. Αὐδδα ὑπο ὕδσοσα (6 ἱύο ΘΗ Πρ ΟΣ δῖθ οὔ εϊδα ὈΥ 62.) 15 κουηάϊηρ Δ 
δἰἴδειῃ (εἴ. ἷν. 40). 156 ἐποῖρ. 1 ὙΓΒΟΓΘΌΡΟΩ. [18 ἤν. ἔἑἔὃὅὃ 90 ἴδὺ (ΒΟΥ, ἰυσηίης ὑδοῖς ὑροῖ ἔλλοῶι ἐλαΐ Ρωγδωσαὰ 
ἰλενι, ὝΘΙΘ 41} δα υἱ τὰ (1τ., αὐμἱ ἐλεδε ἐμγηεά αδοιεὲ ἀαραῖπειὶ ἰλοεα, απὰ αἱ εἶ). 9 οπιὲῖξ ΘΥΘῈ. 

γεσα. 47-δ0. ---Ἰ ἃ. Υ. : Αἰξοσνγασάδ. 3Ξ3 ὑοῦ. 395 20 Ῥσουά!γ. Μ τογγχατὰ (παρά, 1. ο., ἰπ ἐμθ πο οΣτοοὰ οἔ 
τὼ οἱἶγ. ΟἹ. 2 δοο. χυ. 82). 315 ἘῸὺσ ἐδ δβο. 39 ογέβ 8. 85 Μοοοῦοσ. Ὁ ΤΏ. 839 ἴῃ. 

σβᾶρτεε ΥΠ. 

γεν. 1. ΤὨῊΐ9 Ποιμοίτίαβ μδᾶ Ὀθοη ἃ ποδβίδρο ἰῃ 
ἜοτηΘ β'ποθ [εἶθ πἰπιῃ γον. [πὸ [νἷ8 ἐνϑηίν-[ηἰτὰ 
ΘΙ, Οὐ πο οσεσαδδίοῃ οὗ ἴδο ἀοδῖ οὗ ΑΠΌΠΟΟΝαΒ 
ΡΙΡΒδηθθ, ἢ6 βουρῇῃῦ Ῥογπιἑββίομ ἔγοτλ ἴ86 ο- 

ΤΩΔΠΒ ἴο ὍΔΚΟ ροβϑϑββίοῃ οὗ ἴπ 6 δι γγίδη (ἄτοπα, Ὀυϊ 
88 τεΐϑοα. Αδ (6 ὑΐπηθ ΠΟΥ ὑπο σοηδίἀογα- 
ἔοι, ἢ φβκρᾶ [οσ πο ρεχιϊβοΐου, Ὀὰϊ ἢἤθα ἔγοιῃ 
Ἐοπθ οἱ ἃ (ἀεί παρίδῃ ν 6886]. ---- ΟὍΣῺΘ Ρ. ΤῊΘ 
ἩΦΌΓΘΥ τΥΓΟΥ οαπποῦ χὰ ἢΐπγ8611 οὗ [ἢ6 ἰάοβ 
1ιδὲ ἃ ᾿ΟΓΤΏΘΥ ἰονατὰ ῬαἸθϑίϊπο, θνθπ ὈΥ ΜΔΌΘΥ, 
8 8} δβοθῃῖ. 
ἷθ ΒΙΓΟΡΙΥ (0 δἷ8 αἰβοιι αγκίηρ,. -- Α ἴθ ἸΏΘῺ. 
ΤῊ18 18 εἰμὶ ἡ οὐδαρα Ὀγ Ῥοϊγθίυβ (χχχὶ. 22,11), Ὀαϊ 
ποῖ ΕΥ̓ [πὸ ϑϑοοῃά Βοοκ οὗ Μδοοδθθθβ. Ὅᾷῃ6 οἷτγ 
ὝΠΘΙΟ 1 οπχείτί 8 Ἰαηάοα, ἰξ νγὸ τρὰῦ ἱγιβὶ εἴ0- 
Βορδυδ δπὰ 2 Μδοοδῦθεθ, Ῥν88 ΤυῖρΟΙΪ]. --- Βοϊχηθα 
ΤΠΟΓΟ, ἱ. 6., ῺΒ ὮΠΘΓΘ ΣΟΟΟΡὮΪΖΘΩ 88 ΚΙηρ,. 

γον. 2. Ῥαϊδοθ. Τῇθ ἰγϑῃβίδιίΐοη τοψαὶ οἰϊῳ, 
ὦ, 6., ΑψἸλτοςῇ,, 18 α180 8] 8 0]6θ. ΟΣ. Ὅλη. ἱν. 29; 
ἘφιΉ. ἰ. 9.--- ΤῺ δβο] θυ, αἱ δυνάμεις. ΤΊ ϑ'γτῖδς 
Τγϑηβίδίθϑ Ὀγ ργίποὶρεδ οορίατγιπι. 

γεν. 8. οι}θιγίαϑ ΡΥΟΌΔΌΙΥ ἀϊὰ ποῖ τὶβῃ ἴο 
ΕΘΑΥ ἐΠΘΙΡ ὉΪ]θη8 ΖῸΓ ΠΊΘΤΟΥ. [Ιζ ψΔ8 δὖ Ἰοδδὶ ἃ 
Βυ θη οἰοηΐ πἷπῦ (0 [86 ὈΪΟΟΟ γον β0] ἴθ γ8. 

γεσ. 56. Ῥϑαίγουδο Ὀ6 Εἰχῃ -Ῥνυίϑαοί. Ασοοχά- 
ἵμρ ἴο 2 Μδος. χίν. 7, 6 84 δσθοδὰγ ὑὈθθη δΐρῃ- 
ὑλάρς δηὰ θθθ ἀορτίνοα οὗ (6 οἱἶοθ ὉΥ ἐπ 
ΘὟἾ8. ΤΠδ διίδιειηθηῦ οὗ [6 μγοβοηῦ γθγβθ τηΐρ 

δἰ ΠΙΡΙῪ τηθϑῃ ἴπαΐς ἢ6 τὰιὶβῃοα ἴο δ6 τοϊπϑίαῖθα δηά 
ο05 ἃ ἴῃ {8 οβῆοα. ᾿ 

Υεσ.8. Βυϊομᾶδ οὗ [πὸ κίτιρ --Ξ οὔθ οὗ ἢΐδ 
ἱρὴ οὔῆοἶ415. --- ΤῊΘ σῖνοσς Ξξξ ΕΠ ρ γαῖθδ. 

ΘΓ. 12. Α ΘΟΤΏΡΘΩΥ οὗὉὨ Βογίρθα. 79 τηϊρῆι 
Οχροοῦ [1.6 δγίϊοϊο ποτ 1ξ (Π6 ϑδῃηῃθάσίη ῬΣΟΡΟΣ 
ἯΙ τιοϑηῖ. (Οὐ. Βενιμο]άι, δ πίδεϊ., ἱ. 69, 73.) 
Τηοθθ βοσῖ 08 ὙΟΓΘ ΕἸ ΠΡΙΥ ὑπο86 80 πιαᾶθ ἐπ 
εἰπαγ δηὰ ἱπιθγργοϊδιίου οὗ ἴ86 ΟἹὰ Τεβίδιηθηι 
ἐμοῖσ δρϑοΐβὶ οὐὔ͵εοῖ. Οατδοὺς 80] 48 (δὲ [Π 6 Ὺ 
ἰοττηθὰ οὔθ ῬΒΓΥ͂ ὙΠ 1ῃ6 “ Απἰάδοδηβ." (ἷ- 
δολίολία, (1. 7. --α Βοοκ ἡ ϑεοθΘ. Ῥχοθϑῦν {πῖτὰ 

Καῖ, βονγθυοῦ, Ὁμῖ μη Κα [6 ΓΟξογθῃσθῚὶ 

Οτίπηπι) ἴο δβοοῖς [6 δοῃτγιηδίϊου οὗ [ἢ9 σοησοβδίουδ 
σταιϊοα τοὶ ὈΥ ΕΠ ρδΙου, οσ ἔγθθαάομι ἔγομη ΔΗ͂ 
ΠΟΥ ἀθιηβηαδ τ ΠΟἢ πιὶρῃν μανθ ὈΘΘη ΘΧρθοῖθα. 

γον. 15. Τδὸ Αδίβοδῆβ. Τῆθ ργϑϑθηΐ ρ88- 
ΒΆσ6 ὈΘΑΓΒ δραίηδβυ ὕΠ6 ἸΠΘΟΥῪ ἴπδὺ ἴΠ6 Α 58:58} 
δηὰ {Π6 ρΡΑΙΓ οὗ δ πᾶδλ5 Μϑοοβδθδθιβ  γῸ ἰἀθητοδὶ, 
85 ΒΟΙῚΘ ΠᾶΥΘ Βρροβοᾶ. ΟΣ. 11, 42. : 

γοσ. 1ὅ. Ηδθ βδβΨΟσϑ, ἱ. 6., ΑἸοΐπηθ, 6 Ὡ6 
Πρ -ῥτίεβῦ, βτόσο ἱϊ, ΗΪβΒ τγοβο ΘΓΥ, ΓΠογοογο, 48 
ἀαβοσιθοα ἰῇ τὴαο ποχὶ γθ 86, Ὑδ58 ὕπ6 ΠΟΙ ΠΠΟΧΡ τ 
Ρθεϊθα δῃηὰ πιοπείγουβ. «πἀ88 δὰ ᾿νΐ8 ἸΣΟΟΡΒ ὙγῈ.9 
δῇ 818 (τὴ ρΓΟΌΔΌΪΥ Βογογίης δθουϊ ΒΟΥ ὮΘΥΘ 
ἴῃ [Π6 ποὶηδοτίπρ' πιουηςΔ 8. 

Ψογβ. 16, 17. Αοοογνάϊης ἴο 89 ψοσᾶὰ. Αϑ 
Οσίπητη δπὰ Καὶ παν βῆονγπ, να ἤδυθ ἤθγθ [ἢ6 
ἑατα αν οσπλ]α οὗ αποίδιίοῃ ἔσοπι ἴθ ϑδουγίρ- 
[ΌΓΘΒ, ΟΥ δὲ ἰθαδῦ ὁη6 ϑῃδίορουβ ἴο ἱΐ, δηὰ {πε 
αὐ τὰ νοσῦ νν 838 Ἰθδηϊ ῬΏΘΥΘΌΥ ἴο Ὀ6 ἰδἰὰ οἱ 
116 δΟΥρίαΓΟΘ 88 βυςι, δῃὰ οὐ ἴῃ6 5841π) Ὦθσθ 
υὐοὐθα 48 8 ματί οὗ {πΠ6 νυ το γογᾷ. (ΟἿ. ἴῃ 89 
ΧΧ. Ῥβ. Ἰχχῖχ. 38.) ὙΤὴρ ὑβιιδὶ ἔοστηἶα ἰ8 ἰῃ- 

ἀδρὰ ὡς γέγραπται, οΟΥὙἩ κατὰ τὸ γεγραμμένον ; Ὀαξ 
1Π0 ϑοχίβῦ, ἔγραψε, ἰῃ δδοτίρῥιυγο οἰυυοη8 18 8} 4]0- 
βουβ ἴο ὕΠ6 ββηδ ΟΓαὰ 848 0806 ἰῃ ΦόΒη (ν. 46), 
ΉΘΥΘ 6888, Βροδκίηρ οὗ Μοϑοθβ, βδυ8, “86 ντοῖθ 
οὗ τηὸ." Το βιυδ͵εοῦ οὗ ἔγραψε, ὁ γράψας, 18 ἴο Ὁθ 
Δ ΚΘῺ ἔγοπι (ῃ6 γνοσὺ [186], Δοοογάϊης ἴο ἃ Θοπηηοη 
Ἠθῦτονν ὑδδρα, 88 8180 ὑπδὺ οὗ [9 Νανν Τεβιδιηθηῖ. 
Οἕ. ὙΥ ἱποτ, Ρ. 588. 

νον. 19. Βοξοίῃ. Τμὸ οχϑοὶ ροβίξἰου οὗ ὑ}ιΐ8 
866 18 πηοουδ, ὑπουρσἢ ἰδ ΟὈν ΟἸ81γ ἸΑΥ͂ ηοῦ ἔα 
τθβι δοτυβδ]θη). --- ΠΣ γὸ δαορῦ ὕπο σϑϑδάϊῃς οὗ 
ΕΥ ΖΒΟ 6, 85 δῦογο, ἱπϑίθδά οἱ ὑπδὺ οὗ ἴΠ6 “τὸ- 
οοἰγϑά ἰοχὶ,᾿» ἴμοτο πουἹὰ 50}}} Ὁ τοοπὶ ἔοῦ απ|68- 
οὴ τ μδὺ ᾿ζ8 ΓΘᾺ] τηοδηϊηρ ποιὰ ὑ6. Ηἰ:ϊσὶς 
ΓΕ ΠΚΒ τπδι δύΓΟ] ρ ὑδη δ οὗ βο] ἀϊοσϑ νου ὰ ὃθ 
τηϑθδηῖ ; ΟΥπι, ἀθβοσίουβ ἴο [0 «{0νγ18}}. ΔΥΊΩ 
πάρος 9πιδ8 Μαοοαῦθυβ; Εννα]ὰ, ἴθ «618 
ϑροδίδιοϑ ὑΠαῦ 6.0 δὐϑουΐ ἢΪΠ). --- 9 στϑϑῦ υἱὲ, 
86 δτιΐίς]θ βῆονβ ἰμδὺ 1 τ ἃ 6 }1-Κηοῦσηι οἱε» 
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ἴογη αὖ ἴΠ6 {}Π|0 ΟἿΣ ὈΟΟΪΙ 88 νυ θη. ΟἿ, δῖ. 
“ΒγυπηθῈ ᾽ ἴῃ ΕἸΘΏ τα Β Παπαιυδτίετὑιιεῖ. 

Ψογ. 3]. Οοπίομαορα ῸΣ 1Ἀ860 Ὠϊχῃ -᾽υτἰοεϊμοοάᾶ. 
Ηϑθ υβθἀ ἔοσζοθ ἴῃ οδυγυϊος οἂὔῦ Πἰβ ΡΌΓΡΟΒΘ, 88 [ἢ 6 
ποχῦ νϑῦβα ῥ᾽ ΔΙΏΪΥ δῆονβ. Βαΐ οἵ. ΦοΒορ 8 
(.Απέϊᾳ., χὶϊ. 10, ὃ 8), ΟΙΘ ἃ αἰ δοσγοηῦ δοοοιιηῦ 18 
δίνθη. 

εν. 25. Αοοογάϊης ἴοὸ 2 Μδος. χῖν. 236, Α]- 
αἰπηυ8 ψ88 νϑχϑὰ οἡ ϑοζοιηῦ οὗ ἴπ6 δρρασζϑῃηῖ 
ξοοα υπάογβίβπαϊης θούννοθη ΝΊΟΔΠΟΥ 8δπὰ Ψψυά 88, 
δηἀ ἴον ἴδ: τϑδβοὴ ψθηῦ ἴο ΑἸΠΊΟΟΝ ἴο ΘΟ Ρ] Δ΄ ἢ 
ἴο [6 Κίῃγ. [Ι᾿ὶ ὑδ6 ορίπίοι οὗ Οτίτηπι, [ἢ)}18 18 
Ὀυΐ ἃ τι τΠ|διθα ἔοττῃ οὗ ὕἢ6 ῥγοβϑῃΐ ὨἰΒΊΟΣΥ. 

; μὴ" 26. Ἡδιοὰ δῃὰ 886 Βοβί]ο. ΟἹ. ιἷϊ. 88 ; 
ἦν. 6 ΕΞ. 

γεν. 81. Ομδυδδυβδίδιοα. ὈΚηον, οχοορί 
{πδὺ ἰῦ ΒΘΟΙῚΒ ἴ0 ἢᾶνα Ὀδθη βἰζπδῖθα ἴῃ 1Π6 τηουη- 
ὈδἱΠΟῦΒ γορίοῃ βουτῃ οὗ 6 ΓΌΒΑΙ] Πα. 

γοσ. 82. Αοοοτγαϊηρ ἴο Φοβδρθπβ ὑ ν85 ΝΊοδ- 
ὯΟΥ ψὙΠΠλπῸ ΟΠ (18 Υἱοίογυ, δῃὰ ὁπ4|88 0 θὰ ἴο 
Φογηβαίθιη. [Ὁ 8 Ὠαγὰ ἰὸ ἀροῖϊἀθ ον Π6 αγείνοα 
δῦ Βιιο ἢ δὴ ορίηίοῃ, ἰέ πὸ δδὰ ἰδ. 1 ΤΏΔΥ ἢδνο 

. θέθἢ ΤΊΘΓΟΙΥ ἃ 8110 οὗ [6 ρθη. Καῖ! βυσρεβίβ ἐμαὶ 
88 πιϊχοὰ ὕν {μὶ8 δοοουηῦ Ἡ͵ ταῦ οὗ 2 Μδςς. 
χίν. 17, ὮΘΣΟ ἃ ἀοΐοαι οὗ Θιτηο ΌΥ ΝΊΘΔΠΟΥ 18 
ΤΟ ΠΟπΘα. ΤὨΘ ργθβϑηῦ ὑ80116 8 ποῦ δὲ 8}] τι θῃ- 
υἱοηοα ἰῃ 2 Μϑοοδῦθοβ. 

γεν, 38. ΟΒοσοὰ ἴοὸσ [86 κίῃςφ. Τῆΐβ γγ88 
ΟυΒΙ ΟΠΊΔΥΎ ὙΠ} 1πΠ6 δον. Οἵ. ΕΖγαὰ ντἱ. 10. 

γον. 856.. Οοσὴθ δαί ἰἢ 6806, ἱ. 6., ἔγοιη 
[86 σΑΙηιρδίρη ἀρδϊηβὶ 6485. 

γον. 89. ΒοΙΒΒοΡρΟοΩ. 360 βουο, ἰἰ]. 16. 
γον. 40. Αἄδδα. [1ὺ ννᾶβ, δοοοσάϊηρ ἴο Εῃυ- 

ΒΟὈΐυ8, δυουαῦ ΓΠΙΓΓΥ ἔυγ]οηρβ ἔγοιη Βοιῃοτοη. 
ϑοβθρῆιβ (Ἁπέϊφ., χὶϊ. 10, ὃ 5) αἱϊονγβ ὅ.ἀδ8 ὃὰς 
ἃ Ὁπουβδηα πηθὰ ; πὰ ἴο ὑπ ὨΟΒΌ]Θ ΔΥΤΏΥ, πἢΘ 
ἸἹπουδαπὰ; ὙἘ116 πὰ 2 Μίδοοβθϑθοβ (χυ. 27) ἴδ 18 

ΤΗῈ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

διαϊθα ὑμδὲ [06 παΙΠΌΟΥ οὗ {Π6 ἸΔείοτ᾽ Β ἀθδὰ ν88 
τηϊγίγ- νο ᾿ῃουδβαηὰ 1 

γεν. 48. Αἄδσ. [δ Ἄοοττοεροῃάθαά ἴο ρδζίβ οὗ 
ΟἿΣ ΕΘΌΓΘΔΥΥ δηα Μασ, Ὀυὶ τηοϑὺὶγ (0 ἐπε ἰΔιΐεσ. 
10 88 ἴΠ6 ΒΙΧΙ τῃοην ἢ οὗ [186 ον βἢ εἰν γᾶς, 
“δηα ἴΠθ Ἰαϑὲ οἵ [6 Θος]οβίβ811.8] γοδσ. 

γον. 46.5. ΟἸοεθᾶ βοὴ ἐβ, [“1., ομἐβαπκεὰ 
λεπι, ὑπερεκέρων. ϑϑγτίδο : σπυεπίϊαδαπὲ δοα σογπ. 
-- ΤΟΥ τυγηοᾶ δραϊποῦ, οἵο., ἀνέστρεφον οὗτοι 
πρὸς τούτους. ΤῊ που] βοὴ δὲ ἢγας εἰζῃιξ ἴο 
τῶθϑ [ἢδὺ ἴῃ6 ριυνβαθά τὰτηθὰ ΡΟΣ ἐπ ρηγβα- 
ΟΥ8. Βυὶΐὶ ἴτ 8 ὈΘΙΓΟΣ (ἢ αὐτο δπὰ Κοὶ!) ἕο 
ΤΟΙ͂ΟΡ ἴῦ ὙΠΟΪΥ ἴοὸ [η9 ρμησεπθά. Ὑδὸν τυχδὰ 
ὍΡΟΩ τῃοἷγ ον ἔγίθπαβ, 80Ὸ σζυοδῖ Ἧ88 πεῖς δ5θ 
ἴ0 Θ5ςΆΡ6. -- ΝΟ ὀνϑῇ οὔθ. Α σθοίοσῖςδὶ Ἔχρσοδ- 
δἷο ἔου ἃ ἴοὔβὶ ΟΥ̓ΘΓΓΗΓΟΥΝ. 

γεν. 4... Το δροὶ]δ δῃᾶ ἴ8ο Ὀοοῖγῦ. Τῆθ 
Ιαϑὺ νογὰ (προνομήν) ΤΩΔῪ Γεῖογ ἴο [86 5ρ01} τ ὩΪΟῊ 
16 ϑυυίδηθ πα Ῥγθυ ουδὶΥ ΨἈΚθη, δμὰ τ ἢ 
Ἧ88 ΠΟΥ ΓΟίΆ ΚΘΩ ἔτοπι ἰἤθτη. [τ 88 πδοὰ ἴῃ ἢ 
οἸαϑϑίοβ ἔου ἤόγασε; Ὀπὶ ἴῃ [80 ΓΥΧ, ΣΘΏΘΥΔΘΙΙΥ, 88 
ἢδσο. Ὑὲ. ὕεαις. χχὶ. 10. 

γον. 49. ὅϑοπιθ δανθ μοϊὰ ἴμδῖ ὑπ ΐ8 ἀδΥ 5 βὲ ἢ} 
ἵκζορὺ Ὀγν 186 δον. Βυΐ [Π6 ΟὈΘοσνϑμοθ βϑοῖβ ἴὸ 
ἢαγῦθ ἰδβϑῦθα ΟὨ]Ὺ [Ο 8 ρογίοά ἃ ᾿{τ|9 αὐλοῦ ἐπ ὃδ6- 
εἰππίπρς οὗ τ86 ΟἸὨγίβείδη οσα.Ό Οἱ ἴδὸ 141 οὗ 
Αάδσ, {.ε., ὕὉπ6 ζο!]οννίηρ ἀλΥ, 88 86 δδες οὗ 
Ῥυτη. ΤΠΪΐβδ ΤΏΔΥ ἢδᾶνα Ὀθομ, δἱ ]Δδῦ, ἴπ6 οςςβ- 
50} ἔρον οἰ νἱρ ἊΡ ἴΠ0 ἔογπιοσ ἔδβιῖναὶ. Μίςβδο]σ 
8665 ἴῃ ἴΠ6 1Ἀ1}0ὺ6 οΟὗὁἨ ΟἿΓ Δυ ΠΟΥ ἴο τηϑητίου τἢΐα 
ἔδοῖ, ἑ. 6., [ἢ ΟΟΟΌΓΣΓΘΠΟΘ οὗ (Π686 ὕνγο ἔθδπι8 8ὲ {Π6 
Βδ1η6 ἰΐπη6, ἃ ΓρΆΔΟ. ον θοϊονίπρ ἐδδὺ [Π6 ΒοΟκ 
οὗ Εβιμῃον ψ88 6 ὈΠΚΠΟΜῊ ἴο ἢ], ΟΥἩ 85 Ὡοΐξ 
τορασάϑα 885 οϑῃοηΐοα! ἢ ΤῈ βϑίγθ 8 ἴσια οὗ 20- 
ΒΟΡΠΏΒ, ὙΠῸ γοῦ ΚΩΘῪ οὗ ὈοΐΏ ἔοβδῖδ. ΟἿ. δἱϑο 
2 Μδουι. χΥ. 86. 

ΟΕΑΡΤΣΕΕ ΥΠ]|Ι. 

Υ1 ΑΙΝΡ υ88 ; μοαγὰ οὗ ({Ππ ἔδτηθ οὗἩ {π6 ΒΕογηλτιβ, (Πδύ ΓΠΘΥ͂ ὙΤΟΓΘ ταθη οὗ στοαϑὶ νϑ]οτσ, 
Δη4 (δὲ ΓΠΘΥ͂ 00 Κ Ρ]ΘΘΒΌΓΟ ἴῃ ὅ 4}} ὑπδὺ Ἰοἰποα {Ποιηβοῖγοβ ἀηῦο ὑμθῖι, δηα τηδᾶο “ 

2 ἃ Ἰδαριιθ οἵ ἈΧΑΪΥ ἩΪΓ ἃ8 ΤἸΏΔΩΥ 88" ΟΆΠΠ6 ἢΐο ὑπ6ῃὶ ; δῃᾷ {πδὺ ΓΠ6Υ γΟΓΘ γπδη οὗ 
δτθϑῦ νϑὶογ. 
διηοήρβὺ {πΠ6 (δ᾽ αδηβ," δπα {πὲ {πον ὅ 

1 88 (014 Εἶπ 8180 οὗ ὑμὶγ γαγβ δπα νδ)δηῦ ὁ δοίβ ψῃοἢ (μον αἱὰ ἴ 
οοηααθγοα ἴποπι, δπὰ Ὀσουρηῦ (θὰ ὉΠάΟΣ 

8 αἰραΐθ; πὰ ψῇδὺ τμ6Υ ἀἰὰ 15 ἴῃ 75Ἀμ56 Θουπου οὗ ὥϑραϊπ, ἴο σοὺ ροββϑβϑίοῃῃ οὗ [86 
4 τηΐη6β οὗ βἰϊνογ 11 δῃὰ ρο]ὰ τυ] οἢ ἀγὸ 12 [Π6Γ6 ; δηὰ {παὺ Ὀγ {μ6ὶν ῥγσυάθμοθ δῃᾶ ροσ- 

ΒΕΨΘΙΆΠΟΘ ᾽δ ὑΠ6 Υ σοὶ ροββθββίοῃ οὗ [16 γὙ016 δπά,}5 (μουρῇ [Π6 Ἰδῃμα νγαβ 1δ ΨΥ δι 
ἔγομῃ ὑμθπι ; δῃᾶ οὗἉ {Π6 Κίηρβ ᾽δ {μδὺ οδπιθ δραϊηβύ ὑμθτὰ ἔγοπλ {86 ἱοτιηοϑὺ ρϑτὲ οἵ 
{Π6 ΘαΡίι, {1}} (Π6 Ὺ 17 ἀϊδβοομηῆϊοα ὑπ 6πι, ἀπα σάγα ἴθι σταϑῦ ονοσίμσονσβ δ δπᾶ ἰδ δι 
(π6 τοϑδὺῦ ρᾶνθ τῃθῖὴ ἐγ δυῦθ ΘΥΘΤῪ ΥΆΓ ; δπά {πδὺ Ὁ (Π6 Υ 31 ἀϊδοομιῆίοα ἴῃ μδι}]6 
ῬΆΠΠΡ, πὰ Ῥογβθυβ, Κίηρ οἵ [η6 Μδοβθαοιδῃβ, δῃᾶ ὑΠ6 οὐλεγβ ὑπαὶ θα ἂρ τῆ θτα- 

6 86 ͵]ν68 ἀρϑίηβύ {μθ1}, δηα ονυθγοϑτηθ 3 {Π6πὶ; δηα (μαὶ 5. ΑἸΘοΟΒαΒ (Π0 τοδί, Κίηρ οὗ 
Αϑ818, ψγῆο ὅ' Ἴδη δραϊηϑῦ {ῃθπὶ 'ῃ Ὀα016, παυΐηρ δὼ Ὠυπαγοα δηὰ ὑπθηΥ 6] ρ μηδ, 
γ ἢ Ποτβθιηθῃ, δπα ομασιοίβ, ἀμ ἃ ΘΙῪ στϑϑῦ ΔΓΙΩΥ͂, Ῥγ88 8180 “ὁ ἀἸἰδβοοιηῇιίρα ὃγ ἱμθαι ; 

7 δῃὰ {ῃδὺ 25. ΓΠ6Υ ΓΟΟΚ τα αἰΐνθ, δῃὰ σονθηδηθα σὶτὰ ὑμοτὰ ὑμπαὺ Ὀοτλ 6 ἦ δπὰ βῦος 

γα. 1-3.---1.Κ.Υ.: Νὸν 2. μῪλὰ. 

ϑοςορί. 4Φ γχηδῖτο. δ αἱ ἰὈδὲ. 8 ΠΟ00]6. 1 δὰ ἀοῃθ. 

10 μά ἀοῃθ. 

νἰπηΐης οὗ... [9 δίϊ νου. ΊΣ [ρ. 
γον. 4, δ. -Ἴ5ΑΙ͂Ν, : ἐλαὶ ὉΥ... .- . ῬΟΊΟΥ͂ δᾶ ρναἰίθησοε (τῇ βουλῇ αὑτῶν καὶ τῇ μακροθυμίᾳ). 

3 χη κἢνγ βηὰ γδι δὶ πεπ (οζ. 1881 μασὲ οὗ Υδ ΣΕΘ). δ βυοῖ δὲ ου]Ἱὰ ἸΟΥ͂ΣΙ ΔΙΥ 
8 (τρλτᾷ., Εγοποληιθη. ὅθ Οὐ.) θοῦ ὑ8π6γ δή, 

11. βρδὶῃ (Ἐτ ἔσο δάορὶδ Σπανίας ἴτοτῃ Π1. Χ. 28. 44. δὅ. 71. 106. 248. ; ἐεχε τοο., Ἵσπανίας), ἴον [00 

16 δρᾶ οοπηποτ,οὰ 81} 
0 νίαςα (τόπος ἰβ ποῖ ἰπΊτοα ΠΘΏΓΥ ὑδοὰ ζ0Σ ἃ ὙΒοΪῈ ΘΟΌΠΙΓΣΥ ἱπ ἴΠ6 ΠΧΧ., δὲ δἱ 1 βδιη. χὶὶ. 8, δὰ ἴῃ ἔδο οἸδδαΐοδ). 
15 10 ψψοτὸ. 16 φῃὰ {δο Κίημε αἶδο. 
ἴῃ. εἰδηάίης ἀἰκίτὶ δ τοῖν ἴοτ (δ6 Ρ]ὺ:. 
81 (πον πδά. 

γε. θ, ἴ. -- 5... Υ. : ἀοιο δἰδο. 

11 (ΠοῪ δά, 

324 (Πλδ!. 

Οἱ. Ὑ Ίμοσ, ὑ. 174). 
Β. Οἰοἶση5 (πιατα., Μαςεσοπίαπς. ΟἹ. 1. 1) πί(ἢ οέλεγα ὑπδὲ }11ὲ.... δὰ οΥ̓ΟΣΟΟΙΏΔ. 

6 ΟἸΙΤΣ 8180. 

18. κἴνοι ἐπόι ἃ ατοδί τόσ τοῦ (ἡ. 4., 8 βοσῖ 68 οἵ λοτι, 86 
9 ρο.... ἀἰὰ κίγνο. 89 Ῥοκίάοο ἐξιΐδ, σιν. 

86 Λοιῦ. 31 ρογαμδηϊοὰ ἐδπδὲ Β6. 



1 ΜΑΟΟΑΒΕΕΒ. δ18 

88 Γοϊρτιοα ΔΓ Εἶτα 8Βῃου )α ΡΥ ἃ στοδῦ ὑγϊδαΐθ, βῃου]ὰ ἢ σίνο ποβίαρϑβ, δῃὰ ἃ ρϑᾶγί 
8 οΓ ἐδ επιρῖγϑ, πη 6] γ,2 [86 σουπίγν οὗ [πα], ἀπὰ Μίοαϊα, δπὰ 1,γάϊα, δῃᾶ οἵ {μοὶν ὅ 
9 φοοά]οϑὲ σουηίγῖθβ, τυ 10 ἢ ΠΟῪ ὕοοκ ἔγοτῃ ὁ Ὠΐπι, ἀπ σανθ ἰο Κίησ Ελιπηθῃ 68 ; δηᾶ 

10 παι" ἐδ6 Οτθϑοίδηβ δ ἀθύδγιϊ θα ἰὼ οοὴθ δηάᾶ ἀθβίσου ἱμϑιῃ ; δῃά {Πδὺ {π6 τηδίζοσ 
Ὀϑοϑῆηθ Κπόνῃ ἴο ἴΒ6πὶ, δηα ΓΠΘΥ 7 ϑϑηΐῦ ἀρϑίηβῦ [Π ΘΠ. ἃ οαγίδί ἢ βΘΏΘΓΑΙ," ἀπά ἔουρσῦ 
δραϊηδί ὑμθηὶ δ8πἃ την οὗ ἰπθῖη ὑγεσθ Εἰ ]]θὰ ;" ἀπά {6 15 οαΥγὶϑα ΔΎΘΥ οδρίϊνοβ 
(ποῖν νγῖγοβ πᾶ ὑμὶν ομΣ]άγθη, δῃα 8ρ01]6α ἴἤθια, απ ἰοοκΚ ροββθϑββίοη οὗ {μοῖρ ἰδπα,1Σ 

11 δηὰ Ρυ]οά ἄονχα (Π 6 ὲγ βίσοῃσ Π0]48, δηά τηδΔ46 βἰανθθ οὗ ἴμϑηὶ 15 πηΐο {118 ἋὯΥ ; δῃα 
δαὶ 15 086 Υ ἀθβίγογθα δηά σϑάμποθα ὑθ βογυϊϊαἂθ {Π6 γϑϑὶ οὗ {π6 "' Κίπρᾷοιμϑ διιὰ ὑπὸ ἢ 

12. 18168 88 ΤΔΗΥ͂ 8ἃ8 δ δὖ ΔΩΥ͂ {{π|6 ΤΟΒΙβύθα ὑπθπὶ; Ὀαὶ ψῖτἢ {Π6 ῖν ἔγίθπαβ δηα βιιο ἢ 88 Γθ- 
Ἰϊδὰ ἀροὶ 17 γπθὴὰ {Π6Ὺ Καρί 8 ΠΥ ; δπα ἐλαὲ {Π6γ μιδα ροίζθῃ ροββϑββίοῃ οἵ (}6 5 
Κιηράοιῃβ [8 15. δηᾶ πἰρσῇ, δπᾶ τπαὺ Ὁ. 411 {πὲ Ὠϑδγὰ οἵ {μϑὲγ ἴδιηθ 1 6 γ6 δέγαϊ ἃ οὗ 

18 {διὰ ; 4150 ὑπδι,33 σσβοπ {ΠΘῪ που] Β6]ρ δῃὰ πᾶνο σοῖσι. (μΘῪ 35 σοῖρῃ ; δηὰ σι μοπὶ "ἢ 
14 {ποὺ που]Ἱᾶ, ὑπο Υ ἀΐβρίδοθ; δῃὰ ἐμαὶ δ᾽ (ΠΟῪ ΓΘ ρτθϑῦν Θχαϊ θα. Απά ἴῃ 4]] 3 

[818 ποὴθ οὗ μϑῖὰ ρὰΐ οἡ 57 ἃ οσόνῃ, οὐ οἰοι μα Ἠΐπη86}} 38. ἴῃ ΡΌΓΡΙΘ, 80 848 9 ἴο ὈΘ 
15 τωλσηῆθα ὑπουθΌΥ ; δμᾶ ὑπαὶ Ὁ ὑΠμ0Υ δὰ τηδᾶδ ἴον ὑπ ϑηηβοῖνθβ ἃ βθηδίθ, δηᾷ ὑμαὺ ὃ: 

ἰγθθ Βυπαγοα δῃὰ ΩΣ Υ πηθπ δαῦ ἴῃ ΘΟΌΠΟΙΪ ἀμ1}γ, ΘΟΠΒ.] πη σ ΔΙΝΥΑΥ ἴοσ [16 ΡΘ0Ρ]6, 
16 ἴο (86 δπᾶ ἱμ6Υ τηϊρηῦ Ὀ6 Ὑ3176]1] σονϑγῃθα ; ἀπά {παΐ ὑΠ6 0 ἱπίγυθίθα 10 [0 ΟὁΠ6 δ 

ΟΥ̓ΘΙῪ ΥΘΔΓ ἰὼ φονθτῃ ὑΠθ πὶ, Δηα ΓᾺ]6 ονὸν 523 411 {6} σΟΌΠΙΓΥ, δῃα ὑπδὺ ὅδ 41} τ γ 
οὐυϑάϊομς ἰο (86 ὅ5. οὁπ6, δῃα ὑμαὺ ὅδ {Π6ΓΘ γγᾶϑ πὶ ΠῸΓ ΘΗΥΥ͂ ΠΟΥ ΘΑΙΟΌΒΥ δ᾽ δηηοηρ' 
(ΒΘ ῃ. 

17 Αμαϑ᾽ 7υάαβ οἢοθ6 ΕἸ ΡΟ] θη βοὴ ὅδ᾽ οἵ Φοἢη, [86 8οπ οὗ Αοοοβ, δηᾷ “2938480η βοὴ 5 οὗ 
ΕἸΘ64Ζδν, 8π4 βοηΐ ἔπ ὑο Βοῦγθ, [0 τπλΔ ΚΘ ἃ ἰθᾶριιθ οὗ δ. } Υ πα 8η 4] 8 η06 5 τ ἢ 

18 ἰδ πι, δθά ἐμδὺ {μ6 ὺ τιϊρεὺ 8. [ΔΚ [86 γόοκθ ἴτοπι [θὰ ; ἴῸ (ΠΟΥ 88 ὑπαὶ (μ6 Κίηρ- 
19 ἀομ οἵ (μ6 ἀτϑοίδηῃβ ψου]Ἱᾶ Ὀσίηρ [8γ86] τυ 0}}} ἰηῦο 83 βοσυϊὰ 6. Απὰ (μ6 0 νγϑηὶ ἢ 

ἰο Βοπιο, δηὰ 1ΐ νγῶβ “ ἃ ὙΘΙῪ στθῶὺ ἸΟΌΤΏΘΥ ; δπᾶ {Π|π ὺ οδὴθ ἱπίο [6 βϑηβδίθ, δυά 
20 βρβῖζθ 3 δηὰ βαἰά, υλ8 [06 ΜδἼοδῦθθ Καὶ ψἱτἢ 8 Ὀγοίγθη, πα [86 ρΡ60ρ]6 οὗ (Π6 

δονγβ, βοηΐ Κ' 18 ὑπίο γοῦ, ἴ0 πη8Κ9 8 811]18 000 “ὁ δη ρϑδοθ στ γοῦ, ἀπᾶ {μαὺ τγϑ 
21 τοὶρν "6 τορβίθβγοα γοὺγ 811168 "' δηᾶ ἔγθπάβ. Απὰ {ῃ9 “7 τηδίοσ ρ]οαβοὰ μοι." 
22 Απὰ {μῖ8 ἐξ τὴ ΘΟΡΥ οὗ 1Π6 ορί8{16 βίο ὑΠ6γ 9. σσοῖθ Ὀδοκ οἱ δ {40 ]68 οὗ ὈΓΆΒ8, 

84 βϑηῦ ἰο Ψογυβαϊθα, ὑμδὺ 10 ταϊρηῦ Ὀ6 ὈΥ͂ [πθ πὶ ὑπο τὸ δ: ἃ. Ἰῃϑιη σαὶ οὗ ρθδοθ δᾶ 
Δ] Δ πο6 : "ἢ 

28 Ἂἀὐοοά βῃοοθ8β ὃΘ ἴο {Π6 ΒοΙΔΠ8, δΔηα (0 {π6 παίίοη δὲ οὗ {ῃ6 6078, ΌΥ 808 Δηά ὉΥ͂ 
ῶ4 Ἰαπὰ ἴου ουθῦ; {ῃ6 βυογα 8130 δηα ΘῃΘΙΩΥ͂ Ὀ6 ἴδν ἴσοι πο. Βυΐ δ ἢ (Πότ ὉΘ 

δῦ βαπα ἢγδὺ γῶν ἴὉΥ ΒοπΘ ὅδ ΟΥ ΔΗΥ͂ οὗ ὑμοὶγ 411168 δ Ψῃγουρσπουῦ 41} {πο ὶγ ἀομΐη- 
25 ἴου, (Π6 πδίϊοῃ 5 οὗ [86 Ψ6ν78 8.14}} 610 ἐλδηι, ἃ8 118 οἰγουπηβίδησθβ ρουτηϊ, Ὁ τ ἢ 
26 411 ἐλοὶγ Ὠθασί. Ἀμπαὰ ἐῤθ ᾿οηιανβ 81.8}} ἢοὶ σῖνθ ἴο τῃθαὶ (δῦ τηδ ΚΘ ΑΓ ΠΟΙ ΒᾺρ- 

ΡΙΥ͂ ΡΓΟΥΒίομΒ, ὙΘΆΡΟΊΒ, ΠΊΟΠΘΥ, 8.108, 88 ἰῦ δϑθηιθίῃ ἢ ρσοοᾶ υπίο ὑπ Ἐοζωδῃβ; 

γον. ἴ. --ΙΓ͵ ΑΟ Υ. : δῃά. 5 (δὲ ὙΠΟ Ὑδ8 δρτοοὰ ἀροῖ (αξ., διαστολήν. 1 το ἀἍ᾽ τἩΠῈ Ὀτιιδίρ, τοί, 
ὝΤΔ], θτίτημα, Βυμδοη᾽ 5 Βιδεΐισογξ, ατιὰ Κὶ αἱ], δὲ δῦουο, ἰῃῃ [1:6 56:80 οὗ α ξέρατγαξίοπ, 1. 6.) ἃ μαζί οὗ 86 οτηρίτο ϑορασδῖθα 
ἔγοτλ ἴδ χτοϑοϑί), διά. 

Ψψοχ. 8-ἰ|’0. --- 8 Α. Υ. : ἔδο (αὐτῶν ; αὐτοῦ, δ6. θά. 98.). 4 οἵ. δ ΧῃΗΟΤΘΟΥ͂ΘΡ ὨΟΥ͂.. 6 6. δά. 1 ιλαὶ ἴΏοΥ, 
ΒῪτγίως Κοον]οάρο ἐποσϑοί. 8 οορίδίη. 9 Δρπείης τὶ ἢ {Π6 δἷϑνν πιδὴγ οὗὨ ἰΠ 68). 10. ογιίς ἴΠ0γ. 11. Ἰδη. 
12 πηὰ (τοοεϊγοα ἥτοιῃ 111. Χ. 28. 62. 106, Οο. 414.) Ὀτουραῦ ἔλθη ἴο Ὀ6 ἐμεὶτ δοσυδαίδ. ᾿ 
οτα. 11, 12 --1 ΔΎ. : ἐὶ τοας ἰοἰά λΐνπ Ὀεβίὰο8, λοῖσ. 1. Ὀγγχουσδῖ υπάον ὑποῖὶσ ἀοτηϊηΐοι αὐἱξ ΟἿΒΘΡ. 15. ογιίς (86. 

Ὁ ἰδχδι. 11 (ΟἿ. ατοοῖκ οὗ ΧΧ. δὲ ΜΙσδὰ ἰἰϊ.ὄ 11.) 1δὃ δρᾷ οοπαυοζοα. 19 ὀοίλ ἴδβ 7. ἔὅ[Ὁ ἰὩβου  ΠΟὮ 82. 31 Ὥδηθ 
(866 τον. 1). 

οσε. 18, 14..---- 3 ΑΟΥ͂.: ἐλαϊ. 16 ἴ0 8 κίηρσάοχ,, ἐλοδέ. 3. σῇοῖι ἀξαΐῃ. 36 ΔῊ}, ἐλαι. 36 γοὶ 710. Δ]]. 
.. ποτ (ἐπέθετο; ΠΙ. Χ. 28. 98., (ὨῊ νυν). ἔ5Γ5. πδδ οἰοίμβοᾶά. 5339 οί εὸ 88 (ὥστε). 

ΨοΣΒ. 1, 16. -- ΑΨ. : τλόῦϑουος ὀοῖσ. 81 ρρῃδίϑ ΒΟῸ δ (οἵ. γον. 19), συ ποσοίῃ. δ ΚΞ ογὰοσοὰ: δηὰ ἐλαΐ [ΠΥ οοτο- 
ξαϊιδὰ ἐποίς φοτοσγητιοαὶ (Βεἰίδεομβα τϑοοίγοα ἄρχειν ἔτοια 111. Χ. 28. 44. 62. δδ. 6ο. ΑΙά, ; ἐ6χε. γεε., τὴν ἀρχήν) .... 
ΘΥΟΣῪ ΥΘΟΣ, ὙὯΟ ΓΕΘ ΟΥ̓ΟΣ. 88 τλαὶ. 84 ογμεδίιίου. 

Ψοτε. 117-20. ---86 Δ. Υ. : [πὶ οοῃαϊογαίίοῃ οὗὨ [686 ἰὨΐηχ86. 86 [ἢ δΒοῦ. δ7 δοῃζούοσδου. ὅδὅ 3. το ἐπέγεαιί ἰλεπὶ ἰὨδὲ 
ἐλεν που!ά. 89 ἀἰὰ ΟΡῬΥΘδ 1. νι τ. 49 ΤΟΥ Ψδηΐ ἐμογοΐοῦο. 41 ἩΒΙΟὮ τοα. 42 ὙἩΠΟΓΘ [ΏΘΥ δρδκο (1.. 
απεισεγεά). 4 7. Μδοοδρου (111. Χ. 44, 74. ΑἸά., ὁ καὶ Ἱδακκ.). 44 Ἦδτο βοῃΐ. 4 ᾳ. οὐῃπίοσάογδου. 46 60ῃ- 
ἐοάοταὺδα. σ 

νον. 21-Ὁ.. --ἸΤΆΟΨ. : 80 τλαξ. 4 ἐλε Κοπιαη ιτοεῖ]. 49 ἐλε δεπαίε. δὺ Ὀδοῖς δραἷη ἴῃ (Ἐπ  σϑοῆο δἀορία ἐμ 9 
δἰηρ. οὗὨ (686 ΤοΟΡῸδ ἴσοι 11. Χ. αἱ. ΟἹὰ 1δὲ. ὅ.γυ. ; ἐξα. τες., ῬΙαΣ.). δὲ Ποῖ ἐῤόῳ τϊσς μανο ὈΥ ἔθ. δ δροῃ- 
οίογδου. δ ῬΟΟΡΪο. δὲ ογιΐς Βαϊ. δδ᾽ φοΙηὸ (ἐνστῇ) ἃτεϊ ἣν ΜΌΣ ὍΡΟΣ ἰΠ9 Βουιδῶν (Ῥώμῃ. Ἐτίζεδομο δάορὲα 
ἂν Ὀοίογο ἰδ, ἔγοια 11|. Χ, 19. 28. ὅδ. ]Ι. Βοτοο δηὰ 116 ἀοροπάθῃ θα ΔΓῸ Ἰηθ8 1). δ ἧὅ οσοηῃζοάογαῖοα. 

Ὕόγ. 20, 29. --- δ' Α. . : Ροορὶο. δδ (ἢ6 ἐΐπιθ μΏΔ1} Ὀ6 δρροϊηϊοὰ (ὁ καιρὸς ὑπογραφῇ. 1. 6.., (89 ἐἶπιο δῃὰ [8 τοϊδιίοηδ 
ΤΩΒΥ͂ Ῥτοθονί 6). δ ἩΘΥΓΠΟΥ 80}4}} ἔμοΥ αἷνα (ἑ. 4., [Π9 ἘΟΙΩΔῺΦ 588}} οὶ κίγο, δ [5 οὐνἱάδηῖ ἔζοπι τ δὶ ζο να λέ 
Δίϊον, ὡς ἔδοξε 'Ῥ., κοά ἴῃ γον. 28, νποτο σνμμαχοῦσιν [5 θα ρ!ογοὰ ἱπείοααὰ οὗ πολεμοῦσιν. ΤῊ ἰθ ἐδο τοπάοτίηκ οἵ λ1- 
δθδοὶϊίν, Οτίσητο, 611. διβᾶ ΠΙΔῺΥ οἴ 6γ8) αν ἑλὲπῷ ὑπίο πόσα ἐπδῦ Δ Κ6 τῶν ὡρον ἰλεέηι (τῖμογ, )ὺγ ἐλεπι, (9 Βοπιδηδ) 

88 



δ14 ΤΗΕ ΑΡΟΟΕΒΥΡΗΑ. 

27 δια ̓  ΓΠΘῪ 814}} Κορ ὑποῖς οουθηδηΐβ ψἱΠουῦ τϑοοϊνίησ δον μίηρ., [Ἃἢ [86 58π|6 
ΤΒΏΏΘΙ 4180, 17 γγὰ Ὁ ΟΟπ)6 ἢγβύ Ὁροὴ ἰἢ6 πδίίοη οὗ {π6 68, {π6 Εομπιδηβ 8Ὰ}} μοῖρ 

28 {ποῖ ΠΘΆΓΕΪΥ,} δοοογάϊ 
δῖνθῃ ἴο {π6 811168 Ῥγου:βίοηβ, ΥΘΆΡΟΙΒ, ἸΏΟΏΘΥ, δΒῃ1ρ8," 848 ἰζ βϑϑιηθί δ 

88 (16 οἰγουμηδίβηοθβ ρϑγμὶῦ ; ὁ ἀπ (θθγθ 8}}4}} πού ὃὉθ 
δοοὰ ἴο 

1πΠ6 ΕοΙηδῃβ ; δῃηα ἿΌὝ ΠΟΥ 8881} Κθορ {686 " οονθῃδηίβ, δηὰ ἐλαέ σιπουῦ ἀδοοῖξ. 
29 ΤΒυ8"Ὁ 
80 ῬΘΟρ]6 οὗ [Π6 968. 

Δοσογάϊηρ (0 {1686 Δγί6165. βαᾶνθ {86 Εοιηδηβ τοδᾶθ οονθηϑδῃΐ ἢ τὶ (86 
Βαὶ 1 ἴοι (686 δγί161]68 αγὸ ἐπ γον 1 τὴ6 ὁπ8 ϑαγίψ ΟΥ {86 

ΟΥΒΘΡ 8881] τ 8} (ο δα οὐ ἴ8Κ ΑιΨΑΥ ἡ ἀην (λίπ, [ΠΟΥ͂ τηΔΥ ἀο ἐξ τ ῖ {Π6 οοπδοηξ 
81 οὗ 86 οἰ ι6υ8,}8 δἀπὰ Ἡ μαίβοθυθι ΠΟῪ 8}}8]] δ](ἃ Οὐ ἰ8Κ6 ΔΌΤΔΥ 884}1 Ὀ6 νδ]α.9 Απὰ 

88 ἰουομίηρ (86 6ν1}]8 {μαὶ 186 Κίηρ 1δ Ποιηθίσίυβ Ὀσίη σοί ἰο ρ888 δραϊηβὺ ἴμθιι, ̓ς 
6 πᾶν τε 6ῃ ἀπίο Βῖπι, βαγὶηρ, Ἡ Βοσϑίοσο παβδύ ἴμοὰ τηϑαθ [ἢ γόκθ ἤθαυΥ 

82 ὕροῃ ΟἿΣ ἔγιθπᾶβ δηά 4|1168}7 116 ΨΦ6νγε ὃ 1 (Βογθίοσα (ΒΟΥ δοσαρ δῖὶῃ ΒΠΥ͂ ΠΟΘ 
ἀραϊηδῦ {Π66, γΧὸ 1} δχϑουΐθ ἴον 1δ {βιὰ 7υδίϊοθ, δῃᾶ βρῃῦ δρδϊηδί ἢ τΓ860 ὈΥ 868 
δπα ὈΥ Ἰαπά. 

ΟΣ δἰὰ ἐλεηὶ ΟΝ Υυἱοΐιδὶθ.. . .. ΟΥ̓ΒΪΡΒ. .. . ΔΙ κοοιηδα (6 ΒΟΙΏΔΣδ ἰοατο (9 τοδέϊος ὀρθὰ ἴο ἄο ἰἱξ, ΟΣ ποῖ, 8 ΒΟΥ 
Ῥ]οδδο). τ Βοιαδὴβ (Ῥώμῃ, 111. Χ. 28. δδ. 62. 106.); αὶ. 

ὕετβ. 217-29. --- δ΄. : ἐλεηὲ πεὶτ αἱ ἐλεὶν ποδὶ (ἐκ ψυχῆς). 
3 ἐρκίτς ΔῺΥ ἑλίης ἰλεγεέζοτε. 

4 εἶππιὸ 88811 ὃδ6 δρροϊπιἰοα ἔπιθι (οἷ. τος. 25). 
δ ἩΟΙΏΟΥ Β}4]}1] Υἱοίι!δὶ8.... . ἔλοπι ἐμδὺ ἴδκὸ ρατί αραΐπεί (τοῖς συμμαχοῦσιν. ΟΥ̓. τοῦ. 26) ἐλέη, ΟΣ ὙΕΒΡΟΏΒ, ΟΣ ΙΒΟΒΦΥ͂, 

ΟΥ̓ ΒὨΪΡ6. 9 Πα Ββϑοοϊηθά. 1 Όὑυϊ. 

106. δ]. σο. Α]ἀ.). 
τα κο α τουσηαπὶ (ἔστησαν "Ῥ.). 

γογβ. 80-82. --- Ἰ1 . Υ', : ΗονΌοΙ. [7 Ὠθτοαῖϊοσ (ἐὰν δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτου). 
16. ογπιῖίς (μ6 κίηρ (86 Χ.). 14 χει δοά. 12 αὖ ἱποίν Ρ)]εασοτοι (ἐξ αἱρέσεως αὐτῶν). 

δοηῃζοδογαίθθ.Ό. 18 0. 19 π|ῖδ, 

9. ογιῖῖε ἰὰυρ ( ἰο ἢ ἔτ ἔσο μο σϑοοίγοϑ ἴσοι 111. Χ, 19, 28. δ2. 62. 64. 98. Δ}.). 
8 (πεῖν (αὐτῶν, Ὀὰὶ Ἐτίίζεοῦο τοςοῖνου ταῦτα ἴτουι 111. Χ. 283. 44. δ2. δῦ. 6ἃ. 

16. ἀϊὰ (86 ΒΕ. 

12 β8Π4}1} (ἰὴ κ τοοῖ... ἀἰϊτοϊ πῇ. 
16 ἀοοὶὰ ἴο ἐά4 ͵εῖσε. 1 ακὰ 

Οβλρτεε ΥΠΠ. 

Ψψεγ.}. ὙΠ τοΐογθηςο ἰοὸ Ὑπαΐ 8 8814 ὮΘΥΘ 
δηὰ ἴῃ 6 10] ον ης; νοῦβθα σοποογηΐηρ 86 Ἐο- 
ΤδΔὴΒ δῃὰ ὑΠποῖν γο δι] 08 ἴο ἴΠ6 ον, πηοβῦ οὐ [168 
ΟΧΡΥΘΒ8 ρτοαῦ ἀου 18 οὗὨ [08 τΘ] Δ 01}}γ. ΜΟΙ Δ6118 
Το ΚΒ ὉΠδὺ 88. ὨΙΒΌΟΥΙΠ ἰδ 88 ποῦ [86 ΤΙ ΓΘΥ᾽ 8 
Του ΐηοθ ἴο οογγϑοῦ [6 ἱπἰογπιδίΐοη ἢ6 τϑοοῖνοα, 
αἴ ἴο σοτπηππηΐοδίο ἢ ΒΒ τ ΠλΠῚ γ06}} ΔΏΒΥΨΘΙΒ: 

“Τὶ 18 ΠΑΡΑΪΥ χῃρβυὶ Δ Ὁ16 Ὑνμοῦῃογ, ἴ ο886 οὗ 18 
ΔΌΪΙΟΥ ἴο οογτγοςῖ, 6 ψουὰ ποῦ ἰᾶνθ ἀΟ0Ώ6 80, ἸὩ- 
ΔΒ ἢ 848 96 8 ὙΓῚΓΘΓΒ δ΄Ὸ δοοσιιζοιμθα ἰηγοὶ- 
ὈΠΙΔΡΪΥ [0 τοίθυ δῦ 8 ρῥγθϑθηῦ ἴὸ [6 ρμαβῦ. 
Αμὰ ᾿ξ μὰ δὰ ῃοΐ δ'ϑο, ἰῇ νϑιϑο 10, [06 οἰθδχ 
᾿ρλρᾷς ὑπδὺ [6 ΔΕ ΪΠΟΣ δ δῖ8 οὗ βοιηθτῃϊης γν ΠΟ. ἢΘ 
ἱτωϑ6 15 δὰ ἰθασῃθα νυ ἱῦἢ γαβρϑοῦ τὸ 0Π6 ᾿ξ ΟΠΊΔΏΒ, 

88 ὉΠΟυμὮ τ ΟΣὸ ἱπέοσιη δύο Ποῖ δα οΟΙη6 
ἴο δυάαδβ, 580}}} 0ῃ6 ϑυδβρίοίοη υνουὶὰ ὃ ΠΚοῖν τὸ 
Δύδο {πᾶὸ ἢ6 ΤΧΟΒ πλὺ π6 ΚηονΒ ὮΪΠ}661 οὗ 
16 Εοιηδὴ8β υἱῦμ ὑμαῦ ᾿ ἰοἢ γ8 Κπόνῃ ἴο δά 88, 
ἦαϑ᾽ ἃ8 ΒΟΟἢ 88 Ὁ 18. σομβίἀδγθὶ ἤονν τη οἢ οὗ τἢ6 
ςοπίθηϊβ οὗ 1.6 ΒρΡΕΘΟΪ68 σορογίθα ἴῃ ἴμ6 Ὀοοκ (1. 
60) διὰ {πὸ οτἱχίμαὶ ἀοοσπιηθηῖβδ (866. 65ρθ6}8}] 
ΧΙ. 28) ἰβΒ ἀυσθ ἴὸ [86 ΓΤον βίου οὗ (ἢ6 νυϊῖοτ. Ὁ 
(Οὐ. Οτίπηπι᾿ ΒΒ ΟὍπι., Ρ. 119.) σδοδβορῆυβ δὲ (818 
Ῥοΐης ἴῃ ὍΠ|0 Ὠἰβίοσυ σορογῖβ ὙΒαΐ 8 εδἱὰ οἵ ΑἹ- 
οἶἴπηβ αὐ 1 Μϑδος. ἰχ. 584-56, δηἰ βδγ8 ἴἢδὺ δι488 
Ὑ88 τηϑάθ σῇ -ρτίεβα ; δηὰ ἰπ ᾿εἷβ Απέϊσπε8 (Χὶὶ. 
11, 8. 2), Ὁπδῦὺ αὐτοῦ δυάδα δὰ Ὀθθπ τἴγθα Ὑ6Ά 5 
Ὠΐρπ-μτῖοϑὲ (Δ]οίτηβ Π614 Π6 οἶος [ἤγθθ γ 6815) 
ο ἀϊοαά. Τὴ ῥγαβοπῦ ὈΟΟΪς βθοπιβ ἴο ΚΟΥ͂ ποίἢ- 
ἱηρ οὗ ὑῃΐ8, δῃὰ ἐδ ΔΡΡΘΆΓΒ, ΠΠΟΤΘΟΥΘΥ, [0 ἴᾶνΘ ὯΟ 
ὑεῖ8 ἰὴ ἔβεῖ. Απὰ Ψψοβομῇῆυδβ σοπύγια!οῦϑ. ἰτη 56} 
ἦπ {118 Ββιαὐθηπχοπῦ, δίησθ. ἢ6 6Ἰβον ἢντο (44π|., ΧΧ. 
10) δϑϊγπιβ ὑῃδὺ 86 ΟΠοΘ οὗ δὲρ Ἀ-υ οϑῦ τοι θᾶ 
γὙϑοδῃῖῦ ἴὉΓ βουὴ ΥὙΘΔΙΒ δου (86 ἀδδῖῃ οὗ ΑἹ- 
οἶπηιι8, δηἀ ΓΠ6π 88 ρίνθῃ [0 Φοπα 81. --- ἘΓοασὰ 
ΟΥ̓ [89 ἴδιηθ, τὸ ὄνομαι ΤΠ ΤΟΧΧ,, τγαηδὶαῖθ ὉΥῪ 

{8 αὐτο κ νοσὰ ἴη0 Ηεῦχονν, Δ). (Οἱ. ΝαΏ Ὁ. 
χὶν, 15, οἱ ραββίηι.) 

γεν. 2. Θαϊδίίαπβ. Α Ῥρϑορῖϑ, 88 Βοσὴθ ΒΌΡΡΟΒΘ, 
ταῦ βοιἰοὰ ἴῃ Αδβἰα ΜΙΠΟΥ δὔοιΐ Β. ὁ. 340, διὰ 
ὍΘΓΘ ΠΟΠαυογοὰ ὉΥ ἴπθ Εοιηδη8Β Α. ἢ. 189. ΤΟΥ 
ὝΘΙΘ 8180 οὐἂἹδϑὰ Οεἰῖβι Μοπιηηδοη, ΠΟΎΘΥΘΣ, 

{πη Κ8 τἴη6 Οδ}8 οὗ ΤΌΔΙΥ ἃγὸ πιϑϑηΐ, ἔοὸγ [89 
ΖΟ] ον Ωρ τϑαϑοῦϑ: [ὃ Μ85 ΟἾΪΥ ὕη6 ἰαίῖον τμᾶξ 
ονοὰ (τἰυαῖο ἴο ἴμ6 Βομηδῆβ8. ὩΠῸΥῪ 8Γα πιθῆ- 
ιἰἰοπθὰ ποχὺ ἴο ϑραίη. Τὴθ νδγ οὗ Βοῖὴῶθ υἱὰ 
16 δ0}8 οὗ [τὰ}}ν νγδ8 116 δνθηῦ συ Βῖς ἢ που]ὰ 
ἢᾶνθ ὈΘΘῺ ΘΑ δὲ διά πιοϑὶ ἡ] 6 τοροσῖθα ἴῃ 
16 Εαϑί. Καὶ] διὰ οὔθϑυβ, αἷδο, βαρροσι ἴμ6 
Ἰαϊτου νἱονν. ΟἿ, δὴ γίίςιθ ὈῪ ατίπιπι μ ϑεμα. α. 
Κτὶι, 1816, ἰΐ., ». 201 85. : “εδον αἷς Ναϊοπαίμᾷὲ 
ον κιοεϊπακίακἰϑοῖοη Οἰαἰαίετ.᾽» 

γεν. 3. ϑνραίῃ. ΤῊΪΐβ απ νγα5 Β. Ὁ. 201 ρίνϑη 
ΠΡ ἴο ἴΠ6 Βοιμλῃβ ὈΥ ὕπΠ6 Οδεϑρίπἶδηβ, θυ ποῖ 
εἰ Β. 6. 19 ὙΈΟΙΥ ϑαυάυθά. 76 ἔοτγια οὗ 86 
ψοσὰ βυρροτῖοὰ Ὀγ {Π1. 8πὰ οὔδος Μ58., "8 δθονο, 
ΜᾺ8 ἰδ Οτοοίδη ; νηΐ Ἱσπανίας 5 ὑῃ6 Βοιηδῃ, 
ΘΑΥ ΟΣ ᾿Ιβηρία. 

νοῦ. 56. ῬἈΠΡ. ὙΠο τμἰνὰ οὗ [}18 Ὡδη6. Ηδ 
νᾺ8 δοη οὗ Ἰ)οπιρίτί 8 11., ἀηὰ γγ88 ἀςθαϊοα Β. Ο. 
197 ὈΥ ΕἸδΔπιϊπία. --- Ῥοσϑθῦδ. Απ ἱΠορ  πλδῦθ 
ΒΟη οἱ 1π6 ἔογυπιθῦ, δηἃ [ἰϑ ΒΌΘΟΘΗΒΟΥ. 6 ὍΔ8 
ἀρἔεοαιοα Ὁγ «ΖΦ. πι ]ὰ8 ΡΑυ]ὰ8 Β. ο. 167, δ Ῥγάπδ. 

νον. 6. Αμθοοδυβ. Απροοδυβ 1Π1., Κίπρ οὗ 
ϑγτῖβθ ἔγοτη Β. ο. 223 (οσ 224) ἴο 1872. Ηδ οδγγῖθά 
οἷν ἃ ψὰ21 ψἱο ΓπΠ6 Εοιμδηβ ἔγοιῃ 192 ἴο 189, ἡ ΠΘῃ, 
αἴῦος ἴ6 Ὀ810|16 οἱ Μαρηθδῖα, ἢ6 88 οοζωρϑ]]δὰ ἴο 
ΤΏΔΚΘ ἃ ᾿απι Δ της ροάοα ΠᾺ τῆδπι. 

γον. 7. Αμὸ τδδῖ ἴὯογΥ ἴοοϊκς Ὠἰτὰ αἷνο. ΤΠ 

βἰδίθιηθηῦ ἀοοβ ποῦ δζτθθ 0} [1086 οὗ [Π6 ατθοκ 
δὰ Εοιηδη οἰδδβεῖοβ. (Ο . υἱνγ, χ]ῖν. 458.) ἢον 
ἦν οΥγἱρίπαύδὰ ἰδ 18 ἱπῃιροβϑῖθ]θ ἴο 88Υ. --- ΒΒου]ᾶ 
ῬΆΥ ἃ ατοοῦ ὑσίρτιιθ. ΤῊ 8 ΒΟΘΙΒ ποὶ ἴο ὃθ 
᾿θτδ}]ν ἔσθ. Ὑμδι δὸ νψ88 Οὐ] [0 ῬὈΔΥ͂ ὙγᾺ8 
[6 ἐπηχθη8θ οοδίδ οὗ ἴΠ0 ψὰσ. (ὑδ. Ρο]γῦ., ΧΧὶ. 
4, 4-6; νυ, Χχχυῖ. 88 ἢ. 

νον. 8. ;ἵπάϊΐϊα, δὰ Μοάϊα, δὰ Τ᾿ γάϊα. ΤῊ 
βύδιοιηθηῦ, 8180, 18 ππλγαϑι ποσί γ. Ηρ Βαα ὨΘΥΕΓ 

μεά ΔΕΥ ροβεθϑδίοῃβ ἵπ ᾿παΐβ, ΠΟΥ δὰ ΔΗΥ ΘαΥ ον 
κίηρ οἵ ϑυχία. Ηθ νγὰ8 οὐ]ίψοὰ ἴο ρῖνϑ ἀρ ΟἹ] 
[88 οουμετίοβ οα ἴδ βἰὰβ οὗ ἔπ6 Ταυγυβ ὑΟ ΑΓΒ 
ἢομμθ. Εὐπιθηοβ (11), ἴο σι μοπὶ ἴ86 14πᾺ8 ἯΘΓΘ 
εἶνϑα, νν88 Κὶπρ οὗ Ῥογράπιοϑ Β. Ὁ. 198-} 58. 

οῖβ. 9, 10. ΟὈὐμἰθιμροσδθουδ ἰδίου (069 



1 ΜΑΟΟΘΑΒΕΕΆ. δ15 

ποῦ ἰπίουτη τ οὗ Δ1Υ βοῖ τοβοϊαἰΐοη οὗ (πο οὗ ἴπ6 οοπαπθοδὺὶ οὗ Οδγίδαρο ἰδ αἰ βου] ἴο 9ὁχ- 
Οὐθθῖβ. [ἢ Β. Ο. 192 δὴ ΛΟ απ πα Π ΓΑΥῪ Ιοδάοσ ῥ᾽ αἰη.᾽ 
ἀἰά ἱπάδϑὰ σῖνϑθ᾽ ἰο ΕἸδινίηἰα8 [6 ΘΏΒΟΓ, θη} ΨΜον. 18. Ἐίηφδος οὗ ἴ8ο Οτϑοίβῃ, ἑ. 6.,ὄ ("8 
89 ἀφο] πθα ἴο δαποίίοι ἃ ἰσϑϑῖῦ οὗ ὑπεῖγβ νίθἢ } ϑυτίδη κίπχάοπι. 
Αμπ ρος 1Π., δὲ 6 νοιυ]ά Ῥυγβαθ 186 Βι 760] Χογ. 190. Οτγϑαὺῦ ἸουΣΏΘΥ. ΡῬδι}᾽8 γοχυϊγοᾶ 
ἦῃ [Ιὰἱγ (Ἰὐν,, χχχν. 838; χχχνυὶϊ. 24). ΤῊΪΐδ ἔδοῦ,  Π41Ὲ ἃ γϑασ. ΟἿ. Αοἰβ χχνῖϊ. 1,9; χχνυὶ!. 11-6. 
δΒονονοσ, σου] μαγάϊγ μανθ Θοπ6 ἴο [Π6 ΘΑ Γ5 οὔ 6] οι. 22. ΔΌΪΘΒ οὗ Ὀσδαδβ. ΤῊ 814] πιοῦμοά 
ὅενβ. Μογϑονυϑῦγ, νγῃδῇ 8 ἤθγθ βαϊὰ οὗ ἐἴ9 Ἐοπιδπαὶ οὗ βοπάϊηρ βᾷομβ ἀοσαπιθηίβ. ΟἿ. Ρο]γῦ., 11. 26, 
ΒροΣ πο [Π6 Οτθθκβ, διά τεσ ιης ΔΊΎΎΘΥ ὕ8|6 } γὶνθ8}}. Φούθρῃυβ δα 9, ἰὰ ΠΔΥΙΔΟΩΥ ἘΠ (ἢ Ἶ8. οἰζΑῦ ἢ 
δὰ Ἑἢ]ἀγθη 43 οαριϊνοδ, ἰδ νγου ὦ βϑοπι, σου] ἃ οα]γ | ἔγοπι Ροϊγθίαϑ, ταῦ 186 οί! νγϑβ ἀθροβί θὰ ἴῃ 
6 ῬΓΟΡΘΙΙΥ͂ τεξοστοὰ ἴὸ 6 ψαγ οὗ ἰ0 Βοπιᾶπα[ τὴ6 οδρίτοὶ δὲ Βοπιθ, δὰ ΟὨΪΥ ἃ ΘΟΡΥ δθπῖ ἴο 
δρδϊίηδὺ [Ὧ6 ΟΟὝὑυιόοκβ Β. ο. 147-146, ἱ. 4.,ο, δίνδϑῃ ] Φογυβδ  θ. 
γοδΥβ δίϊζεγ ὕπο ἀδθδίῃ οὗ δυάδα. ΚΚΘὶΪ τοτηασκοΪ οι. 28. Οτίτα ποιΐοοθ ἔπδὲ οὖν δῦΠΟΣ, τ ἢ ΐ]6 
((Ὀπι., Ρ.. 1.21) : “Ἰὰ ογάοσ ὑπαῦ ἴοο πηξτίθμα!ν | αϑίπρ ὈΟΙΒ ὕθγιηβ, “" [βγϑο] θ᾿ διὰ “Ψονν,᾽ οὗ 
ὁπάρτηθηῦς σοποογηΐπρ ὕ88 στρα ὉΠ οὗ οἷς βοῦς ἢΪ8 ραορῖία, θη Βροβκίηρ οὗ {Ππθπὶ Ὠ}πλ86], Θ- 
ἸΩΔΥ ποῦ Ὀ6 ἀτανῃ ἔτοιμῃ [{|86 ΔΒΟ;τοηίβιμ, ἰδ. Ῥίον β. ΟὨ]ἹῪ ἴΠ6 ἰφιῦοῦ ἴοσαλ ἱῃ [8686 ΡῈὈ]Ϊο, ἰπῦθΣ- 
βου ἃ 6 ςοπδίἀοτγοὰ : (1) ἔπαὶ Π6 δαῦῃοῦ πτοῖρ  παϊίοπαὶ να μρ σι 
ἴτοπι τγοηῦν τὸ ὑνθηίγ-ῆνθ γ68Γ8 ΘέῸΡ ἔπ 46] οτβ. 25, 36ὅ. ΤῊθ ῥγον  βίομβ οὗ [86 ἔγεδοῦ 8ΓΘ 
διταοῦοι οὗ Οοτίπος Ὁγ ἢμΠ6 Βοιηδηβὶ (2) 018 ΓΠ6] δοτηθννδαῦ νγδητηρ ἴῃ ΟἸΘΑΤΏΘΒΒ, Δ ἔποῦ νι ἰο 8.88 
ὅονγβ οὗ Ῥα]δβιΐπε εσθ ποῦ δοοιγαίοὶυ ἱπέοσιηδα ᾿ Ὀθθη Θχρίαϊπθα ὈΥ ϑοπὶθ ΟΥ̓ βιρρουίηρ ὑπδῦ ἰδ 
ΘΟΠοογπίηρ ὑΠ6 τῦλῖβ οὗ [Π6 Ἐοιηϑη8 11 (Π6] ΘΟΙ68 ἴο τ18 ΟἿΪΥ δϊζου θϑίῃρ ὑ1ο6 ὑγδηβδῖθα, 
Οτϑοῖκα; δπὰ (8) ὑπδὺ ΓΤ ΟἿΡ ἈΌΙΠΟΥ ΟΠ]Ὺ τἴπ6 ἤπια] [ οὔοο ἔτοπιὶ Π6 οΥρίπ8] ἀοσαχηθηξ ἰητο ΗθΌτΘΥ, 
θνϑηΐ οὗ [Π6 γγὰγ οὗ [9 Οσθοκβ δρδαίπβε [6 Βο- δῃὰ (θη ἔγοπι ἴῃ Ποῦτον ἰπῖο Οτθοῖκ. 
ἸΔΔῊΒ 8 ψίνϑι ἴῃ [ἢ6 ΑΥ͂ Οὗ ἃ Β ΠΙΙΏΔΓΥ. γον. 28. Αδὶϊ δοοιῃοΐῃ χοοὰ ἴο ὑδ9 Ἐζοσῃδ:8, 

γον. 12, ἸΚορὺ διυινγ. ΤΠΐ8 ρῥἱεῖατο οὗ ἴπῸ] ὡς ἔδοξε Ῥώμῃ. ΜίςΠΔ6Ι18 ΘΧρ αἷμ: “ Ποπιαπΐδ 
ἘοπΙΔῺ5 ἰ5 ἀγαιγῃ ἴῃ ΘΟ]ΟΥΒ ααΐῦθ ἴο00 ξαΐγ ἴο οοτγο-  υἦδωδι γμεγὶς, ἵ. 6., [9 Ἐοτηδῃ8 Μ1}} ρϑυμαρβ ἀο ἴδ, 
Βροπὰ νυνὶ νν 6] -Κπότγη ἔδοῖθβ.Ό Οτίπηπὶ σοιηλγκβ ΓΖ ὉΠΟΥ͂ τὨϊὰΚ Ὀθκῖ. ὍΠΟΥ ψ1}} ποῦ, Πονόνογ, Ὀϊηᾶ 
ΟἹ ὕπ8 ρυθϑαηῦ ρββθᾶχο: “Τῆδι ἀἰὰ ΓΠΘΥ͂ ΟὨΪΥ 80 [ὉΠοπηβοῖνοθ 80 ἴο δοῖ." ὉΠ ἰγθϑῖν Δ ΕΟΣ 81} γγ8 
Ἰοὴρ 848 ἴἰι δυϊθα ὉΠΘ Ὁ ἰνίον Υἱ 8, δηἀ πη1]}} ποῦ 85 δἀνδηϊαρθοῦβ ἴο Ὧἢ)6 “6γ8 8.8 ἴο 6 ἘΟΙΔΏΉΒ. 
ἴΠι6 {1π|6 ΠΆΠῚ6 ἴο ᾿Ἰπ8Κ0 ὕπ686 ῥτουΐποθθ πὶ τ ΜΠ ἢ [ ῬΓΟΡΟΓΙ͂Υ Ὁ}8 δϑῃου]ὰ πᾶν γϑϑα ἴῃ βιιοῖ ἃ 6888, δηὰ 
ὍΠΟΥ Παὰ ἔογπιεά ἃ ὑγϑδϑῦῦ 8 σοπβυϊϊαθηῦ ρα οὗ πιδὺ ἰῃ ἔδοῦ ἴδνο βύοοά ἰῃ [6 οτὶρίηδὶ ἀοσιιπιθηῦ, 
ἴ06 Βοπηδη οιρῖτο.᾽ ὡς ἔδοξε ᾿Ιουδαίοις, ἴο οοΥγγοβροπὰ νι Μηδῦὺ ἰ8 

νου. 156... ἼἜσοο Βυηάνοα δι ἱὑπψοηΐν. [1{|δα]ὰ ἰῃ νϑσεθ 26(Ὀ 8111}, 6 Ἐοιηδηβ ἢοΐ ἰηΐγο- 
οοπβίϑιϑῆ, οα 6 σΟΠΙΓΑΓΥ͂, οὗ ΟὨΪῪ ἴμγοθ δαπάγοα ἰ ααρηῦν πιδάθ ὑγθϑῦϊθθ ἰπ νοῦ ὕπογ τοοὶς [ἢ6 
ΤΏΘη δῇ ἢγβι, δῃὰ δον [Π6 Ὑ6ᾺΓ Β. Ο. 128 οἵ 600. |1οι}8 8 γο Οὗ 106 ῥεῖν! ορθβ. Οἱ. Ῥοΐγν., 11. 25, 
Μογϑουϑυὺ, ἰδ 8 ποῦ ἔγαθ ὕμδῦὺ ΠΟΥ μ6] 4 ἀδί]γ βἰυ- 8 ἢ. 
ἔηρθ, ῬὍὅηιο ἔαος τπαὶ 006 Βαπηθ παι ῦοΣ ἷβ χίνθηΪ οτβ. 81, 82. ὙΒο86 γοῦΒο8 ἔοτπη ὈΤΟΡΟΥΪΥ͂ Π0 
ἷῃ 5 Μδοο. χὶϊ., χὶϊὶ., διὰ χἰδὶ. οδὴ πᾶνὸ {Π0{||6] ραγὶ οὗ ἔπ6 ὑγοαῖν. ΤΉΘΥ ΓΘ Β᾽ ΤΡΙῪ δὴ δα ἀϊ του] 
Μεὶρηῦ, δίησα μα νου κ ἰ8 Ὀαδοα 80 ᾿Αγ ΟῚ Υ οὐ {Π 6] ἀοσιιηθηῦ ἡ ΒΙοἢ ἴΠ6 ϑϑηλῦθ δθηῦ ἴὸ πᾶάδϑ δηὰ ἢΪ8 
ΕΠτδῦ δπῃὰ ϑοοομὰ Βοοῖβ οὗ Μαοολθθοβ, σι ὶτ 20- ὈΓΟΌΠΓΟη 88 ΘΗΒΊΨΟΙ ἴο ΠΥ Ἰοίῖοσ. [Ι͂ἶεα ἔδοῖ, ἰδ 
ΒΟΡΠΙΒ, δπὰ ολπηοῖ ὃὉθ τοραγαθά 48 ανίηρ ΔΩΥ  ΠΔΥ ποῦ ἤανα ὈδΘὴ τ 6η αὖ 411, Ὀὰῦ ἢᾶνθ ὈΘΘῺ 
ἱπαορθιάθης βυτῃοτίΥ. -- 6.1 φονθσζηθα, εὖ-] οοπμπγμιηίοδίθα Ογαγ. οπιοῦτι 8 δὴ ὑπ|8 {ΠῚ 
κοσμεῖν. ΤΙ νγογὰ ἰδ ἔου πα ΟὨΪΥ ἤ6ΓΘ; ἡ εὖὐ- παὰ ποῦ Ὀθθη ΓΟΑΙΠΙΥ Τοοορηΐθα 88 Κίηρ ὈΥ̓͂ [ῃ6 
κοσμία δηὰ τὸ εὔκοσμον, ἷῃ 8. Β' ΠῚ ΔΙ 5686, τὸ  Ποιηδῃ8, δηὰ ἷτ 8 ργτοῦδοϊα ἴθαῦ [6 σοπίθηϊδ οὗ 
προὰ Ὁ Ατίβιοι!ϑ (οίΐ(., ἰν. 16) δὰ Τμυδγ ἀϊ-᾿ 6116 οοπηπιπηϊςαἰίοη, πΠΘΊΠΘΣ νυγί εἴθ ΟΥ οΥδὶ, 8ΓΘ 
ἀδ8 (1. 84, 8), ΓΟΒΡΘΟΙΠΎΘΙΥ. --- Οὐ 8. ΤῆΘΣΟ Εἴνθα ἴῃ ἃ ὙΘΤῪ ἔγοθ δπά βἴοποΓΆ] ΨΑΥ. ὍΤ86 41168- 
ὙΓΟΙΟ, ΟἹ ἴδ ΘΟΠΙΓΑΥΥ, ὕ7ὺ ΘΟΠΒΌ]8Β, 848 ἷἱ8 Ὑ6}} Ὁ] ὙΥ ΠΕ ΊΠΟΣ γαδωι οὔρῆῦ ἴο ἢᾶνθ τη8446 ὑ}8 ὑΓΘΔΟΥ͂ 
Κπονη. ἢ ἴΠ6 ἨοΠΊΔῺΒ 15 ὁη6 ὙΠΐσ 6 ΟΑπηοῦ ΘηῦΘΥ 

γεγ. 16. ΝΟΙΡΘΣ ΘΏΡΥ πον ἡθϑ]οῦδυ. Αραΐη ἀροὴ ἤθγο. [Ὁ ἀοιὈ0]688 'ννᾺ8 οἱθ, πούγθνθῦ, γ᾽ Β]Οἢ 
ποὺ δύγίου]ν ἴτπιὸ, 88 [ἢ6 ΟΠ ΘΏΠΟΙΒ Ὀοῦνγθθη Ὁ τὰδῶδ τη ἢ αἰδουσποαὰ διλοηρ [πὸ Ψεν)]8 ὈΠΘΙΏΒΕΙν6Β. 
8ΟΡΪ6 δῃηὰ ἴη6 Ραϊγί οί, δὰ [ἢ6 Σου 68 οὗ τὴ0 [Ὁ πιδν, ἰῃ ἕαςί, 48 Οταϑὺζ ( ΟἐδολϊΤολίε, ᾿ϊ. 2, Ἀ. 874, 
γϑοσἢΐ, ΡΤονΘ. ΊΔΏΪΟΥ (111. 350) {π8 8018 ΠΡ τῆ. 111. Ρ. 8) βυρροβίθ, βᾶνθ Ὀθθὰ οΠ6 ΟὗὨ [ἢθ ΤΘΆΒΟΠδ 

ΟὈ]ουϊοη3 το ἢ τας Ὀ6 υὐροα ἀρδῖπδβὺ ὉΠ6 ὑτυθῦ- ἣν δῦ ἃ ἰαΐονῦ ρουῖοά 6 Αβιάϑβῃβϑ ὯῸ ἸΟΠΘῸΓ 
σου  ΐη688 οὗ 118 Βαρροδοὰ Ἰοίτου: “ (1.) ϑραίῃ, οοδρεγαίθα υχῖτἢ ἢΐπὶ 80 μου ΠΥ 88. ΠΟΥ δὰ 
Ἧ88 ὨΟϊ ὙΠ0]]Υ το ποθα (1}} [6 τοἀποίίοη οὗ (ὑΔη-᾿ τὐλ τῆνον ἄομθ. Δῃὰ ἰζ ἰ8 4180 ἴταο, 48 σοιηδυκρά 
ἐδυτία, Β. 6. 19. (2.) ΤΠ6 Θἰορδηῖθ δὲ [6 Ὀδι1]9 ὈΥ ΜΟΙ ΔΘΑ (ὐομι., αἀ ἰοα.) : “ Ηδὰ 4π488 τοὸ- 
οὗ Μαρποϑίβ νοτο ποῦ ΟἢΘ Βιιπάτοα δηὰ ὑνγθητΥ, Ὀὰς οοἰνθὰ ἴτῃθ ἱπίογτηλτίοι τοβροοῦηρ; [ἢ9 Βοπηδηθ 
ένγ-ἴουν ([ἦν., χχχνῖ. 89). (3.) Απυϊοσιυβ γὰ8 ἰηϑίοδά οὗ ὑπᾶῦ ὙΠΊΟἢ 18 ἔουπα ἴῃ γϑσθθβ 1--12, 
τοῦ δίκη ργίϑομοσ. (4.) Ηἰβ ἀοπιϊπίοῃβ αἱὰ ποῖ. παπιοὶν, ὑμδῦ ὉΠΟΥ͂ ογα ν, ἀπάθυ τ 6 ργϑύθηβθ οὗ 
ἱποῖπάθ [πᾶϊᾶ. (5.) ΤΠ6 σοπααθδϑιὲ οὗ Ζ  ο] 18 τγᾶβ ἔτ οπάϑῃϊρ, Ὀγοιρπῦ ὉΠοὶΡ 41108 ἰηῖο Ὀοπάλζο ἴ(ο 
βέϊθοη γολῦβ ἰαῖεσ. (6.) Τῆθ β'οηδίθ νγὰϑ ποῦ τῇθιηβαίνεβ, απ ὑΠπδῦ 88 ΒΟΟὴ 85 8 ρθορὶε ϑηϊεγοὰ 
ἴῆτοθ Ὠιιπί γοὰ δηὰ ἔνγοηιῦ, Ὀὰῦ ἴχτοθ6 Ὠππάνοα. ἰηῦο ὑγθαῖγ τὶ ὕΠη6 ΒοΙηδη8 ἐδ Ἰοϑῦ 18 ἱπάθρθης- 
(7.) Ομ Ἵἐοηβα] ἰ8 δα υυϊαϊοα ἔογτ ὕνο. (8.) ΤῊΘ' 6η66, 6 ὕγιν ποι] ὩΘΥΟΣ ἤάγὸ ἀθδίγθαά ἴ0 τ δκθ 
Ἐοιηδη ἔβοςί0Ώ8 ἃ16 ἱρῃοτθά. Τὴ ζοῖα] οπιξδβίοῃ . ἃ ἸΓΘΘΟΥ ἩΪῸῈ ὉΠ θτῃ,᾿" 



δ16 ΤῊΕ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΑ. 

ΟΒΑΡΤΕΕ ΙΣ. 

1 Ανῃἷ ποθὴ Ποιηοίυυβ Βοαγὰ ἰμαὺ ΝΊΘΔΠΟΥ δηα 18. δύτὴν μαᾶ [4116η ̓  ἴῃ Ὀδίε6, 
ἈΘ βού δρϑίῃ ὃ Βδοοβίθβ δηᾶ ΑἸἹοΐγωυβ ἰηΐο {86 ἰδπά οὗ υἀδ 8. ὁ δβϑθοομπᾶ {ΐπι6, δῃὰ 

2 στ (πο {μ6 στῖρδί σίηρ. δ Απά ὑπο ν δ᾽ πϑηῦ Του ὅψ [6 ταῦ {μδὶ ἐδαάδίλ ὕο (ἀ8]- 
5818. δῃᾶ ρἰἰομθα {Π|6 1] ὑθηΐθ αραϊπϑ Μϑβδιοίι,, πΒῖοῖι '8 ἰὴ ΑὙοὶδ, δηᾶ {6 Ὺ νοι 
10 8η4 8]6 7 ΤΏΔΏΥ ὃ ῬΡΘΟρ]6. αἀμπᾶ 15 (86 ἢγϑβί ταοηίἢ οὗ ὑμ9 δυπατοᾶ δπὰ ΗΕ 5860- 
οπᾷ ᾽ γοᾶγ {6 Ὺ Θῃοδιρθα δραϊηβὺ 11 6 γαβα]θα. Αμπα 12 (ΠΥ ΤοιμοΥϑά, δηα νγϑηΐ ἰῸ 
Βογθα, τὶν ἔσθ α  (μπουβαπα Τοούμηθῃ δ ἀπᾶ ἔττο ὑμουβαπα Βογβοιηθη. Απᾶ 1 Ψυ.δ8 
Πα ῥ᾽ Πα 8 ἐθηΐβ δἱ Ε]αβα,}5 δῃα ἴσο ἐμουβδηᾶ οἤόβθῃ τὰϑη τὶ ἴθ. Απὰ 
ὙἙΠΘΩ ΤΠΘῪ βαν 5 0Π6 τη] εἰ οὗ {6 80] 16 γβ, ὑμαῦ [Π6Ὺ ῸΓΘ ΤΥ, ἰΠ6Ὺ 17 ἼΤ6ΓΘ 
ΒΟΙΘ Δίγδία ; δηᾷᾶ ᾿8 ΤϑηΥ οοηναγοα ὑμουλβοῖνοβ 1 οαΐ οὗ [16 ΔΥτὴγ ; (6 σγοτὸ [οἵ 9 

7 οὗ {βϑῖ ποῦ τόσα ἴβδη 55 οἱρὺ Βυηαγοθα τηθῃ. Απὰ ψ] θὰ 048 33 βὰν (δὲ 818 ΔΙΤΩΥ͂ 
ΒΙρρθα 5 Ἄι'χδυ, δᾶ ἐλαὲ ὑῃ6 Ὀδ(1]9 ργθββθᾶ ἀροὴ Ὠἶτη, ἢ6 γ88 τῦοἢ οαϑύ ἀονγη, Ὀ6- 

8 οδιδθ ἢ 6 δά πὸ ἔΐὴθ ἰὼ σβϑίῃον μθὴὰ ἱοροίθου. ἀπᾶ ἢ6 νγᾶβ ἀἰβοουγασοά, δηὰ 
ππίο {μ6πὰ {μαὺ τϑῃγχαϊ θα ἢθ βαϊ4, 1.δὲ 8 αὐίϑθ δῃηᾶ ρῸὸ ἃρ δραϊῃηϑὺ ΟΡ δάνθγβαγίθβ, 

9 1} ρογδάνθῃηϊαγθ 79 ΤΏΔΥ Ὀ6 806 ἰο ἢσμιύ σι μοι. Απα {Π6Υ ψουἹ]ᾶ ποὺ 11βύθῃ ἰο 5 
Εἷπι, βαυίηρ, Υ᾽ 6 884}} ποὺ 35 Ὀ6 4016; ἰ6ῦ ἃ8 ἴογ {π6 ῥγϑβθηΐ 9 σϑίμοΣ βᾶγ0} 6 Οὗ οὐγῃ Ὁ 
᾿ἶνθθ, δηᾶ δ: χὰ σι }}]} τοίαγη τὴ ἢ} Οὐν Ὀγοίσθη, πὰ ἔσηΐ αραϊπδῦ ὑἤθτα ; Ὀὰΐ γγχὰ 81Ὁ 

10 ἴοο ἔονν. 5 Απα 838 πᾶδ88 Ββαϊά, Βο ἰὑὺ ἔαν ἔγοτι πη6 {μα 1 ὅ' βῃοιυ]ὰ ἀο (18 (μὶῃσ' απά 
δ ατσαῳ ἴτοιῃ {θὰ ; δηᾶ δ 1 ΟἿΣ ὑπ Ὀ6 οοτῃθ,5 5 Ἰοὺ 8 α16 ΤηΔηΓὉ}}]Ὺ ῸΣ ΟἿΓ 

11 Ὀγϑίμσγθη, δηᾶ ᾿θᾶνθ ὈΘμΪπα 8 ΠΟ βίβίἰ πὶ ρΟῚ ὅἶ ΟΡ ΠΟμΟσ. Απὰ [Π6 ΔΓΠῚΥ τϑπιουϑάᾶ 
ἔγοτῃ (86 σδιηρ,3 δηᾶ βίοοά οὐδ δραίηβϑὲ ἴθ; δηὰ 8. ἐῤθῖγ ΠΟσβθιθθῃ ὙγοΓῸ ἢ 
αἰνϊἀβα ἰηΐο ὑνγο ὑγΓοΟΡ8, δη ἐδ ΒΒ: ἱΠρο ΓΒ δμα Ρομ ΓΒ γθηΐ Ὀδίογθ (86 δγίηγ, δπά 

12 4]1] [86 ν]δῃὲ τθ ἢ τη γοΘα ἰπ {Π6 νϑη. 2 Βυΐ Βδοοθβ νγὰβ οἡ Κ (6 τἱσῃῦ νϊηρ ; 
8πα (Π6 Θια ας ]6α 11π6 Κα ἄγονν ΘΔ οἡ ὕΠ6 ὑτγο ψΊηρΒ," δπα βουηαοα ἐλεὶν ὑΓαταρθίδ. 

18 ΤΏΘΥ 4150 οἡ  Ψυάαδ᾽ 5146, ὑπ γ “5 βουπάρα ἐῤεὶγ ὑσυμηροίβ 4180, δπὰ Ἶἴ {μ6 ϑδτίὶ 
ΒΏΟΟΙΚ ἔγουῃ “ (ῃ6 ποΐβα οὗ [ἢ6 ἈΓΙΪΘΒ; δηᾶ (ἢ6 8.116 τασϑα Κ᾽ ἔγοιῃ τογηΐηρ {1} 

14 δνθηΐηρ.0 Αμᾶ τ ψῆθη Ψυ448 ρογορίνοα {μαὺ Βδοοθβ δηα (Π6 βίγθησί οἱ ἀξΐῥ 
158 ΔΥΤΑΥ τσϑγα οὐ ἴδ τὶρῦ,} ἢ6 τοοῖς ἢ εἶπ ὅ3 411 τΓη6 Ὀτανθ- πθατγύθα τηθη, δηα {ΠΟΥ͂ 
16 ἄτονθ Ὀθίογθ {μϑῖὰ ὅδ (Π6 γἰρεῦ πὶηρ, ἀπα ρυγβαθά ἴδθῖὰ ἀπο τιουηΐ δ Αζοίπδ. Απάδ 

ἤθη [Π6Υ οὗἉ (86 Ἰοἴύ νγϊηρ' βᾶνν ὑμαῦ {π6 δ᾽ τὶρῆϊ σὶηρ τνὰ8 δ αἰδβοοιηῆιθα, [6 Υ ἰπγηθὰ 
80 Κ δηᾷ ζο]]οννθα αἴϊον δ᾽ δυἀδ8 δηα ἴΠοδ (μδύ 6 6 Ἡ 10} Ὠΐτη Βαγα δἵ [ἢ 6 ἢ.66]8 ἔτοπι 

17 ὈΘμΪπά. Απαδϑ {πθγὸ γγχ88 ἃ βού δδί]6. 9 δῃᾷ 51 ἸΏ ΠΥ Ὑ6ΙΘ 5]41π Οἡ ὈΟΙΒ 54.68.53 
18,19 Απὰ Δυήδ8β 1[6]1,.5 δηὰ {Π6 γτοϑὶ δ' θὰ, Απα δό Ψομδίμδῃ δῃὰ ϑ''οη Ὀοτο οὔ δα 

δυάαβ {ποῖ Ὀγοίμον, δα Ὀαγοα Ὠἷπὶ ἰπ 0[ἢ6 ΒΘρΡΌΪΟΝτΘ οὗ [ἷ8 7 ἔδίμϑγβ ἰπ Μοάοίῃ. 
20 Απᾶ δ᾽ τοὺ ὑϑνδ]οα Ὠΐπι, δηα 411 18186] τηδὰθ στϑαῦ Ἰδιηθηίδίίου ἴοὸγ τὰ, δπά 
21 ΤηοΌΓηΘα ΤΊΔΠΥ ἀΔΥ8, βαυΐηρ, ΗΟΥ͂ '8 {Π6 να] δῦ πιαπ 4116 η, ὑπαὶ ἀ6] ἱνογϑα [βγϑ6}] 

Ψαῖ8. 1, 2. --1 ΚΑ. Υ. : ἘΟτοσοσθ.Ό δκ[5 ποδὶ Ν 6 βίδίϊῃ. δδὅζὅὄνὃϑ ογπίί ακοὶῃ (προσέθετο, 10]Ἰονγοὰ ΌὈΥ ἀποστεῖλαι. Οἱ. Πἱ. 
16). 4 7Ζυάρα ἐδο. δ ο᾽ϊο εισοηρίδ οὗ ἰδ ποδὶ (θοὸ ατοίϊυδ, Ὀυὐ ἸΠοοΥΤϑοῦγ. Οὗ. Οο’.). 9 ν}ο. 1 υείοιο 
(ἐπί) ΜαβαΊοῦι. 8 αἴϊον ἔπογ δὰ σου ἰδ, ὮΘΥ δ᾽ 6 ταις ἢ. 

γοσα. 8, 4. --9.4.Χ. : ΑἸδοι 10 Δ διὰ βοοοῃὰά. 11 Ὀρΐοσθ.Ό 13 ἤγοϊῃ ΝΏΘΏΟΘ. 15 ἡζϑοίιθι (88 δα ἐοὶΐο ἰὸ 
“. ΒΟΡΒΘΏΣΘΩ ,᾽) ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΡΥ {4} 61964}. 

ὕονβ. δ-ἴ. --Ὁ ΑΟΥ̓.: Νον. 16 Ἐ]ΘδδΔΑ (60 ἐσχέ γϑς. 1 τοοῦ δα δῦουϑ ὙΠῈ Χ. 28. 62. θά. 98. - 11. ὅδ. Ξγτ., ᾿Αλασά). 
106 ὙΠῸ σοοίῃζ.  ἔἠἐ{ἔᾧ οὐδέν ΔΙΊΩΥ (Ρ|07.) [0 Ὀ0 80 χτοδέ. 18. Ἡ ΘΤΘΌΡΟΣ. 19 (ἐξεῤῥύησαν, Ποιοοα οἱ, αἰξαρρεαγεά.) 
30 Ὠρεῖ, ἱπδοπμεὶ αἋ ὕποτο δροάθ. 31: το πῖοχο Ὀυΐ. 5 ͵Ώση 7. Ἰῃογοΐζογο. 38. Ἠοδὲ δ1}ρὑ (ἀπεῤῥύη. ΟἿ. τανΣ. 6). 
34 βοτὰ σου] θὰ ἰπ σαϊπὰ δηᾶ ποῖ ἀἰκίχοαδοὰ (1 θοαὶ, τὶ ἢ ΕΓ  ὑζβοῆθ, 8 ὩΘῪ δοηύθηοο τὶ καὶ ἐξελύθη) ἴον ἰλδι. 

όοσα. 8, 9. --- 364. Υ. : Νογογί μοῖοδδ (οἵ. ὑγοσϑάϊηρ ποίθ). 36 ΘΏΘΏἾ68. ΣΙ Βυΐ ἐμόν ἀομοτίοά. 39 ὩοτοΣ. 
329 ηοῦν (τὸ γὺν). 80 ογηῖίς ΟΏ. 81 δῃά λογεαγὲεν (ΕΥ̓ ΣΒΟΒ 6 βίσίκο ουἱ ἐδ 9 καί ὈΘΌΤΟ {86 γοΥΌ, 88 τη εηρ ἰπ 1Π- 
ΣΧ. 28. δὅ. α]., απὰ 828 γοοεϊγοὰ δἵξον ἔθ σοῦ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν ἴος μετὰ τῶν ἀδελφῶν ἡμ., ἴτοιι ἴΠ9 δδῖηλθ δ ποτὶ 66). 
82 707 νγὸῪ αἀγε ὃμὲ ἴθ (866 Οὐη:.). 

Ψοετβ. 10-12. --- δα Υ. : ΤΈΣ. 84 (οἀ ζοτθία τΏΔὲ 1 (μή μοι γένοιτο. ΤΏ6 ΡΤΟΏΟΘΠΗ ἰδ οτἹ ἰθὰ Ὦγ Χ. 23. δὅ.). 
8δ ογιΐία δῃὰ. 86 (Ἰἷς., λαιλ εοπια πδα 7.) 21 Ἰρῦ τὰ ποῦ δἰαὶῃ (μὴ καταλίπωμεν αἰτίαν. δτα., 6Τ., ἔεί 2 ποί ἰεατε 
απὺ 7μ2ὲ εαμδε δολίπα μ5 τοὴὰν ΟἿΓ σίοτῳ εὐλομϊα δὲ ἐΣροζεη, αραϊηε). 88 (ἢ (δὲ [Π6 Ἀοδὲ οΥ᾽ Βαεελῖαες (806 Οὐονι.) 
τοσηογυϑα ουὺ οὗ ἐλεὶ; ἐθῃῖδ. 89 ογιῖία δηὰ. 40 Ῥοίηκ. 4ἰ χοΐηρ Ὀοζοτο ἔπ Ὠοδῖ, δὰ ἐμὸν ἰδὲ τωδχομοὰ ἴῃ ἰδ 9 
ζοσηνβχαὰ Ἰσέτο 81} τη  τπ. 43 Δ ἴον Β., ἢ9 δ ἰῃη ὐ πἧἫἧ3 50 ἴῆο πο. ἋὍ4 μαγία. 

γοτα. 18-16. --- (6. Α Υ΄ : οἵ. 46 Ἔγρϑῃ (ὨΘΥ. 4 μο ἰδαὶ. 48 αἱ, Φ οοπείπυοὰ (1. δοεανα ἐπραφεά, ἐγένετο 
ἢ [86 μετ. μαβϑ8. ρασί. οἱ συνάπτω). δὺ υἰχῃέ. Νονγ. δ᾽ χίρῃι εἰσ. δ8 (1μϊ., τάεγε τοοηὶ τσ τι) δδ Πησὰγ 
ΣΩΘΩ γὙΟ ἀϊκοοτοδίοὰ, δέ ἐπ τηουπηῦ. 
εχ. 16-20. --- ὅδ, Υ͂, : Βαϊ. δ6 (Δὲν 7189. δ γγοσο. 86 0] οτοὰ Ὁροῦ (Ἰἰξ., ἐμγηεα αδομῖ, Ὀπὲ το γοσὉ ὙᾺΔ 

59 ὧι δὲ. ὧν 

Ὡδοὰ ἰῃ δ Ῥγοβηδηῦ Β6:89 ἴον ἑωγπεα απὰ ζοϊοιοεά). δὺ ἩΠΘΥΘΌΡΟΩ. 60 (Ἰἷξ., ἐλ6 δαιέῖαε ισας λεατῳ.) 41 ἱπροπ οὶ 
88. ΟΣ μαγίδ. 68 4]κοὸ νῶϑ ΚΙ]]οὰ. 04 χρυβηδηί. 86 ΤῊΘΕ 46 (ροῖκ (ἦραν). δἰ ((ὁ ἐῃηοῖν͵᾽" Χ, 64. 88.) 
46 ΜΟΥΘΟΥΟΣ 
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22 Απᾶ 88 ἴογ [86 τοδὶ οὗ {86 Ἶ ὑμρΒ οΘοποογῃίηρ ὁ πἀ48 ἀπ λὲδ γγᾶγ8, δῃα (86 γα]δηὶ ᾽ δοίβ 
ἩΙΟἢ Π6 α]4, δὰ μἷβ ὃ ρστϑδΐῃθββ, (Π6Ὺ τὸ ποὺ ᾿Ἡσι θη ; [ῸΓ (ΠΟΥ ΘΓ ὙΘΓῪ ΙΏΘΏΥ. 

ῶ8 Απᾶ [ σϑπ16 ἰο ρ888 αἴξ " (86 ἀδαίῃ οὗ Ζυάδβ Π6 ὑγδηβρτθββοσβ δῃονθα τΠθπὶ- 
Β61νγ 68 ὅ ἴῃ 41] (ἢ θογάθιβ 5 οἵ [8786], δῃὰ {πθ ΓΘ ΤΌβ6 ὉΡ Ἶ 81] ϑυοἢ ἃ8 Ὑτουρηύ Ἰη]6- 

24 αἷΐγ, Τη {μο86 Δ Υ8 {Π0γ6 ὀοσπστθᾶ δ᾽ 8. νΘΓῪ στοῦ ἕΆΠ}1Π6 ; γ68, [86 ΙδΔπὰ τϑυο θα ὃ 
2ὅ πὶ ἔμο. Απα 10 Βροομίᾶθθ ομοβο ουὐ 12 (Π6 σοί]θ88 12 τηθῃ, δῃά τιδάβ ἔθη Ἰογβ 
26 οὗ [μ6 οουπέγ. Απᾶ {δ6 0 βουρῃΐ ουῦ Δη4 τηϑδάθ Βθδσοὶ ᾽δ (0Υ Ψυἀα8᾽ ἔγ]6η 48, δπᾶ 

Βγοιρ (Β6 πὶ πηΐο ΒΑΟΟ 468 : δπα ἢ6 ἴοοῖκ σϑῆρθϑποθ οἢ ἴΠθπὶ, ἃπα τηοοϊκοα ὑπ6π|.}Ὁ 
27 Απά {Πθγὸ δγοϑο δ 8 ρτϑδαὺ δῇ] οιίοη ἴῃ 1ΒΓδ6], βιιοἢ 88 ῃϑα ποὺ ΟσςΌΓΓΕα ᾽δ βίποθ 186 
28 πη {πδὺ ἃ ρῥγορῃϑύ δρρθϑασζϑᾶ ποί 17 διποηρβὶ ἤθη. ΑἈπὰ 18 411 Φυάαδ᾽ ἐγ] πα 8 οδτηθ 
29 ἰορϑίδον, δῃπὰ βαϊὰ ὑπο Φοπδίμαμπ, ϑίποα ἔπ Ὀγοίμοσ πα 88 αἰθα, {Π6 ΓΘ 18 ἢ τἼῸ τηδῃ 

Ι|κ Βτα ἰο ρὸ ἔογί ἢ αραῖπβί [86 θπϑίηγ, Ὁ δηᾶ ΒδοοιἝάθβ, δη ᾿ἴ δραϊηβί ὑῃθπὶ (μὲ 
80 δτὸ ϑανογβαγίϑβ οὗ Οὐ παύϊοη.39 Νοῦν {μοσθίογθ γ6 ἤᾶνθ ομοβθὴ (66 18 ἀΔΥ ἰο ὉΘ 
81 ΟἿΓ ΓΌΪΟΡ δὰ Ἰθδᾶον 335 ἰὴ ἢἷβ βίβαά, ἐπαὺ ἐΐοιε τααγοϑὶ ἢρμύ οὐγ Ὀα1168.5 Αὐτά Δοη- 

Δί ΠΔἢ αββαπιοα {Π6 τα ]6 35 αἱ ἐμαύ ἐἶπιθ, δπᾶ ἰοοῖκ [Π6 ρ͵δοθ ᾿ οἵ 8 Ὀγοίδμον δα 88. 
82,33 Απα 3 πῆϑη Βδοο 468 Ἰοαγποᾶ οὗ 1{,35 δ βουρῃςῦ ἴο 3. [αν ἴα. ΑἈπὰ Ὁ Φοπᾶ- 

{8π, δὰ Θ'΄'οη 8 ὈΓΟΙΒΟΙ, Πα 4}1} ἰδ σοῦ ἢ Ὠΐμ, Ἰοατηθα οὗ ἰΐ δηὰ ἢΗ6α 51 
ἱπίο {86 τ] ΟΡ θβ8 οὗ ΤΏθοοΘ, δηᾶ ρἱνομοα ὑπο ἰθηΐβ ὈΥ 186 οἰδβίαχῃ δ. Αβρὶιδγ. 

84 Αμπὰ 33 ΒΑοο 68 Ἰοαγηθᾶ οὗἉ ἰΐ ὁ {Π6 Βα δ ἢ ἄδγ, δηὰ ἢ6 8πᾶ 4]] ἢ 18 ἈΥΤΩΥ ογοββρα 
85 (Π6 Φογάδπ. Αά ὅδ Φοπδίμδη δ μαά βϑηῦ ᾿ἷβ ὈγοῦΠ 6 88 1θϑάϑν ὅἴ οὗ {16 ῬθΟρ]6, ἴο 

ΡΓΆΥ εἶθ ἔγθηάβ (6 Ναβαδίρίι, 3 {παὺ ἐΐόν ταὶρῦ Ἰοθανθ ἢ (θὰ ὑπ ῖν θαρραρο, ἢ 
86 εσλίοΐ τσας ταὰο ἢ. Απᾶ (η6 βοῃβ οὗ ΑτοὉτ] “1 οαπλθ ουὠλ οὗ Μοάδθα, δηα 861Ζβα 3 
87 Φοδη, διά 4}}] ἐμαὶ Β6 δᾶ, δὰ ἀδραγιϑδα ψτδ {86 ἐίπρσβ ἰῃ ὑποὶν ροββθβϑβίοῃ. ὃ Βαΐ 

αἰἴζου [686 ουθηίΐβ "' Ἵδιὴθ ψοτσὰ ἰο Ζοηδίμϑη δηα ϑ᾽τοη ἷ8 Ὀγοίῃογ, {πὶ [Π6 Β0}8 οὗ 
Απρτὶ “6 τηδδ 8 στοδῦ πηλυγίαρθ, 8πΠα γγατΘ ὈΣΙρίηρ {Π6 ὈτΙάθ, 8 ἀλαρ ον οὗ οὨθ οὗ 

88 ῃ6 στοαῦ ρυΐποθβ οὗ (Ἰβδηδϑῃ, ἔσοιη ΝαδΌδίς τὶ ἃ στοαῦ ϑβοοσί. Απα “ (μον 
ΤΟΙΔΟΙΩΘΓΘΑ͂ Φοἢη {86} Ὀτοῖθοσ, δῃᾶ υσϑηΐ Ὁρ, δὰ ϊὰ {Πϑτλβοῖνοβ ἀποὺ (η6 οονοσί “ὃ 

89 οὗ {π6 τηοππίδίῃ. Απά {μ6γ [{{{04 45 ἀρ {6 }7 δγϑβ, δῃᾷ Ἰοοϊϑᾶ, 8δηα 6014, ἃ ἰυτηὰ}- 
ἰποὰ8 Πποΐδθ δῃὰ ἃ ργτοδῦ (ζαὶῃ ; ὅὅ δηα (86 Ὀσϊάθρτοοπι σϑιηθ Τογί, δα ἢἷ8 τ] πα 8 

40 αδπὰ Ὀγϑίδγθῃ, ἰο πιθοῦ ὑβϑιῃ τὶ ὑἰπα ὉΓ6]8, δα πλυβῖο, δ᾽ δηα ΤΘΠΥ τ ϑροηβ.5 Απᾶ 
ἴον ὅ5 χσοβθ ἊΡ δραϊηβὲ ὑπο ἔσο [6 ρ͵δοθ θτο ἐδον Δ ἴῃ δια θυ8}, δηα 5]6 
(Ώθσα ; δηἀ ΠΙΔΗΥ͂ ΘΓ ΚΙ]]6α, πα {Π6 τοϑὺ δ ἢθα ἰηΐο {86 τιουηίδὶῃ ; δα {ΠΟΥ (00 Κ 

41 4}} {μοὶγ 8βροῖ]8. Απά {δ τηδυτίαρϑ νγδ ὅδ ἰὈσηθα ἰπίο τλουτηΐηρ,, Δα (ΠΘΙΡ βίγαὶ 8 οὗ 

γον. 22. -- ΤΑ. Υ. : Α8 ἴοσ ἐμοὸ οὐβοσ.0 3 ποῦ ]9θ. δ ΤΈΖΙ, γες., “ ἐδοῖτ."» Ἐυϊξξβομο δορί αὐτοῦ ἔτοτη ΠῚ. Χ. δδ. 
64. 98. 106. ΟἹά [Δἱ. γε. 

Ψογα. 25--28. ---4 ΑΟΥ. : Νὸν δἵνου. δ 'ιυϊοϊκοὰ (οἱ ἄνομοι) δεβαη ἐο νυὺ ἴογε ἢ ἐλεῖγ λεαής (Ἰϊξ., Ἀδέρ οι). 5 οοδδίδ. 

Τ (Το σοῖς νοτὰ [8 ὑροὰ ἐπ 0 ΠΧ, ἴο τοσμοσ ΓΤ, οδρϑείδ!!ν ἐο μὲ γοτίὰ δυάς, ἰο βουσίελ.) 8 αἴ20 88 ἰἢο 19. 

δ᾽ Ὁ χϑδδοὴ Ἡδοσοοῦ [89 ΘΟΌΠΙΤΥ τογυο] θὰ, διὰ τυϑοὺ (οἵ. ον. ἸΑϊ., ἐλε Ἰαπαὰ δεεαπια α ἀεϑεγίετ). 10 ΤΏΘΩ. 11 ογγεῖί8 
ουΐ, 12 γυϊοκοά. 18. τηρὰθ ᾿ΠΔΌΪΤΥ δη ἃ δοδσοῦ (ἐξεζήτουν καὶ ἐξηρεύνων). 4 σψῇο οοκ.. .. οὗ ἔδοῃ, δηὰ πϑοὰ 
ἴδοπὶ ἀσκρ τ} (πιλρζ., “ ατ., πιοεξοα ἐδεηι ""). 
οι. 21-29. -- 16Ὰ.0ζἡὕ.: 80 νὰδ ἐξοτο. 16 (Π6 1 ἩΒΘΓΘΟΣ ὙἃὯ2 ποί. 17 ὑχὰβ τιοῦ βθ6Σι. 18. Βὸν {πὶ οδτ86. 

18 χ)56 ὮδΔγο. 39 ΜΓ Θηστηΐοθα. 5: (ἰ..9.. απα, ἴπ ρεπεγαξ.) 3: οὗ ΟἿΣ πδύϊοῃ ὑπδὲ ΔΊῸ δυοσβδυὶθα ἐο μὲ (ἐν τοῖς 
ἐχθραίνουσι τοῦ ἔθνους ἡμῶν. Τπ6 Ῥαδτιϊοὶ]6 ἰα πδοὰ δι δϑέδη εἶν ον, δηὰ δὸ {ἰπ|ϊ θὰ ὈΥ ἐδιθ ζΘῈ.). 
γε. 80. 8]. --5. ΑΟΥ.: οἿὩΓ (ἡμῖν) ὑ»εΐῃοθ δηὰ Ἵοδρίδίῃ. 3.4 (Ιεδ.. τῦαν οἱ τυραν.) 35 Ὅροι ἐλ ὅ. ἑοοῖκς 16 ξογΟΤΏ» 

δ᾽ 6 ὉΡΟΏ Ἀ 11}. 26 τοδο ὉΡ ἰμπίοδα. 

οι. 82.834. --Τ ΑΟΥ.: Βυϊ. 28. καὺ Κηον]οάκο ἑλέγεοῦ, 39 [οΣ ἴο. 80 ΤΏοΩ. 81 ροχοοίνίην ἐλαὲ Βοά. 

85 γχαίοσ οἵὗὁἩ ἐ80 ΡΟΟ] (ὕδωρ λάκκον ᾿Ασφάρ. Τδι6 βοοουὰᾶ ποτὰ δοτροβρομὰκ ἕο ἐϊο Η Ὁ. ΝΞ δοὰ ΠἿΞ, δΌ αχίἱβοεΐαὶ 60]- 

Ἰοεϊοη οὗ ᾿νδὐϑυ). 8΄ ὙῈ1ῸῚ ἩὮΘΕΗ. 8ὲ πηδογβίοοα, ὮΘ ΠΔΙη9 Π66Γ ἴ0 δοτάδσι νυ ἱ τ 8}} Ἀΐδ Βοδὲ ὍΡΟΣ (.6 ΒΑΌΌΔΌΝ ΟΔΔΥ 
(εἴ. Οστι.). 

ὕοτο. 86-87. --- 5. α. . : Νον. 85 (ΕΣ ύσβοο δέσίκοβ ουἱ ἰκἷα ποτὰ νι 1Π| Χ. 23. 44. δδ. 62. 4]. δῃηὰ (πὸ ΟἹὰ ἴδὲ. ὈΥ 
Οοά. 8. Θοση.) δ8Τ 7οἠη, ἃ οδρίδίη. 88 Νδυδιθθ. ὅ9 οαγγχίδζο. 40 Βυΐ. 4: οὨἰ]άτοῃ οὗ ὕδιιδτὶ (ἐπέ. γές., 
νἱοὶ Ἰαμβρίέ Ἐν ίσδοδα τοοοῖτοα ἴπ6 δγίϊο]ο Ὀδίοσο [6 ΖΌΣΤΩΟΣ ἔγοπι {Π|. Χ. δὅ. 8]., Δ ὰ ᾿Αμβρί ἴτοια 44. 4]. 908. ϑγγ. 
Οο.: Χ. 6ὲ.. ᾿Αμβρεῦ. 4500. 4 πὸοῃξ ὑπο ῖν ὙΔῪ ὙΪΓ {έ. 4 Αἴτον {π15 (μετὰ δὲ τοὺς λόγους τούτονς. Οἱ. τί!. 88). 
46 ΘΠ Πάτα οὗὨ Φδηιοτὶ (οἷ. τος. 86). 45 Ὁγίὰο ἔτοια Ναάδοδίηδ ἩΣῈὰ ἃ κγοδῖ ἰσαὶπ, αΣ δεὶμρ ὑμ9 ἀδυμρμίον.. .. 

Υατβ. 88, 89. --- 1 Α( Ψ.: Τματοίοσθο. 4 (σκέπην Ξ- “ἼὩ). 49 πΈΘΓΟ ἐΠ6Υ 1111. δθ ἑλέγε 1σα3 τη 0} δᾷο (θροῦς) 

δὰ κτεδί εαττίδρο (ἀποσκενή ΞΞ ΡΓΟΡΟΥΪΝ, δαβραροθ. 1 οηδὲ ὉΥ ἐγαΐῃ, 88 1ὲ οοπιδίδιθὰ δρρασϑηὶγ οὗὈἨ ἩΒΩῸΣ5 δηὰ Ὀοαδὶδ 
οἵ Ὀυγάθῃ ἰΔΚοῃ δἱοῦς ἴὸ τοςοίνο ἴ89 ἄοπτορ. Οἵ. Οὐ». οὗ ατίτητη δὰ Κ 6)}}. δι [Πθπὶ (ἑ. 4., 6 Ἰγαίῃ οὗὨ ὕδο Ὀτίὰ6), 
πῖτῃ ἀγάπι (εἴ, 1 Εκά. ν. 2: συά!ι [ἢ]. 7, χτὶ. 23) διὰ ἐπιείσιρρ δ ὁ ταυπδίοῖς (μονσικῶν). δ. Νοὺ Ο]ΥῪ ἸσέαρΡφΦη, Ὀπὲ 
ἔοτελες, υεφεεῖς οἵἩ νατίουδ κι πάδ, οἱο., τ ΒΊΘἢ τοϊκῦ Ὀ6 τοαυϊτοὰ δὲ ἃ νυοδάϊηξ. 
τα. 40,41. -- δ ΑΟΥ, : Τθη Φομδίμδη δὰ ἐμ 6 Υ ἐμδὺ ὑσοσο υε(ἢ ένα (τὶ αδο ἢ βέσίϊκοα οἂϊ οἱ περὶ τὸν Ἴ. αἴζοσ ἐνέδρον, 

88 Ὑϑηϊίης ἰπ 111. Χ. 28. δ2. δ. Δ]. ΟἸΪὰ 80. 1 88 ῬΣΟΌΔΌΙΥ θγεὶ υυτὶ τἴθσι 88 ἃ, 51]0868). δέ γχηράθ ἃ διδυρμίον οὗ ἐδποτα 
ἴῃ δυο δοτὲ 35 ΤΏΔΩΥ 7611 ἀονγῃ ἀοδὰ, δηὰ ἐμ τοβηδιιέ. δὲ ὙπῈ8 ΜΔ8 ἐμ τηδιτίδᾷο. 



δ18 ΤῊΕ ΑΡΟΟΘΕΒΥΡΗΑ. 

42 τηυβὶο ἦ ἰπίο Ἰδτηθπίδιοη. Απαᾶ 3 σπθη ὑπο γ δᾶ δνϑηρβᾶ [ὉΠ}γ (86 Ὀ]οοᾶ οὗ {ποὶγ 
48 Ὀγοίμογ, {Π6Ὺ το υσηϑα (0 {Π6 τρδσϑὴ ὃ οὗ Φογάδῃ. ΑπᾶΦ ἤθη Βδοομθβ μϑαγὰ οὗ 

10, Β6 σδπῖθ οἢ {86 βαθδίδ ἀδῪ 88 18. 48" 106 Ὁδηκδ οὗ {867 Φογάδῃ ψῖῖ} ἃ στοαῖ 
44 ἃττηγ" Απα 5" Φοηδίδδηῃ βαϊα ἰο μἷβ πηϑη,}Ὁ 1,6ὺ ἃ8 ρΡῸ ὉΡ πον δᾶ ἢρᾷὺ [οΓΣ ΟἿΓ 1ἶναβ, 
4δ ἴον ἰὑ ἷβ ποὺ 12 ἰο-αγ, δἃ8. 1 τη6 ρϑεί,}2 10 θ6 ΠΟ], (86 Ὀαι(]6 ἐξ ὈΘΌΤΘ Ὧ8 δπα Ὀὸ- 

ΒΙΠ4 π|8, 8πα {86 τγαῖδσ οἱ {π6 Φογάδῃ 18 ου 15 {Π18 5116 δηα (δὲ 5146, ἀπα χη Βἢ 35 δηὰ 
406 νοοᾶ ; {πΠ6Γ6 'β πο ΗΪδοβ 1δ ἐο τη 858146. Ὑ ΒΘΓΘΙΟΥΘ ΟΥΥ γ6 ΠΟῪ ππίο ἤδάυθη, {πὲ 
47 γ6 ΤΩΔΥ 6 ἀ6]νοσθα ἔγοτα {π6 ῃἢϑδηᾶ οὗ γοὺ δῃθῃλθβ. ἀπά ἷδ (6 Υ Ἰοϊποα Ὀδίι]6; 

δΔηα Φοῃδίμδη βίγοίομθα ἴον ἷβ ἢδηα (0 βιηϊθ Βδοοβία6β, δηῃ4 ἢθ ἰυχηθα ΑΥΑΥ͂ 
48 ἴτοτη Ὠἷπι Ὀδοκνγαγαβ. 7 Αηὰ 18 Φομδίμβῃη δῃᾶ {Π6Υ (παΐ ὑγ τα Μ10}} ἢτὶ Ἰααρθα ἰηίο [86 

Φοτάδῃ, 9 δηᾶ βίδα ΟΥ̓ΘΡ ηΐο {π6 ΓΑΥΓΠΘΥ ὈΔῈΚ; δηα {μ6ὺ ἊΨ ραββϑθα ποί οὐδσ {86 ἢ 
49 Φογάδῃ υπίο ἴμθ. ἀπά ἰμογθ 161} ἔγοιη 5 Βδοοῃί6β᾽ 8:46 (δι ἀδὺ δυοαυϊ Α δου- 
ὅ0 βΔηα θη. Απά δ τοίυγηῃοα 38 ἰοὸ 96 γυβα]θ, αηα Ὀυ 0 Γογι ρα 35 οἱἐ68. 1 “π44.8, 

[Π6 1ογῦ ἴῃ Φουο ΒΟ, δηᾶ Εϊημηδι8, δπα Βοίποσοῃ, δα ΒοΠ6], αηὰ ΤΑ δ μα- ἢ 87- 
δῚ δἰῃοη,": δὰ Τϑρμου,᾿5 ἢ Πρ τγᾺ}18, δᾶ Ἶ πὶ ραῦθβ, δπα τυ] ὈΔ18. Απά ἴῃ 
ὅ2 ὑπότὰ ἢ βϑύ 8 ρϑιτίβοῃ, [ῃδὺ ἐλεν τιϊρηῦ ΟΔΥΓῪ ΟἹ ΒΟΒΌ] 1168 αραϊπϑὺ 5. 16γ86]. Ηθ 

Του θα 4180 {1Π6 εἰν Βοίϑυσα,9 δηὰ ὐδζασα, δα [86 ΤΟγίΓ δα, δηὰ ρυΐ ἴοσοαβ ἴῃ 
ὅδ᾽ ἰμδῃλ, δπα βίοσϑϑ οὗ ργονίβίομβ. ἀπά 8: μα ἰοοῖϊ (86 οἰ ἶθῖ τηθ᾿ Β Β0}8 ἴπ {86 ΟΟΠΙΣΥ͂ 

͵7ογ ποβίαρββ, δῃᾷ ρυΐ ἔπθη ᾿πίο [Π6 ἴοτίγθϑα 83 αἵ 9 γι βα θλ ἰο Ὀ6 Καρί. 
ὅόάό Απαϑὅϑ 1 {πΠ6 μΒυπάγοα ΒΗ͂Ὺ δπὰ (δἰγτὰ γϑϑγ, ἰῃ (86 βθοοπᾶ πιοηΐλ, Α]οΐτουβ οοτα- 

τηδη θα {Πα (Π6 γν8]] οὗ {Π6 ἸὩΠΟΡ οουτέ οὗ [Π6 ΒαΠοίΌΔΓΥ Βῃοῦ]α Ὀ6 ρυ]]οα ἀοννῃ : ἢ6 
ὅδ εσοιιϊά λαυα ρΡυ]164 δ ἀονγῃ 4180 186 σοῦ οὗ [Π6 ρσορῇθίβ ; δπᾶ Β6 ὁ θόσβϑη ἴο ρὺ}} 

ἄογνῃ. Αἱ ἢαὲ 85 ὥὔτηϑ νγγὰβ ΑἸἹοϊπηῃβ ϑιηϊζθη, 1 δηα ἢΪ8 θη θγρυὶβοβ Βἰπαογοϑ, δὰ ὅ3 
᾿ἷ8 το ἢ γγᾶ8 βίορροα, δα ἢ νγᾶ8 ρϑγα] γΖϑα, 5 8ο ἰῃδὶ ἮθΘ ΘΟ] ΠΟ ΟΓῈ Βρϑδκ 8 

ὅθ πογα, ΠΟ γὶνθ ογάθυβ “ σοηοοσηΐηρ ἢ185 Βοῦβθ. ἀμπὰ “5 ΑἸἹοϊτηυβ ἀϊθα δ ἐμὲ {πη 
7 ὙΠῚῈ στοαὺ ἰοσταθηῖ. Απᾶ 5 σβθη Ββοομὶθβ βανν {Πδὺ ΑἸοίτηυβ νγὰβ ἀδϑδα, μθ σϑ- 

ἰυγη6α ἰο (8 Κίησ ; δπὰ “' {Π6 Ἰαπὰ οὗ Ψυδ νγᾶβ αὖ τϑϑῦ ἔνγχ2ὸ γϑδγβ. 
ὅὄδ Απὰ “ 8]] (Π6 ὑγδηβργθββοῦβ ἰοοῖς “ἴ ΘΟΌΠΟ]], βαγίηρ, ΒΘΒο]ά, Φοπαίμδη δηᾶ ᾿ϊ8 τηθη 

Ἰΐνθ “δ αὖ 6886, Δηἃ 3. ψὶτπουύ ΟΔΓΘ ; ΠΟΥ͂ ὑπου ίοσθ νγὸ Ὑ111] Ὀγίησ Βϑοο 468 λίξλον, 
ὅ9 δηᾷ ἢθ 8881] 86126 ὅθ (Π6πὶ 41] ἴῃ οὔθ ἰρῦ. Απᾶ δὶ Π6Υ ψϑηΐ δηα οομδβυ]οα Ὑ1} 
60 [νἷπΔ0 Απᾶ 6 τρῃιουϑά, ὑπαὶ μ6 πιϊρῇῃξ οοπια ὅ5 Ἰ ἃ. στοδὶ δγταγ, Ὁ δηᾶ βοπέ Ἰθέϊογ 

ῬΓΪΨΠΥ (ο 8411 δέ ἢἷ8 δά βογαηΐβ ἰῃ Φυάεα, ὑμαῦὺ (Π6Υ Βῃου]ὰ ἔβα Φοπδίμβῃ δηθὰ ἰἢο80 
{πδὺ γοτὸ τ ἢ Ὠΐἶτα ; δηα ὅδ {π6ν οου]α πού, θδοϑιβθ {μοῦ ρ]δη δ γὰβ Κποόῦσῃ ὑπο 

ΘῚ τ1ὉΠ6 πηι. Απά {πον ὅδ τοοῖς οἵ [86 τπθὴ οὗ [πὸ Θουπίν, γὼ σ ΓΘ δυΐμογβ οὗ (ἢ 
62 νυν οκθάπϑϑβ, "" δϑουΐ ΠΕ ταθη, Ὁ δπα β]ονν (πθ. ΑἈπαὰ δ: Φομπδίμδῃη, δπα ϑίγηοῃ, δπὰ 

{π6ν [Πδὺ τ σθ τ] Ὠΐπι, σοῦ 2 ἀΑΥ ἰο ΒΟ ΠΡδβὶ, ὑγὩ]οἢ 18 ᾿π {86 ψ]]άΘΤΠ 688, δπᾶ 
88 {Π8γ 53 γϑραῖγβα [Π|6ὸ τυ ϊηθα ρογίίομβ δ΄ {ΠΟ γθοῖ, δπᾶ ταδᾶθ 1 βίσοηρ. Ααπμα νῆθη Β80- 

οὔ 468 Ἰδαγηθα οὗ ἰΐ, 5 Β6 σαί μογϑα ἱορϑῖμοῦ 411 ἷβ μοβί, δ δηὰ βθηῦ σοσὰ ἴο ἐμ6πὶ {πὲ 
θ4 τοῦθ οἱ υάβαᾶ. Αμπὰ [6 νγϑηΐ δ᾽ δῃηὰ ]Ἰδϊὰ 81:θρθ δραϊηβύ Βοιμθαβὶ, δῃὰ ουρμὶ 9 

ὙετΒ. 41, 42. - 1 ΑΟΥ, : ἐπ ποῖδθ οὗ [πον τη ο]οᾶγ. 3 530. 8. δυτηοᾶ δζδίη ἴο ἐδ9 ΤΑΔΣΙΚὮ (1 Βαγο, ζ0Σ ἐμ: βδκο οὗ 
Οἰοδτηοδε, Ομδηροά ἔδ 6 ἴοτστηῃ οὗ [86 165ὶ τνοσὰ, δι ἐμοῦ ἢ ἰξ ἰδ δι}}} ἢ ὑπο ἴῃ ἐμ βθῃδο οὗ δοῦ;, Ῥιαγελ). 

Ὕοτα. 48-4. --ΑΟΥ.: ΝοΥ. δ ἀφγεο (οοπίδἰηοὰ ἴῃ ἐμ οομίοχί). 6 υπίο. Τ ογιὶ ἰδο. 8 ΡΟΝΕΣ. 

8 ὙΒοη. 10 ΔΟΙΏΡΔΩΥ. 11. βἰδη οί ποῖ τσήλ Μ2. 12 (ἱϊ., α8 ψεείεγάαν απὰ λε λίγα ἀαν.) 18 οὔ .. 08. 
24 (ἢ Τρ δΥΐδἢ ᾿ἰΚοννΐδα. 16 ἩΡΓΒΘΥ ἰα ἐμ ΥΘ ΡΪδὸθ 207 μΖ. 

Ὑογκ. 47--49. --- ἸΘΆΑῸΥ.: ὙΠ (μδὲ. 1 θῦ Ὠ6. ... ἐπχηοὰ Ὀδοῖκ ἔγοσα ἶπα. 18 ΤΏ ρΩ. 19. Ἰραρὶ ἰηἰοἱ. 
30 ον οὶ ἐήε οἱλέγ. Ἔϊ ογηϊδ [ἢ 9. Β. 80 679 ΝΟΤῸ δβἰδίῃ (διέπεσον. ΤῈ ὙΟΣὉ ᾿θ 818 ὉΒΌΔΙΥ, ἴῃ [86 οἸδλείςδ, (8 
δδεαρό, ΟΥ, τὸ εμέ ἰλγομσὴ, 88 ΒΡΟΚΟΩ οὗ δ Δ... Βυῦ 10 15 πδοὰ δὲ δ ἰπ ἐμ ΕΧΧ. δὲ Ὁϑυῦ. ᾿ὶ. 14, Οσοάά. ΣΧ. 19. 33. 
θέ. 98. αγϑ ἔπεσον) οὗ. 

ὕοΓβ. δ0-68. -- 5. ΑΟΥ.: ΑἸοσνατά τοϊυσιθὰ Βαρολίαάεδ. Ἤ τοραϊτοά ἐλε κύσου αὶ (ἔμ ἰά68 οὗὨἨ γεδιμίί περ δοιὰ γεραϊτὶ πῇ 
ἐβ ποῦ οχοϊυάοά, θυὺ ἰὴ τϑσὺ 14 φκοδόμησε). 25 ΤΙ ηδίηδ, ΡΒδιδιίμοηὶ (1 στοὰ Φαραθών, αἰ 111. 28. δδ. 62. 64. 
106. 8οο Οὐηι.). 36 ΤΆΡΒΟοΩ (Τεφών ; Τεφώ, 28. δδ. δ6. 4].), ἐλε86 αἷά ἀς εἰγεπρίλει. 2] ογιΐξα διὰ. 38 ποσὰ 
ΤΩΒΠ166 ὍΡΟΙ. 39 (8ο Χ. δ68. 64. 98. ΟἹὰ [,Δἱ.; “ἴῃ Βοιίμδυχα," ἐσ. γ6ε.). 80 ΦΟΥΤΘΓ. 81 δῃᾷ ῥχουϊδίου οὗ 
γΥἱεΐυδ]8. Βοδίάοδβ, ὃ2Σ ἰοἾνον. 

ΨεΣε. δ4-Ὁ7. --- 5.ΑΟΥ͂, : ΜΟΣΘΟΥ͂ΟΣ. δ846 πο Ρ]1ο (8 ΚΘΟΙΩ8 ἕο Γοΐοσ ἴο ἐμοὸ ὑμεηίον οἵ ΑἸοϊπη : δὲ 6 δοίιδΠΠγ 
ὈσΩδῺ (0 αοὁ 1 βιαἰοὰ [πδὲ δἴξοτ). 88 ας ὮΘ. 86 φυεη αἱ ἰῃδί. 41 μ]αριιοὰ. δ88 707, 88 τδίχοῃ υϊτἢ 8 ΡΔ]6Υ. 
40 αν ἰδίῃ. 41 ογάθῃ. 42 30. Φ Νον. 44 ὙΒΟΓΘΈΌΡΟΙΙ. 45 }ὴ χοδὺ ὑὑνὸ ΥΘΆΓΕ. 

Μασ. 568-61]. --(6 ᾺΥ. : ΤΏΘη. 41 πηροῦν ὑπόπ μο]ὰ 8. 48. ΔΟΙΏΡΘΕΩΥ ΔΘ. 490 ᾿χγὰ ἀνγο}}. δὺ προ 61.811} ἰδ κο. 
δῚ ἥο, 588 ΤΏΘΩ χοϊῃογϑά δ6, Διά σδιηθ. 88 Ὠρδῖ. δὲ σηιὶς 41}. δδ ΒΟΥ οὶ. δ5 ΘΟ Ὠ86]. δῖ (αὑτοῖς ἰδ 
οὐρμεἰοα ὉΥ Χ. Ο]ὰ [4ὐ. Ὁγ Οοὰ. 3. ἀοτι. ; 19. θέ. 98. Βανο ἴον ἰδ Ἰωνάθαν). δὲ ὙΠ ΟΣΟίΟΣΟ δον (ἔπ Ῥασίγ οἵ 01:8» 
δὴ). ἔ[κΕ8Α ἐλαὲ τοεγὰ δυΐμοτε οὗ ἐλαὲ ταϊδο ιῖοῦ. 590 ὯΒ. 

γέεσα. 62-68. --οὶ ΑΨ : Αὐοσνεασὰ, 65 κοὲ ἔμοπι. 68 (Ὑοχὺ ἰ5 αἰτα.) Φὲ ἀδοδυα. 86 ΤΏ ΟὮ δΐπρ νῆσοι Β. 
Κηον. 66 Ηδτζὸ πλῆθος. 

γος. 64. --- 7 ΑΟΥ. : ΤΒ6Ὼ τοὰδ 6. 568 ἐδπογ Ζουχδὺ (τοτὺ ἴῃ κἰηᾳ.). 



1 ΜΑΟΟΑΒΕΒΒ. δ19 

θὅ δσαϊηδβῦ ἴὖ 8 Ἰοῃρ' Β6Ά80ῃ, 8Π4 τηϑ4θ Θηυη68 ΟΓ 1τσαγ. Απᾶ Φοπαίμδη ᾿ϑζὺ ἷ8β Ὀγοί 6 Ὁ 
50. ἰῃ (Π6 οἰἵγ, δηᾶ πϑηΐ ἴογίἢ 3 ἰηίο (86 σΟΥΠΟΣΥ ; πᾶ τ ἢ ἃ 5111} Ὠυπ οΓ ὅ 
τγϑηῦ ἢ6. Αμὰ ἢδ6 βιηοία Οἀομιογα δα ἢἷ8 Ὀγϑίγθῃ, δηα [μ6 βΒοῃ8 δ οὗ Ῥ,ΔΒΙΤΟΙ 
ἴῃ {πεῖν ἰθπξ ; δμὰ 5 86 Ὀδρβῃ ἴο βιρίίθ,ἷ δῃα ἴο Θοπὶθ ἊΡ ἰπ βύγοηψϑὺ ἔοσοθ.1 Ἀπᾶ 
ΘΟ ὃ δηὰ ἢἷθ τηθ πη πϑηΐ ουὐ οἵ {πΠ6 οἰΐγ, πα Ὀαγηΐ ἂρ [86 δηρίῃθβ οὗ τσαγ, διὰ 
Τουρῆηῦ δραὶπβὺ Βδοοι 68 ; δινὰ 6 τγᾶβ 19 ἀϊβοοιηβιίιρα ὈΥ (ποτὰ, δηὰ {Π0γ 4ΠἸοἰθα ἶσα 
ΒΟΓΘ ; 0 ἢΪ8 ὑΪδῃ δηα Ὄχρθαϊοῃ 6 γὸ 11 ἴῃ υβδίῃ. Απᾶ δ νγ88 ΥΘΙῪ Ὑτοίι ᾽5 δἱ 
186 ΓΥΘΉΏΒΡΤΘΒΒΟΙΒ 8 (πα σανθ Ὠΐτη ΘΟΌ 86] [0 ΘΟΠ1Θ ᾿πῖο {86 ΟΠ ; δπα 1 ἢΘ Β]6 7 
ΤΩΒΗΥ͂ Οὗ ΓΒθιη, Δηα ρυΓροβθᾶ ἰοὺ σϑίθγῃ ἴὸ ἢΐβ 1δπα.}δ Αμᾶὰ σμθὴ Ψοπαίμδῃ πδᾶ 
Κηον]θᾶρο οὗ 10,15 ὯΘ6 βθῃηῦ δι θΑΒβϑοσβ πηΐο Πΐπη, ἰῃ ΟΥ̓ΘΓ ἴο Ἰηδκο ρϑᾶοθ τ Ἠΐτα, 
δπα [Πδὲ Β ββου]ά 1 ἀδ! νον 15 τΠθτὰ [ῃ6 ὈΥΙΒΟΠΘΓΙΒ. Αμπᾶ Β6 βοορρίοθα,,9 αηὰ ἀἰᾷ 80- 
οογαϊηρ ὕο 8 ἰθγηβ, Ὁ δηὰ βίνοσθ  ὑηΐο δἷπὶ ὑπαὺ ἦ6 γου]ὰ ποὺ 866 ὕο μᾶστα πἶτὶ 5 
811 016 ἀδγβ οἵ δἷβ 116. Απᾶ 6 33 γοβίογοα πηΐο Εΐτα ἢ ῬΓΙΒΟΏΘΙΒ ὑπδὺ ἢ6 δα Δ ,κθἢ 
ῬΓΘΥΙΟΌΒΙΥ 5“ ουΐ οὗ 6 Ἰαπὰ οὗ δαάκα, δα ὁ τοϊυσηθα δηα ἀθραγίθα ἴο ἷ8 Ἰδῃᾶ, δπὰ 
σϑῖὴθ ποῦ δραΐη “ὁ ΔῊΥ τη0Χ6 ἰπίο ἐμοὶν θοτάοσβ. Απᾶ 57 [Π6 βυγοτὰ οϑϑβϑᾶ ἔγοια [58Γ89], 
Δηα 35. Φοπδίῃδῃ ἄν] δ Μδομιηδβ ; δπα Φοπδίῃδῃ 9. Ὀόρδῃ ἰ0 Ἰυᾶσθ Ὁ (Π6 ῬὈΘΟρΙθ, 
84 οσϑηδβοα [86 ὉΠΡΌΟΙΥ ἰο αἀἰβαρρθδν ὃ: ουἱ οὗ 18Γ86]. 

Ψατο. 66, 66. ---1 Α.Ὄ Υι : Βυΐ. 
δεῖν σοι })- 

3 {ογἱ λίγιδεῖζ, 8 ξεγίαϊπι πΌΤΩΡΟΡ (ἐν ἀριθμῷ, 1. 6., 8 πυπιῦον τυ  οὮἢ οη6 ταἰκη δ 
4 9 ἴοσί (τ σβοθ στεοοΐγοι ἦλθεν ἔτοιι ΠΙ. Χ. 28. 44. δὅ. Δ]. [ἢ Ρ]δοο οἵ ἐξῆλθεν οὗἨ (86 ἐεχί. τες.) 

«νον. Οἀοπασῖκοα (πατῇ... Οὐοηίασγα. 1 τοδὰ, ἱὰ ἘΣσίίσδοιθ, 82 111. Χ. 23. 44. δ2. 62. 71. 74. 106. 6ο. ΑἸά. ; ἐεχέ. τες. 
᾽Οδοααῤῥήν ; ΟἹ [δἱ., Οὐατεπ) δ Ομ άγθη. 

γεσα. 671-69. ---σ5 Α. Υ. : Απὰ ψῃθῃ. Τ᾽ βταῖϊΐο ἐλεηε. δ δηᾷ οαἴὴ9 ὉΡ τὰ ἰδ ἥογοοθα (“ δραίτιδὲ Βούλι 6 δὶ 15 
ππάογκξοοά), β΄ τοι. 9. ΘΟΙΏΡΔΏΥ. 10 ἯΔΟ 842. 11. ΘΟΌΠΕΘΙ διὰ ἴγαυοὶ ὙὙΔ8. 12 ὙΤΒΟΓΟΖΟΙΘ ΠΟΘ... . ΤΟ 
(νεῖ ἴῃ νίαν. ἰπ ΠῚ. Χ. δῦ, α].). 15 γγἰςοοὰ πιθῃ. 14. ἸΠΒΟΙ ὉΘὮ 88. 16 Ἰηΐο ἷδ οὕ ΘΟΌΣΕΣΥ. 

γασα. τὸ, 71. ---ἸΘΑ͂Ρ.: Ἡδοχοοῦ.... Βοὰ Κηονίοάζο. 11 ἴο ἔδο δῃὰ ἐά βῃουϊά. 18. απὰ ἀοἾ 176. 19 ὙὙΒ1Οἢ 
Καϊς ᾽6 δοοορίθᾶ. 359 ἀθιηδῃαδ (λόγου:). 31 ργγσζο. Ξ5Ξ5Ξ. ΠΟΥΡΘΣΥ ἀο Ὠΐπῃ Ὠάστὰ (σΐ. Υἱ. 18). 

Ὕοτβ. 72, 18. --- Α. Υ. : ὙΏΘῈ ἐποζοΐοσο μ9 δὰ. Μ αἱογοξίπιο. 356 Τ ᾶθα ἢ6. 356 πομί Ὠ[6 ὙΔΥ ἰηἴο κα ΟὟΤῚ 
Ἰαυὰ, οἰ ΟΡ ΟΣ μΒ6ὸ. ἢ ΤΏυδ. 39 πὶ. 359 ογπίί. (88 44. 71.) δ0 ΧΟΥΕΣΊ (ἸΩΔΙρ., )μᾶ 86). δ᾽ μο ἀοδιχογοᾶ 

(ἠφάνισε) ἐδ πηξοῦϊγ γον. 

ΟἬΑΡΤΕΕ ΙΧ. 

οσ. 1. ΤΒῸ σίχμὶ τίη. Τὸ τηθδ 8 ῬΟΓΠΔΡΒ 
ἐπδὲ ρατῇ οὗ {ΠῸ 5 ΙΔ ἢ ΘΙΙΩΥ Ὑ οἷ τ 88 βἰδι θα 
ἴο ἴΠ6 τἱρηῦ οὗ [86 ΕἸ ΡὨΣαῖθθ ᾿Ο Γ 8 [6 νγοδῖ, 
Οτίπαπλ), οὐ τὲ ἴο [80 βουΐῃ, ὦ. 6., πϑδγϑδί ὕο 
άπ (Ηἰισὶρ δῃὰ οὐμογβ). 
Μορ. 3. Θδῖχαῖα. Ῥοβϑὶ Ὁ] 6 Ο σαὶ, Ὀθύνγεθη 

δου ῆο δηᾶὰ (ἢ6 Φογάδῃ ; οὐ, ἃ ΟἿὀἤΔΑη 8} ΟἿ 
ΠΟΥ͂ (8164 .7εὲ7ἰεἦ, βἰταδιθα αὶ βίιοτί ἀἰδίβῃσο ἔγοπὶ 
Απεϊμαίτία, ΟΣ “10 1118, 6 1016 ἴο τΠ6 ποῦ! οὗἩ [Π6 
δησίθηῦ ΟΟΡΏΠΏΒ. --- ΜΙδΘΒδΙ οἵ, οἰυΠ6 Υ Μεβ ΠΟ, 
(ἰ. 4., Βίδ᾽ἰ γθ, ὕΘΥΧΔΟΘΒ), γοίθυτίηρ ἴο ἔοτγυ ῆθα σανθβ, 
ΟΓ 8 ῥΐδοθ θεύσγοοῃ ΟἰἸοδὰ δηὰ Ασῦδ]δ, πὰ Ῥθ]]8, 
οαδὲ οὗ 6 Φοτάδῃ. 
οσ. 8. ΒΊσαιὶ τοομ. Αἵ [86 πι 416 οὐ οπᾶ 

οὗ [Π6 τηοητ Νίβαδη ἴΠ6 ιγτίδηῃ ΔΥΠῚΥ οου]ὰ μανθ 
ΤΟΔΟΠΘα ΨΘΓΌΒΔ]6πὶ δ ηα ῬΟΒΒΙ Ὀ]Υ ἴτ νν88 δῦ [16 {{π|6 
οὗ [π6 οοἸορταϊίου οὗ [6 ῬδΒβδβονεν. 

. ΝΟΣ. 4. Βοσϑα. Τηΐβ ρ]δοθ 888 ποῖ Ὀθθῃ ἰάθῃ- 
εἰδοά. ; 

γον. 5. ἘΠώ458. ΤῊ ὑἶδοθ 18 8180 ΠΏΚΠΟΜΏ. 
᾿Αοοογάϊηρ, ἴο Φοβορῆμβ ἴἢ6 σλπῖρ οὗ π688 νγ88 δἱ 
δβειλεείλο, σοῦ πα! ἃ πψου]ὰ ἀΘη(ἿὟ ψἱἢ [ὯΘ 
Ῥγοβθηῦ διὲγ-εἰ-ζεὶῖ, 8. σοῦ ͵]8 οὗἨ τι 68 πογίῃυγοβι οὗ 
μη, [ἢ “ Βογοδ," οπ ἴΠ6 οἵα Υ δη, ἴθ ἤπα 8 
ΜΒρεγοι, [6 τηοάετῃ ἐἰ- Βίγος, οἱρ ἢ οΥ ἷπο πι}168 
ποτ οὗ Ψ6γιδδ] οι δηα δυουῦ ἔουΣ τι 1]68 βου ἢ οὗ 
σιηα. Βαῖ τὴ6 ἔογτῃ οὗ ἴΠ6 ψοτγὰ 8 ἀρϑῖηδι 1ζ. -α 
ΤΏΣΘΟΘ ἐμβουδδηᾶ. Ασοογάϊηρ ἴο Φοβθρῆπβ δ6 δά 
ας οὴθ ᾿ῃπουδδηὰ δὖ γι. 

Ψερ. 8. Βαϊ τὶ ἴθόσω. ὙΤὮθ σθδηϊηρ ἰδ 
“σλιε φιοοοεεζιίψ. 

νοσ. 9. Ῥομβοσγίοά. (Α. Ὑ.) ᾿Απέστρεψαν ἷκα 
δοΐτον ὑγβηβίδιίθα 88 δῦουο, ἰδεν ἑωγπθα αἰσαν ἤπιε, 
ισοιϊά ποὲ ἰϊδίοη ἰο, ἀϊΐπι, δἰῃοθ [6 δογὶϑὲὺ 8β ποῦ 
ῬΓΟΡΟΥ͂Υ προὰ οὗ δὴ οπάθανου. Οὗ. ἀμηθγβ 
Οταπι., Ρ. 346. Τμΐδ '8 αἰδοὸ [Πθ ὑσϑηβδιίίομ οὗ [Π0 

ϑγτίδο. ---- Ὀλίγοι πῃ ἐδθ δ6η86 οὗ ἰοο ἥξισ. Οἱ. 
6ΓΟά., νἱ. 109 ; νἱὶ. 207; Τμαογά,, ἱ, 60. 
νον. 11. ΤῺΘ [βγϑ86] 018 ἔοτοθ ΤΑΥ͂ Ὁ6 Τηρϑῃῦ. 

- Απμὰ εἰοοά, ἱ. 6., τοοὶς 8 ρΡοδί([ἴοη. ΤῊ ΐ8 ΓΟοΥΒ 
ἴο 86 ΘΥΣΆΠΒ, 88 [6 οοηΐοχί ΒΠΟΥ͂ΤΒ. 

γον. 15. Μουπῖῦ Αξοῖιυ (4ελαοά 1). Φοβορῃπ8 
1.88 ᾿Α(ᾶἃ ὄρους, ὑπ Ὀα[016 νιῖσλέ άνὸ ὑβίκθη θ]Δ 66 
ΟἿΪΥ τἤγθα ΟΥ ἴοαγ τη ]68 ἔγτοπη Αβῃαοά, 8ὸ ἔπϑῦ ἱΐ 
νοῦ] ὰ ἤᾶνα Ὀθθὴ τ Πΐη τοδοὶ οὗ ἴ[Π6 ἡγίηρ ΒΥ γΔη8. 
Βαι 1Ὁ ΒΘΘ8 τῇοτο ΠἰΚκοὶγ ὑΠαὺ [6 ποσὰ 18 ἃ πικῖβ- 

ἰδηβιδιίοι ἔον ὝΓΙΙ ΓΥΤΩΣΝΝ, ἀροϊ υὐμίε 9 ἰλδ 
πιοιπίαἰπ. ὃ. ΜΙ|ΙςΒ86118 διὰ Ηἰἐ τὶς. 

γόοτ. 19. Φοβορῆιβ 88 θη Ὁ6]} 86 ἃ Ηἷβ δοοουπὶ 
οὗ ἴὴ6 τηλοῦ ὈΥ βαγίηρ ἴπδὲ ἰὑ γΔ8 ὉΥ Βρθεϊΐδὶ] 
ΔΙΤΒΏρΡΘΤΩΘηΣ πῖδ [6 ΘΩΘΙΩΥ͂ Παὺ τῃ6 ὈΤΟΙΠΘΓΒ 
οὐϊαϊηοα [6 Ὀοάγ οὗ 708. ΟἿ. Δπηπέϊᾳ., χὶϊ. 11, 
8 2. --- Μοάοίῃ. 866. ἰϊ. 1. 

εν. 32. Νοῦ υτιτθῃ. ἸΤΠΘΥ Ψ6ΓῸ ΠΟΙ ΠΟΡ 
τοοογἀθὰ Ὀγ ἴΠ6 δυΐθποῦ οὗ [Π6 ργοβθηῦ ὈΟΟΪς ὨΟΥ 
ἴῃ ἴη6 (Βαρροδβοά) ποτῖς ψ ΐσ ἢ ἢ6 πϑοὰ 88 ἢϊ8 8ὺ- 
τποτῖγ. ὙΠῸ δβϑιηθ ὀχργθδϑίοῃ 18 οἶΐζθῃ ἔουηᾶ 1ῃ 
{π6 ΒΟΟΚΒ οὗ 6 Κίηρθ. 

ον. 34. Ἡ χώρα, Ὦθτα, ἰθ χοξοσσεᾶ ὈΥ τηοϑὲ ἴο 
[06 ἱῃπδὈ ΔὩΓΒ οὗ [6 Ιαπὰ. ΒΒ ἰ0 δ 18 ὈδιῦθΥ 
ψὶτἢ ἋΠ6 ϑυτίας, 0] ονγθὰ ὈγῪ Ενγα] ά, ατίπηπι, δηᾶ 
ΚΚΕΙΪ, ἴο τοῖον ἴῦ τὸ ἴπ6 Ἰδῃηὰ ῥγοόορϑθύ. [10 Ὀθοβπιθ 
ἔΔ1150. 88 τ Ὑγ6 70, ΔΙΟΩρ τ ἢ 1085 ἀροβίδῦθ ἱπΠ Δ ὈΪ Δ ΠΙ8. 

γον. 26. Μοοκοὰ ἵποτὰ. Τἢ8 ΡΓΟΌΔΌΪΥ Σοΐθυ8 
ἴο ὑποὶν τοὶ ρίουθ ουδίοηβ. Ηο γσἱαϊςυ]θὰ Γμθιὰ 
δηΐ βουρὶῦ ἴο Ὀτίπρ' [ἤθη ἰηῦο σοπίθηρῦ. 

ον. 297. Βέῃςοοθ [86 ὥὔτωο μαῦ ἃ Ὁσχορμοῖ δῇ- 
ῬῬϑασϑοὰ ποὺ. Τἷ8 ΒΒ 5ΐποθ [86 ἐἶτηθ οὗ Μα]δοῆΐ. 
Οτίπηπη το ΚΒ: “ Ηἰἷβ οπμοοβίηρ [18 ἐσγηιΐ8 ἃ 
ψιιο γϑῖθον ἤδη ἴἢ6 ἀοβίγαοιΐοη οὗ 1ῃ6 ἴθπιρ]9 ΟΥ̓, 
Ἀ8 Φοβορἢ 8 ἀο68, [Π6 ΒΑΡΥ]οπΐδη ΟΧ]]6, θθοννΒ παῦὺ 
6 τομαγαθα [86 οχιϊηοιίοη οὗ [10 βρ᾽ τς οὗ ῥτορἢ- 
ΘΟΥ͂ ἀπιοηρ [Π6ῚΓ στοδῦ πϑιΐο δ] οΔΙ μα 168, δὖ Ἰοδδὲ 



δ20 ΤΗΕ ΑΡΟΘΟΞΕΥΡΗΑ. 

88 ΟὨ 8 ἰονεὶ τ ὑθοπ. ΤῊΘ δββογίΐοη οὗ τῇ6 
ὙΓΙΟΣ, ΠΟΥΘΥ͂ΘΓ, ΒΡΘΠῚΒ ὮΘΤΘ ΞΟΠΊΘΝ ΔΓ ΟΧρροΥ- 
αἰορά, βίποθ {π6 βι ἤεσίημβ οὗ 1δγβ6ὶ] ἴῃ [ἢ {ἰπη6 οὗ 
Αδυοομβ ἘΡίρμδηθβ τηυδὶ μᾶνθ Ὀθθπ αὔΐῖθ 88 
στεδί. 

γεν. 29. Το καί Ὀεΐογο ἀνήρ αὖ [Π6 Ὀορίπηΐης 
οὗ [Π6 ϑροάοκίβ, Ἀ 7 ἃ ρυθοθαϊπρ τοϊατῖνθ οἰδιιβο, 
ἷβ ἩδΟγδιβεῖς, ΟἹ. Τ θυμοῦ, 2)ὲ Ῥεοηίαϊοιελὶ ετ. 
Αἴεχ., Ρ. 181. 8.466, 450, γϑίῃαγκβ δ᾽ Φυσίτ ν. 20. 

γον. 38. νυ] ἄθσειθδα οὔ ΤΏ δοοο, ἴΠ6 αἰδιτίοϊ 1γ- 
ἵηρ δδουϊ Τοῦ, οβροςδ}}]γ ἴο [ἢ ϑαβὲ οὗ ἰ. ἴτ 
δ ο4}16ὁ64Δ Μπίαδαν (το, ἔρημος), ἀδδβεγί, ἵπ 2 
ΟἼ τοι. χχ. 20. --- Οἰβίοσῃη [οὐ τεἰῇ ΑΡρμδρ. ΤῊ δ 
δροὶ ἰβ δῇ ργθοϑθηῦ ΠΏ ΚΠΟΜΏ. 

γον. 841 Βεαοομίάθα ἀοαθι]οβ8 τπδγοπεᾶ ἱπη- 
το ἰδίου οὨ [9 χεοοορύοη οὗ 6 πεβ. Βαϊ 
ΨὮΥ ἀἰά Π6 ογοββ [6 Φογάδῃ Ὁ [0 που]ὰ βοὴ 
ὑπδιῖ γ 868 35-42 γίνθ 6 ΓΘΆΒΟΙ, δηὰ ἅγὸ ἴο Ὀ6 
ΤορΑγα θα 88 ραγεηϊποῖίςαὶ, ὙΝ δὲ ἰδ βαϊ ἃ ἴῃ υθῦεθ 
43 18 6886} 18}]γ ἃ σοΐηρ Ὀδοῖ ἴο [π6 ὑποῦρη οὗ 186 
ῬΓεβοπῦ νοῦκθ. ὙΠὸ ἔβοῦ ὑπαὶ νουβο8 85--42 ἔοσπι 
8 ΡΆΓΘΠΓΒΟΒΙΒ 8 ΡΥΌΡΟΥΪΥ ἰηαἀϊοδιοα ἴῃ [Π6 Α. 
[86 δοτῖδὶ Ὀδίῃρ τοπάθσοα ἰῃ σογίϑί ἢ ολ868 88 ρἷα- 
Ῥοσίοςοι. 

γον. 85. Ναρθαῖθὶ. ΟἿ. τοιηαγκβ δὲ ν. 25. 
γεν. 86.5.Ὁ. Μίοάδρβα. Οτίρίπα!ν Μεοά θα, ἃ οἶδγ 

οὗ [0 Μοαδίξοβ, δὰ δὰ Ὀβθαι ον ἃ ροδεθεβίοη οἵ 
[Π6 Αὐηογθεβ. 1. 88 ἴδκϑῃ ἔτγοπη [86 ᾿δεῖο Ὁν 
Ιβγαϑὶ, δὰ δϑβεϊρῃοὰ ἴο ἢθ ιτἰῦο οὗ Ἐδυθοη. 
(ΣΝ απιῦ. χχὶ. 231-50.) ΟΥ. Καδοκοσς ἴῃ Βοθοη ΚΟ 5 

ἰδ. 1,6“., 4. υ. 
γον, 382.. ὙΜΙῈῈ ὁ ατϑαϑῦ ϑδοοσῖ. Παραπομτῆς 

ΟΟΤΗΣ ΤΟΙΟΥΒ ΒΟΙΘ Ὁ 8ὴ διιηθὰ οβοοσὶ. (Οἱ. 
ΟἸνὉ., χν. 5, 7. 
εν. 42. ΤῈΘ ΤΩΔΙΒᾺ οὗ Φοτάδῃ. Αἱ δοτγίαϊη 

ΒΘΆΒΟΠΒ Οὗ [Π6 γδ8ν {6 ΦΨογάδῃ ονογβονθα ἰΐ8 
ὈΔΏΚΒ ἴο 8 σομβιἀθγβ 6 Θχίθηῦ, Θβρϑοΐδιν αἱ ἃ 
Ροϊΐηῦ οὐ ὑπ δαδί Ὀβῃκ, }π8δῦ Ὀδίοσθ οπηρίγίωρ ἰμῖο 
ἴ6 Ποδά 868, Ὑυῃΐο ἢ οαοθ βϑοῖηβ ἴὸ Ὀ6 ΠΕΙῸ χθ- 
ξογτοᾶ [ο. βρης ἃ πηοσῆβθ8 (ὅλος) 88 ἔοσιηεί, 
ὙΠ ΊΟΉ, 88. 086 αγίϊο]6 βῆονβ, 88 ψ6}} Κυονγῃ δὲ 
ἐπδὶ {ϊπ|0. ᾿ 

γεν. 43. ὙΠ ὑπ 8 γοσβο τ 6 τπουρηῦ, το Κοη 
ΟἿ ἴῃ γεσβὸ 84 [0 [6 ργροβθ οὗ τηδκῖμν δῃ ΟΧ- 
Ῥἰδηδίίο, 8 δραΐῃ σϑειιηθᾶ, Βδοοϊνἶθ δὰ 
στγοββοά ΟΥ̓́ΔΣ ἴο [Π6 ντῦὗρϑι βἰ(6 οὗ τΠὴ6 γἶνοσ πὰ ᾿δίϑη 
Ῥοββθαϑίοῃ οὗ ὑπ6 ἀϑυδὶ ἔογὰ αἱ [Πΐ8 ροίηξ ; 4180, 48 ἷϊ 
ΜΟΙ ἈΡΡΘΑΓ ἔγοπη υϑῦβθ 48, οὗ Ο06 ΖἈΥΓΓΠΕΣ ἈΡ 
100 τίν, ἴῃ οΟΥάΘΡ ἴῸ δἰῦδοκ Φοπδίηδη 88 61] ἴῃ 
[Π0 ΤΘΒΓ 88 ἷη ἔσοῃηῦ. “ 

ες. 47. Τὸ ασηϊΐο Βδοομίαϑβ. Οτίμπηπι ΓΠΐπ Κα 
0 γος οὗ Βδοο 468 'ἰβ θγΘ πιρδῃί. Βιῖ ΚαοΙ] 
7.80} γ ἀἰβεοπῖθ. ΤΠ6 οοΟὨῦθ6818 οὗ ἰηἀϊνί 4 4]5 ἐογηδα 
ὯΟ Β:141 μαζί οὗ διυσίθηϊ ΨΑΓατα. 

γον. 48... ΤῺΘ ζασίμου Ὅδῃϊ, ἱ. 6., [6 ποδί 
ὉΔΏΚ, τὸ πέραν, Ὀδΐπρ ἀπάδτγειοοά ποτὲ ἔγοπι {ἢ 6 
Ῥοίηϊ οὗ τίονν οὗ ἴπ0 οοπηθαίαπίβ. Φοιδίἤδη ἴοῸΚ 
1η6 ΟρρογῦππίυΥ ἴ0 ΟΥΟΒ8 ἴῃ6 Φογάδῃ ν᾽ ἢ 116 [ἢ 6 πιο- 
ἐδ ἀζωνν ὙΠ άγανα] οὗὐ Βδοςμιίαθ8 τηϑάθ ἰδ ροδ- 
Β' Ὁ]. ! 

γον. 49. Ανρουΐξ ἃ ᾿μβουδδῃᾶ. «“0δορἢτ8 ΒΑΥΒ 
᾿ 2,000, δηὰ βοὴ Μ85. οὗ πιΐθοῦ ᾿πηροχίδηςθ, 8.000. 

γον. ὅθ. ΦΒδι ΙΒ. ῬΒδσδέμου, 76 ἰδ 
ΡΓΟΌΔΟΌΪ Ἂἢ6 Ηδοῦτον, ΓΞ ΠῚ, οὐ ΤΙΣ ΠῚ, Τίπι- 
ῃδἢ (οἴ, Φοβῖι., χν. 67; χίχ. 43, διὰ Φυαάρ. χὶ!. 
15), δῃὰ ἢ ῬΒΔΓΑΙὮΟΙ δθοτη8 ἴο δνθ ὕθοῃ δὰ θὰ 
ἴο αἰδυϊηρυἶβῃ Ὁ ἔγοτ βοῖὴθ οἵποσ ρίδος οἵ [88 
ΒΒΙΏΘ ΠΆΤΏ6., ὙΠ6 ἰαοσ ποσὰ ἰδ Ἰοϊμεὰ τὸ [86 ἔοτ- 
ἸῺΘΥ ἱπ ἴμ6 Ὑυραίθ, ϑγγίδο δὰ ἰπ ψοβορῃδ ΒΥ 
καί, Ὀπΐ, 48 ν 9 ὑυάρο, ἱπιρΓΟΡ ΠΥ. --- ῬΘΡΒΟΣ, 
7. ννεβί οὗ ΗΠεῦτου (“οβἢ. χν. 58). 

ΘΓ. ὅ2. Βοίδδυσα. ὅδθ ἰἱν. 39. --- θδζδγα, 
866 ἶν. 15, “ ΟΑζΖογᾷ.᾽ 

γον. 54. ΤΠΘ ὁ Βυπάτοα δηὰ δέεγ- Πἶγὰ γ Δ 
οὗ [π6 δοϊθποίδη οσϑ νοι]ὰ θ6 Β. ο. 160. ---- αἱ] 
οὗ [09 ἔΏΣΟΣ οουσὺ οὗ [πο δδῃσίθδσυ. ΤῊ τλε 
[6 Ὅ4}} τηδὶ καραγδαιθα ἴ)6 οουγί οὗ [ἴῃς μΙίεδῖ8 
ἔσοτῃ {παῦ ΟΥἨ (6 ρθοόρὶο. ((Ο . δεῖ. “ Τδαιρῖθ " τὰ 
δ} 5 διό. Ὠίοι., απὰ βοθςηκι} Β διδ. 2,2Σ., 8. υ.} 
Βν τδζίηρ {18 τν Αἱ] ΑἸοΐτηιβ τπηοδηϊ ἴο ἀοεῖγου [ἢ6 
ΒΡΘΟΙΑΙ (ΠΘΟΟ δἰ. 8] σΠδγβοίοσ οὗ ἔπ ἴθ μ]6. Απὰ 
ἰς 5 4116 “ἼΠμ6 ΟΥΚΒ οὗ [Π6 ρτομῆθῖδ᾽" 48 ἰνδυ- 
᾿ὴ Ὀθοῃ μίδηποα δηὰ δ ἀπάεσ τἢ 6 αἱγοοϊίου οὗ 
ῬΓΟΡ θεὶς ᾿μβρί γαιΐοῃ (εἶ. ἔχ. χχν. 9,40; 1 (Ἤγοη. 
ΧΧΥΪΙ. 19), ῬΑΥΠΘΌΪΑΓΪΥ --- ΓΠ6. τοι ρ]6 οὗ Ζεγαυῦ- 
406] --α [σοῦ ρ ἢ [86 ΘΠ  Πυδίδδπι ον ἴΠ6 ποσί ἰῃ- 
Βρίγθα ὈὉΥ Ηεαρραὶ διὰ Ζεοομασίδῇ. 

νον. δδ6.(. δα Ἵοτοϊτζΐοῃ. Οσίπητη οΔ]18 διϊθῃ- 
(ἴοη ἴο ἴΠ6 πιοἀογαιίου οὗ [Π6 ἩσΙΟΥ ἢθτγα, ν᾿ ἢ0 
ἀοοβ ποῖ ΒΑῪ ἴπδιὶ 10 νν89 ἀοα ν8ο Ὀγουρθὶλν τἢἷς 
δἰ ει ο ὑρο Αἰοΐϊπηδ, ὈπΓ Ἰοατοβ ἴς ἕο [ἢ τηϊπὰ 
οὗ [Π6 γοβ ὁ. [0 ΒΌΡΡΙΥ ὑμαὺ τπουχὰί. 

γον. 587. Βδοομβίάθοες.... σοϊυσηθᾶ. [ἴἰ τῶϑ 
αἱ ὑΠ6 ἀθϑῖτθ οὗ ΑἸεϊπυϑ (μαῦ πὸ δὰ σοῦθ ἴὸ 
δυάδα ἰῃ οτογ ἴο δαρροτί (ἢ6 ἔογπηθῦ ἰῃ δὲδ α:ρί- 
ΤΑΙ ΟΩΒ ἔογ ἴἢ6 οἶος οὗ δἰρῇ ρῥγῖθεῖς (ςξ. νἱῖ. 5 86), 
Δηα ποῦν [δῇ [6 ννῶβ8 ἀθϑὰ ἢ᾿θ ἈΡΡΆΣΘΏΓΥ αἱά οὶ 
81 ηΚ 1 ΘΕ α [Ὁ] ἴο Τοπιδίη ΔῊΥ ἸΟΏρΡΟΓ. 

αν. 61. Απὰ 867 Ἰοοῖ. «οβορῆιβ που]Ἱὰ 
ΤΏΔΚ6 (ἢ18 τοῖον ἴο [8 ρμᾶύῖγ οὐ ΒδςἊςῃϊάθε, Ραϊ 
ΨΦοπεαίηδη δηὰ ἢΐ8 ἔγίθ μαβ ἀρὰ ἀοα θ11]655 πιϑϑηῖ. 

γον. 62. Βοίμοδοι. ΤῊΐβ ρίδοθ 48 ῃοΐ ὕξϑῃ 
ἰάθη ῆθα. Φοβορθυβ πϑῆμδβ ἴὸ (Απέϊρ., χ δὶ. 1, 
ἃ 5.), Βειλαίαψα. 

ον. 68. βαοιὶ νοχσὰ ἴο, ἑ. 6., ἢθ ο4]]εὰ οὔἰ ἢὶθ 
δα ογοηῖβ, [06 δροβίδιθ 96 τῖ]28 απ ὰ ὀξθθγβ. 

Ννεγ. 6661. ΤΤῆθ Οὐαοχηοσα, Ποσα τηοπιοηοαὰ 88 
᾿ανίηρ ὈΘΘῺ δι τῖθῃ ΟΥ̓ Φοπδίμαη, ν 88, δρρϑγ- 
ον, ἃ Βεοάουΐπ οἰ ίοξ, 88 νγγδβ [89 Ῥλαδίγοη βροκϑι 
ἔ οἵ. 
γογ. 67. ὙΠΟ ἔογορα οὗ Φομαί δ μδὰ Ὀδοοιῃθ, 

ῬΟΓΌΆΡΒΘ, δΙΓΟΏΡΟΣ, πὰ ψ ΓΟ, δὶ ᾿ϑαϑδῦ, ἴῃ ὈΘΟΟΙ 
σοῦγδρθ, ΓΠγοὺρ ἢ 86" τεοθηὶ νἱοτογῖοι. 

γεν. 178. Τ δ ἱπιοσὶ τ οὗ ροδοο Ἰαδίοθα τη] Β. 
α. 152, ἱ, 6., ἴο [δ τἴππὸ οὗ [0 ὙᾺΣ θοῖ χϑοῃ οπ)θ- 
ὑγῖὰ8 δηὰ ΑἸΘΧΆΏΔΟΥ ΤῸΓ ἴΠ6 (Ὠγοῦθ οὗ ϑγτγία (χ. 
1.). - Μδοβσηδβ. Ου ἴδ6 ογάθσβ οὗ Βϑι)δπΐῃ, 
πἷηθ Βοιηδῃ τ ΐ168 ποτ οὗ ΨΦογΓυξδ θη), ον ]κἡ- 
πιᾶδ. ΦομδΌΠ Δ π᾿ 8 ὈΥν]Π ΘΟ 68 δὲ [Πΐ5 τα 88 ἃ ευῦ- 
θοῦ οὗ ὑΠ6 ϑγτγίδη Κίηρ, ϑόθῖῃ ποῦ ἴο ἤδνθ ὕθοη 
ὙΘΥΥ ΟΧΙΘηδΙΥΘ, Δ8 6 ΙΘΆΓΩ ἔγοιῃ χ. 6 ΕἾ. ἰῃ ν]δὶ 
ἷβ οἴεγτοὰ το πἰπιὶ ὈγΥ Ποιηιοίγίυδ ἴῃ οδϑὸ ἢ6 Ἐ 11] 68- 
Ρουδθ, νῖτ 1.18 Δ βογϑηΐβ, Ὁπ0 ᾿αῦῦθ Σ᾽ Β οΒ:86. 

ΟΒΑΡΤΕΕΒ Χ. 

1 Ανρἢ ἰὴ (86 Βυπάγοα δπᾶ δβἰχύϑυ γϑαῦ ΑἸοχδηᾶος ΕΡΙρἤδηθθ, [86 2οπ οὗ Απιϊ- 
οΟμα8,} θη ἋΡ πᾶ ἴοοὸκ Ῥιο]θιμδὶΒ : 

γον. 1. --1 . Υ.: οπμιΐς ἀπά. 
ἴδιο δδῖκο οὗ οἱ θασθαδ). 8 ζ7ογ ἐλε ροορίε 8. 

Δα [Π6Υ ὅ τϑοοϊνθα Ἀΐπη, δηᾶ ὁ ἢ6 τοϊριιοὰ 
5.Α,, ἔδο 905 οὗ Απείοσμυδ, φωγνανοα ἘΡΓΡΙδηοδ (1 Βδγὸ οβδηροὰ ἐμ οεάοξ, ἔοξ 

4 ὮΥ λδδηδ Ὑδοῖοοΐ. 



φ 

1 ΜΑΟΟΑΒΕΒΞ. δ21 

2 {Πθγθ. Απάΐ σψβϑη Κίησ Πειηείσῖαβ ποατα οὗ 1{,2 ἢ6 σαί οτθα ἐοροίμοῦ 8ῃ δχοθθάϊηρ 
8 στοδῦ διμιγ,} δῃὰ ψϑηΐ ἰουῦ ἢ ἀραϊηδβί ἶτὰ ἰο ἔσῃ. Απα ὁ Ὀριμθίσβ ϑϑηΐ Ἰθυύθγϑ 
4 υπῖο “οπδίμβη τυ ΘΟ] ἰδ ρ ὃ τογάβ, 80 88 0 Θθἤδη06 Πἷ8 στοδίῃθῆβ ΒΕῸΓΣ β8ϊα 

86, 1[,86ἴ τ8 06 ὈΘΙογε βαηᾶ ἴῃ τη κίηρ ᾿ Ρ6δοθ ὙΠ τα, Ὀθέοσο Β6 )οἷῃ ἢ ΑἸΘΧϑηοΓ 
ὅ αραϊηβὶ ἃ8 ; [ΟΥ ἢ ὯΘ ΥΧ1}1} ΓΘΙΔΘΙΔΌΘΓ 81] ἐμ 6 6ν1]8 ὑμαὺ σα ἤᾶνθ Ὀγουρἢῦ (0 ρ4888" δραϊπβὺ 
6 μἷτη, δηὰ δρβίηβύ ἢἷ8 Ὀσαύ θη δηά ἢΠὶβ παίίου. ὁ Απὰ 12 ΒΘ σᾷνθ Ἀπ Δ ΠΟΣΟΥ͂ ἰο ρα ΠΟ 

ἰορσοῖμθυ δὴ δ.τΩΥ,}2 δηᾶ (0 ρον ὰθ γθβροπβ, δηὰ ὑμαὺ ἢ Βῃοι]α Ὀ6 Ἀ18 4}}Υ ; 5 ἢθ 
οομϑη 64 4150 ἐπαὺ [Π6 Βοβίαροϑϑ ὑἐμαὺ χοῦ ἰπ (86 ΟΓΓΘ88 16 βῃου] ἃ 06 ἀο]νογοᾶ 

7 ἴὸ 16 παι. Απὰ Φομδίῃδϑη οϑιὴθ 5 (0 ΦΘΓΌΒΑ] Θὰ, δηα σϑδὰ ἴ[Π6 ᾿ϑέΐθγβ 'ἰῃ {86 διάίθησοθ 
8 οὔ 41} (πΠ6 ρῬθορῖθ, δπὰ οὗ δοσὰ ἐμαὺ γγχϑγθ ἰπ [86 [ΟΥΌΓοβ8. Απᾶ {πον 1 ἸΟΓΘ ΒΟΙῸ αἴγαϊα 

γ ΒΘ ὑΠΟΥ Ὠοαγά ὑμαὺ [886 Κίηρ Βδα ρσίνθῃ ἶτη δυυμοῦ ἰο ΚΑΊ Υ ἰορϑίθοῦ 8 ἈΓΙΏΥ. 
9 Αμά {δ 6γ οὗἉ {Π6 ζογίγεββϑ 15 ἀ 6] Ἰσογϑα τῃ6 1 ΒΟΒίΑβὉ8 τὑπίο Φοπαίμδῃ, δηὰ μ6 ἀρ] νογθα 

10 ἐδϑὰ υὑπΐο ὑπϑὶν ραγθηίβ. Απὰ Ψοπδίμδῃ ἀνγο]ὺ 9. ἴῃ ΨΦ6γβα θα, ἀπὰ θαρδη ἰο Ὀ0114 
11 δηᾷ γϑβίοτο 32 (86 οἰϊγσ. Ααπὰ π οοιμιηδηαοα ἔπ6 πουκίθη (ο Ὀμ1]4 (86 γγ8}18 δῃά 
του 5. δίοη σουπᾶ δϑουϊ ἩΠΠΕ ΒαΌΔΓΘ Ββίομθϑ ἔοὸγ ἔογιβοδίίοῃ ; δπα (μον ἀϊά 80. 

12 Αμᾶὰ “5 {6 δίγαῃροιβ ὑπαὺ ΟΓΘ ἴῃ (6 ζογίγθββθθ ΒΟ Βδοσῃἰθ8 δα Ὀυ1]1, Η6α ; 
18, 14 δπα 35 ΘΥΘΥΥ͂ τη8ῃ ον ΗΪ8 ρ]δοθ, δῃά γϑίαγηθα ἰηΐο δἷ8 Ἰαπᾶ.26 ΟἾ]γῪ δἱ Βοίμβυγα "ἢ 

οδγίβίη οὗ (ἢοβθ ἐμαὶ μδᾶ [Οὐβα θη ὑΠ6 ἰδνγ δηα {86 σοτητηδπαϊηθηΐβ τοχηδι ηϑα Ὁ6- 
16 πἰπᾷ ; Ἶ ἴὸῚ 1 τγαβ ὑποὶγ 5. ρῖδοθ οἵ γοίαρθ. Απὰ ψ ἤθη (πᾷ κίηρ 9 ΑἸοχδηάοσ μοατὰ ὃ 

γγ δύ ῬΓΟΙΊἾδ68 Πϑιηθίγ 5 ἢδΔα βοΐ ἀηΐο Φοπδίμδῃ, δηὰᾶ 5 ἰΐ νγδβ (014 Βἷπι οὗ ὑπ6 Ὀδΐ- 
(168. δηὰ νδ]δηὶ 3 δοὶβ ψῃῖο ἢθ6 δηᾶᾷ ἢἷβ Ὀγοίθγθῃ ΠΑ ἄοηῃθ, δπᾶ οὗ {86 (0118 δῃὰ 

16 του ]68 55 (ΠΥ δα οπάυγοα, μα βαϊα, 5}}4}} ψγὸ ἢπα δῃόοῦθμοῦ 00} ἢ τηδη 2 Απὰ 
17 υοῦν 5 τὸ 711} τη κα Εἷτῃ ΟἿΣ ἔγϊθπᾶ δηὰ δ1}}ὺ. Απά 5 Βα σγοίϑ ἃ Ἰούζον, 1 δηᾶ βϑηΐ 3 

πηΐο ὨΪπὶ ΔοοογἸηρ (0 [ἢ 6866 ψοτάβ, βαγίηνσ, 
18.139 Κίηρ ΑἸοχϑηῦοῦ ἴο ἀΐξ Ὀγοίμου Φομπαίμδη δοπάδίλ στοοίηρ. Ὑ7ὸ πᾶνὸ Βοαγά 
20 οὗ {Π66, ἐπδύ ἰοὺ ἃγῦ ἃ πιδὴ οἱ στϑδίὶ νδ]ον, 5. δηὰ τηθϑῖ ἴο ὈΘ ΟΌΓ ἔτϊθπᾶ. Απᾶ 

ΠΟΥ͂ [818 ἀδὺ χα ἢδΥΘ Δρροϊπιοά [π66 88.“ ἱρὴ ρῥγὶϑϑί οὗ ἐγ πϑίΐίοῃ, δῃᾷ ἴο 6 οδ]]ϑᾶ 
1π6 Κἰηρ᾽β ἔγίθπα; (δῃηὰ “3 Βὸ βϑηῦ ἴσῃ ἃ ργρ]6 τοῦδ πὰ ἃ Ἵγσοσγῃ οὗ σ0]4) δηᾶ ἴδοι 
αιῦ 0 ὈΘ Τουρδια} οὗ ουν εαὔαϊγθ, "ἢ δηα Κϑθρ ἔτ θη 810 10} τ8. 

2 Απᾶ δ ἴῃ [Π6 βουθηίῃ τηοηίἢ οὗ [86 Ὠυπαγοα δηα 5] ΧΕΘυἢ γθΆΓ, δ {86 ἔθαϑί οὗ {Π6 
{Δ ΌΘΓΠΔ6168, Φοπδίμδη ραΐ ὁ (86 ΒΟΙΥ͂ ΓΟΌΘ, Δπα σαίμογθα ἰορϑίμον ἔΌΣΟΘΒ, δπα ῥτο- 
γ᾽ ἀθα ΤΏΔΩΥ ΔΥτη 8." 

22,,2,ὼ,383ϑὀ Απάᾶά σβθῃ Ὠοιμθίταβ μϑαγὰ οὗ {π686 (μἴηρβ,"᾽ ἨΘ γ͵Ὑδβ ΒΟΙΤΎ,Ἶ δηᾶ βαϊὰ, ὙῊΥ 
Βαγὸ γἮῪο ἄοῃθ [{19,.5 1π4ὺ ΑἸΟΧΘΏΘΥ Πα δηιϊοἰραίοθα “5. τ ἱπ τιδκὶην δ διαὶ ν τ ἢ 

24 106 96 νγγὲ ἴο βίγθηρσίμϑη ἀΐηιβοὶ ἢ 1 4180 ν1}} ττὶῖθ απο {πθπὶ ἡγοταβ οὗ Θῃηοοῦγαρθ- 
20 πιϑηΐ, δπὰ ργορεῖδ ἰδοηι ἀἰσηὶϊ ῖθ5 δηα σἰτίβ, [μΔὺ 1 ΤΩΔῪ πᾶγθ {ποῖ αἰ. Αμπᾶ δθ 

ττοῖο (0 ὑμϑιὰ δὲ (0 {18 οβῖϑοί : 
26 Κίηρ Ποιηοίγίαβ ἀπίο (86 παίΐοη δ5 οὗ {Π6 ον δοπάσί στοοίηρ. ὙΥΠΟΓΘα8 τοῦ 

αν Καρὺ Ὁ}6 δδ᾽ οονθηδηΐβ 10} 8, δΔηα σοηὐηυθα ἴῃ ΟΡ ἔν Πα 8ῃ 10, πα μᾶνθ ποῖ 
Ἰοϊπϑα δ' γουγβοὶνϑδ νυ ΟἿ ΘΠ ΘΠ 68, γγ8 ἢν ἢρασγὰ οὗ ἰΐ, δῃὰ πᾶνθ Ὀδϑὴ δ᾽ ρ]δα. 

27 Απὰ δ᾽ ΠΟΥ ΘΟΠΙΠΠ16 γ 81}}} (0 ΚΘΘΡ ἰφιί ἰοαγὰ δἾ 8, δΔηα τῦϑ..νν1}}} ΓΟΡῪ γοὺ τ} 
28 ροοά (Πίΐηρ ἴον τυ δὶ ὅδ γοι ἀο ἰῃ ΟΡ Ὀ6Π4]11. Απᾶ τὸ 9 ψ1}1] στϑδηΐ γοὺ την ἱτ- 
29 τη 168, δα σῖνο γοὰ ρῥγοβθηίβ. Ὁ Αμᾷ ΠΟΥ 1 ἀ0 ἔτϑϑο γου, δηᾶ 5: σϑίθαβθ 411 {110 

γε. 2.ὅ.--:Ι᾿. Υ.: Νον. 5. ἐλόγεο . 8 οσ. 4 ΜΌΓΘΟΥ͂ΟΣ. δ Ἰογίπρ (εἰρηνικοῖς). 4 ἀδ τπιδκχηϊδοῖ Ηἰπι. 
Ἦ δυπι δκΦ. 8. 6)|286. 95. ἄοῃο. [9 ρΡθορῖο. 
γα. 6-9. --11 Α.ΥἦὔὕὌ: ὙΒογοίοτο. 15 ἃ. Ποδὲ 15 ἸοδΡΟΏΒ, [δας ἀκ τΐκῃ! δἰ ὰ Ὠΐπὶ ἱπ Ὀδὲξ]6. Ἅ (ΟὟΤΣ. 

16 οηιίες ἴο. 9 ΤΉσδΩη σδπιο ἡ. 1 (Ὅτ: ὙὯο. 18 δι ῆοπ. ἩΒοζούυρου .. .. ἴονοξς. 19 ἐλεῖν, 
Μοετο. 10-14. -- ὉΑΟΥ.: Τοΐ6 ἄοῃο, 2. δοϊι᾿οὰ ἰπι66}7 (οἷ. ἰχ. 78). 51 γοραΐν. Ὁ [πὸ (86 δΔγς]9 βϑοῖῃδ οὔῦ οὗὁἩ Ρ͵8οθ 

ἴῃ ΕῺΚ.) του. 5 Τρ. Μ ΔΝΔΥ: ἰπβο ἢ 8, 6 νοτῦ.. .. ΟὟ ΘΟΌΠΓ. ἔἧὄἔὅ. (16 ἥοστα 6 Βαιθσούροις 
ἴῃ Π|. Χ. 28. 44. δῦ. 1.)ὃ᾿ Φ εἶ. 418 Χ, 28, εἰς ἴογ αὐτοῖς. 
οι. 1δ-18. - 9... : Νον 6 Κίορ. 80 Ἠδὰ Ὠοδχὰ. δ1 τολέρ δ]9ο. 85 ἩΟὉ]6. 88 ἐδο ναΐῃ ἐδπδί. 

δι ξυοἢ δοοῖδοσ. δ ἩΟῪ {πο Γοΐοσο. 886 ροηοδοταίο. ὕροῃ (μΐδ6. δῖ αὶ ἰοῖξονς (ἐοὸ νοσζά δ ρ'υΓ} ἰῃ ἔοστῃ, θὰ 8 
οἰδασὶν ΟὩΪΥ οἿὁ Ἰοξξασ 18 πϑαῃΐ. ΟΣὮ. ΧΙ, 29, χί!. ὅ, 7, 19, χἰν. 29, χυ. 1). 83 ρϑῃὶ ἕξ. 

γον. 19-21. -- 9 ΑΟΥ͂. : γμόονοσ (δυνατὸς ἰσχύϊ, Ὀθὲ δἰα ὄγαῦεγν 16 τοίοττοα ἴο, 88 δὲ ἰϊ. 42, σὲ ρα 32:1). Φ ὙΠ οεχοζοσο. 
ὦ οεάδίη (μΒ60 (80 ἴοτηι καθέστακα (ὅστακα͵ 1 Μδοο. χί. 84) ἴον καθέστηκα ἰ5 Ἰοπά ἰῃ ἴδ ΤΧΧ΄. 4160 δὲ 96σ. τἱ. 17) ἐο ὃς 
ἔθ. 42 ρῃᾷ ἐλεγεισίλαὶ. 48 γεγμῖγᾳ ἐλ ἴο ἰδῖκο ΟΌΣ μᾶσὶ (φρονεῖν τὰ ἡμῶν. ΤΊι660 ΟΣ δΙὸ ἴο Ὀ0 οοῃποοίδα ὈΥ͂ 
δοῦσιηδ, πὶ ἢ καθεστάκαμέν σε] 4430. 48 ΧΩ 0} ΔΥΙΠΟΌΣ. 

γερο. Ὧ2,.-26.--ολν.: Ἡματροοῖ... .. Βοασὰά. 56 σόν ΒΟ. ὀἐἔὀἔ δὲ βου νο ἀοθθ. 990 ὑτουθηίοᾶ. δὺ (70᾽ 
καταθέσθαι, 111. Χ. 19. κα]. οὔδο᾽ καταλαβέσθαι, Ὀπὶ [ἐ 5 Ὡοΐ Δ)1ονοὰ τΊΐϊ ἐδ 9 ἀδείγο ζοϊ ον.) ἔἔ Ηὸ δοὴῖ υπίο ἐμοί 
ἐδοτοίοεο.. 

γαιε. 26-81]. --Β ὶ. Υ.: νοορῖὶοἭ. Ὲ οημδείδο. δὲ ἔγϊοῃ δῃΐρ, ποὶ οἰ πίη. ΚΘ λεγοοῦ, δ ἃ ἃσθ.0 856 ἩὙΒεζγοίοτο. 
ΜΒ δῸ ζο ἐπ} πο. 886 πὶ! Σϑοοϊῃρϑῃδο γοῦ ζος ἐλφ ἐλέμεξε. ἢ οηιίί το. Φὺ χογασίδ. 4' ρῃᾷὰ 705 γοῦΣ δβκο 

Χας 



δ922 ΤῊΞΒ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ.. 

80 ὅ6νγβ, ἔγοιῃ ἐσ υίθβ,}: δπὰ ῆ6 ἰδχ οἡ ὅ β]ΐ, δῃᾷ ἔγοτη {ὴ6 οὔονῃ ἰαχϑβ; ἢ δᾶ" 
1Π8ὲ τΒιοἢ 14]16 0} ἰο δ τ ἴο τϑοϑῖγθ ἴῸ} ἴῃ6 ἰῃϊγὰ οἵ δ ἐῃὴ6 8664, ἀπ Βι41 7 ἰἢθ 
ρα οὗ [86 ἔγβεβ, 1 Ιϑᾶνβ οἱ," ἔγοτῃ ὑπ18 ἄδγ ἔοσγίἢ, ἴο ἰβκ ἰΐ ἔγοιῃ ἐμ Ἰδπᾶ οὗ δυάδ, 
84 ἴγοτα ἢ (6 ἴΓ66 Ῥγουΐηο68 ἢ ἢ ἢ ἀγὸ δαἀἀθα ἐμογουμπίο ἔγοπι 1: ϑατηδγία δηᾶ 

81 Ο411166, ἔγοτα 15 {18 ἀδὺ ἔουῦ δπᾷ 18 0ογ ϑνυθστηοσθ.,. [οὐ “6 τπιβδίθσα 4160 Ὀ6 ΒΟΪΥ͂ 
82 δῃηᾷᾶ ἔτθαθ, ψ ἢ [16 θογάθγβ ἐπογθοῖ ; 80 [Π9 ὑθῃΐὴ8 δπᾶ {π6 ρἱδι8.1δὃ Απα 1 γἱθ]α υρ 

ΤΑΥ͂ ΔΌ ΠΟΥ ΟΥ̓ΘΡ [Π|6 ΤΟΥΊΓΘΒ8. Ἡ ΒΊΟΝ 18 δὖ 9 ΘΓΌΒΑ]  τη,} 5 δηᾶ ρῖνο ἐξ ὕο {86 Βὶρἢ ρῥτίοβί, 
88 δαῦ ἢ6 ΠΙΔΥ͂ Ρ]Δ66 ἴῃ 10 τηϑῃ ΒΟ πΣ ἢ 6 8}}8]] οὔοοβθο ίο Κϑορ ὅ. Απᾶ 88 8 ἔγοο ρὲ 

118 βού δὖ ΠΟΙΟΥ͂ ΘΥΘΓῪ ΟἿΘ οὗ (86 6 νν8, (πὲ αν θθϑῃ σαυτὶθα 3 οδρίϊναβ οαΐ οὗ [86 
Ἰαπὰ οὗ υ48 25 Ἰηΐο ΔΗΥ͂ ραγΐ οὗ τὴν Κίηρσάοπι ; δπὰ Γ ν}}} ὑμαΐ 411 γεν οβίσοτς τϑτοὶὶ Ὦ 

84 (86 ὐἱἹθαῦΐθβ 4180 33. οὗ {πϑὶγ οδι]θ. Απᾶ 33 1 ν}} ἐῃμαὺ 411 (ἢ ἔδαβίβ, δᾶ {Π6 39 εαῦ- 
ὈΔΓΠ8, 884 ΠΘῪ ΤΏΟΟΠΒ, δηα Βο]θηλη ἢ ἀΔΥ8, διὰ (ἢτϑθ ἢ ἀδγβ ᾿ϑίογο (Π9 ἔδθδβί, δῃὰ 
[Πγ60 ᾿5. ἀδνβ δἰ [16 ἔθαϑί, 8811 06 }] 7 ἀδγβ οὗ ἱπιπιυηὶν 5. δηά ἔγθθάομι 9. [ὉΓ 

8ὅ 4}1 π86 δονγθ 110 ἃτθ Ὁ ἼὮ ΤῺ Γθδ]η. ΑἈπά πὸ τη δ᾽ 5}}8}} ἤανθ δυ βου ὕο Ὀτίησ 
86 δοϊΐοῃ αραϊπδί, 53. ΟΥ ἴο τροἱθϑῦ ΔῺΥ οἵ θὰ ἴῃ 8ηγ πιαίίοι. 5 Απαὰ δ 1 ν1}] ὅ6 (Πδὶ 

ὍΠΟΓΘ ὍΘ ΘΏΓΟΙ]Ρα διηοηρδί {πῃ 6 Κἰηρ᾿Β [ΌγΟ68 δρουῦ {ΙΓ ᾿πουβαπᾶ τηθη οὗ (86 “76 8, 
87 δῃᾶ ῬΔΥ 8}}81}1 Ὀ6 ρίνϑη ὑβϑιῃ, 5 85 18 ΒᾺ}800]6 ἴο0Γ 57 411 {π6 Κἰπρ᾽Β ἔοτοϑβ. Απα οἵ ἴβθιι 

80716 88.8}1] Ὀ6 Ρ]Δοοα ἴῃ {π6 Κίησ᾿Β στϑαί ἔογίγθββββ, δ οἵ τ ΏΟπὰ 8180 80η16 88}} Ὀ6 8ρ- 
Ῥοϊηἰδὰ ἰο (Π6 οὔἶοθβ ὃ. οἵ (μ6 Κίπραομῃ, τ ἢ ]οἢ ΑγῸ οὗ ἰγυβί ; ΔΠ4 1 π!}} (μδὲ (Π6ῚΡ 
Οὔ ο1418 δπα σΌ]ΘγΒ 06 ἔγοτη Ὁ {ΠΘΠΊΒΘΙΥΘΒ, δπα {παὺ ΤΠΘΥ ᾿ἰνα δἰΐοσ (μοὶ 1αῦγ8, 88 

88 4180 “ {86 Κίηρ' ΒΑ (ἢ σοταπιβηαθα ἴῃ [86 ἰαπᾶ οὗ δυάα.2 Απά οοποογπίησ ἴῃ 6 [Ὦγθθ 
ΡΓΟΥΠΟΘΒ ἐπαὺ πᾶν Ὀ6θῃ "ὃ δααρᾶ ἰο πᾶεθὰ ἔγοπι (ἢ 6 σου ΠΕΓΥ οὗὨ ϑϑιηδγία, [δ {ῃϑῖα 
Ὀ6 7οἰπρα ἰο Φυή6ϑ, ἀπ Ὀ6 ΤΘοΪκζομ α τ] 1 80 ὑμδῦὺ ΓΠΘΥῪ ΤΩΔΥῪ Ὀ6 “΄ ἀπᾶρσ οὔθ, δπὰ 

89 ΟὈΘΥ͂ ΠΟ ΟΥ̓ΠΘΓ “ἢ ΔΌΡΒΟΥΙΥ ὑμ8 (Π6 Πρ} ῥυιθβι Ββ.0. Ῥιο]ϑιηδὶβ," δὰ (86 ἰαπα μει- 
ἰαἰπίηρ (Βογοίο, 1 ρσῖνθ 88 ἃ ργθβθηῦ (0 [6 βδῃο[ΌΔΤΥῪ δὖ 6 Γ ΒΑ] 6 ΤῸ (86 ὈΓΟΡΟΓ 

40 Θχρθῃβθ" οὗ [πὸ βαποίυϑσυ. Απᾶ 48 1 χῃγβοὶὲ ρίνθ ΘΥΘΤῪ Ὑϑὰσ Αἤίθοη ἐπουβαπᾶ 
41 βῃ6 κ6]8 οὗ βῖνϑὺ ουῦ οὗ {π6 Κίηρ᾿Β γθυθημθ8 "' Ἰτοπὶ ὕΠ6 ρ]4068 βεηρ.9 Απὰ 4]} {86 

Δα! οπα)],} το 186 οὔιοία β 5 ραᾳϊὰ ποὺ ἴῃ, 88 ἰῃ {86 ὅ5. ΓΟΥΠΙΘΡ γϑαγβ, δ’ ἔγοιῃ 
42 μοῃοδίουιἢ {Π6Ὺ 88}18}} ρίνο δὅό ᾿οταγαβ [η6 σσοσκθ οὗ {ῃ6 ἰθιρ]θ. Απᾶ δ 6βι 468 (ἢ ΐ8, 

ἔνθ ὅ5 Γπουβαῃα βῆ 6 Κ6]8 οὗ βί'νθσ, τί ἢ {Π6Ὺ ἰο0 Κ ἔγοτῃ {6 γϑαυγθιηθηίβ 5 οὗ (6 
(ΘΠ 0]6 ουἱὲ οὗὨ {1:6 ᾿ποοιηθ δ5 γϑαῦ “ὌΥ ΥὙ68Γ, {Πι686 8180 δ 8|84}} θ6 τ  δαβϑᾶ, Ὀθοϑιιβθ [86 Ὺ 

48 ὈοΙοπρ  ἰο ὑπμ6 ῥγἱθβίβ ὑμαΐ τὶ πἰβίθσ. Απα 88 ἸΏΔΩΥ 88 ἸΏΔῪ ἢθ6 δ᾽ πηΐο [86 ἴ6Π1ρ]6 
δ δογιβα!θτη, ΟΥ [0 ΔΗΥ͂ οὗ 18 ρῥγθοϊποῦβ, "2 θϑῖηρ ᾿ἱπάοριοα 55 πηίο (Π6 Κίπρ', ΟΥ̓ 707 ΔΗΥ͂ 

44 οἰλεγ τααῖϊϊον, 1οὺ ὑπ θ6 δἱ 1 ρου, δηα 411 ὑπαὶ {Π6Υ Πᾶνθ ἱπ ΤΩΥ͂ σθα]β. ΕὟὉΣ (ἢ9 
θυϊ]αΐηρ᾽ αἴ8δο δηᾶ τϑβίοσίπρ ' οὗ (86 σγοσκβ οὗ (86 βαποίπαγυ {ἢ “δ ΘΧρθῆβ6 δὅ 8}8]] 

45 δ ρσίνθῃ 4180 ἔγοπμι “Ἶ (Π6 Κἰηρ᾿Β γθυθηυθ. δ Απὰ 9 ἴον {π6 Ὀυ]Πάΐηρ οὗ 1Π6 νγ8}}5 οὗ 
9 ΓΒ] μα, δηα 086 ἐογυγίηρ ἐλεγθο  τοὰπᾶ ἀρουῦ, π8 ΟΣ ΡΘῃΒ6 8}}8]}} 4180 Ὀ6 19 σίνϑη 
οαυὖὺ οὗ {π6 Κὶπρ᾿Β ΓΘΥΘΠΏΘ, 88 8180 ἴοῦ ὑπ|6 Ὀυ]αΐπρ Τ1 οὗ {Π6 τγὰ}]8 ἰῃ υἄεδδ. 

1 (62. 14. Οο. ΑΙά, δἂὐὰ ὑμῖν ἴο ἐλλὸ τοτῦ). 1 (φόρων, ΒΡΡΑΓΙΘΏΓΥ, »οϊἱ αΣε8.} 8. 3οπι {λ6 οσὐδίοτακ οὗ (τιμῆς -- Ηξ, 
Ῥνίοε --- τοῦ ἁλός). 8 ἔχοι) ΟΙΌΨΏ [62ε9 (τῶν στεφάνων. 60 Οὐπι.). 4 δηὰ ἤγοιι. δ βρρογίδί ποι υηΐο. 9 μαγί 
οὔ. Τ (δοὸ δι)Δ]ἴ οἵ. 8 γ610849 ἰέ. 9. ρὺ ἐμαὺ ἐλὲν σλαλΐ πο Ὀ6 ἔδΚθὴ οὗ... 9.68, ΠΟΥ οὗ. 10 φσονοσιτηοο ϑ 
(800 Ορηι.). 11 ουἐνῤ οὗἉ ἔδο ΘΟ ΠΥ οἵ. 12 (Το καί ζουπᾶὰ Ὀοΐοτο ἰδ τντοτὰ ἴῃ ἐπ ἐεαέ. γέε. ἰ6 ογοϊἐὑδὰ Ὦγ 1Π|. Χ. 33. 
θ64. 93. 106, ΟΙά 1,Δἰ.) 15 οπιΐίς δὰ. 14 (ἘῸΡ αἰῶνα, Π1. Χ. 19. 23. 4]. ΟἹ]ὰ 1Δὲ. οὔοι ἅπαντα. Οἱ. χὶ. 88. 1ὲ ἱδ 
Ὀοῖϊος ασϑακ, ἰ8 ἐμουθίοσθ ἕο ῦὉ6 διιβρθοῖίθα.) 1δ᾽ ὈοΙα οσι ἰοπίδα δῃὰ ἰγί υὺδα (ὑ 656 ττοσὰδ Ἰοοῖς ὑδοῖ ἰο ἀφειμένῃ, ἱ. 6. 
ἀφειμένα ἔστωσαν Δ1Ὸ ἴο Ὀθ ΒΡ 6). ΤΏ ΖΌΣΙΩ ἥτω ἴοΣ ἔστω, ΒόΙο ὑδοὰ, 15 8160 [160 δογχαπιοῖ 006 ἰῃ 6 Νοιν Ταακϊδιωδοῖ, 
1ει ἰ6 86 οσίο ἰῃβοοϊίοῃ. Οἷ. ίποςσ, ν. 79. 

ψαγε. 83, 38. --- 16. Υ. : αἢ ον ᾿(Ὦ6 ἰἌἬΟὟΘΡ. . . «Ἵ γἱοϊᾶ ὉΡ γῖν δΌΪΒΟΣΙΕΥ οὔαγ ἵξ. 1 ροῖ ἰπ ἰἰ διε πιϑᾶ 86. 
18 ΜΟΥΘΟΥΘΡῚ ἔγϑοῖγ. [Ἃ953. "610 οδισίϑοα. ἔζκ[ κα 7υἀθλ. 1 (141. ἰοὲ αἱ! γονι) ῬἘ88 Θγρῃ. 
ὍΣ. 8έ4-86. --- 33 Α. Υ. : Ῥυτγ(δοσιθοῦο. 3. ογεὶία ἴῃ. 3δ (ἀποδεδειγμέναι, αρροϊπίεά. ΟἿ. Οοηι.) 36 ἔῃ ἴὮσϑο. 

21 41} (Βογο, τολοίσ, ἰ. 6... εἰ). 38 (ἀτελείας Ξ-- ἐτοοάοσῃ ἕγοτῃ ἴδ χ δηὰ βουυΐοϑ.) 30 (ἀφέσεως -ΞΞ τοτηϊκαΐοη οἵ ἰδχοῦ 
διηὰ βεσυίςοο. Βοίϊῃ ποσὰ δῖο υδοὰ 707 ὀπιραπὶ 8.) 80 ομεῖίς ἨΩΟ ΔΙΘ. 81 ΑἹδὸ πὸ ἡιαδ. 83 χῃοῦά!]θ Ἰοίζὰ ἐλερε (705 
[86 υδ οὗ πράσσειν τινά ἰπ (816 5059, οὗ, 1.[149}} απὰ βοοίί᾽ 8 Ζκα., 2. υ.). δὲ ({, 4., δτιῖ0.} δὲ ογιῖῖς πὰ. 886 ψὴ}} 
ζυσίμοῦ. 89 υὐΐϊοὸ ὙΏΟΣ . . . . Ὀ0 χίγοῃ. 57 Ὀοϊο;ροίλ ἴο. 

Ψόοτ. 87, 88. ---8 Α,Ι Υ, : βίζοηῃςᾳ Βοϊάδ. 89 ρρ ΟΥ̓́Σ ἔπ δίδίσβ. ἐἠ0 ΟΥ̓ΘΣΦΘΟΙΒ δηῃά ΚΟΥΟΙΏΟΓΒ 6 οὗ. 4 οσῃ ἰοῦ 
ΘΥ̓́ΘΏ 88. 4 7υάοσα. 42 κογογηπιϑηὶδ (600 Οὔι.) ὑπδὺ ΔΣΘ. 44 ψἱτ σὰθα, ἐπὶ ἐλέν ΠΙΔῪ ὈοΦ. . . . τϑοϊκοιοὰ [0 
Ὅο (11. )οἱ δά ἰο «7. ο δε τεεξοηδα (ισέελ ἐ2)͵ ἐο ἐλ ἐμὰ ἐλαὲ, οἴο.. 48 ον Ὀουπά ἴο ΟὟΘΥ͂ οἶδας. 
εΣ. 890-41. -- (6 4. Υ., : 42,ον Ῥ. 41 ἐξ αδα ὅδε αἴξ. . . . ὨΘΟΘΒΘΘΙ (Εσ  ἔσϑοῖθ σοοοῖγο9 προσκαθύκουσαν ἤτοχη δ. 

δὅ. 8]. ἱποϊυάϊηρ, νἱγίυδι!γ, 111. 44. 106. Α]ά. ; ἐεπέ. γεο., καθήκουσαν) ΘΧΡΘΏΟΘΒ. 48 ΜΟΙΘΟΥ͂ΟΣ 1. “ 4640 ρρουσπῃίδ. 
δὺ δρροτίδίιἱηρ (ἀνήκων ΞΞ προσήκων. Οἷ, ΒΡΆ. γ. 4). 81 [ἢ 9 ΟΥ̓ΟΣΡΙυ (πλεονάζον ΞΞ ποί α Ὀα΄δοθ ἴῃ ἐδ ἰτοβδΌγ, 
ὙἘ10 ἢ του] Ὀ6 8 ὙΟΥῪ ὉΠ11ΚΟΙΥῪ οἰγουπιδίδηοο, θὰ: τδδὺ ᾿ὯΔ ουἱδιδηἀϊηρ ἴῃ ἀυοθ ἴἰο 0 ἰδῖιρ]ο δοσυΐίοα. Οἵ. ὑὐνε.). 
δ οἴδοοϊθ. δ8 ογπί ἰἢὴὯ96. δὲ {ἴ{π||ΘὁΘ0 δῆ 5}4]] Ὀο κίγοῃ. 

Ψοτβ. 42, 48. -- δ. Υ, : ἐδ ὅγο. δ᾽ τιφ66. δ8 πβοοουπία. ὅ0 Θγϑῃ ἐπ060 ἐλέπρε. Φὺ φρραγίδίῃ. 
δ᾽ ὙὙΒὸοδΟδΥοΥ ἐλέν δα ἐλα! 66. 65 οὐ ὅς τὶ ἐδο Ἰροχὶΐθο (ἐν πᾶσι τ. ὁρ., ὈὰῸϊ ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἃ ταἰείακου ἐσασιδιδιίοσι ζοσ εἰς 
πάντα τὰ ὁρία αὐτοῦ, 26 ἀοροπάθῃϊ ὁ φύγωσιν) ἱμοτοοῖ. 58 ὀφείλων, 111. Χ. 62. 14. 106. Οἱὰ 14. ; ἐεζέ. τες... πολι, Ρἷπτ. 

ψοσε. 44, 45. -- 5 Α. Γ. : τυραἰτίης. 46 ογεῖίς [ἢ 6. 08 Οχρϑῃοθ. ΕἸ οἵ, δὲ βοοουηί. 420 ἴα, ἀπὰ 
0 ΟΧΡΘΏΘΘΒ 818}} Ὁ6. ΤΙ φποοοῦπίδ, 88 8160 ἴοσ Ὀυ]Πἀϊης. 



1 ΜΑΟΟΑΒΕΕΞ. δ28 

46 Βαϊ πῆθῃ Φομδίμδῃ δηᾶ {6 ρθορ]6 Βοασζὰ {Π686 ὑγοσᾶβ, ἔῃϑῪ ογοαϊοα (μθπὶ ποὶ 3 
ΠΟΥ τοοοϊνοα ἐλδηι, ὈΘοβΌ86 {Π6Ὺ ΤΘΙΔΘΙ ΡΘΓΘα {Π9 στγθδὶ 60] {πᾶΐ ἢ6 Πδᾶ ἄοῃθ ἴῃ 

47 Ἰδγαθὶ, δπὰ ἴονν 6 δᾶ αῇδ[Ἃοιοα (Πθτὰ ΨΘΥῪ 806. Απᾶ ἡ πὶ ΑἸοχαηάθγ (ΠΟΥ 
ὝΘΙΓΘ Ὑ761}1 Ρ]Θαβθα, θθοδαβθ 86 νγἃ8 (π6 ἢγχβὺ ἐῃδὺ ργοροβθᾶ 84 ὃ ρθ8οθ ψὶ τ {1|6πὶ, δηα 

48 [Π6 0} τοιηδὶ ποα 4}}1685 τ ἢ ἢἶπὶ αἰσσαγβ. Απά (6 Κίηρ ΑἸοχϑδηᾶοσ ρϑιβογϑὰ ἴο- 
49 σεοίμοῦ Ἷ στοῦ ἴογοθϑ, δὰ σδιηρθα οὐ σ δραϊπεὺ Ποπχοίγῖβ. Απᾶ δ (860 ὑνο Κίηρβ 

Ἰοϊποᾶ" Ὀδί116, ἀπὰ ᾿ϑιμθίγὶ π8᾽ ΔΥῚΥ 1 δά ; δῃα ΑἸδχαπᾶον Ὁ ἐο]]ονγεὰ αὔῦογ ᾿ἶτα, 
ὅ0 δηὰ ῥγουδὶ]ϑα δραϊπϑίὶ ἰῃϑω. Απὰ δα 13 οοπίἱπυθᾶ (π6 Ὀδι16 ὙΘΣῪ ΒΟΓΘ ἀπ 01] (Π6 βυῃ 

γγϑηῦ ἀονῃ ; δηᾶ (Πα ἀΔγΥ Ποιμθίσϊαβ ἔ6]]..8 
 Αμπᾶ" ΑἸοχαπᾶθῦ βϑηΐ δι θαββδάοσβ ἴο ΡΟ] οιαγ δ Κίπρ οὗ Εργρὺ ὙΠ δ Τηθθ88ρθ 

ἰο {818 οἴἶβϑοί : 
ὅ2 ΒὈΓβομλΠΟὮ 88 1 ΠανΘ Γοίυσηϑα 15 ἰὼ ΤΩΥ ΓΘαΪπι, ἀπ ἤαγο βϑαίθα τυβο]ῇ οὐ Εἴ (86 

ἰβτοπο οὗ ταῦ δ 6 γ8,}5 πα Βανὸ ροίίοη {μ6 ἀοιηϊπίοῃ, δπα ονουίγονσῃ Ποηιθυ 8, 
ὅδ ἀῃὰ τϑοονθγθα ΟἿΓΡ ΘΟὈΒΙΤΥ ; γθ8, 1 39 Ἰοϊποαᾶ Ὀδί0]6 τῖεν Βΐπι, δῃὰ 9 ΒΘ δηὰ Ηἷβ ποβῦ 

γ ΓΘ αἰβοοτηβίοα 2 Ὀγ υ8, δῃα γγθ Βανθ βϑαίβα ὀΌγβο 98 οἱ 33 (ῃ6 ἐἤγοπο οἵ 8 Κίηρ- 
δά ἄοχι ; 80 ποῦν “5 1ϑύ 8 [89 ἃ Ἰδαρι!6 οὗ δι} ἰοφοίμον, δηᾶ ρῖνθ πη ποὺ (ΠΥ ἀδυρ- 

[6Γ ἴο πίε; Δα 1 ν1}} 06 [ΠΥ δοῃ-ἰπ-1ανν, απ ν}}] χὶνϑ ὑΠ660 39 ἀῃμὰ Ποὺ ρἱξίβ ΜΟΥ Υ 
οὗ {Π66. : 

ὅδ Απᾶἢ ῬιΟΊΘΙΩΥ {π6 Κἴηρ' σαν ΔΏΒΎΤΟΓ, ΒΑ], 
ΗΔΡΡΥ ὅδ ὑδθ ἀΔΥ ψΠογοΐῃ ἰβοὰ ἀϊαδὺ γοίαση ἰηΐο ἐμ Ἰαπᾶ οὗ {ΠΥ ἐδίμογβ, δπά 

δ βαίεβί οἡ Ἶ [86 {ἤγομθ οὗ {μοῖγ Κίπράοη. Απᾶ πον Ψ111 ἀο ἴο {Π᾿66, 88 ἴῃου Παδύ 
πτϊτΐθι ; Ὀαὺ τηθοῖ τὴ6 Ψ αἱ Ῥιο]θπγαΐβ, ἰδὲ γγχζθ ΠΏΔῪ 860 ΟὯΘ δηοίδου ; δηὰ 9 1 σ}}} 
ΤΩΔΙΤΎ ΤΩΥ̓ ἀΔΌρ ΟΣ Ὁ ἴο {Π66 848 που Βαβὺ 8614. 

δ᾽ Αμαϑὅ Ῥιο]θαυ ποπὺ ουοἱ οὗ Εργρί, ΒΘ δηᾶ ὅ5. ἷβ ἀδυρβίος ΟἸθοραίσα, δπὰ {ῃ9 
ὅδ οδηδ υπίο Ῥιο]θτηδὶβ ἴῃ [86 μυπᾶγοα {ΠΓΘΘΒΟΟΓΟ δηὰ βθοοηᾶ γ8 8. ἀπᾶ [89 Κίηρ 

ΑἸΘΧΘΒΔΟΣ πιϑί ἢἷπὶ, δηα ἢ δ σᾷνϑ ὑηῖο Ηἷπὶ μἷ8 ἀδυρμύθν ΟἸθορδίγα, μα οο] Ὀταιθα 
ὅϑ ΠΕΡ τηΒΓΤΓΙΑρΡΘ δἱ Ῥιο]θιηδὶβ Ἰυδὲ δ8 Κίηρβ 0,55 ὙΠ στοαί ρίοῦγ. Απᾶ {86 ἢ Κίην 
600 ΑἸοχαπάθρ τντοίρ 8. πηίο Φοπδίμαπ, ὑπαὶ λ6 Βῃου]ὰ οοῖθ δῃᾶ τηϑϑὶ ἢΐη. Απᾶ 6 

ϑηῦ ἰπ βία ἢ᾽ (ο Ῥιοϊθσηδὶβ, δῃὰ “ ταί [η6 ἔνγο Κίηρβ, δὰ σανθ ἴθ δηὰ {μον 
61 ἔγ᾽θηᾶβ βῖϊνεσ δῃηᾶ ρο]ά, δπα ἸὩΔΩΥ Ὀγθβθηΐβ, δῃα Τουπᾶ ἴανοῦ ἴῃ ἐμ ὶγ εἰσῃ. Απᾶπ 

ῬΘϑ]θηῦ 1916]]ονγ8 ἔσοιῃ “5. ἴΙβσϑθὶ, τῶϑη σγῆο Δα δροϑίβιϊζοα,3 Δββϑυ  ]Θα ὑΠΘΏΒΟ  γ98 
62 ραϊηβὺ “4 Εἶτα, ὑο δοῦιιβα ἢΐτα; δηὰ " (6 Κίηρ γᾷγθ {μ6πὶ πὸ αἰϊθη θη." Απὰ “ἶ 

186 Κίπρ' ΘΟταΔΠα64 (0 (80 ΟἿ ΨΦοπαίμβη᾿Β 5 ρσαττηθηίβ, απ οἱοίμο Εἷπι ἰῃ ρυτρ]6 ; 
68 δηὰ {πον αἰὰ 8ο. ἀπᾶ (6 Κίηρ "' τηδᾶθ δἷπ δἰὉ ὈΥ͂ ᾿ἰπι86}ὅ, δῃὰ βαϊἃ ππίο ἢἷ8 οἰἱθῖ 

οἴ οοτβ, ἢ ὁ 1 Ὠΐτα ἱπίο {Π6 τηϊάβι οὗ {86 οἱγ, δηὰ τηβκο ρσγοοσϊαπιδίΐοι, μα πο 
ἤηαΉ ΟΟΤΩΡΙ]δίπ ἀραϊηβὺ Ὠΐπὶ ΘΟΠΟΘΓΠΪΠΡ ΔῺΥ δυϊ.,5 1} δηὰ 16 ὯῸ τη ἰΓΟῸ]6 Ὠΐπὶ ΘΟΏ- 

θ4 οογηϊηρ' ΘΔΗΥ͂ πιαίίοτ.5 Απά ἰδ σϑπθ ἰο ρ838 ἤθη {Π0 δ ΔΟΟΌΒΟΓΒ 8807 ἰῃαὺ 6 γγδβ 
ΒΟΠΟΓΘα βοοουαϊηρ ἰο ὑμ6 ργοοϊδιηδίίοη, δ᾽ δπὰ μδὲ 6 νγδβ ὅδ οἱοἰιοὰ ἱπ ρα Γρ]6, (ΠΟΥ͂ 

θὅ 41} Π64.8 Απὰδ' τὴ9 Κίηρ Βοπογϑᾶ εἶτα, δηὰ ϑῃγο ]ϑα ὅ8. Ηἰπὶ διλοηροὶ ᾿ΐ8 Ομ Θ 
00 ἔγθηάβ, δῃᾷ πηδᾶθ ῃἷπη ἃ σθΏ6ΓΆ] δηα σουθσθοσ. Απα Κ᾽ Ζοπδίμδη τοίυγηϑᾶ (ὁ ὅϑγα- 

ΒΆ]θτὴ ΜΠ} ρθ8οθ δηὰ ρίϑάῃθβδ. 
67 Απά᾽ ᾿ῃ 16 Βυπάγοα ἰμγϑϑβοοσθ δὰ ΠΣ γϑϑν οαπιθ ΠὨοιμθίσυβ βοὴ οὗ Ποιμϑίγϊαβ 

Ψοτα. 46-δ0. --1.. Υ. : Νον. 3 ζαγο 80 ογοϑάϊ τπιοΐο ἐμοπι. 8 70 Ὧ6, 4 Βυὶ. δ φηἐτοαιοὰα οὗ ἐγμα. 
4 “τοῖο ὀοῃήοδοχδίθ. ἴ ΤΏοῆ καἰδονοὰ κίηρς Α. 8 Απὰ αἷζοῦ. 8 δὰ ἰοἰποά. 0 Ὀδίε]ο, Ὀοταοισί δ᾽ (τ  δο ὴλο 
φάορίδ Δ. Βετο, διὰ ᾽Α. ̓ πιτηϑ δύ ν αὐΐορ, ἱ 111. Χ. 44. 11. 74. 08. 106. σο. ; ἐδζέ. γ66. ΤΟΎΘΤΒΟΘ (80 οτἴάορ. Οασίσητα 
:ειὰ Καὶ] ἀο ποὲ ἔδυον [1 Ὠοπέ. 11. σὲ Α. (986 Ῥγϑοθάϊηρ τοῦθ). 15 (ΙΖ Α. [6 δυ ̓φοοῦ, 65 ϑοϑσοδ ῬσΣΟῦΌΘΌ]Θ ἔγζοσι νδδὲ 
4ολιον», ἴδο τίονν οὗ ἔχ᾽ ἐξϑοῦθ ΔΡΡΘΘΙΒ 666 Ἡκοῖγ ἰο ὕὉ9 ἑοττεοῖ. Οἵ. Οθη».) [ἔἠδ γγδν Ὦ. δβἰδίῃ. 

Ψοξο. δ1-δ4. --14Ὰ.Υ.: Αἰογννδρά. 18 Ῥιοϊοίηθο (1 688}1 πεὶῖο Πουϑαΐίον 82 ἴῃ ἰδ ἰοχΧ ). 186. 5 πὶ 6010 Δ4(5[η. 
11 οχὴ βοῦ ἴθ. 18 ὑτοζοηίΐοσο. 19 ἐγ αὐϊο 15:8). Ὁ δοίλ. 581 γϑ ἀϊδοοιηδίθ. 533 ὁ ἰδδὲ πὸ εἰὲ ". 83 ΠΟῪ 
ἐδοτοῖοσο. Ὁ δοίδ [866. 39 βοοοτάϊηκ ἰο ἐδ ἀἐηένψ. 

Μοτβ. δδ-δ7. -- ΒΑ. Υ.: Τῆοη. Ξ ἢ. ΞΨ9 τηοοῖ ν»ό ἐβοτοῖοξἨ:ὈὨ ΜΦ΄ίουσ. 80 (ἐπιγαμβρεύσω ΞΞ Σ τοί 'παδε ἃ ὁ05.» 
φοείίοη ὃν τιαγγίαρε. Οἷ. τοῦ. δ4) 81 ροδοζάϊηρ ἰο ὮΥ ἀοεῖτο.Ό. 82 80. 283 τὶ ϊῃ. 

γον. δ8-00. --δ΄Α. Υ.. : τδαῖο κίηᾷ. 82 τηῃοοίηρ Εἶπ, ὮΘ. 8ὲ (Ρ,, πὶ ἢ στοαὶ ΔΊΟΤΥ, δ ἐλ6 "ΠΟΉ 07 Εἴη ἰδ.) 
δ' ἥογσ. 88 οὶ πτιτίεσι. 89 Ἧ7Πιμω ἐδβοξθΌΡοΙ δηξ ΠΟΠΟΌΓΘΔΌΪΥ (μετὰ δόξηε). Φ ψὮοΤΟ ἢ6. 

Ψοσο. 61-68. --Ο,.4. Υ : Αἱ ἐπδὲ εἰτλο ἐσγέαν. 4 οἵ. 42 τηοῃ οὗ ἃ νἱοκοὰ 7ο (ἄνδρες παράνομοι) 4Ὧ6 (πρός, Ὀυὲ 
ΤΙ]. 44. δῦ. 62. 14. 6ο. ΟἹά [4ὲ. τορά ἐπ᾽.) 4 Ὀμϊ. 48 του ποῖ ΠΟΔΣ ἐ 6). 41 ὕω, "πογο ἰλαπ δαὶ. 48 ἢΐδ6 
(115... ' Δοᾶ ἐμο κίηᾳ οοτομηδιιάοα διὰ ἐπ ΟΥ ἐοοῖκ ΟΗ͂' ἔτοτα . Βἷο,᾽᾽ οΘ.). (φὀῥ Αἴδο ἢ. δ0 Ῥυτίηοοα (ἄρχουσιν) δὶ οὗ 
ΒΏΥ τοδέξοσ (οἷ. τος, 88). 86 φυὰ ἐδοὶ (ἐδ6 οομδίσιοίου [5 ομδοροὰ ἴο ἐδο ἐπι ροζϑε ὁ) ὯὨΟ Ψίαν ἱστοῦ ]ο (Α. Υ͂. πιοίοει δὲ 
τοῦ. 86) ἷτα 701 ΔῺΥ ῬΉΦΙΝ,Γ 07 ὁδ80. 

Ψατχα. 6ὲ-67. -- δ ΑΙ. : Νοὸν πϑϑη λἐΣ. Ν (ΗΣ., “ δὰὲνν 815 ΚΊΟΣΥ 88 ΟὯ9 Βοσα] ἀδὰ ἰὲ, δὰ μἴπα οἱοἰποὰ,᾽ οἔο.) 
88 φριΐίε ἰδὲ δΒὸ 22. 86 βοὰ 41} αἰσαν. δ΄ 80. 88 τχζοίθ. 88 ΔΌΚο δηὰ ρασίδκοςξ οἵ λἱ ἀουνηίοι (οἷ. 00)". 
δηὰ Βοὰ. ἱ. δ). ΑΠοσνασά. δὲ ΒΌ τ ΒοΡΙοΣο. 



δά ΤΗῊΗΕΒ ΑΡΟΘΟΒΥΡΗΑ. 

608 ουὖ οὗ (τοίθ ἱπίο {π6 Ἰαπᾶ οὗ 18 ἔδίμποσβ. Απᾶὶ σβθη {Πη6 Κὶπρ ΑἸοχαηᾶον ποαγὰ 
69 οἵ 10, ΒΘ τγῶ8 ὙΘΥῪ ἡ ΒΟΙΤΥ͂, 8πᾶ γουγηθα ἀπο ὃ Απίοοῖ. Απᾶ οιπθίγίαβ δρροϊηϊοά 

ἈΑΡο]]οπίιβ, τῆ τνᾶ8 οὐδεν Οὐ] οϑυτῖα, σοπεγαΐ; δηὰ 1164 σϑίπεγθα ἰοροίμοῦ ἃ στϑδὶ 
ΔΓΙΩΥ͂, ὃ ΔΠα ΟΑΙΩΡΘα ἴῃ «781 ηη]18, πα βαῃῦ ὑπύο Φοῃδίῃδῃ [Π6 ΠΡ ῥγθβὶ, βαγίῃν, 

70 Τοῦ ααΐΐο" δἷοπμθ ᾿ἴαβί ἀρ ὑπ γ86}1 αραϊπδί 8, ἀηἃ 1 πανα ὈΘοομΘ ἃ ᾿δυρπίην 
βίοοϊς δῃα γϑργοδοὶ ἷ [ῸΓ (ΠΥ Β8ΚΘ; δῃᾷ Ὑγ ἀοβί μου νϑυηΐ (ὮΥ ρον ν᾽ δρϑὶηβί 8 

71 ἴπ (Π6 τηουπῃίαίηβ ὕᾧ Νονν ὑβογοίοσο, {9 (ῃοὰ τ ] θδί οἡ (ΠΥ ἔογοθβ, οοῖμθ ἄονσῃ ἴο 8 
ἰηΐο τῃ6 Ρ]αἰπ,.0 δηα ὑμ6γα ἰοῦ ὯΒ τη ΑΒΌΓΘ ΟἿΓ Βίγϑησίη ἱοροίθοῦ ; [0 τ] Τὴ6 18 

72 τ}6 ρῬοῦγϑὺ οὗ [86 οἰ(168.}} ΑΚ δηὰ ᾿δβᾶγῃ ΜΠ} { ϑῖω, δπᾶ {π6 ταϑί {πδὶ ἴδ ΟἿΣ ραγί, 
Δα (Π6Υ Μ01}] ΒΔΥ 1Παὶ γοὺγ 12 οοῦ 8 πιο 8016 ἰο βίαπα Ὀθίογο 8; δ 10 ἐγ ἔβίθο γ8 

18 τόγα 6 {π|ῖ66 Ραΐ ἰο Βῖρσπὶ ἴῃ {ποῖ δ Ἰαπᾶ, Απα ᾿δ πο (ποῦ β]: ποῦ Ὀ6 40]6 ἰο 
νἹ Πδιδπά 17 [Π6 ΒΟΙΒΘΙΏΘῚ 8ηα 80 στοαί 8 ἈΓΙῺῪ 5 ἴῃ (86 ρ]αίη, ΏΘΓΘ 'β ΠΟΙ ΒΟῸΣ 
βϑίοη 6, ΠΟΙ ῬΘΌ]6,}9 ΠΟΥ ρΪ]δοθ ἴο 66 μηίο. 

44 Βυϊ νῆοη Φομαίμδη μοαγὰ ἐλέδο χογὰβ οἵ Αρο]])οηΐαβ, ἢθ τγϑϑ σ ΣῪ ἱπαϊσπηδηί; 5 
δηα ἢ6 ὁΠ86 οαυἱ 33 ἰδ ἱπουβαπα τηθη δηα υυϑηΐ 3 ουἱ οὗ “6ΓΌΒΑΙ]Θπι ; δηὰ 35 δίτηοη 

75 ἷβ Ὀγοίβοσ ποδὶ Βΐτῃ ἰο “ὃ ΒΕΙΡ ἢ. Απᾶ Β6 μ᾽ οΒοα ἶβ ἰδμΐ8 ἀραϊηβὲ Φ0ρΡ0Ὀ6 ; διηὰ 
16 {Π6γ} οἵ {116 ΟἸΕΥ̓͂ Βμαὺ Πΐπὰ οὐἱ, 5 Ὀδοδῦβα Αρο]]οπῖαβ λαά ἃ βαυγίβοη ἴἢ Φόορρ6; δηὰ 

{Π6Ὺ Τουρσῆϊ ἀραϊηδϑιῖ τ. Απά 38 106} οὗ (86 οἰΐγ Ἰοὺ λὲηι ἴῃ ῸΓ 7687: δπὰ 80 Φ088- 
71 δὴ στο Φορρθ. Απᾶ 39 νῆρη Αρο]]Ἱοπΐυβ μϑατγὰ οὗ {ἃ Ὧθ. οτάογοα 5. {1Πτθο τδου- 

ΒΒ] ΠΟΓΒΘΙΏΘΏ, ἩΓΪΓ ἃ στοῦ ἔογτοθ οὗ ζοοίχαθῃ πᾶν Ἀγτη8,55 δπὰ σϑηΐὶ ἴο Αχοίυβ 38 
ὑΒμουρἢ Π6 ψουῦ]α ρ888 ἰ(μγουρ ἰ{,28 Δα δι άθη}Υ Β6 δαἀνδηοθα Ὁ ᾿πίο (86 ρ]αῖπ, Ὀθοδυβθ 

78 ἴδ δῆ ἃ ρτϑαῖ ΠΌΤΩΡΟΣ οὗ πογβϑιίθθῃ, δηᾶ γα] θα οὴ {π6 πὶ. Απὰ Φοπαίμβδη ὅ5 [0] ὁ πϑὰ 
79. αἴϊοσ ΐτη ἰο Αζοίυβ, δπὰ 53 (Π6 δγιαϊθβ Ἰοϊποα θ8ι016. Απα 3 Αρο]]οπΐυβ μδᾶ 1οἵν ὃ6- 
80 πἰπὰ {Π|6πὶ ὃ. ἃ ἱβουβαηα Βουβοιηθῃ ἰῃ δια υβῃ." Απᾶ Φοπδίθϑη Ἰοασηοα κΣ {Πα {Π6Γ6 

88 ΔῊ 81 ΡΌΒἢΠη6ηΐ ὈΘμΪηα Ὠΐτα ; δπα (ΠΘΥῪ οἰοβοά ἴῃ δγουηᾶ ἷ8 Ἀστηγ, δηα οδϑὶ Κ 
81 ἀδγίβ δὖ (6 ρθορ]θ, ἔγοιῃ τῃογηϊηρ «11}}} ονθηπῖηρ. 5 Βαϊ (πΠ6 Ρ6Ορ]6 βἰοοα “ἡ, δἃ8 Φο}8- 
82 ἰδ [δα Θομμπηϑπαρα ἐλδηι ; δῃα {πο ὶγ Πογβθίηθῃ ρού “' ἰγθα. Απαᾶ δίπιοη δανδηοθᾶ 

᾿8. ἴΌΤοΘ, ἃπα δηραροα “ὁ {Π6 ξοοίμηθη, ἔογῦ [26 ΒΟΙΒΟΙΊΘΕ ὝΘΓΘ Βρθῃῦ; δῃὰ {μον “' 
88 γγοσθ ἀϊβοοιηβίθα ὈΥ Ὠΐμπλ, δῃᾷ ἢ... Τὴ Βοσβϑίμθῃ, 8180, 6 ΓῸ “Ἶ βοδί(ογοὰ ἴῃ (6 

ΡΪ]αΐη ; '' δπᾶ {8οὸγ “9 δα ἰο Αζοίιι8β ; πὰ ὑΠπῸῪ 9 σϑηϊ ἰηίο Βείμ.-ἄφροη, ὑποὶν ἰΔ0}᾽8 
84 {θγΡ]6, ἔογῦ ϑαξείγ. Απὰ ὅδ Φοπαδίμϑη βοί ἤγο ἴο δ: Ασχοίυβ, δῃὰ (6 οἱ 68 τουπα δρουῦΐ 

Ἰὼ 8Πα (ο0Κ ὉΠ6]Ὁ 8Ρ0118 ; δῃᾷ {6 (6016 οὗ Πάροι, δᾶ ΚΞ (πο ὑπαὶ μδὰ ἢδα ἰο- 
8ὅ σοίμον ὅδ ἰηΐο 1ὑ, Β6 Ὀυγηὺ ΙΔ} το. Απᾶὰδὲ {Π6γ6 σσογθ Ὀαγηΐ δηὰ 8] τ] (ἢ 9 
86 βινογὰ δρϑουύ δ΄ αἱρῇ ὑπουβαπᾶ θη. Αμπα ΠΡΌτὰ ἱπθηοθ Φοπαίμαη σοιηονϑᾶ, δ δηθὰ 

ΟἈΙΩΠΡΘα ρα πϑί ΑβΌϑ]οπ, δπὰ ὑΠ6γ δ οὗ [Π6 ΟἿ στο ἔογίἢ, δηᾶ πηϑί Εἷτη πῖτἢ στοδὶ 
87 Βοποτβ.δ Απὰ Φομπδίμαῃ σϑίυγηθα ἰοὸ “96 γα] 6 πὶ τ} ΗΪ8 ἰγοορβ, 9 Βανΐῃρ' ΤΩΔΗΥ͂ 
88 8ρ0118β.5Ὁ. Απα ἰΐ σϑῃλθ ἴο ρ888 θη {86 δ᾽ Κἰπρ ΑἸΘχαθάον Ποαστὰ 8686 ἐπ ηρπ, ᾽θ 

εχ. 68, 69. -- 1. Υ.: πδοζοοί. 3 ποαγχὰ ἐεἰϊ, ἢ6 ντῶὸ τἱκῆὶ. 8 Ἰηἴο. ἀ ΤΏσου Ὦ. ταδῦο (κατέστησε. ΟἰδοΣ, 
εοηβνπιεα) Α. ἔμ6 κονϑστοῦ οὗ ΟΟἸοαΥΡία ἀΐξ ρεπεγαὶ (ΟΥμογα που]ᾶ ποὺ ΒΌΡΡΙΥ ἐδπία ᾿πουχῶξ, Ὀθὲ 1ξ όσοι ἕο ὉΘ ΡΙΔΙ ΠΥ 
Βυρροδίοα ὈΥ ἰδ ατϑοῖς. ὅο ἔδ9 Υυ]ζ., ἐοπδεέμεί Αροϊοπέμηι ἀμεόνπ), ΤΟ. δ δοδῖ. 
γα. 170-18. --9. ΑὐὙΥ. : ογείέα αυϊὶθ (δ ροτὶ. οὗ μόνος. ΟἿ. 2 Μδοο. χ. 70; 8 Μαοο. [{]. 19). Τ δηὰ 1] δὰ Ἰδυρμοᾶ 

ἴο ΒΟΟΓΏ ἴοΥ [ὮΥ δλκο, διὰ σορτοδοηϑά. 8 (1τι., λαδὲ λοις αμελογίέν͵ ἱ. 6.. ἈΘΥΘ, Θχοσοίβο, διτοζδῖο, ἰὲ. ΟΣ. ἐδο δῦ. 

Ὁδν δὶ Εροῖϑδ. ἢ. 19 Ὁ γ}!.9.). 9 ἐχυκίοβὲ ἐπ ἐμίῃο ονσι δέσεησίῃ. 19 ρἰδίπ ϑοιά. 11 ἘΣῪ ἐδ ταδέϊοσ....... (64. ΟἸὰ 
1δῖ., πολέμων). 15 4λαϊ ἰ6}} ἐλέε ἴλαὲ (ὩὯΥγ. 18 οὖσ ἴδοο. 16 δυο ὕϑοι ὅδ ἐδ Ὁ ΟΝΏ. 16 ἩΓΒοχοζοσο. ἋΣ αρἱᾷφ. 
16 ἃ Ῥον ον. 19 δίηιϊ, 

γοσα. 14-16, --͵ὉὮἡἮ Α. Υ.: 8ο. 51: τηογοᾶ ἴῃ ᾽ς τυϊηα (ἴοο ἐδῦθ. ΒΚ'γζ., ἐγαξωδ αἱ εογππιοῖμδ 621). 85 φῃοοαΐδᾳ. 
8 ἢο οηΐ. ἅΨῸ γυῇοσο. 36 707 ἰ0. 36 Ὀὺ ἴδον (ΕΥ ἔσδοθ! σϑοοῖγϑα οἱ ἥγοιῃ 111. Χ, δὅ. 62. θέ. 41.) 97, σο»ρ»ε.... 
οὔλ οὗ ἴδο εἶγ. 5 τ΄ῆοτοό. ΤΏθη οπαίλαη Ἰλϊὰ κἴομο υΐϊο. 33 τδοσοιροῦ. 

Ὕοτ. ΤΊ, 18. ---ΑΟΥ. : Ὑγποχοοί. 80 ογπῖίς οἵ ἰἰ. δι ἰοοῖς (παρενέβαλε. 1 ταμᾶοε ὈΥ “ ογἀοτοὰ..... ὕπο Σ 
διτηκ.,) ΤῊ σοῦ, τὶ ἢ [)6 δοσυ., 15 Ὁδοὰ ἴῃ [ἢ οΟἸαδείοα ἕο δἰ ΚΟ Ϊ Ὑ ἐο Ἀμδ δὴ ΔΙΊΩΥ ἐπ δαξέίς αγτᾶν, διὰ δο Τ8}}}6 ,ανὶ: 
ψΟΌΪ ΣΟΙ ΟΣ Ὠοτο. Βυΐ εὖ. (πο ζο] ]οτνίηρ καὶ ἐπορεύθη. ΤΆΘΤΟ ἰδ πο ἰπεἰταδίδου ἰμδὲ ΠΒὸ τοὶ ἢ ΟἿ] ἃ μαζί οἵ δἰ8 
ΦΣΊΩΥ ἴἰο Αδμάοᾶ. Ἠδρδηοο Οτί πὶ γϑηάθυα ὉΥ “ »αγδολχεγέέρ τιαελεη.,," "" πιαάε γεααν 7ὺν 1λ6 νπατοῖ ;" Κοῖ!, “" δολίας στὰς 
ογάποη,," " Ῥυὶὲ λέγη ἐπ γεασίπε2: 707 δαζείε )). 82 Ἠρδὶ οὐ ͵οοίνπει. 85 ὁχΦ ἰδδὲ ἰουσπογοὰ (1 δάορὲ {δ τηδσε. τοδὰ- 

1ηρ). 84 {ΠΟΡΟῪ Δ] ἀστὸν λίπε ἰογί ἢ (πιδτρ., ὁ’ ἰεαὰ Ὀΐδ ΘΟΣΙΡΔΕΥ.᾽) ἘΠῸ6 τοδηΐπρ ἰ8 ΣαῖοΣ ἐπα οὐ Δρρσοδοδίωρ ἴδ} 9 
ῬΙδοο δ δβιιδάθη!γ αὐφεγρεα ἰηΐο 86 Ρ]4!" Βὸ δ ἴο ἄγδνν ἐμπὸ ϑουγὶ ἢ ΔΙΊΩΥ ἴῃ ἐμαὶ αἰτϑοὶ 9). 86 ἴῃ) Ὑσοσω ἢο ΡῸὲ 818 
ἔστι. 89 ΤΈοη ὦ. (Ἐτίσροδο δίσίκοα οὐδ ἐμ ῬΤΟΌΡΟΡ πδῖοο, τ 111. Χ. 28. 44. δδ. 41). 587 τὮοο. 

Ψαν.. 9.82. - 8 ἃ, Νον. 89 ον; Ὀοηηὰ ἴδοαι. 40 (ἐν κρυπτῷ ΠΙ. Χ, 38. 44. κ]., κρυπτῶς.) Φ Κοον. 
45 ἴοσ ἐμὸν πιδὰ οοπιραδδοὰ ἴῃ δ͵5 ποδί διά οδδ (11}., δάοοῖ οι). Φ (Ῥσίίσϑοδιο δορθ δείλης τοῦ 11]. Χ. 19. 22. 44. 
8]. : εχ. τες., ἑσπέρας)  ἀ4 40 (δ ἐπδηιΐ65᾽ ὨΟΣΒΟδ γόζθ. ὀ(ἐἔἧὅἧδΟῖΊ.ΒοΙ Ὀτουρδέ (Ἰἰ ., ὦνοιο) 8. ἔοσί μἰ9 Βοσὶ . . .. δδὲ 
ἐλέει δξαϊοεῖ, {6 ψῇο. 
αι. 88-ϑ8ῦ. --- 47 Α( Υ΄ : Ῥοΐπρ, 48 δοιά, Φ ον ἐ80γ. 80 Βυϊ. ᾿ οε.. πιὸ. 5 γα βοὰ. 

δὲ ΤΏυδ. δδ γ.6}} πἰᾳῇ. 
ψοτη. 86-88. --- δὲ. Ὑ : τοπιογϑᾶ λὲς ἀσδί. δῖ ίματο ἴδ ΟΝ. 88 ῬΟΏΌΡ. ὃ Αἴδον ἐδιὶΒ τοξυστιοὰ ὅ. δενὰ ὨΪ5 

οί, αηΐο ΦΕΣΌΚΔΙ 61). 90 Νονν ὙὮΘΣι. 



1 ΜΑΓΟΟΑΒΕΈΕΞ. δ35 

89 Βοπογεά “οπδίμϑῃ γϑί ἵὩΟΓΘ. Αμᾶ δ6 βθῃῦ Ὠΐπη ἃ ὈυοΚ]6 οἱ ρο] ἃ, βιοι 48 1ῤ 18 οὐυ8- 
[ΟΙΔΘΤῪ ἰο ρἶνο ἴο [86 το]αυϊνθβ οἱ Κίῃρϑ; 2 6 ρᾶνα τη 8180 Αδολγοη Ὑγἱ ἢ 811 ὃ 1Ἀ86 
ὈΟΓΟΘΙΒ ὑμαγθοῦ ἴῃ ροββθϑβίοπγ. 

ον. 389. --ἴ Α. Υ. : ογιὶεβ Ὠ6. 
οὗ ἔδο κίηρϑ᾽ ὈΙοοὰ (οἷ. Οο᾽π., δηὰ τοχα. 81, 82), σὮδΡ. χὶ). 

5. δῷ [06 150 8 (1 τοπιὰο ἔγοοῖυ,, δοοοράϊης ἐοὸ ἐδ.) 691|89) (0 Ὀ0 αΙἸ ΤΘΏ ἴο0 Βτι0}} 85 ΔΣΘ 
8 ογιῖίδ ΑἸ}. 

ΟΕΑΡΊΚΕ Χ. 

ον. ἴ. Τὴ 189 Βυπάᾶχοα Δηὰ αἰχίϊοί! γ88 Σ. 
ΤὨλΐδ γ83 Β. Ο. 158. -- βου οὗἩ Διῃθμίοομυδ. Ηθ τγ88 
ποῦ ΓΘΆ]1Σ ἃ 50η, θυ γ88 50 (8164 ἴον ΡΟ] 164] ρατ- 

4, 'ΓὨΘ δηθιηΐοθ οὗ 1)οπηοίταβ ρΡυῦ ἰη) ἔου- 
ψΑγὰ Δ8 δοὴ οὗ Απίοοῆαβ, ομδηροα ἢΐβ ὨδΠΙ6 ἴο 
ΑἸοχαπάον, ἰπϊγοάπορα ἢ [0 ἴἢ6 Εοτηδη ϑδϑηβῖθ 
88 ἴΠ6 ῬΓΟΡΘΓ διοὶγ ἴο ὑῃ6 ϑιγτγίϑῃ ὕἤσΟΏΘ, δηἃ {Π6Γ6- 
ὉΥ δϑουζγθα [οΓΥ Ὠἷπὶ δ ἈΣΙΩΥ ὈΥ ἡ ΒΙΟἢ [18 ρτγοίθῃ- 
ΒΙΟΠΒ ἍΘΙΘ δυδίαϊηοα. ΟἿ. Ροΐγν., χχχ δ. 14,15; 
Πιοά. ὅ51΄5. ἴῃ ΜύΠογ8 ἤγαση. Ἡΐϊδὶ. σταο., ἰἰ. 
ΧΙ, ΞΕ; Τὰν-, Ἐριι.,1.. 1.; Αρρίδῃ, ϑ'ψγ., ᾿χνὶϊ.; 
Φοβδρἢ., 4 πέῖφ., Χὶἰ!. 2,81. ΤῈ ἴδ Βαγάϊγ 11 Κοὶγ Ὁῃδὲ 
ἔονοιτα ἴῃ [Π18 Κίηρ᾿ δ ἔδυοῦ οὐ δοσουηῦ οὗ 8 
τ] 088 ἴο ἴΠ6 ΨΦ6νν}15 1οὰ οὐν δῦ ΠΟΥ, 88 ατίτηπὶ 

διχροδιβ, ἴο σῖνθ πἰπη 818 (16, “οι οὗ Δηιὶ- 
οοἶνα8." ὙΠῸ σϑροσΐ νν8 δι ϑι που βὶν οἰγου]διοδα ἴῃ 
δυτία δῃὰ Αδὶβ ΜΙΏΟΥ 88 ἴσα, δῃ ἃ ἢθ6 ΒΘϑηΒ ΓΕΒ]]Υ͂ 
ἴο ἢαγο Ὀο]ονοα ἰξ. Οοἷηδβ ἤδνθ Ὀδθὴ αἰϑοονογθα 
ἰπ νι ἰςἢ 0818 Κη ὈΘδγΒ ὕΠ6 [1010 “ Εγρίρθδηθε ; ἢ 
ΒοησΘ 06 βυρροβίηἰοη οὗ ατοίϊιβ δηὰ Μίο 6118, 
1μδὲ τοῦ ᾿Επιφανοῦς Βοι]ὰ Ὀ6 τοδὶ Β οὗ πὸ ΔοσουΏϊ. 

γον. 7. Αμπὸὰ οὗὍὨ ἔδοσα μὲ ΟΥΘ ἴῃ [9 ἴοσ- 
ἔσοββ. ΤῊΘ ἀοσθμηθηῖβ ΤΠΔῪ ποῦ ΠάΥ6 ὈθΘη τοϑδα δὲ 
1Π|0 βατηθ ὑπ|8 ἴο Ὀοῖθ, Ὀὰΐ ἴο [Π6 Ἰδαῖον ΡΟΘΒΙΌΪ]Ὺ 
ὈΥ πιοϑῃ8 οὗ 8 ἤδρ οὗ ἴτπο0 

γεγ. 8. ϑὅδοσθὸ δἴγαοίᾶ. ΤΠἶ8. ΤΩΔῪ τοῖον ὈοΝ ἴο 
0 Οτοοκ, δῃὰ [ῃ6 Ὀοϊονίηνσ, ραγγ. ὙΥ͂ΑΙ τῦ89 
ἀτοδιοδὰ 4]1|κ Ὀγ Ὀοΐῃ. ΒΥ [6 ΟὨΘ6, ὈθοδῦδΒο οὗ 
ἴοαν οὗ Φοπδίπδι 8 τονθηρα ; ὉΥ ἴπε οΟἴδΟΓ, ΟἹ 80- 
εουηὶ οὗ [Π6 ΘΓ Θ᾽ 168 ἰὰ ΨΌΠΘΓΑΙ ψ ΐο πουἹὰ 6 
ἘΠ ΚοΙν τὸ δειθπα ἴϊ. 
εσ. 11. ὙΨΠῈ βαύυδυθ δύοῃθδ Ὁ Του τ 8ο8- 

Ὡοῃ. Μ|ΙΟἢΠ 4618. ΤΟΤΠΆΓΚΒ: “ Φοπδῦῃδη τηυδὺ ἤδνθ 
δὰ ἃ υϑῦγ ροοὰῦ ἰάθϑ οὗ ὑῃ6 γὶ οὗ ξογγίηρ, βίηςθ 
Φογυβα]οπὶ 80 ζοσγι θα τὉῃδῦ 116 10π10]0 88 δ [ἢ 6 
δΆΠΙΘ 6 ὑΐἢθ οἰ γ᾽ 8 οἰἴ8.6], Ὀθοδπηθ ομα οὗ [Π6 
Ἰαγροδὺ ἔογίγθϑϑοβ οὗ [ἢ ο]18 νου] γῆοϑθ οδρίῃγθ 
οοϑὲ τ[ὴ6 ΒοΙηδη8Β, ἰῃ ὑΠπΕγ ὑὮγθθ βίορθβ (Ὁ Π66Γ 
ῬοΟΙΏΡΟΥ, ϑοβῖιδ, δηὰ ὶ Θβρββϑίδῃ), ποῖ ἃ 110016 01π|0 
δηὰ τγοᾺ]6.᾽ 

γον. 19θ.0 ἅυᾶο βδᾶυθ δΒοαζᾶ. Ϊῃ 1} ἀοσιπιοπῖβ 
ἰδϑιϑὰ ὈὉγ Κίηρϑ ἴο ὃὈΘ ἔοιιηά ἴῃ [26 ΒοΟΚΒ οὗ Μϑοοδ- 
0665, ἀχοορίϊηρ 2 Μδος. ἰχ. 20 ΕἾ, (ἢ6 ῬΙαταΙ ἴοτπὶ 
(Ρ᾽ατ. οὗ πιδ)θϑῖ γ᾽) 8 ὑδοὰ 88 ἢθγθ. 18 ἷβ ποί 
ΟυδύοΠΊΘΓΥ ἴῃ [ἢ 6 ΠΩ ΟΠΐς681 ὈΟΟΚΒ οὗ ὑπ ΟἹΪὰ ΄[65- 
ἰαιηεηῖ. Οὐ. ΕΖ. ἰν. 18-22. Ὁ δη. ἰἰ. 29. ΤῊΘ 
Ρίαγδαὶ, ποῦγονογ, ἴῃ [Ὧ0 ργθϑθηῦ ὈΟΟΪ 8 ψΚΘΏΘΓΆΙ]ν 
υϑοα οπῖν δέ' τῆ Ὀορίππηϊηρ οὗ βυοἢ ἀοουπηθηῦβ, [ΒΘ 
οὐ ὑόν θεΐπρ δα 5Θα ΘΕ ΠΕΥ Θιμρ] Υδά. 

αν, 306. Αδ δίῃ υσίοδῦ. [80 οβῆος δὰ χο- 
τηλϊηρα νδοϑηῦ βίποο πὸ ἀδαιῃ οὗ ΑἸοΐτητδ, βαυθῇ 
γΘΆΓΒ Ὀοΐογο. ϑ τ Ὁ Βρθακίηρ, δοπαι Π80 ἢδὰ πὸ 
τίρῃς ὕἤο 1Π18 Ῥοβίοη βίποθ ἰδ 88 Ὠθγθαϊαῦγ. Βυΐ 
ἱ ΣΙΡΑΜΑΥ ΤῸΣ ἃ Ἰοηρ ἔπι Ὀθθη δα θοσαϊπδιθα 
[ὁ [Π6 Ἰοςᾷ] βοσυ δ δυϊῃοτίγ. Μωυγϑονθγ, ἴθ ΓΘ 
88 ΠΟ Ἰορίτ πιδῖθ Βθσοθϑϑοῦ [0 ἴΠ6 ἀἰρηΐγ τῃθη 
Ηἰνίης, τ 819 Φοπαίῃδη Ὠἰπιϑο]  γγ8 Οὗ ρυίθβιυ ἀο- 
Βοοηΐ. -- Απὰ Β6 δοηῦ ίμλ ἃ ῬΌΓΡΙΘ (ΣΟΒΟ), 
ὨΔΙΠΙΟΙΥ͂, 85 ἃ ΤΌΚΘΩ Οὗ ΤΟΥΔΙ (ν 1. 14), ΟΥ οὗ 5Ρ6- 
οἶα] ἕδνοσς (δι. υἱϊ. 156). ὍΤῊΪβ βεπίθηςθ, τ ΠΙσο ἢ 
1:6 τεῖος ΓΠΓΟῪΒ ἱπ ῬΘΡΘΠΓ ΘΙ ΘΑΠΥ, βῆονβ Γηδὺ 
16 πο ἀοτίνοα [89 σοπίοπίδ οὗ [8 Ἰοῦῖον ἔγοηη οτΐρ- 
ἦη8] βοιχοοβ, 6 ἀἰὰ ηοῦ Τσουδίαοσ ᾿ξ 6586 }[18) (ῃδὺ 
1007 δου ά ὑθ είνϑη ἴῃ ὑμοὶν 1ἰζοσαὶ ἔοσηι. 

ον. 21. Φοπδίδδη οπὶοίαδιοα ἔον ἴῃ6 ἤταὶ {1πΠ|0 
88 δίρἢι ῥγίοδῦ αὖ τ Εραβυ οὗ ΤΑΌΘΓΏΒΟΪΘΒ, οἡ 
[00 151τ οὗ [06 πιοητὴ Τιθγὶ (Οοοῦεν) Β. σ. 158. 
ΤΠ 18 ΓΠ6 βϑηθ γνϑὰγ ἴῃ σὨοῆ [Π6 ανθηΐβ ἐ6- 
ΒΟΥ ὕοά χι 1 ΕΗ τοοκΚ γῖασθ. ἤφησο Μ|ΙΟὮΔ6]18, 
Οτίπηα, ΥΥ̓ Ἰοβο ον, Πα ΟΥ̓ΠΟΥΒ (οἷ. ΓΟ] ΚΒ αὐ ἱ. 10), 
ὑπ τὺ [ὴ6 δῦοῦ οὗ [6 φγϑϑϑηΐ Ὀοοῖ πιυϑί 
ἴάνο Ὀορτη τὴ6 σοπιρατλιίοῃ οὗ ἴΠ6 6] Θθοίδη ΘΓ 
ἴγτοπι [6 Ὀαχίπηΐπς οὗ Νίβδῃ (Α ΡΥ1])} δῃα ηοῦ ἔτοῃα 
Τ βεὶ, δίησο 6586 ὀυθηῖβ οου]ὰ ποῖ ἢδνα 81} ἰδ κϑη 
ἴδοθ νη (ἢ6 5ποτῇ βρδοθ οὗ Τουτγίθθη ἄδυϑ. Βαὺ 

Ι0 ἰ8 ποῦ δοϊὰ ταῦ (6 ΒοΙδαςίδη σα Ὀέρϑη ὑτο- 
εἰβαὶγ πῖϊἢ [Π6 Ὀορὶπηΐηρ οὗ Τίβεὶ, δπιῦ ΟΠ]Ὺ (Πα 10 
Ὀερδη ἴῃ [16 ζΔ]] οὗ ἴπ6 γοαῦ. Ηδῃοθ, ἴπο Εοδϑι οὗ 
ΤαΌΘΣΏΔΟ]68 ἤΟΣο βροκθη οὗ πιαὰν ἴᾶνθ ἴβκϑῃ ῃ]8606 
ὨΘΑΣῚΥ 8 ΥΘΔΓ ἰδίαν ὕμδη [Π6 ουθηΐβ τηϑηιοπθα ἴῃ 
ΥΟΓΒ6} Η, ἱ. 6ὁ., αὐ ἰλε οἷοδε οὗ ἴῃ. γοαγρ. (ὙΟἱ. ἔχ. 
ΧΧΙΪ, 16. ὙῈΘ ον] 5ἢ ΟἶΥἹ] γολγ ἦϊὰ ἰῃ ἴδοις Ὀ6- 
σἷη σι Τιβτὶ. ΟἿ. Κεἰ}, Οὐοιῃ. ἐπ ἰοα., δὰ δε - 
ΤΟΣ, Νιειιίεβὶ. Ζειϊϊσεϑολίολίο, Ρ. 17 ἔ. 

Ψογ. 25. σοϊο ὑπο Ὡδύξοῃ οὗ [89 ὅονγβ. ΑἸοχ- 
δηάοῦ δα τυ θη αἴτοοῦν ἴο Φουδίηδη. οσ- 
ὮΔΡΒ [6 Τοϑβοὴ 9017 (Πηἷ8 Αἰ ὔθγθηςθ, Ἡ Ὠο ἢ 6086- 
Ρἢ 1.8 ποίϊ 668 πὰ βεθῖκβ ἴο αυοϊὰ, ΟΥ̓ αββουιπρ' ἐπαῖ 
ΑΙΟΧΆΒΔΟΣ πτοῖθ ἴο Φο ΑΙ Δ δηὰ [6 ῬΘΟΡ]Θ, 
ΑΥΪΒ68 ἔσοτῃ [ὴ6 τϑϑ}}ν αἰ ογοηῦ τοὶ αὐ] ΟῺ5 οὗ [ἢ 
Εἶν] Κίηρϑ ἴο 0Ὁῃ6 Φονί5ἢ}; ρθορὶθ. (τὶ πη πὶ 8668 ἴῃ 
ὕΠ0 Ββιίθιθιβθης Ὁσγοοῦ οὗ (ἢθ σοπυΐπθηθ88 οὗ ΟἿΓ 
ὈοοΚ δὖ τῃϊ5 ροϊηϊ. 
ον. 29. ΤᾺΧ ΟἹ βα]ῦὺ. Τῆβ β410 ψδβ 8 Κ6ὴ 

ἔγοτῃ ἴΠ6 Ποδὰ 868 (χὶ. 35), πὰ ἰτπογῖο ὕΠ9 ϑυτίδῃ 
Κίηρβ δὰ ἀδπιθηάθα ἃ ἴᾷΧ Οἡ 4}} ὑΠπδὺ νγ8Ὰ8 ὕτὸ- 
ἀιςσοα. --- Οστόσσῃι ἴαχοθ. ΤῊ 8 ἰδχ σομΒίβίθα, κῖ 
ἤγνπε, οὗ ψοϊάθῃ Ἵγοινῃβ, 10 ἢ] ἢ ρο]ὰ οὗ 6408] 
γΔ]09 ν͵2ὰ5 οἵΐζϑῃ δβιδδιϊταυϊαα. ΟἿ, χὶϊ!. 857: 2 Μᾶςς. 
χὶν. 4. 
ον. 806. ΤὮ6 Ορργοβϑί θη 688 οὗ δυο ἢ ἃ ἴᾺΧ ΤῊΔΥ 

ὕὈ6 ᾿ππηβαϊηθα. Βαϊ ἰπαῦ [Π6 απποπηΐ ἰ8. ποὶ Θχϑρ- 
Βογαῖοα ἰ5 βῃοινῃ Ὁγ ΟΥ̓ ον (  εαἐισδνοτδμοῖ, ὉΠΘΥ 
“ΑὈραδρθΩ 7), νο εἰΐοβ Ραυδβδηΐδθ (ἰν. 14, 8), γθ- 
ϑρθοῦϊῃρ ἃ ἴδχ ἰθυϊδά ὈῪ ἴπ6 ϑραγίδῃβ οὔ {}|0 

ΟΒΒΘΠΙΏΒ, ΔΙ]ΟΙΠὔηρ ἰῃ ὑΐτηθ68 οὗ πθϑά, ἴο ΟὨΘ’ 
ὯΔ οὗ ννῃδῦ νν88 Ὠδγνοδίθά. -- Νομῶν, ὉΣΟΥΊΏΟΘΒ. 
ΤῈ νογὰ νν85 υϑθοα ἴο ἀοσδίχηδῦθ [ἢ 6 ἀθραγι θη 8 
ἰπῖο ἩΠΙΟὮ δηοίθηῦ Εργρὶ νν88 αἰνίἀοα πὰ 19 
δαϊσα ρὶ68. οὗ 0 οἱά ἔν Ὑ]Ἱοηΐδη οιρὶτθ. Εδ- 
Ἰηβοι ὈΥΔΠΒΙδῦθθ ἰἴ ἰῃ Ηοτοάοίαβ (ἰϊ. 165) ὈΥ ““σΔῃ- 
τοῃ,᾽ δῃὰ ἴῃ [ἢ ποῦθϑ βρθ8κ8 οὗ [Π6η} 848. “ ΠΟΙΊΟΒ.᾽" 
ΟΥ, 11Δ446}} δηρὰ δουιι8 75:., διν. Ὅποοο [ἤγιθ' 
ῬΓΟνΐμοθ8. ͵Θ οἰλθνν Π 6 (χὶ. 834) ἀθεϊμσπαῦθ 88. 
Αρπϑσθπια, γάάα, δηὰ διηδίποπι, μα 88. πανίηρ 
ὕδθῃ δἀαϑὰ ἴο υἀ δ ἔγομι διϑιηδσὶα (ν. 39). ΤῊθ' 
ΜΟΓᾺ8 δια 6811166, ἰπ τῃ 9 Ργοϑθοῦ νΈσϑθ, ΔΓΘ 6 η-- 
ΘΥΓΆΠΥ Ἰοοκοά ὑροι (80 Οτίπηπι, ΚΚ αἷ!, ἀπὰ οὔ 6Γ8); 
88. 8 (ΠΟΥΓΟΡΓΟΙ, ΟΥἨ 8 ὈΓΠΠᾺΟΡ οὗ ὑΠ6 Ὑτίθθσ. .10- 
ΒΟΡἢπ8 Τποῦρμι οὗ {6 ἀϊπεγίοῖβ οὗ ϑ'δπιδγα, (4]1}- 
166, δηά Ῥεγεα. Εν] ςοη]θοΐυτοθ ἔπδι [Π6 ογὰ 8 
ἀπὸ τῆς ΔΙῸ ἴ0 ὃὉ6 Σοροδῖθα Ὀὑθίογο Γαλιλαίας, δπὰ 
ὑπαὶ [Π6 Ἰδυῦεν ῬᾺΒ Ἰηθδηῦ 80 0 ὃ6 ὁοοὐγαϊηδίοα 
ψί Φπάθα. Βιυῖ ΨΏΥ ἰβ ποὺ ἴπθη 4] 1166 ἰη- 
οἰυδοά νἱ ἢ ὁπ 654 ἰῃ [16 δδῖὴθ οομηθούίζοη ὈΘ]ΟῪ 3 
ον. 81. ἘΓΟΙΨΥ, ἱ. 6., δαεγοὰά, ἀϑαϊοδιθα ἴο Οοά. 

-- ΤῈ Ὁϑηῖδα δᾶ 80 κἰδῖα. Α5 προϑββαγυ ἴο 
188 Βαρροτῖ οὗ [86 τοπιρὶθ δά [18 δβοσνῖίςθ, ὑι680 



δ20 ἸῊΕΒ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΑ. 

ὝΘΙΘ 450 ἴο ὃὉΘ ἔγθαε ἔγοπι ἱαχαύΐοη. ΕΥΟΥΥῪ δάυ]ώ 
Ἰδγϑθ ἴθ νν88 δχροοϊοὰ ἴο οομεπ αΐθ, ΘΥΘΣΥ͂ ΥΘΆΓ, 
απ ἃ 8|6Κ6] ἴῃ δβἰϊνϑν ἴογ [06 1868 οὗ ἴ}|6 ἰθτη- 
ΡΪβ. 

ες. 3858. ΟΣΥΥ ομϑ οὗ [Ὡ6 ον, Πᾶσαν 
ψυχὴν ᾿Ιυυδαίων. ΤΏ6 ἰαδηρσιδρθ ἰ8 ΘΠ ρῃδιῖς δπὰ 
ΤΩΘΔῺΒ Ὁ], τ ΠΘΊΠΟΥ ΟἹ ΟΥ ΤΟΙ Πρ, ΤΏΘ ΟΥ ῬΟΙΏΘΏ, 
εὐοῦν ἤδγαοί ἐἰδἢ ρόγβοη. --- ΤῬυϊουῦθα δ16δὸ οὗὨ ὑπ ὶσ 
οϑι016. ΤΠ] ἀθη86 ἷβ ποῖ οἶθασ. ὍΤΠ6 σοΐθγθῃσθ 
ΤΩΔῪ ὉθΘ ἴο ἃ τοδά ἴδχ νν δίς ἢ νν88 ἐπιροξϑὰ οἢ Ὀθαβῦβ 
οὗ Ὀυγάθη. Φοβδρίνῃβ, ἤόνανον, σονδγάθα ἱῦ 88 
Εἰνίμε ἴο ἴΠπ6 ΔηΪΠ8]8 οὗὨ {Π6 ΒΓΔΘ] 0658 ἱτη τ. ΠΥ 
ΓΟ ἃ. ἔοτορὰ σουΓΙΟΡ, δη ἃ ΟΥΠΟΡ βία αν βοσνῖςα. 
Οὗ [00 υαχῖχ. δὲ 1 Κίηρβ, ἰχ. 21; 2 ΟἜγοῃ. νἱ!!. 8, 
ὝΏΘΓΘ φόρος ἷἰΒ πδοὰ [0 χομπᾶθσ ὍΣ, 88 8180 ἴῃ 
ΟΥΠΘΓ ΡΪδΔ668. 

νον. 84. ϑοϊθσος ἄδγα. Τὸ ἸθΔη8 Αγ 8 68ρ6- 
οἶα }}γ 8εἰ ἀρατί ἴον το] ρου Β ΘΟΥΘΙ ΟΠ ἶ65, δηὰ τγϑῖθτβ 
ἴῃ ἃ ΘΠΘΙΆΪ ᾺΥ ὕ0 {}16 ἔξαβίβ ΔΙ σὰν πηεπιϊοποὰ, 
Δ οἴποχε οὗ ἃ ἧϊκδ σΠΑΓΒΟΙΘΥ, -- ΤΏΣΘΘ ὅδγα Ὀ6- 
ἴογτο [ὴ90 ζοδεὺ δηᾶἃ [ὮΣΘΟ ὅἀδγα δἵΐοσ :9 ζϑαδ. 
ΤὨ8. υἰπιὸ ν88 δἰ] ον ἴῃ οσγάοσ ἴο ψῖνα {Πο86 1ἷν- 
ἵἱπρ αἵ ἃ ἀἰδίβδῃηςθ ἔγοπι Ψθγιβαιθιλ ΟρΡρογύπηϊγ ἴο 
ὅο δπὰ τείῃση. 

γον. 86.(.. Βν [Πΐ8 ρραγϑηΐ ρυίΐν:!ορο οὗ ϑηϊογ- 
ἵπρ᾽ 8. ἉΣΤΩΥ Ῥνίο ἢ Πλόιηοιγίπθ σγβϑηβ τὸ ὕΠ6 7918, 
ὸ ἀοιιθι]688 πιθδῃ8 ἴο Ρυΐ ἃ οἴθοξ Ὡροῖ 8}}] δἷ- 
ἰϑιηρῦ δι σϑνο]υιίοη οἱ 1ποὶσγ ραγί, 88. νν6}} δ ἴὸ 
Ῥγονΐἀθ Ὠἴσωβοὶῖ ἢ 6 ροϊθηῦ 8}}Υ αζδίπδὶ ΑἸοχ- 
ΒΗΘΓ. 

γεν. 89. Α νϑῦῪ βαρϑοϊ οαΒ βίσοκβ οὔ [Π6 ρϑτῇ οὗ 
Πεπιθίσ 5, ΒῖΠ 6 ΓὮ1Β ΟἸΌΥ γν 88 ΠΟῪ ἴῃ [ἢ 6 ροβϑθβδίοῃ 
οὗ ΑἸεχαμάθγ, δἰ ὑβουρ ἢ ΡΥΟΡΟΥΙΥ ΕΠ ρΊηρ' το [Π6 
ΤΟΓΙΠΟΣ, δι ἃ ἃ στολῖ ἱπάπσθιημθπὶ γἃ8 ὑπογΘ ΌΥ οὗ- 
ζογϑὰ ἴο {Ππ|6 .716γ8 [0 )οΐῃ [Π6 ρΑυ οὗ [Ιγοπηοίσί 8 
διηα ἀἸδβοάχο ἢ᾽8 Θῃ τη 68 ἔγομι {Πἰ8 Βίσο ΠΟ]. 

γον. 406, Εΐδϑα ἱμπουδδηὰ 5.616] Οὗ δέ] σ. 
ΟΣ. οὐ ἴμο αἰ δονοοῦ Ὑα]αθθ οὗ {ἢ βίιοκεὶ, Καὶ εἰ], 
ΑἈνολᾶοί., Ρ' 599 ΗἾ( ; δ 5 διό. Δ σί., ΠΟΔῸΣ 
ΘΠ ΟΚΟΙ "ἢ δπὰ “Μοῃονυ." --- ΒΘΥΟσΩ ἴ[Ὧ6 Ρ]δοθα 
Βυθης, ἱ. 6., Μ ΠΕΓΘ [86 πιοπον οου]ὰ ὑθδὶ Ὀ6 δραγοί. 
ΤῊΐ8 οὔδον οὗ Ὠοηιοῦγίιβ τν1}} ποῦ ΔΡΡΘΆΓ δίγαηρα, 
Μ ΏΘη τ 8 ΣΟΙ δογοα (μδ΄ ΟΙΠΟΥ ϑονογοί 8, 8Ὰ 
Βαγτα8 δπὰ ΑΥὐΐΆΧΟΥΧΟΒ (ΕΖ. νἱ. 8, 7; νἱἱ. 25) πδά 
ἀονοϊδα ΤΠΟΠΘΥ ἴο ἃ ΒΙ ΤῊΣ ῬΌΓΣΡΟΒΘ. 

γον. 41. ΑἹΙ [89 δἀάϊθίομα!ι, πᾶν τὸ πλεονάζον. 
ϑοιηθ (ϑ.δο]χ, (880) πιδῖκο τἰΐβ τίν [0 ΔῺΥ ΒΌΓ- 
ῬΙ8 ἔουπὰ 'ἰπ ἴῃ6 ΓΟΥᾺΪ ὑΥΘΆΘΒΟΥΥ 8:6. [Π0 6Χχ- 
ῬΘΏ56Β ῬΘΙΘ ραᾳϊὰ 1 Οτίπιπ, τ Μὶοἢδο ἰβ, βαρ- 
ῬυΒ868 ὑπᾶῦ ἰδ γϑ]δῖθβ ἴο ψΠδὺ νγαὰβ ὈΘ πὰ ἴῃ ΓΠ6 
ΔΙΠΟΌΠΒ ρΙοαρθα ἴο [6 βαρροτῖ οὗ [ἢθ ζδπιρ]6 ὉΥ 
Ῥτθνίοιβ Κίηρβ. ΤΗΐΒ ἱπηπηθηξθ, ουϊδίαπαάϊῃρ ΒΤ. 
Ὑν88 ΠΟῪ [0 ὕ0 ζυβδά}}ν (ἀπὸ τοῦ νῦν) ραϊὰ. Βυῖ 
{Π|8 866 Π|3 ἴο 08 ΥΘΥν ἀπ κοῖν οὔ ὅἢ6 ἔδοα οὗ ἰδ ἀηὰ 
Ὡοῦ ὕἴγι ἴο ἴΠ6 ατοοῖκ. Τα ποτὰ πλεονάζον ἸοΟ ΚΒ 
Ὀοῦ ὑβοκιναιαβ δηὰ ἰογαγαβ, θὰ 18. ϑερϑοΐα}]ν 
᾿μηἱ6 4 Ὀγ [86 ζ0] ον πρ το αοῖνθ βοηΐθῃςθ, “ 81 16 
Δα οη 4], νν πο τὴ οὔἶοϊ4}8 ραϊὰ ποῖ ἴῃ 88. ἰὴ 
1116 ἔοσ ΠΊΘΡ ὙΘΆΓΒ,᾽ ὦ. 6., βίποθ ὑι6 υἶπιθ οὗ ἴπη6 Ῥοι- 
Β'8 8 ἀον ἴο Απθοςδιϑ ΕΡΙΡΏΔΗ6Β, {Π18 γΟΔΥ}Ὺ 
Βυτη ρῥἰεάροά ἴο (Π6 βυρροτῖ οὗ [0 ἴθπιρ]θ ΓΔΒ 
“(τ ΠΟΥ͂ ΟΠ,᾽ [0 ὉΘ ΓΡΩΖΈΪΑΕΪΥ ραίά. 

γεν. 42. ΤΠἶβ ἔνα Ὁπουδδηὰ ἢ 6 Κ6}8 σγῆβ {Π6 
ΤΟΥ] ἰᾺχ Οἢ ὕδι6 ἱποοιηθ οὗ [Π6 ἴθηιρ]α ἔγομι {8:68 
δηὰ ρυἱδιβ (866 νϑσ. 81), δὰ οὐ ὑπίηρβ ᾿Κ νοοά, 
δαϊϊ, δῆ σβυ]α (δὶ ν τὸ γοαυΐϊγοα ἴῃ ἢ18 ΒΟ Συ σα, 

γεν. 485. ΤῊΘ τίρηῦ οὗ δϑνἝαπὶ ἴῃ [ἢ 6 [ΘΠ 016 ἴῸΓ 
ἱπβοϊνθηῦ ἀθοϊοτα 18 δοτηοῦ πίῃς οὗ νν ΐ ἢ [6 Μοπδίς 
αν ΠΆ8 ΒΟΠΜῺΒ ἴο δι υ, Ὀὰϊ 1ἴᾳ. ἀοτίνοα ἔσοτηῃ Οτθοκ 
ουδβίοῃ. ΟΣ. Ὑήμον, ᾿οωϊοδιιοτδιοὶ, ἀπᾶον “ Ετοί- 
δίαιι.)) -- Απὰ 811 ἐμαὶ ἴν αν. Νόοπα οἵ {Ποΐγ 
ῬΓΟΡΟΓΙΥ ἰπ [6 Κἰπρ᾽β γϑαὶπὶ σου ἴῃ ἐΐ 686. εἷτ- 
Οὐ δίϑη 065 ὃὉ0 ΒεϊΖΣοα ἔογ ἀφδῖ. 

γον. 44. π᾿ Β τονυθηὺθ (λόγου). ΤῊῚΒ ποτὰ 
ἷβ πκοὰ ἱπ {Π6 Βθῆχθ οὗ “" σϑοκοῃιηρ,᾿" “ δοοοῦηςξ,᾽" 
ἷπ Μεϑῖῖ. χὶΐ. 86, χυϊὶ. 98, απαὰ οἶζθῃ οἰδαυῇοσο. 
Ηθτο, 88 ἱπ νϑσϑο 40, ἰτ ἰδ ἴο Ὀ6 ΤΆ ΚΘὴ ἔοῦ ἰδὲ 
Ψ ὮΟἢ 8 τοοκοποά, (μας 18, [86 ἱποοπιθ, " γχαΐέϊο, 1. 
8., ἐπιρεηβογιηι οἰ ἐχρεπεοτιιπι οοἰαίο. ὙΝΔῸ Β 
ΟἸαυΐς, 8. υ. 

Οα]ονίαϑ ᾳφαοϊοὰ ὈΥ ΟΥ̓ Πηπι, 58 8 
ΑἸΟΧΒΉΔΘΥ 8 ποῦ δρόκθῃ οὗ ἃ8 ἤγβί ἴο πιδκθ 
ῬΕδ66 ἰῃ ἴΠ6 β0ῃ80 οὗ [πὸ Ὀαῦ οὗ ΓΔΙΚ, ἀἰσμϊγ : 
Ὁ βγΐποερα ραοία αἰσίίυγ ποη οταϊπα ἰεπαροτιδ, εεὰ 
αἰσηϊαιἰ8. Ἠς δὰ παδπηθαὰ “Ϊ]οηαῦμδη δὲ οὔτθ 
ὲρῃ ρῥγίϑβῦ, ςδ]οὰ ἰπὶ 6 ἔγϊεπὰ οὗ τη6 κίηρ, διὰ 
δεηΐ 8 σΙΌσ 8η4 ΡΌΓΡΪΘ τδη 0160 88 ΤΟΚΟΠδ οὗ δὶ5 
[68] ᾿π θ ὨἸῚ0}8. 
Μεγ. 49,50. Οτίμηπι δὰ οὶ] οοηΐθες ΕΣ 2- 

ΕΟ ΘΒ σοδαΐῃρ 88 ρίνθη δῦουθ, [ἢ6 Ἰβδίθυ ὉΡρΡΊΩρ 
᾿δῇ βἴηοθ 1)οπηοῦγ 8 ἰθ8 τηϑῃτοηθαὰ ἔπ ἔθ ἰ᾿αέῖον 
Ρϑγὲ οὗ ἴπο δ01}} νϑγβ ὕ86 πηκηονῃ δβυῦοςι οὗ 
ἐστερέωσε ἴῃ ἴἴἸ0 ργονίουβ οἰδαθο βῃοι]ά ὕὉ6 ΑἸοχ- 
δηάθν, ἡ ῃἰσ ἢ ποι] ἔανοσ ὑπ6 σοπιποη τγοϑάϊηρ. 
ὙΥΠδῖ [88 οδυβοὰ υδοὶ διό πιοῦν Δ {Πογς165 ἰδ 
ῬΓΟΌΒΟΌΪΥ ἴη6 ἔδεϊ δβιδίθα ὈΥ Φυδιίη (χχχν. 1,10), 
[δῦ {ΠΟΘ ὝΘΙΣΘ ΣΟΔΙ]Ὺ ὕνο Ὀ8ι|1686 Ὀθύννοοη [8686 
κίηρβ, ἰῃ ὅΠ6 ἔογηοσς οὗ νης Ποιποίγ 5 τγ88 ξῦς- 
οοβϑέν). Φοβορῆαβ, {Κὸ 06 πυῦου οὗ [6 ργοϑοπὶ 
θοοΚ, βθϑῖηδ ἴ0 Βρθδὶ ΟὨΪῪ οὗ 1160 Ἰδίϊου δηὰ ἀθ- 
εἰδβῖνο οοῃῆὶοῖ. 

εν. 51. ῬιοΟΙΘσΩΥ ΞΞ Ριοϊδπδουβ Υ]. ῬὨΙ]οσα- 
οἴογ, ἢ σοϊρηθα Β. σ. 180-- 45. 

γον. 54. ὙΠοθο οἰἶ8 ΓΘ ΒΡ (ἢ6 τπ|δι8] 
Ργδβουῖβ (ΓΙ) τηδᾶθ οἱ βαοῖι οςοββίοηβ. 

γέετβ. 62, 68: ΟἿ, τ0ῃ6 ττοδιηεῶϊ οὗ ΦοδορΒ 
Ὁγ Ῥμδτοδὴ (6θῃ. χὶϊ. 438), δὰ οὗ Μοτγάεοβὶ ὉγῪ 
Χοῦχοβ (διι. νἱ. 11). 

Ψον. 65. Ῥχγουϊουδὶυ (νοτ. 6), επιοίσι 5 δὰ 
τοτηἰδοα ομδιίιδῃ [ἢ 6 τϑὴκ οὗ στρατηγός, πιϊ]ίατν 

'ρααον, σεπεταί, πὰ ΟΝ ΑἸοχϑηάοσ ργῖνοβ ἰξ ἴο 
᾿ΐπὶ ἴῃ ἔδοῦ. --- Μεριδάρχης, ΚονοτοΣ. Ηθ νν»88 ἴ0 
ἤδνθ σοῃΐγοὶ, ὑπο τ[ἢ6 Κίηρ, ΟΥ̓́Θ ΟὯΘ οὗ 186 
ῬΓουΐη 68 ἰπῖο πο, εποο ἴΠπ6 ἐπι οὗ ϑϑἰθας!]., 
Οα]ο- ϑγγία μαὰ ὑὕθθὴ αἰν! θά. 

γον. 67. Τἷβ Ἰδηάϊηρ οὗ Ποπιοίσί 5 11. ΝΊοδ- 
(ογ, ἰὰ ΕἸ] οἶα, π. ο. 147, ὕἴοοκΚ ρίδοθ [ἴγΘῸ γϑϑσ 
ΑΙΓΕΣ ΑἸοχδηάθγ᾿ Β ΠΠΔΓΓΪΔΡΌ. 

γον. 68. Αβ Καοὶὶ τουδνῖβ, [Π6 σῃοῖτςο οὗ (ἢ9 
φγοτὰ ἐλυπήθη, ἴο ἀφδοτίθθ ἴΠ ἔθοϊηρθ οὗ ΑἸοχδη- 
ἀογ, ἰδ φαϊΐα ἐμ ρἾδοθ, βίῃςθ 'ἴῃ ἢΪ8 ἸΧΌΓΥ δηὰ ἀ6- 
ὈΔΌΘΠΘΥΥ δ ῬγᾺ8 ΠΊΟΓΘ ἃ δα] ΐπρ οὗ ΒΟΓΤΟῪ δ δεΐησ 
ἀἰβουτθοα ὈΥ Εἰ16 αυτὶνϑ) οὗ 1)λοπηοῖγί 5 ὕἤδῃ οὗ ἔδασ 
ἴου 108 ΘΟὨδΘαπΘΠΟ68 ἴο ἢἷΒ Κηράοτα. ΟἾΝΟΣ 805- 
ΡοοΣ 8 ἔλ]βθ ὑγαπϑ᾽αἰίου (Μίς 8618), ΟΣ σχίνθ [86 
ἩΟΓΙὰ ἃ ἔοτοοϑα τηθδπίην. 

γον. 69. Τηΐβ ΑροϊἹοπίῃβ 8 δῃρροβθὰ ἴο ὃθ 
[86 ὑτιιδίοα ἔτίοπα οὗ Πειμοῖσγί 8 [. τηϑηϊϊοποὰ ὉΥ͂ 
Ῥοϊγθίυβ (χχχὶ. 19, 6, χχί. 23), νι ϊο ἢ σψοῦ]ὰ δο- 
σουῃΐ ἔογ ἰ5 σοΐϊῃρ ΟΥ̓ΘΥ 580 ΒΟΟΏ ἴο πο Ῥδυίγ οὗ 
{Π|0 50ῃ. --- ϑασηυία. (ΟἿ. ἵν. 15. 
ον. 71. Ῥονοσ οὐ [89 οἱἐἐθ8. 

οἵὗ ἴΠ6 οολϑδῖ, Ἵ 
γον. 7. ὙΠο δ᾽] αδίου ἴο νἱείοχίθθ νυν ξϊο ἢ Βδὰ 

Ὀθοη ψΟῺ ΟΥ̓́ΘΥ [6 [Βγμ 6] 065 8 ῬΓΟΌΔΟΌΪ ἴ0 ὈΘ τθ- 
ἔογγοὰ ἴο ἴπ6 ἔνο στϑαῦ Ὀ800168 ψὨΐς ἢ οσςσυττοὰ ἱπ 
ΕἸ1 8 υἴπια, ἰῃ ομθ οὗ ψηΐςὶ (1 ὅδῃι. ἰν. 10) ἰδ δὺκ 
85 ἴδίοη δηὰ ἴῃ [ἢ0 ΟΙΠΟΥ 586] εἰδῖηῃ (1 ὅδη), 
χχχὶ). -Ἴ ἐμοὲν 1δηά, ἑ. 6., ΠΟΤῈ ΠΠΘΥ δὰ ἐμοὶ 
οδοὶςθ οὗ ροπίτίοη. : 

γεν. 75. ΦοΡρο, ἔθ ργοδβοηῦ 7.3. Ἰε ντᾶϑ αἷϊ- 
πδιοὰ αδοῦΐ ἔπ γθ6 βϑοχεδρῃ ΐολὶ τλ1166 ἔσο ὁἶδπηι- 
πἷδ, ὙΠ οτΘ ἴῃ ἔοτος οὗ ΑΡροΪ]ουὶα 5 γῶ5 ϑηςδιροα, 

γε εγ. 81]. Οὐονογοα ὃν ἰδοῖν 5}:161ἀ5, [Π6 ἔοτοβ οὗ 
Φοπαίμδη τεςοϊνοὰ 110116 ἱπὴγΥ ἔγουῃ {πὸ ΠΟΒΕΙΘ 
ἈΣΓΟΎ, Ὑἢ116 [16 σα ΥδΙγυ οὗ Αρο!]ομέαβ ὈδσδπΙθ εχ" 

ΤΟΡΟΤΙΥ ἴπδὲ 

ΤὨΘ τί οἢ οἰκο 8. 
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μιδυσίοα ἴπ ἃ ἔγα 6588 διιάθδνοῦ 0 θσοαῖ του ρὲ 
[Π6 6]1086 γϑΏκΚϑ. 

γεν. 88. [Ὁ ψϑ οἰθαυ ποῖ [ἢ6 σαν αῖγυ Ἰμδὶ 
δοὰ ἴο τὴ9 ᾿ἀλμολυρίν οὗ τῆ6 ἰ4οἱ τόμαρ]ο, ὈθὉ 186 
᾿πΊΔΏΓΓΥ. 86 ΤΟΥΙΘΥ σου] αὖ Ἰθαδὺ Κορ ουῦ οὗ 
[8ὸ γῶν οὗ {μὸ θυ δὴ βο] ἀΐογα. --- Βοιμ-ἄδδοι 
Ξξῷ λουδαὲ ((ἐπιρίο) οΓΓ᾽ ἔχιφοη.. Ὅδρου ψ88 [ἴθ 
Ὑ6]1-Κπόουγη αἰν]η Υ οὗ τὴ ῬΒ1181 168, ἡ ΠΟΕΘ 
ἰπιᾶσθ νν8ἃ8 ἃ ΠΟΓΓΪΌΪΘ τηοῃβισοδίυ, μ18 ββῃ, μ4]} 
ΤΏΔΗ. 

γόογ. 86. Αδοδίοῃ.. Τὴ τ}}- Κπόντα ΡΒ] δοπο 

Οἱ οὐ ἴΠ6 οοαδὲ Ὀδίνγοθ ἀδχα δα Αϑη4οά, ΟὟ 
ς]]9ὰ Α4ζάϊάη. 

ον. 89. ΑΑἕ Ῥυοκῖθ οὗ χοϊὰ. ὅθ} ὈΌΟΚΙο8 
ΘΓ υϑδοᾶ ἔογ ζαβίθηϊηρν [6 τηϑη 9 ΟΣ Οὐοῦ ΤΟὺΘ 
ΟἹ ἴΠϑ ΒῃΟΌΪΟΓ ΟΥ σμθεῦ. [Ὁ ψου]ὰ βϑϑπὶ ὑΠᾶῦ [Π6 
τοῦ ἴο ΔΓ δο ἢ σοϊάοη Ὀυοῖκθ8 8 σγϑδηϊθα 
ΟἿΪΥ ὕο ΡΟΓΒΟῺΒ Οὗ Τβὴκ. ΟἿ. χὶ. 58; χίν. 44. - 
Ἀσσοᾶσου, Οπὸ οὗ ἴΠπ6 ἤνο »τοαδῦ ἢ δυῖη6 οἰἰ68, 
ΠΟῪ ΚΠΟΜΏ 85 Αζίγ, ἔσοτῃ ἔοῦγ ἴο ἥνα πιῖῖ08 οδϑὲ 
οὗ Δαπιηΐβ. --- Τὰ Ροδβοβδίοῃυ. Τἢ8 ΤΊΔΥ τοίου 
ΟὨΪΥ͂ ἴο τι γίρχαιϊ οὗ Ἰονγίηρ ἴΆΧΘΒ ὌΡΟΩ 1ῦ. 

ΟΒάρτεε ΧΙ. 

1. Αἷνὴ [δ Κἴηρ οὗ Εργρὶ ραϊπογοᾶ ἱορθί ποῦ τ ΔΩΥ 80] 6 γΒ, 88 (16 βαπᾶ τ] ἢ ἷ8 ἢ 
ὌΡΟΩ {Π6 868 ΕΠ ΓΕ, Δα ΤἼΘΔΗΥ͂ 8.108, 8πα βουρδί 5 ΓΠΣΟΌΡἢ ἀδοοὶζ ἴο γαῖ ρῥοββθββίοῃ 
οὗ ὃ ΑἸ χδῃάθυβ Κἰπράομι, δπὰ Ἰοΐη Ὁ ἰο Βὶ8 Κἰηράοτη.. Απάᾶ Βα σψϑηΐ ἔογι ὅ ἰηίο 
ϑγσῖδ 1 οσἦβ οὐ ρϑϑςθ, δηα δ {Π6} οὗ {Π6 οἰ1168 οροῃπϑᾶ πηΐο Πΐμῃ, πᾶ τηοϑί ΐπι ; 
ἴοτ Κὶπρ ΑἸοχϑηᾶθυ ᾿8α οοταμημαπαθα (μδὲ {Π6Υ Βμου ἃ τηθοὶ Ὠϊτη,, Ὀθοδιβθ ἠδ γγχὰ8 8 
ἔυ Βμοτ-ἰη-Ἰατσ. Βαῦ ἤθη ῬΙΟ]ΘΙΩΥ͂ ὃ Θπίογοα ἰηΐο {Π6 οἰκΐ68, 6 ρ]δοβα " ἴῃ ΘΥΘΤΎ ΟὯΘ 
οἵ τπϑτὰ ᾿ἰβ βο] ἀϊθγβ 88 ἃ ραστίβοη. 0 Απαᾶ θη ἢ 1 οδιηθ ΠΟᾺΡ ἰὼ Αζοΐυβ, (ΠΟΥ͂ 
βῃονγοα ἰἷπὶ (6 Ὀυσσγηῦ ἰθρ]6 οὗ θᾶροη, δῃὰ Αζοῦιβ διὰ (6 ἀδθβίγογθα βυθυγὺ8 
(μογοοῖ,.3 ἀπᾶ ([ἢ6 Ὀοάϊο8 12 οαβύ δυτοδα, δπᾶ ἰῃοϑα Ὀυγηὶ [μδ΄ οπαίλαπ 1 Ὀυτγηΐ ἰη (6 
Ὀδί016 ; ἴον {ΠΥ πιδᾶθ 1δ ἢθ8ρ8 οὗ {Π6πὰ οὨ Ϊ8 τουῦίθ. Αμα 6 πον (ο]4 {π6 Κίηρ 
ΜΠ8ὺ Φοπδίπδη αἰὰ,17 ἰοὸ 186 ἰπιθηῦ δά ταῖρς ὈΪαπιθ Ὠἷπὰ ; δηᾶ δ τπ6 Κίπρ' Π6]ἃ ἢΪ8 
Ρθδοθ. Απά 9 Φοῃδίμβηῃ τηϑῦ {Π6 Κίηρ ἢ ρστϑδὲ ΒΟΠΟΙΒ Ὁ δἱ ϑόρρϑ, δῃα “1 1Π6 7 
ΒΑ] 6 ΟὯ6 Βποίθοσ, δπᾶ βρϑηὺ [86 πἰρδῦ ὑῃ6γ06. Απα 33 Φοῃδίμδη ψϑηὶ 5. τ ἢ} (ῃ9 
Κιηρ᾽ ἃ5 12. 88 35 [6 Υἶνον 08]16ἃ ΕἸ]ΘΟΙΠΘΓαΒ. δπὰ “ὁ σοίυσποα 35 τὸ Φογυβαίθ. Βυῖ 
1Π6 Κίηρσ ῬιοΟΙΘΠΩΥ͂ ὈΘΟΔτΩΘ τηδβίον Ἴ οὗ (Π6 οἰζἴ68. Οἢ (0 868 οοδϑῦ 88 Ζϑ1 88 ϑοϊθαοία 
ὈΥ {86 β68, δῃᾷ τηϑαϊιαίθα ουἱ] ρ]8η8 δραϊπϑὺ ΑἸθχαπᾶθσ. πᾶ 38 ἢ βϑηΐ δι)θαββδ- 
ἄοτβ πηΐο {μ6 9 Κίην Ποιχθίγ8, βαυϊηρ, ΟὐΠπ16, ἰθὺ 8 τη 0 8 ἰθαρὰθ θαι χῦ 8, 
8ΠΑ 1 ν}}} σίνϑ (Π66 ΤΥ ἀδυρῃῦοῦ ποῖ ΑἸΘχδηάθγ Βδίῃ, δπα μου 804] στὰ] Ὁ (ἢ Ὺ 

10 δίῃ Κἰηράοτα ; ἴοτ 1 ταρϑηῦ ὑπαὶ 1 σὰν ΠΥ ἀρ ΘΓ ἀπίο ἢΐπι, ἔοσγ ἢ6 βουσῃΐ ἰο. 
11 5147 τ. Απᾶ 6 Ὀ]διηϑα ὅ; ἢΐπη, Ὀθοδυβϑθ ἢ6 γγχἃ8 ἀθβίγοῦβ οὗ ἢΪ8 Κἰηράοιη. Απα ὃ5 
12 6 ἴοοκ μἷβ ἀδυρῃίοτ ἔτοπι λΐηι, ἀπὰ σαν ΠΡ ἰὼ οιηθίγι 8, δπα Ὀθοϑὴθ θϑίσδηρρα 

ἔγοιῃ ΑἸδχαηάου, δηᾶ ὅ5 {Π6ῚΣ Βαίγθα γγχὰ8 ΟΡΘΠΪΥ͂ Κπονγῃ. 
13: Απάϑδ ῬιΟΪοΩΥ οδηίογοᾶ ἰηΐο Αηδοοῖ, δηα ρὰῦ οα (86 οτόστῃ οὗ Αβίδ ; γϑᾶ, [16 
14 ρὰϊ ἔντο ογόνγηβ ὍΡΟΙ Πἶβ Ὠοδᾷ, ἱμαὺ ἢ οὗ Αβἷα, δῃὰ οὗ Ἐσγρί. Βυῦ [86 Κίηρ ΑἸ]οχ- 

ΔΠΔΘΡ τγ88 ἴῃ ΟἸΠ οἷα ἀαγίηρ ὑμὲ8 (1π|6, ὈΘοδιι86 [ῃ6 18 1 Δη18 οὗ 086 ρϑγίβ 6 ΓΘ ἰῇ 
15 τϑνοἹ δ Απὰ 5 ποθὴ ΑἸοχαπᾶον ποαγὰ οἵ 10,58 Ὧ6. σϑὴθ [0 γγΧὰγ ἀρϑαϊηϑί ῃἢΐη. ΑἈμπά 
16 ῬιοΙθιωγ ἢ Ἰοὰ ουὔξ 8 πρ ΠΥ ἴογοθ ἴο τηϑϑὲ δἷπι,0 δπα ραυΐ Ὠΐπ ἰο ἤϊρας. Απα “: 

ἣν. Ὁ 

ἐῷ ὁ “ ὅ9 ὧι 

3 πορΐ δρουῦΐϊ. 8 ΟΣ Ῥοδδοδαϊοῃ οἵ. 4 οὕ. 
8 ἴῃ ῬοδοαδὉ]6 θδΏλον (λόγοις εἰρηνικοῖς. αίϊτο οὗ δΔοοοιορδοίθμ), 80 88. 

οι. 1, 2. --ἴ . Υ. : ἃ χγοαὶ Ὠοδὲ, ἰκο. . .. ἐμδὶ "φίλ. 
δ ὙΤΒοσεῦροι Ὧθ ἕοοῖὶκς ἰδ ᾿Ο ΤΟΥ. 
Τ λέμε δὸ ἴο 4Ἃο. 
Ψοσ. 8-ὅ. ---5.ΧΚ. Υ. : Νονν δ Ῥιοίοιηϑθο (Ὁοά. 111. 23. αἹ., “" Ριοϊϑσνδιβ."" ἩἩΥθαΖΙΟΥ 1 5}}8}} σίίθ ἐδπὶ8 ῬΓΟΡΟΥ ὩΑΠΊΟ 82 

δΌογο)ῆ. 90. [10 (Πθιὴ ἃ μδγγίϑοῃ ογ΄ δοίαἐεγα ἴο Κορ ἡ. 11(Χ. 62. 14. 106., ἐιο Ρ]γ.)  ἔ1Ἵζ5 (Πὸ ἴδηιρ]ο οὗ Ὁ. ἐλαὲ 
τοῦ Ὀυτηξ. ... 186 δυο ποτοοῖ ἐλαξ τσέγε ἀοείζογοὰ. 18. Ὀοάΐϊοα ἐλαὲ Ἰσέγε. 34 ΛΠ οτ ἐμδὺ 6 δά. 16 δά 
τἸοϑᾶο. 16 Ὦγ ἐπὸ ΨΔΥ ὙὮΘΤΟ ἢο Βῃουϊὰ ρΡῶ88. Αἷἶδο. 11 πϑδίροσυον ὦ. δ τοῦθ. 185 ὈΪΔπιο ΐπι (666 Οὐν:.): Ὀυξ. 

γοτα. δ, 1. --ϑ α. .: Τβοη. Ὁ ρορ. ἈΞ νῆστθ. ΒΞ Ιοἀφοὰ (ἐκοιμήθησαν. ΤῊΪΦ νοτῦ οοττοδροπάϑ ἐο ἢ} 
ἴῃ ΗΘΌΤΟΝ, δπὰ τρϑϑὴϑ ἰ0 τοπιδίη ΟΥ̓ΟΣ πἰχϊ). ΑΔἝοσπδγά. 9 “65 Πο δδᾷ βμβο;ο. 8. 0. 36 οηιίίς δυά. 
8 χοξυχιοᾶ ἀραΐπ. 
οτα. 8-10. --ΤΑ͂Υ, : Κίηρ Ρίοϊϑμπιοο ἐποτοίοτο, μαυΐηρ κοΐ ἔδο ἀοπιϊηΐοι. 

οὐαί, ᾿λοκί δὰ πίοκοὰ οοὔδο5. ἩΓΒΟΤΘΌ ΡΟΣ. 30 ογπίίε 6. 89 χρίει ἰο. 
Με. Π|,12.. ΒΆΝ. : ΤΏ ἀϊά ἢό δἰδπάοτν (οἷ. τοῦ. δ. Οοὰά. ΠῚ. 28. 64. 74. 106. ὀΠΙΡΊΟΥ ἐδο δδπιο γοσὺ ἤοτθ 88 

(δ οτο}. 85 Ὑ͵ΒΟΣΟΪοΟσο. 88 Τογχβοοῖ Α. (ἠλλοιώθη τοῦ '᾿Α. Τθο ἰάδε οὗ δορασαδϊίοῃ ἰδ ἱμπυοϊ γοὰ ἴω ἐμ σοτὺ, ἔθ: 06 ἐδ 9 
6. 8.60 Βυιέπιδημ, ἢ. 1δ7 1.), δο ἐμαὶ. 
γεν. 183-16. τ ᾺΌ. : ΤΏοη. 86 Λπξοοϊ, ὙΒΟΙΘ 6 δοὲ ἔνε. ΡΟΥΘ ὍΡΟΣ [8 οδὰ (1 δὐορέ '86 ττογὰβ ΔΌΟΥΘ αίυθῃ, 

πἰϊῃ γυΐίξδομο, ἔσομι 11. Χ, 28. 62. δδ. 62. θέ. 106., ἐδχε. γες. οτα 8), ἐμ ἐγοιον. 86 Τῃ [ἢ 6 Ιη6Δη βΒοαβοῦ Ὑ84 Κίῃᾳ Α. 
ἴῃ Ο΄.. θϑοδτιδο ἐδιοδο λα! ἀτσείξ ἴῃ [066 Ῥασίδ ἢδὰ τουοϊ δὰ ,7)γο»» ἀΐπι. 8] Βυ:. 9 ογιλ!. Ὁ ὙὨογοῦροΣ ζίπ Ῥ. 
Ὁ ὈὉγουξῶς ζοτί}!: ἀΐξ Ὠοδὲ (τὴν δύναμιν. Ἐτίἐ5δὲ6 δέγίϊκοα οὔ, 8 τνγδηϊίης ἴῃ 111. Χ. 28. 62. δδ. 62. 4}.), διὰ τοοὶ ἷπὶ 

ἢ ἃ ταν ΡρόοττοΣ (Ἰἷξ., “ Απὰ Ρ. Ιοὰ ουξ διά τροὲ εἶτ τὶ ἢ ἃ πσῦ ΓΥ ἔοσοο ᾽}).. 41 80. 

30 γ ἴδο Βδοὰ τπὴδο 83. Ὁγροῦ ἐδιθ 868, 



δ98 ΤῊΒ ΑΡΟΘΟΒΥΡΗΑ. 

ΑἸδχδηᾶον θὰ ἴηἴο Ατγδθίδ, ἰῃ ογᾶοθσ ἰο ἢπὰ ρῥγοὐβοίίοι {Π6γὸ ;  Ὀπι {Π6 Κίηρ ῬιΟ]Θαι 
17 8 οχα]ϊίθα, Αμπᾶά3 Ζαθάϊθὶ ῃ6 Ατσαθδίδη ἰοοὸΐκ οὔ Α]οχδηᾶοχβ Ποϑᾶ, δηᾶ βϑηὺ τί 
18 υπίο Ῥιο]οηγ. Απά {86 Κίηρ ῬίοΙοτΩΥ 8 ἀἸοα {π6 (Πἱτὰ ἀδγΥ ; ὁ δῃηὰ {ΠΟΥ ὑπαὶ 670 
19 1π δΪ8 δ βίγοηρῃο β ΟΤΘ β]δίῃ ὈΥ (86 1ῃμΠδυϊίηΐθ ΟΥὗἨ τὉΠ6 βιγοηρθ.148.5 Απάΐ 

Ποιλθίσίαβ Ὀθολτηθ Κίηρ " 'π [86 Βυπαάγοα {ΠΓΘΘΒΟΟσΘ πὰ βϑυθητ ἢ γὙ6ΆΓ. 
20 ΑΥὐ {παῖ 5 {ἴπ|6 Φοπαίδδη σι μβογθα ἱορθίῃον ὑμοτὶ (μαῦ 6 γῸ οὗ Ὁ πα4658, ἴο (ΔΚ 

{Π6 ἔουύγαββ 15 τῃδὺ γγὰβ ἴῃ ΦΘγΌβα] θὰ ; δηα ἢΘ Τη8Δ416 ΤΏΔΠΥ ΘὨρΡΊΠ68 ΟΚΓ τσαῦ ἀραϊηδὶ ἰἰ. 
21 Απᾶ οοτίδίῃ ϑροβίδίθβ, "2 ὙΠῸ Παιθα ὑμὶν παίδομ, δ θη ἀπίο [Π6 Κίηρ, δηα το] Ὠΐπὶ 
22 {μδῦ Φοπαίμδῃ Ὀθβίαρϑα {Π6 ἔογσίγθθθ Απά οἡ μρασίῃρ ἰ{,}4 [6 τγᾶβ ΔΏΡΤΥ ; θα πθθῃ 

ἢ6 δα Πραγὰ 10 6 δὺ ὁποθ γζϑοιηουθά, πὰ ᾿5 ὄδμθ ἰο Ῥιο]θιηδῖβ, απα τοῦθ θηἴ0 «“0Π8- 
1π8η, (Πδὶ 6 βΒῃου]α ποὺ 1ΔΥ βίθρϑ ἰο 1, δῃᾶ {μδὲ ἢ6 ββου]α τηθϑὺ Ηἷπὶ ἴ0Γ δὴ ᾿ῃηίδγ- 

28 νἱοῦν αὖ Ῥιο]θμηαΐβ ΔΒ ΒΟΟῚ 88 ροββϑὶ 6. Βαϊ 1 Φοηδίμαπ, γῇ 6 Ποαγὰ ἐλὲδ. οοπι- 
ἸΩΔ ΠαΘα [0 ΘΔΙΤΥ ΟἹ ἴΠ6 βἷδθρθ ; 11 δῃα Β6 οἤοβα βοῦθ ουὖ οἱ δ᾽ (6 6] τβ οὗ 15γδδὶ 

24 αηᾶὰ (Π6 ρῥγιθβίβ, δῃα μυῦ ὨΪπη56]} ἰῃ ρΡ6 1}. Απὰ ἢ6 3 ἴοοῖκ Βγὺ πᾶ ρο]ᾶ, δῃὰ σαϑὶ- 
τηθηῦ, ΔπΠ4 ΟΥΠΘΙ ὈῬγΓοδθηΐβ Ὁ Ὀθ6β: 468, πα τγϑηύ ἰο Ῥιο]ομ δἷβ υμΐο (Π6 Κίηρ, δπὰ 5 ἐουῃὰ 

25 ἴδνοσ ἴῃ δΪ8 βίρῃι. Απά οογίαϊπ δροβίδίθβ ἔγοτῃ [86 παίϊοῃ τηδᾶθ 535 οι ρ] αἰη δ ασαϊτιδί 
260 Βη. Απα 33 (Π6 Κίὶηρ ἰγραίβα 33 Πῖτη 88 ἢΐδ ργοφθοθββοῦβ ὑγϑαίθα ἢΪπ, πα ργοιηοίοα 

27 Ὠΐ ἴῃ [Π6 βρη οὗ 41}1} ἷ8. ἔσθ αθ. Απᾶ 6 “ὁ σομῆσηηθᾶ ἰλἴτα ἴῃ {86 Βἰρῇ ρῥγὶθβιβοοῦ, ἢ 
Δα ἰῃ 41} οὐδὺ ΠΟΉΟΥΒ ἢ ὑμΠαὺ Ὠ6 δᾶ ὑδίοσθ, δῃὰ οϑυβϑθα πῃ ἰοὸ Ὀ6 τϑοκομποὰ 9 

28 διηοῃρ δἷβ οὔθ ὃ ἔγτίθπᾶβ. Αμπὰ δ[ Ψοπαίμδη ἀθδίγοα οἵ δ (π6 Κίηρ, ὑπαὶ ἀδ που]ὰ 
ἸΔ ΚΘ “υἀδ᾽8 ἴχ66 ἔγοσῃ {ὙἹ 6, 88 4180 7806 ἰῃγχγθθ [ορδγο 68 οἵ ϑδδαιηδγία, 5. δὰ ἢ 

29 ργοιμὶβϑα πΐτα ἰἤγοο Ὠυπαγρᾶ ἰ4]6 8. Ἀπ δ (16 Κίπρ' Θοπβθηΐθα, δπα σοίβ 1θ θγϑ 
υπΐο Φομδίῃδῃ οοποθγηίηρ δ᾽ 811 (Π686 ἐῤλίπρϑ αἰῦθυ (818 ΤΏΔΏΠΘΓ: 

80 Κίῃηρ Βειοίσίαβ αηίο ἠΐδ Ὀσοΐθον Φοπαίμδη, δηὰ πηΐο 86 παιΐοῃ οὗ 86 “678, 
81 βοπαάοιί στοοίϊησ. ὙΥὰ ψτῖῖθ ἴο γοῦ 4180 {86 ΘΟΡΥ οὗἉ {16 Ἰο θ᾽ ἢ ψγ16 τοῦθ ὑπίο 
82 οἿΓ Κἰμβηηδῃ 85 [ΔΒΓ Π 668 ΟΟΠοΘΡΐηρ γοῦ, [ἢδὶ γ6 ἸΩΔΥ͂ ΚΠΟΥ͂ οὗ 1. Κῖησ Ποπιο- 
88 ἰὐϊὰ8 απίο 18 δδ ἔα. 1,80 6)68 δεπαρίλ στϑοϊϊηρ. γγ6 πᾶνϑ δ᾽ ἀοίβθγῃγίηθα ἴὸ ἀ0 

δοοά ἴο 16 παίϊοῃ “᾽ οὗ (Π6 68, τοῖο αγὰ ΟἿΣ ἔν] ηα8, δῃηα ΟὔΌΒΘσνΘ ὑΠιϑὲγ ΟὈ] σα ϊοπ8 
84 ἰοτγεγᾶβ 5 5, Ὀθοϑαβ6 οὗ 1Π6ἷγ ροοὰ ν9}}}] ἰο “' 8. ὙΥ̓Βοσθίοσο ψγὸ ᾶνθ γσδ θα πηΐο 

ἴθι υοίὰ 5. [ῃὴ6 Ὀογάοιβ οὗ δυάδα, δηᾶ “3 186 {πγθ6 ῥτονίῃοθβ, ἢ Αρῃϑθιοα δᾶ 
1 γᾷδα δηὰ Βαμλδίμϑη, Πα τ “' δἀαθα πηίο «ὰ6858 ἔτοπι ϑιαϊηδγία, ἢ δηᾷ 4}1} ἐλέπρφε 
ϑρρογίδιἰηρ κ᾽ αηΐο ᾿μθ. Τὸ Κ᾿ 8]] βύοἢ! 88 ὁ βδοσ οθ ἴῃ “6 ΓΌΒΆΙΘΙΩ, τσα τεητΐ 
«σλαΐ τα ἰο δὲ ραϊά ἴῃ Ρἷδοθ οὗ {π6 τϑνϑπαθ δ᾽ ψνἰοῖ [806 Κίμρ ΙΟΣΤΏΘΕΙΥ τοοοϊνοὰ 

85. ἔγοιῃ ὅξ {ῃϑ γϑαῦὶν ουαἱ οὗ {π6 ρῥτοάιοίβ ὅ8. οἵ (86 δαυτἢ δηᾶ οἵ {6 ἴγυϊ ἔσθϑβ, δ πὰ 
{86 δΆ οὔδον ἐλέησε ᾿μαὺ ὈΘ]οηρ ἀπο 8 ἴτοτη {}}18 ὑπ ἔογιμι, δ οἵ 16 Εἴ 68 δῃὰ οὐδ- 
οτὴ8 ὑπαὶ ὈδΙοηρ ὅδ ἀπίο 8, 4180 δ {ἢ|6 βα]ὺ ρἱ(8, δῃὰ {Π6 ογσονγῃ ἰαχθδ ὑπαῦ Ὀ6]οΠο ̓̓  

806 υῃίΐο 8, γγχὰ ΓοΠπκὶὺ 81] ἔγθοὶν ἴο {πο ιλ. Απα ποιῃίηρ Βογϑοῦ 8881} θ6 γονοκϑά ἔγομι 
87 {818 τη6 ἔουί ἢ ἔογ αὐυθσ. ΝΟΥ {πῃ γοΐουθ 866 ὑπαὺ ἐλοῖε ΤΆ 6 ἃ. ΘΟΡΥῪ οὗ (686 ἐῤέηφε, 

ΔΩ͂ Ἰοὺ ἰὺ Ὀ6 ἀο]νογθα ὑπο Φοπαίμδη, ἀπ Ἰοὺ 10 06 ῥΙδοθα 5 ἀρομ {86 ΠΟΙΥῪ πιουπὶ 
ἴπ ἃ ΘΟΠΒΡΙ σΠΟΙ1Β Ρ]8466. 

88 Απά νθη (860 δ᾽ Κὶηρ Το ΓΒ ΒΑῪ ὑπΠδὲ [86 Ιαπα νγα8 αυἱδὺ Ὀοίογα πὶ, δηθὰ 
ἰλαέ Ὧο τοϑβίβίδῃοθ γγἃ8 τη θ᾽ ἀραὶμβῦ Ὠΐπὰ, ᾽6 ἀἰβομαγρθα “5 411 ᾿ἷβ βο] ἀἴθυβ, δ᾽ Ἔνθ υῪ 

όσα. 16-19. - 1 Α .Ὑ. : (616 ἴο Ὀ0 ἀοέοπἀοά. 3. 7ο0γΣ. 8 Κίηρ Ρ. ε16δο. 4 ἂλγ αἢεν. δ [9 
(Ετίτσχκομο σϑοοῖτνοδ αὐτοῦ ἴσοπι 111. Χ. 28. δὅ2. 81]. ; ἐσ. γεε. οσαὶ δ). 9 οῃδ οὗ δῃοίδος (1ἰ}., ὃν ἑλοδε ἐπ ἐδλε ξσιχγοπρλοίάε). 
1 Ἂν 18 τπῃηοδ δ. δ τεϊχιιοὰ. 

ον. 20-28, -Ὁ.Α. Υ.: 086 Ββδτιθ. 10 1ηὴ, Σ᾽ (βΚοὸ (ἐκπολεμῆσαι) 6 ἴΟἾΟΣ, 12 ΤΏοΩ,,... Ὀπκοῦὶγ Ῥόσροῦδ. 
18 ΟὟ) ΡΘΟΡΪ6. 14 τονον : Ἡγλεγοο  Ἡ ΏΘΩ Ὧ6 Βοδγά. 16 απὰ ἱπητηθαϊδίοθ! Υ χοπιονίης, μ6. 16 {πὸ ον; (8ε ποτὰ 
ἄκρᾳ ἰκ κἴτίοκου οὔὧὐ ὮΥ ΕΥ̓ ΣΒΟ 9 δὲ ψδη(ίης ἴῃ 111. Χ. 28. δ2. Δ1.), θὰϊ δοῖθ δηὰ βρϑδᾶκ νυἱτ Ηἰπιὶ δὲ Ρ. ἴῃ κτοδὲ μμδδίο. 
Νον στ 6] θα. [{Π Ὀοδίορο ἐξ σε, 18 ρογίαΐῃ οἵ. 
οι. 24-26. ---19. Α. Υ.: ογιῖδ ὮΘ. ψ9 ἀἶνϑι ὑσοδοηὶδ (ξένια, ᾿. 6., κυϑεὺ- αἰ 5). 51 ΟΣ 6. 5 ἐλουρὴ οοτίαϊῃ 

ὉΒΚΟΑΙΥ γπεπ οὗ ἐὴθ ΡῬθ0}]}9 δὰ τωδάο.Ό. 33 γεύ. Ἢ ρῃἰτοδβίοι. 326 δὰ ἀοῃθ Ὀαοΐοχο. 
ὕοτα. 217-29. -- 5.Α.ΥΓΥ͂. : ονπιῖς ΠΟ. 21 ([μἐἔι., " ἐδο ἱρὰ »τἱοαίμοοὰ ἐο Ἀἷπι.᾽"}} Σ6 41} πὰ ΟΠ Οτα. 39 ξοτοὸ δίπ 
Ῥτο- δ 6 ης9 (ἐποίησεν . . .. ἡγεῖσθαι) δὅ0 ΛΔ (τῶν) ομϊοί. 81 ΤθῃΏ. δὅ5 ογιϑ οἵ. 82 ΠοΥοχΣΏ χη οτ ἐδ Ἡῖ ἢ ἐδ 
ΘΟΌΒΙΓΥ οἵ 8. (806 Οὐη1.). 8ὲ 830. 8δ οἵ, 

γε. 81-84. --886 Α. Υ. : βΒοῃὰ γοῦ λεγε 8... .. ἀἰὰ τυσῖ ἴθ ὑπίο οἿἿΚ δου. 81 χηϊσὐ 660 {ΐ. 88 Δἰς (τῷ. ἤΓ9 ὃχ. 
40 ῬΘορ]βθ. 41 ΚΘΟΡ σογϑηδηία ] ἢ. 42 οἸΤΑ Σὰ 8. 45 οηιῖίς ὈΟΓἢ (τε). 21}. 45 ΟΥΘΣΏΣΩΘΝ δ οὕ, 
46 [δαὶ τὸ (βϑθο (οηι.). 41 (ἢ δΟΌΒΕΥ οὗ Ά. 48 (σνγκυροῦντα. Οτο οἵὗἁ Ὠϊο ἀοτίνοα τησδηΐη ρα ἰβ ἐο ὃθ εονείροιις ἰο. 
ΠΡΟ ΒοσΟ ἴῃ πο ΧΧ. δὲ Νυμῦ. χχχυ. 4. 80, ἰοο, ΡοΙγΌ. {ἰ1. ὅ9, 7.) 409 ΒῸΣ. δ ἢ, ἰποιορὰ οὗ (ϑοο0 Οδι".) ἐδ) 
ῬΟΥΣΩΘΩΐδ. δὶ κίηρ γϑοοϊγοὰ οὗὐὕὨ. δΖ δζέογοίίϑ ουὖἱ οὗ ἴδ ἦτ! 5. δδ οὗὨ ἔγοθ8 (ἀκροδρύων). 

ΜεΙΒ. 856-87. -- δα ἃς, Υ, : Απὰ αὐ 70᾽. δ ογῃἵίς ἵἴτοτῃ (Πἷδ τἰπη6 ΤΟΣ. δ6 μογίαἰπίηρ. δὶ 86 8160. 88 ὁχοντα 
ἐαχεδ, Ὑ  ἰσο ἃ δτο ἀθο. 88 Αἰβοθδιρβο ἔμϑῖα οἵ ἐλέει 81}} ἴον ἐλεῖγ το οί (ἑπαρκῶς παρίεμεν. τὶ ἰξδοδο δἀορίδ ἐπαρκόσο- 
μεν ἴτοτῃ 11], 28. δὅ. 4].; Χ. 44. 11., ἐταρκέσωμεν) 50 βῃηῃ Βοί. 

γον. 88 --Ο Ὁ Υ ; Αἴνος "μΐ6, θη. 652 δου ΔΔΥ. δδ Ζοχοϑδ. 



1 ΜΑΟΟΘΑΒΕΕΒ. δῶ29 

086 ἰο ΠΪΒ ΟΥ̓ ρ͵466, Θχοθρὺ {86 ἔογοίρτι ΠΘΓΟΘΏΓΪ68,}2 τοι 6 Πδα θη] δ 64 5 ἔτοτῃ 
89 (6 :8168 οὗἩ (Π6 ΒοαύμΘ ; δηᾶ ὃ 411] [ῃ6 Τοτοθϑ οὗ ἢἷ8 δίμοσ μαιθά ἢ. Βυῦ ΤτΥρθοη 

788 ΘΑΓΙΘΓ δὴ δαπογοηΐ οὗ ΑἸθχδηῖογ: δηα θη ἢ6 βανν ἰπαὶ 411] (ῃ)6 5ο] 168 ὅ 
ΤῊῸΓΙ ΓΘ ἀραίηβί Πϑηχθίτί 8, 9 δ ϑηῦ (0 [πϑ]οῦ ᾽ (86 Αταδίδη, ὑμαὺ Ὀτγουρκὶ 

40 υρ Απιϊοομιιβ [Π6 γουηρ βοὴ οὗ ΑἸοχαημάθσ. Αμπὰ [θ ὃ δύ Β0ΥΘ Ὁροὴ ἢἰἶπὶ ἴῃ ΟΥΘΡ 
ὑπᾶῦ ἢ6 τοὶριί " ἀο] νοῦ Ὠἶπὶ ἰο Βΐπι,.}0 {πᾶὺ ΒΘ ταϊρῦ τοῖρτι ᾿ς 8 ἔαίμθτ᾿ Β βίθδα. 
Αμὰ "2 Βο (014) Ηἰπι 411 13 αὶ Ποπιούγί 8 ἢδΔὰ ἄοπθ, δηὰ οὗ [π6 Θη μα ΠΟΥ͂ ψ ΒΙοἷι Πἷ8 801 16 Γ8 

41] ἴ610 ὑονγαγαβ 15 τα ; διθᾶὰ 6 τϑπηδϊηϑᾶ ἴπογ 1" ἃ Ἰοηρ βθβϑοῆ. ΑἈπὰ 1 Φοῃδίμδῃ βϑηΐϊ 
ππίο {86 ὁ Κίηρ Ὠοιιοίγίαβ, ὑπαὶ μ6 σου] σϑίλονθ ὕμοβο οὗ (Π6 ἔογίγθθβ ἔγοτῃ 17 “6- 

42. τυβαίθτι, δηα {Π086 ἴῃ (ἢ. βίο ο]48, Ὀδοϑι86 15 (πον ἔουσῃῦ ἀραϊηβί [βγδθὶ. Απα" 
Βοιμθίγ 8 βθηῦ φηῦο «Φοηδίμδη, βαγίπρ, 1 Μ11 ποῦ ΟΠΙΥ ἀο [μιἷ8 Ὁ (Π66 δπά (ὮΥ 

48 παύου, Ὁ Ὀαί [ ψ|}} Εν ΒΟΠΟΡ ἴΠ66 δὰ [ΠΥ παδίίοη, ᾿ἴ Ορρογία! Ὑ βοσνθ. ΝΟΥ͂ 
ἐβογοίογο ἔποὰ τὴ]! 33 ἀο ν:6}], 1ζ ἰῃᾷοὰ βοῃα π|ὸ τῇϑῃ (ο ἢ 6]ρ τὴ6 ; 52 0. 411} ΤΥ 80] 16 18 

44 Ὦδνο γονοϊίθα. Αμὰ 33 9ομδίμδη βϑηῦ Ἀἷπὶ ἔπγθθ ἱβουβδηα να] δηΐ “5 θη απο Αηἰ- 
45 οὁο[}; δπᾶ {Π 6 Υ τγοηί 35 ἰοὸ {π6 Κίηρ, δῃὰ 1Ὁπ6 ΚΊηρ' νγᾶ8 υόγν σ'δα οὗ {π0ὶΓ σοταΐησ. Απά 

(86 ᾿πμδθὶ δηΐ8 οὗ (Π6 οἰνγ “ὁ σαι μογϑα ὑμθιμβο]νθ8 ἑορσϑίμογ ἰηΐο {1Π|6 πηϊάβύ οὗἉ {Π6 οἰΐν, 
ρου Ἶ δὴ Βυηάγοα δὰ ὑνγθην ἰπουϑαπα πῆθῃ, ἃπα ψου]ὰ ἤᾶνο δ]δίη ὑδθ Κίησ. 

46 Απὰ 35 (Π6 Κίηρ δα ἰπίο [86 ραϊδοθ; δῃηά ὑπ6 ἱμῃβ ἰ ληῖ8 3. οὗ ὑΠ6 ΟἸ(Υ ΤΟ ροββθβϑίοῃ 
47 οὗ 186 βίγϑοίβ ᾿ οἵ {86 εἰζγ, ἀπὰ Ὀθρδῃ ἴο ἤριῃι. Απά 51 τ06 Κίηρσ 6816 οἡ “5 τ86 6 νγ8 

ἴο0Γ ἢθὶρ, δῃὰ ὙΠ Ὺ 8886:  }]6 ὅδ ἀπο ᾿ἶπὶ 81] αὖ Θῃ09 ; δῃὰ ὑΠ60 αἰβρογβθα ὑῃμϑιηβον 68 
81 δ οῃδθ ἴῃ Ὁ (6 οἷν : δῃᾶ Π6ΥῪ 3 8]6 7 {μ8ὶ ἀΔΥ ἴῃ (16 οἰὐν δρουῦ δ6 8ὴ Ὠυπαγοά 

48 (μουβαπὰ. Απᾶ δ ΓΠ6Υ 8οὺ ἢγο ἴο ὅ5. 1Ἀ6η6 οἰΐγ, δῃᾷ ἴοοῖκ ὃ ΤΏΔΠΥ 8ρ0}}8 {πὶ ἀν, ἀπά 
49 εανϑα “2 (Π6 Κίηρ. Απά σψῇθὴ (}16 ᾿ἸπΒΔὈ  Δη 18 “ οὐἨ (86 ΟΥ̓ βὰν {πδὺ {86 ὅθ ν))18 δὰ 

δοῖ ροββοϑβϑϑίσῃ οἵ {863} οἷἵγ δ8 {86 0ὺ πουἹά, ὑποὶς οουσαρθ σαν οαυΐ ; “ὁ δηα “' Π6ΥῪ 
ὅ0 οτγἰθα 88 βαρρ!ϊδηῖβ ἰο {86 Κίηρ, "ὁ βαγίηρ, αταμύῦ 8 ρθ8οθ, δὰ 1ϑὺ (86 “96 )78 οθ88θ0 
δῚ1Ὶ Προ ἀραϊηϑὶ “ὁ ὰ8 ἀπὰ (Π6 οἱΐίγ. Απᾶ “ ΓΠΘΥ͂ οαϑὲ αὐγὰ {πον ἢ θΆροηβ, δη 

τηλὰθ ρθ806. Απᾷ [86 6 νγὺ8 ΓΘ Ποποτθϑα ἴῃ (16 βρῆ οὗ ὑπ Κίηρ, δπὰ ἰῃ [Π6 βἰσᾷιΐ 
οὗ 411 μαι σχεσθ ἴῃ ἢἷ8 σϑαΐτα ; δῃᾷ Π6 Ὺ γοίαγηθα ἴἰὸ ΨΦθγαβα θα, μανίηρ στθαῦ 8Ρ0118. 

δ2 Απά (86 " Κίην Ποιλϑίγϊβ βδῦ οὴ {6 [ἤτοπο οὗ δἰ8 Κἰηράοπι, δῃὰ (6 ἰδ α νγὰ8 ααϊδὺ 
ὅ8 Ὀδοΐοτϑ εἶτα. Απὰ ἢ ρτονϑᾶ ἴ]86 τϑβϑρϑοίίηρ δ 4}} (μδὲ 86 ργοιηϊβοά, δ ἀῃηὰ ϑϑίταπροϑα 

Βἰπι861ἢ ἔσο Φοηδίμδη, δπᾶ τοραϊὰ τὰ ποὺ δοοοσάΐϊηρ ἰο δ5 16 Ὀθηῃθῆΐβ τυ οἢ ἢΘ 
44 τϑοοϊνϑα οὗ τ, δπα ορργαββϑα ἷπὶ ὅδ ΒοΓθ. 

δά Βαϊ αἴϊον {8 Ττυρμοη σϑίυσηθά, δ᾽ δηὰ τ ἢ ἶπὰ 86 γουῦπρ' Ομ] ἃ Απίιϊοσδυ ; πᾶ 
δὅ 86 Ὀϑοϑηλθ Κίησ, δηα ραῖ ὁ ἃ ὁγόνη. δ Απαὰ ὅδ {Π6γ6 σα μογθα αηΐο ἷπὶ 411 [6 τχθη 

οὗ νχασ, σοι Ποιμθίγιαϑ μια ἀἰβομαγρθά. Ἶ δηα (ΒΘ Υ ἰουσῃῦ ἀραίηβὺ Ηΐπλ, δπα 6 ἢθα 
δ06, δ7 «πὰ νγαβ- γουϊθά. Απα ὅ8 ΤτυρδΒοη ΤΟΟΚ μ6 Θ᾽ ρηϑηίβ, ἀπὰ οη Απθίοοῆ. Απά 

186 8 γουηρ Απίϊοοϊβ τγοῖθ ἀπο Φοπαίῃϑη, βαγίηρσ, 1 σοηῆγτῃ ἴπΠ60 ἴῃ ἐμ6 ΠΙρἢ 
ῥτϑϑυποοᾶ, δᾶ ἀρροϊηΐ [Π68 ουνδὺ “2 176 ἔθ. ρῥτον ΠΟ68,"} Δπα {Ποὰ Β84}0 ὉΘ ΟὨ6 “᾽ οὗ 

δὅ8 {μ9 Κιηρ᾽β ἔγῖϑπ8. ΑἈπαὰ ὅ5 ἢθ βϑηΐ ἢΐτῇ ἃ βϑυῦυϊοθ οἵ. σου], δῃηὰ σὰνϑ ᾿ἷπὶ ἰθᾶνθ ἴο 
δ9 ἀτίηῖς ἰὴ ρο], δπμά ἴο ὃὉ6 οἰοίλδα ἴῃ ρυτρ]θ, δῃὰ [0 γγϑδγ ἃ ροϊάθῃ θυ. Κ]6. Ηΐβ Ὀγοῦμοῦ 

Ὕον. 89. ---Τ . Υ, : εστίαἷπ Ὀδδδ οὗ δίσϑβηζοῖθ. 3.καϊβοτθὰ.:Ό ὅὃὅὃ πδθζοίοτσο (δ060 (Ὁ;».). ὀἔἧἔΕ ΜΟΓΘΟΥ͂ΣΣ ἐπ 619 τζδἃ8 ο" 4 

Ττγρῆου, ἰδὲ δὰ Ὀδεθη οὗ ΑἸΟΧΔΉ ΟΥ̓ μρασὶ δίοτθ, 80 δοοίῃβ.0 δὅ δοιί. 6 οηιῖδ Ἀ6. 1 δἰτηδίουθ (1 σοδὰ τὰ 

[86 το [ἡ οἹῦ οὗ πο Ὀοεὺ Μ535, Τλὸ Σ. ῬΥΟΡΘΌΪΥ ὁδιο ἤγζοια ἴ.6 ργεοοάΐϊῃρ νοτζά). 
ψοτκα. 40-42. -- 5. ΑΥ̓͂. : ογεῖές Ὧδ. 8. μίπ| ἴο. 10 εἶτ ἐδὲΣ ψομης ΔΑ» οολ. 11 ογμίία πὰ, 13 ἐποσοῖοτϑ 8]}. 

15 ΠΟῪ [5 ζῃ6}} οὗ ὙῈΣ ὙΟ6ΤΟ Βὲ πη (Υ πὶ. 14 016 86 ζϑοιιδίηθαά. 16 ἴῃ [δ9 τπιϑϑῃ εἶσ. 16 ογμέίδ (Ὠ6. 

1 οαδὲ.... ΟἾΝΟΣ οὐ οὗ. 18. αἰεο ἴῃ 'χθ Τογ το 5866 : 207. 1 8ο.. Ὁ ροορΐο. 

γογε. 453-45. -- ΑῸΥ. ; δε. 35 (Β τί σδοθο τοοοίγοῦ μοι ἤγοιῃ 111. Χ. 28. δὅ. ε]. ; ἐασχέ. γος. ομὶ 8.) 38. (οχεθ8 

81. ξο)9 ἔγομι 4. ὕροιυ [δ]. Ὁ βἰσουᾷ πιϑὴ (566 Οὐη1.). 8 ψὮθ. ὉΏΘΥ ΟΔΙΩΘ. 395 Ἡονῦοἱὲ ἴον ἰπδὺ ΟΙΘ οὗ 
πο οἱἷγ. Ξἔ (ο ἴδ6 ὩθΡοΥ οἵ. 

Ὕοτε. 46-48. --- ΒΊΑ. : ὙΓδογοΐζοσθ. 30 οουχί, Ὀαὲ ἐπ ογ. 8ὺ Κορὲ ἐδ ῥδαβδβοθ (ςΐ. οἱ δίοδος, (6 ΟΧΧ. δὲ ϑουὺ. 

χὶι!. 16: 2ον. τἱϊ. 34; 14. χὶ. 16; ψυάϊεδ γἱ!. 22). δι ΤΏρη, 82 0, 88 τἃὮχο 6810, 8ι φηὰ [86 Απἰΐος ΒΪ 815] 

ἀϊδροσπίης ἐμοισϑοῖτοα, ἐβτοιἢ (τί ἔχβοῖο δἰσί κο8 ουὔὐ πάντες ἅμα πὶ ξῃ 1Π|.. Χ. 28. 44. δ2. 4].). 8δ ργεῖῖς δὰ ΠΟΥ 
(3 ἐδο σον). 86 (ὁ [Π6 ΠΌΠΩΌΟΥ οὗ. 51 ΑἸ]μο. 88 0. 89 καϊ. 40 ἀοϊ τοροά. 

γοτνβ. 49-81. --Ὰ. Υ.: 850 ὙΠ ΘΠ ΓὮΟΥγ. 43) χοὶ 6. 48 τῶ δυαίθ. 44 ἡ οσοΐοσθο. ὁ τρδᾶο βιιρρίἰοδέίοη 0 
ἔδο κίηφ δηὰ οσίοὰ. Φ ἔγοιι δεδϑδυ εἱς. 41 ΠΣ τὺ. 48 ΟΗΪΥῪ ἰδ διίϊεϊϑ ἰῃ ἴδ ατϑοοῖς. Τὴ Απθος Βίδη8 Β7Ὸ 
ταϑϑαΐ. 

ΨοΓα. δ2, δ8. --- 9. Α. Υ. : 80 Κίηφ. 589 Νογογί οὶ ο88 Ὧ6 ἀΐκδϑση]οἃ ἰΏ. δ᾽ ΟΥΟΡ Ἦ6 δρδῖο (ἰδ. “' ἢ ζα] εδοὰ 4}} ἐδ ηχε 
88 ἸΩΔΗΥ͂ 88 ἢ0 5δ[ἃ ᾽᾽). ποῖτηον σουγαρθα 9 ἀτρὶι' ἀεεοτάϊπε [0 (κατά). δδ Ὀπΐ ἰσου]9 ὨΪπ σαγψ. 

Ψογρ. δέ-δ7. --δ΄ ΑΟΥ. : Αἴΐξος ἐπί τοϊπτποὰ θ. ὅδ πῇο τοϊκιποά, δὰ 88 ἐγονηθὰ. 88 θη. δ μῃξΥΔΥ (111. 
22. 44. 62. κἹ]., ἀσεσκοράκισεν, ε΄: 07 ἱξετίῖψ, ἰ. «., δοπὲ ΟἿ ἰὴ ἀΐδζτιδςο). 86 δεγιοίγίμδ (αὐτόν), το ατηθά 8 Ὀδοῖς 
διὰ 9. ΜΜοτγθονοσ. δ Αἱ ἐδὺ ἐπ|6. 99 γμίον ονὐοξ. δι. κονοσβηοηίδ. 88 [0 Ὀ9 ο5»6 (1ἰ0., 4πα ἐλαὶ ἐλοιυ 
δε ο΄). 

Ῥοσα. 6δ8-00. -- 5.4. ΥἹ. : ὕρου ἐμ |4. Φὲ χοϊ 68 γδϑβ6]6 ἴο ὕο ϑοσυοὰ ἴῃ (11.. "' κοϊθῃῃ: γοδθ615, ὩΔι)ΟῚΥ (καί), 8 885. 

8ὲ 



580 ΤῊΕΒΞ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ΘΙΠΔΟἢ 8180 ἢ6 ΔΡροΙΪη θα τα  ΠΠΑΤΥ σΌνΘΤΠΟΣ ἴγοῖὰ [86 ΙΔ. οὗ ΤὙΓΕΒ ὑπίο {πὸ Ὀοτ- 
60 ἀοθγβ οἵ Ἐργρί. Απᾶ 5 ΨΦοπαίῃδη σϑηὶ ἔοι, δηα ραββθα οὐδὺ {Π|6 Υἶνοῦ, ἀπᾶὰ {ὨγοΌΡἢ 

1Π6 οἰ168,5 ἀπὰ 8]] {π6 ἔογοθβ οὗ ϑυγῖα σαί μογϑα {ΠϑιβθΊ γ688 ἀπίο Ηἷπὰ ἃ8 8|]165 ᾿π ὙΓΆΓ ; ὁ 
61 δηὰ ψῇῃθῃ 6 οϑιηθ ἴο Αβοβϑ]οη,ὅ ἔΠ6Υ οὗ ὑΠ6 οΟἰἐγ τοῦ μἷπὶ τ Βοποτβ. Απὰ Β6 ἀ6- 

Ῥαγίθα ἔσο ὑΠ6πο6 ἀπο ὅ8Ζᾶ; δηα Ἷ ἰμογ οἵ ΟδζΖᾶ ϑυὶ λΐηι ου. Απᾶ δ Βα Ια 
62 βἷθρθ υαηΐο ἰΐ, δθα θυγηθᾶ 1ῃ6 ΒΓ 8 ὑμογθοῦ ἢ ἤγθ, δπὰ βροϊ]ϑὰ (μ6 παι. Απά ᾽ 

ἴθ οὗ (ἀαζα τηδᾶθ βιρρ]]ολίοη αηΐο Φοπαίπδη, δηὰ 11 Π6 τηδάθ ρϑᾶδθ 1} ΓΒ ΘΙ, 
8πα (Ο0Κ 08 5Β0η8 οὗ {Πδὶγ ομϊθῖ ταθη [07 Ὠοβίαρϑ, δπα βϑηΐ {μι (0 Ψ6 ΓΞ] α. δπὰ 

08 ραββϑᾶ {βγουρῇ {1160 ΘΟΙΠΕΣΥ͂ απο Ὠαδπιάβουβ. Απα 13 Φομδίμδη μοαγὰ {μδὺ Ὠδιμθισ υ8᾽ 
ΘΘΏΘΓΑ 8 δα δ οοτηθ 0 (ὐΔ4168, γγΒ]Οἢ 18 ἰὼ (1811166, τ ἢ ἃ στοαῦ ἔογοθ, ἡ ρυΓροβίηρ, 

θ4 ἰο τϑῖρουθ πίττῃ ἴγοιῃ ἢϊ8 οἷἶἶθθι Απά ἢ6 "δ νοπί ἴο τηϑϑὶ ἔδϑι, δαὶ 16 Ἰοῖς ϑίταοη ἢ18 
6 ὈτγοΟΙμῈΡ ἰπ (Π6 σουμπίγ. Απαῖ ίταοη Θηοδιηροα ἀραϊμδί Βοίμβαγα, δῃᾶ ἰουρὶ 
60 δραϊηδὺ 1ὑ ἃ Ἰοηρ βθᾶβοῃ, δπὰ βῃπί 1 Ὦρ. Απα 18 ΠΟΥ ἀδβίσθά οὗ Ἀἷμπ ἴο στϑηΐ {μ6πὶ 

ΡΘ866, 8η4 6 στδηίαα [ἴ{ ἰο ἴδθπι ; 15 ἀπὰ 6 3 ρυΐ {Π|6πὶ οαἱ ἔτοιι ἴΠ6η66, δπα ἴοοξκ [ἢ9 
ΟἿ οἷΐγ, δῃα βϑῦ ἃ ραγυίβοῃ ἢ 10. Αμαὰ “1 Φομδίμδη πὰ ἢϊ8 δύων “3 ρῥἰ Πα δῇ 11:6 τυδίεσ 
608 οὗ ἀὐϑῃῃθβδγ, ἃμἃ βαυ]γ 35 ἰὴ {18 τιογπίηρ δαἀνδηῃορά 3 ἴὸ {π6 ρ]αίη οὗ Αβϑογ. Ὁ Απὰ 

Ὀ6ΠΟ]4, δ ΔΓΙΩΥ οὗ [ΟΣΘΙρη ΓΒ ὅ5 τοὺ (Πθτ ᾿π ἴΠ6 ρ]δίη ; δῃὰ ὑμ6Ὺ δὰ ]Ἰδ]ἃ δῃ 8π)- 
09 ὈυβῈ 57 ἴον πΐτα ἰῃ 0Π6 τηουπίβ᾽η8, Ὀὰΐ 33 σΔτη6 {μουβοῖν 68 ἴ0 πηϑϑί ἢἰπ).9 Απὰ ὅδ Π6Ὺ 

{μαὺ Ἰδν ἴῃ διιθυβὶ) τοβο ουὖῦ οἵ {ποὶγ ρδοθβ, δ᾽ δηᾶ Ἰοϊηθὰ Ὀα.116.0 Απᾶ Ὁ 4}1 [δὶ 
70. ψϑγθ οὗ Φομδίμδῃ᾽ ββ:46 Η64, ποί ϑυϑθῃ 83 ὁπα οὗ [ἢθπὶ νγῦ88 ὃ Ἰοἵϊ, ὀὁχοορὶ Μδι δι ββ {Π6 
71 ὁοη οὗ Αὐδβαϊου δ δηὰ ΨΔυάαθ {Π6 8δοη. οὗ ΟΠ Α]ρὶ,δ5 Ἰοδάθυβ οὗ (06 δύω. Αἀπάᾶϑ 
72 «“ουδίδδῃ γϑηΐ ᾿ΐ8 οἹοῦ 68, δα οδϑὺ θαυ ὈΡΟῺ 18 684, ἀπὰ ργαγϑᾶ. ἀῃὰ ]ιὸ σπορὰ 
18 διτουπα δσαϊηβὺ ὑβϑιὴ ὃὅ5. το ὈΔι116, πᾶ ὃ ραὺ ὑπό τὸ ἢϊρηῖ, δηὰ μον ἤθα. Απάὰπ 

γῇ θη ἷδ οὐ πιθη (Πδι ἢ6α 42 βὰνν ἠλῖδ, [Π6Υ ἰυγηθα ἀραΐη ἀηΐο Βίτη, δπα σψῖἢ κἰπὶ 
74 Ῥυγβαρᾶ ἐλόηὶ ἴο Οδάθβ, 88 [8 88 ὑοῦ σϑτὰρ ; ὃ δηά (Π6Γ0 (Π6 7 σδιηρθά. ᾿Απά {δ οῖθ 

1611 οἵ (6 Τογείσηουβ ἢ τμδὺ ἀν δθουΐ ἔτ ὑπουβαηᾶ τηθῃ ; δπᾶ “δ “ομδίμδῃ τὸ- 
ὑαγηθα [0 6 Γυ88] 6. 

γὶς6,᾽" διακονίαν. ΤἈΪ6 νοτὰ νὰ 8 οὔΐδῃ 80 ὑδοᾶ ΌΥ ΑἸ ΒΘΏ 9.8, δὰ ᾿δ Βο Σοπδοσθὰ ποτ ὉΥ̓͂ ἐδ Ὀοδὲ οτ! εἶς). 1 γηδάθ 
εδρίδίη ἔγομι ἐλδ ρίαςα οαἰοα ΤΟ. 5 ΤΏΘΏΩ. 8 ναεβοὰ ἰὨγου μὮ (Π6 οἰἐοα Ὀογοηὰ [ἢ 6 πδῖοσ (ὴ9 οσὰδε 15 ἀϊοσγους 

ἰῃ πο ὕτοοκ, Το τἶτοσ Φοσάδῃ [8 πιθδῃ).  ὁἍ ον ἴο Βοῖρ λίνηι. δ (Οἵ. χ. 88.) δ ΠΟΠΟΌΓΔΌΪ. 
ψο 5. 61-θ4. --ἴ ΑΟΥ͂. : Εἔτοσι θη 09 6 ταῦ ἰοὸ ὅδζξα, Ὀυΐ. 8 ἩΒοΣοζοσο. 9 (αὐτά αὑτάς, 111. Χ. 28. 44. 41.) 

10 Αἰϊοσγνασὰ, σθθη. 11 οηιῖΣ δὰ. 12 Νον θη. [δ ῥχίποοβ (Εσὶ ὑσθοῦθ τϑοοῖτοα τῶν ἀρ. ἔτοια 111. Χ. 23. 44. δὅ. 
8].) γγοσο. 14 γνΡοοσ. [16 ουὖὲ οὗ ἔθ ΘΟ ΤΥ (50 44. 71. 16. 938. 184. σο. ΑἸαΑ.).. ΗΟ. 16 μῃά. 

Ὕοτη. θὅ-71. -- 11 Α. Υ. : ΤΏΘΩ. 18 Ὀμΐ. 19. ἀραϊγοὰ ἴο ἴδ Υο ρϑδοθ τὶ [ἢ Ὠΐπι, οι... ταη θα ἐμοῦ. 
80 λεη. 21 Δᾳ ἴογΥ. ἽΣ Βοϑῖ, ὑΠ6Υ. Ὧ ἴτοτὰ ΝΏΘΩΘΟ Ὀοιτηθα. 34 [ὯοΥ φαΐ πότ. 36 Νδδοῦ (Ετίίσησμο δὐορίθ 

Ασώρ ἴτοπι Χ. 44. 8]. Φοδερῇ. ὅγγυ. ΟἹὰ Τ1αΐῖ. ; ἐεχί. γας., Νασώρ. μ6 Ἰδ68ὲ Ἰοϊίογ οὗ (6 Ῥγουΐοῦδ οσὰ τγχὧδ ῬΓΟΡΔΌΪΥ (ἢ 
οὐσσπαίοη οὗ ἴῃ σδηρο). 36 τῆὴ9 (9 δτῖ. ἐξ Ἰουμπὰ ἱπ Χ. 23. 64. 98.) μοδὺ οὗ εἰσϑηβοῦδ. 21 ψῖῦο Βενίηρ ἰδ πιϑὴ ἴΏ 
διηθυ δὴ (ἐξέβαλον ἔνεδρον). 5 ογῖίς Ὀυὶ. 39 ΟΥ̓ΘΡ Ἀμκαδίηκι ἀέρι. 80 δο ὙΏ6Ω. 81: (Οἵ. ἰχ. 40.) 85 ογιΐία 
Αμπὰ. ὃς ἑπφοηιμοὴ αὖ [ΘΟ τδὲ8 ποῖ. 84 ογῖίς ἯΔΒ. 85 (10 Οτοοῖκ οὗ Ετ  ἐπδο 9} ἰοχὶ 8 ᾿Αψαλώμον, 86 1Π. 22. 

δ. κα]. ; ἐεχέ. τος., ᾿Αβεσσαλώμον, νοῦ ἰδ 6 ὑδυδὶ ζοσηι ἴῃ ἴπὸ ΧΧ. οἵ ἔμο ΗθΌ. τοτγὰ ζοσ “" Αὔδδ].π."}) 8286. (ΔΙρθὶ 
(ὙὩΐοἢ ἴα δηοῦΠο Σ ἔογπι ΤῸ. ᾿Αλφαῖος. 571 ἐμο σδρίδίῃβ οὗ ἔμ δοδὶ. Ὑδοπ, 

ψεσα. 12-14, --- 88.Α. Υ,: Αἰϊτοσισαγᾶα υχηΐηρ δροίη. 89 6. 40 20 ΠΟΥ͂ ΤΑῦ ΔΎΒΥ. 41: Νον. 42 γχοΐὸ ἤοᾶ. 
45 ἐτέπ ὑπο ἐμοῖσ οὐσ ἰθίϑ. Ὃ66 80 ἐϊιοτῸ "οΓῸ δβἰδίῃ οὗ ὑ.6 μοδίμϑῃ. 46 πι. 

ΟμλΡτεε ΧΙ,ῖ, 

γεν. 1. Τῇ νἱϑουν Ὦθγο ἴδκθη οὗ Ριοϊοπιν αἀ.-| Ὑογ. 8. ϑβοϊθυοία ὉΥ [780 βοαᾶ. 80 ηδηπιϑᾶ ἴὸ 
ἔοτβ ἔγοτη παῖ οὗ [λ}]οάογαβ ϑίευ]αβ (οἷ. Μύ)]ογ, 
Ἐπταφηι. ἢ έδι. Οτας. ἢ. Ρ. χνὶ., Νο. 19) πὰ Ψοβθρὶ8, 
ΧΙ. 4, ὃ δ, δεοογάϊπρ ἴο βοτὰ, ΟἹ βοσοπηΐ οὗ Ὠὲ5 
ΓΟ ΙΟΠΒἢΪΡ ἴο ΑἸεχϑηάθῦ ἢ6 σᾶπιθ ὙἱὉἢ ὨΟΠΟΥ- 
016 Τ᾿ Ομ Οἢ8Β δπᾷ δουρηὺ ἴο ΠΗΡ Ὠἷπι. παῖ 
τθδν πἀοοα αν θθῸ ἢΪ5. οβίθῃβὶ ὉΪ6 οὐ͵οοῦ; θα 
᾿νὸ σϑϑ]ν ἱπίθηοα, 88 1ἢ Δἔογ ΓΒ ΔΡΡΘΑΓΒ, ἴο 
σλλ τῃ6 Κίπράοτῃ ἔογ ἢΪπη861}. 

νΩΥ. 5. Τὸ [86 ἰπιοεῦ (Β6) ταῦ Ὀ]ΔΤ16, εἰς 
τὸ ψογῆσαι. ὙΠ 5 νοτῸ 18. 8 1688 5118] ἔογΠὶ [ῸΓ 
ψέγω τπὰ τηθ8ῃ8 ᾿ἸΟΥΆ]ΪΥ 0 πιαζκα διπαίϊετ, Ὀυτ 15 
ΑΙΝΥΑΥΒ τἰβρὰ τ ΘΓ ΡΠΟΥΟΑΙΠΥ, Ἀπ ΠηΘΘΏΒ ἰ0 ἰθ58θη ὧν 
ουϊί τεροτῖ, ἰο ἀἴδβραγαφε. Οὐάά. 1Π1. 28. 64. 74. 106. 
τολα ψογίσαι ἴτοιμῃ ψογίζω. 

νοι. 7. ἘΠουΐβοσυαθβ. ὙΤῆΐβ γἶνοῦ ἐοτπιοᾶ ἃ 
ὈΟῸΠΠΔΑΤΥ 1ΐπ6 Ὀούννοθη ϑντία δπὰ ῬΒοωηὶοῖαΊ. [ΐ 
ΠΟΥ͂Ρ ὈΘΑ.8 [ἢ 6 ΠΆΠΙΘ οὗ Λίαλτ-οἰ- οδεγ. ΟἿ. χὶϊ, 20. 
10 18 Ὁ ΝΘΡῪ 8118}} βίσοδπ ἴῃ Βυ 6 Γ, Ὀαὺ ἰπ ὙΥΪ ΠΟΥ 
ὈδοοΟΙη68 ἃ ἰαγρα δῃὰ δυ ϊ σίνοσ. 

ἀἰδιϊηρι θῇ ἰδ ἔνοιῃ ΟΥΠΟΥ οἰτί68 ἐου πα θα ὈΥ ὅϑ6]θυ- 
ουβ ΝΙΟΔΙΟΥ ἃπα 5: π] τὶν παπιθὰ. [Ὁ τγϑϑ βἰδα- 
αἰἴοα ποῖ ἔδυ ἔγοπη ἴῃ6 του τἢ οὗ τΠ6 Ὁτοηῖοδβ, δὰ 
ἴτοιῃ ἔνοϊνθ τὸ ἤξεθϑη πιῖ].8 ἔτοπι ΔηΐοςὮἢ. 

νεγ. 10. ἘΌῸΣ Ὧ6 δου ἴο δῖαν τωϑ. Ουγ 
ΔΕΓΠΟΥ ΒΟΘΠῚΒ ἴο ΣΟΡΓΘΘΘΩ ὕηδὺ (818 ψῶϑ 8. δ Ρ]6 
γϑύθηβθθ οἡ ἴδε ρᾶγῦ οὗ Ῥιοϊθιαγ. Βαϊ Ψοδορῇῃϑ 
Δηιΐφ., χὶ!. 4, 8 6) δἰαῦοδβ ταῦ ἃ ἑδνοσχὶῦθ οὗ Αἰοχ- 

ΔΏΘΘΣ, 8 ΠΟΙΆ Ϊη Αππτηοηΐπβ, μδὰ γ08}}ν δεϊοιηριοα 
ἴο ἈΞϑαβοεϊηδῖθ Ῥιοϊθγ. ΟΥ 1ών., ριϊ., σἤδρ. 1. 

γεν. 12. ΟΡΘΩΪΥ κπόν. [|ν͵λμῤλῪγῪ 8 τηδίϊογ οὗ 
ἔδοῖ, ἢ6 τη ῃ8 [0 ΒΔΥ͂, Ὀοΐοτο, δῦ [ἢ σῦν οαϊδοῖ οὗ 
ἢ}5 οδιηραίρη, δηὦ ΠΟΥ͂ ὈΘΟΔΘ ΟΡΘΪΥ Κποῦσπι. 
ΝΟΙΓΠΘΥ [η6 βοσουηῦ οὗ ΟὟΥΤ Δι ΠΟΥ πο ἴπδῖ οὗ 
Φοβορῆμβ, το ο]ονγα ἴῃ ἴΐ6 πιδὶῃ Πού Γαδ δὲςο- 
αἰιϑ αὖ ΓΠΐἷθ ροϊηῦ, ὁδ Ὀ6 σοῃἰἀοτεα ἔγοο ἔσοπὶ 
ὑτο)ααΐοθ. Τὰ οὴθ τορσγϑϑοηῖβ ΑἸ Χ μον ἴῃ ἴοῸ 
ἔλνογῦο ἃ ᾿ἰχῦ, τ[π6 οὔποτ, ῬιοΙθπιν. Οτγίπη [118 
οἰδιϑοίθγίζοδ [06 Μ8016 ταδίίον ((Ὀτ., ἐπ ἰοα.): 



Ι ΜΑΓΟΑΒΕΕΝ. 

“ΝῸ ἀουδὲ ἢα πηάογίοοκ [6 σΑπηραὶρ ΒΡΟΚΘη 
οὗ υπάογ ἴῃς συΐβα οὗ δεϊίπρ᾽ 45 4}}ν οὗ Αἰθχδηάθγ 
(1 Μᾶδςο. χὶ. 1), Ὀπὶ τὶ ἢ [ἢ 6 ΓΘΑ] ἰπτϑητίοι οὗ γθοου- 
ετίπρ Οα16- ϑγτία (ΠΙοάοσιδ), απ δεδιιγίρ, ἴο ἷπη- 
86] { 1τ1η6 δεῖ] ἀοπιΐηΐοπ οὗ τΓ86 τοιπδίμαον οὗ δυτίδ. 
(ΕΒ ͵8 ὑΡσοπιΐβα ἴο [6 οἰ τ Ζθη8 οὗἨ Απίος ν᾿} τοΐοσ- 
6:68 ἴο )οπιοίτίδ, πιο ηἰϊοποα Ὀγ ΨΦοβορῆτιδ, ΓΟΥΘΒ 
115.) ἘΕῸΓ {πὶβΒ ῬΌΓροΟΒΟ ἢθ τοααϊγοα ἃ Ρ] δηΐ ἴοο] 
πᾶῷ που]ὰ 6 νϑββαὰὶ δηὰ ναγὰ οὗ [6 Ἐργριίΐδῃ 
στόν, Ὑ Π116 Βοϊϊηρ [η6 {10]|6 οὗ Κίῃρ οἱ Θγτα, 
ὙΠΟΓΠΟΓ [18 66 ὨΪ8 Βοῃ}-ἰἢ-ἰανν ΟΥὁ ΤΠ πηοίτῖι8 11. 
ΑἸοχαμάθσ, Ὀδοοσηΐηρ ςσορηΐϊζδης οὗ {}}}8 γίδῃ, 
τοῦς δθουῦ τ[ῃ6 αἰζοπιριοα δββαβδί πδιίίου (}0ε0- 
ῬΒὉ8Β), προ νν ἶσ Ῥιο]δμδπ8 γον ΟΥ̓ ὉΠ|6 τη 88 Κ 
δηά οσδπι6 ἴο 8η τηδογείαδηαίηρ τι ἢ 1)οτηούχί 5 Γο- 
Βροοῖηρ, ἴΠ6 οραΐϊηρ οὗ (6. δ γτία, δπὰ ρ᾽ανθα ἢΐβ 
τόϊε αἱ ΑἸκίοςἢ, οὗ νος ἢ ΦΟΒοΡ ἢ 8 ΒρεΔ Κα." 

ες. 16. ὅνδε οχαϊίθᾶ. ΤΙΝ πῦΔῪ ᾿ηθϑῃ : " Ηδ 
δαἰῤῥαϊηοά το πο Ὠΐοδὶ ἀορτοο οὗ ρον 6Γ,᾽ ΟΥ̓“ ὯΘ 
ὑμὴν ΠΙΡΉΪΥ οαιθοπιοὰ." 6] ῥγοίεσϑ [Π6 ἔΟΓΙΏΘΣ. 

. ἢ, 8. 
γεν. 17. Ὠϊοάοχιιβ᾽ δοςουηῦ 8 (Μ.]1ον, δυσρφηι. 

Ἧι. Οτας., ἰὶ., ν. χνὶ., Νο. χχὶ.) [παῖ ΑἸοχδηάοῦ 
ὙῸ5 Ἰγυἀογρά ὈΥ ὕπνο ΟΠΟΟΥΒ ΠΟ δοσοπηρϑηΐϊθα 
ΐπὶ ἧπ [εἰ8 ἢ ϊ, 18 ΤΘΟΟΙΏΡΘΩΒΘ [ὉΓ 8 Ῥϑγάοη 
Ῥγοπηἶδοά ὈΥ )δπηοισῖι8 1]. 

γον. 18. θᾶ τ᾽Ἀ})6 {μἱτὰ ἅδγ. ΟἿ. Φοβορῆῃβ 
(Απιΐφ., χὶϊ. 4, ὶ 8), Ρο]γὺ. (χ]., χ᾿.. 1), δὰ 1ν. 
(ριι., 1.1.) ΦΔοδορἢ8 εἴαῖοβ τπδὺ ῬΙΟΪΟΙΩΥ 8. ΠΟΥΒΘ 
Ὀδοδπιο ἐγ θυ οα ἀπτίπε ἃ ὈλΓ0]6, Ὁ. ΓΠ6 τοϑῦ οὗ 
8} ΘΙ ορ πξ, [ἢδὺῸ Π6 ναὶ [σον ΓΟ ἰΐ, ΚΟΥ ΘΤοὶ] 
πουηάρα ἰπ 1[Π6 Ὠρδὰ ὃν ἴ[ῃ6 ὁπϑῖην, δὰ οἦἱν νἱῖ 
ΔἸ ΌΥ 88 τοβδουθὰ Ὁν ἢἷβ ὈΟΔΥ - σιιαγὰ ; δπὲ 
δὲ διέθου Ἰνίηρ ὈΠΟΟΏΒΟΙΟΌΒ ΤῸΓ ἔουΣ ἀδγ5 Π6 δ6- 
ΘΒ 16 ΠομΒΟΙΟΏ ΟἹ ἴἢ 6 ἤέτῃ, απ ὰ βανν τ} Ρ]ΘΑΒῸ ΓΘ 
ἐδο Πποδὰ οὗ ἢὶβ ΘΠ ΘΏΥ, νν ἢΐο ἢ 88 ἐμονη Ὠΐη. 

ον. 20. ΤΠ ρμαγγίβοῃ οὗ ϑυγίδη βοϊΐθσβ ἴῃ 
οτι μα]  π Μ͵Δ8 ποῦ ΠΘτγοΐοσο ἱποὶ ἀρὰ ἴῃ τ. βίαίο- 
ταθηῖ οὗ ἴπΠ6 180}) Τ6 ΓΕΘ. 

γοσ. 22. ᾿Ανα(εύξας. Τῆι. λαυὶπο ψγοζοα ερ. ΟἿ. 
1 Ἐξάγδβ ἰΪ. 80, ν᾽. 61; Δυάϊῃ χνὶ. 2]. ΤΊιθ 
ΜΟΓ 8 4180 ϑθἃ οὗ ΔΠ ἉΓΙΟΥ ἤθη ἰδ ὈΓΘΑΚΒ ὉΡ 
ἰῦ5 ΘΠΘΑΠΙΡΠΙΘηῖ, δπαὰ ΦΟΒΟρἢ 8 ἢᾺ5 80 ππάογβιοοα 
.ἴ[8 180 66, δ᾽ "που ὴ ΟἸΘΑΤΥ τὶϊμουας βυδὶοϊοπί 
στοιπά. 

γον. ῶ6. Αβδ Βὶβπ υσϑάροθδδοσε. ΑἸοχϑπᾶογ 
ΒΑΙΔΒ κῃ ῬΗϊοπιοίοσ. .- 

γον. 272. σομβττοσϑᾶ, ἔστησεν. ΟἿ, νἱΐ. 9, 29, 
χ. 69. 

Ναγ. 38. Απᾶ [86 ἴὮγ6ο6 ἐορδυοδίθα οὗὉὨ ββδσωδ- 
τί. Ασοογάϊηρς ἴο ἴπΠ0 ατροκ ἰλ6 ἑἦτεο ἰορατοἠ!ϊφδ, 
καὶ τὴν δαμαρεῖτιν. Ἰζ 18 ποῦ ΘΑΒΥ ἴο ππαἀογϑίδης 
Ὑ ΠΥ ΔΦοπαῖπαη Βηου]ὰ ἱποὶάα τπ6 μδιοαὰ ϑαπιαγία 
ἴπ ἢ8 γϑηποδῖ, [ἢ ἔβδοῖ, νν ἢ }]6 16 τοδαϊηρς δἰνονθ 
Βίνοη ἰδ ἔουπά ἴῃ 4]}} [6 ΜΆ8., 5:}}} 10. 158. ρ]αίπ! 
1πδὺ ἰδ ἴ5 8186, δηὰ ἴὸ 6 οογγοεῖθα ἔτοπι χ. 30 
ἈΠᾺ νοῦ. 84 θεῖον. Τῆθ ὈΥΙν] ) ορο ἤογο δϑκοα [ὸχ 
μα ὈΘΘῚ ῬΤΟΙ ἶβοα ὈΥ Π)οπηοίτ 8 1., θὰ: το)θοϊοὰ 
ὕν [Π6 δονβ. [0 18. ποῖ ρουμβί}]6 ἴο ἀθεϊὰθ ἔγοπι 
ἴπ6 τοχῖ ψΠοῖμογ ῃ6 ὕπγοο πυμάγϑα τα] ηΐ8 ΠΟΙΘ 
παν οὗ νγοσε ἴο Ὁ6 Ῥηϊὰ ΘΥΘΣΥ͂ ΥΘΆΓ, ΟΥ̓ ΟΠΟΒ ἴ0Υ 

ϊ. Βυῖ ἴῃ νίονγ οὗ Ὑ Παΐ [8 καί ἃ ἴῃ υοσ, 838, Ὁ ἰδ 
᾿κοὶγ τπαὶ 006 ἸαῦῦοΓ Ὑγ8Ὰ8. [Π6 (886. 

γον. 29. Αῃπὰ ἰδ9 κίυᾳ οομδουίοᾶ. ΤΠ ΠΟΙΠΟΥ 
106 ψγογὰβ8. ΟΥ πὸ Ῥγθβθηΐβ οὗ Φοπαίῃδη ἤλὰ [ἢ 6 
τολίοσ ἰῃθθησςε ἰ5 Ὡοϊ βα]14. 

Νγ. 381. Τρ 1, ἈϑυποηθΒ, ν᾿ ἤοπὰ Ὠοιηοῖτγί δ ΟΥΟ 
6411. ““ Κἰ πδιῃηδη ᾿ (συγγενεῖ), δὰ ἰῃ [6 ποχῖ 
ΥΟΤΕΘ πατήρ, νν88, Βοτογάϊηρ ἴο Φοβορῆμυβ (44η͵ϊ., 
ΧΙ. 4, 8 8), ἴπ6 ΟΥείδβη Ψ1Ὸ σΣαϊϑοὰ Δῃ ἈΓΙΩΥ ἴοτ 
τ}5 Κίη, θὰ ἢ6 τηλᾶ6 ἢἷ8 ἢγει ἀσβοθηῦ προη 
ἴΠ6 οοαϑὲ. Τ]Θ ἸοῦῦΘ᾽ ννᾺ8 ἀϊγθεῖθα ἴο 1μιθι 068 
ΡΓΟΌΔΌΙΥ Ὀοοδβῦθο ἢθ ἢ 6]ἀ Βοπιθ 88ς.}} ροβίζἰοῃ 8ἃ5 
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ἤγβι τη ἰδίου ἴῃ ἴδ6 Κἰπράοπ), ΟΥ Ἧἃ8 ρΟνΘΓΏΟΣ οὗ 
Οαϊοϑυτῖα. [τ ἀοροηάᾶμ, 88 Οὐ ἢ88 8ῃονγῃ, 
ΡΟ ἴδ αποβιίίοη ἩΠΘΟΠΟΓ (6 ἢταὶ {10}|6 τηθῃ- 
εἰοποα 18. πηθϑηΐ ἴο Ὀ6 [Δ Κοὴ ἴῃ τ1Π6 ἀ80.8] 86 })86, ΟΥ 
ἈΒ ἃ δοχ οὗ σουτῖ {{Π6. ἴῃ [ῃ6 ἸαΓΘ οΆ86 ἴ,85- 
[θη 68 ΔΒ ῬΓΟΌΔΌΙΥ ὈΓΪΠΘ τ ΒίοΓ, ΟΥ ζγϑδηὰ 
νἰχίον, οὗ (ἢθ Κίῃράοπι. : 

Ψψευ. 84. Ανδώσγειὴδλ, δᾶ γα δηᾶ Ἐδχι- 
δίμοιῃ. Τῆα ἢτδι μἷδοθ 8 τπουρῆϊ ἴο Ὁ ΕΡΏΓΑΙ μι, 
νν ΠΘΓΟ ΟΌΓΡ Τοτὰ ἔοιιπὰ τοΐαρο Ἰυ8ὺ ὈΟίοΓΟ ἢἷδ οτὰ- 
εἰδχίοη,. (ἝἋἵ. Φοἢη χὶ. 564. δγψάαα ἴδ ἴπ6 [μιὰ οὗ 
ἴ[Π6 ΟΙἹὰ Τοδίδιηοεῖ (1 Οἤγχοη, υἱῖϊ. 12, “1Τωὰ ᾽}), 
Βα 81}}} ὈΘΔΥΒ 06 ΒΒΙὴ6 ὨΔΠΊΘ, ᾿γ᾽ηρ ὈοΓΘΘῺ 
ορΡα δηά Φογηβϑίθη. [Ὁ 88 δ΄ ὁη6 π|6 “816 ἃ 
Π)105}0118. ανιαίλοπι ἰδ ᾿ῃουρῦ ΠΥ βοιηθ ἴὸ ὃ6 
1}16 “ ΑὐἸἰπ βίο 8 ᾽᾿ οὗ Μεῖι, χχυῖϊ. 57; [κὸ χχῆ. 
51; Φοδῃ χίχ. 38; ὈΥ̓͂ οὔποτ, [6 Ελπηδ τ ΙΟἢ 
αν πουίῃ οὐ Βοίο] ἴῃ τ1ῃ6 ποῖ ῃογῃοοά οὗ ΒΠοΣ ; 
δορὰ ὉΥ 86}}} οἴποσβ, Βππι θῇ, διἰυδίοα βουϊἢνν οεξ 
ἔτοπι 1,υγαάδ. --- ΤῊ υἷδοθ οὗ ἴθ γσονϑῶιθ. Τῇ 
Β6Π86 18. ἡοῦ αὐ ΟοαΓ. οτηθυίπρ᾽ ἰ8 ὈΓΟΌΒΌΪΥ 
νναητίηρ ἰῃ τὸ Οτροῖκ ὑυοσίοτα ἀντὶ τῶν βασιλικῶν. 
ΜΙοΝΔ6118 ψου]ὰ βυρΡν τἢ6 ΤἩποῦρηῦ ἴπδὲὶ ΔΦοπδ- 
ΓΔ ἢ ν 88 ἴ0 ὈΔΥ ϑ0υὺ τἈ] ΘΒ ἔογ (ἢ 6 τίν ορο ἤΘΓΘ 
σταηιοά. Οτπιπι, ἤονγονοῦ, που] ΒΙ ΠΙΡΙῪ ἰδεῖ 
τά Ὀδίοτο ἀντί. 1 ἤάνθ δήορίοα [Π6 Ἰδί[6 Υ δα ρρο- 
δἰ το, τη ἀουῖηρ ἰἴ, ΠΟΎΤΘΥΟΣ, ἔγθοϊν 88 ἀὔονθ, 58 - 
ΡῬΙ γί 1π6 νοτὺ ψν ὨΙ ἢ 5 ἔοι αὖ [Π6 δμῃὰ οὗ ΚΟ Σ. 
85, διὰ σοροαύίης ὃ ἀραΐῃ ἴπθγο, ἃ ΠΟῪ 86η- 
ἴθῃποθ β66Πὴ8 ἰο Ὀορίη νυἱτἢ πᾶσι τοῖς θυσιάζουσιν. 
ΕὙ ΤΊ ΖΒΟΠ 6, Οὐ ἴΠ6 ΘΟΠΓΤΆΓΡΝ, ΡΙΆΟΘΒ ἃ [0]] δορ αἰτοῦ 
ἀκροδρύων, 5ἴ τ! Κ68 οὔίξ αἵτινες ὈοίοΌΤΘ προσετέθεσαν 
ἃ8 Δ ηρ ἴῃ 111. Χ. 44. 62. 4]., ΒΟρ!ΏΒ ἃ ποῦν β6}- 
ἴθῃςο τυ ὉΠ 6 Διο Γ, δὰ Ἰοἷῃβ πᾶσι τοῖς θυσιάζου- 
σιν ΜἘΕΠῚΡ πάντα τὰ συγκυροῦντα ἀυντοῖς. [ζ6}] Γ6- 
πηϑτκϑ, [δῦ 6 ἰ8Β οὶ 40]6 ἴο μοῦ ΔΠΥ͂ ΓΡΑΒΟΙΔΌ]Θ 
86 η86 οιἵῇ οὗ [6 ΔΒ {ππ||8 σοπδίγιοϊοα, [1 
{Π6 σοπβισασθίίοη δθονο ὃὉθ ἔο]]ονοά, 0 νου] ἀΡ- 
ῬΘΑΔΓ ὑπαὶ Ὁπ6 δϑιηδγίίλμϑθ δηὰ ἴῃ6 Οτθοῖκ ΑΓ 
ἈΤΊΟΤ; ἴπ6 9678 τνου]ὰ Ὀ6 Θχοϊυἀοα ἔτοπι {Π6 ᾿σοὸ- 
νἰκίοπΒ ὮθτΘ πη|ϑάα [0Γ ἴποβο Ῥνουβρρίης; δὲ δοτγα- 
ΒΔΊΘ ΤΙ. : 

γον. 388. 16166 οὗ [86 Βοδίβοῃ. Ἐϊιοάοθ, Ογ- 
ῬΓιβ, δὰ (6 18]. η 48 οὗ [ῃ6 Ατοπίροῖαρο. 

νον, 39. ΤΥυρῆου. ΗΪ8 γα] διη6 88 7) 10- 
ἀοἰμϑ. ΤῊΘ παπηθ Ττυρῆου (ἀρ Δ Ός ἢ 66) νὰ ρίνθη 
ἴο πἰπι ἰδῖοσ. Οἱ. 1ἶν., ἔξ ριϊ., 11. ἀπὰ ἰν. 

γερ. 40. Ασςεοοτάϊηρ ἴο Τῴνν ( ρὶϊ., 111.}, 1015 
8Βοῃ οὗ Απιίοοθ8 88 αἱ [5 τ[ἰπιθ Ὀαῦ {0Ὸ᾿ῸὍᾺὋ ΥΘΆΓΒ 
ο]4. --- Ἑδσηδί θα [676 8 Ἰοῆξ δεβδο. Ηδ ἐἷά 
ποῦ ἰοᾶνο ΟἹ ἱπηρουϊπηΐηρ 86 συδγάϊδῃ οὗ [ἢΠ0 
οἰ ]ἃὰ ἀπ} πὸ ραϊπθὰ ἢἷδ σοηβθηϊ ἴο ἢ}8 ΟὟ Ρ]ΔΠΕ. 
ΟΝ Ὀοϊον, νοῦ. 54. 

Ψαγ. 438. ΑΙῈΞ τὸν βοϊάϊοσα ἢανο τονοϊίθᾶ. 1η 
γοτβ 38 ψγὸ τοδὰ παῖ ὕπ6 Κίηρ Ὠἰπηβο ἢ πδά ἀἶ8- 
τη ΐϊβϑοα [ἤθβ6 κο]ϊοτθ. 8111}, ἢθΘ δὰ ἄοῃα ἰΐ, 85 ἷξ 
φ οῦ]ὰ βοοῖ, Ὀθοδ 86 ἣΘ νΝ8ἃ8 δέγαϊὰ οὗ ἴῃθη, ἢδν- 
ἵηρ κοὺ πεῖς Πεαῖγοα ὈΠτοῦρ ἢ ΟΥΌΘΙΟΥ δηὰ πδρ- 
Ἰεοῖ. 8ὅο 1ΐνυ (ρὶϊ., 111.) : “Οὐ Ἵἐγυι εἰ αίεηι, φηαπι, 

ΕΥ̓͂ ἰογπιδηία ἴῃ διιο8 οχεγοοδαί.᾽" ΟἸΥΒΟΙΒ (ΨΦαυδιΐη, 
ΧΧΧΥ. 1, 9) Δ]]1ὲρὰ αἰ γπῦ ΓΘΔΒΟΏΒ. 

εν. 44. Δυνατοὺς ἰσχύϊ. ΤῊ 8 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺ ΟΟΓ- 

ΤοβΒροπ δ ἴο ἴῃ6 Ηδῦγοῖν ΜΙ ὙἾΞ2 δηα τρθϑη8 
“ὈΤΑΥ͂Θ Π]6},᾽) ““ὨΘΓΟΘΒ,, »ὰο που]Ἱὰ ποῖ ποδὶ δίθ 
ἴο γίνθ ΓΠΟΙ͂Σ ΠἸν68 ῸΣ ΔΩΥ σδ086 [0 νῃο ἢ ΠΟΥ 
ζουρσῆῦ. ΟἿ, 11. 42, χ. 19, ἀιὰ (6 ΤΥΧ΄. δ 1 
ΟὨἌτοη, Υἱϊ. 2, 7, 40. 

γεν. 47. ΑὉ Βυπάγοα ἱδουδαπᾶ. ΤῊΪ8 οληποῦ 
Ὀ6 τοραγα θὰ 85 ΔηΥΓ ΓΒ Ὧμ ΠΟΤΘ ὕΠΔη ΔῊ ΟΒιξιηδῖθ. 
ΤῊ ρῥγεδοηῦ βοσοιῃΐ, ΠΙΟΓΘΟΥ͂ΘΓΙ, 8 ῬΓΟΡΟΙΙΥ ἴ0 ὃὉ6 
Θιῃοῃάθα ὃν (ἢδὲ οὗ Φοδθρῆι8, πὰ ὑπαῦ 1Ὁ 906 Π}8 ἴο 
ταρσθβθηΐῦ ἰπαῦ [86 8,000 79 0)78 ψγϑγθ [ἢ 8 ΟἹΪΥ 580]- 
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ἀΐεσα Πρ ηρ οὐ ἴδ 546 οὗ {π6 Κίηρ. Φοβορῇαβ, 
ΟἹ ἴΠ8 ΘΟΠΊΓΑΤΥ͂, ΒρΟδΪ 8 οὗ ἔπε Κρ Β Τοτοὶρα 8ο]- 
α16 18 48 δ᾽ Πρ 4|80 δηῃραρθά. (Δ πίιρ., χὶἱ!. 5, 8 8.) 

γεν. 58. Ογρρχοδδϑᾶ Ηΐγτη βοσθ. ἊΑσοογάϊηρ ἴὸ 
Φοβορῆυβ, ἰδ νὰ Ὁ ΤΠ γοδιθηΐπρ δὲ ἢ ΜᾺ ΣΣ 
6 ἀϊὰ ῃοῖ ΡΥ ἴπ8 ἴᾶΧεβ νης ἢ [ἢ 6 Δϑνν8 δὰ ὈΘΘῺ 
Βοσυϑιοπη)θα ἴο ῬΑΥ͂ ἴο ργονίουβ β' γγίδῃ Κίῃρϑβ. 

εν. 56. ΤῈ6 οἱϑῃυβδιυζίω. ἧ. ΥΟΙ ΑΓ ΚΒ δὲ νἱ. 
85. 10 νγὰ8 τϑραυἱγοὰ οὗ ἴ86 ϑυτίδῃ Κὶπρ 8, ΟἹ [6 
Ῥαγί οὗ πὸ Ἐοπηδη8Β, ἐπαὺῦ ΠΟΥ Βῃοῦ]ὰ ποῖ τ|8θ 
Θ᾽ ΟΡ πδηΐβ ἰηῃ ὈΔι16. 61} δηὰ Οτίτηπ {Π|πκ τπδι 
ὉΠΘΕΘ ΔΏΪΠΊΔΙΒ ΤΏΔΥῪ ἢδνο ΟΟΤΩ6 ἰπΐο [Π6 Ῥοκεθεβί οὴ 
οὗ Ἰ)ετηοίγὶ δ ἔγοτῃη ἴΠ6 Ἐρυρυϊδη ΔΤΤΩΥ αἴζοσ [ἢ 9 
ἀδαίῃ οὗ Ῥιο]θΥ ῬὨὮΣοπιοίον. 

γεσ. 57. ΕΟῸΣ ῃσχονίῃοθα. 90ἀς8 (80 Οϑδὺ, 
ΘΠ Ο]Ζ, ατίπιπι) 15 βαρ ροβοὰ ἴο Ὀ6 τηρδῃῦ ἰῃ δαάϊ- 
τίοπ ἴο {Π6 ἴὮγθ6 τοϑηὐοηοα ἴῃ γοῦθο 8. Μίοϊα- 
6118 απὰ Κκοῖϊ!, πονγονορ, [ΐη κ ἰδ πηπϑὲὶ Ὦδνα ὈΘΘῺ 
ἜΚτοΙ, δίηοθ Ψπᾶθα ννουἹ]ὰ Βασαϊγ πᾶν ὕθθῃ 
68164 ἃ νομός, δη4 μ]δοοά οἢ 8. 16ν6] τυ ἢ [86 ΟΠ ΘΙ8. 

γον. ὅ9.Ὄ ΤΏΘ ᾿δᾶδοσ οὔ Τγτυα. Ἀοοσοτάϊηρ' 
ἴο Φοβερῇυβ (Βεί. “μά. 1. 10, ὃ. 3) {Π18 88 ἃ Ὠἱσἢ 
τηουπηίείη ἃ ἢ παγοα ἔατ]οπρδ ποτ οὗ Ῥιο]θπηαὶβ, 
1:6 ᾿ς επ- ἰΝακᾶταλ οὗ [86 ρτεβθηῦ ἀδγ. 

Ψαγ. 60. ἘΌσοθβ οὗ βυτίδ. ΤΏ6 ἀϊβαβεοίοα 
ἴγοορϑβ οὗ Ὠοιῃ θυ 8 ΓΘ τηθϑηΐ. 

6Γ. 61. Βμυῦ (Β΄) ουῦ. ὙΠΟΥ δα οβρουϑοα 
(Π6 ὁδιι86 οὗ οπιοῖσγίαβ 11. δηθὰ 58:}}} σοτηδίποὰ 
ξαιυ ἢ μὰ] το ἢ. ΟἿ. χ. 75. 

ψετ. 63. Οεᾶορε (2 1772), {π6 1,ον σαὶ οἱ θα 
[86 τηομπὐδίηβ οὐ ΝΑρδεδὶ. ΟἿ. δοβῖι. χίϊ. 22. 
ΤΟΥ 18 8011} ἃ. Ὑ]]Πᾶρο μογο Ὀοδγίηρ [18 ὩΔΙΏΘ. 

ΤΗῊΗΒ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ. 

εν. 65. Βοίΐδμουτα. (ΟἿ ἵν. 29, τἱ. 50, ἰχ. 53. 
10 νὰ ἴΠ6 Κογ ἴο δυάδα ἔγοπι ἢ βἰάθ οἵ 1ὰυ- 
Τη6Ά. 

γον. 67. αθησμθαδὺ. ΤΠ 15 [Π6 τγ0 1 Κηονῃ 

14Κὸ οὗ Οθϑημοβδγοιῆ. -- Αδορ, Ηδθδ. ὝἜΞΙ. κὦ 

88 ἃ ΟΙἿΥ ὈΟΙοηρίης ἴο (86 ἶἰῦ0 ΝΑΡΒ ΔΙ, δὰ 
ΙδῪ βδουτῃ οὗ Οδάϑβὶι. 

Ὕοσ. 68. ΑΥ̓ΩΥ οὗ ξζοχοίσιοσθ. ΤῊ γοΐοσα ἴο 
[6 ΤΟ ΥΟΘΠΑΣΐ6Β ἰῃ ἴπ6 βογυΐος οὗ Ὠειηοίσί 8. ΟἿ. 
ἷν. 12, ὝΏΘΣΟ ὕῃ6 ποτὰ ͵8 πδοα ἴον Ῥἢἢ] ΒΕ 168. 

νογ. 71. Φομαῖπδῃ 88 Ὠϊρὴ ῥγίϑβῦ, δῃὰ δοοοχά- 
ἵπρ ἴο [1:6 Μοβαίς ἰδ 88 ΟἾ]Ὺ ρδσιϊ ρα ἴο τοηὰ 
ἢὲ8. οΪοΙ 68 ΟἹ ΟΟςΆΒΙΟῚΒ οὗ ργϑαῦ πδίϊοϑ)] οδἰ αὶ" 
[1.08ϑ. ΟἿ, Του. χ. 6; Μϑιι. χχνὶ. 65. -- ἘΔ ΣΊΏ, ἱ. ε., 

ἀυεὶ, ΣΦ. ΟἿ. ΡΒ. χυῇϊ, 43. 
ον. 72. 1Ὲ {πΠ18 δἰδίθιγοης 18 ἴο Ὀ6 Δ ΚΟῺ ἸἰοΥ- 

ΑἸΪγ, ἴῦ οου]ὰ μαᾶνθ Ὀέθη Πού ρ᾽ 1688 ΕΔ ἢ 8 πηΐτ- 
8.616 Ὑγῃ σῆς Θηδϊοὰ ΦοηαῦθμΑη ἴο ἱπ 8. ΥἹΟΪΟΥΥ 
αὐαϊηδὺ πὰ ἢ οὐδ. 1ὺ ἰ8 ργοῦαῦϊα τὉΠδὲ ἢἷπ ἰοτοοβ 
)οϊῃοά πὶ ΘΑΡ]Ὺ ἴῃ [6 σου ῆἔϊοῖ. Οτίτηπι τοι 
{παὺ τη6 Ῥγοδβθηϊ ΡΆΓ ΟΡ] 6 βῆονβ ὕΠπαῦ ὍὉΠ6 ΒΟ] ἴ 68 
οὗ Φοπαίλῃ ΟΙΘ ἴῃ ὅπ δοὺῦ οὗ δίργῃϊ, ἤθῆοθ Ῥδ- 
λ08, ἀἰὰ ποὺ ΒΥ Ῥαγςὶ ραῦθ ἰῃ ὉΠ6 ρΡαγευΐ οὗ 
[Π6 ΘΠΘΙΠΙΥ͂ 88. 06 ΠΙδιογία ἢ Βιδῦ6 5. ἴῃ υΈσβθ 78, δυῖ 
ἜΡΤΗΙ ΕΙΩα ΑἾδὸ ἰονγασα ἀθοϊἀϊηρσ ὉΠ6 ΘΟΠΗ͂Ιες ᾿-- 
56]. 

γον. 735. ΤΏΟΥ οδσηρθᾶ. ΤΠΟΥ ἀοεὶεῦοα ἔσομῃ 
ἔασίμον ὈΔΙΠ]16, ΔΡΡΑΥθαν βδηάίηρ [ἢ6 νῬοβίτίοι οὗ 
18:6 ΘΗΘΙΏΙΨ ἴ00 ΒΙΓΤΟΠΩ 0 τη θηι. 
ει. 744. ΤΈΣΘΘ ὑμουδδη ἃ τῆϑσ. «Φ{ΌΒΟΡΒῈΒ 

ΒΆΥ5 ὕπεῖθ 670 ὕχο ὑπουδβαπα 8] δίῃ. 

ΟΒΠΑΡΤΈΕ ΧΙ]. 

Ἑ1 ΑχῸἾ στ βθὴ οπαίδδῃ βανν ὑπαὺ (ἢ 6 ὑΐπη6 βουυϑα ἢΐπι, ἢ6 βοϊ ϑοϊϑα 3 τηϑη, δῃηᾷᾶ βοηὶ 
2 ἰλοηι ἰο Ἔοιηθ, ἴο ὃ σοπμῆτγτη δηᾶ γοῆθῦ [86 τησΐαλ] ὁ ἐγ ΘΒ 810 τὴ δ θη. Ηθ 
8 βοηύ Ἰϑύψουβ 4180 ἴο 16 ϑϑραγίβδηβ," δπὰ 9 οἵ δῖ ρ]δςθβθ, οὗ [Π6 δδπι6 ἱπῃροτί.7 Απὰ 5 
16 ὺ σψϑηΐ ἀπο Βοπηθ, δηα δηϊογρα ἱπίο ὑῃ8 βθηδίβθ, δῃα βαϊα, οπδίμδη ἐμ6 ρα 
ῬΓϊθβὲ, δηα {π6 πϑίϊοη ἢ οὗ {Π6 9678, βδηῦ 8, ἴο {μ6 δῃὰ (μαὲ τνὸ Βῃου]ᾶ Γθῆθῦν [0 

4 {Π6πὶ {86 τησῖΐμΆ} ἔτσι θα βῃϊρ δηαᾶ ᾽1 Ἰθαρίιθ, 88 1 ἔοτΊη. {1π|6. Απα {Π60 13 ρᾷνϑ {πε 
Ἰούΐοσβ ἀπίο {86 Ῥθορὶβ ἔγοτη ρἷδοβ ἴο 18 ρ]δοθ, {παὺ {Π6Ὺ ββου]ᾶ δβοοτγί 15 [δὶ Ἰπίο 

ὅ {168 Ἰαηᾶ οὗ δυάδα ἰῃ ροδοθ.} δ᾽ Απα (818 ἐδ [Π6 ΘΟΡΥ οὗ {Π6 Ἰοίίον 15 τ ΒΙΘΒ Φοηδίμδῃ 
Ὑσοίθ ἴο {86 δραγίδῃβ : ἢ 

6 ϑοπαίμδῃη, δἰσὴ 15 ρτὶδϑί, πᾶ ὑΠ6 οουῃοὶ] οὗ 6] 6Γ8 1 οὗ [86 πιίίοῃ, δῃᾷ {86 ῥγίββίβ, 
δηα {86 τοβὺ οὗ [86 ρθορὶβ ὃ οὗ [π6 “6 ν18, απο [Π6 ραγίδηβ ὑμοὶν 3. Ὀγθίῃγθη δοπά 

7 στορθίίΐηνρ. ὙΠΘΙΘ 6ΓῸ Ἰο ΐθτθ βοηῦ ΔΙΓΘΔαΥ “ἢ ἴῃ {1π|68 ραδύ ὑπο Οπῖαβ 86 Βὶρὶ 
Ῥσὶοδβύ ἔγοιῃ Αὐΐῃβ, 8 ὙΠῸ τοϊριοα “"' διμοηρ' γοῦ, ἰο δἰσηύ ἵν ὑμαῦ γοὰ δτ6 ΟΌΓ Ὀσθίῃσγθῃ, 

8 Δοοουάϊηρ (0 ὑπ 6 ἱποϊοβθα οορυ. δ Απα Οηΐδβ ΚΆΘ δ ΒΟΠΟΙΆΡ]6 τϑοθρίϊΐοι (0 ἴῃ 
ΤΔῃ ἰδαὺ τγΑ8 βοηΐ,35 δῃηα γοοοὶνρα {π6 Ἰθέίθγϑ, ἡ ουϑὶη 11] Θῃ που ποθιηθηΐ τγ88 τηϑθ 

9 οοποοσπίηρ 7 [Π6 Ἰθᾶριιθ δηα ἔτη θη ῖρΡ. Απᾶ να ἐπεγοίογο, "Ὁ δ᾽ θοὶῖ γγα πθϑᾶ ὩΟΘὴΘ 
10 οὗ {πμ686 ἐῤλύγισδ, βίῃοθ 9 γγὸ αν ἴ:6 ΒΟΙΥ ὈΟΟΚΒ Ὁ ἰπ ΟΣ Δηα48 ἴο οομηέοσὶ μι8, Βανθ 

γοτΗ. 1-8. --1..07.: Νον-. 5. 6ῆ86 ἐεγίαΐῃ. 
Ὀοΐη κἰά66, τη Δ}. δ ἐμπδὶ λὲν δὰ ψ] Ὁ. 
τὶ. ἰδ οὔ ἐἰοαὰ ΡΥ 111. Χ. 62. 4].). 8. 8ο. 9 φϑορΐοθ. 
«οὐτολ ψοιι λαά “ἰἰ ἔπ 6 πὶ δηὰ. 

γοτα. 4-6. ---Ἰ2 Α. Υ.. : ὕροι ἰμἰ8 ἐλε ΠονιαΉ. 
16 Ἰρείοτβ (οὗ. χ. 17, διὰ Ἡίποσ, νυ. 176). 

Ῥθορ]ο (βΒ60 Οὐν.). ΕΞ1 [δοοἀδοιηοηίδῃηβ ἐλεὶν (τοῖς). 
γον. ἴ. --ἼὮῷ Δ. Υ. ; οπιΐίς ΔΙτοϑαν (ἴον ἔτι, 64. ΑἸά. Βαυϑ ἐπε). 

"Αρείον ἴτοπι ΦοπορΡ 8 (χ!!. 4, 810), δηὰ ἐμὰ ΟἸὰ [,Δ΄. ΟἿ. τοῦ. 20, τότ ἰδ 6 σοτταρί ἴοστῃ '᾽Ονιάρης 

5. 2 [Π6 ΘΟΡῪ λέγα ὑπάοεγινγί ἕο ἀοί ἢ δρθϑοὶγ (1 ., "25 ἔθ ΘΟΡΥ ὕπο γ- ἔογτπι οὗ ὅδο ψοχὰ). 

1168 ᾽. 
3. χοϊχηθα ἐλεπ. 

Ψοσα. 8-10. -- 35.Α. Υ.: Αἱ πιοίς εἶπιθ Ο. οηἰτεδίοα ἰὴ6 ΔΙΟΌΔΑρδΟΥ. .. . ὨΟΠΟΌΣΔΌΪΥ. 
890 ὍροΙκα ΟΥ δεσίρίωνα. [Πο. 38. ΤὨΏΡΓΤΟΪΖΟΣΟ Ἠ6 8160. 30 [ο᾽ (δαί. 

8 Ι΄οσ ἴο. 

86 δοιὰ θηοη Δ Ώ. 

11 Ἰδοοδοσηοπίδῃβ. 

4 οπιὶία τοῦ8] (ἔθ τη ἀ]6 τοΐοο -Ξ "ὁ ἴο ΣΕ;ΘΥ, Ὁ 

1 0Υ 1ὴ9 βΒατὶθ φωζροῖε (κατὰ τὰ αὐτά. ΤΙ6 
10 Ὧμ μηΐὸ γοι. 11: ψοι ΒὨου ἃ ΣΘΩΘῪ ἐδο ἔχ δη ἀδδΐρ 

18 ἐλε ροῦενμ 75 (αὐτούς) ΟΥ̓ ΘΥΘΟΙΥ. 14 Ὀγίης. 15 ῬΟΘΔΟΘΘΌΪ. 
18. [89 (80 28. δδ.) ὨἰκὮ. 19 (80 οἸάοσχα. 30 οὐμὰῦ 

35. ὩδτὶΒ (60 (0 Μ586.,.. Ὀιὸ σι σοῖο γοοοῖγοῦ 

βιυρχσεδίδ ἴΠ6 οσἰσίηδὶ 

Φ ἀοοϊαζδεΐου τὲ τοϑᾶθ οὗ 



1 ΜΑΟΟΑΒΕΈΞΒ. δ88 

Ὁπαθγίβ θη ἦ ἴο Β6 πᾷ [ῸΓ (86 ΡῬΌΓΡΟΒΘ οὗ γϑηθῦίην, πιαΐπα] ]γ, [863 του σ βοοῦ δπα 
ἔτ ομἀϑῃὶρ τ ἢ γου,δ 168 τσὸ ΒΒΟ.] ἃ ὈΘΟΟΠῚΘ δίγβηρο ΓΒ ἀηΐΟ γοὰ ; ὁ ἴῸΓ ὑπ τ 821} 

11 4 Ἰοὴρ ἰΐπιθ ραββθα βίποθ γοὰ ϑϑηΐ πηίο 18. Υγο ὑδβογοίογθ δἱ 411 τηθ8 τψιιβουΐ 
οθαβίηρ, Ὀοἢ αὖ (86 ὅ ἐδαβίβ, δῃᾷ {ΠῸ τουδὶ πἰηρ 8} 8016 7 ἄδγϑ, ἀο ΤΟΙΏΘΙΩΌΘΙ γοὰ 
ἴῃ [Π6 Βδογῇοθβ υῃ]οἢ τγο ΟΥ̓ΘΓ, δπα ἴῃ ΟἿΣ " ῬΓΆΥΘΓΒ, 88 1 18 ΠΟΘ [Ὁ] ἃπα ΗὐὕΟ γϑιηθια- 

12,18 Ὀδ6Υ " Ὀγθίἤγθῃ ; δπα τγ σϑ)οΐδθ δῦ γὙΟῸ ρΊοσΥ. Βυΐ 889 0Υ ΟΓΒΟΙΥΘΒ, γγ78 ἢδΥΘ 
δα τϑην 8] οἰΐοηΒ 11 Δ πμα ἸΠΔΗΥ͂ 12 ΓΒ ΟἿ ΘΟΥ̓́ΟΤΥ 546, δηα 5 {ῃ6 Κίηρθ ὑΠδύ ΔΓΘ 

14 γτουπα δρουξΐ τι8 ἤδγθ ἰοαρὶ! ἀραϊηδί ῃ8. ὙΥ͂6 αἸα ποῖ τΊῖβἢ ΠΟῪ ἰο 156 Ὀ6 ὑγου Ὁ] Βοπλθ 
1ὅ υπίο γοῦ, ΠΟΙ (0 {ἢ τοβὲ δ οὗ ΟἿΓ 411168 16 δηᾷ {γθπα8, ἴῃ {Π686 ὙΑΓΙΒ; Ὁ γγ7ἷὸ ΠΑΥ͂Θ 

[η6 ΠοΙρ οὗ Φ ἢθάνϑὴ ὑμπαύ βιοοογθί ἢ π8, ἀπ 6 Βανα Ὀ66ὴ 15 ἀ6]  νογϑα ἔγοσῃ ΟἿ 6}6- 
16 τηῖθα, 8Π4 ΟἿΌΣ δῃθσηΐθθ ἤανθ Ὀθθη ΒΔ 64. 80 τὸ Βαγο βο]βοίθα Ὁ Νιυιμηθηΐῃβ ἐλό 

δορ; οἱ Απίιϊοοδυβ, δα Απεραῦον {6 δοη οὗ ΦΆ8οη, δηα βϑηΐ ἐΐθηι πηΐο {Π6 ἘΟΠΊΔΏΒ, 
17 ἰο Τϑπον {πὸ πηαΐα 8] 3 ἔνθ παβηὶρ 35. 1 ὑμθτη, δπᾶ {μ6 ΤΟΥΠΛΟΥ ἰθαραθ. 6 οοπ 
ΤΠ 64 ΤΠ θπὶ ὑΠΘΓΘοΓῈ ἰὼ ρῸ ᾽5 α͵80 υπίο γοῦ, δὰ ἰο βα]ὐθ γουῦ, δηὰ ἰοὸ ἀβ] νοῦ γοὰ 

18 οὔ Ἰδιύθν “6 Θοποθγηΐηρ' [6 γτϑηθυνίηρ “ὁ οὗ Οὐν Ὀτου μου μῃοοᾶ. Απᾶ πον γ Μ0}1}} Ὁ ἀο 
19 ν8}}] ἰο σῖνβ 18 811 ΔΗΒΎΘΙ ἐμβοσοίο. Απα {πἰβ ἐθ {Π6 ΘΟΡΥῪ οὗ {μ6 Ἰοὐίον Ἶ ποῖ [Π6Ὺ 

βοηὺ ἰο Οπΐδ8 : 8 
20,,7,], Ασΐυβ 9 Κκὶῃρ οὗ 86 ϑραγίδῃβ Ὁ ἰο Οπΐα8, ΠΙΡῊ δ: ργίθβι, στϑοίϊπσ 10 δίῃ 

θδθὴ 52 Τουπὰ ἴῃ νυνί τσ, (Πδὲ {μ6 Θρατίδηβ ὅ3 δπᾶ “96 0778 ἅτ6 Ὀγοίμγθη, δπα ἐπα {Π6Υ 
22 4τὸ οὗ (68 γτϑρθ 8. οὗ ΑΡτϑῆδιη. Απᾶ πονν, δ βῖποθ (8 μα δοιηθ ἕο ουγ Κπον]οᾶρο,᾽ 
28 γου ψ}}} ᾿ἴ ἀο γ8}] ἰο τυῦῖῦθ απΐο α18 οὗ γοὺ ργοβροῦῖγ. Απὰ ὅὃ8 νγὸ ψ}}} 3. τσὶ θ ὕδοκ 

Αἶβο “ τ΄ὸ του, ἐλαὶ γουγ οδιι]6 δὰ γοῦν “ ροοᾶβ 8ΓΘ ΟὟΓΒ, ἃπα οὐγβ δᾶ γοῖγβ. Ἧγ6 
ἅο σοτητηβηα ἐμϑγοίοσθ οἷν απιδωβδαάογδ ἴο ταϑῖκα τορογὲ απο γοὰ οἡ ὑΠὶ8β "7186. 

24 Απαᾶ σΠθη Φομπδίμδη μϑαγὰ (Πδὺ ΠὨοπιδίτ  υ8᾽ ρΘΠΘ6ΓΑ]8 δα ΓΟ ΓΙ Θα “δ 10 ἃ ΤΊΟΤΘ 
ΠΌΠΆΘΓΙΟῚΒ ἴογοθ ὑμδῃ Ὀαΐοτο "' ἴὸ ἤρθι ἀραϊηδὺ Ὠΐτη, Ἦἣθ τϑπιουνθα ἔγοτα “06 γ0.886Πὶ, 

20 δῃρὰ νυϑῃΐ ἴο πηθϑὲ  (μϑῖὰ ἴῃ {π6 Ἰδηᾶ οὗ Ατρδίμ ἰδ ; "6 ἔοῦ ὮΘ σᾶνθ ὑμο πὶ Ὧ0 ταβρίίθ τ 
26 ἰο ἰηνϑᾶβ “' ἢϊ8 οουπίσυ. Ηθδ βϑηΐ βρίθβ 4130 ἰηίο “᾽ {ποὶγ οδπλρ, δηὰ {π6 Ὺ τοιυγηθῶ, 
Δ το] Ηἷπὶ (δύ [ΠΟῪ ὙΟΙΘ ἈΥΤΔΠρΡΊηρ᾽ [ῸΓ {818 ΡΌΤΡΟΒΘ, (ο 4] δ᾽ προ ὑῃθπι ἴῃ {ἢ 

27 πἰριι. 5. Βαϊ ψῃθη [86 δι τοπὶ ἀονη, 5 Φοπδίμδη σοματηδπ θα ἢΪ8 τηθῃ ἰο νγαίοῃ, δὰ 
ἴο 06 ἱΏ δγτη8, ὑμδΐ 411 (86 πίρῃς Ἰοπρ' ἐδεν ταϊρξ ὍΘ ΤΘΔῪ δ᾽ (ο ἢρῃϊ ; δηὰ δὅ Πδ βρηΐ 

28 ἴον βθῃι6]58 τουπᾶ δθοῦΐ [86 σϑιηρ. 5 Απὰ 5 τ Πθη (86 δανθγβαγὶθβ ἢθαγα ἰῃδ 
Φομδίμϑῃ δηα 8. τπθὴ Ὕ6ΓΘ ΓΟΔΩ͂Υ [οΣ Ὀδίι]6, [Π6Ὺ Γθαγθά, δηᾶὰ ὑγθι θὰ ἵπ ΠΟῪ 

29 Βροαγίβ, 8ῃα {μθγὺ Κἰηα]θα ἤγθβ πῃ ὑπο ὶγ σαπιρ, πᾶ ἀδρατίοα.8. Βαΐ ὃ Φοῃδίμδη δηᾶ 
80 δῖΒ τηϑῃ ἢ Κηϑν ἐξ ποὺ {11 (86 τηοτηίηρ, [ΟΥ̓ {ΠΘΥ͂ ΒΔ {Π6 Ηγοθβ “1 θυγπίησ. Απᾶ δ 

Φομδίμδῃ ρυτϊβαθα αἴΐζον ἔθη, δηα 38 ὀυθυίοοῖκ {86πὶ ποὶ, ἴοὺ ΠΟΥ τπϑηύ δ' ΟΥοΣ [ἢ 6 
81 τῖνϑν ΕἸθα Βογαβ. Απα “΄ Φοπδίϊδῃ ἑυγηθα ἀρσαϊηδὺ δ ὑΠ6 Ατδδίδηβ, γῆ δ Ἶ 08]16 8 
82 Ζαθδάσϑῃβ, 5 δπᾶ βιιοίθ {μθηι, δηᾶ ἴοοκ {πο ὶγ 8ρο 118. Απᾶ σϑπχονίηρ ἐλέποθ, ἢ6 σΆπιΘ 
88 ἴο αιμϑβοιβ, δπὰ ἢ ραβθϑα ἱπγοῦρἢ 411 {86 οουπίσγ. δϑδίπηοη α]80 σγϑηΐ ἔογί, δμὰ 

γετῖα. 10-12. --,ὉΤ1 Α. Υ. : πουεγίλείεες αἰϊοχηρίοα. 5 το ἴοι ἴο᾽ ἐδθ τόπον ίηρ οἵ (τήν). 8 ογπΐίς πἰἢ γου. 
4 γοῦ δ᾽ οκοῖθον. δὶς, 8 ἔῃ ουῃνγ. Τ᾽ ΟἴδΒοΣ δΘοηγθῃΐθῃξ. 8 συν (ταῖς). 8. χρϑϑοι ἷ5, δηὰ αϑ ἰῦ ὈΘοοΙηΟ ἢ μ8 
ἴο ὈνϊΩκ Ὡροὴ οἱ. 
οτε. 12-1δ. --1ὁ ΑΟ Υ. : δηὰ ννὸ διὸ τίῃιϊ χὶδὰ οὗὁἩὨ γοῦσ ὨοουΡ. Απ. 11 χτοδῖ ἔχοι Ὁ]686. 12 ΟἸΉΙΣ ΤΒΉΥ. 

15 ΤΟΣΞΟΙΘὮ 88. 14 Ηον οἷ (ΒΥ χορ ο βέυῖκο ουΐ καί, γι ἢ 111. Χ. 28. 44. 62. 4].) γο πουϊὰ πού. 15 οἰδθτ. 

16 σουΐοιεγαῖοθθ. 17 ὮαΥ͂Θ ὨΘῚΡ ἔζοι. [1Ἷδ. 80 88 ἯΘ δΓΟ. 19. δγὸ Ὁγοῦρξ ὍΠΟΥ ζοοΐ. 
αι. 16-18. ---Ὁ.ΑΟ ΨΥ. : Ἐ͵ὸν ὑπ οδυδο τὸ σῇοδο. ἅ5ϊ ογπίς τηυίυδὶ (οὗ. τοῦ. 8). 53 ΔΙΏΪΥ ὑπαὶ το μΒοᾶ. 535) δἱβο 

ἴο ζο. ἙἘ Ἰοΐίοιδ (εἷ. γον. ὅ). 35 (καί ΞΞ παηιεῖὶψ.) 16 ἩΓΒΟΓοΐοτθ.... ΔὮΔ]]. 
Μοτα. 19-21. -- ΤΑ, Ὑ. : Ἰοϊίοτβ. 35 Οὐΐδσοδ βοηΐ (ὧν ἀπέστειλαν ᾽Ονίᾳ. Ῥτὶ κοῦ γϑοοῖγοο ἔμ Ὠ] τ. οὗ ἐ86 γοτῸ ΤΥΌΤΩ 

1Π. Χ. 28. 62. 4]. Το τεδαϊηρ οὗὨ ἐὴ6 ῬΤΟΡΟΣ Ὡ8Π16, 8 ἰῃ ἴδ Α. Υ΄., ΒΕΟΙη8 ἴο ὮΔΥΘ διΐϑοι ἔσοσὰ τυ πΐηρ ἰοροῖμον [9 
ἴνο ποράη Ὀνίᾳ δῃὰ ᾿Αρειος). 39 ΑΥΘῺΒ (οὗ. γον. ἴ. δῃὰ (υνη.). 8ὺ ᾿λοοάθιμβο: δι. δ᾽ (88 ὨἰκὮ. 82 16. 
88 Ἰδοοάοιηο δ 8. δέ βἰοοξ. 

νατα. 22, 28. --ὃδ ᾿.Ὀ. Υ,: ποῦν {ΠοΣΟΙΌΤΟ. 86 ἰροοιιθ..... Κηον]θᾶμρβο (1ἰξ., δ" ίπιοοθ ἨΘ Ἰοδσῃ θα ἔ6896 ἐλὲπας ᾽)). 
8] βῺ4]]. 86 ργηῖ8 πὰ. 89 ἄἂο. 40 φρηΐῃ (δέ. Ἃ41 ογιῖίέβ γΟῸΣ. 

Ὕοτα. 24-28. ---42 ΑὉ.: Νον. Φ' ῥσυίποϑϑ ὙΓΟΙΘ ΘΟΙΏΘ. 4.Ὑ{} ἃ κτοδίονῦ ἢοδὲ ἐπ ΔῊ δἴοτο. 46 φῃᾷ τησΐ, 
46 ΑἸηδιμΐβ (κθο (γι... 41 (ἀνοχή ΞΞ α λοίαὴπρ δαεῖ;, Θβρϑοίδ γ οὗὨ Ὠοβε  εἶοΒ, απ αγγηϊδεῖοε.) 45 ΘΏοΣ (1 δορῦ λυ. 
τοϑΐϊπα). 49 ππίοό. Ὁ ἐπεοῖς (ΠῚ. Χ. 23. 44. δἱ., ἰδ βίης.) ὑδπιΐδ, 80 οϑιηὴθ δβρδίῃ. δὲ δρροίϊηϊοά ἴο οὐπιο (οὕτως --- 
ἑεχὶ, γεε., οὕτω --- τάσσονται ἐπιπεσεῖν) δἔ ὩΪχὨῦ δεαξοη. 

γοτο. 7)-9. - ΒΒ ἃ. Υ. : ῬΓΒΘΙΟΙΌΓΟ 8Ά ΒΟΟΣ 88... .. ἮΔ2 ἄονν (δδυ). “-- ([Πο καί Ὀοζοζο ἡτοίμαζεσθαι ἴδ σαπείη ἴπ 
ΠῚ. Χ. 28. δὅ. 62. 74. 106. 6ο., διὰ ἱβ τοὐοοϊοά ὈΥ Ἐτἔξβοβο). δδὅ Δ]Ιδο. δ8 ρα. δὴ Βυῖ. δ (Ἐτὶ κβοῦ 9 γϑσοῖτϑθ 
καὶ ἀνεχώρησαν ἴτοτη 19. 62. 64. 98, ὅγν. δῃ!ὰ Φοδορυβ. ΟἿ. Οδηι.) δ ἩἨονοΙΙ. 60 ΘΟΣΏΡΘΗΥ. 6: Ἰἰση δ (οἷ. 
Ορνπ.). 

ὕοσα. 830-82. -- 5}. Υ.: Το. 6 νυ. δ πεῖθ βοῆῦθΘ. δἧὺ ἸΙοτοΐοσο. 6 10. δ {{ΠὅὌπὑπγὸϊθ6. 55 (Β τι σϑοῖο 
δὐορέα ἐπία ἔοστηῃ οὗ [0 πον ἔγοσα Χ. 1171. 28. 64. 74. 106. 0. ; ἐέχε. γες., Ζαβεδαίονς. Φοδορθθδ Ὧδο Ναβαταίονς, Ὀυι ἱἘ 
͵8 ΘΙΦΑΥΙΥ ἃ σηΐδίδκθ) ὄν βηὰ 20. 



δ8ὃ4 ΤῊΞ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ. 

ΡΑΒ56α {Βγουρ ἐλ σοιιέγῳ ἀηΐο Α8ς8]0ῃ, δῃᾶ (ῃ6 ποῖρῃθοτίηρ ΤΟΥΊΓΘΒΕ 68, ἀπ ἢ 
84 ἰυγηρα ἰονγατα8 2 ΦΌρΡ6, πᾶ σοι ἰ(. ΕῸΣ Π6 δᾶ ποαγὰ ὑπαὺ ὑπαν που] ἀ θ᾽ νοῦ (Π6 

Τουύγθββ ὃ ὑπο ἐμο ᾿ῃδὺ ἰοοκ Ποιηθίγϊβ᾽ ρατγῦ ; δῃὰ π6 ρ]δορα “ ἃ σαγγίβοῃ {Π6Γ6 [0 
δ Κοορ ἴ. Απᾶ “ομδίμδῃ τοι υγποϑᾶ, δηᾶ θη ἢ6 δα ο8]]6α δ (π6 6] δτβ οὗ {π6 ρθο- 
86 ρ]6 ̓ Τορϑίμογ, Β6 οοῃβι] θα πὶ} (πο πὰ ἀθοαί θυ ] απ δίτοηρ ΒΟ] 45 ἰῃ «4858, 5ηἃ τηλΚ- 

ἵπρ [Π6 νγν 8118 οὗ ΨΦθγ δα θη ΒΙρἢ ΘΓ, πὰ γα βίηρ ἃ στϑδὺῦ τηοπηΐ θαίτνθθη (86 ΤογίΓθββ ὅ 
Δα {π6 οἰΐγ, ἰο ἴ βαραγαίθ ἰΐ ἔγοιῃ {πΠ6 αἷΐν, τῃδὲ ὃ 10 τηϊσῃῦ Ό6 4]0Π6. 80 ὑπδῦ {Π 6 γ 

87 οου]ὰ " ποἰ[Π6Γ 561} ποῦ Ὀυγ.0 Απᾷ 11 {ΠῸῪ οΑπι6 ἰοροθίθαῦ ἴο ΤΟΡΠ ΠΥ 0Π6 οἱΐγ, δηὰ 
Ραγύ οὗ (Π6 ψᾺ4]}} ἰονγδγα ὑπ6 ὈΓΟΟΚ οὐ 1Π6 ϑαϑὺ β᾽ἀθ 1[6]]; 75 δηᾶ {Π6Ὺ Τρδὶ γα ὑπαὶ 

88 σι] οἢ ν 88 ο8]16 ΟΠΡΠΘμδἢ8..58 Βμηοη α]80 Του θὰ Αἀϊάβ ἴῃ {μ6 Ἰονν]δη,16 ἀπά 
Ῥτον] θᾶ 10 νὴ ἢ βίγοηρ ᾿ὅ ρσαΐθβ δῃα ὈΆΓΒ. 

8ὃ9 Αὐάα "δ Ττγρθοη βουρλ Τ τὸ σοὶ (ῃ6 Κίῃρδομῃ οὗ Α8ῖ4, δῃὰ ἰο ρυὺ οὐ ἐπ Ἵσζόνη, 
40 δῃηὰ ἴο βίγϑοίομβ ουὖῦ μἷβ παπᾶ δραϊπβὺῦ Απ οοἢη8 ἐπα Κίηρ. Αμπὰ 1δ ἣθ νγδβ σϑυ τ ουβ 

Ἰθβύ ᾿5 Φοπδίύμδῃ νου]ὰ ποὺ βυβθν ῃἴτα, δᾶ 1ϑδὺ Ὁ μ6 τυουἹὰ ἤρῃυ ἀραϊπϑὺ Ηΐπα ; δὰ 5 
Ὧ8 βοιρηΐ ἃ ΑΥ̓͂ ἰο (46 δίτη.3 {μα΄ ἀθ τηΐϊρῃὺ Κι] Ἀἷτῃ ; 5. δηά 3" ἢθ σειηονϑῆ, διά 

41 οϑῖηθ ἰο Βείμβδῃ. Ἀπ “ὁ Ψοῃδίμδῃ στϑηὺ οαΐ ἰο πιϑοὲ ῃἶτα τ ἢ ἔοΓΟΥ ᾿μπουββηα τηθη 
42 ομόβθη ἴοσ {6 Ὀδι{16, δῃα οᾶτηθ ἰο Βοϑίββδῃ. πᾶ ᾿" 5 σψῇθῃ ΤτΎΡΒοη βανν ὑπαὲ ἢ 5 
48 σδτὴθ ὙΠ0} 8 ρτοδῦ 35 ἔοσοθ, ἢ8 ἀυγδύ ποῦ βίγοίοῃ λὲς ἢδηᾶ8β 9 αραϊπβὺ τη. Απᾶ ἢδ τὸ- 

οοῖνθα μὶπὶ ἢ ΠοΟηοτβ, αηᾶ ἰηἰγοἀαοοα 55 τη ἀηΐο 41} 818 ἔν θη α8, δῃαὰ ραᾷανα Πΐτῃ 
σἰἔῦθ, δα σοτητηδηάθα ΐβ τηθὴ οὗ 78 ἰο ὃὈ6 οὐϑάϊδηι 51: ἀπο ΐπ, 88 ἰο Ὠϊπι86]1. 

44 ἴὐπίο Φοῃδίμδῃ 4180 Βθ βαϊα, ΠΥ Βαβι [ποὺ ρα 411 {μ18 Ῥθορὶθ ἰοὸ ἱγοι Ὁ] 6,53 βϑοίησ 
4δ (ῃθγθ 8 πὸ ψγᾶγ ἐπγϑαίθπίησ δὰ} ΑΠπᾶ ΠΟΥ͂ βοηα ἔμϑῖι ἰο {πϑὶγ ΠΟτΩ6Β ; δι σἤοΟ86 

ἴον ὑπ γ861} δέ ἃ ἔθ θη ψῆο 8841} Ὀ6 νυν Ὁἢ ὅδ 1866, δπα σοπλ6 ὅ6 τ ἢ τὴθ ἰο Ῥίο] πη δἷβ, 
86 57 1 γ}}} σῖγα 1 ονϑῦ ἰὸ ὅ8. 1π66, δῃᾷ (Π6 τοδὶ οὗ {86 βίγοῃρῇοαβ δηὰ {8Π6 γϑϑὲ οὗ 
{88 3. ἔογοεβ, δῃὰ 8}1] ἐμαὺ ἃγθ ονϑῦγ {μ6 οἶδορβ, δῃᾶ 9 1 ν}}} τοϊαση δηᾶ ἀδρατγέ; [ῸΓ 

46 Πϊ8 8 (88 Τοϑβοῦ ΨἘΥ 1 81) βογθ.0 Απά δὲ ἰγυβίίηρ ἴῃ “2 ΐτῃ ἀἰά 48 6 Ὀ8ὰ6 δύπι, 
47 δῃηᾶ βθηῦ ΔΥΑΥ͂ ἈΪΒ ἔΟΓΟΘ8, δηα ὑμΠ6 γ ἀορατγίοα “5 ἱπίο {86 Ἰαπα οὗ υά4. Βυΐί “' σὴ 

ἰτ86 11 Π6 γοίδϊηθα {ἤγθο "ὁ ἐπουβαπα πηθη, οὗ τ ἤοῖῃ ἢ6 βοηΐ ἔττὸ ὑπουβδηά ἰηΐο (8]- 
48 1166, ψ 116 6 μα ἐπουβδηᾶ οὶ τὶ δ. Βυΐ ψῇρη  Φοπδίμδη δηϊογοα ἰηΐο 

Ῥιο]Θπλαΐβ, {Π6Υ οὗ Ῥιο]οτηδὶβ Βῃ. {π6 ραίθ8, δπα ἰοοκ δἷπι, δηα 411 [Βθτὶ {Πδὺ σα πι0 
49 σι ἢ Πίτη ΠΟῪ 816 νν τὶ ὑ1πῸ6 βυοσά. Απαᾶ ΤΤΎΡΒοη βθηΐ ἃ ἴογςθ οὗ ἑοοίμηθη “' δηά 
ὅ0. Βογβϑίηθῃ ἰπίο (411166, δῃᾷ 3 1ΓῃΠ6 στοδὺ ρ]δίη, [ο ἀἰΘβίτοΥ 811 Φοπαίμαη᾽ Β ταθη. Ὁ Απὰ Κ 

ΨΉΘη ΤΠΘΥῪ Ἰοαγτῃθα ὑμαὺ 6 δὲ δπὰ {Π6Ὺ (ῃδὺ γαγα ΤΊ ἶσα πδα θη ὅ5 τ Κη δπὰ 
5] αἴ, [ΠΘῪ ΘΩΘΟΙΓΑΡΘα Ο06 ΒΠΟΙΠΟΥ, δηα τηϑγομοᾶ τ ἢ} Ο]οΒΘα ΤΑΏ 5,5 ᾿Γαραγοᾶ ἰὸ 

δ1Ὶ ἔρῃθ. Απαὰ γγῆθῃ {16 ῬΒΓΒΊΘΙΒ 567 ὑΠδὺ 10 νγὰβ ἰο ὉΘ ἃ 116 δηὰ ἀθϑίῃ βίσιισρθ, (Π6γ δ᾽ 
δ2 ἰυγηρᾶ Ἀ8οῖκ.δ Απα δ (Π6Υ 411 οϑιὴθ ἰηΐο {86 απ οὗ π88 ἴῃ Ββαίοιγ ; δηὰ ὅδ {ῃ 67 

ον! ]6α Φοπαίμϑη, δηα ποθι {πδὺ τ γο συ} Ηἷπ, πα {ΠΘΥ͂ ΤΕΙΘ 80Γ6 αἴγαϊα ; δπᾶ 
ὅδ᾽ 411 ΙΒγ86] ᾿ηδάθ στϑδῦ Ἰαπιθηίδίίοηῃ. Αἀμπὰ  8}} (89 Βϑδίμοῃ {μαὶ σοσθ τουπᾶ δρουΐ 

γε. 838-886. --ἰἴ Α, Υ, : πΒοϊάκ ἔποτο δὰ οἰηἰηζ, ἔγοσι τ ὮΘη06. 5 δηίάο ἰο. 8 μοϊά, 4 ὙΠ ΘΓΘΌΣΟ ΒΟ δοί. 
δ ΑΥτοῦ ἐμὶς απο ὅ. λοηι δφαί πὶ, διὰ οδι ης. 8 ἰοῦ. Τ ἴον ἴο. 6 (δδὲ εο. 9 [δῪῖὲ »έπ γαίας, 19 Ὀ5Ὺ 
ἕη ἔς. 

Ὑογα. 87, 88. --- 11 Α. Υ..: ὕρου ἐμ. 12 θυ 1Πἃ ῳρ ἰδ οἱἐγ (τὴν πόλιν. οτοίἐὐθὰ ὮΥ 11]. δῶ. 62. 106.), ζοταστουςοἢ δ 
»αγί (τιᾶτα., “" ΟΥ, δοοογάΐηρ ἰὸ ἐμ Βοϊυδῃ τοδϊηρ, απα λε οατιε δα ἴ0 ἐδ τσαἱΐ οὐ 1λε ὁτοοῖς ἰοιοαταῖ τλὲ εαξὶ ")...... 88 
{8}16χὶ ἀοισπ (ἔπεσεν, 111. 19. ὅδ. 64. 98. 106. ΑἸά. ; ἐδ κατηο, τίδῃ ἐπί ργοδχοὰ, 23. δ2. 62. ; Χ., ᾿Ἰδιΐοσ ἰπ ]1ὸ υἱῃσ. : ἐεζέ. 
γες., ἤγγισε). 18 Οδρθθηδίδδ (606 Οὐηι.). 14. βοῦ ὮΡ Αὐἰάκ ἴῃ ϑϑρ 618 (θ00 ΟΌπι.). 16 χηδὰο ἐξ κἰτοις εὐ, οὖς. 

(ὠχύρωσε θύρας). 
οτα. 89-4]. --Ἰ6 ΑΟὉΟ ΝΟ: Νον. 1 τοοὐ δρουϊ. 18. (ο Κὶ]] Απὐοοδλυβ ἴδ Κίηρ, ὑἐμδὺ πο τϊρνε δβοὲ ἐμ 6 στον προ 

Βἷδ ον ἀεαῦ. ἩονθοῖΣ. 19 εἴτα (δὲ (κο ἐεχέ. γεδ. ; 111. Χ. 28. 44. δ. Δ]., εὐλαβήθη). 29 ἐμδί. 21 Ἡδοτείοτῖο. 
33 ον ἴο ΚΘ ὅ. (60 ἐδο ἐσχέ. χες. 1 ἴοϊ]ονν, τί Εγίίσϑομο, 111. Χ. 28, 44. δ2. 81.). 38 ἶτπ (ΒΤ ΣΟ εἰσίκαι οὐὔὲ 

αὐτόν σὶτ 111. Χ. 28, 44. 62. Δ].). Μ 80. 
ψο͵. 41-43. --- Ὁ ΑΟὙ. : ΤΈΘΩ. 39 Νον. 341 ΤΟΠδίΏδΔΏ (80 ἐεχέ. γεο. 1 ἰοϊϊον, ἢ Ἐτ  σϑοῦθ, 111. Χ. 28. 44. δὅ. 

8}.). 35 20 ᾳ,τοθῖ ἃ. Ὁ Ἠδηά. 82) μῃυξ .... ΒΟΒΟΟΣΒΌΪΥ, δηὰ σοτητηοηδὰ. 81 ας οὐοάϊοηΐ. 
γοσϑ. 464-46, --- δΣ Α,, Ὑ, : 8ο ατοδί ἑγου ῦϊο (ἔκοψας). 85 Ὀοίνῖίχε (ἐνεστηκότος). δὲ ΤΠΟΙΟΙΟΥΘ δοημ! ἔποτῺ ΠΟῪ Βοζοθ 

αραΐπ, Δοἃ οοοθθ.Ό 86 ἴο ψαϊξζ οὔ, 906 δοπιὸ ἐλοι.- 81 [ὉΓ, 88 ογχίβ ΟΥΟΡ ἴο. 80 ογηΐ5 6 γχοαὶ οὗ ἐμ (111. 
106., πολλάς). 40 Βδῦθ σὴν ΘΒΔΙΘ: 88 70 Ση60. ΦῚ σϑτ86 οὗ ΣῪ οοτμίης. 80 ͵οπαίλαπ Ὀο!ονίηρ. 45 λὺς Βοεξ, 
ὙὯῸ ψοῃΐ. 42 σιάοδ. 

γοσε. 4]-49. -- ΑΟΥ̓.: Απά. 45 δνὲ ἴῆτοϑ. 46 δῃηᾷ (δέ). 4 ΝΟῊ 88 ΒΟΟῚ 88. 4 ΤΏΘΩ δοηὶ Ὁ. ἃ Βοδὲ ο΄ 
Ὡοίνιεη. 4. Αηᾶ ἐρίο (111. δῶ. Ὦδγα εἰς). δὺ ΘΟΙΏΡΘΏΥ. 

Ὑον. δ0, δ1. ---ὅδ Α. .: Βυῖ. δὲ κρον δαὶ Ζοηδίμδα (1 βέγῖκο οἂἱ ὅ. τί τὰ 111. Χ. 23. δῦ. 62. 71. 14. 106. 134. 60.}. 
8ὲ ἸΟΤΟ. δὲ τ7γρῃΐ οΙοκα ἐοροίῃον. ὅδ ΤΏΘΥ ἐμογοΐοσο ἐπδὲὶ 701] οτυϑὰ Ἡροὸν ἐλέει, ροσοοί της [μδὲ ΠΠΘΥ ἸγοῸ γραάψ 0 

“Ἄελι ἴον ἐμοὶν νο (1ἰ., ἐλάας ἐξ τοακ το ἔδει εοποεγπίπς ἐλαὶν ἰΐθεΣ, ἱ. 6.. ἰδὲ ἐμὸ ονσβ Ἰοοκοά προὸῖ ἰδ 88 ἃ σοδίϊεσ οὗ 
Βα ΐης ἰο ἔθ θη ἃ). ὅδ ὕὉδοῖ αραΐπ. 

γοσα. ὅ2, ὅ8. --- δ΄ ΑΟὙ.., ὙἹοΣοΌροα. δδ συ άθα ΡΟΔΟΘΔΌΪΥ, δηὰ ἐλεθ, [9 Ὑποσοῖοσθο.Ό 40 ΤΏθΩ. 



1 ΜΑΟΟΑΒΕΒΆ. δϑ8ὃ 

[Πότ βουρηῦ ἰο ἀθΒίΓΟΥ ἔδποι ; ἴον βαἰα (θυ, ΤΉΘΥ δᾶνθ ὯῸ ΤΌΪΘΓ, ΠΟΡ Βοῖρον : ἢ 
ΠΟΥ͂ {πουϑίοτο ἰοὺ 8 τ ΚΘ ΨᾺΣ ὉΡΟῚ ὑδθιῃ, πα ἴα κ6 ΔΎΤΔΥ ὑπ 6}. τρθπλ τ αὶ ἔγοτὰ 
δι οη δύ ΙΏΘ6Ὲ. 

γος. δ8. ---ἴ Α.Υ.: οδρίδίῃ, ΟΣ ἀπὴὰ ἰὸ Βοῖρ ἐλσηῃ (600 Οὐη1.). 

ΟἜΑΡΤΕΚ ΧΙ]. 

Μετ. 6. ΤῈὸ οουῃοὶ} οὗἨ οΙἸάογα. Ὑηδι (}6 
ΠΆΓΟΓΟ 8πα ὄχϑοῖ δυϊῃοσῖγ οὗ Ὧἢ86 «[6υν͵8ι) Βοπαῦθ 
ὍΔ δὺ ὑΠἰ3 (ἸΤ6 15 πυῦ Κπονῃ. [1ἢ 23 Μϑδος. (ἷν. 
44, χὶ. 27) ἰῦ ἷβ γα ργοϑοηῦθα 88 οχἰ βῦϊπρ ἀπ οσ ἢ 6 
δΕΠῚ6 ὨΔΙὴΘ ἴῃ ἴῃ6 ἴἰπη6 οὗ Αποϊοο8 ΠΕΡ. δηὰ 
Απιϊοο 8 Υ. - ΘΟΡΙο, δῆμος. 1 Βϑϑιηὴϑ ἴο Ὁθ 
Ὀδοὰ ἴῃ ὕδε Β0Ώ86 οὗ ἴΠ6 [,Δὐΐῃ ρορείμδ, ΔΒ ορροβϑά 
ἴο ρίεδ8, ἰ. 6., ὕπ8 ρῥτίν!!ροα ογάθν οὗ οἰ 0126 }8, 16 
ψενθ Ὀοίηρ ΓΠΘΓΘΌΥ οἰ ΑΓδοΙ ΓΙ ΖΘ 'π 0}}|8. ΡῈ Ὁ]16 
ἀοσυτηθηῖ, 838 ἃ ἔγθο πὰ ἱπάθροηάθηϊ ΡθΟρ]6. 

γογ. 7. Ασίυβ. Ὑθεῖθ ψ γ6 ὕνο ὥρϑγίδῃ 
Κίηρϑ ΌὈΥ ΛΠ6 πϑιηθ οὗ Ατίιιϑ (ΟΥ Ατϑι8), δῃ ὦ ἤῃγθο 
δον" 88} δἰ ῥτθδίϑ, σα] Οπΐλθ. Βυῦ 848 ΟἿΪΥ 
Ατῖιβ 1., πο τοϊσηθα ἴγοπὶ Β. Ο. 309-265 δηὰ 
Οπίδ5 10, ἢο 8 "ἰὴ ρῥγίοϑί δ [Π| ὑἶπιὸ οὗ Α]θχ- 
ΔΠ0ΟΣ ΓΠ6 Οτοαδὶ (ὅ08., «περ. χὶ. 8, ὃ 7), γγθ 18 Θ01- 
δ ΏΡΟΥΆΒΘΟΙΙΒ, ποὺ ΟΥ̓ 5. ΑΧ ἀρὰ ἔθη 4.8 {16 
ῬΘΥΒΟῺΒ ΓΟίθσγεα τὸ ἴῃ ἴΠ6 Ὀγθόθηῦ ρδϑνϑαζθ. - 
ΟοΡν ἱἰπο]οβϑᾶ, ἑ. 6., γγδὲ ἔο]]ΟἾΒ, Υ σϑοβ 19--23. 

ΝοΣ. 8. Φ θορἢ 8 πδιηθ8 ὑΠ18 Δι θαβέδάοσ, )ε- 
τιοίοἰε8. 

νου. 9. ΗΟΙ͂Υ Ὀοοκα. Τί νϑῖυθ οὗ (ἴ680 
ὈΟΟΚΕ δὰ ὕδθὴ ἱμπογοϑβοά, ἴῃ ὉΠ οἷν δϑυϊπιδιίοη, ὈΥ 
[Π6 ΥΘΥῪ Ῥοχβθουϊίου Μοῦ πὰ ὕθθπ ἀἰϊγθεῖθαὰ 
δραϊηδῦ μοι. Οἱ. ἱ. 56, 57; ἢ. 48. 

ψαγ. 10θ. Ἐνο πϑοχίβιου. Τῇῃθ σοΐογοησςο, 
δοςοταϊης ἴο ΜΙςΒΆ6118, .5 ὕο [6 ὑΠΟΘΙ ΔΙΏΤΥ ΟΥὨἨ {10 
Βιιοοθθβ οὗ [πϑῖνρ ὑπ ογία κίηρ οὐ δοοοιμῦ οὗ {16 
ρτοδὶ αἀἰβίδμοθ. Οτίπηπι, ἤΟΥΘΥΘΡ, ΒαρροΟΒοΒ ὑπαῦ 
ΤΟΥ τηϑᾶῃ {Πδὺ ὕΠῸΥ ἢανὸ ἀ016 {Π|18 ποῦν Πδίδηἀ- 
ἴὴς (παῖ Ὁ. 6 ἔδλοῖ δῦ πηοῃςἸοΠοα -- [Π οἷν το πο 6 οἢ 
ἴηο (οὐ οἵ ἔπ Β΄0]6 --α τιϊρ!ῦ Ὀ6 υὑτροὰ 848 ἃ ΣΡΆ801 
διραϊηϑ ᾿ς, ὙΥ̓ 8116 Κ Εἷ], υυ τ ἢ ποτα ἀρ ρατεωῦ γΓθάδοι, 
Βο 145 ὕπδῖ 1 18 ΒΙΤΡΙΥ 8 {πὸ ὑπ στ χίνοη ἴο [Π}6 τη0- 
εἶνα οὗ ὑΠπΗ]} δοιίοι ἴῃ ΟΥΘΓ ὑπδ ἰὉ πὶ ἠοΐ 8Ρ- 
Ρθδᾶγ 88 ὉΠπουρ ἢ ὕποΥ ΝΘ γῸ ἴοο δηχίουβ ἴ0 Βθιι!)Ὲ 
15 Δ] ποθ. ὙΠΟΥ ΤὩΔΥῪ, ἴῃ ἔδοῖ, ᾶγθ Ὀ66 8 ̓ῃΠὰ- 
Θηοθαὰ ὈΥ ὈοΓᾺ οὗ [6 ἰατΟΣ ΤΘΆΒΟΏΒ. 

γεγ. 11. Οἱ δ τϑσρβιῃίης δυῖδ 10 ἄδγϑ, 
ἃ. 6., Οὐ ἴῃ ΒΑ υδΙῃΒ δηὰ ΠΟ τῃοοη8. ΟἿ. νἱΐ. 

ον. 12. Δόξῃ. ατίμαση νοι] γα πβ]ϑῖθ οἱ ΠΣ 
ὮΥ 7)}απιε, οἵ τδκο [6 νγοσὰ δπδίοσοιϑ ἴο τ0 ΗΘθ- 

ὑγονν ΤΊ, ἱ. 6., τὸ 00 στϑϑῦ ἴῃ Ὑγ Δ] ἢ, ΟΥ̓ Ὠιιπι- 
Ὀοῖβ. Βΐ ἰΐ βοοῖὴβ Ὀθιῖθν, ψνἱὉἢ Κι ΕἾ], ἴο σὶνθ ὕ}6 
ΜΟΙ [(8 τηογΘ 8118] Β0η86 88 ΔΌΟΥΘ. 

γογ. 16... Νυπιοιΐίυα..... διὰ Αὐζρϑῦοσ. 
ΤΠοδθ ῬΘΓΒΟΩΒ ΜΟ͵ΙῸ ῥτοδλδὶν Βοϊθεῖθα, δπηοπρ' 
ΟΥ̓ΠΘΥ ΓΘα5ΟΏΒ, ὈΘοϑιιθθ Οὗ ὑΠ61Ὁ δοααϊπῦμηοθ ψ 10} 
6 ἀτοοῖὶς Ἰδηριασο. ΤΟΝ ΠΑΥΘ, ΤΠΟΥΘΟΥΟΣ, 88 
1} θὈ6 οὐὔξεγνθά, ἀγθοῖὶς πϑίγθβ, που ρ ἢ τ ο50 
ΠΏΔΥ ὈΘ ΒΙΤΏΡΙΥ ὑΥΔΒΒ] Ὁ ΟὯ8 οὗ ὕΠ6]} γθ8] ΗΘΌΙΘῪ 
Ὠδη)68. Νοιϊπιηρ ἔυσῦδοῦ 5 Κηονγη οὗ ὕπθπὶ. 
ον. 31. Ὑ Βδὶ ρϑσυθ συν ἀοσυπηδηῖ 18 γοΐοστοα 

[ο 8 ηοῦ ΚΠΟΜΏ. 

γεν. 23. Ὁο νυτὶϊο (Α. Υ.), γδῖθοσ τοί ιοτῖϊδ, 
δ.)6 ργθβϑηῦ θθίηρ 564 ἴο ᾿παϊοδῖθ 81 ἸΠΟ  Βηρθ- 
ΔὺΌΪΘ τϑβυϊαϊτίου ἴο νυτῖ 9 διαὶ. “ΓΙΘ ργθβθηῦ ἰθιῖοῦ 
ἦβ ποῦ 8 ΓΘΡΙΥ ἴο Φοπδίμδπ᾽β. τ ἰς} ργθοθᾶθδ ὅ66 
ΥΟΙΒΘ 7. . ΝΊΠΟΙ, Ρ. 266, ίὶο δδγβ ὕὉπΠδ0 ἴ}0 
Ρτθεθηΐ 8 υδοὰ ΟἸΪΥ ἴῃ Δρρμθδγδπορ [οὺΣ ὕΠ6 ἔυδαϊο, 
“6 ἢ 8ὴ δοίΐοι 80}}} ἔατγο 156 τὸ Ὁ6 ἀεβίσπαιοα 
ΔΒ ζοοὰ 83 ΔΙΤΟΔΟΥῪ ρῥχοδοηϊ, δἰποσ Ὀθοθαδο ἰὉ ἰδ 
ἰσοδαγ γοβοϊνθὰ Ὁροῖ, ΟΣ Ὀθοϑῦδο ἰδ ἔοι] υν 8 80- 

οογάϊπρ ἴο ΒΟπη6 ὉΠΆΪ ΘΥΘΌΪΟ ἰανν.᾽ -- Τὺ ΥΟῸΣ 
οδίῦ]θ δῃᾶ γοὺσ ζοοὰβ 819 ΟὈΥΒ, ἑ. 6., 6 Μ1}} 
δὐδηά ὈΥ͂ ἃπᾶ Βαρρογῦ Οη6 ΒΟ ΠΟΓ 85 Μ8]}} ἴῃ ρόμοθ 
8ἃ8 ἴῃ ννΓ. --- ΤῸ σδκο σϑροζὺῦ υὑπΐο γου. Αα 
ἔμ ]]16ν, ΟΥ̓] σϑροσῦ 8θθ8 0 ὃὉ8 τηεϑηῖ. ΦοβαρΒῈ8 
(Απιΐφ., χὶῖ. 4, ἃ 10) ἢλ8 τηϊϑρ᾽ δορὰ {π|8 Ἰεζίον οὗ 
[0 ϑραγίδῃ Κίηρ, ρίν!ηρ ἴδ, ἢ δοπιθ Δρρδγθηῦ 
ἰαϊοηβ οὗ ἢἰ5 ονπ, θὰ σοι πϑοϊΐοι ἢ ἃ σοροτῦ 
οοποδγηΐηρ ἔδ6 δρἢ ρῥγυίοϑι Ομΐαϑ. (πὰ [Π0 ΘΓ 
Βθοϊζίομ, νεῦβο8 ὅ--23, {ΠΟ ΔτΘ ΒΘΥΘΓΑΙ μοϊηῦβ ὉΠ 
ΒΟΘΤ ἴ0 Γρααἷγο ἔυγυ ΠΟΥ ΘΠ: (1.) οῦο ἴῃ 
ΘρΑγίΔΠη8 δηἀ 7078 ΤΔΙΝ οὗ ἴῃ Β8Ππ|6 ᾿ἴποϑρὸ ἢ 1 
[88 μόΥ ν θ6θ φγονϑά (εἴ. ΝΥ ἱποσ, ᾿ἰεαϊισσγίετγὺ., ἀπ- 
ἀον “ ϑρεγία ). Ηἰυζὶρ ( Οεδβολίσλίε, Ῥ. 847) σομ}60- 
{ΓΘ 8. ὉΠ αὖ ΒΟΠῚ6 ΟἿΒΟΥ ρατιία ἰΒ Ἰηοαπῦ. Μ|ςἢ 8618 
Πο]48 ἐμεῦ ὮΘΓΘ 88 ἃ ἔφ] υτο ἰῃ ὈΓΔΏ 5] οη δ πὰ 
{πᾶῦ ἔον “ ϑρεαιΐδῃον" ψὸ Ββοι]ά γϑϑδα “" Βόρβαγας- 
ἀοηοσ," οὗ. Αππιογίς. σιπι ογβίοη Βιοὶ ἀ. αοο., ἢ 
2θ4 ΗΥ͂, πη 2 Μδου. (ν. 9), βουνοῦ, ὉΠ ἤδπὶ6 οὗ [Π0 
ΡΘΟρΪςο ἴβ ρίνθη 88 “ 1δοθαθιηοηίϑη5.᾽᾿ Εν] ὰ του]Ἱὰ 
ἀαυδία [ἢ οὐἹρίῃ ο77 ἐδα δοἰ τοῦ ἐὰν ὉΠ|8 το] δῦ 88} 
οὐ Π6 βιιρρο-ϊίοη ἴπδῦ ἰὰ ΒΘ]ας. βοὴ οὗ Εὔογ, 
ἈΠ ἈΠΟΟΒΌΟΓ οὗ Αδγϑῃδιῃ (θη. χ. 35; χὶ, 16), ννἃ8 
ἴ[ουπἃ [Π6 ἀποθβίοσ οὗ ὕπ δείαδοίαπδ, ΜἈ116 [06 
ΘΡΑΥΙΔΠΒ. ἯΘΓΟ τοραγὰθα ἃ8. Ῥϑὶδϑρίϑη8. [Ὁ ΠᾺ8 
νδθηὴ ψγ6}} οὐ͵εοῖοά, δονανοῦ, ὕο {Π18 Βα ρροβιτοπι 
(Κ}}}, τὺ νη ᾿ξ ἴΠ6 δῦονο ροϊηῦβ σοποθγηΐηῃρ' 
[6 το] αὐϊομβῃρ οὗ ἴῃ6 ϑραιῖληβ ἴο 16 ῬεΙαΒμ  Δἢ8 
δ οὗἩ [86 Ἰδίίοσ τὸ Ροὶοσ νοῦ χγϑδηϊθα, [Π6 ἔογ- 
ΤΘΡ ψΟῸ]ὰ 50}}} ποῦ αν ὕὈθθῃ ἐκ γένους ᾿Αβραάμ. 
Μοιιονθυ, ἰδ 18 σοιμαγκοα ὑπλῦ ἴῃ6 ϑραγίαπδ ἰιϑα 
τηλθ τἢΐ8. αἰΒΟΟΥΘΡΥ ἴῃ βοπὶθ ἀοοιμηθηῖ. ΤἢΘ 
τιηοϑὲ ὑπ ΐ οδὰ ὃ6 8βι1ἃ ἔθη οὐ [Πἰβ8 ροϊηῦ ἰ8. τῃδὺ 
186 Ὀθ]ἸοΥ ἰὰ 8. το δυϊοπϑηὶρ Ὀούνγοθη [9 ΨΦονγ 5 δηά 
ΡΑΓΓΔΏΒ Κθθ 18 ἴ0 ἤδνο ργθνϑ θα αἵ [Π6 τἰτ9 ΟὟΓ᾿ 
υουοῖκ νὰϑ νυτθη. Βυύ (2.) ἀϊὰ Βιιο Δ} δ] λη 69, 
οἴδεπϑίνο δηὰ ἀοίθηβίνθ, δεῖ 8}}ν οχὶβὲ Ὀεΐννθο [86 
ον 8 δηὰ ϑδραγίδῃβ ὃ [ὑ 18 Βοάγοου ἴο Ὀ6 ἀουθιθα. 
ΥΠΘΙΠΟΣ ὉΠΟΥ͂ νν6 ΓΘ Γθϑ}}ν οὗ 0Π|16 8 πηθ ἀββοθῃηϊ ΟΣ 
μοῦ, ἀοθ8 ἠοῖ δβοιϊουδὶν αἴδοῦ [ῃ6 αιιοϑίίοη. Βο- 
5ἴ.46ϑ τ1ογὰ ἴθ 0 Ἀρρϑγθαῦ γΟΒΒ0Ὲ 10 Βυσῆ 8 8]]}- 
ἀπ66 δοίην [οἰρηοα 1Ὲ τ αἀἰὰ ποὺ δειι!"Πγ οχίβῦ, θα 
αυϊο 116 σοηΐτασυ. Απὰ 88 ΟΥ̓ πὶ ΓΘΠΊΑΓΚΘ : 
Ὁ ΓΠΘΓγο 8. ποι ρ; δῷ αῖπϑὺ [Π6 πιβκίηρ οὗ βῦ0ἢ 8, 
ὙΡΡΙΥ. ἴῃ τ6 ἔποῦ ὕὉπδὺ ΔΙΤΘΒΑΥ͂ ἴῃ [ἢ6 γϑᾶγ Β. 6. 
146 ἴπο ἱπάθδρθπαθμποο οὗ ἄγδθοα νγ88 ἀδϑισογοᾶ ὈΥ 
ἤοπιθ. ϑδίηςοθ, δεοουγΐϊης ἴο δίγαδο (ν1}, Ρ. 365), 
ϑρᾶγία 8180, Δίου ὑΠῚ8 ΘΑΓΑΒΌΓΟΡΙΘ, το)]οίσθα ἴῃ 8 
αυΐτο ἱπάθραηάθηῦ ροδίϊΟ. ἃ: νγᾺ8 βὲ ΠΥ ΟὈἸ σοα 
ἴο ἰϑῃὰ δβϑίϑύδῃοθ ἴο βοιηθ, δϑιμοης Ὑοἢ, ᾿παεθά, 
Ὁδαῦ τοπάογοα ἴπ6 {600 }0]8 ΤΠΔῪ ἤδγθ ὈθΘΙοη "θα. 1} 
ΒΟΥ (8.} δύ} 8 8} 1806 Ὀθύνγοθ (ἢ6 ϑρδυίδῃβ 
δὰ 9608 ἀϊά οχίβυ ὕπογο τῇδ ἤᾶνθ Ὀθθη ἀοο- 
ἘπιθηῖΒ ἷκα ὑπ οὔθ μίνοη ἰπ ον ὈοΟΟΚ ἸΝΒΪΘἢ 
ΡῬϑββθὰ δούνθθη ὕπθὰ; ὑαὲδ ἰξ ἀοθ8 ποῖ ἔο]]ονν, 
τοτοίοτο, ὑπᾶῦ 116 ρῥγοδοηῦ ΟὩΘΒ ΓΘ ΡΘΏΒΪΏΘ. 
Εατίπηπι ἄγριιθ8. δραϊηϑῦ ὈΠῸΣ σοπι θη 688. οἢ [ἢ 
ξο!] ον ηρ στοῦ 8: ΤΠη6 Ἰοῦον οὗ Αὐῖιδβ σου Δ} 8 
ΠΟ ἴγβοοβ οὗ 1)ουοϊϑιβ, οὐ ἀἱροτηαῦὶο ἔογπι 8, 
8} 8 βισ θά οὐ] γ᾽ ὈΥ Πἰ π1561 ἰμπλεδα οὗἩ ΟΥ̓ Ὠϊ 56} 
ἰῃ σοπηθοιΐοη νυ τἢ ὨΐΪ5. τογδὶ σο]]δηριιθ5 δὶ τῃ6 
Ερδοῦθ; μη] ὕὉπδὺ οὗ Φομεῦπδη 18. ὉΠ ΘΟΘΕΒΆΓΥ. 
ΕῸΣ τὸ ργθϑθηῦ 6 ποοάθα Ὧ0 π6ὶρ (νϑὺ. 15), ἀπὰ 
6 ἀορθ5 ποῦ αϑὲς ἴον ἰδ ἔοσ ἴπ6 ἔαῖαυτο. Μαςοΐ 1688 
σου ]ὰ [δ6 ἸΘιοΣ Ὀ6 δὴ ἐπα γδοὶ ἀρ ρε8] ἴογ δϑϑιβίβῃοθ, 



δ86 ΤΗΒΕ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΑ. 

ΟΥ ἃ ΤὩ6Γ6 Αἰρ]οπιδίϊς σοπιρ] πηδηΐζ. (ΟὈὨΒΘΑΙΙΘΏΥ, 
ἦν πιϑῦ Ὀ6 8η ἱπάδροηάοηϊ Ἵὔοσγῖ οὗ {16 νυγίῖθν οὗ 
[Π9 ὈΟΟΚ, ΟΥ̓ οὗ ἢἾ8. δι! Πουῖτγ, ἴο, Γϑϑίοσο ὕΠ16 οΥὐἵρ- 
18] ἀοοιυπηοπίβ ἢ] οἢ δα Ὀ6οη ἰοβῦ. ΚΚοὶϊ γορ θα 
ἴο [Π6 Οὔ] Θο Ομ δ αρζαϊηδῦ 6 σοηυΐμθηθδα οὗ ἐδ 6 
ἸοῦιοΣ οὗ Αὐὰβ {πᾶ [ΠΟῪ ΔΓ ΟὨΪΥ βυβῆείοπι ἴο 
τον {Ππῶὺ {πὸ ἀοσππηιθῖ 88 ΠΟΙ ὈΓΘΒΟΓΥΘα 18 ὨΟΪ 
ἐογαίϊν ἐοττοοῖ. ΨΨΏΠ6 τοορθοῦίηρ τὉπαῦ οἵ “]οπᾶ- 
Π8Π ἢ δδγ8Β: “1 Φομδίπδῃ νου] ὈΥ ἢΐδ ἸοῦοΣ 
ΒΙΠΡΙΥ ΤΟΠΘῪ {Π6 οχίδίηρ ἔγοπ δῃΐρ ἢ [86 
δραυύδηβ, ΜΠ πυὰῖ ΘΧροουηρ᾽ αἰά ἔγοπη ὑπ οπὶ ἴον 
Ππ6 φγϑϑβθηΐ, ἢ ἃ νον οἱ Ὀοΐπρ 8016 ἴο οἰ πὶ 
ὙΠῸῚΓ δδδοιδίδῃηοο ἰῃ σ85685 [δῦ Πρ ἀγίβο ἴῃ (ἢ ὸ 
ξυΐαγο, ὕπο Ὁ}|6 ἰουϊοσ Ὀοϊἢ ἰπ ἔοτγαι ἀπὰ οοπίθηῦϑ 
σΟΙΤΘΞΡΟΠ 8 ἴ0 [ἢ 5 δἰπλ.᾿᾿ 

γοσ. 24. ΤΠ πδγγδανο οὗ π6 ἔπσίον ΠΟΙ οί 
οὗ Φοπδαιῖμδλῃ δὰ δίπιοῃ, ὈγόΚϑ ΟἹ δἱ χὶ. 67, 74, 
δ ἤ6γθ δρβϑὶπ [ἈΚ6ἢ θρ. 

εν. 25. Αχορδιμιτίθ. ΤΠ ἷδ 8 [π6 ατϑοῖς ἢδπθ 
ἔογ 1πΠ6 ϑγτνίδη “ Ηβιηαὴῃ.᾽ Α οἷν οὗ {Ππ|8 πδῖὴθ 
(Ηδιη8}}} οὐ ὕΠ6 Οτομίοβ, δὲ (ἢ 886 οὗ ωϑΘὈληοΏ, 
ἴο {6 ποτ, 51}}} οχβϑῖβι ΟὟΠΕΡ ἴοτπὶβ οὗ τ 
ΟΡ ἰπ τ6 ΟΧΧ, διὸ Αἰμάθ (Ναπιῦ. χχίϊ!. 21; 
χχχίὶν. 8, οἴς.), Ἠμάθ (2 ὅϑδῃη). νἱϊ;. 9, οἵς.), δὰ 
Ἐμαθ (Ψοπῖι. χὶΠ. δ, 2 Κίηρϑ χχὶϊ!. 38). 

γῶσγ. 28. ΤΟΥ Ὀ1110 ἤνοθ ἴῃ ὉΠ|6]Ρ σδρ, ἴο 
ΙΏΔΚΘ τ ἈΡΡΘΆΣ 88 τποιρ ἢ ὉΠΟΥ͂ ΘΓ 80}}} ὉΠΟΓΘ. 
ΤΊ6 δαάϊτίο οὗ καὶ ἀνεχώρησαν, Εἰσὶ τὸ ἤᾶνα 
δαορίοα νὶἢ ΒΥ ΖΒ 6 Δ Οὔ ΘΓΒ ἔγοπ ΒΟ ΙΠ6 ΟἸΓ- 
βῖνα Μ88., βοθιηδ 1" ΒμΘΏΒ8 0]6 ἴο τ1Π6 8686 οὗ [6 
Ῥϑβέδμθ. Οὐπογνῖδο νΠαῦ γὰ8 τς τηδῦ Φομπαῖηδη 
δι [18 Ἰγοορβ ΚΠΘῪ ποῖ ἀη0}] τιογηϊηρ 1 

ΨΜορ. ῶ9ὅ9.. ΤΟ νογάβ τὰ φῶτα ἅΓ ιἱϑο οτ 
ὙΓΑΙΟ ἢ -ἔτοβ ἰῃ ΟΆΠῚΡ 4180 ὈΥ Χοποόρῆοθῃ. ὕνγομ, 
νἱ. δ, 10. Οὗ. δ.53ο Μϑαιῖκ χὶν. δ4; 1κΚὸ χχιΐ. 
56. 

γεν. 806. ἘΠουύμοσυβ. Οἵ. χὶ. 7. Φοπαίδδη ἀϊὰ 
ποῦ ν ἰδῆ 0 ῬΠΓΒΌΘ [06 ΘΠΟΙΩΥ ἰῃῖο γτία ἰ[86]Ὲ, 
ἃπὰ ἤθηςθ ἀϊὰ ποῖ οΓοσ8 [Π6 Υἶνοῦ ὙΠΟ ἢ Ὑγ88. 118 
ὈΟυΠΑΆΓΥ. 

γεγ. 381. Ζαρδάδοϑδῃδ. ΤὴΘ Ὠ8ΠῚΘ 566ΠῚ8 ἴ0 ὃΘ 
Ῥτοβογνοα ἴῃ Ζουοάδηγ, ἃ ΟἿἿΥ ὧἀπὰ αἰδιίνιοῦ πουίὶ- 
οαδὶ οὗ Ἰ)απηδίςιβ, Οἢ ὕΠ6 ΝΑΥ ἴὸ Βαδίθις, Οη τὴ 
θη θγΑὶ βυθ)θοὺ οὗ [Π6 “ΑΥ̓ΔΌΒ ἢ α]θβιῖηθ,᾽" 866 
(ρηαγίετίψ Διιαϊοπιεπὲ οὗ ἴμ6 αϊίεείίπε δ αρίογαίϊοη 
μπα, ἴον Οεἰοῦον, 1875. 

γόογ. 3838. Αδοδίοῦῃ. ὟΟὙέ. χ. 86 δηὰὲ ἘΪΌἢ πὶ 8 
Παρπαϊιοδηιοτδιιοῖ, 8. υ. ---Ὗ ΝΜ οΥι, προκατελάβετο. ΤΊ 
ἰάοδ οὗ ἱακίπρ δ ὉῪ ἃ βυάάδη, πμϑχμθοῦθα οηδβδῦ, 'Β 
ραν ἴο ὃὈ6 ἱπαϊοαῖθα ὈΥ Ὁ86 ρυθροβίθομ ρσοῖῆχοα. 

ΕΥ̓. 8, 
γεν. 86. ΝΙΟΙΓΠΘΣΥ 861} ποῦ αν. ΑΡΡΔγΘΠΙΥ 8 

ΤΟΥΘΓΌΪΆΙ ΘΧΡΓΤΘΒοίοη ἔορσυ ΟΑΥΤΥ ἱηρ Οἡ 8ηγΥ Κὶπα οἵ 
Ἰηϊογουῦγοθ. ὅδόοπχο, πονγονον (8840), τ Κ ̓ὸ Το- 
ἔογϑ ἴο 16 561] 1πρ’, ὉΥ͂ 086 Βο] ἀΐοῦβ οὗ [ἢ6 ψαγγίβοῃ 
ἴο 0{|9 οἰδΖΘη8, ὑπα0 το ὉΠΟΥ͂ πδὰ οδιαϊηθὰ 88 
ΒΡΟΪ], 

γεν. 875. Τοναγὰ [86 Ὁσοοῖς. [δ ἴδ [6 Ὀζοοῖκ 
Οοάσοηῃ. ΤῈ} νν4}} βροκθϑθη οὗ ἔ6]1 εἴθ δὲ δὰ 
ΘΑΓΙ ΘΓ μογίοα, οὐ δ τἴδ ργεβθηῦ {ἴπ|6, νν 1116 τῆθα 
ψ ΤῸ θυ Πα Πρ τ, οὐ θα αἰ ἀροπ 1. --- ΟΒΔΡΒο- 
Ὠδίμα. ΑρρδυθηοΥ [π6 πϑηηο ρίγοη ἴ0 τ8ὲ μδιὶ 
οὗ τὸ νν4}} νν εἰς}. δὰ ἐ8]1860 ἄονσῃ. ἊΑὐοοοσαϊὶ 
ἴο ]ρ)ιτἔοοῦ ἴη6 ννογὰ ἰ8 ἀυτνϑὰ ἔγομι ΟαρΑνίοια, 
ἴΠ6. Τ αἸπιυαϊο ΘΧΡΓαβϑίοη 0. πηγῖρο ρβ. Οδϑδϑ, 
οὐ ἴΠθ οὔδὸσς ἢδιιά, τῇδ 98 ἰῦ τηοβῃ δοιηοι πίηρ Εἶθ 
ζῶυθα, Δηὰ τη Κ8 ἴα 1 νγὰβ 80 οδ] οὶ ἔγοιη τἢ6 

ι ἴπῦ [86 Οθάγοη δὰ πιδάθ τῇ στοπηὰ δι 
ὉΠδῦ ρμοΐϊηῦ ΤΩΔΙΒΩΥ δηὰ 60 οἽδυβοα 89 ἀφθδβισι οι 
οὗ [6 νν4]}. 

γεν. 88. Αἀϊάα. 1 ἰβ ζΘΠΘΟΓΑΪΥ ἰἀοηπ ἤρα 
ψὶτἢ (Π6 Ηδάϊὰ οὗ Ἐς. ἰϊ. 88, Νοῆ. νυἱῖ, 87, ἃ ρἷδοθ 
δ᾽ Γαῦορα ποὰῦ Γγάάα δηᾶ [Π0 ργοϑοὺῦ ΟΠ δάϊεΠοῆ. 
Νεβραβίδη δζοοιθα δ [}}18 ροϊῃϊ ἃ ἔογ θα σΆΠῚΡ ἴα 
ΟΥΘΣ ἴο οοηίγοὶ ὑἢ6 τοδά ἴο ογυβαῖθπὶ ἔγοπι ([6 
Ὑγ68ῖ. -- Ἐν τῇ Σεφήλς. ΤἼδ Ἰον]δηαβ βιτοις ἢ ηρ’ 
Ὀούννθοῃ ὕδ6 τηοπηϊδίηβ οὗ Φπάὰδᾷ δηὰ [Ὡς Μεάϊοτ- 
ΤΆΠΘΔΠ 8.6 πηθδηῖϊ, Τδ6 ΠΟΒΘΓΏ μογίίου οὗ ἱς 
ΜΆ8 ΚΟ 88 ϑῆδγοη. [ἢ οἴδεὺ ρασῖβ οἵ τῇ 
ΒΊΌ16 τη 8 ψγυτὰ ἢ45 θ66ὴ ὑγαπβ] αἴθ ὈΥ “16 ν4]6.᾿ 
ἜΚ 1Π6 νΆ]1ὸν,᾿ “ ὍΠ6 ρῥ]αΐη,᾽ 011ὰ8 ἱΔ Κίηρ ἔγοιι ἐδ 118 
ῬΘΟΌΪΙΑΡ ΟΠΔΓΘΟΙΘΥ 88 8. ρΙορθῦ ποι. 

γεγ. 40.-. Α ΜΔΣΥ, πόρον -ΞΞ ΤἸΟΒῺΔ Δη6 ΟΡΡΟΙ- 
Γαηΐτγ. 

νον. 41. Βοίμδαῃ. ΟἿ. νυ. 52. 1ὺ 185 [6 ργθβθηΐ 
Βοϊβᾶη οὐ πε τοδὰ ἔγοπη 1)απηδδοῦβ ἴο Εχγρί, 8 
8ῃογῖ αἰβέδησα ἔγοιῃ ἴπ6 Φογάμῃ. 

γεν. 45. ΟἸοοβθ ἔοσ ὑπυβοὶῦ, ἐπίλεξαι δὲ σε- 
αντῷ. ᾿1Ὧδ τοβοχὶνο ἔοτοο οἵ ἴ86 πὰ ἀ]6 νοῖςθ ἰδ 
οἴϊθη 80 ϑἰίρῃν πδῦ ἃ τοβοχῖνθ ργοποόιῃ 8 μοΐ ἱπ- 
ἔγθαυθη ον το, ΘΘροο Δ} Υ ἰὼ σᾶθο οὗ δὴ δητἢ- 
Θ5ἷ8, ἴ0 Θιαρἤδϑῖζο ἰἴ. δι Κυϊηον, Ρ. 335. --- 
Ῥιοϊοσηδῖβ.Ό ΤΠ9 εἰν νου]ὰ ὃὉθ οὗ μῬδυιις δῦ 
γα ἴο ἴΠ6 Ῥθορ]θ οὗ 64]}|66 οπ δοςοιιτΐ οὗ ἰϊ8 
ορδηΐηρ ἴο ἴπθπὶ 4 δ οὴ ἴο ἴΠ βοᾷ. 1ϑοιηθίσγιαϑ ,, 
ΤΊογθουοῦ, ἢδα μἴνοη (ἢ 7618 (χ. 39) ὉΠ|ὸ ῬΓΟΙΆΪΒ6 
οὗ Ἰϊ. -α 6 τοὺ οὗ [86 βίσοῃ δοιὰ δρᾶ [89 
Τοδὺ οὗ 19 ἔοσοϑθοα. ΒΥ τὰ τϑιραϊηΐης δίσοηρ- 
ΠοΟΙ48, ργοθλ Ὀ]Υ ἴποθα οὗ [Π6 βοδοοῦϑῦ ἃγὲ τηδϑηῦ, 
Βι το ἢ ηρ᾽ ἔγοπι ῬΓΟ] τ δὶβ ἴο ὅορρᾶᾷ. ΤῈ ἴγοο 
γοίογσοα τσ βθθῖὰ ἴὸ ὕὈ6 ὕποϑο βίβιὶοηθὰ ἴῃ [δ0 
συ ΣΎ ἴῃ δα αἰτίου ἴο πο: ἐοαηὰ ἰῃ [ἢ ναγίουϑ 
εἰϊβα 618. 

νοσ. 48, Ηον ἴδΔγ 80-08]1|6 ογί εἰοΐθτη 50Π16- 
εἰ πη 8 ΑΥ̓́Ὰ11]8 8616 οὐ ἴΠ6 θα ἀθβῦ οοπ͵δοΐιγθ, ἰδ 
ΒΘΘἢ ἴῃ 16 ἔδοῦ ὑπαὶ ΗἸὶρ' ἱπερυῦοδ [ἢ σοτηροϑβὶ- 
το οὗ ἴπ0 1190} Ῥβδὶτα ἴο Φοηδίιδη ἀυτίηρ ἢ 
᾿ Υ Βο  Θη. 

ΕΣ. 49. Φορδίμδι᾽ β θη. Το ἴπτο ᾿πουβδηᾶ 
ΤΏΘΏ ΒΡΟΚΘΩ οὗ ἴῃ Υ. 47 ἃ πηϑϑηΐ. 

γοσ. 58. ΝῸΌΣ ΒοΙροσῦ. ἜΠῸΥ ψοτο σὲ 8Ὁ]6, 
8.8 ΓΝ ΙΟΙΒΙΥ, [0 πᾶ 186 οὗ [Π6 αἰ ογθηςοδ 6χ- 
ἰϑιΐης Ὀούγεθ [6 τίνα] Κίηρβ οὗ ϑγτία ἴο ὑποὶν 
οἾἢ δἀνδπίαρο. ΤΘΥ πιμϑῦ βίδη ἃ δ] οΏΘ. 

βαάριεμ ΧΙ]. 

1 ἈΝ ἢ ψβθη Βίτηοη Βοαγὰ ἐμαὶ ΤΥγυρἤῆοη μαῆ ραιμογοα ἱορθίθοῦ ἃ στϑαὺ ταν ἦ (0 
2 ἰηνδᾶθ {Π6 Ἰαπᾶ οὗ υάἀα,5 ἀηὰ ἀΘΒίγου ἰὑ, ἀπα 880 ὑπαὺ [η6 ῬΘΟΡ]Θ Ὑγ616 ΠΡ ΣΕ 

δΔηα αὔτ σῃιοᾶ,δ 6 ψνϑηῦ ἊΡ ἰο “6 γι 58] θα, δα σαι μογθα {Π6 ῬθΟρ]6 ἱοροίμοῦ, δὴ 
8 ρᾶνθ {Π6πὶ δχῃογίβδιίοη, δπα βαἰά ἴο ὑμθπὶ,5 8 γουγβοὶνοα Κηον ἩΠδι 74, δπα ΠΥ 

Ὀγούθγθη, δηα ΤΥ ἔμ ΓΒ ποῦ56, πανθ ἀοη6 ἔοῦ ἴΠ6 ἰανγβ δπα {6 βδῃοίθαγυ, [μ6 Ὀδῦ- 

ετβ. 1, 2. --1ὰ 0: Νον. 3 δορί, 
ἔμφοβος, ἤτοχῃ 111. Χ. 28. 62. κα]... ὁ ραγίῃξ. 

Υεσ. 8. --ΤΆΟ Υ. : τδδὶ στοδὶ λίπ κε (ὅσα) 

8 Ζυΐσε. ὁ ντῶδ ἰὴ ατοδῖ. 5 ἴ0Δ. (Ἐτἔσδομο δορί ἐκῴοβος, ἴοΣ 



1 ΜΑΟΟΑΒΕΕΒ. 587 

4 {165 4180 δηᾶ ἰγουὉ]68 τ᾽ αἴ οἢ νγγθ Βᾶγ6 βθθη,} ὈΥ γσθαϑοη ΨΒογΓθοῦ 8}} τὰν ὈΓΘΙὮΓΘΙ ρ6Γ- 
ὅ ἰβῃοὰ 3 ἔον 15Γ861᾽8 88Κ6, δπὰ 1 δὴ Ἰοΐῦ Αοῆθ. Αμπᾶ πον ὃ δ 1ὑ ἴὰᾺ. ἔτγοιῃ τη6, δαὶ 

1 βου] Βρασθ τῶῦ " ̓ἰἴ6 ἴῃ δῆ. ἔπη οὗ δϑίοϊοη ; δ ἔογ 1 δω πὸ Ὀϑίζον ἐπ8ῃ ΠᾺΥ͂ 
6 Ὀτοίθσθεη. Βυι 5 1 ν1}} ἀνΘῃρΌ ΤΩΥ̓ παύϊοῃ, δηἀ [Π6 βαποίθδγυ, δπα Ογ τῖνθβ δηᾶ 
οὨ]άγθῃ ; [ῸΡ 811 ὑπ6 μϑαίθθῃ 8.9 ρσαίμογθα ἴο ἀθβϑίγου 08 οῃ δοοοὰπὲ οὗ ϑῃταὶιγ.ὃ 

7,8 Αμπᾶ9 δ8 βΒοοῦ ἃ8 [86 Ῥ60ρ]6 μθαγὰ ἴμθ86 ὑοσχάβ, ἐλδϑὶγ βρίγὶ στϑγινθᾶ, δῃᾷὰ {Π6Ὺ 
δηβυοσοα τ] ἢ ἃ Ἰουᾶ νοΐοθ, βαγίηρ, Του γί 15 ΟΡ Ἰοδάθσ ἱπβίοθδα οὗ 088 δηὰ 

9 Φομπδίμδῃ ἵν Ὀσοίμβοσ. ΕἾ ὕμοὰ οὐ θα 68,1} δῃαὰ νγῃδίβοθυθυ ἰοὺ οοτητηδπᾶδϑὺ 
10 π8, (μαὺ ν}}} γθ ἀοὄ. Απᾶ ᾽2 δὲ ραίῃογθὰ ἰορθίθου 4}1 [88 τηϑὴ οὗ ὙΑΓ, δη4 χαϑᾶθ 
11 μαϑίθ ἰο βηϊβῃ ὑπὸ νγἃ118 οὗ 6 γΌβ8]  ὼ, δπα ἢδ ξογι ρα 11 γουῃμα δουΐ. Απᾶ 18 ἢ 

βϑηῦ Φομπδίῃδη ἴδ δοη οὗ ΑἸ βδίοιη,"" δηὰ συ ἢ Ηἶπὶ ἃ δι ΕΠ] οἰθηΐ ἔογοθ, δ ἰο Φορρθ ; δπᾶ 
ἢδ6 οϑϑί 156 ουαἱ [Ὡθηὶ {μὲ τόσο ὑμαγοῖη, δηᾷ 1" σοιμαὶ ηθα ἔμοσθ ἴῃ ἴ{. 

12. Απᾶ δ Ἰτγρδοη σοιιουθα ἔγουι Ῥιοϊθτηδὶβ ἢ ἃ στγοαῦ ἈΓΙΩΥ ᾽᾽ ἰ0 ἱπναᾶθ ὑπ Ἰδπᾶ 
18 οὗ υάε,39 δηά “ομδίμϑῃ τσαϑ τὶν Πΐπὰ ἴῃ τγαστά. Βα που ῥ᾽ το Π6α ἢϊ8 ὑθηΐβ δῖ 
14 Αἀϊάδ, ονϑὺ αραϊπβὶ {Π6 ρὶδῖὶπ. Απὰ 5 σὴ ΤΎυρἤου Ἰοδγπδα 33 (Πα πιο μαὰ 33 

ΤἝΊβθῃ ὉΡ ἰμβίθδα οὗ μἷ8 Ὀσοίμον οπδίμδη, δηα τγᾶβ οἡ [Π6 ροϊηὺ 3" (ο Ἰοΐη Ὀ4116 τ ἢ 
156 μἷτη, ἢ6 βθῃύ ΠηΘβΒΘΏΡΘΓΒ ὩΠίο Ὠΐῃη, βαγίπρ, 76 Ὁ πανθ Φοπδίμδηῃ (ὮΥ ὈτοίθοΓ ἴῃ Βο]ὰ 

Ὀοοϑιβ6 οὗ 35 ἸΩΟΏΘΥ ἰῃδὺ ἢ6 οὐνϑα 57 πηίο {Π6 Κὶπρ᾽᾿Β ἰΓΘΑΒΌΣΥ, Ου. δοσουπὶ οὗ οΟΠοΘ8 
16 ψ]ϊοὴ 6 μ6]8. Αμπὰ 35 πον βεπᾶ δὴ δυηπάγρα ἰδ] ηΐβ οὗ βέΐνϑγ, δπᾶ ἔγνο οὗ ἢϊ8 ΒΟἢ8Β 
τ Ὀοβίαροβ, {μα Ὀοΐηρ βοὺ Ὁ δ' ΠΟΥ ἢ6 τοδὺ ποῦ ΤΟνΟΪ᾿ ἔγοσα τι8, ἃπα τὸ Μ]1}} 1οἱ 

17 Βίτη ρο. Αμὰ Ὁ δίτποῃ, δ] 10 ἢ6 ρογοοῖνθα {παὺ {Π6Ὺ Βρᾷκθ ἀθοθ ὑἔ}]} 7 ἀμίο πὶ, 
γαῖ βοηὐ ἢ6 [Π6 ΠΙΟΠΘΥ͂ δα ὑΠ6 ΟὨΣ]άγθη, ἰθὺ ρογδανθηίαγθ μ6 ΒΒου]α ργοουγθ ἐο ἀΐπι- 

18 εοἴ στοδὶ μαϊγϑᾶ ἴτγουῃ ὃ, [Π6 Ρθορ]θ; ψῆο χτηϊραῦ Βᾶνα βδὶα,55 Βϑοδυβθ 1 βθηΐ Ὠἷπὶ ποῖ 
19 {86 ἸΠΟΠΘΥ͂ 8πᾶ {86 ΟΠ] άγθη, “οπαίλαπ ρου ϊβηθα. Απὰ ὅ5 δ βϑηΐ ἐλοηὶ [6 σὨ]άτθη 

δῃα [86 δυμᾶγοά ἰΔ]6η8 ; δηᾶ δ 7γῳρλοη αἰββθι}]οα, 8 5 δηὰ αἱὰ ποὺ 85 Ἰοὺ Φοηῃδίμδῃ 
20 γο. Απα αἵθου τ]8 οδῖπθ ΤΎΡΟΣ (0 ἰηνϑαθ (Π6 ἰ8π4, Δπα ἀθβίγζου ἰΐ ; δῃᾷ ἢ6 πϑηὶ 

Τουμῃὰ δρουΐ ὈΥ {86 νὺ {Παὲ ἰσααεοίᾳ υπίο Αἄοτὰ; δηα δ. δίγηοη δηᾶ 18 ἴογοθ ὅ 
ἸΩΔΙΟΠΘα βἰἀθ ὈΥ βἰᾷθ, οὐδὲ Ὁ δραϊηϑύ ἢϊτη ἴῃ ΘΥΘΙΥ͂ ΡΪδοθ, ἩΒΘΓΘΒΟΘΥΟΡ Π6 Θηΐ. 

21 Βαυΐ “5 ιδ6γ (Πα γγϑσθ ἰῇ (86 ζογίγθββ “ἢ βθῃΐ τηθβθΘΏΡ ΙΒ απΐοὸ ΤΤΎΡΒοΙ, (ὁ ὑμ6 δηᾶ 
{παὺ ΒΘ Βῃο0]α δαβίθηῃ Ηἷβ δοτηαΐηρ υπίο ἰμθὶ ὈΥ {Π6 ψ]] ΘΓ Θ88, δηά βεπα (ἤθη ρτο- 

22 νἱβίοπβ." ὃ Απᾶ“" ΤΥΥΡΒΟΙ Τη866 ΓΟΔΑΥῪ 41} 18 ὨΟΓΒΘΙΊΘΩ (0 ΘΟΙῚΘ; δῃα ἰῃαΐ πὶρῃν 
[Π6γΘ τῦαβ “ἢ ἃ ὙΟΤῪ ρτοδῦ ΒΠΟΥ͂,, 8η4 “δ ὈΥ ΓΘΆΒΟΙ Οὗ (86 ΒΗΟΥ͂ ἢ6 “7 σὰπιὸ ποῖ. Απα “5 

28 Ἠ6 ἀορατίθα, ἀπ οδπλθ ἱπίο Οδ]αδᾶ. Βαυΐ 9 ψβθὴ ἢ6 ΟϑΙὴΘ ΠΟΆΓ (0 Βαβοβϑίηδ, ἢθ 
24. 5]6νν Φοπαίῃδῃ, ἀπ ἢ δ γγδβ Ὀυγοα ἰΠθγθ. Απα Τσγυρῆοη ἰυγηθᾶ δρουῦῦ Δπᾶ ἀθ- 

Ραγίρα ὅδ: Ἰηΐο μὶβ οσγ Ἰδηά. β 
ῶῷ5 Απᾶ ϑίἴιποη βϑηΐ,Ὁ2 δῃὰ ἰοοῖὶς (Π6 θομθΒ οὗ Φοπδίμδη ἢἷβ Ὀστοῦθοσ, δηα Ὀυγὶοα Ὠΐτα ὅδ 
26 ἴῃ Μοάοίῃ, {86 ΟἰτΥ οὗ πἷ8 ἔδύμοτβΌ Απᾶ 4]1 [8Γ86] τηλάθ στοῦ Ἰδτηθηίδίϊοη ἔογ ΐπι, 
27 απὰ θαυγα θα Ὦ]Πὶ ΠΒΏΥ ἄλγ8. Απα δίπγοη δ Ὀ01}} α πον επιεπί ἀροπ [Π6 ΒΘρυ]Οἢ ΓΘ 

οὗ ἷβ ἔδίπον δηᾶ ἢἷ8 Ὀγθίγθη, δηα ταὶβϑα ἴἰΐ αἱοῦυ ἰο {6 νἱϑν,δὅ ψχῖἢ ἤθτγη βίοηθ 06- 
28 Ηἰπᾶ δηᾶ Ὀοΐοσθ. ΑἈπα ὅδ ἢ6 βοῖ ἀροη ἱΐ δ βθυθῃ ΡΥΤΘΠΛ118, 006 ΟΥ̓́ΔΡ ὅδ ἀσαϊηϑί Δῃ- 
29 οἴου, ἔοσ λί ἰδίῃογ, δπα ἀίδ τηοΐπου, δηᾶᾷ λὶς ἴοὰγ Ὀγοίσθη. Απᾶ οἡ δ ἰῆ6866 ἢδ 6ῃ- 

σταγοα γι ϑιϊο 5 ἀθνΐοθβ, δηα ρ]Δοοα δοουῦ {μθ δ᾽ στοϑῦ ρ1114γ8, ἃπᾶ ἅροι {110 Ρ᾽]1Δγ8 
ἢ. Θηστανθα ὑγθϑρο 8 Οὗ 8] βογίβ ἴῸΓ 8 θίθγῃδὶ τιθιηοσίαὶ, δηα δ]οηρ 546 οὗ ἰδῃθ 

Ψεσα. 8-ῦ. ---Ἰ ον ἐχρεγίεηεα, εἴδομεν. Κ38.Α. Υ. : δ΄Ὸὸ δβ)αίθ;:. ὃ Νον ἰμοζοΐοσθ.06 ὁ ποΐηϑ οι. ὃ ἰσουῦ]α. 
Ψοτη. 6-11]. --- 5.4. Υ. : Ῥουθεθα (πλήν). Τ ΟὩΓ πίῖγϑθ, δη ἃ Οοὐγ, 8 οὗ τόγῷῳ τηδιὶῖοο. 9 ΝΟΥ. 10 μὮδιξ Ὀ6 

(εἶ, τί οἢ 11. ομ 8). 11 (πόλεμον) 13 80 ἔθ. κ[ζἧζκ Ἃ Αδο. 14(11. Χ. 23. 44. α]., ᾿αψαλώμον, πΒ]οῺ ἰθ δΔἀοριοᾶ 
ὈΥ Ετίίσδομο ; ἐεχέ. τές... ΔΒ δὶ χὶ. 10.) 16 χτοδὺ ῬΟΊΤΟΣ. 26 ψῆο οδδίΐϊῃβ. [1 οτγπίΐ διὰ. 

γοτο. 12-16. -- 1[5..0.: 8ο. 19 ῬοῦγΟῦ. Ὁ 7υάρα. 21: ΝΟΥ. 32 Κῃον. 8 ΔΒ. ἍΜ χησδῃξ. 
15 Ἰλογεαϑ πο. 36 ἐὶ ἰδ 107. ΣΤ ἰδ ον ξ. 38. ἰτοβδῦϊο (860 (Όη1.), ΘΟ οοΥ ΐηρ [Π9 Ὀτιδῖηθ88 ἐμπδῦ 788 οοτησα ἰἐθἃ 
Ὀδίο ἰπι. ἩΓΒοσζοΐοσο. 29. 6. ὯΘ ἰ8. 

ψεῖβ. 117-19. --9 40 0.: Ἡδετεμροη. 81 οἵ, 8ὲ (λέγοντες, 88 ΠῚ. Χ, 23. 44. α]. ; ἐεχί. γες., [6 δ'πρ.) 88 [616- 
ἴοτο ἰα ]οπαίλαπ ἀοδὰ (καὶ ἀπώλετο). 806. 84 δονδοίξ. 8256 (ἘΠΊΠοΣ λαα δα, οτ ἀεπίεα ἴδ, ἸΔΙΛΟΙΥ, δὲ ὯὮθ δὰ τρλὰθ 
ΒΟ; ἃ Ῥσγομπΐδθ.) 55 ὨοίζποΣ ττου]ὰ 6. 

Ῥοτα. 20, 21. -- ΑΨ. : κοίηρ. 86 νας. 80 οί. 40 ογμῖία εἶθ ὈΥ εἰάθ, οτοσ (οἷ. Οὐγι.). 41 Νον. 
45 τοῖν ον. 42 γἱοῖι 615. 
ει. 252-24. --ἋΑῸΟΡ. : ὙΓΒΟΣΟΙΟσθ. ἐ4δ σοι ἴπδὲ πίρδέ : Ὀὺϊ (1 τοδὰ καί Ὀοΐοσο ἐν τῇ νυκτί, ὙΠῸ ΤΙΙ. Χ, 23. 44. Δ].. 

τπεἰοδὰ οἵ αἴτοσ ἰδ, τ τ [ἢ 6 ἐταῖ. τες.) 616 761]. 46 ογπὶίδ διὰ. 47 Ἡδοσϑοῦ ἢ9. 48 80. 49 [0 ΘΟἸΒΕΕΥ οἷ α. 
Απά. 8δὺ ὙὮὯΟ. δ. Αἰεγινατὰ Τ. τοϊυσηοα δὰ τυϑῃῖΐ. 

νορα. 325-28. --δ ἃ. Υ. : ΤΠ η δβοηί ΒΚ, δδ ΤΏ ὁΤα (50 ἐσέ. γα. Ἰ τοδὰ αὐτόν, ὙΠ Ι11. Χ. 28. 44. 41).). 8ε Βὶτηοι 
δἷεο. 88 εἰκὸς. 88 ὙΠΟΥΘΟΥΟΣ. δὶ ὉρΡ (111. Χ. 19. 23. δὅ. 62. θέ. 4]. ἥγγν, ΟἹά 1κἴ. ομἱὸ ἐπ᾿ αὑτά). δ ογείῖ 
ΟΥ̓́ΟΥ. 

γοΣ. 39.--9 Α.0Υ.: ἴῃ. 80 χιδάο (1 ΣϑπάοΣ ἐποίησε ἴγ96}7} σαμπηίη(. ΟΣ αδοτὲ ἐήδά Ἰτολίολ Ὠ9 ϑοῖ. 



δ88 ΤῊΒ ΑΡΟΟΘΟΚΕΥΡΗΑ. 

80 τϑᾶροπβ βῃϊ 8 ἴῃ οαγνὶηρ, ἢ ὑμαὺ ἐόν ταὶρης 6 βθθῃ ὮὉΥ 2 81] (μδΐ 861] {μ6 ὃ βοα. ΤΉ 
81 δβϑράϊοιγα ὁ πίοι 6 τηδᾶθ αἱ Μοάοΐη, δίαπαθιἠ δ ἀπίο {μὶ8 ἄγ. Βυΐ" ὙτΥρμοα 
82 ἀθα]ῦ ἀθοθ  {{Ὁ]1}Υ 7 τῖν [86 γουπρ Κίηρ Απεοοδι8, ἀπα 516 εἰ, Απᾶ δα τεϊσπϑᾶ 

ἴῃ 8 βίθϑαᾶ, δῃα ρυΐ οῃ [86 ὁγόνῃ ὅ οὗ ΑΒἷα, δπᾶὰ Ὀγουρῃῦ ἃ στϑαῦ οδ] πα γ ὑροι (ἢ6 
88 ΙἸαπάᾶ. Απᾶ"ϑ ϑμωομ Ὀυ})ὺ 152 {86 5 γοηρ Ο0148 οἵ "1 Ψυάδα, ἀπὰ νπα]]οὰ (πθπὶ 12 ἀθους 

ΙΓ ΙσῊ ἰΟἾΤΘΓΒ, δπα στοαὺ νν8}]8, δῃὰ βδίεδ, Δη4 ῬᾶγΒ, δηα 414 ἊΡ ῥχον 8108 ἴῃ [86 
84 βίγοηρΒο 1 5.5 Απα᾽ 6 δίγηοη β6] οί 1 τηθῃ, δῃᾶ βϑηὶ ἰὸ {Π|6 15 Κίησ Ποιηθίσίιβ, ἰο 

[Ὠ6 δια ὧδ βμου]ὰ γὶνθ {πΠ6 Ιαπὰ δὴ ἱπησηυγ, ὈΘΟΔΏΒ6 41} (μαὺ ΤΤΥρἤοη ἀϊα νγὰβ ἴο 
δὅ 8ροὶ!.}7 Απᾶ ἐδ Κίησ οιηοίγίιβ βϑηὺ ἰὸ ᾿ἷπὶ δοοογάϊπσ ἴο {8686 ᾿σγογάβ, ἐιπὰ δῃ- 

ΒΨ ΤΘΙΘα Ὠΐπη, ΔηΠ4 τνγοίθ ἴο Ὠΐμα βυοἢ 4 ἸθιοΣ 88 [0] συ ἢ : 13 
δὃ6 Κιηρ Πειηδίγιιβ αηΐο δίπιοη ρα 15 ῥυὶθβί, δῃὰ ἔτθημά οὗ Κίηρβ, δῃὰ Ὁ ππίο {10 
87 6] 46 γβ απὰ πϑίϊοῃ οὗ ὑπ 968, δοπ οί στοοιϊησ. ΤΠ ρο θη οσόσγῃ, δηᾶ ὑπ 6 μϑ]πὶ 

ὈγδηΟ," 1 πΒΙΘἢ γα βθηί,32 τὸ πᾶν σϑοοϊνοα; δῃηᾷ γγχὸ Δ΄Ὸ σϑϑᾶν (ὁ τϑκθ 8 0}} 3 
88 ρθδοθ ψ] ἢ νου, δπὰ “ἢ ἰο ντῖζα αηΐο οὐν οἶδ οἶα]8, ο σγαπῦ γοὺ ἱτηπγιη 168. Απὰ 

ὙΔίβοθυθυ σουθπϑηίβ ἢ τὸ παν πη8α6 Ὑ}{}Δ γοὺ 8}}}} βίδηᾶ ; δπὰ (Π6 βίγοῃρβο]άϑ, 
89 τ ]οἢ γ6 ἤδνα Ὀυ]]α 66, 814}}] 6 γουγβ. Ὁ Ονογβίσῃίβ οὐ {Π6 ΟΥδοὺ δῃά, απὰ {πὸ 

ἴδ} 08 35 σοπιηιϊξ(δα ἀπο (18 ΔΎ, γγ9 ρᾶ88 οὐϑυ, Ὁ 4180 {π6 ογοσῃ ἰαχ, Ὁ ἩΒΙΟΝ γθ 
ΟΥ̓ ; 51: δῃᾷὰ [{ ὑπο γΘ ΟΓΘ 8ΠῪ ΟἴμοΡ ὑσὶθυΐθ ρϑὶα ἴῃ Ψ6 γι 884] 6), 1ὑ παρᾶ 53. ἢ0 τηοτθ 

40 ὕθ ραἰα.5 Απὰ [ζ {86 Γ6 Ὀ6 ΔΩΥ διλοηρ γοι Βαϊ 016 ἰο Ὀ6 ΘΏΓΟΙ]οὰ ἢ ΟἿΣ ὈΟΟῪ 
41 συδγα,8δ' 1οὲ δῖ ὈΘ ΘΏγΟ]]θά, δπᾶ Ἰδὺ ἔΠ6γ0 Ὀ6 ρϑᾶοθ ὑϑίνὶχὶ ὰ8β. Τῇ δ᾽ γοόοῖκο οἵ 
42 186 Βοδύμθι ννᾶ8 ἰδίζθη ΔΌΎΑΥ ΙΓΟΙᾺ Ιδγϑθὶ ἰῃ 1Π6 Ὠυπάγοα δηα βουθηιθί γϑᾶσ, δηὰ 

[Ὡ6 Ρθορ]ο οὗ [8.86] 5. θθρϑι ἴο τσὶνθ 'ῃ ὑποὶν ἀοουμπηοηίβ 5 δηα οοηίγδοίβ, [πὶ 86 ΆΓβὲ 
γθ 8. οἱ δίμμοη, ἰῇ ρτὶθϑί, δῃα φσθηθγαὶ, ἢ δηα Ἰοϑου οὗ (Π68 «76 γ8. 

48 1] (δ|ο860 ἀΔΥ8 6 “᾽ οδηηροα ἀραϊπδὺ ὐάζᾶγα," δηα Ὀοϑίοροα ἰὉ τουηα δρουΐ ; 42 ἢθ 
ΤΩΔ16 4180 δὴ Θηρὶπο [0 βίθρϑ, ἢ δῃα Ὀγουρῃύ [0 ὉΡ ἰο “' [1Π6 οἰΐγ, δῃὰ Ὀαιογοᾶ 8 

44 οοτίαϊη ὑον ον, δηα ἴο0 1. ἡ. Απα (Π6 γ (δὲ γ8γθ ἰπ {η6 Θηρὶπθ Ἰθαρθα ἱπίο {86 ΟἹ γ ; 
4δ δηὰ {Π6Γ6 ΔΓΟΒ6 ἃ Κτοδὺ δοιῃχηοίΐοη ἴῃ (86 οἷγ. Απά {Π6γΥ οὗ {86 Οἰ(γ “' οἰ ταθοα ροη 

[η6 γψγ}} ψ τ “5 τῖνοϑ δηᾶ ΘΒ] γι, {Π6 }γ οἱ οί 68 θοΐηρ τϑηΐ, 7 δηα ὑπ 6 Υ “5 οὐἱϑὰ ψἢ ἃ 
460 Ἰουὰ νοΐοθ, Ὀοβθϑομίηρ δτθοπ (0 σταηῦ {ῃθπὶ ρθ806. ΑἈπάᾶ {δ6Υ βαϊά, 1)64] ποὺ τι 
47 υ8 Δοοογάϊηρ ἴο ΟἿΥΓ Μ]ΟΚΘάΏ688, Ὀυΐ δοοοσαϊῃρ (0 ΠΥ ΠΔΘΓΟΥ. Απαὰ 9. διγηοη νγ88 

ΒΡΡΘΑΒΘΩ͂ ὑΟ ΑΓΒ ἔμϑῖὰ, ἀπά [ουσῃξ ΠΟ πιοτὸ ἀραϊηβὺ δ᾽ ἔπ θτὰ ; διὰ ἢ6 δ; ραΐ ἔποπὶ οἱ 
οὗ {π86 οἷΐγ, δῃὰ οἰβδαπβϑα ὑμ6 πουβθ8 ψμογθίη (ῃ6 ἰ408 ὕγ8γβ, δὰ 80 ϑηίδγϑα ἰηίο ἱΐ 

48 σῖῖ βοηρβ δηᾶ ὑμδη κδρίνίηρ8. Απᾶ ἢ6 ρμαΐ ΘΥΘΓῪ δ᾽ ὉΠΟΙΘΠΏ688 ουΐ οὗ ἰΐ, δηα ο0]- 
οηΐΖρα ὅ8 ΒΌΟΝ τηθῃ ἴΠ6Γ6 δ’ 48 σου] Κορ (86 ἴαῦν, ΔΠα τη866 1 ΒΓΟΠΡῸΣ ἰμ8ῃ 1ῦ τῦ88 
Ὀθίογθ ; δῃᾶ δ ὅδ Ὀ8}}0 {πϑγϑὶῃ ἃ ἀνθ] ]Ἰηρ᾽ ρ͵866 ἔογ Πἰπι861}, 

4909 ΤΟΥ δ]80 οὗ (86 ἔοτγίσϑβϑ ὅδ ἰῃ 96 γι 8816 πὶ 6 Γ6 Πἰμαογθα ἔσο σοΐηρ ἰπΐο (ἢ 6 οοῦπ- 
ἰγγ, Ὁ8ο}κ ἀπὰ 1ΙΟΥΙἢ, 88. γγυ8}} 88 ἔγοτῃ θαυγίηρ 8Πα 86] ] σ᾽ ; δῃᾷ δ ΠΟΥ Ἴ6ΓῸ ἴῃ 
ἀἰβίγθβϑ [0 γσδηῦ οὗ ρχγουϊβίομβ, "δ δῃὰ ἃ σγϑδαὶ πα οὺ οὗ ὑπθπὶ ρϑυϊβθά ὑΠΓΟῸΡΉ ἴδπι- 

ψοσβ. 29, 80. ---᾿ Α. Υ. : πιδᾶο 8]} ἐλεὶγ ΔΥΙΩΟῸΣ [οΥ 8 ροσροίυδὶ ΤΑΘΙΏΟΣΥ, δηὰ ὉΥ ἐδ) ΒΣΊΩΟΌΣ δῃ ρα οατυοᾶ, 3 οἵ, 
8 οπ ἴὯ6. 4 ἐς τ06 ΒΟρΡ]ΟὮΣο. δ ἀπά ἐ εἰαπηείλ ψεῖ. 

Ὑο78. 81, 82.---5. ΥΊ : Νον.. τ λυ μοσ, ΜΠ Ομ δοὶἷα, Ὅσο Ῥοίίο, διὰ οἴδοσα σϑηοσ “ ἑοοῖς Α. ἀθοο! εξ }}]γ δσουδά 
«ἕξ Εἴτα," θὰ} ἐπθ ποτὰμ τηθδῃ Σϑίμο 0 τοαίξ, ἰ. ο., ἄεα!, ἀεοεί είν, Δ8 τοπάεχοά ἰῃ ἔδμο Α. Υ. ΟΣ. Ρτονυ. σχυϊὶ. 36, 
πορεύεσθαι σοφί4). 8. ογονῃηδὰ δἱτηδ617 Κίῃς. 

Ψεσα. 83, 94. --9.. Υ.: ΤΏ Ω. 10 Βυ δ ῃ (566 Οσ».). 1 ἴῃ. 12 ἴρῃοσά ἐλενε. 15 γίοῖτια}. ἰπαεοίπ. 
14 οζϑοῦοσ. δ ομοδθ. 18 οπέϊίοθ. 11] Μαυς., “ ΟΥ., αἱ Τγυρλονῖε ἀοίῃρε ἰρέγα γοδδεγῖε8."" 

Ψενα. 3ὅ-37. ---18.Ὰ. Υ. : ὕυῖο Ὑποπὶ Κίηρ Ὁ. δηδινογοά δηὰ πζοίο δῖος (8 τῶδπποσ (θέ. 98. ὁπ αὑτῷ αἴζοσ ἀπέστειλεν. 

(οά. 98. ομιίἐδ αὐτῷ αἴϊον ἔγραψεν, δὰ 106. οπι δ θοἢ τνΐ δ ὑμ6 ργϑοοάϊης καί). 19 [0.9 ΗΒἰφἈ. 30 86 δ͵δὺ 

51: ροατὶ οὐ ΤΟῸΘ (ἰσχ. γδς., τὴν βαΐνην. 866 Οὐν.). ἋΣ ξοῃῦ Μμη10 μὲ. 38. εἰοά(δεὲ (μεγάλην). 36. ψεα, δὰ. 

35 οἴδοοργα, ἴο σοπϑττα ἐδ ἱπητη 166 (ἀφιέναε . .. . ἀφέματα. Οἵ. χ. 28) τολίελ τος λαθε βταπίεα (ἴοο της ἢ ἴο δρδιιπιοὶ 
ἴῃ καγίης [Πἰ8). 

Ψο,α. 88-40. --- 39 Α. Υ. : εοσεπαπίς (οοηἰδίποὰ ἴῃ ἐδ τοτὺ ἐστήκαμεν. Τ᾿ γόιΣ οσπ. ἔζ[9 Αδῖοσ ἀνὰ οτογείκαϊ οἱ 
ἔλϊ:. 359 Τογρίνο . 80 δηὰ [9 σονῃ ας αο. 81 οὐο μὲ. 88 54}, δ85 (ΤῊς τὸοτὺ ἰ8 τελωνεῖν, ἔο ἑαζε τοἱϊ, 

διὰ ὮΘΤΟ, 88 ἦυδῖ Ὀοΐοχο, ἰδ υδοὰ 1 ἴδ 56:86 οὗἨ ἑἰατίπβ, οΣ οοἰϊεει κα ἰαΖε8.) δὲ ἰοοῖ ῬᾺΟ α,͵ὁ ταϑοῖ..... ἴο Ὀ6 ἰπ ΟἿΣ 

οουχὲ (εἰς τοὺς περὶ ἡμᾶς. ΤΏΘ Ῥ»τεοοάϊηρ πογὰ γραφῆναι ἱβ αὶ τ Π ΠΠΔΣῪ ἔστι, δὰ 60 Ὀδοὰ ὮΥ Χοῦ., Ονγορ., ἰν. 8. 21} 
ψοτε. 41, 42. ---δ α. Υ.: ΤΆΣ ἴμ96. 86 ΤΏοΩ. Ὁδ71(Χ. 28, 44. 64. 98. οπιῖῖ.) ὅ5. ἐλεῖγ ἱπβισυσοθηῖϑ. δ89 (8ὸ Βίειι 

Ῥτίοδι, [Π6 ΚΟΥΘΤΠΟΣ. 
Ψότα. 483, 44. --- “9. Α. ΥἹ : Βἰπιοι (τί προ μδο βίσίκοα οὔ τ ἢ 111. Χ, 28, 44. δδ. ].). 4 ὅδε (εἴ. Οονπ.). (με, 

“Ἀεϊοκεαά ἐξ τοὶτὰ εαὐπρε.) 48 οῃρίηο (ἐλόπολιν, Χ. 44. δδ. 62. 41]. ; ἐεαξ. γες., ἐλεπόλεις) οὙτσαγ. 46 δεῖ ἐξ Ὁ. 46 πθοσο- 

ὭΡΟΩ ἰποτθ 82 ἃ στοαῦ ὌΡΤΟΟΣ ἴῃ ἐΠ6 οΟἾἐΥ : ἱπβοιουο ἢ δ ἴῃ Ρεορίδ οὗ [}9 οἱἐγ τϑῃῦ ἐμοῖς οἱοίλεα, διιά. 46 γη8}}ς πιὰ 

ἐλεῖν. «1 οηιῖίξ ἐπεὶν οἱοί οι Ὀοΐπῷ σε. 4 οπιὶς ἴΠ6Υ. 
Ῥοτα. 47, 48. -- Ὁ Α.0Υ.: 8ο. δὺ (ἰ, «., ἀἰὰ ποῖ ἔγοδὲ {πθπὰ 88 [89 τί ἰδ οὗὅὁὨ ΜΔΣ μοστη ϊ[(6εἀ.) δ. Ὅτ. ΣΎρΩ, ᾽Φ 

Ραΐ 41}. δ, ρ]δοθά (κατῴκισεν. δ (111. Χ. 28. δδ. 62. 106., ἐν αὐτῇ.) δδ ογηΐί Ὦθ. 
γον. 49. -- ὅδ Α.. Υ.: ἔονοσ. δ᾽ κορὶ Βο δἰταῖϊ, ἔῃδὲ [ΠΟΥ σου]ὰ ποί ΟΣ Θοτ9 ΖοΣίὮ, ὩΟῸΣ Ὸ ᾿μΐο ἰδ9 ΘΟΌΏΕΣΥ Ὧ0ξ 

ὈΌΥ, ΠΟΣ 66}}: ὙἩΒογοίοσθ.Ό. 8 υΥἱοίΐυδὶδ (ἰἐὲ., λμηφεγεὰ ἐσοεοα πρίψ). 



1 ΜΑΟΟΑΒΕΕΒ. δ89 

δ0 ἴπ6. Απᾶ {Π6Υ οὐἱϑα  ἴἰο ἴπιοι, ἴο πᾶ κθ ρθ8οθ3 σι (Π6πὶ; δῃὰ [6 ρτδηίθα ἰξ 
ἴο ὃ ΛΓΠ6πὶ; δηα ἤθη δ6 δα ρυὺ ἐμθπὶ ουὐ ἔγοια ἐἤθηςθ, πῃ6 οἰθαμβοᾶ (ἢθ ἔουίγθββ ὁ 

δ] ἴτοτῃ 118 δ ρο]]υ 0} 8. Απά ΠιΘ ὁ δηϊογϑα ἰηίο 10 [ῃ6 {πτθ8 δῃηᾶ ὑνγθηθθί ἀαν οὗ (ἢ6 
ΒΘΟΟΠΑ τοῦ, ἰπ {86 Ἰυπαγοα βϑυθηΐνν δηὰ ἢγβθὶ Τ᾿ γϑᾶσ, ὙΠ ργαΐβθ, δα ρδ]τα 
ὈΓΘΠΟΠ 68,5} δηα τὴ ἢ ΒΆΓΡΒΘ, δπα ὑ]} 3 

δ2 86 Ὑὴ Ὁ 5 ΒΟΠΡΒ ; ὈΘοδΌΒ6 ἔΠπθγθ γγἃ8 ἀθβίτουγθα ἃ μτϑαῦ ΘῃΘΙΩΥ͂ ουὐ οὗ [8Γ86]. 
οΥ ἀφὶπθα 4160 ὑμδὺ ὑμαὺ ἀδὺ Βῃοι]α Ὀ6 Καρί ΘΥΘΙΥ͂ γον πὶ ρ] 688. 

ΟΥτΩθ 818, δηα ἩΓῈ νἱοἶβ, δηα τγ1}} ἢ ΠΥΤΏΠΒ, 
ΗΘ 

Απά 19 η6 
Ὦ1]] οὗ [86 ἰθρ]6 ὑδμαὺ νγῶβ ὈΥ 10:8 [ΟΥΙΓΘΒΒ ἢ Π6 Ιη846 Βίσοηρον ἰμδη ἰΐ 'νγ88, δᾶ 

δ8ὃ ἰῃογο 6 ἀποὶὶ ἰμη86 11 τι ἢ ἷ8 ΠΟου 56} 0]4.13 Αμὰ ψῇθη ΘΟ 88}}7 ὑπαὶ Φοἢη ἢ18 
ΒΟ νν88 ἃ ναϊξαπί τηλη,}5 ἢθ6 τηδαθ Ὠΐτὰ ᾿οϑου οὗ 41] {86 ἔογοθβ; δηᾶ ἢθ 16 ἀνὶὺ ἴῃ 
(δ Ζαζγᾶ. 

οι. δύ, δ]. ---ἴ Α.Υ. : ΤΠ θη ογ θᾶ ἐδογ. 
δ ογεέί ἰζβ (0 ᾶτὲ.). 6 ογπεὶξδ Ὦθ. Τ᾽ ρΏ9. 
ὙΠ} (ἐν. 8.6 (Ὁ»1.). 

ὝοεΣ. δῶ, δ8. --- ἸΟΑ Υ͂. : ΜΌΣΘΟΥ͂ΟΣ. 
68.) 14 Ογπῖῖς 6. 

11 ΟὟΤΟΣ. 

3 δεδεοελίπε λΐη ἴο Ὀὸ δὲ οὔο. 
8 ἐμβδιυκερίνγίηρ, δορὰ ὈΓΔΙΘὮ68 077 μαΐπι ἐγεές (οἵ, γον. 87). 

12. ΘΟΙΏΡΘΩΥ (8619 ποῖ 88 δὲ χὶ. 72. Οἵ. Μανῖ 11}. 21). 

ἀ [ον Σ. 

9 οι! 
8 νὈΪο ἐπίης ἢ6 ρατοηίοά. 

18 (Οὗ. Υ.Ἅ 

ΟἸΑΡΤΕΕ ΧΙΠ. 

Ψοσ. 4. ΑἹ} σῶν Ὀγοίγυθια. [1ὺ βοϑπϑ ἴο ἤδγθ 
ΘΟ σ,ΘΠΘΓΑΙΪΥ θα ανοα ὑμαὺ Φοπδίμδη δὰ ὈΘΕΩ 

Υ Ρυΐ ἴο ἀδθδίῃ. 
νον. 8. Β᾽πηοη ἈΡΡΘΑΓΒ 8180, δῦ [Π60 58π|6 {[Π|6, 

ἴο αν ὕδθῃ οὔοβθῃ ἰριι ῥχίθϑι. Οἱ. χὶλὶ. 86; 
χῖν. 35, 86. 

γον. 10. Μαᾶο δείο ἴο βυίδῃ. Ταχύνειν ἴ0]- 
Ἰονοᾶ Ὁγ ἴΠ6 ἰμῆηϊτίνο ἰῃ [6 ροϑηϊονο ολ86 18 
ξοπηα 8 ἩπΙΌΟΥ οὗ ὑἰπη66 ἰπ [6 ΠΧΧ. : ἄθη. χΥἹ !, 
7; χὶῖ. 82; ἔχ. 1.18; 3 ὅδ). χυ. 14. 
ον. 11. Αδδδίοση. ΟἿ. χὶ. 70. -- δίποο ὅορὈθ 

ΓΔΒ ΔΙΤΟΘΟΥῪ ραγγϑομοα ὃν 96 18} ἰΓΟΟΡΒ {χῖ!. 88), 
[Π6 ΒοβΕ1]6 ῬθΟρΪ]α οὗ [Π|6 ΟἸΌΥ πιαδὺ Ὁ6 Β6ΓΘ γοξογγεά 
ἴο. 

νον. 138. Αἀϊᾶα, Οἱ χὶϊ. 88. 
ψοσ. 15. Τὸ βασιλικόν -ΞΞ ρεοιπία αὐ τεσέπι ΡὲΤ- 

ἐΐποπδ, ΑΝ Δ} 8 Οἰαυΐδ, 8. υ. --- ΟΒῆοΘθδ, χρείας. Ηὶϊς 
οὔἶῆεῖϊα) ροδβι του 48 ῃἰχὶι ῥτίθϑὺ δηα νΆ888] Ὀυίηοα 
ΔΓΟ τηθϑηΐ. ὙΤΥΡΏΟΣ Πημκ68 [ἢ18 δίαϊοπιθηῦ 81 π|- 
᾿ 88 ἃ ῥτοίοχι. [10 δᾶ η0 ἔοππάδιϊοῃ ἰῃ ἔδοί. 

Υ, 17. 
ον. 206. Αἄογα. [ύ νυ88 βἰἰυδιδα ἰπ τᾶ εθᾳ τὸ 

86 βου. Το Ὡδῆηθ ἰβ βῃοσίθηϑα ὉΥ͂ ΦΌδορἢΑ 
(«Απέϊΐφ.. χὶν. δ, αὶ 8) δηὰ ὑπὸ Μ58. ἴμῖο όσα. [{ 
8 [6 ρῬγοδοηῖ γα, Οὴ6 οὗ ἴδ Ἰδιγοϑὺ Ὑἱ]αρ 68 ἴῃ 
6 ἀϊείτίες οὗ ΗθΌτγου. 

ψου. 20. ϑιπιοῦ πιδηαρθα [0 Κορ Πὶδβ ΤΤΟΟΡΘΒ ἴῃ 
ΒΓ Ν 8 Ῥοβί το ἴῃ ἴΠ6 τπηουῃ 8158 8116 ΤΎΡἤ ΟΣ 
Ἧ835 ΠΔΤΟΒΙ Ὡρ ἀτουπα ὉΠ|6Π|, 88 ΠΟΠΟΪΠ 811 ἴο οοη- 
ἔγοης ἴ[ῃ6 Ἰαζίοσ, Ὀδθῖηρ δἰ πη861ξ, Ὁγ νἱσίαθ οὗ .ἷ8 
ΒΌΓΓΟΌ ΠΑ πρΒ, βαίο ἔγοιῃ δίϊδοκ. 

ον. 31]. ΒΥ [86 νἱ]άθσηθεβ, ἑ. 6., [η6 τ ]άοΣ- 
685 οὗ δ π608Ά. --- οι (μϑτὴ Ῥσγονίδίοθβ. ΤΊοΥ 
“ γα Ὀορσὶπηΐηρ ὕο ΘΧρουίθμοθ 86 1}} οἴοοιβ οὗ [ἢ 8 
ὙΥ8}} νν ΐ ἢ Φοπδίμδη δα σδιιβοὰ ἴο ὃὈ6 θυ}. Ὀ6- 
ὕχοθῃ ὕΠ0 οαἰτγ δηὰ [Π6 ἔογίγοββ. Ο, χὶϊ. 86. 

εν. 22. Α νό ῦὺ ατϑοῦ βῆονσ. ὅπου ζ8]}8 
οἶϊτοηῃ ἰῃ πὸ τηοπη δὶ ΠΟῸΒ ῥδιί8 οὗ Ῥϑ)οβϑιϊπθ ἴὸ 
ἴΠ6 ἀορτῇ οὗ ἃ ἔοοϊ ΟΥ πιοσθ, Ὀυῦ ΓΘ δὶ ἢ8. ΟὨ]Υ 8 
Βῃοχίέ ἰΐπιθ. -- Το ΟΘδβΙ]δβα, ἐ, 6., Ὧ6. τηδγοποὰ 
διουηὰ ἴδ6 δου! ρμοΐηΐ οὗ ἴπΠ0 Π)εδά 868. 

γεν. 23. Βαβδοᾶσζωβ. ΤῊΒ ῃἷδοθ πδ8 ηοῦ ὈΘΘῃ 
ἰἀοπἔοά. Ετοπι τἴδ6 οἰγουϊηβίβῃοοθ οὗ [6 δσϑβῈ 
ἱξ οου]ὰ ποῦ τ] ὕ6 Βοζίκδιῇ, ἱῃ Φυάδῆ, 88 ατοῖϊ8 
δηὰ δοῦ!θ Οἵ θσβ ἢ νθ ἐσ θΡΟ ΘΗ. Φοδορῆαβ (4η- 
ἐἰᾳ., χιὶὶ. 6, ὃ 6) πϑιλθδ ᾽ῦ Βδδοδ. 

Ψον. 24. Τηῖο Ὠἷκ ΙΔηᾶ, ἱ. ε., ϑγτῖδ. 
Μεγ. 27. στα δίουο, λίθῳ ξεστῷ. Ἰαιῖνο οὗ 

τηδίοτία]. Οἱ. Καδπον, Ρ. 418. ΤῺ οχρσχοββίου 
Αἶϑὸ Οὐσυγβ ἰῃ ΗοπιοΥ, ᾿, νἱ. 243, ὅ5.θ αἷβο, ] 
Ἐπὰ. νΥἱ, 9. -- ΒΟ δῃᾶ Ὀοΐοσθο. Τἰΐθ γοΐθιβ 

ποῖ ἴο ἴπ9 μονγίηρ οὗ [Π|6 βίομϑϑ, Ὀπὲ ἴο [86 τηοῃῦ- 
τηθηῦ ΠΟ 85 τον ἀθα οἢ ἔνγοὸ βία 68 ἢ} Βα ἢ 
δἴοιθδ, γ ἢ 110 86 ΟἿΟΥ ΟἾΥΧΟ ΤῊΔΥ ἴᾶνὸ Ὀδθ θυ δ] 
οὗ βίοῃεβ ἰῃ ἃ τοι ρἢ β[αίζα. 

ον. 238. βϑονθὴ ὑυγϑιηϊᾶθβ. ΟὈμΒΘα ΘὨΟΪΥ 
ΠΟΙ ὙΥΆΒ ΟἿ [ῸΣ ὨΪΠΊΒ6ΙΣ, 

γεν. 99. Βμΐρε ἰὴ οασυΐπᾷ. Α ργοῦβδ]6 γϑϑ- 
ΒΟΏ [ΟΥ̓ [8 γγ88 ὕΠ)6 ροβδϑϑβίοῃ οἢ ἴδ ρᾶσχ οὗ [Π6 
0078 --᾿ δηά θεουνοα ἴο ἴδοπὶ τῇχοῦρἢ ὑἢ6 Ποχοὶς 
οἴοτγίβ οὗ ὑΠ18 ἔβ ΠΥ --- οὗ ὉΠ6 ἱπιροτίδηϊ 868 ροτῖ 
ἴον οὗ Φορρθ. ΟἹ. χ. 76; χὶϊ. 88 ; χῖν. 5. 

γεν. 80. (Βιίβδη 6.8) υπίο ᾿μΐ8 ἀαν. ΕΣ βοΌϊα8 
ἴῃ ἷ5 Οποπιαβίϊοοη 88γ8: “ δήοαεοϊπι .. . . ὑπάδ ΝΣ 
ἐταπὶ Μϑοοβῦϑι, φιογμηι ὀοαϊίεφιο ἰδία θπι δορμίοτγα 
νιοηδίγαπίιγ." ΑΑσοοοτάϊηρ' ἴο ΕἼ  ΖΒΟὴθ (ἴπ δοι θη" 
Κεὶ 8 Δι ιδ. ἴεα., 5. υ.), [6 ἔγὰθ βἰζπδιϊο οὗ Γι ῖ8 
ΡΪΆσΘ ἢ88 ὈΘΟΠ ΓΘΟΘΠΠΥ αἰβοονογθὰ ἴῃ ΕἸ. Μοηϊΐγοϑι, 
ἔνο ΠΟΙΣΒ απ 8 ἢδ]ΐ 6δεῖ οὗ Τγάἀάα. ΟἿ. 4180, 
αϊεβέϊπε Εἰ ρίοταίοηι ἔπιπα ἴον 1878, ν. 98. δίδη- 
Ι6γ (Τλε “ειοιεὴ Ολωτοῖ, ἢ. 861} βδν8 οὗ 18 Τοπηῦ : 
“Α τπωοπυμπιεηῦ δὶ οςα 80 Φο ον 5ῃ ἴῃ ἰάθα, Βὸ οη-, 
ΌΠῸ ἰῃ οχθουτ!ο, τἸνγ88 ΨΟΣΓΠΥ οὗ [πὸ σοπι δἰ παιίοη 
οὗ ρϑισίοιίς ἔθγνου δῃᾷ ἢ ]]οδορὶς Θ]αγροπηθηῦ οὗ 
808] ἢ ἢ ταϊϑοα τ} Μιλθοιν ἐδ ὮΘΓΟΘΒ 80 ἢ 
δῦονα ὑΠοὶγ ἀρ 6.᾽ 

γον. 81. Βαυὺ ΤΎΥΡΒοα. Τῇ ζδεῦ ΒΓ διδιθὰ 
ἷθ. τπ8 ρσίνοη ὃν [ἱνγ (ρῖϊ,, 1ν.): “ Αἰεχαπαγὶ 

ἐϊμα, τὰς ϑυγῖα, ἄδοθτα ἀπποὸδ αὐνποάμπι ἠαδεηδ, α 
ἰοάοίο, φιὶ Ττυρλοπ σοσποηιίπαδαία, ἱμίοτε διιο, 

ΡΕΥ αι άεπι οσοϊβιιδ 6δί ; σοΥΤρίϊ8 πιοα οὐδ, φιῖ διιπὶ 
σαἰοωϊὶ ἀοίογα σοπδιιπιὶ αὐ Ῥορεάιπι πιοη ἰἰ, ἄππι 
δεοαπῖ, οοο᾽ ἀδγμηί." ΟἿ. Φοδερὴ. (4πέΐᾳ., ΧἸ. 7,81) 
δρᾶ Π]οά. δὶςο. ἴῃ Μύ]οτΒ δγασηι. Π δῖ. τας. ἰὶ. 
Ρ. χῖχ. ἢ. 25. 

γου. 388. Βυϊλϊ!ῦ, φκοδόμησε.ς ΤὨϊ9 ΟΥτοοκ ποτὰ 
Τη68η8 Βοιηθιϊπη68 0 δ] δηα Βοπιοιΐπη68 Β᾽ ΠΡ 
ἴο Τορδὶσ. δϑίηοθ ὀχυρώματα [38 ἴπΠ6 ΔΥιο]ο, ἰδ 18 
ἘΠ Θ ΡΝ ὕμδὺ ἰ0 8 ἴο Ὀ6 ἴΆκο ἴῃ (1:6 ἰαοΓ 5650 
ΓΘ. 
γογ. 86. Βπϊθῃᾶ οὗ κΚίηββ. Το Ρ] ΓΑ] ἢΔ8 

σἴνϑῃ δοπὶθ αἰ οι ν ἴο οΥὐἰοἶς8. Αςοοτάϊηρ ἴο Μὶ- 
ο)46]18. ἰδ ΤΏ 688 Τῃδῇ δπηοη βου) Ὀ6 τορμαγάρὰ 
ποῖ ΟἿΪΥ 848 ἔγίθῃὰ οὗ 1)οπιοῖσίυ8, θυ 4160 οὗ δἷβ 
ΒΟ Θ580185. ὙΊΏΟΥ ( ἰεαἰιοδυίεγδιιοΐ, ἱ, 266, ποῖ) 
Ὁπίη Κα 0.6 Ρ]ΌΣΑΙ ΔΓΟΒΘ ἔγοπι ἃ τηϊβα ἀουβίδ ἀΐη 
οὗ 186 οτἶ χίμαὶ Ατσϑπιαὶς υσοσὰ δὲ 2 , ΠΙΘἢ ταὶρΒῦ 
Ὀ6 οἰτμοῦ βἰπραϊατ οὐ ῥ]γαὶ. -- ἘΠ ΘΓ -- πηθηι Ὀ6Σ8 
οὗ τῃ6 ῥυἱηοῖρδὶ ρονθυῃῖηρ Ὀοάγ διποιρ [6 9678. 
ΟΣ. 1. 26; χὶϊ. 6; 2 Μϑδος. ἰ. 10; ἷν. 44; χὶ. 27. 

γον. 827. Ῥδῖὰ ὈΣΘΏΟΘὮ, τὴν βαΐν. ϑοιῃθ 
(Ἰτοπιηΐθβ, Εν] 4) που]ὰ ΒυΡΡ]Υ ἐσθῆτα τ} 



δ40 ΤΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΔΛ. 

βαΐνην (οἵ ἴ}ιὸ ἱετί. γδο.), Δ) ἃ πηἀοτβιδηᾶ τπαἴ ἃ ΓΟΌΘ 
δ δτοϊἀογοὰ νὴ Ρ8] πὶ ὈΓΆΠΟΝΘΒ 8 πιθϑῃῖ, ΒΟΙΠ6- 
τμΐηρ᾽ αὔῦοσ Π|6 τηϑῦπο οὗ ἴῃ Ποπιδη ραίπαία (οἴ. 
1 Κιηρϑ χ' 25.) δὴ] (ΟἸαυΐξ, 8. υ.) δῃἃ ΟἸΉΘΥΒ, 
ἰἴῃ ΒΑΓΙΏΟΩΥ ἩΠῈῸ 2 Μϑδοο. χὶν. 4, νου]Ἱὰ ἘΟΡΡΙΥ 
ῥάβδον, δυρροβίηρ ἴμδὺ 8 δι Ὲ ἴῃ 06 ἔογπ οἱ ἃ 
Δτὰ ὈΓΔΙΟἢ 18 τοξοστοά ἴοὄ. Κεῖ, ἔο]]ονίηνς 
τ πιστὰ, ἰμο 68 ἴ0 δοοορῦ {Π6 σγϑδάϊηρ βαΐν (83 

111. 52. 62. ου τἢ9 ἀτοπῖα τ[Πδὺ [06 Θηάίηρ ην 1η)8 
ἴανθ ΘΑ ΒΙ]Υ ὑὈθοοπιθ αἰζδοιθά, τπδὺ δοίην 186 οἱ 
Ἰονίης πνογὰ, 1116 ἴη6 δα͵θεζῖνο βαῖνός ΟὨΪΥ ΟΟΟΙΓΒ 
ἴῃ οὐδ Οὔ γ μἶδοθ (ϑ γη. ἴῃ θη. Χ]. 16), ἀπά {Π|8ὲ 
ἴῃ ἃ 86η86 (Πηΐ 18 ποῦ ὁ]1οΔγ, ὙΤῇθ ΟἹ 1.8. ἔδνοῦϑ 
{18 νίονν, πανί δαΐλοηι. Τῆθ νογὰ οου]Ἱὰ ποῖ ὃ6 
βαίτην, Ἰπαπίΐα (1)τα 55, ΜΊ1ς ἢ 86}18), 458. [Πδὺ ΠΟΘ ΏΒ 
ἃ ΒΗΘΡὨΘτα Β, ΟΥ ρθδθβῃιΒ, οοαΐ ο7 δζιπδ. 

νον. 89. σσόονῃ ἴαχ. ὅθ δ χ. 29. 
Ὗοσ. 41. Τῷ ἴ86 Βυηάτοἃ διηᾶ κπονϑηὐϑίδ 

ὙΘΆΣ, ἴ. 6., Β- 6. 143-142. ΑΥνοῦ υΠϊ8 ρογοα [116 
σὴ ρῥτίϑδῦ πηδπαροὰ [86 Αὐξαῖτβ οὗ [δ Ψον 8} 
ῬΘΟΡΪ6 νυν ἢ [06 1016 “ ΕΥΠΒΔΥΟΝ,᾽ Ὀαΐ 8:}}} 88. τϑ- 
ΒΡΟΙ 5.016 ἴο ἔθ ϑγτίδη κίηρ. 

νοσ. 43. ὄδξασα. Τῆϊθ γοδάϊηρ, νοῦ ΕτῚ0Ζ- 
βοΐ, νὶῦ}) Ῥυίάοδυχ, ὙΥ ἐγηβάοσξ, τ βατι, Ἐν α]ὰ, 
ΗἩϊιζίρ, ατίμπι, οἱ, δπὰ οὐβϑῖβ δάἀορῖ, 18. δι 
Ῥοχίεβα ὈΥ Φοθορμυ8 (Ἁ4πίϊᾳ., χἰ !. 6, ἃ 7 ; ΜΒεί(. ΤΡ 
1. 2, ὃ 2) δηᾶ ΟΥἾὮΘΓ ραΑδδασοβ ἢ [Ὧ6 ργδβθηῦ ὈΟΟΚ, 
ΔΒ: Χχὶν, 7; χν. 38; ΧΥΪ. 1. -- ΑῺ Θῃ χίμ 6 ΖῸΓ πίθζθϑα. 
ἑλόπολιν, ἱ. 6., “ οἰϊγ-ἀθδίγογίηρ." [ΙΙ. νψγὰ8 δῇ 
ΘΠΟΣΤΏΟΙΙΒ ΤΒΟἢΐΠ6, 1.86 ἀ ἴῃ βίαρε8 δηὰ ἱμηνυθηϊθα ὈΥ 

Ποιμοιγίυβ Ῥοϊϊογοοῖθθ. (Οἱ. Ὠϊοά. δίς., σχ. 48, 
δηὰ 1,144.61]}] ἀηὰ δοοίι 8 Ζδζ., 5. υ. 

εχ. 48. ΕἸ ΥΟΣΥ ὑποϊθδθθθδα. Ἐν εσυ (Βἰὴσ [δὲ 
Ροσίδἰποα ἴο 40] ννογβῃρ. 

γον, 49. Ἴὲ ραγγίβδοῃ δὰ Ὀθϑη σπὶ ΟΥ̓ ἴτοπι 
ἱπιογοοισθα ἡ ὉὯ6 οἷν Ὀγ ὉΠ6 ψΔ1] τ ἰςῖι Φοῃδ- 
ὑ8δη δὰ μδὰ δυΐ:. Οἶ, χὶϊ. 86. 

γεν. δ]. Ἶπ [86 γϑδγ Β. Ὁ. 142, ϑίπιοπ ἴοοκ 
ἰονρι κυ να οὗ [}6 ξοΥΊΓ688. --- Αἡηᾶ νυν ἢ (ἐν) Βα σρα. 

Ὧθ. ῥχγοροβίοῃ 18 σοροϑίθαὰ Ὀθίοσθ δϑοὴ οὗ [9 
τη αῖοα] ᾿πδύγ ππθηῦ8 πδηγοά, {ππ8 σ᾽ νίηρ ὕο Θ8 6 ἢ ἃ 
βθραγαῖθ δοἱση ἤσδηςθ δηα ἱπηροσῖαηςθ. Οἱ. ΠΟΣῚ, 
ῬΡ.419. ΤῸ ϑυγίδο [88 [8 ΤΟ ΠΟ ΠΊΕ ΟἸΙΒπρς ἴῃ 
δαάϊείοι : “ ΕἸ σιυιϊουΐδβεπὶ αἰϊεηίσοπα α δε ἐσεγαπαο 
οἰπὶ ἤεγαεῖὶο,᾽" πιο ατίηπι ὈΠῚΏΚΒ 1 τηυδὲ ἤδνθ 
ξουπὰ ἴῃ 118 ΟΥ̓Κ ΘΟΡΥ, β'ποθ βοπιθ οὗ [6 οοαΐοδδ 
(64. 938.) αν βοιῃοῦ ῃίηρ δι 180. 

ψεσν. 582. ΤῊ ΐβ δϑοῖνα] βθοτηβ ποῖ ἴο αύα ὕθθα 
Κορῦ ὉΡ ἴῸΥ τοῦθ (ἤδη 8 Ὀγίοΐῦ μοτοά. Φοδερλυδ 
ἄοοβ ποῖ τηϑηζίοη ἰϊ. --- Απὰ (μοσθ. [τ ἴβ ποῖ 
ΟἾθδν ὙΠΟ ΟΡ [6 ἢ] οὐ Δ οἢ ἴπ6 ἴθι» ]Θ νγᾺ8 
δἰυυδῖοὰ τ τηθϑηΐϊ, ΟΡ {πᾶὺ το Ὠδπα [ἢ|6 ἴοτ- 
ἔγτοββ. Οσίχηπι ἀοοϊάθβ, νἱ ἢ 5.000]Σ δηὰ ατοῦαβ, 
ἴοσ ἴῃ ἔοττηϑσ, Καὶ! ἔὸῸ [6 ]αἴῖον. 

γον. 58. ῬΤηΐθ Φοῖιπ ττῶϑ αἴογνναγὰβ Κηοντα 
τἀπάογ ἴδο {{π|6., Φο πη Ηγτοδηιβ. Βδίηοη Π84 ἔνο 
ΟἿΘΓ ΒΟΏ8, δπάᾶάδ8 δηἃ ΜαιτατἾΑ8, ὙΠῸ 6 γα ΓΘΆΘἢ- 
ΘΡΟῦΒΥ ΚΙ τ ἢ ὉΠεῖν ἔδῦμο ν, ὈῚ ἴπ6 δοι-ἴ ἸΑῪ 
οὗ [80 Ἰαζίεσ, οὔθ Ῥιο θτηγ. 

ΟΗΑΡΤΕΕΒ ΧΙ. 

1. ΑΝ 1ἴη 86 δυμάγοα ὑγθθβοοῦα δηα ἐν Ὁ} γϑᾶν ὑπὸ 3 Κίηρσ Ποιχοίγϊ 8 σαιβογοᾶ 
88 ἔογοββ ἑορϑίμϑυ, δῃᾷ γγϑηῦ ἱπίο Μραϊα, ἰο σοὺ πἷπι Β6]Ρ ὑο ἢρῃηῃῦ ἀραϊπβῖ Τ͵ΎΥΡὮΟΆ. 

2 Απᾶ ὃ ψ ἤθη Αὐβδορβ, {π6 Κίηρ οἵ Ῥογβία δῃα Μοαϊδβ, ϑθδγὰ ἰῃαΐ ᾿οιηθί γα δα Θοτὴθ 
8 ἰηῖο " ἷβ ὈοΓάρδυβ, 6 βθηΐ οὔθ οὗ [118 οῃϊοῖ οὔϊοθγβ δ ἴο [8 Κα δϊπὶ αἰ}ν6. ἈΑμπά πο 

ποηῦ δηα Βῃιοί6 {Π6 ἃστὴγ ἴ οὗ Ποιηθίσίαβ, δηα ἰοοῖκ Εἶτα, δηα Ὀτουρηύ Ἀἶτὰ ἴο Ασβδοδβ, 
δηα δ6 ρυΐ Πἷτη ὃ ἴῃ τατα. 

4 Απᾶϑ (Π6 ᾿απὰ οὗ Φυάα μεαᾶ ᾿ χυϊοὺ 411 (μ6 ἄδλγβ οὗ ϑ΄ϊταοη ; δηᾶ 1 ἢθ βουσῃὶ (86 
ὅ ρσοοᾶ οἵ δ]8 παίΐοη, 83ηἃ 12 ἢΐβ Δ ΠΟΥ Υ͂ Δπα ἢΐ58 5 ΒΟΟΣ ρΡ]6Α56α (ἢδπὶ δἰνγαγβ. Απά 

δοηρ σὶ ἢ 411 ἷ8 οὐδοῦ ἨόποΥ 15 ἢ6 ἴοοκΚ ΦΌΡΡ6 ἴὉΓ ἃ ἤάνθῃ, ΔΠ4 τη866 ἃ ρ]8οθ οὗ 
6 ΘΗΙΤΥ ἴον {Π6 ἰ8168 16 οὗ (9 868. Αμπά 6 Τἴ δη]αγρϑᾶ {86 θουπάβ οἱ μἷ8β πβδώοῃ, δπά 
7 τϑοογογϑᾶ 15 (ἢ6 οουπίσγ. Απᾶ Π6 ἢ σανῃοτθα ἰορϑῦθοῦ ἃ στοῦ ΠΟΥ οὗ σδρίϊναβ, 

Δηα αα {ῃ6 ἀοῃηΐηῖοι οὗ (ὑΑΖϑγβα, δηα Βοίμβυγα, Δηα [Π6 ΟΓΓΘ55; δηα δ σϑιηονρά 
8 {π6 ὉποΟΙΪΘΒ ΠΏ ΘΒ808 Τγοῖῃ ἰδ, ἀπ ἴΠ6γθ ψγὰ8 ΠΟῸΠ6 Ὁ (μδὺ γαβἰβίθα μἷπι. Απαᾶ {Π6Υ 

{1164 3 τῃοἷγ στουπᾶ ἴῃ ρϑᾶςθ, δῃᾷ (86 δα Κ8Υθ Π6ὺ ῥγοαυοίβ, "9 δπα [Π6 ἴγβαβ οὗ 
9 {16 6145 33 (μοῖν ἔγαϊ. ΕἸΔ6Γ5 βαὺ οῃ (Π6 βίγθδίβ ; 8}1 οσοπιτηυηθα 3, ᾿ορϑῖμον οὗ σοοά 

10 ἐλίηισε; 5. πᾶ (86 γουπρ' τηθη Ραῦ Οἡ ΠΟΠΟΓΙᾺ 8η Ὁ τγατ ! Κθ Ἀρρδγεὶ. Ηα ἔπτη ϊβῃρα 

Ῥτον βίομβ “7 [ὸγ {π6 οἰἴ68, ἀπά δαπὶρραᾶ ὑῃθπὶ ἢ Τηθϑῃβ ῸΓ ἀθίθηβο, 5 8βὸ {ῃαἱ 3 
11 πἷθϑ ΠοΠΟΓΔὉΌ]Θ πϑπι6 γγα8 ὕΓθπουπϑα ἀπίο [86 Θηὰ οἵὗἨ {μ6 θυ. Ηθ τηδάθ ρθβοθ ἴῃ 
12 (86 Ἰαπᾶ, ἀπᾶ 158γ86] τοϊοϊςϑα εσίίλ στοϑῦ ου. Απα δ΄ ἜΥΘΥῪ πῆϑῃ δ ὉΠΩ͂ΘΓ ΠῚ8 ν]Πθ 
18 δῃὰ ἷβ ἢσ ἰγδθθ, δῃᾷ ὑπϑῦθ τῦϑ8 ΠΟΩΘ ἴο τλϑ 6 ἴμϑιὰ δἴγαϊα. Απα ΠΟ ὁἢ6 νγδβ8 16 ἴῃ 

Ψοτβ. 1-3. -πἸΑΟΥ, : Νον. 8 οι 6, 8 Βα]. 4 γδ οηἰοτοά νιν ῖτι. δ ῥσΐῃοοβ. 4 ν»ῆο. Τ Βοεῖ. 

4 ὉΥ ὙΏΟΙΩ ὮΘ 8 Ρυΐ. 
ΨοΣΑ. 4-6. -- ΟΥ̓. : ΑΒ ἴοσ. 10 Ζυάᾶοα (ἐἰ 16 οὐ ἐὑοὰ ὮΥ 7]. 44. 62. 64. Α]. ὕο. Α1ά.), ἰμαὺ νγδϑ. ἿΣ, ἤος. 12 ἴῃ 

12 ογιῖ ἰδι 14 τοεῖϊ (11. οχυΐί5 πάσας τὰς ἡμέρας)  ἔ[ἔδ᾽δΔ Ὧ6 Ὅγ88 ὨΟΠΟΌΤΔΌΪΘ ἰῃ δ]] 
ἰδ δοίβ, δο ἰὼ ἐμιίβ, ἐμδῇ. 16 δὴ ΘὨΣΘμοΟ ἴο {πὸ [8166 (19. 64. 98. ὅγσ., ταῖς νανσί, δηὰ ΜΙ. 6.116 δηὰ ατίτοτα πουϊὰ 
οὔδησο δοοουγά ηρ1]}γ). ΣΤ ογιΐϑ Θ. 18 ἐκράτησε, Ὀοΐίοτ, ΡοΣδΡα, λεία, ζερὲ. 

ὝοΣΒ. ἴ, 8. --- θ΄ ΑΟΨ. : ον Ἠθ. 30 τόνον, οὔ οὗ ἔα τ Εἰς ἢ ἨΘ ἸΟΟΙ͂ 811 ὉΠΟΙΘΒΏΤΙ6ὁ65, μοὶ ἢ θτδ 8 ἐποσο ΔΗΥ, 
41 ΤΏ6. ἀἰὰ ΤΟΥ Εἰ]. 38 ἰἴπόούϑθϑθ. 15 Δο]ὰ (Ἰἰξ., »ἰαϊ 8). 

ψοῖα. 9-12.---Ὁ ἃ. Υ. : ΤῈ δῃοίθη! πιθῖ 58} δὶ] ἰῃ ἐδ 6 βίτθοίδ, δοτωτη πίπᾷ. 36 (ΟΥ ῬαΓΏΔΡΟ, ὁ ἐλε εορερι οι τοοαὶ. 

ὝΔΕ], ἐδ δαίμῖε ρμδίίςα) 15 κἸοτίουιβ (δόξας) δηὰ (ΟΥ ἐ065). 41 φυγχογϊοὰ τἱοζπδ}.. 35 δρὲ ἐπ ἐπ θὶ 41} τΔηπος οὗ 
τα θοῦ. ΞΨ9 (ἕως ὅτον ἴοτ ἕως τούτον ὅτον ΞΞ ὅως τούτον ὥστε, ἰο ἐλε ἀεζτεα λα). 9 ποιϊὰ, 81 ζος. 

ΒΟ πῖδθ, 885 [δὲ ΘΥΘΙΤΏΟΣΪΟ. 



1 ΜΑΟΟΘΑΒΕΕΒ. δ41 

{μ6 Ἰαῃᾶ ἰο ἤριι ᾿ ἀραἰπδὺ δῖα ; δηᾶ ἢ {μ6 Κὶπρβ᾽ σπγοῦθ ον θγί ΣΟ ἴῃ [Π086 Δ Υ8. 
14 Απᾶϑ [6 βισθηρί οῃδα 4}] ἔμοβο οἵ μἷβ Ῥϑορὶβ {πὶ ψγϑῦθ Ὀτουρμί ἰὸν ; δ {86 ἰὰνγ ἢΘ 

Βοδγο δᾶ ουἱ; δ ΔΠα ΘΥΘΡῪ ΘΟΠ ΘΙΏΠΟΡ οἱ [ἢ8 ΔῊ δῃᾶ ἡ] οΚοα :6γ8οῆι ἮΘ ἰοοῖκ ΑΤΑΥ. 
158 Ηο ρ)ον ρα δ [Π6 βαποίιαγυ, πᾶ τι} 1 116 ἃ (Π6 νθεββ6]8 οὗ {}Π᾿6ὲ ϑαποίθαγυ. 
165 Αμάᾶάϑ πῆθὴ ἴΐ 88 ποαγὰ δἱ ἔοτηθ, Πα 88 [8 88 δραγίβ, ἰδ “οπαίμϑη νγαβ ἀσδᾶ, 
17 {ΠΟΥ ὝΘΙΘ ΨΘΙῪ ΒΟΙΥ. Βυύ ψῇθῃ " (ΠΟΥ ὨθαΓὰ ὑπαὺ μἷ8 ὈΤΟΙΠΟΡ ϑίτηοη δα ὈΘοΟτΘ ᾿ἢ 
18 πἱρὶ ῥυὶθδί πῃ [18 βῖθδα, δῃα συ]θα (6 οοπηίγυ, δμα ἴμ6 οἰ68 ὑμοσϑίη, ἴον σοὺθ 

ὉΠ Ὠΐπὶ οὐ 12 (4068 οὗὁἨ Ὀ͵Γδ88, [0 ΓΘΠΘῪ τὰ }}8}}}7 ἢ} ἶσα 12 1[Π6 ἐγ μἀβῃὶρ πὰ 
19 ἸΙεασὰθ νι ΐο {ΠμοῪ δα τηδᾶθ Ὁ} ὁ Ὧλ8. δηα οπδίῃδῃ ἢἷ8 Ὀσθίμσθη. Ααμὰ {πὸ ἐδ 
20 “ΓΘ γΓϑϑα Ὀοίοσα ἰἢ6 σομρτορδίίοη αὐ 6 ΓΒΑ] θα. Απα [ΠΪ8 8 (}}6 ΘΟΡΥ οἵ [86 ]οὐΐοσ 15 

{πᾶὺ [86 Θραγίδῃβ βϑηὺῦ : 
ΤῊΘ ΓΤΌΪ]ΘΓΒ οἵ [89 ϑϑραγίδῃβ, δῃὰ 16 {Π6 οἱΐγ, υπίο ἴσιο ἰρἢ 15 ῥτίθβί, δηᾶ (ἢ 9 

οἰάθγβ, δηᾷ {86 1" ρυίϑβίβ, δῃᾷ (ῃ6 ἴ τϑβϊάπα οὗ {86 Ρθορ]θ οἵ {86 6 νν8 οσ ὈΓθί ΓΘ, 
21 ςοηά στοοίίησ. ΤΠ δια θαββδάοσβ ὑπᾶὺ ΘΓ βθηῦ ὉΠ ΟἿΤ ΡΘΟΡΙΘ ἰηίογπιρα 15 8 οἵ 
22 ΥΟῸΣ ΡΊΟΥΥ Δῃα ΒΟΠΟΓ; 8ηαὰ 15 σψὸ Ὑ6ΓΘ βἰδὰ οὗ τηϑὶν σομαΐηρ. Απα ψ6 Γεβοογαθα 

{πο λύπφϑ [πα ΤΠΘΥ Βραῖκα, ἰπ [Π6 ΤΘοοΓ8 “ οὗ [Π6 ρθορ! 6,3 1π [818 ΤΏ ΠΟ : ΝΙΘΠ 8 
δοπ οὗ Απίϊοοῆυβ, δπα Απίϊραῖον δοη οἵ «}480η, {Π6 «6 γν8᾽ ΔΙῚ ὈΆΒΕΘΟΟΥΒ, σΔΠ16 ἀηΐο 8 

28 ἴο γϑῆον “5 (Π6 ἐγ μἀβῃρ πῚ 33 υ8. Απᾶ [ὑ ρΡ]ΘαΒθα {Π6 ρθορ]θ ἴο γθοθῖνθ [86 ἤθη 
ὙΠῚ} ΒΟΠΟΥΒ,3 δηά ἴο ρυῦ {Π6 ΘΟΡΥ͂ οὗ {Π6ῚΣ γογαΒ ἰῃ [6 ΡΌ]1Ο τθοογῆβ οὗ [6 ρθο- 
ΡΪ6,35 τὸ ἐπ δῃᾶ (παὺ 1πΠ6 ρϑορ]θ' οὗ {π6 ϑραγίδῃβ 7 τηῖρσῃν ἤἴδΥ6 8 τηϑιροσίαὶ ἐλότεο ; 
Ὀυὺ 5. τὸ πᾶν βοηΐ {86 9 ΘΟΡΥ͂ ἱδογθοῦ ὑηΐο ϑίπιοη (86 δἰρἢ ῥγἹδβί. 

24 Αὔδογ {818 ϑίτηοη βοηΐ Ναμηθηΐαβ ἰο Εοπιθ ὙΠ} ἃ στοδὺ 8816] οὗ ρο]ᾶ οὗ 8 ἰδου- 
2ὅ βδῃᾶ τηΐη88 5 νοὶρῃΐ, ἰο οοπῆγτῃ ὑπ 6 Ιθαρὰθ ἢ πο. Βυῦ 8: ψ Δ θη [86 Ρ60ρ16 2 

Ὠθατὰ οὗ {π686 {μῖηρΒ,3 {Π 6} 86ϊ4, ὙΥ μα ὑπ Π ΚΒ 888}} νγὸ σϑίασῃ ὅὅ το δἴταηοῃ δῃὰ ἢἷ8 
Φ6 5Βοῃ8 ἢ ΕῸΓ 6 δηᾶ ἢὲβθ ὈΓΘΙΏ το δηᾶ {Π6 ἤομ86 οὗ ὨΪΐ8 ἔδίμου βίοοα ἤγιω, δ δῃὰ {Π6γ ὅ5 

οΠαβθᾶ αὐναῦ ἴῃ ἤρἢΐ [Π6 ΘΗΘπλ165 οὗ 18Γ86] ὅ7 ἔγοτῃ ἔἤϑα, δα Θβί 1864 ἴον 10 5. 11» 
27 οτίγ. Απὰϑ' (μ6Ὺ πτοίθ οἡ "' (8 0]68 οὗ Ὀγββ8, δῃὰ ρμίδοθὰ ὑπθηὰ “' Ὅροι ρ1118Γ8. οἡ “ὦ 

τπηουπΐ ϑίοθ. Απά (18 ἐ8 [86 ΘΟΡῪ οὗ [Π6 ντυιτηρ : 
ΤῊ οἱρῃύθοηι ἢ αν οὗ ἐδ δα δν ΕἸὰ], ἴῃ (πΠ60 πυπατρα {ΠΓΘΘΒΟΟΓΘ δηᾶ ὑπ ἢ γΘΔΓ, 

28 δπᾶ {μὲ8.4 5 1[η6 ἐγ γϑᾶσ οὗ ϑδίπηοῃ Βῖρἢ Κ' ῥγὶθϑί, αὖ βγδηλθὶ, "ὁ ἴῃ {Π6 στεαῦ σΟΏρτο- 
σαϊϊοι οὗ ῥγίθβίβ,"" δηαὰ ρϑορῖὶβ, ἃπα συ]θγβ οἵ {Π6 παίΐοῃ, δῃᾶ {86 “Ἶ οἱ άθγβ οὗ 1}}9 

29 ΠΟΙΒΙΓΥ, ἰὑ 8 ργοπηυ]σαύθα ὈΥ 8.2 ΕὉΓΒΟΙΠΟΝ 88 Οὐθη τ πη68 ἔπ 00 ἤᾶνθ δυίβθῃ ἢ 
ἬΔΓΒ ἴῃ [86 ΘΟἸΠΙΓΥ, 80 ἢ β'μηοι {πΠ6 βοὴ οὗ Μαιίδίἶδβ, οἱ [86 ροβίθυ υ οὗ Φοαυθ,"Σ 
τοροῖδον τ ἢ ἢἶ8. Ὀγθίμσθῃ, ραῦ ὉΠ Θιμβ 6] ν 88 ἴῃ ἸΘΟΡΑΓΑΥ͂, δπα τϑϑἰϑιθα (8:6 ΘΏΘ 168 οὗ 
{Ππ|6Ὶν παίϊοη ὑπαὺ {Ποῦ Βδ Πού ΔΓΥ δηα (ἢ 6 αῦν πιὶσῦ Ὀ6 πιαϊπίδὶ θα, ἀπα οονογθᾶ ὑπ ον 

80 παιίοη ἢ ἔνθα δου 5 θη Φοπαίμδη μδὰ ραϊμογθᾶ {μον ὅδ παύοπ ἰορβοῖ 6, 
81 διὰ Ὀδοοιμθ ὁ {πεῖν ἰρῇ ῥγὶθϑῦ, Π6 ὅδ νγὰ8 δα ἀθα ἰο ΠΪ8 ῥ6ορ]θ; δηᾷᾶ ὅδ {π6ὶν δῃθπΐθβ 

Ρυγροβοᾶ ἰο ἱηνδᾶθ (μϑὶγ ΘουηΓΥ, (μαύ ἐλόν ταϊρ!ὺ ἀΘβίΓΟΥ ὑοῦ ΘΟ ΠΙΤΥ, δπα βίσγοίοἢ 

ΨοΣ. 18-1δ. ---1.. Υ. : Ζγδαυ ἔθόσα : ὩΘΙΠΟΣ ΜῺΔ ἔλοτο ὧν Ἰοέϊ (1ἰξ., “ Απᾶ ὑμοτο ἀϊδαρροδσοὰ."" ΤἔἕἔἔπκὈο αχζῦ. Ὀοΐοσζο πολε- 
μῶν ἰδ οταϊἰοα Ὦγ 1Π|. Χ. 28. 62. 14. 134. 6ο. ΑἸὰ.). .. . ἰο Βμδέ. 3 γρὰᾶ. 8 ΚΙηρε ἐλεριϑείοεε. 4 Μογο- 
ΟΥ̓́ΣΡ. ὃ (Οἵ. Ου»π.) 6 Ὀοδυιδοά. Τ᾽ [02}}]6. 

γον. 16-2. --5.Κ. Υ. : Νον. 9. 8.5 ΒΟΟΏ 88. 10 2 τηδάϑ. 11 ἴῃ, 15 ογεὶδ τ ΓΌΔΙῚΥ ΗΠ Ὲ Ἠΐπ (τοσὺ ἴῃ 
ἔδιο τ! 16 τοΐοθ, δηὰ 2101] ο στοὰ ὉΥ πρὸς αὑτόν). 19 οὶ τὶ εἶπα. 14 Ἰοξέοσβ (εἷ. χ, 17). 156 Ἰδοοἀοιῃοῃίδηβ, 
νὰ. 16 ἐὴὸ ἰσ!. ΤΠ ογπίίς ἔμο. : 

Ὕετα. 21, 22. --- 6.ΑΟΥ.: οογιὶδοά. 19 ἩΒοροῖοθ.Ό. Ὁ αἰὰ τοχίαῖοσ. Ἅ οοσῃοί! (οἷ. ον). 8533 (Νίασρ., μιδίϊοι 
σεεοσά2) ἔἜ (Ῥγτοβᾶ. ραχέ., υδοὰ οὗ ἐδβδὲ τ Ὡ]οὮ οὴθ ἰ6 οὨ ἐμ Ροϊηπὶ οὗ ἀοὶπχ.) 55 λὲν δὰ νὖθι. 

Ψας;. 23. ---Ἰδ.Ὰ. Υ.: εὐἰοσίδίη . . . . ΒΟΒΟΌΣΔΌΙΥ. 30 διρΌδδαδ κα (λόγων. [Ιἐ τορμῦ Ὀ6 τοποσϑοᾶ ὈΥ "ιεόξαβο ΟΥ 
ψεροσε) ἰὼ ῬΌΌΙ ΟΝ τϑοοσάδ.Ό 57 οῃὰ ἴδ... . 1Δοθάἀθιπουΐδηδ. 355 (ΟΥΒΟΙΊΩΟΤΘ. 9 τὐτίθη (1ἰ., Ὀαύ 0.10 56.890 8 
88 κἰτθη) ἃ. ὶ 

γοτα. 24-77. -- 9 ΑΟὟ. : νουπὰ (660 Οὐηϊ.). 81 Βοχθοί. 85 (ἑ, 6., 6 2 ον δῖ Ῥϑορῖθ, δηὰ ποῖ 88 86 γυϊκ. μ88 
᾿ξ, ρορωίι5 Ἀοπιαπως, ἩΠΪΟᾺ ΖΓ  Ρ 10] ονγϑά,) 85 ογιὶία οὗ ἴη086 ἐδίηρε (τῶν λόγων τούτων, Ὠδτηοὶν, δὲ ἰδ βαίὰ, 
τοῦδ. 16-23). 84 αἶγα. 86 Ἦρνο ΘΑ ΔΌΪ] 6 15.789] (οἷ. (μἰτὰ ποῖο 201] οἱ). 86 οι ῖς ἴὯΘΥγ. 51 τ1:᾿ῃοἷσ δῃηδιίθ. 
86 οοηβττοορά ἔπος. ὃ ΒοίπμθθΏ. 40. π΄. 4) πϊσἢ ὑΠ0γ δο. 43 5. 48 γοδυ, Ὀοίην. 46 ἐδ ηἰχ. ἐὅ δὲ 
Βατατιοὶ (Ἐτί ἔσδομο τοίδίμβ ἔμ τοδάϊηρ οὗ [86 ἐσχέ. γες., ἐν Σαραμέλ. Οοαά. Χ. 19. 28. 64. 98., νίεὰ ΟΙὰ ΙΔὲ., ἐνασαρα» 
μελ ; δὅ., ἐν Σαραμέν. 860 (ὐηι.). 

ψατα. 23, Ὁ. --φ αὺ ΡΨ. : ιλ0 ῥγίοδίθβ. 547 ογπίίδ ἴθ. δ γγοῦο ἐλρδὲ ἐλίπρε ποι δοὰ ππὶο τ (ἐγνώρισεν ἡμῖν. Οοάά. 
19. θ4. 98. ΑἸά. ὅγε. τοδὰ ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν. 1{ ἰ6 Ὀοέίογ, ΒΟΎΤΘΥΘΣ, τυ ΟδδΌ, Ἐσί σσολθ, Καὶ!, δὰ οἰἤογα, ἴο δαρροδο 

(δὲ ἐμπασο 84 Ὁ6ΘΏ ἃ Ζλ|10γ9 ἰπ ἐσδ:βιδεης ἰπίο Οσϑοκ, ἴμ6 Ηόρθαὶ οὗ ὯΝ (οἴ. 16Ὁ. ἰν. 23, 28) Ὀοίηχ τοπδοσοὰ δ8 
ἩΠΡᾺ}). 1ὲ δῃου!ὰ δανθ Ὀδϑὴ τουἀθσο Δ ἰη οὖν ἰοχί. ΟἵἨὨ δὴ 8 (γι. ἐπ ἴοε.). 40 ὨοΘΌ. δὺ ἩγΒοΡοίἢ ΤῸΣ ἐπ 9 
τοδὶ ΘΏΔΩΟΘ οὗ ἰοἷὶγ βδαπ οι Δ ΣῪ δηὰ ἴ86 ἰδ (οὖ. 01060 οὗ Τ6Γ56). δι ψΨατγὶὉ (βο ἐεχὲ, γος. 1 τοδὰ στὰ 111. Χ. 28. 64. 98. 
β8οο ονι. [ἰἰς.. 1ε νου]ὰ Ὅσ, ““ ἐμο δΒοὺ οὗ ἐδλ6 θ0}8 οὗ “οασὶῃ 7). 883 γρρίδείηρ. . .. ηδείοι, ἀἰὰ Γ[μοῖὶς Ὡδίίο μτεαὶ 
ΒΟΏΟΌΣ (866 δοοοηά ρτοσοάϊηᾷ Ὠοἴ6). 

Ψοσ. 80,81. -- ΒΑ, ΨΚ. ἴον δέζος ἰῃδὲ 2)., βουΐϊῃξ κει μοσφὰ ἢἷ6 (9ο 23). δέ θοροῦ. δὅ[5 ογεὲξ ἢθ. ὅδ ογεῖ διά. 



δ42 ΤῊΕ ΑΡΟΟΕΒΥΡΗΑ. 

82 ουξι Ποῦ Βαπμᾶβ δραϊηβὺ ὑπο ὶν ἢ βαποίυδτυ. ΤΠθη 2 Θ᾽ πο σοδ6 ὑρ, δῃᾶ ἔουρθῦ ἴογ 
818 ὨΔΌΟΏ, 8πα βρθηὺ το ἢ οὗ [εἷ8 οὐ βιιδβίδποθ, δηα δγταθα (6 βο] ἴθ τ ὃ οὗ δϊ5 

8. πδϑοῃ, δῃὰ ρανὸ ἤθη ψᾶρ68, απ ἔοι ῆρα {86 αὐτῖ68 οὗ υᾶε, μὰ "ὁ Βοίδβυγα, ἐπδὶ 
ἰΐοίλ ἀροι ὑμ6 Ὀογᾶοθγϑ οὗ πάξ5α, γβογο (86 σσϑᾶροῦβ ὅ οὗ ἴπ6 ΘηθμιΥ δ Δα ὈΘΘΠ Ὀ6- 

84 ἴοτο ; δῃὰ δ ρ]δοθᾶ 7 ἃ ρδυγίβοῃ οὗ ὅθντγβ ἴθ. ἀμπᾶδ ἢο ἔοσ θα Φορρθ, σοὶ 
ἰϊοίδ, ἀροη ἐδ 868, δὰ ἀάζαγα, ἰμδὺ ἰξοίς ρου {86 Ὀογάθσβ οὗ" Ασοῖυβ, σβογο (86 
ΘΩΘΙΩΥ͂ 15 ἀντ 6]0 Ὀοίογο ; δῃα Β6 οο]οηϊζϑα ἴ1 9678 ἴΠ6Γ6, δπα ρ] δορά πὶ [ποῖ Ἡδβδίανος 

8δὅ πὰβ ποοαξῃ] ἔον {μϑὶν πιδἱ ύθηϑηοθ. ΑἈπᾶ {Π6 ρθορὶθ βαὺν “ἢ (86 δοῖβ οὗ ϑδίτηοῃ, δὰ 
παἢΐσ τϑδὺ ρΊΟΣΥ ΒΘ ἱπουρὰὺ ἐοὸ Ὀχίηρ Ηἷβ παίίοη, δῃα {π6ν 13 τηδᾶθ εἶπὶ (Ποῖν ᾿σῖποθ δὉ 
δπα Ἑομΐοῦ ργθβί, Ὀθοδαβα μ6 μαᾶ ἄοῃθ 8}} (Π686 ἐλίπσε, ἀπ Ὀδθοδιβθ οὗ 5 (Π6 7ι8(206 
8Δηα {Π6 Πάδον 16 το μ6 Κορὶ τῶι ᾿Ἶ μἷ8 παίίοῃ, δᾶ βουρὩὺ ἴῃ ΘΥΟΥΥ ἯΑΥ “ἢ 0 

86 δχαὶὺ Ηἷβ ρϑορὶθβ. Απα᾿ ἴῃ [8 ὑἶἴτωθ ἐῤλίπσε ργοβροσθὰ ἱπ 8 βδπάβ, βο ὑμπαὺ ἐδ6 
Βϑδίθϑθῃ ὕγοσθ ἴδκϑη ουὐ οὗ [6]. ΘΟυΠΙΓΥ, δα Π6Ὺ {μαὺ Ὁ γγθγθ ἴῃ {πὸ οἰΐγ οὗ ϑαν!ὰ 
ἴῃ ΦθγΌΒα θα, ψο δα τη846 ὑμοιηβοῖνϑϑ ἃ ΤΟΥ Γ6 88,53 ουὐ οὗ νοῦ (ΠΟΥ ᾿ἰββυθα, δπά 

87 μοϊ]αϊοα 411] δρουΐ (86 βαποίυαγυ, ἀπ αἰᾷ τσ Βαγὰ (0 ἐΐ8 ρυγγ. Απαᾶῆ πο 
οί ]6α 35 916») ὑπ γοΐη, δηᾶ Του θα ἰὉ ἴον (ἢ6 βαξοίυ οἵ (Π6 δου ίΓΥ δηα {6 οἰΐγ, 

88 ἀπά ταϊβϑὰ Ἂρ {Π6 ννὰ}}8 οὗ Φογιβαίθα. Απά (86 Κίηρ Ποιλοίσίυβ 3 οοπῆγιηθα ᾿ἷπὶ 
89. ἴπ {π6 ᾽5 ΒΙρἢ ῥγίθβίοοᾶ δοοοσαϊπρ ἰο ἔποβο ἐλέη δ, δηα πιδάθ ἷπὶ ὁπ6 οὗ 8 ἔγί θη 5, 
40 ἀπὰ Βοποσγϑᾶ ἢΐπὶ τὶ στοαῦ ἤοποσ. ΕῸΓΣ δ6 δα Ποαγὰ ὃ {μαΐ (ὴ6 Βοτηδηβ μιδά 

ΟΆ116ἃ ἐμ6 δον 37 ἔγίθηαβ, δῃηα 411}168,23 δινα Ὀγθίγθη ; δηᾶ {δμδὶ ἴμου δᾶ τηοὲὶ 9 {πῃ 
41 δια θ ΒΒΔ 08 οὗ ϑ΄΄'ταοη τἱῦ ΒΟΠΟΣΒ. Ὁ Αμὰ 1 δίῃ ρ] 6,864 γγ9]} 8 0π6 9678 δῃὰ 

(6 55. ῥγϊθβίβ ὑμπϑὶ 53 ϑίπιοῃ βῃου]ά ὃ6 {πο ῖγ ρσῖποθ 85 δὰ ΒΡ ῥγιθδὺ ἴὺγ ουϑσ, 0η8}}} 
42 {Π676 ἃγῖβθ ἃ ὑγυβίνουιν ὅδ ῥσορδοῖ; δπᾶ 85 τῃαἱ δ Βῃοι]ᾶ Ὀ6 ζϑηθγαὶ οὐϑγ ἔμϑθιν, "ἢ 

δὰ βῃου]ᾶ ἰακα οβαγρα οὗ δ᾽ 1η6 βδῃοίθδγυ, (0 βδί πιθῃ ΟΥ̓ΘΡ 108 Βοσν 68,9 δηα ΟΥ̓́Θ 
ἴδιο σου ΤΥ, 8η4 ΟΥ̓́ΘΡ [Π6 ΔΓΠ.8,.0 δηὰ ΟΥ̓ΘΣ (Π60 ΓΟΥΊΓΘΒ868, 8ηα {μαὺ ἢΘ ΒΒῃου ]α ἰβδῖζθ 

48 σἤαγρο οὔ [ΠΔ βαποίυασυ ; δ 42 (Πα ἢΘ ὁβουϊὰ 6 ορουϑά ὈΥ “' ΘΥΕΙΥ πιαπ, απὰ (μδὲ 
᾿ς 8] ἀοσυπιθπηίθ “' ἴῃ 1Π6 ΘΟΌΠΙΤΥ Βμου]ὰ Ὀ6 τε τῦθῃ κα ἴῃ ἢ18 πϑῖη6, δηα [πδ΄ Πα βῃουα 
44 Ὀ6 οἸοἰμοα ἱπ ρΡΌΓΡΙ6, δα τγϑᾶῦ ρΌ]4 ; “"΄ 4180 ἐλαέ 1ύ βου] ὯΘ Ἰανγίαὶ ἔοσ ποθ οὗ {δ6 

ῬΘΟΡΪ6 οὗ {86 “ἴ ῥυἹϑβίβ ἰο βοὶ 88146 “' ΔΗῪ οὗ ὑῆθβο ἐλέησε, ΟΥ [0 ΚϑίηβαυΥ ἷβ ὑγοσάβ, 
ΟΥ ἴ0 σα ΠΟΥ Δ ἈΒΒΘΙΠΌΪΥ ἴῃ (ῃ 8 ΘΟῸΒΟΤΥ τ ποὰΐ πη, ΟΥ [0 ὉΘ οἰοι ρα ἴῃ ρυτγρὶθ, οὗ 

4δ ὝΘΑΓΙ ἃ ὈΌΟΚ]6 οὗ ρσο]ὰ ; θὰΐ 9 ἩΠΟΒΟΘΥ͂ΘΡ 8800] ἀο ΘΟΠΙΓΑΓΥ (0 ὕΠ686 {πῖηρδ, δπὰ 
ΒΒου]ὰ βϑὺ δβί4θ 0 Δὴγ οὗἨ (Π686 ἐλέησε, Β6 βου] δ6 1138]6 ἐο ρεπίϑαπιορ ἴον ἴι.5 

46 Απὰ ἴδ Βα ρ]οαβϑᾶ γ708]] 41} (ἢ8 ρϑορὶϑ ἴο ἀθίθγιαΐμθ ἴ0γ ϑ'τωοη, (μαΐ μ 8ββου]ά "5 0 
47 88 Βδῖἢ ὈΘθη βαϊά. Απα δ" δίπηοη δοοορίρα λέγθοῦ, πα τγὰ8 γ76}} ρ]οαϑϑᾶ ἰο Ὀ6 ΒΙΡἢ 

ΡΥϊοβ, δπα ρθπογαὶ 8π4 δίπδγο δ᾽ οὗ [Π6 “678, δῃὰ ῥγθϑίβ, δῃα ἰο βίδηα Ὀϑίοσα 4}]. 
48 Απᾷ δδ {Π6 0 Θοπητηδηαθα ἐπδὺ (μἷ8 τυιϊηρσ βμουϊὰ 6 ραῦ οἡ δ {40168 οὗ ὈΓΆ85, δπὰ 

{παύ ἘΠΟΥ Βῃου]ᾶ ὉΘ βοὺῦ ᾧρ ψἱβΐη {86 Θομαραβδ δ᾽ οὗἩ [86 Βα πού ΠΑΓΥ ἴῃ ἃ ΘΟΠΒΡΙ συ 
49 ρῥ]δοθ ; Ὀαυΐ δ8 {πδ0 (Π6 οορῖδβ ὑμογϑοῦ βου] Ὀ6 ρ]δοθα ὅδ᾽ ἴῃ (Π6 ὑγθδβΌγυ, ἰο {π6 δπὰ 

{πα΄ δίταομ δπα ἢΪΒ 80η8 τηὶρἢς πᾶν ἔλθη. 

οτε. 832, 33. ---1.. Υ.. : ἢ (60 δ2. 64. 98.), αᾶ ἴδ βαπᾶὰδ οἢ ἐδθ. 5 δὶ τ 0 Ὁ ἐἶτηθ 8 γαϊῖοπξ τὰϑη. 4 ἐο.- 
ξοῖμοσ τῆ. δ ΔΙΙΒΟΌΥ. 6 ΘΏΘΙΏΪ66. 7 Ὀυ} ὯΘθ δοῖ. 

γοτα. 834-86. ---5. Α Υ. : ΠΙΟΥΘΟΥ͂ΟΣ. 9 Ὀογάοτοί ΠΡΟῺ (869 Ῥγοοοάϊπρ ᾿ἐπ6). 10 φιῃοίοα δὲ. 11 πὲ ΒΦ 
Ῥὶδςοοά. 12 Ῥῃγχηϊκηθαὰ ἔμοτα τυ εδ 41} ἐλύώιζε σοπυθηϊθηΐ 207 ἴδ τορδζγδξίου ἰμοσϑοῦ (πρὸς τῇ τούτων ἐπανορθώσει. Νοῖ 
δἰ ΡΙῪ ζοσ τοραϊτίης ἰδ, ὈὰΣ 10. Κοορρίηρς ἴδ, (ἢ 811 τοβροϑοίβ, ἰη ἃ ἀθθπδι 19 οοπάϊιοη). ΤῊ6 ῬϑΟΡ]6, ἐβογεΐοσο, δβοείπιῷ. 

15. οῃηιῖίς διὰ ἰ89ὺ. Ἣἔὧὅ ΚΟΥΘΣΏΟΥ (οἷ. τοτ, 41). 1δ᾽,ογ. [᾿δ 7610} (πίστιν, 88 111. Χ. 19. 44. 62, Δ]. ; ἐεζὶ τες... πρᾶξιν. 

βο6 Οὐπι). ΠΠιο. 18 γὼγ  λαὲ Ὧδ δου ρει ὈΥ 811 Ἰβϑαϑδ.0 19 ῈΕοι. Ὁ αμοῖίμαῖ. 51: ἰοῦ. ΒΚΞΒ Βυτχὶ ἴῃ [16 ΠΟΙ 

ΡΪδοο (ἸὩΔΥΖ., ΜΗ0 γεϊἐρἱ 0}: Ὁθϊ1. 838 ρ]δοοά. 
οσβ. 81-40. -- ἩΑΟΥ. : Εἰηρ ἢ. δὶδο. 16 (Υἱξ., “' σοπδιτηοὰ ἐο Ηἶπι (8.6.᾽) Βαὺ ἴζο61] που] ρκἷνο ἔδο γοσὺ ἐδ ἴΌ σοῦ 

οἵ “"" χτοοοχηϊτοι.᾽}) 36 ποαχὰ δαψ. ΣΙ Τοῦτα ἰλοὶγ (Ἰἴς., ἐπδὶ (0 39.078 ᾿ ͵Ὸ 6810 Ὀγ ἔδο Β.). 356 οοηΐοἀοσαὺσδα. 

39 φηἰοτίαἰ ποὰ. δ80 ΒΟΠΟΌΓΣΔΌΪΥ. 
ψοσβ. 41-45. --- δ: ΑΟ Υ, : δἷβοὸ ἰδὲ (ὅτι 15. Ἡδῃ ΠῺΣ ΟἿ]Υ ἴῃ 7]., θαΐ οἵ. Οὐνι.).. 83 οπιΐί ἵ86. 383 ΕῚΘ Ἧ6]1} ρ) ναδοᾶ 

αὶ. Μ μποίν (Ετ ἴσροο δάορίδ αὐτῶν (Χ., αὐτῷ) ἔτοτα 111. δδ. 62. 74. 106. 184. ὅσο. ; ἐεχέ. χες. οτῃ 8) ΚΟΥΘΣΏΟΣ (Οὐ 53). 

886 ΚῃΠουὰ (οἷ. δχδὲ οίο πῃ γοσ. 41) διΐβθ ἃ ζαϊἐιζαὶ (οἵ. Οὐνι.). 886 τροσθοῦοῦ. δ 1 ἐποὶρ ὀδρίδαῖϊπὐ. ὅκ3ὅ5. ἰδχο ομβδιερὸ οἵ 
(μέλοι, ἔος πο Ῥτὶ χροθ δορί μέλῃ, ΒΟΤΟ, δηά δὲ τοῦ. 48, ἤγοῖὰ 111. Χ. δὶ. ἐδο βυδ) υποῖένο Ὀοΐπρ ὑπο 

τιοοὰ ἴῃ τη 8 ἀοροπάοπξ εἴδυδο, ἰπ Ἠδ)Ἰο: δες Οτεοῖ. ΟἹ. Ῥίμοσ, Ρ. 251 7. 1μξ., ἴδο οἰδιβο νου Ἱὰ Ὀθ, “ μα ἰξ δῃουϊὰ 

6 8 σδῖὸ ἴο Ηἰπὶ δΟΠΟΟΓΏἑ πη ᾽)). 82 ἐρ δοὶ ἰδοῖῃ (αὐτούς. [ὁ [5 υδοὰ ᾿ηἀαδη 617) ΟΥ̓́ΟΣ ὑδποὶτ ποσῖχϑ. 40 αν. 

ΣΩΟΌΓ. 4ι ἐδι, 1 βαγ, ᾽6 δῃουϊὰ ἔδῖκθ οβδῦᾷο (δρραγϑῃξυ τοροδὺθὰ ὈΥ ταϊκίδκο, οἰἴποσ μοσθ οὐ δρουθ. Οἵ. οὐνι.} 

42 θυοδίάοα ἴ15. 45 οἱ. 44 (ἢο πυυίηρε. 4δ τῃηδο. 46 Τι τοΐοσϑ, ἀου νόθα, ἰο ἐμο φοϊάσει ΌοΚΙ6. ΟἿ. τος. 44, 

δὰ χ. 70, 89. 
ψοτβ. 44-46. --- 41 Α. Ψ΄᾿ : ογιῖα 6. 48 Ῥγοθὰκ. 40. δᾶ. 89 οἐμουνῖδβο, ΟἹ Ὀσθθὶ. δὲ 0 ρυυῃίδεοί. δὲ ΤΉτα 

ι κοὰ.. .. ἀθ6] πίτ Βίπιοη, δοὰ (τὶ ἐδεοῖο δβεσίκοα οαὲ [μ9 καί Ὀθζοτο ποιῆσαι, νεϊῃ 111. Χ. 44. 62. 4].} ἴο. 

ΨοΣΒ. 471-49. --Β.Α , Υ. : ΤΏοη. δέ οαρίδίη δηὰ ζΟΥΟΣΏΟΣ. δὲ ἀοϊοπὰ (προστατῆσαι) ἔλέηι 8Δ}} 80. 88. ἔπ, 

δἴ (800 Ορηι) 88 αἷδος. δὅ9 Ἰοίά αρ. 



1 ΜΑΟΟΑΒΕΕΞ. δ48ὃ 

ΟἜΑΡΤΕΕ ΧΙ͂Υ. 

νας. 1. Ἡϊσυμπάγοἃ ἴδχοθ δϑοοῦθ δῃὰ ὑπο 
ΥΘΔΣ, ὦ. 4., οὗ 6 ϑοϊουσίῃ ΟΥΆ, ΟΥ Β. Ο. 141-140. 
Φοβορῆιβ (Ἁ4πιΐϊφ., χὶ!. δ, ὃ 11) γίδοθβ Ὁμῖ8 σδηι- 
Ῥϑῖσπ οὗ Ἰ)εσηθίσίιβ 11. δρεϊηδὶ Μοαΐδ Ὀοέοσο [Π6 
πιο οὗ 1:6 τπιυτάοῦ οὗ Φυπαίδῃ, ὑΠαῦ 18, ὕνγο ΥὉΔΥ5 
ΘΑΡ]ἶοΥ, [6 58Ππ}60 ἩΓΠῸΙ ἀργθεΐηρ ἡ δ) τὴ 6 Ῥγοθοηϊ 
Ῥοοΐκ 88 ἴο ἴδε ρογίοα ἤθη τῆ δον οὈϊαϊποὰ 
τες ἔγθοθάοτη. ΟἿ. 4 ηἰφ., χὶὶ!. 6, 8 7 δῃὰ 1 Μδος. 
ΧΙ. 51. Ἐυδοῦίι5, ΠΟΥ ΟΥΘΓ, ΔΡΎΘΟΒ ΘΕΒ6Π14}}γ 
ὙΠΕΡ} ΟἿΥ ὈοοΐΪς ἰῃ ὕΠ6 ἔογπιοῦ ἀδῖθ, νν 8116 Φόοθορῆυβ 
.ι89 [80 ΒΌρροτι οὗ οὔδον Ογθοκ δΔΌΪΠΟΥΒ ΟἿΪΥῪ 88 ἴὑ 
Γοθροςοῖδ [6 (ἴπ|0 οὗ [Π6 πηπγάοσ οὗ Απηυϊοσῃαδ ΥἹ]. 
Οἱ [Μὰ ΘΟὨΓΟΒΟΪΟΡΥ͂ οὗ [6 ἴουσ ΚίηρΒ, Πεπιουγί τ 
1. Απιϊοοεΐπα ΥἹ., Ττγρβοι, Απιϊοοῦμα ]1., δηὰ 
ΟἹ ἴπο δυο εἶθδ ἴῃ ρΘΠΟΓΆΙ πϑοὰ Ὁ. Φοβορῆιϑ ἰῃ 
μῖ8 Απεϊψωΐίέες, οἴ. Νυαδοῦδαπι, Οὐδεγυαίίΐοπες ἐπ ἔ ἴα- 
υἱὲ «οεερλὲ Απίϊφ., ἸιῸ. χὶϊ, 8 -- χί!, 14, Οαὐτοηροη, 
1876, ΔηἋ 8. ποῖίςθ οὗ [6 βϑθ ΟΥ̓ ΟΠ ἾΓΟΡ ἴῃ [ἢ 6 
Τλοοίοσ. 7, 1ἰεταίυνΖείίης ἴον ἐΠ6 βῶ πη γϑδγ, Νόο. 18, 
00]. 83] 1 --- Τὸ χοῦ ἰτη ΒΘ6]Ρ. 6 τηοβδηΐ, ἰΐ 
ἩὙΟΏ]ἃ ΔΡΡΘΟΔΣ, ἢτγδι [0 ΘΟΠΟΑΌΘΙ [6 ΘΟΌΠΙΓΥ δηι 
6 ἢ σΟΙρΘ6] ἰλ ἴο ἔπτηϊδβῃ ἷτι Δα χα γίθ8 ἔογ ἔπτ- 
ΠΟΙ ὙΔΙΒ. Αοοοτγαϊηρ ἰο Εδυν] δου (71λ6 διζίλ 
Οτεαὶ Οτίεηπίαὶ Ἡοπατοῖψ, Ὁ. 82): “ΑἸΊ τῆ ῥγου- 
ἴποοθ Ὑΐο Ῥασιπία ἴοοκ ἔγοιῃ ϑ'υγία οοῃίαϊποα 
Οτσοοκ τον, δὰ {μοῖρ ἱμῃδοϊζαηῖδ πιρῃϊς δ αἱ] 
εἶπη68 Ὁ6 ἀοροηάοα οἢ ἴο 8146 υυἱ "ἢ ὑπο Ὁ σοῦηεγν- 
1ὴ0 1} ἀρδίηϑι ἴΠ6 Αβἰδιίσα Αὖ τ ρῥγοβϑθῃῖ 78110- 
ἴπτο, ἴοο, ἔδ6 πιο Γ οὗ τηδΔ]σοηίοθηθ ν᾽ δυο] δὰ 
Ὁγ ἴπο δαὐάϊεϊοι οὗ [6 γθοθηῖ]ν δυυάυοὰ Βεοίτγίδηβ, 
πο Παϊθὰ ἴΠ6 αι πίδη γοκθ, δὰ Ἰοηροα 6β8γ- 
ὨΘΒΙΥ ἴοσ ἃ Ἵσιδηῆςθ οὗ γσοοουθγίηρ {πεῖν ἐγεθάομῃ.᾽" 

γον. 3. Ασδϑδοϑα. Τῆΐβ ᾺΒ ἃ ΟΟΙΙΠΟΏ ὨΒΙΠΘ 
οὗ (Π6 Ῥαγχ δ Κίησθ, Ὀπῦ 0}}6 ΟὯ6 6 ΓΘ πιοδηῦ γγ88 
ΜΙηγάδῖθα 1. Ηθ ἰ8 οδ θὰ Κίῃρ οὗ Ῥογδία δηὰ 
Μεαΐα Ὀθοδιιβο ὕποβο ὑγοῖθ [ῃ6 τιοϑὲ ἱτηρογίδεξ 
Ῥγονΐῃμοθβ οὗ [8 ΘΙ ΓΟ. 

Ψεσ. 8. Ἐὼρν (Π6 ἀοί41}5 οὗ [ἢ ϊ8 οαπιρείρη, οἵ. 
Ἐδν Ἰηδου, ἰ. ς. Ποπιθιτίυβ ν»88 δὲ ἤγσβί δυιζοθβδ- 
ἔὰ] ὕὈπὶ νϑδ ρῃϊ ΟΥ̓ ἰδ συδειὶ ὈΥ ῥγοροθβηΐβ οὗ 

ΟΠ [86 ρϑζγὶ οὗ Αυββοθβ, ὙΐῸ [θη διϊδοκοα 
ἴτὰ δηὰ τηδάθ ᾿ΐτὰ ῬΓΒΟΠΟΣ. 
γεῦ. 4. ΑἹ {86 ἄδγε οὗ βίγαοῃι.Ό 718 τγὰϑ 

ποῖ δισί οι} γ ἵσττιθ. ΟἿ. χν. 37, 40; χνὶ. 8 Π., 
γεν. 56. Τὸ δροδκ οὗ ἃ βασῦον ἔοσ [ῃ9 “ἰβ]68 οὗ 

[Π6 568 ΒΟΠΠ(Β δοιῃηθν ας ρου αν. Οττατι ἡ τἢ 
ΜΙΊςΒ46118, ἐο]] ον ίησ [π6 ϑγτγίϑο, ψῖῦἢ 19. 64. 93. 
ψουϊὰ γοδὰ ἐποτοίοτο, ναυσί ἴος νήσοις, ἀηα οα΄" η8, 
ἐπὰϊ 18 ὉΠ.6 ἔοττηοῦ ΓΘ οὶ πο οτἱρίμδὶ σεδάϊηρ 
οὗ Γπμ6 τρεῖς, [ΠΟΘ ΠΙΔῪ ΠΑΥ͂Θ ὈΘΘῺ ἃ τηΐδαπαοτ- 
Βιδηΐηρ 
ὙΠΟ τηΐρδῖ ἡο ἤδνθ Ὀθθὴ ἴβκοη ἴου ἴδδι 
τηθϑηΐηρ ἰδ ηά. ΕἾ], Βογγενου, αἰβϑθηῖθ ἔτγοπτῃ 
τηἷ8 υἱὸν δηὰ δὰ ἤοσοδ ἴο τ σοιηπιοι τοδαϊΐηρ, υη- 
ἀοτβίβηΐπς ὉΥ (Π0 ἰδίαπαβ, “ 186 ἱπημδοί δηῖ8 οὗ 
ἴδιο ἰδ]; β ἃπὰ οοπηϊτγίθῷ οα [86 οοαϑῖ οὗ 19 Μοά- 
᾿ϊθυταπθϑη.᾽" 

γον. 7. ΑἍὄὕἀτοδῦ ὩΌΣΩΌΟΣ ΟΥ̓ΟΘῦνοδ. ΤῊ 680 
ὝΟΙΓΘ ῬΤΟΌΔΟΙΥ ὅθννβ ὙΠῸ δα Ὀθδπ Αγ α ΔΥΓΩΥ 
ἴο οἴδον οοιιπττῖθδ. Ηδ ἔγοοα [Π6πὶ δηὰ Ὀγουρῃς 
τοι Ὀδοκ ἴο [μον πδιΐνα ἰδηά. 

γεν. 8. ΤΟ ἴχϑϑα οὗ ἴδο 8612 τηοὶν ζγυϊ. 
80 ἰπΙΟΣ ΒΟ Ωρ δγίΐο]6 οὐ ὑπ ἔογο ΠΥ οὗ δη- 

εἷοπὶ Ῥαϊοβεϊπα ἴῃ ἴΠ6 (μαγίεγίψ ϑιαίεπιεπὶ οὗ ἴ{0 
Ῥαϊεειέπα  αρίοταίίοη Εἰπιπα ἔοτ Φ0]γ, 1876, ρ. 120 
Ξ ΟἿ αἷδο, ἐβερετίονίμπι ΧὩ Βιδίϊδοελε ὑπὰ Μοτ- 
θεηϊδη αἰφολα ζαϊεναίεν, οὶ} χυ., ἡ. 176 

γεν. 9. Ηοποζα δηα ΔΕΙΪΚΟ ἌΡΡδΙῸ]. Τἢθ 
ὝΔΙΪΚΟ δοσοουϊΓοιηθηῖδ ΘΓΘ ΓΆΡΠΟΥ Ὁ. ΟΓΩΔΙηΘηΐ 
ἴδλὴ δοῖυδὶ δ6, δἰ" βουσὶ δο]ἶθυβ "γοσθ διὲ}} 
πρεάσὰ ΤῸ: χασείϑου ἀυιγ. 

οὗ ἴΠ9 οτἱσίμδὶ] Ηθῦγον ποσὰ ἔογ βἢϊ}] 34 

γεν. 12. Ἐοτ Α |ἴκὸ ἤρτγο, 806 1 Είηρβ ἷν. 25; 
Μίοβη, ἱν. 4; Ζοοῆ. 1. 10. 

γεν. 16. ὥϑραγίβδ 5 ὑποιρῆϊ οὗ 88 τηοτο ἀἰδίδηϊ 
θΘΟΒΊ56 ἰῷ Ψ88 ἰδἴοδὲ νἱϑίυθαὰ ΌΥ̓ [0 Φον δ ἢ πὰ 0 883- 
ΒΆΔΟΥΙΒ. 

γεν. 18. ατπππὶ ἀουδῖα τ ΠΟΙΠΟΡ [πὸ ΗΟ ΔῺῊΒ 
ποῦ ὰ πδνθ ΤἈΚΘῺ [[10 εἰ ἰδιῖνο 'π ρτοσεθάϊη 8 
Ἰοοκίῃς ὑο ἃ σϑῆθνδὶ οὗ ὑΠ6 (ΥΘΔΙΓΥ, πο Ὁ ψ88 
ΟυΒίΟΠΙΆΓΡΥ [0Γ [ἢ 6 δασοθαβοῦβ οὗ 8]}|6ἀ Κίηρϑ δὰ 
ῬΓΏσ65 ΠΟ πιβοῖνοθ ἢσαὶ ἴο δοκ ἔου ἰ. ΟὈν!ου ν, 
Ὧ8 ἴξ ΔΡΡΕΑΓΒ ἔγοπι ἢ γΘΓΒΘ8 ποχῦ 0] ον ηρ᾽ (Υ 9 ΣΒ. 
21, 22), {Π60 βίαϊθιηθηῦ ἤθσθ τηϑὰθ 18 ΟΠ ΓΟΠΟΪΟβ- 
ἰσδ}ν οὐ οὗ ρίδεδ. 

γογ. 380θ.ὡ 6 ]Ἰοῖϊος οὗ {π6 ἘΟΠΙ8Ὼ8 ἰ8 ποὶ 
ρίνθη Ὀδόδαβο ἰΐ τἊιὰβ ποὺ ἀϊτοοϊθα ἴο 16 “6 ν 5 ἢ 
Ρθορὶε (χυ. 16-24), Ὀὰϊ ἴο ἴ[Π6 νδγίουβ Κἰηρβ δηὰ 
ον ΓΒ ΠΙΘΏΔ ἰῃ Δ|1]|ᾶπ66 τυ ἘοπΊΘ. 

εν. 206. ΤΒΟτυΪϊοσβ. ΤΊοβο ἡ γῸ ἴΠ6 ἘΡΉΟΓΙΒ. 
Ψοσ. 3992. Τπ ἴδ οουχοὶϊ οὗΥ̓͂ [86 ὕϑθουῃ]ο. (Α. 

ν.) “Νίεδε ἐπ σοποιϊἐΐδ ρορεἱ ( ας. ; νρ]. Ετὶ12- 
Β6ὴ9 τὰ 1 Εδβὰα. ν. 73), βοῃάθσῃ τ1π μίἱοὐϊβο 8. 
αν. Οἷ. ν. ῶ8.. ΤῊΘ δ θα οΟΥΒ ἃγῸ [ἢΘ 
ΒΆΓΠ6 88 ὑΠΠ086 δοηῦ ὈγΥ Φοπαῖῃδη. (Οἱ. χὶϊΐ. 16. 

νον. 324. Το ατθοκ πιΐῆβ ψγδ8 ἃ 11{||6 1688 
[88η 6 ΕἸρ 88 ροσπὰ δνοϊγαυροίθ, θείην 1δὲ 
Οὔ ΠΟΘ8. 
ον. 297. Αἱ βασγδιωοὶ, ἐν ἔλ. Οτίησ, 

ΕΥ ζβαῖθ, δη ἃ ΤΕΥ ΟΥΠΘΓ οΥ 168 ΤΟ] σσίηρ ΣΧ. 23. 
19. δ4. 98. ἀπά [86 ΟἹ [,αἰΐη που]ά τοδὰ ἐνασαρα- 
μελ δ ἴΠ6 οῃὰ οἵ γοῦϑο 27. [1π ἴΠ6 ἤγβι οδϑ6 ἴῦ ἰ8 
Βιυρροβοὰ ὃν Ενγαὶὰ, Καὶ!, δηὰ οἴδοιβ [δῦ [ἢ6 
ΜΟΓὰ ἰ8 δὴ οἴδοτι [0 τγβηβίου ὈῚ 1586 υ86 οὗ ἀγροῖς 

Ἰοίίοτβ, [η6 ΗΘΌΓΟν ὯΝ ὮΝ ὙΥΓΙ͂, ἰὰ ἰλε ὕότο οουτί 

οὔ λε ρεορίε οΥΓ Οοά, ἰἱ. 6., “τὴε. ἔοτϑ οουτὲ οὗ 6 
τοι 16." [1 (})0 βοοοπά τϑδάϊηρ ἰ8 δάἀοριθά, (ἢθ 
ΟΣ 8 816 ἴο Ὁ6 ἴΔ ΚΘ 88 ἃ ϑεςοηῃα ἀδδίρπμδιίου οὗ 

Βίπιου, δ Ὡν ὙΦ, ρυίποε οὐ ἰλὸ ρεορίε γ᾽ Οοά. 
ΚΟΙ] οὈ]οοῖθ τῃδῦ {118 ὑΠΘΟΥΥ͂ ἀο068 Ὠοΐ βοσοῦπί οτ 
[Π6 Ῥτϑροκτοη ὧν, ἡ ϊοἷ πηαϑὲ ἰῃ Πὶβ οΆ86 ὃθ τ0- 
βεαταρα 845 δ δΔιΌ ΤΑΥΥ δααϊτίοη οὗ [ἰἰ οοΟργὶδϑῦ ; 
δηὰ ἔπγῦμοτ, ὑπαῦ ὕΠΘΓΘ 8 0 ᾿υδὺ στουπᾶ ΜΠΥ 6 
Ηοὕτεν ὑγοσ 8 Βῃου ]α Ὀ6 ΓΓΑηΒξογγοα ἴῃ βυιοἢ ἃ [1010 
οὗ δίπιοῦ ΔΗΥ͂ ΠΟΤῈ (ἤδη ἷῃ ΟΠΘΓ 0198 σίνγοη ἢΐτῃ, 
1Κὸ Αραδ Ἐρὶ ΟἿ. χίϊ!. 42; χίν. 85, 41 ἔ. ; χν. 
ὥῶ. Ασοοοτγάϊηρ ἴο Οτδοιζ { Οδβολίολίε, ιἰϊ., 447), το 
ΓΟΙΘΓΒ ἔοΓ Βαρρογῦ οὗ ἰ8 νἱϑιν ὕο τ ϑιυτίδο, ϑαγα- 
πιεΐ ἴθ Ὀὰΐ ἃ οοσπιριΐοη οὗ ὑπ6 τοχὰ ἴβγϑοὶ. 8596, 
Ὠοννονοσ, Μὶἰς ἢ οὶ ΐβ, ΟὉπι., ἴῃ ἰοα. 

Ὑογ,. 29. Δοδσίρ. Οἵ. ἰ1. 1, δηὰ 1 Οἴγοη. ἷν. 

ον. 82. Θδανὸ ἴβοζη Ὑῶοβ. ΤΠ8 ἀοοβ ποῖ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ τηϑδ ἴπαὺ Θ΄ ρδιά πθπὶ οαἱ οὗ 
εεἷἰ8 οὐσὰ ροσκοῖ, θα ΟὨἹΥῪ τὰδὲ πο δἰϊθπαϑα ἴο [80 
[ὩΔΟΟΣ οὗ ἐμοῖν οΐῃν ρεϊά. 

νεγ. 384ά. Θάξασζα ὑμδὺ (16. }}} ου ἢ Ὀορᾷθσβ 
οὗ Αχζοΐυβ. Τινβ ρσοροιῖν ἀδβοσί 068 Π|6 δ᾽ δυο 
οὗ ΘδζΖϑγα (866 ἱν. 15), “τ (ἢ]Β ΟἿ 'ψγ858 βἰζδιϑὰ 
ΟἿ [6 βἷζο οὗ [6 ν] ρα Ε]-ΚαῦΔὉ οὐ ἢθδν [Ππ|π|- 
οἰ-Απιάδι,, ποὺ ἔδν ἔγομη 6] 011 (866 ἷν. 15 δπὰ Ψοβῆ. 
Χ. 88), βίποϑ ἴμ6 ἀϊδίτίοεῦ οὗ Αδῃάοά ταΐσῃς νι6]} 
δνὸ δβισοις ῃοὰ ἴῃ ἃ. που νυ δίου ἀἰγθοιίοῃ 88 [δ γ 
ἃ3 ἴ:6 Ὀορίπΐηρ οὗ [Π6 πιοπηιδιῃοιι δ ΘΟΠΠΙΓΥ͂, 80 
Γ8δῷ [Π6ΓῸ ἰδ ὯὨῸ ΓΟΆΒ0. 0 γοραγάϊηρ (18 ΟΧΡΓΘΒ- 
08) ἰὴ Οτίπηπι, ἃ8 δ ΘΙΓΟΠΘΟΙΒ δα ιοη.᾽" 

6 
γεν. 85. ΤῆΘ Θομλ!ο γοϑάϊῃρ πρᾶξιν ΒΘΘΙᾺΒ 

ἴο Ὀ6 ὈτεοίθγΌ]α βίηςθ [86 οἴδμοῦ τι ἢῦ ΘΒ] πᾶνὸ 
δύϊβοη ἔγολ ἴΠ6 Δουγονί δου ΠΝ, ΟΥ̓́ΔΒγουρ ἢ 119 
Οὐσαγγθηοο οὗ πίστιν ἰπ [πὸ ΒΆΤΙ6 νΟΥΒΘ, 80 θ᾿ 
Ἰονσ. 8.0 Μιοδιδοὶίς, Οτίπιι, Κὶ αἰ}, δὰ οἰ 9:8. 



δ44 ΤΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ον. 41. Αοοογαϊΐηρ ἴο ἴπ6 π8ι.8] τοδάϊηρ ὙὙὲ 
ἤλυθ ἤθΓῸ ἃ Βοοοηα γοΆβοη ρίνθῃ Ὧν ΠΘΙΠΊΘΟΤΙΠΒ 
οοπῆντηθα δἰπιοη Ώ τἰ6 Πρσἢ ῥγίθβί᾽ οὔθ. Βαυΐ 
ΜΙοἢ 6] 8, Επσα]ὰ, ἀστή, Η ἰΖὶρ, Καὶ!, αη ἃ ΟΥ6Γ9 
Τοραγὰ ὅτι 88 ἃ σΟΥΓῸ ρυΪοὴ ἤογ ὕἢ6 ζο] ον ρ γθδ- 
808: (1.) [δ ου ὕπΠ6 Βυρροβίοπ οὗ [18 6 πα ΐῃ6- 
ΠΟΒΒ ἃ ΤΙηοβῖῦ αὐ κυναγαὰ οοπδβιγποίίοη νου ἃ ΓΟΒ}]1, 
811 {Ππ|δὺ Φ0]]Ον8 88 ΤὰᾺΓ 88 υϑὺ. 47, Ὀδΐηρ πηϑλὰθ ἀο- 
Ῥοπάρηϊ οἢ ὅτι εὐδόκησαν ; δηὰ (2.} [ῃ6 ῥγὶποῖραὶ 
ποῦ ἢῦ σΟΠΟΘΤηἑρ [ἢ6 ΤΟΥ 8 8ηἀ Βογνῖοοδ οὗ 
δίιθοη ψου]Ἱὰ ὕἢτι8 Ὀ6 οοηδίσῃοα ἴ0 8 βαδοτάϊηαία 
εἶδιιο. ΤῊΘ γέτιος ΠΙΆΥ πᾶν ΘϑϑΙΪῪ ὈΘΘΠη ΤῸ- 
Ρθαίθα του ρ ἢ πιϊβία Κα ἔγοτμῃ ἴπ6 Ῥγοοθαϊηρ νΘΓΒ6. 
-- ΕῸΥ ον σ. Τὴθ Ἰάδα [μδῖ τΠ6 οΥἶσα βου] ὃθ 
ΠΘΥΘΑΙ ΑΓ Β66Πὶ86 ἴ0 ὃὍδ ΠΟΙῸ Ἀ]4ΙΪΥ ἰμυιπαῖοα. 
ΟΥ. αἶϑο, νϑγϑ. 25,49. τ Ῥαπμραὶ (4. .) ῬΡγορβοῖῦ. 
ΤῊδ πιϑδηΐηρ οὗ πιστόν, ἴῃ {1118 6886, Β66Π|8 ΓΑΓΏΘΓ 
ἴο ὃ ἐγμβίιοογιλψ. ἸΜῚΟἢ 4618. ὑγϑηβὶαῦθβ ὈῪ δεσίαι- 
δίσίεν διὰ Αατίπηπὶ ὉΥ σιινεγίἄδδισεν. Μοβὶ οἵ ὑΠ6 
οΪὰ σοπιηθηίδίογβ, ἈΠἃ ονθὴ [ΓῈΓΠΘΓ, Βαρροβοα 
ἴηδῦ [Π6 ῬΆΒΒΑΡΘ τοΐοσγοά ἴο ἴπ6 Μοββϑίδῃ. Βαὶ 
ὑΠΟΥΘ 8. ΠΟ Γοδβοῇ ἴογ βιιρροθίηρ ὑπδῦ {18 ΓπΠοΟΌρΡἢς 
ΑΒ ἴῃ ὕΠ|6 τηϊπά οὗ ΓΠ6 Ρ60ρ]6 οὗ τπᾶτ {{π|0, δῃὰ 
[Π|6 οΟπιϊβϑίοῃ οὗ (6 δυίδοϊθ 18 ϑυϑηοϊθης ῥσοοῦ τὸ 
[86 σΟὨΓΑΙΥ. 
εχ. 42. Αμὰ κμβΒου]ᾶ ἴδκο ομπαγᾷο οὗ ὑμ9 

δδῃοίύυασυ. Τἢο τορο(τίοι οὗ [}}}8 ο]Δ8θ. 86 618 
ουῦ οὗ ρ]δοθ, δῃἃὰ βοιηθ οὐ ἶςΒ, 48 Οδλῦ, ατίπλῃ, 
Εν], σοπ͵)θδοΐαγο ὑπαὶ ἰδ ἰδ το Ὀ6 Οπχἱ τε ἴῃ ὑδὸ 
ἢγβὶ ᾿πβίδποθ. 61] ἈΓρῖ68. ᾿π51}7, Βονθνογ, ὑμδὶ 
1ξ 10 18 οταϊτυθὰ ἴῃ Εἰ ΟΣ ο880 ἰῦ δΒου ]ὰ 6 ἴῃ ΥϑΣ. 

---,. .,ὃὄ ΤἐἀὐττώτὦθΠθρϑᾳκᾶκᾶκᾶκᾶἅᾶρ«ᾶ8ῷᾶ5ᾶᾶβᾶρᾶβᾷϑν͵.΄.΄΄ὖ.....ὄ..-.ς. 

483 γαῖθοσ (ἤδη ἴῃ ΥΟΓ. 492, δίησθ ἰἰ 18 πδοδοὰ ἰὴ [ἢ 
ἢγχδι ᾿ἰηβίϑῃοθ ἃ8. {801 Εἀσϑ θη ἔον [6 αἰτῶν δἴϊογ 
ἐπὶ τῶν ἔργων, ΜῺὮῺΪΟΙ. ΟἸΠοΣ ΥΪδα σου]Ἱὰ ἤδνα πὸ 
Β6189. -- Τ6 ναγίατίοῃ, δι᾿ αὐτοῦ, ἴοΥΓ᾽ αὐτούς, δο- 
οορίοα ὃγ ΕἸ ΎΖΒ0 116 δηα οὔποτ (ςἶ. 7 εσί. Νοίεε) ἰ8 
σπαγασίογζοα Ὀγ ατίπημι δηὰ [Κ6]}} 88 8ῃ πδυΐθοῦ- 
ἰζεὰ οογγθοιίοῃ. 

εν. 44. Οδίύδμοσς δὴ Δεδϑιη Ὁ (συστροφήν). 
Α τηορίϊρ οὗ 6 ρθορὶ]α 70ῸΓ μο]οῖς8] ΟΥ̓ ΟἾΒΟΥ 
ΡΌΓΡοΟΒΟΒ. ἼΠὸ νοσγὰ ἷ8 πδθὰ ἔοὸγ 80: Δ 6ΒοΠ Ὁ] οὗ 
ΘΟΠΒΡΙΓΑΙΟΙΒ ὈΥ 1006 υΧΧ. δὲ Ῥδ. ᾿χὶϊἱ, 8, 88. 8 

ἰταποϊδιίοη οὗ ὙΠ" 
γον. 48. υϊ [6 οοσροδα (ἐν περιβόλῳ 

οὗ [6 βοσιηοίμπασυ. [18 ποῖ οἰθῶσ Ὑὴδί ἡμκῶὶ 
ἡμὴ οὗ 116 ἴοίωρ!ὶθ ἰ8 τοίοσσοα ἴο. χγοῦβδθ]|, 
ΟὟΘΥΘΓ, ἰῦ γἃ8 [ῃ6 ΟἾΪΘΣ σουγῦ ἩΐζΘΓΘ (ὯΘ Ρ60}]6 
Ἡρὸ ΟΣ ἴο 88586}016 ὉΠΘΙηβο]νο. ΟΣ. ἼΩΝ 
«11. 
γογ. 49.0. ΤΏ [86 ἔσϑδδυσυ. ΤῊΪΐδ ῬΓΟΌΔΌΪ 

[688 [6 ΓΥΟΒΒΙΓΣΥ͂ ΡΓΟΡΟΙ δα Ὠοΐ, 88 δο)6 ἢᾶν9 
ΒΌΡΡοΟΞβΘά, ἃ βρϑοΐδὶ ῃ]δὸθ ὙΠΟΣΤΘ ἱπηρογίϑηϊ ἀοςῖ- 
ΤΩΘΏΪΒ 6ΤῈ Κορῦ. Οἱ, 2 Μβϑος. “]. 6, 28, 40; ἱν. 
22; ν. 18; 4 Μδος. ἱν. 6. ΥΥ̓ Ποί Θ᾽ [Π6 ἔοτεσοίπα 
ἀοσυμπηθπῦ ἰβ ἴο ὕῦὑ6 τορϑγάθαὰ 835 ζοῃῦΐηθ, ἢ88 ὕθ6 ἢ 
ΠΟ} εἰπου5θθὰ, διηοπς ΟἰἴΘΓΒ, ὉγῪ ΜΊΟΒδε 8 δηὰ 
αδδὺ ὙἼοΟ 816 δρδϊηβι, διὰ Εν ἃ δῃὰ Ηἰϊισις 
ὙΠΟ ΓΘ [ΟΥ̓ ϊ8 ροπυ πο Ώθ88, Οστίπηπι ΠΟΪ 48 ἰδ ἴῸ 
86 Β᾽ΠΡῚΥ 8 ἔγεθ γϑργοἀιυεϊίου ΟΥ̓ Οὐγ δαϊῃοῦ οὗ 
086 οτρί 4]. Αμπὰά εἰ ῖρ ὙἱΟῪν δοθῖθ ὁ ἰἰδνα [ἢ0 
τηοϑῦ ἰῃ ἰῦ8 ἴδιον. ᾿ 

ΟΠΑΡΤΕΚ ΧΥ͂. 

1. Ανρἷ Απιίοοδυβ, βοὴ οὗ Πεπιθίγιυβ ἔπ Κίηρ,, βοπὲ 4 ἰθύν 5 ἔγοτα {Π6 18168 οὗ {86 
2 8θᾶ ὑπίο ϑίπιοῃ, ρῥυὶθϑῦ ὃ δα δἰ ΠηΆσ ἢ ὁ οὗ [86 ὅθ νγβ, πὰ ἴο 411 {μ6 παίΐοι ; " δηᾶ " (6 

οΟὨΘΗΒ ΠΘΓΘΟΙ Ἷ Ἡγ6ΓΘ {Π686: Κῖηρ Απέοοδιδ ἴο ϑίτηοη, Βῖρἢ ὃ ρτὶθϑὲ δηᾶ δέ βπδγοῖ,, 
8 δηὰ ἴο {Π6 παίΐοῃ ᾿ οὗ [Π6 “68, στοοῦηρ. Εὐσαϑιηυοῦ 8ἃ8 ρϑϑυ]θηΐ τηθὴ 11 ἢδγθ 

δούζθῃ μροββθϑβϑβίοῃ οἱ  {π6 Κίηράοιῃ οὗ οὐσγ ἔδίμθσγβ, Ὀὰὺ 15. ΤῊΥ ρΌΓΡΟΒΘ 18 ἴο οοηϊοπὰ 
ἴοῦ {86 Κίῃραομμ,." {πα 1 ΤῊΔΥ Γθβίογθ 1ξ 88 ἰὺ νγῶβ Ὀθίογο,᾿"ὃ δῃὰ ἐο ἐλαΐ δπαὶ αν δῃ- 

4 ἸἸβιθα ὁ 4 τηυ] θα 6 οὗ ἔοτοῖρτι 80] 16 γβ,}} δα ργθραγθᾶ β}1ρβ οὗ γψγᾶῦ, δῃὰ 18 τὴ γ ρὺ- 
ΡΟΒΘ ἷβ ἴο ἀἰβθιι αν δ πα ρ888 ᾿ ὑπῃτουρΡὮ (Π6 ΘουηΐγΥ, ὑπ 1 ΤΑΔΥ ῥα ἰδ Ὁ ΓΠ6αὶ δαὶ 

ὅ Ὠδγνο ἀθβίγουγθα ΟἿ ΘΟυπίγΥ,".: Δηα Ππη8Δ46 ΠΊΔΗΥ͂ Οἱ 165 ἴῃ [86 Κἰησἄοπι ἀδϑοΪϊδίθ ; ΠΟΥ͂ 
ἐμουθῖοσθ 1 οομηῆγτω ἀπίο {866 411 {86 ἱπατη 168 33 τ ΒΙοἢ (μθ Κίηρ ὈΘίοσθ τὴθ 

θ σταπίοα [Π66, Δ Πα 88 ΤΩΔΗΥ͂ ΟἾΒΟΡ οἰ 8 88 33 Π6Ὺ ἰ6ἃ. Απᾶ 351 ρσῖνε (Π66 Ἰοανο ̓  
7 ἴο ΟΟΪΠ ΙΩΟΠΘΥ͂ ἴῸΣ {ΠΥ οουπίγυ ἩΠῚῈ (Ὠΐηθ Οὐ βίϑιῃρ, δι Ὁ 96 ΓΒΑ θὰ δπα 186 

ΒΒΠΟΙΆΔΓΥ 88}}4}} Ὀ6 Ἵ ἴτϑϑθ; δηά 4]}} [8:8 δστηβ 5 ἰδὲ ἰοὺ Παβὲ τηδᾶθ, πᾶ [86 33 [οἵ- 
8 ὑγ688568 {Π|ἱ ἴποιι αϑὲ Ὀ 118, ἀμα ΠοΙ]ἀΘβὲ 'ῃ ροββϑββίοῃ, 8}}8]} Ὁ σϑιηρδίη υηΐο (866. Απά 

1 ΠΥ Κδϊηρ Ὀ6, ΟΓ 8881] Ὀ6, οὐίπρ ἰο ἴ86 Κίηρ, ἰῦ 8.14}} 06 σίνθῃ ἂρ ἴο δ᾽ (866 ἔτοπι 
9 {818 {ἰπ|6 ἔοτῖ ἃηᾶ ἔοΣ 411 ὑἱπι6.85 ἘΣ ΠΟΣΙΊΟΓΟ, ἤθη 71 ἢν ρσοίθῃ ροββϑβϑβίοῃ 

οὗ 83 οὺν ἰπράομῃ, γγ79 ὙὙ1}1 ΒΟΠΟΥ [Π66, δηα [ΠΥ Ὠδίϊομ, δπα [86 δ᾽ ἔθιιρ]θ, τ ν στοαϑί 
ΒΟΠΟΥ͂, 80 {πδ΄ γοὺ ΠΟΠΟΓ 8118}} ὈΘοοιαΘ τρϑηϊϑϑὺ ἱῃ 411 {μ6 Θαγὶ. 5 

ὝοτΕ. 1-4. ---1.Ἁ. γ.: Μονοουοσ. 3 μβροηὶ Ἰοἰίονα. 8 (Πὸ νῬεϊοδὺ. 4 ῥσγίποθ 8 φῬΘΟΡΪθ. 4 οὶ δά. 
Ἴ Ὁ ΒΟ σΟΟΙ. 8 (Πὁ6 ὨϊχὮ. 9. »χΐωσο οὗ μἷδ8 πδίΐίου (δ2. 62. 71. οπιῖε καὶ ἔθνει, ἀπὰ ἐμ ὑπο ζοσιθον, καὶ ἐθνάρχῃ). 
10 Ῥϑορῖΐο. 11 οογίδίῃ ροϑε σὺ πεκ (111. Χ. 19. 23. δ2. 62. 106. τοδὰ τίνες ἴον ἄνδρες). ἿἽΣ πιριυ γροά. 15. φοὰ, 
14 ΘὨΔΙ]ΘΏρΘ ἰξ αραϊπ. [δ ἴο (δ οΟΪὰ οαἰαίθ:' 18 χαϊποσγοά. 11 βοϊάϊοτα ἱομκοῖθος. 18 οηιῖίς δὰ. 19 χροδηΐῃᾷ 
δ'δὸ Ὀοΐης ἴο ρῸ (ἐκβῆναι. Βοίδ ἰάθδ2 οἵ αἰϊδεγπδαγκίηρ ανὰ ρμακδείπε ἑλτομξὰ δῖο ἰποϊυὐδὰ ἰη ἴἰδ6 γογὺ, δὰ ἐδ δοεὶδὶ ἀθ- 
Βοΐοδ ἰμδὺ ἰὲ ἰα ἰο Ὀ6 ἀοῃθ δὐ οῃοθ). 20 Ὀ6 δγοηροά οὐἨ.Ὠ 51 {ἰ. 

γενα. ὅ-Ἶ.--5Ξ ΑΨ. : οὈϊδίίοηδ (566 ὕοηι.). 23 ἡγὨδίλοουοσ αἶα Ὀοεὶάθα. Μ οί Αηὰᾶ. 16 Ἰεαγο αἷδὸ (καὶ 
ἐπέτρεψά σοι). δ5ὅ[5. Αγιὰ ας εσμπεεγπῖης. ὅ1 ἱεί ἰλεπι Ὅσο. 35. ΔΙΙΠΟΏΤ. 15. ογείίΣ ἴδο. 80 Ἰκχοοροδὶ ἰξ (Ἀγ μιδιάδ, 
Ἰοὶ ἴοι ((86 οοπεκίσιοσιίου ΘΔ 686 ἰο ἐἶθ ἰπ Ροσ., ὈῸΣ1 το ᾶοῦ δοοογάϊως ἴο ἐἶλθ 5686). 

Μετ. 8, 9. --ὐῷοὌὄΕὃᾧἡὄ, Υ, : 168 10 ὕὈο Τοτείγϑαῃ. 
σωμεν ΜΪῸ [Π60 δοο.; Ὑαϊς., οδεϊπμεγίγεεξ τεσπσι. ΟἿ. τοσ. 8.). 

82 [οΥτἱῇ ἢ 70 ΟΥ̓ΘΣΙΊΟΓΟ. 8 ορίδίηϑά (11. 19. δῶ. 62. ε]. ὅγε., καταστῇ 
δὲ ἐδψν, 85 ΡῈ Κπονῃ ἰβτουσδουὲ ἐδο ᾿νοσὶά. 



1 ΜΑΟΟΘΑΒΕΕΆ. δ45 

10 ἿΙ͂ῃ {86 πυπατγοα {ΠΥΘΟΒΟΟΙΘ πᾶ ζουτίθθη ἢ γὙγ88. ταῦ ἔοτί  Απίϊοσλυβ ἰηύο (Π6 
Ἰλπᾶ οὗ δῖβ ἔϑίμιογβ ; δῃὰ 2. 41} [86 ἔόγοθβ οϑτλθ ἰορϑίμοῦ αηύο Εἶμ, 80 ὑμ8ὺ {6 γ6 ἯΘΓΘ 

11 ἴον ὃ τὶ Ττγρῆοθ. ἀπὰ {86 Κίηρ Απίοομυβ ρυτβυθᾶ Ηἶτὰ δπα ὁ μθ θὰ υηΐο 
12 οογβ, νυ ἢ ἐϊοιΐ ἀροπ {Π6 8684. Εν ἢ6 βαὺγ ἐμαὺ [Π686 ταϊϑέογμθ8 δ Ὅϑπθ ὉΡΟῚ 
18 Πΐτα 81] δ᾽ ὁποϑ,, δηᾶ ἐλαί λὲδ ἔογοθβ ῃδα ἔόοσβαοῃ δἰ. Απᾶῦ Απιϊοοπαβ. θοβιοροᾶ 
᾿ς Βογϑ, δῃᾷᾶ ἴδθγ 6 γθ " τ Ὠΐτα δὴ Βυπαγοα πᾶ ἐνγθητν ὑπουβαπα τθη οἵ νᾶσ, δηά 
14 οἱρῃῃὺ ὑμουβαπα Πογβθίθθῃς Απᾶ ἢ 3 οοπιραββθα ὑπ6 οἰ σουπᾶ δρουΐ, δπὰ [86 Β1}08 

αἰδοκοα ἔγοιῃ 11 1Π6 568 βἰ 46, 8η 12 ἢθ ργοββϑά ἀροὴη 15 {18π6 οἰἱγ ὈΥ Ιδαπᾶ δῃὰ ὈΥ 868, 
δηα βου ποπο 16 ἴο ρσῸ ουΐ ΟΥ̓ ἴῃ. 

15 Απα! Νυιϊηθηΐῃβ δηα [8086 ΜΠ Ηἷπη οδπ16 16 ἔγοα Εοτηθ, μανίησ Ἰούίθτβ ἴο {ῃ6 
10 Κίηρβ 8ῃ (δ 1 οουηίγῖθβ, τυ βθγθίη γγογθ σι θη {ἢ 686 ἐλίηφε: Τλιοῖαβ, Θοη88] οὗ {}6 
17 Βοιμιδπβ υπίο Κίηρ Ῥ(ΟΪθαγ, ρστϑοιίίησ. ὙΠῸ «6 Ὁ78᾽ ΔΙ ΑΒΒΔΌΓΒ, ΟΣ ἔσθ πά8. δηᾶ 

4111685,}8 ὀδτηθ πηΐο ἃ8 ἴο τϑῆθν (6 ο]α 19 ἔτ πάβρ δηᾶὰ Ἰθᾶραθ, θοίηρ βϑῃῦ ἴγοπὶ 
18 δαο (μ6 Εἰρσῇ ργὶθβί, δῃὰ τπ6 9. ρθορ]β οὗ {π6 76 }78 ; δηᾷᾶ {Π6 Ὺ Ὀσουρὶ ἃ 8 1614 οὗ 
19 ροϊ]ὰ οὗ ἃ ὑπουβαῃὰ τηϊηδ8. 6 τπουρῃὺ 10 σοοὰ ἐπογϑίογο ἴο υυτῖθ υαπίο ἐμ6 Κίῃρβ 

δηά ἐμ 235. οουῃύγίο8, ὑμδὺ {ΠΟΥ Βμου]α ἀο {πθὰ πὸ Βδττη,"5. ποὺ ἤρξι ἀραϊηϑύ ὑπ θη, 
ὯΟΡ ἦὁ (ΠΘῚΡ οἰτ1685, ΠΟΡ {ΠΟ ΘΟΘΠΙΓΥ, δηᾶὰ {μπαὺ {Π6γ 5Βῃοι]α ποὶ 35 αἷὰ (ποὶν δλ6- 

20, 21 τρἰθβ. ἢ ΤῈ βοϑῃηθα 8150 σοοᾶ ἰο τι8 ἰο γϑοοῖνβ {π6 8}}16]8 ἔγοιῃ 35 ἔθη. 1 {π6γ6- 
ἴογυτθ δὴν Ὁ ρβϑϑί!θηῦ γοίδοιος πανα Ὁ θα ἔτοιῃ ὑπϑὶῦ δου ΤΥ ἀπίο γου, ἀο ἑν Σ ὑμθτὰ 
πηΐο ὅϑδιπιοῃ ὑδ6 ΠἸσῇ ρῥυγὶθβῦ, (μδὺ ὮΘ πιδὺ ραηβῃ ἔμθηι δ δοοογάϊπρ ἰο ἐποὶν ὅ5. 1. 

22 Απὰ δ ντοίθ [Π6 βᾶπιθ ἐλέησε ὃ. αηίο Ποιηθίσίαβ (Π6 Κίηρ, δῃα Αἰὐΐα]αβ, ἀπά Αὐίδγα- .ἥ 
28 [Π68,55 δπᾶ Αυβδοβθβ, ἃπα ἴο 411 {π6 σουπῃύγὶθβ, δηα ἴο ϑϑμλρβϑιίηθβ, ὃ αηα Θραγίδη 8,8 

δπα ἰο Π 6].8, δηα Μγπάᾶιβ, ἀῃα ϑίογοῃ, απα (τα, ἴ δηα ϑδῖηοβ, δα Ῥϑιαρἢγ]α, δθᾶ 
᾿ ΤΠ γοῖα, δηα ΗΔ] σΓ δ 808, δηὰ ΒΠοάιϊι8, ἀπα Ῥἢ856118,5}5 Δηα (08, δπᾶ 5΄᾽΄46, δπὰ Αγὰ- 

24 08, δηὰ Οογίγηδ, ἀπά Οπίάαβ, απ ΟΥΡΓΒ, ἀπ Ογγθῆθ. Απᾶ [86 οΟρΥ διδῦϑοῖ 
[Π6Ὺ βϑηὺ δ᾽ τὸ δτηοι {πΠ6 ΒΙρὴ ρσθϑί. 

25 Βιυῦ" Απιϊοοδυβ ἐμ6 Κίησ οδιηροα ἀρσαϊηδὶ Πότ (π6 βοοομα ἄαψ, δββϑυϊ ησ 1. “ἢ 
οομ πα} γ, ἀῃα ταδκίηρ δηρσίπθβ. Αῃά “2 Βὸ βῃυῦϊ ἂρ Ττυρδοη, ἐπαὺ 6 οου]ὰ ποῖ 6 Ὁ 

20 ρὸ ουξ ΠΟΥ 'πβ. Απα “5 δίιμοη βοηΐ πἰτὰ το ὑπουβαηᾶ σἤοβθη τη ἰοὸ δα Ἠΐτα ; 81}- 
27 γϑγ 8180, δηᾶ φρο], δηα τϑῃν γθαροη8." Απα “ ἢ6 ψου]α ποὺ γϑοοῖνθ ἔμθα), θα 8βοὲ 

Αϑ᾽46 “5 411} [Π6 οονθηϑδῃηίΐίβ τ η]οῖ Β6 μδά τη846 τι Βἷπα Ὀδίογο," δπᾶ τγαὰβ δ᾽ θηδιθα 
28 ἔτοτῃ “' μἴπι. Απᾶ “" ἢ βϑηΐ πηΐο τα Αἰμδποδῖαβ, οὁπ6 οὗ [8 ἔτ θπᾶβ, ἰο πορούίαὐία δ᾽ 

ΙΓ Ἡΐπι, Θηα 580, Υου ΔΓΘ ἰῃ ροββθββίοῃ οὗ δ; Φόορρθ δπᾶ αδζαγα, δηὰ (6 ζογίγϑββ δ3 
29 (μαὲ 18 ἱῃ ΨΦογυβαθηι, οἰτἶθ8 ὅδ οὗὨ ΤΥ Γθϑ τὰ. ΤὍΤὴδ Ὀογάθυβ ὑἐμϑγθοῦ γ6 ἤδνθ τναβίϑα, 

Δηα ἀἄοπθ στοαὺ δυτὺ ἰπ {Π6 ἰαπᾶ, δπά σοί ὑπ ἀοιηϊηΐοῃ ὅδ᾽ οὗὁἨ ΠΙΔΠΥ͂ ρ]αοο8 τ] ἢ 
80 τῶν Κίηράοιμῃ. Νον {μεγϑίογο ἀθ νον (6 οἰ᾽68 το γθ ἤανθ ἰακθη, δπὰ [μ6 ὑγὶὃ- 

αἰθ8 οὗ [16 ρ]αοθβ, υμθγθοῦ γ8 ᾶνθ σοίζθῃ ἀοτηϊηΐοη, δχοθρίϊηρ δ (9 δογάβσγβ οὗ 
81 Φυᾶάξα. Βα 1 ποί,δ᾽ ρσίνο η6 ἴἔοσ {πθπὶ ἢγό πυπατοα ἰΔ]θηΐβ οὗ βῖ]γϑὺ; δηᾶ [ῸΣ (86 

ἀεβοϊδίύοη ὑπαῦ γοὰ ᾶνθ πτοῦρσῃῦ, Ἶ ἀπα (86 ὑτὶθαΐο8 οὐ [86 οἰϊΐ68, οἴ μοὺ ἔνθ ἢιη- 
δὼ ἀγορὰ ἰΔ]6πίβ ; Ὀυΐ δ5 1 ποῖ, γγ8 νν1}] δουιθ δὰ ἤρῃΐ ἀσαϊηβὶ γου. Απᾶ 5. ΑΥΒϑμοἷα8 

180 ΚΙηρ᾿Β {τϊϑηα οᾶπλθ (0 ΘΓ δ] τα ; 8η4 θη ἮΘ ΒΔ {Π6 ΡΊΟΓΥ οὗ δίιποῃ, δηὰ (9 

γον. 10-12. - τῇ Α. Υ. : νομὲ (ἐξῆλθεν). 3 δὶ ἩὨΪΟὮ ἐΐπηα. 8 (Πδὲ ἴονν "νοῦθ 161 (Εχ  σϑοδθ δίσίκοα ουὲ τοὺς 
καταλειφθέντας αἴϊον εἶναι. 11 ἰα γαίης ἰὴ ΠῚ]. Χ. 23. 44. δ2. 62. 41... 4 Ὑοσοζοσο Ὀοϊῃρ ΡῬυγδυοά Ὀγ Κίης Α. ὃ ὉΥ 
ἴδ δοισίάθ. 6 ἰγοῦ]168 (τὰ κακά). 1 Ἐσϊ ποθ δάορίε ἐπισννῆκται ἴτοτα 111. Χ. 19. 62. 71. αἱ]. ; ἐξα. γες., σννῆκται. 
γε". 18, 14. ---. Α. Υ.: ΤΏΘΩ οδαιροά. 9 δραϊηδί Ὁ., μανίην. 10 ψΈΘΩ ἢ6 δα. 11. Ἰοϊηϑὰ (συνῆψαν, οἵϊοῃ 

Ὁδοὰ ἴῃ ΟἿΓ ὍΟΟΪΚ ζ0Ὁ ἀστηΐθα οϊπἰπα ἰῃ ὈΔ4016. ΟἿ. ἰγ. 14) δΐρ4 οἷοδθ ἐο ἐλ) ἐοιση ὁὉ. 12 ογιείΣ διὰ, 12 γοχοᾶ. 
Ὧ Ὡδΐ ΟΣ δ ἥογοα ὯΘ δῃγ. 

γαχε. 1ὔ, 16. ---- 15.ΑΨ, : 15 δ ταθδι βοδδοῆθ. [ [ΑΚ ὅδ Ν, δῃὰ [8 δοηραηγ. 1 οηπί ἴμ6. 
γοτα. 117-19. ---ἴ ΑΟ Ψ, : οοπήοδαεταιθα, 19 (ἐξ ἀρχῆς, ἱ. 6., ἔτοτα ὑπο Ὀοχίππίηρ οὗὨ ἐποὶσ ᾿πίθτοοῦχοθ.) 30. βοηι ἴῈ 6 

(οὐ ποοάοά, οΥ ᾿ζ πϑοδοά, 18 ὑτονίἀϑὰ ἴοσ ἰῃ [ἢ Ρτου ΟΌ8 ἀπό). 21 (Πουδξβηά (πεντακισχιλίων, 1Π|.. 44. δδ. 62. ΑΙ. ΟἿ. 
ὅο8., ἀνμίᾳ., χῖν. 8, ὅ) ρουπιὰ. 553 ογιΐές 9. 385 (-Ξ ΤΡ 123.) Ἅ. ογιίδ Ὅοτ (καί). 85 οΥ οουῃίσίοα. 395 ΟΡ 
59. ΤΙ ρΘΏρΙηΪοΒβ σαί πεὺ ἴΠθπι. 
οι. 30-23.. --- 5. ΑὟ. : οἵ. 39 ἐλεγα δά ΔΏΥ. 80 ἐλαὲ Ὦδγο. δὶ (ἐν αὑτοῖς 111. Χ. 44. δῦ. 62. 4]., αὐτούς.) 

Ὁ. τοῖν οσῃ. 88 ΤῊΘ κδιηο ἰλίπγ τοῦθ Ἀ6 ΠΚουγσίβθ. 84 ἴο (Εν  ἐχδοῦθ τοοοῖγο καί ἥσοια 111. Χ. 28. δῦ. αἱ. ΟἸὰ [«ἱ.} 
Ασίδσδίμϑα (πιᾶσρ., ἡσαίληα (᾿᾿Αράθῃ, 111. 28. δδ. Δ]. (ο. ΑἸ4.}}. 8δ (Μδῦρ., διυηρϑαζεβδ, 88 111. 106. ΑἸά. : ΟΙὰ [αδἱ., 
᾿αριρϑβασο.) 86 (0 [δποοἀοιηοηίδη8. 81 (111. 62. 71. Δ]. ὕο., Καρίδα.) 85. (Μδυζ., Βασι ἐδ, δ8 111. 106.) 
Ὁ ντοίο (11., θὲ ἴπ ἐλο 5689 οὗ " Βοιξ ᾽)). 
οτβ. 25-27. το ΑΟΥ,.: 80. 41 (Νατα., “ ὅτ, ὀγίησίπς ἰδ ζΌτοσε ἰο ἰὴ 42 ὉΥ ἩΒΙΟὮ τηοδῆ8. 42 Αἴ ἰδδὶ ([πηθ.Ψ 

“ τηῦ ἢ δυηοῦσ. ἐδ Νουθγι μο] 988. 46 ὕχακο. Ἃ4ΐ αἴογο.Ό Ἃὁ8 ὈΘΟΔΠΙΘ δίσβηρο απΐο. 
γον. 285, 29. --( ΑΨ, : Βασι Βοσίοοτο. 80 ΘΟΙΏΤΙΌΌΟ (10Γ κοινολογησάμενον, κοινολογησόμενον 8 ἴο Ὁ0 τοδὰ, ὙΠὩ 

Θείπιαι, τί ἐσβοο, δῃᾶ οὐογβ, ἤσοτα ΠΠ| Χ. 44. Τ1. δἱ. σο.). δῚ αι τ οϊὰ. 88 τ ἐἢο ἴοννοῦ. ὅδ τρλΐολ αγὰ 
εἰἴοθβ.0 Ὃὲ ἐκυριεύσατε. 
ὕω. 80-82. --Β ΑΙ : σἰβοαὶ. 88 οσ ο]406,Ἠ δ δ... .. ἄοσῃο, δὲ σης Ὀμ. 80 80. 

8ὅ 



δ40 ΤΗΒΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

β'ἀθροασὰ τὴ ὁ ρΌ]α ἀπᾶ βέϊνοῦ ρ]αίθ, δπὰ δή Ετοαὶ δἰίθπάδηςθ, ἢ γγὰ8 αϑίοῃβη θα, 
88 δηᾷᾶ (0]4 Εἶτα {16 ΚΊΏρ᾽ 8 Τηθββαᾶζϑ. ἈΑμά ϑηοῃ ΔΏΒΓΘΓΘΑ, Δηα 5δ] ἃ υπίο ἢΐτη, 9 

αν πϑῖ 6. ἰδ Κθὴ ΟἾΘΣ ΙΏΘΠ᾿ 8 Ι8η6, ΠΟΙ ψοίζθῃηῃ. ροββϑββίοῃ οὗ ὃ {πδ΄ τὶς Ὀαϊοηρ- 
οἰ“ ἰο οἴμϑγβ, θὰῦ {Π6 ᾿πμου ἴϑμοθ οἱ ΟΌΡ ἔδύμοσβ, Ἡ 1 οἢ ΟἿΓ Θπθσΐθ8 μα τσοηρ- 

84 [0]]1}γ ἰπ ροββθββίοῃ 8 δογσίδίῃ {ἰπη6. Βαϊ δ νὸ, Βανίηρ Ορρογίυ πίη, ΠΟ] οα ἴο ὁ 1τὴ9 
δὅ που ποθ οὗ ουῦ ἔδίμοιβ. Βυῦ ΘΟΠΟΟΓΗ 5 Φορρ6 πα δζαγα, ἩΒΟ ἔδοῦ ἀ6- 

τηδηαοβί,ἷ {Π6Ὺ ἀἰὰ στοαὶ ΠΆΓΩ διηοηνρ ἢ" [6 ΡΘΟρ]θ ἱβγουρδουὶ 5" ΟἿἿ Θουπέγγυ, ψοΐ 
Ὑ}}1 τὸ ψὶνθ δὴ διυπαγρα (4]Θηί8 [ογ (1686. Απά δ6 11 δηβινοσοα πἷτὰ ποῖ ἃ ψοσὰ ; 

80 ῬΡυΐ γοϊυτπρα ἴῃ 8 στὰρα ἴο {Π6 Κἰηρ, 84 τηδᾶθ σϑρογΐ υπΐο μἷπ οὗ (686 νογάκμ,}2 δῃὰ 
οὗ {πΠ6 ρΊογγ οἵ δίτηοῃ, δπᾶ οὗἉ 811 ὑπᾶὺ ἢθ ᾿ιδα βθϑῃ; δῃᾷ 5 (16 Κίηρ νγγδ8 ϑχοθοάϊηρ 

87, 88 σσόίθ. Βυὶ ΤΡγυρθοη Θααυκοα οἢ 8 βῃϊρ δπᾶὰ ἢθα 6 ὑπο Οτίοβίδ. Απὰ 
{86 Κίηρ' Δρροϊπίοα δ Οδπάθθειιβ 88 οἰ ἶθῖ ΘΟΣΩΙΏΔΏΘΘΓΙ ᾽ὅ ΟὗἨ {Π6 868 οοδδί, δμὰ σᾷνθ 

89 Ηΐτὴ ἃ ἴογοβθ "7 οὗ ἔοοίχηθῃ δῃᾷὰ δογβοιηθῆῃ. Αμπάὰ δ6 8 οοητμηδηοα Ὠΐτη ἴο ΘΠΟΆΤΩΡ 
ἀραϊηδὺ ἢ ΨΔυάεα ; ἢ6 4180 δοιῃπιδπαθα Ὠΐτ (0 ἔου ν Οδάγου, 9 δηα ἴ0 τη8Κθ βιγο 

40 ("8 ρψαΐθ8 δῃὰ ἰο ἤ' γῦ δρδϊηδί [6 ρθορ]θ; θυΐ [π6 Κίῃρ "5 ρυγευοα Ττγρθοῦ. Αμὰἤ 
Οδηαθθθαβ οδῖηθ ἰο διμηίΐα, δρὰ θαρϑὴ (0 ργόνο ΚΘ {Π6 ρΘΟρ]6, δῃὰ ἴοὸ ἰηνϑδάδ υά::8, 

41] δῃᾶ ἴο [8Κθ {1:8 ΡΘΟΡ]Θ ΡῬΓΙΒΟΠΘΙΒ, 8ηα 5β]αὺ ἐδ. ᾿Απὰ πψβθῃ 6 δα ἐογ ρα 35. (ὁ- 
ἄγου, ἢΘ βἰδύϊοηθα “5 Πογβθιῦθῃ ἴΠ6 ΓΘ, δῃᾷ 8 ἴογοθ οὗ ᾿πίβδη τυ, ἰο (86 δπὰ (δδὲ 541}γ- 
ἵηρ ἴοσι “5. ΠΠ6Υ. ταῖρἢῦ τηαῖκο ΪΟΓΑΥ8 Ὁ ὌροΟΠ [16 τοδαβ ὃ οὗ Φυάξεδ, 88 186 Κη μαὰ 
ΘΟΙΩΙΩΔη Δ 64 Ὠΐμῃ. 

Ψος. 82.---1 ΑΥ̓͂. : δυρθοαδτὰ οἵ. 
Ψοχο. 84- 86. ---δ α. Υ. : ἩὙΒοχοογο. 

8 υπῖο. 9 ἰῃ. 10. Ὦφτα. 

ἰονασὰ. 30 Ὀυϊ!ὰ “Ὁ (Ὀαῦ., Οεάοτ, δα ΝῸ]κᾳ.). 

γοχ. 40, 41. -Μ Α. Υ.: 80 
80ὺ γγχδγβ. 

5 Ὀπ 1 υρ. 36 μοὶ. 

8 Τοα.. .. Βπποῃ. 
Φ ογπΐία οχ ἴο. 

1: Ἡοτγουηΐο Αὐμβοηοῦίῃβ ((Ὧ6 δ ον ᾽8 δέσίοκου οὐ ὈΥ Ἐσίσδομθ, 88 νγδηϊ της ἰπ 111. Χ. 
44, δῦ. --- ποὺ “' δά." δθ ΠΠἸΡΓΟΡΟΥΙΥ ῥυϊϊοὰ ἰῃ ΒΥ ΣΕ 66 ποίρα --- 74. 106. (ο.). 

ὝοτΒ. 81-89. - ἸΦΑΙΩΨ. : 1 ἴμ6 πιοδηιίπιο ἤοὰ . ὈῪ βαρ. 
ὀπισράτηγον ἴτοτη ΠῚ. Χ. 19. 28. 44. θ2. 4]. ΑἸὰ.; ἐφ“χέ. γεε., στρατηγόν). 

81 {ον γ. 

ΤΠο ᾿δίον Ὦθτθ, ἰπδίοδα οὗ ἴμ6 ἰηβη., νὺὶ πιὰ πρακοηϑὰ ζοσοο.) 

8 Ἠοϊάθῃ. ἐὀὅ3ἅδρροείδαίποίδ. 
1 Δηὰ τ ϑγοδδ (Ὠου ἀδιμλδιδοαΐ ὅ. δὰ α-., αδοί. 

12 ΒΡΘΟΟΠ ΘΕ. 15 ἩΒΟΓΘΈΏΡΟΩ. 
165 ΤΏΘΩ . . .. 1η866. 16 οδρίδίη (Βσιέσεομο δάορμίϑ 

1 ῃοσ. [18 ογπὶξ ᾿6 19 Σρίηονο δἰ6 οὶ 
31 (καὶ ὅπως. ΤΟ ΖΌΣΤΩΟΣ ἰδ οτα  ἰοὰ Ὁγ Χ. 6έ. ΑΔ. 

35 αὶ αϑ μον ἰμο κίηρ λέγιδεξ, ἀε. 
21 Ὠοδὲ οὐ )7οοενποΉ. 36 ἱδρα ες οὐἱ. 89 ουἱσοδᾶθ. 

ΟΕΠΆΡΞΕ ΧΥ͂. 

ον. 1. Τῆϊΐδ Αὐτό 8, ςἈ1]οἃ αἶδο 5 ἀ6[68 ἔτοπι 
ΠῸ οἷζγ δά, ἰὼ Ῥδρῇῃυ]δ, ὙΠ ΟσΘ ἢθ νγἃ8 δάυ- 
οδῖοά, 88 8 Βοῃ οὗ ])ειηοίσίαβ 1. δοῖογ, δῃα 80 
ὌΣΟΙΠΟΥ οὗ Πειηοισίυβ 11. ΝΊΘΑτΟΥ, δὖ 118 Ἐπ|6 8 
ῬΓΙΒΟΏΘΡ ἰῃ Ῥαγηα. Ηθδ ἰβ [8 βουϑῃ ἢ οὗ [}}0 
Ὠδη6. Ηθ ἴοοϊς ἃρ 8 ὙΔΙ διαίπεὶ ΤτΥρῆὮο, ἰῃ 
[86 ΔΌΒΟΏΟΘ οὗ Ὠὶβ ὈγοΐῃοΥ, δμα ἤμπΆ]]Υ, δ ἀπρα 
8 ΒΙΓΟΙΡΙΥ ἑοτ θὰ τὸ οη {π0 Οτομῖοβ (866 ΥΟΥ, 
10) ονθσοϑθ ἶτῃ, ἼΤΥΡἢο Ὀοΐηρ ΚΡ]]64. 

ΘΓ. δ. ᾿Αφαιρέμετα, (111. Χ. 23., ἀφέματα διὰ 
ἔον δόματα ὕὈοίον, 44. 52. 4]., {6 δαιπηθ; 1Π1., ἀφε- 
ρέματα). Ἦτο υἱϑρἀ ἃ ἃ βΒοζίοηθα δα ργδβδίοῃ ἴῸΓ 
ἐπ Ὀι68, ΟΥ, δοοογαϊηρν ἴο [Π6 δοηβ6, ἔγθοάοτῃ ἔγοιη 
ἐὐϊθυῖο8. [Ὁ τηθϑη8 θοσαὶν ὑπαὶ ἢ] ἢ 8 [Δ ΚΟΩ 
ΘΑ, 8 η4 ἴῃ [Π6 ΟΧΧ,, το ἔθ γΒ βΘΏΘΓΑΙΥ ἴο [Π6 ρθᾶθθ 
οἴξδοτίπρβ. Ηρῃςε [Π6 τοπἀοτιηρ οὗ ἴπ6 Α. Υ'., ἔο}- 
Ἰοσίηρς τῃ6 ψυϊραῖο δὰ ϑγσγίας, ν ΒΙ ἢ, ΠΟΎΘΥΘΥ, ἴῃ 
0818 ραββάρθ ψοι]ὰ ΤῊΆΚΘ ὯῸ Β6Π86. --- ΑΒ ΣΩΘΏΥ 
οὗδμον αἰζῦ8, δον, [Π6 ροϊΪάθ ΓΟ ΝΒ δπαὰ ΟἿΟΣ 
ὉΠ] Ὼρ8 ποὺ ἜΒρθοΐ! ν ἀρύθγ θα ὉΥ αν. 

νεγ. 6. Απὰϊ ᾳαἷνο ἴμ960 Ιθᾶνθ. Τμο δογἷβὶ 
ἐπέτερψα ἀδπηοῖοβ ἐπα {Ὁ νν]}}} Ὀ6 8ῃ: δεσοιιρ ]8η6ὰ 
ἔβδοῖ, ὙΏοη τ[ἢ6 ηοτΐοθ 58Π41} αν σοϑδομῃοὰ δίτοη. 
Ιη ἸοῦίοτΒ ΡΣ ἷ8 οἴἴθῃ υϑοὰ ἰπ ὑΠ18 ΒΘη80 οΣ 
γράφω. (Οἵ. Μίποεν, Ρ. 278. ὙΠοτο δῖθ αὖ {116 
γοβοηῦ ΠΠΠ|6 ὯῸ ΟΟἸὨΒ οχίβηξ, ὙΠὶσ ἢ Τό γὸ οοἰηθά 
Υ δίῃοῃ. ὅ60 8 ΘΟΒΙΓΣΆΤΥ δίδιθιηθηῦ ἴῃ (οιΐζοῃ, 

Ρ. 138. ΤΠ τουδὶ οδυϊηθὺ δὲ Βουιΐη 88, Ὠον- 
ΘΥΘΓ, (ΟἿ 8 οὗ [Π|8 Ῥοτ ΟἽ, διμοηρ ΟἾΠΟ ΓΒ βοηθ ὑπδὶ 
ῬΘΑΡ ἴἢΠ6 “᾿τηϑΔρὸ δα 8. ρουβουι ρου ᾿᾿ οὗ Απιοο 8 
ΨΙΙ. Ηβπιοῃβολ σΟἾΒ ἀγα 8180 οχίδης. ΤΉΘΥ 
8ΙΘ ἰπβογι θεὰ ΜΠ τ ΠΆΣΩΘΒ ΟὗὨ [{|0 ΡΟΥΒΟῚΒ ἰβδβιι- 
ἱρ ὕποπὶ δηὰ ὑμὶν σδηῖ, ἰπ [Πὴ6 οἱά Ηδῦτον ᾿δη- 
δυᾶρο διηὰ οἰδγϑοῦοσ, Ἡ μῖοῖ, Πούνονογ, ἂῦ 8 ἰδίου 
Ῥοτὶοά, ρὶνθα ρὶδο ἴο (Π0 αἀτοοῖ. ΤΠ νᾶ]ὺθ οὗ {Π8 
οοἷῃ 8 ΦΊΥΘΩ 88 Β[6.κ6]8, 88} διθῖκθὶβ, ΌΔΥΙΟΣ 

Βιοίκοὶβ, δὰ βοπιὸ οὗ ἴπθπὶ ἀεκίχπαῖθ ᾿.6 γϑασ οὗ 
τποὲν οοἰπίηρ, οΥ οὗ ἴδο “ Εοἀοτηρίοη οὗ Ζίου.᾽ 
ΤΟΥ αν 4180 νϑῦγίουβ 6 Ὁ] 6115: ἃ ΟΡ, 8 σ1δ8ρὲ 
Ἰοδΐ, 4 οἰ αβῦθνγ οὗ βσΆροβθ, 80 ΘΩΪΓΓΆΠΟΒ ἴο [6 ἴϑῖ- 
0], εἰσ. Οέ. Ποβκοῦδ ἰπ ϑεβεη κο} 8 διὸ. 2. 
τι. “ Οο]ὰ,᾽" δηά ϑειίγον, δΝ)ιειμεδὶ. Ζεϊσεεολίολ(ε, 
Ρ. 63, ποίθ 4, δὰ ῥ". 10], ποῖὸ 8. 

Ψαν. 10. ἴῃ Π|0ὸ γϑὸξδν Β. ο. 189--188, Απτοοδαδ 
τηϑὰδ ἃ Ἰδπάϊηρ ἰπ “ [Π6 Ἰαπὰ οὗ .ιἷδ δι ογα,᾽" ρὸ- 
ἱπσ ἔγσγοιῃ δϑοϊθαοία, 0860 αυδθῃ, Ο]οορδέσζα, μδὰ 
ἰνθῆ ἢΐπ ΠΟΥ πδῃὰ βδῃηὰ [ἤσομθθ.Ό ὅδ ἨΩ8Β [86 

ἥπηκινος οἵ ῬιοϊοΥ ΝἼΊΙ. δπὰ ΟἸθορδῖσα, δπμὰ ν83 
ἤσϑο ταυτὶ οα ἴο ΑἸαΧΆΠοΓ ΒΑ148 (χ. 58), [δ ἴο 
Π)οπηοίγῖυβ Νίοδῖον (χὶ. 13), δὰ ποῦν, ἴο ἴΠ6 Ἰατῖοτ᾽ 8 
Ὀτοῦπον, Δ Πουρ ἢ ΒΟΥ υϑυδηδ νῊῶ8 501}} δ᾽ῖνο ἴῃ 
Ῥατιμΐδ. 5.6 γδϑ ἃ σποϊηδῃ οὗ ργϑωΐ βδιηλυϊτίοι, 
δηὰ ἤμδ}}γ ἀΐοαὰ ἔτγομι ἴπὸ οἴθοίβ οὗ ρμοίΐϑοῃ πϊοὶ 
δ)0 δὰ ρχγϑρασϑὰ οσυ δ. ΟὟ ΒΟΏ. 

ψεασ. 11. Ὧοσχβ. Τηΐδ μίδοθ ὩΟῪ ὈΘΕΙᾺ [ἢ 
Ὠδπ1Θ οὗ Ζ᾽απίεγα, ΟΥ Τ᾽ γίυγα, ἡΘΆΡ πΏὭΏϊΓἢ ἃγα συΐη 
οὗ Ἄοομϑβίἀογϑῦϊο οχίθηνρ. [0 1108 ἃ Βιογὶ ἀϊδίδηοθ 
ΠΟΙ) οὗ (ἰδ βατοϑ. 

γον. 15. 86 κίτγιβε δῃὰἃ [89 οουμέσίοα. ΤῊ6 
Ἰαιΐον νοσὰ τοΐοσβ, ἰὸ ψουῦ Ἱα δϑϑι, ἴο ἰ8π4.5, οἰκἶο8, 
δὰ ἰδ δηάθ το δὰ δοὸ Κίηρδ, Ὀὰῖ τοῦ διοοά 
ἴῃ βοπιθ ἀδροηάθηῦ Τοϊδιΐου ὕο Ἐοπιθ. 

γον. 16. Τιποῖὰα. [Ὁ 58 ποῖ σον Κπόνσῃ 
ὙΠ οῖποῦ [υοΐυ8 σου Μοίθ]] 5, οὐ Τυοΐπα (ἃ]- 
αγηΐὰβ Ῥίδο, 18 πηϑαηῦ. ΤΏ σοΐρι οὗ ργοῦθ Ὁ] Πὸν 
ΟἾΘΥΘΥ, ἰθ ἰῃ ἔανου οὗ ἢ ἸΔΕΊΟΓ, ὙὮΟ ὙΥΆΔ ΟΟΣ 5 

ὙΠῸ Μ. Ῥορὶ] 8 1588, Β. ο. 139. Τὸ [ἢ οὐ) 
ἐἰοι ὉΠ δὲ εἶδ δι 88 ποῖ ψυοΐυ8, ας ΟἸ οἶα, ἵὸ ἰῶ 
ἴο ὃὉ6 δηδιην7οτγοα, (1) ων (Π6 Δ΄ δἰ Οσαρίϊοἰ πὲ ἀΓὸ ἀ6- 
[οςτῖνθ ον {18 γϑδσ, σἰ νης Ὀαϊ ἃ ἔγαρτηθηι οὗ δδ6 
Ὠδπ|6 οὗ Ῥορέ!!τς, [6 δϑϑοοῖαίθ οΟηδῈ} οὗ [ϑποΐπα. 
(4) ΤῊ σοδαΐῃρ (ἢ. Οαἰρυτγηΐμα Ὁ ΟἈδδιοάοσυδ, 8 



1 ΜΑΟΟΑΒΕΈΕΒ. δ47 

ΡΙΟΌΔΌΪΙ 8: ΕἸΤῸΣ οὗ ἰγαῃβου ριϊο οδυδοά ἘΥῪ 
ὨΒΠΊ6Β 1Πη ἴπ6 ἰϊδῖ8 ἰυϑὺ ργϑνίουβ. (3.) Μ δ᾽οσῖιβ 
Μαχίπιαδ (Ϊ. 8, 2) δ Ἰυ ΡΓΟΡΟΣΙΥ οἰϊοα ἴῃ Βα ρροτῦ οὗ 
τις τοδάϊηρ Οπείαβ, Ρίμηΐαα, ἰη ἢἷθ οἀϊτίου (1667) 
οὗ [86 δ6π|0, Βανίῃηρ Βἰπ)θ6 1 ̓ἰπγοὰἀποοὰ {6 ομΔηρ6 
ἶπ ἀεΐεσγθηςθ ἕο [86 δῦονϑ ζ8]56 γϑδαϊΐπρ' οἵ (βββίο- 
ἀοτγυ8. Ῥυϑυϊοιιδὶν, ἔου βί ΧΟΥ ὙθΆΣβ, Ὠ1Β τοχὺ 86 
ΓΠ18 ἔοττη, νἱγμοαΐς ναγϊαιίοη, “15. Οδ)ραγηΐο.᾽" 
Οἱ, ἰὴ δαάϊιίοη ἴο {π6 οοτημηθηξασίοεα Ἡοδίσοῦς ἴῃ 
δι 5 Βιδ. Δὲεῖ., τι. “ 1,ποἰυ8." ὙΠῸ ἔδει τμδὲ 
ΟὨΪΥ͂ ΟΠ6 ΟΟΠ88] ἰδ ΠοΙῸ πηθηςομθα, [π6 ΤΒΠΏΘΙ ἴῃ 
ὙΠΙΟῊ Π6 6 ἀοδισπιδίεα ὈΥ Ηἷβ ἤγβ᾽ ΠδΤ6 ΟὨ]Υ, [16 
οσηϊββίου οὗ 4}} πιδπεου οὗ [6 βδϑοηδῖθ ἔγοπι τ ΏΟ ΠῚ 
δ ἢ ἀοσπτηθηίβ τοῖο ποηϊ ἴ0 οιηβηδίο, ἴπ6 τυδηῖ 
οἴ δὴγ ἀδσῖο, δῃιὰ οἵδοῦ οἰγου πιϑίβηςοα οὗ ἔοττη δηὰ 
ΤΩ ΘΓ, ἤδΥυς θα ΤΏΔΩΥ ἴ0 Βο]ὰ ζδὲ οὐν ὈρΟΚ ρίνοα 
ΟὨΪΥ͂ ἃ ἔγϑο γϑργοδυσίοη οὗ ἴΠ 6 οτἱρἶῖμα] ἀοσπιηθδηῦ. 
ἼΠ656 ΓΟΆΒΟΠΒ 8ΧΥῸ ὕθ0 ὨΌΙΩΘΓΙΟΙΒ δηὰ ψοὶρην [0 ὃὉθ 
ΤῊΌΓ ἢ Ἡνθδίκοποά ὈΥ ΔῺΥ Οονίβ [0 Ῥσονυθ ὑδαῖ δὶ 
[δαῖ Ὁπ|6ὸ [)6 δδϑοςοίδιθ σοηϑὺ] οὗ 1μυοἰυδ 88 ἴῃ 
δρδῖῃ. Οἱ. Καὶ], Οοπι., ἐπ ἰοσ. 81} ἴο δάπηι 
ἴπδὺ γ πᾶν ποῦ Ὀθίοτθ ὺβ δὴ δοοῦγαϊθ σου οὗ 
[πὸ ΟΥ̓ΖΙΠΆΙ, ἀοοδ8 ποῦ δἰ π 6 Γ᾽ ὑ8 ἔτοπι τορϑγάϊηρ ἰΐ 
88 ΘΕΒΘΏ ΔΙ οογγοοῖ δηὰ αὐυΐϊο ἰΓυδινοσίην. --- 
ὕπο κίηρ Ῥίοϊθιν. ΤὨΐδ 88 Ῥ ΓΟ θγ ΕπΟΣ- 
ξεῖεβ 1. οσ ῬΉγβοου (χὶ. 18.) 

Ψψον. 15. 8)ὸ οἹὰ ζγϊουδδΐρ. [{ δὰ ΠΟῪ 
Ἰαϑίθ δὐῦοαξ πη γὙ-ὈὮἾ 06 ΚΘΆΓΒ. 

γεν. 20ό. ο σοοοῖὶνο ὕπο βῃ!]ὰ ὥζοση ἴδϑσω. [δοθηῦ σου Γ65. 
Ηδ βρϑϑκβ 85 ὑπβουρῇ Ὁ γγθγ6 ἃ ἔδυου ἴπ6 ΕΟΠΙΘΙδ 
ΘΓ σοηξογγίηρ οη 1[Π0 96 0}78 ἴ0 δοσορὶ [89 νδ]υ- 
8016 ργοδοῃϊ [ΠΟῪ δὰ Τη866. 

ογ. 22, Ῥοιμοίσίυϑδ. [τ γγὸϑ ὈΓΟΌΔΌΙΥ ποῖ 
Κηονῃ ἴῃ Βοτηθ, δὲ {Π|5 πιο, [πδὲ ἢθ ττ8 ἃ ρυὶβ- 
ΟὉΠΟΣ ἴῃ Ῥβυῃΐα. Μουύθϑονου, [Ὧ6 ἔαλοῖ ἐμαὶ Πθπιθ- 
τυ Δηὰ ποὺ Απιΐοενιβ νγὴβ ττίτίοπ ὕο ἰ8 ΒΊΣΟΩ 
ἱποϊάθηἴα] ον ἄάθηοο οὗ [86 νἱτίια] ὑτα  Ὠ ]Π688 οὗ 
Εἰϊ6 Ηἰδίοτγ. --- ΑΔ. Ης νῶβ Κίηρ οὗ Ῥεσρα- 
Τη08, Ὀσῖ τὸ 8 ἀοαθεξι}} τ ΠοῖποΣ Αὐἰδὶα5 Ρ. 11 8.46]- 
Ῥδιι5, ΟΣ Αἰΐα]θ ῬὨΙΟμηθῖου ἰ8 τηθϑηΐ. --- Ατίδ 
Σαῖμοθ. Ατίδγαίμοα ἾἼΠ. ΡΒ] ορδίογ, κίηρ οὗ σρ- 
ἘλΠΟΣ -“-Ασζαδοο. Ηθ νδ8 Κίηρ οὗ αι ἰδ. 

ὁ ΜΔΞ3 ὨΟοΐ 8 ΥἈ88Ά] οὗ πε Ἐοτηϑδηβ, διὰ τἢοἷγ 
Ἰοϊῖογ ἴο πὲπι τηῦδὲ ἴανα ὈδΘῺ οὗ 8 βοιῃηθνἢδί ἀἶ- 
ἔδγοηῦ σα γϑοῖοσ ἔγομῃ ἐδ οἴμοτθ. Οὗ Πδιη)]ηβοη, 
Τὴε δίχιλ Οτίεπίαὶ Μοη., ρῃ. 43--45. 
εν. 38. - Βοιωρδοιιοβ. [0 βϑ6 8 ῬγΟθΘΌΪΟ 

ἔτοπι 6 οοηποοιίίου [Πδὲὴ ἃ ΘΟΟΒΙΤΥ δπά ποῖ 8 
Κίηρ ἰΒ πηϑϑηῖ, ἀπὰ οτίτἰςβ ἢπὰ ἰδ ἴῃ τἢ6 ργϑβοηΐ 
ϑαπιδιη δἰταδίθα οἢ ἴΠ 6 οοδδὺ οὗ τῆ6 ΒΊφοΚ ὅ68. --- 
Του, ἱ. 6., [)6]108, [6 8Ππ|8]}68ὺ οὗ ἴῃς Ογοϊδάθϑ, 
δὲ ὑγοδϑοηὶ {)εϊ. 1Ὁ τοδοιϑαὰ ἰΐ8 ἢἰψἢοβῦ οοσηπιθγοῖδὶ 
Νὰ μυῤι δ ἴῃ Π0 βοοοῃὰ σϑηζσυ δοΐίοτθ ΟἸσίδῦ. 

9 Ποπιβηβ τη8369 ἃ ργοβθηῦ οὗ ἰζ ἴο ΑὐΠ6Ώ8, Β. Ο. 
166, ἀπά ταἰϑεά [ὁ ἴο {π6 ἀϊσηΐν οὗ ἃ ἔγϑ ρμοσῖ. --- 
ἸΜγυάσ, ἃ ΟΠ ΟἿ [Π0 οοδδὲ οὗ (δία. [{8 βμΐρθ 

Ψ6ΓΘ ΠΟΥ ἰπῃ ΥΟΥΥ͂ ΘΆΓΪΥ τπθ6. Ηροτγοάοίυδ (Υ. 
33) 8Β8γ5: “ΑΒ Μεμαῦδιεβ. νυϑηῦ δἰβ τουπὰβ ἴὸ 
Υἱδὶῦ ΓΠ6 ψαίσ 8 οἢ ὈοαΓὰ [86 8}}}08, ἢ6 ἰουπὰ ἃ 
Μγηάίδη νϑϑϑοὶ οὐ ὙΠΟΝ ὕὑπουθ ΟΤΘ ὩΟῺΘ δοῦ.᾽" 
ἴς ἰδ ῬΓΟΌΔΌΪΝ ἴο ὃ6 ἰάἀοπιϊβοὰ τὶ} ὕΠ6. ταΐῃ8 οὗ 
Ουνιϊδἠίμ, ὨΘΑΥΪΝ αὖ [006 οχίγοιῃθ νγοϑὺ οὗ [ἢθ 
Ησαυ βδδίδη ρϑηΐηβοΪδ. --- Βίσγσουη. ΤΏ ἀογῖνα- 
οἷοι οὗ 786 νοτὰ βίον [μὴ ἰδ τγὰβ ὕπο ρῖδοθ οἵ ἃ 
Ῥογοάϊοαὶ τππασκοὶ. [Ὁ τψἣδβ εἰζαδίθὰ οἡ 1Π9 ὩΟΡΝ 
οοδϑὲ οὗ {π6 Ῥεϊοροῃποδυβ, ψοδὺ ἔτγοια, Οοτίθιῃ. 
Οἰ. διυΐαι 8 δὲδ. Ζιοεῖ., 8. υ. --- Οὐσία, φὸ ιφ δου" 
νγοδὲ ροΐπι οὗ Αδὶ8 Μίποσ. --- ϑδιωοα, 8 υγχοὶ]- Κπόνγῃ 
ἰ8]δηὰ ο ἴδ6 οοδβὶ οὗ Ιοηΐϑ. --- ΑΣΩΡ γα, [ἢ 
Αϑἰ6 Μίπον θϑίνθοῃ Πγοὶδ δηὰ ΟἸ οἰ Ὅ86᾽ Ἰαῖῦοτ 
Ῥΐδοθ ᾿γΐπρ' δουέ θαβι οἱ Ογῖδ. --- δα οδασιιθαδβ, 
τ86 οἰἱοῦ ΟΥ̓ οὗ Οδτγία δηὰ δὖ δῇ ϑϑυ ον Ῥεποα (80 
ὈΪδοο ὙΠογΘ 18 Κίηρδ τοδί ἀϑὰ. --- ῬΏΔΩ46115 νγἃ8 8 
οἷν οὗ Πνοεΐϑ. -α σο8. Α 5π|8}} ἰξἰδηὰ 1γϊηῤ ορρο- 
8116 ἴ0 ἀμ δηὰ δ) οασηδββυβ. ---- Βίᾶθ. Α 
Βαγῦον οὗ Ῥαιρἢγ]ἶα. -- Ασαάυδ. ΤῊ Ὡδπι οὗ 
ΔῊ ἰβ]δπὰ δῃὰ 8 ΟἿΕΥ δὲ ὑπ6 που οὗ [6 Ἐ]οΘαΙΠ6- 
Τα δ, οἢ [00 οδαβὶ οὗ Ῥῃωπίεῖΐδ. --- Θοσέγηβ. κα 
ἱπιρογίδπί οἷἵγ οὰ [6 ἰδδιὰ οὗ Οτοῖο. --- συ 
ὙΓ5 ἃ οἷ οὗ Οδτίδ. --- ΟΥΤΘῊΘ γγϑ ἴῃ. με ϊηοῖραὶ 
εἶτγ οὗ ὕρρον γα. Ιῃ ἢ80 ϑηυπιογϑίίοπ οὗ {Π6086 
ΒΟΥΘΓᾺΪ ΡΙΔΟ08 ΠΟ ΡΙΌΡΘΥ ογάϑυ ἰβ ουρβοσγεᾶ, δηὴ ἰῇ 
ἰθ Δρρϑγοηΐ ὕπδὶ [Π6 ττῖϊον οὗ ἴΠ6 ργϑϑεηῦ ἢοοὶκς 
ψ88 αὐἰἱῦθ ππίβι  ἶαν τ ἢ [886 σΟΟΡΤΑΡΑΥ οὗ δά- 

γον. 25. Τῆο πϑεγϑῖνο ἱπίογτιρῖθα 8. γΓΒΟ 15 
6 οῖθ σοβαπχοί. --- ῬΏ6 δοοοῃᾶὰ ἅδυ. ὦ. [868 
ἢγθῖ ἀδὺ ἴπ6 οἰ πδὰ Ὀθθὰ ὑβογουρΉ]Υ ᾿Ἰῃνθδιθά. 
866 Υν0Γ. 14. - Τὰς χεῖρας. ἴ864 Πικα τ[8ὸ [μαὐΐη 
ππαῆὰδ δὰ υἱδ ἴογ ἃ ὑὈοαγ οΥὗἁὨ τη6Ώ, οδρϑθϊ Πγ 80]- 
ἀΐοτβ. Οἵ. ΗἩοσοά., '. 174; ν. 72. ἀν : 

γον. 27. ΤῊΘ γϑᾶϑοη ΨΥ ΑΠΟ ΘΟ ΒΒ, ςοηἀ ιοίρα 
ἴῃ τη} ὙΓΑΥ 8 οὈνίουβ, Ηθ ὀχρθοϊϑα τα. δ6 80]6 ἴο 
σΟΏ4ποῦ ΤΡ οι πὶ ποῦῦ [89 ψοννβ᾽ αἱ, ΟΕ νν ἢἰοἢ ΒΘ 
μιϑὰ ργυθνίουδὶ Υ οι ἢ 80 ΘΑΥΏΘΘΟΪΥ ἴ0 ΔΥΔἢ ἈΪΠΊΒ6] . 

Ὕογ. 28... Αἰδορονίυβ. Ηο 18 ποῖ αὐδδννῇθσο 
τηθδηϊίοηθά. Απιΐϊος 8 681}8 {Π6 γν]δοθῖ πηδβιϊοηθ 
ἢἶβ, θοσδυ86 ἘθαῪ δὰ Ὀ6θη Ὀπΐ]υ ὉῪῚ Απιοόδπυβ ἹΥ͂. 
ἘΡΙΉΒΆΒΕΕ υἷα στγοδιῦ ἀποῖοθ. ΟἿ. ἱ. 88, κί. 49. 

ο΄. 82. (Ηἶ8) τοδὶ δὐϊϑθῃ δῃοθ, ἵ.. 6., ἴΠ6.Ὁὁ 
δτοδῦ ΠΌΠῚΌΘΥ οὗ βουυβηίδ. ἼΩΝ 

γον. 838. ΤῺ6 ἰῃμουδηοθ οὗ ΟἿΣ ἔδίῃθσεβ. 
ΟΥ. Εχ. χχῆ δ. 831; Ὠραῖ. χὶ. 24; Φ“οβῆ. χί 23. ἵἊ 
ΒυΓρτγίβεὰ ἢἰπὶ ὕο 866 δἢἷ5 ἰΏ ΟΠ6 ὙΠΟ ΕΔ 8 ΒΙΤΩΡΙΥ͂ 
ἃ 8854] οὗ ἴΠ6 ϑ' γτγίδῃ ΕἸΠΕ: 

γεν. 87. Οτμοαίδα. ἴδ ἸδῪ βου πσασὰ ἤτοι 
[π6 τοῦτ οὗ {πΠ6 ΕἸΘυ ΠΘσυ δ οα [6 οοαδι᾽ οὗ ΡΠ ο- 
πἰςΐα δηὰ ποσί οὗ Τυὶροὶ!, 4 ἔθν τη ]θ6 ἀϊδίαης 
ἴτοπι [86 ἰΔιῦεΣ ΡΪΆ66. ἕο ; 

νον. 89. σοάσοῃ. Ῥγοῦδ ον [μ6 πιοάδτῃ ΚΑ αέρα, 
οὐ Καιγαὶ, Ἰγίορ, Πγθ6 πλΐ]ο5 βουϊηνγοθι. οὗ ἈΕῚ 
(ΕΚΓΟΩ). 

ΟΒμὴαρῖεε ΧΥ͂Ι. 

1 ΑΝΡ ϑοδη ὄπ ὑρ ἢ ἔἴγοτι αΖαγα, δᾶ ἰο]4 ϑ'πιοη ᾿ἷβ ἔδίμοσ Ὑπδὶ Οδπμᾶοβεαυϑ 
2 Ὀτουρηΐ ἰο ρ888.2 Απαδ ϑίπιοη ο8]]6 ἃ ἢἷβ ὕἔνγο 6] ἀϑϑὺ 8οηβ, υ 4828 δπᾶὰ Ψόβη, δηᾶ 

8814 υπίο {πθπ, 1, δηα τὰν ὈΓΟΙὮΓΘΏ, ἃπα τὴν ἔμ 6Σ8 Πουβθ, ἰανθ ὁ ἔτομι οἱ γουίῃ 
πηΐο (818 ἀΔΥ ἔουρηύ ἀραϊηβῦ [Π6 Θμθηλ 68 ὃ οὗ [8Γ86] ; δπὰ {λίπε ἤδγθ ργοβρογθὰ ἴῃ ὃ 

8 ΟΌΣ Πδηάβ, βο Ἷ (δ τ06 ανο ἀρ] ἱνογοὰ [8γβ6] οὔνθηςπθβ. Βυΐ ποῦν 1 ἤᾶνθ Ῥθοομηθ ὃ 

γοσα. 1-8. ---1κ. Υ.ΨἝ : ΤΆΘΩ σδπιο ὉΡ δ. 3. Βιρά ἄοῃο. 
οοξγθοίοσ, 23. δδ. 74. Βγσ. Οἱ. 1]. δ4.) , 9 40 τοεῖ! ἴῃ. 

8 ἸΤΒοζοΐοσχο. 

Ἰ ογπίίΣ 80. 

4 ἯὮΔΥΟ Ο6Υ0Σ. 

8 81ὴ 
δ (πολέμους, 171. Χ., ὉΥ ὁ 



δ48 ΤῊΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ο]α, ἀῃὰ γϑ, ὈΥ ΟὉα᾽ 5 τΆθτΟΥ, δᾶ. οὗ ἃ βυϑηοϊθηῦ ΔρῸ ; 6 γα ᾿πβίθδα οὗ τὴ6 δῃᾷ ΓΩΥ͂ 
ὈγΟΙΠΟΓ, δῃἃ ρὸ ἔοτιἶ δπα ἤρηῦ [ῸΓ ΟἿΣ πϑίίοη ; θὰ ἦ (ΓΠ6 6 ]ρ ἔγομῃ βϑάνθη ὃ ὅ 

4 νῖῖ γοαυ. Απά“ Βα οἴοβα οαῦ οὗ [Π6 ΘΟΌΠΙΤΥ ὑΘΩΥ ὑμουβαπα τηθη οὗ ὙᾺΓ τὙΠῈ 
Βογδβθῖηθῃ, δη4 {Π6Ὺ τνϑηΐ ὅ αρδίηβὺ (θη ἀθθεου8β, Δπα [Π6Υ̓ βραπὶ (Π6 5 πῖρῃύ δὲ Μοάοίη. 

ὅ Απὰ {ποΥ7 τοβθ ἴῃ (16 πηογῃϊηρ, δῃα τγθηΐ ἰηῦο {Π6 ρ]αἰη, δπᾶ ὃ ΘΟ], ἃ. ταϊσμιν 
ἴοτοαβ " οὗ ἑοοίμηθ αῃᾶ Πουβθιηθη σαηιθ ἀραὶ πδὺ ὑπ 6 πὶ; δπα 15 ΓΠ6ΓΘ νγγὰ8 ἃ δίθσ Ὀγοοῖς 

θ Ῥουνὶχὺ (μο. Απα 1 ἢθ6 δῃᾶ ἢΪ8 τηθῃ ἢ μ᾽ ἰοΠ6 ἃ ΟΥ̓ΘΣ αρϑίηβί ἴθ. Απᾶ σβθῃ μΘ 
ΒΒ ὑπαῦ {16 τηθὴ 15 ΓΘ Αἴγαϊἃ ἰὸ 9Ὸ ΟΥ̓́ΔΣΡ (Π6 Ὑγϑαίθ ὈΓΌΟΚ, 6 ψϑηΐ ἢγϑὺ οὐδ," 

7 δῃηὰ σβθὴ {Π|6 τηθῃ βδνν 15 Πΐτη, ΠΟΘ Ὺ ποηΐ ΟΥ̓ΘΡ ᾽δ δἴνοσ μη. Απαὰ " ἢ αἀἰϊν!ἀ6α {86 15 
ΤΏ6ῃ, 84 δ6ὲ 19 (Π6 Βογβϑιωθῃ ἴῃ {Π6 τηϊάβὺ οὗ {πΠ6 ἐοοίχηθῃ ; ἴογ Ὁ [Π6 Θῃθι, θ᾽ ΒΟΓΒ6- 

8 ΠΊΘῊ 10676 ὙΘΤΙῪ ΤΩΔΗΥ. Απᾶ {Π6Υ Βουηαοα 5: ψ 1} {Π6 Ἰτυϊηροίβ ; 5. δπᾶ 5 Οδηδοῦεουβ 
Δη4 [18 ΔΥΤΩΥ ἢ Μψ6ΓΘ ρυΐύ ἰο ΗΟ, ἀπ ὕΠ616 1611] την “5 οὗἨἩ [6 πὰ βἰαΐπ ; θυῦ [8086 

9 Ἰοΐν ἤθα 35 τὸ ἐῃ6 δβίγοῃρβοὶά. ΤΏθη 5 νγδβ αᾶδδ, ΦοΠ π᾿ 8 ὈγοῦθοΣ, σουπαρα; θὰ 
ΦοΠη 35 [0] ον αὔτ ἔθη, 80} 6 οδῖπα ἰο δάσγομ, νη ϊοὴ Οὐδηαάρδαις ᾿δὰ Ὀ0}]}}. 

10 Απᾷ 39 {πΠ6γ ἢδά 88 ἴδ 88 ὅ (Π6 ὑόυγϑῖβ ἴῃ [86 86148 οὗ Αζοίῃβ ; δᾶ ὅ' ἴΘ Ὀυγηῖ ἴὐ 
(ἢ ἤγο ; δῃά {πόγο 26]] οὗ δ {δὰ δϑουΐ ὑτο ὅ5. ἐπουβαπᾶ θη. Απᾶ ἢ6 τγοιιγηραᾶ 
ἰηΐο [86 ἸαΒᾶ οὗ πἀδ ἴῃ Ρ68066. 

11 Απάᾶϑὅ ἴῃ {Π6 μ]αίη οἵ 96 γίομο τγγὰ8 ῬιΟΪθαν {86 Βοὴ ᾿ὅ οὗ ἈὈαδυΒ τηρἂθ ρὍΠΟΓΑΙ, ̓̓  
12 δηῃὰ 86 δᾶ δϑυμπάδηοθ οὗ βῖ νοῦ δηὰ ψο]ᾶ ; 0 Β6 γγ88 {6 ἰρὮ, ΡΥΙΘδΌ᾿ Β βοῃ-Ἰ ἢ -ἰανγ. 
18 Απαϑδῖ ἢἷβ μοϑατύ τγγϑ8 8. 16 ἃ ἀρ, δηὰ 88. ἢ6 Ὑϊβῃδα ἰο σοὺ ροββϑβδίοῃ οὗ ὑμθ σΟΌΠΙΤΥ ; 
14 δῃὰ μ6 ἢ οοῃβυ ρα ἀθοο  Ὰ}}Υ ἀραϊηβὲ ϑἰτηοη δηα ᾿Ϊ8 ΒΟη8 [0 τϑῖηονθ θὰ. Απᾶ “3 

Θ᾽ΠΏΟΠ Μγ88 ΥἹδ᾽ ἰηρ [86 οἰ[168 ὑΠδὺ ΓΘ ἱπ (86 σΟυΠΙΓΥ, δηα ἰδκίηρ ΘΆΓ6 ἴον ὑπο ὶν 
ΠΘΘ(8 ; "5 δη6 “΄ πα οδιὴβ ἄομψῃ ἴο Φογίοπο, ἢ6 δηᾶ “Ὁ 88 βοῃβ, δίδιιδι ἶδϑ δηᾶ 448, 'π 
{π6 Ὠυπαάγοα {Πγθθβοοσθ δηα βουθηΐθθηῃ ΘΑ, ἴῃ (Π6 6θνυθηΐλ τποηΐ, ἐμπαὺ 8 {86 

1ὅ τομῇ "' δαῦαι. Απὰ "ἴ τΠ6 δοπ οὗ Αὐαθυβ σγϑοοὶγϑα “5 [ἤθῖὰ ἀθοοι {Ὁ1]}}7 ᾿πύο [86 1116 
ξογύγθββ, "ἢ ο8]16ὰ Ὠδο, Ὁ τ] ἢ) μ6 δα Ὀμ1]; δα ἢ6 τηδᾶθ ὑπ6ηὶ 8 σγοαῦ Ὀδηααοῖ, 

16 «πὰ δ; μὰ πηϑθῃ {6 6. Απα ὅ3 ψῇδθῃ ϑ᾽ποη ἀπά ἢΐ8 Β0Π8 γγϑῦο ἀσιηκ, δ ῬΙΟΙΘΙΩΥ δηᾶ 
Ὠιἷβ θη ΤΟΌΒ6 ὑρ, δηᾶ (001 ὙΠ6ῚΓ ΘΆΡΟΙΒ, δηα οδπη6 ἴῃ δ ἀροη ᾽λθη ἱπίο [86 Ὀ8ῃ- 

17 αυροὺ, δ᾽ δηᾷ 5]6 07 πη, δηα ἢἷβ 00 8018, 8η6 Βοιηθ δ᾽ οὗὨ ἢἷ8 βοασυδηΐβ. αΑπμπᾶ δ6 δ οοσω- 
18 τηϊ θα ἃ ρστοαῦ ὑγθβοθογΥ, 5 δηα σϑοοιηρθηβοα ονἱ] ἴοὸ ροοᾶ. Απαᾶ δ ῬιΟΪθΩΥ ττοῖθ 

{π686 ἐλέησε, δπὰ βοηΐ ἴο ὑπ6 Κίηρσ, ὑπαῦὺ Β6 Βῃου]ὰ βοπᾶ ἢΐπὰ ἔογοθβ ἢ ἰο δἰὰ λένε, αῃὰ 
19 ἀ6] νον Ὠΐτα ὑπ ῖν δ᾽ ΘΟ ΣῪ δηα οἰ[68. Απα 3 Π6 βοῃῦ οἴμϑγβ ἴο (ἀᾶΖαᾶγα, ἴο σθονο "Σὲ 

ϑόδῃ ; 83π4 υπίο {86 ΟὨΙ] ΓΟ 8 ἢ Π6 βϑηΐ ]Ἰθιῦθυβ (0 Θοπγθ υηΐο δῖτα, ὑμαῦ ἢ6 ταϊσς 
20 ρῖνα ὑπο δὲν ον, δηα ρο], δηὰ ργοβθηΐβ δ Απα οἴμθγβ Β6 βϑηΐ ἰὸ [δ Κ6 Φθ ΓΒ] μὰ, 
21 δηὰ (86 πηουηίδϊη οὗ Π6 ἔδῆλρ]6. ἀπά οὴθ6 γϑῃ δηθδᾷᾶ δ΄ δηᾷ (014 Φόοβῃ δὖ ἀδζαγα, 
22 {μαῦ 8 ἔδίμον πᾶ Ὀγθίμγθη Μ6ΓΘ 5]Δῖη, δῃᾶ ἢ6 ὃ Πα ἢ βϑηΐ ἴἰο 8 [866 δἷῖδο. Απὰ 

οὐ ϑδυΐηρ ἰ0,.5 ἢ6. γγὰ8 ΒΟΓΘ δϑίοῃ θῃθα ; δῃᾷ ἢ6 8β6ϊΖϑᾶ [Π6 πῦϑῃ ὑμδῦ σϑῖὰθ ἴο ΚΙ]] ὃ 
Ηΐπη, δῃα 816 07 {Π6πὶ; ἴου '' μδὰ ἰϑαγπϑὰ 11 ὑμδῦ ΠΟΥ βουρὩηῦ ἰο ΚΙ|}] Ε᾽υ.1 

γον. 8. ---1. Α. Υ.: ονείία ἰοτίῃ. 3 δορὰ. 8 ἔστω; ἥτω, 1Π|. 44. 62. α]. ΟἿ. χ. 81. 
Ψογ. 4-Ἴ. ---4Ὰ.ν.: 8ο. δ ὙῈΟ ποηΐ ομέ. 8 γροίοά ἐπδὺ (ἐκοιμήθησαν. ΟἿ. χὶ. 6). ῖἴ ΜΘ 88 (Π6γ. 

8 ρηιὶὶς δηὰ. 9 στοδὺ Ὠοδὲ δοίλ. 10 Ἠονῦοϊ!. 11 Βο. 152 Ῥ6Ο0}]ὁ6 (οἵ. τος. 7). 18 ῬΘΟΡΪ6.  οὐοὸῦ ἀώριδεῖ. 
16 τλεπὶ ἴμ6 πιθῃ (Ὦθτο ἄνδρες) δοοΐῃβ.  [ἔ[ἔδ Ρακλβοὰ [Βσουμῇ. 11 Τηαὶ ἀοπο. 19 Λλὶς. 29 (Ἐ0 καί τῆλ ὕὉο τοχασάϑὰ 
88 ΘΟχρ) οδίϊνο, απα ἱπαεεα, διεῖλε Ὀοΐπρ υπἀοτεϊοοὰ.) 20 ἤον (δέ. ΑΒ ἃ ρμἴοεϑ, σογτϑοῦ). 

γοΣα. 8-10..---11 α. Ὑ.: ΤΏΘΩ βουπαορά (ΠΟΥ. 33 ΒΟΥ ([ξ ἰδ νδηϊίηρ ἰὼ ΠΙ. Χ, 19. 44. δ2. 62. Δ]. ΟἿ. ἰῃ!. 64) ἔστιτα.- 
Ῥοίδ. Ὁ ἩὨΘΓΘΌΡΟΩΣ. ἍΜ Ὠοεῖ, 25 μὸ (δὲ ΠΙΔΏΥ. 35 ἸἼΙΤΟ δ δίῃ, δηά ὑπ σοσηηδυιὺ καὶ ἴοσο. ΣΙ ΑἹ (δὲ 
Κἴτη6. 36 ΤΟ “ἰ. 80 Ὀ8ΠΟι (εἴ. χγτ. 89. Οοὰὰ 19. θέ. 98., νυ ὶἢ ϑγγ., [9 ΡΊΌΣ., πο Ογίτοτα που]Ἱὰ δάορὲ, Ὀπὲ 
ποί Ἐνίἴξβομθ, οὐ Καὶ). 80. 80 φυγὴ (δως, οταϊἰθὰ Ὀγ ΠῚ. Χ. 23. 108.) ππίο. δ᾽ ἩΒΟΣΟΙοΟΙΘ. 5 ρ0ὺ [δὲ ἔοζαῈ 
ὍΘΙ δ]δίῃ οὐἍ. 83 ΠῚ. 44. δῦ. 106., “1000 ;": 19. 64. 98. βϑγχτ., “ 8000." 

γοτα. 11-18. --δ ΑΟὟ. : ΜΌΤΘΟΥ͂ΘΣ. 86 (ΝῸ πνογὰ ἴοσ "" βοὴ ᾽" ἴῃ ἴδ αγροῖκ.) 86 οορίδίη. 81 ὙΤΒεχοΐοτο. 
856 ρΐηρ. δὅδ89 ογιΐ δηά. 49 ἐπουκὶ ἴο κοῦ ἴπο σου ΣῪ ἐο λἀέγιδεί, διὰ ἐλεγεμροθ. 41 ἀοπέσου. 

οΣΆ. 14, 1δ. --- 5..Υ. : Νον. Φ (86 κοοὰ οτάοσίημ οὗ δοτῃ (1 ἰαΚο ἐπιμελείας 88 τοζοττίηκ ἴο ἐδ οὈ͵οοὲ οὗ οδτο. 
4“ οἰ ίεῖεμε (6 εμγα ἐογμνπ.)" Ὑ7Δ}). δὲ κἱ νυ ϊ οὶ {ἰπη|6. 46 ᾿ἰπιδο]ζ ἰο “. τἱ. 46 χηουἴι, 6ὁ8]1οὰ. ΑἹ γΓ6το. 
45 τοροοϊγίηκ. 490 α Ἰἰν{10 Ὠοϊὰ. δὺ ΘΠΒ (ϑια }᾽8 Β δ. Ὠέσε. 6. ο., ἰῃ ἃ ζοοϊ-Ὠοῖδ, δα γε ἰὲ ννουϊὰ Ὀ6 ἐπ δτοαείζηρ ὃ 

Κηονν »ν ΒθΏοΘ ἴπ6 ἔοττα Το ἴῃ ἴδ6 Α. Υ. ἰὁ6 ἀοτίγοὰ. 1 δϑοίωδ ο ΠΑΥ͂Θ ΘΟΙῺΘ ἤσοια Αἰὰ., πο μ88 τὸ καλούμενον 
Δώκος). δ᾽ Ἡμὰ Ὀυΐ1ξ, δὰ... . Βονοῖξ μο μδᾶ. 

ἌοΡα. 106-18. --ἶὮῷ α, Υ. : 60 80. 85 Ἡρᾷὰ ἀστιηκ ἸΔΥΡΟΙΥ (50 ΤΟΔῺΥ οὗ [89 οάδν οοσητηθη δίοτσα, Ὀυὺ ἴδ ἰδ ποῖ ἐδ τροδηΐηᾷ 
οὗ ἐμέθύσθη.. δ ογηϊίβ 'ῃ. δδ Ὀρπαυσέίϊηβ μίδοο (συμπόσιον). δ οοχίδίῃ. ΒΒ Τῃ ὙΒΙοὮ ἀοΐης, Β6 88 17]. δᾶ. 
106., ἀθεΐαν, φοαϊεδ:πεδε. . 

ἌογΒ. 18-20. --- δ ΑΨ, : ΤΏΘΩ. 980 ἃ Ὠοκί. 81 ἢο που]ὰ ἀρ! ἔ οὸΣ πα (111. 62, 71. 106. σο. οπιίς) ἔδο (αὐτῶν ἐδ 
οταϊἐοὰ Ὁγ 19. 64. 14. θ38).. 462 ογιΐίδ Αἰ. 63 ΟἸὮΟΙΒ αἷδο.. . .. ἴο Κὶ]}, 584 ἐσίθιιοδ. δ6 χονἃσΣβ. 

Υοχα. 21, 2. -- 66 Α.Υ.ὕ.: Νονν ομϑ δὰ συμ δἵοτο [0 ΘδΖδτα. 61 οηιῖίς δὲ Θδξδσα (θ860 Ῥγϑοθάϊημ ποῖθ). 6 δΔηἃ 
. φμοίὴ λε, Ῥιοίογιδε. 60 Ηέγεο θη ἢθ Ὠοδ͵γά. 10 βὸ Ὠθ ᾿ἰδϊὰ 6 δῃὰθ οὐ ἐΐοσα ἔπδὲ 6ΣΘ ΘΟ: 6 ἔο ἀοδίσζου. 

ἴ ρον, Τ5 χιδκο τη ΔΎΧΑΥ. 



ιῖι ΜΑΟΟΑΒΕΈΞΗ. 
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ὅ49 

Απᾶ 1 49 σομοογηΐηρ {86 Γαβύ οὗ (Π6 δοίβ οἵ Φόδη, δηὰ ἢἷ8 τγᾶσβ, δῃ!α ἢΪ8 νδ]δπί ὅ 
ἀδϑὰβ νυ ϊοῃ ἢθ ἀϊά, δηὰ {Π6 Ὀυ]]αϊηρ οὗ {86 τν8}18 τυ βίο ἢ6 θυ], δηα Ὠἷ8 ἀοΙΏρΆ, 

24 ὈΘΠΟ]α, {8686 8.6 νυ ὑΐθῃ ἱπ [Π6 ΘΠ ΤΟΙ Ϊο168 ὁ οὗ ἷβ ἢ δ ῥτιθβιμοοά, ἔσο (16 {τὴ 9 
ἢθ Ὀθοδιὴθ ὅ εἰσ ρῥτὶθϑὺ δέον ἢ18 ἔδί θυ. 

Ὕοτα. 23, 24. ---1.4. Υ.Ψ : οπιΐς Αηᾶ, 
4 γὸδιηδῶο. 

8 ποτίὮγ. 8 χηρᾶο. 4 (ἐπὶ βιβλίῳ ἡμερῶν.) δ ογρεῖι ἰκὸ. 

ΟἼΑΡΤΕΕ ΧΥ͂Ι. 

γον. 8.1 Απὰ Ὁ Ὁσοῖμοσ. ἯὍ79 τηΐρ'ν Πᾶνο 
θχρεοοίοα [Π6 Ρ]ΌΓΣΑΆΙ ΠΘΓΘ, 80 88 ἴο ἱποϊυάο αἀλ8. 

ψ Δ}. ΤῊ ροβί 0) 6 οοοαρίοα αἵ ΦογῖοΠο γ88 
ἃ Ῥτοι ἑοῦ ΟΠ6, ἴΠ6 ἔοτά οὗ ὑπ6 Φοτάδῃ δὲ {19 

ϑόπιθ ΒΌΡΡΟΒΘ [86 ἰγϑπδίδιοσ τοϑὰ ΠΝ ἱπδιοδὰ οἱ ραν ταδκίηρ; ἦς ΟὗὨἨ φοπδί ΣΆ 8] τα] ΓΑΓῪ ἡταροτ- 
ἕ πόθ. 

ΠΝ. Βὲ ΚοΙ͂] Ὀπΐηκβ [Π0 δἰ ῃρΌΪΑΓ 8. ῬΙΓΟΡΟΣΙΥ 
υϑοᾶ, ϑίπιου παυΐηρ ΟὨΪῪ τμ6 μεγοὰ ἰπ πιϊπὰ ἴπ 
ὙΠ ἢθ Δα θΟΘη δεϑοοϊδίϑα νυ] Φοπδῃδῃ. 

γεγρ. 4. συ Βοσβοσοθα. ΤΠθ Δεν Πδὰ ποῖ 
ἵπ ῬΓΘΥΪΟῺΌΒ ὑγϑσβ ὈΘΘῺ δοοιβίοτηθα [0 86 σΆΥΔΙΓΥ. 

γεν. 6. Απᾶμο. [Ὁ 8. ποῦ οἶθαν ψ Ποῖ οὗ ὉΠ 6 
ἵπο Ὀγοΐμοσδ ἰθ τηϑϑηῦ, θὰ ὈΓΟΌΔΟΌΪΥ Φομ. ΟἿ. 
ΧΙ. 58. 

γεν. 7. Ηουδβϑιθα ἰῃ [πο χτοϊᾶπί. Τἢΐ8 Ἧ88 
ΘΟΠΙΓΑΡΥ ἴο ἔπ ὑδιι4] συδβίομι, δηἃ ᾿ζ νγὰβ ργο 80] 
ἄοπθ Ὀῤεβ86 6 δὰ ποῖ γεῖ βυϑδιοϊοπς οοηβάθηοθ 
ἴῃ Π6πὶ ἴο δβϑϑῖρῃ ἴο θηὶ ἴΠπ᾿6 ῥτοίθείου οὗ [16 
Βδηκ8. 

γεγ. 8... ΤΠ Τοογγυρίοη ἱεραῖς, “ ΠΟΙΥ,᾽ ὈΘέοΓΘ 
ἰγυταρεοίδ, ῬΡΥΟΌΘΌΪΥ ΔΓΟΒΘ ἔτοπι ὕϊ9 νν 6}1- Κηονγῃ ἰδεῖ 
πδὺ ΓΠ6 ἰτχυηροῖβ Ὀοϊοησοὰ ἴο 1Π6 ἴθι }}]6 διὰ 
ἬΤΟΙ πδοὰ Ὁγ 8 ρῥγίοηϊβ, ΟἿ. Νυπῖῦ. χ. 8 ἔ. -- 
ΤῈ οἰχσουΒο]α, πδπιοὶν, Οεάγου. 8366 χυ. 39, 4]. 

Ψογ. 10. ΑΑμπᾶ ἴδον 8οά, ἱ, 6., ϑυο ἢ! 88 ἀἰὰ τοὶ 
βηὰ τοΐῃρο δὴ (δάτοῃ. - Βυχηῦ ἰδ, πδιροῖγ, Α.Ζ20- 
ἴ05, ΟΥ Αβῃηάδοά. ΟἿ χ. 84, ὙΠ ΘΥΘ ἰῷ 18 οἰαιδὰ τῃδὶ 
Φομδθμδῃ 8180 ὁποθ Ὀπγηῦ (Πἷ8 ρἷἶδοθ. Τῆηΐδ το Κ 
Ῥἶδοο ὕϑῃῃ γ ΓΒ ΘΑΓ]ἰθΥ. 

γοσς. 1]. Τρ Ριο]θτὰ 
Βίου, δὰ οὐϑὰ ἴο Ὠΐϊη 

Ὑ83 Βοῃ-ϊη αν οὗ 
(ἢ 18 ρμοδίο δηὰ 

ον. 14. Μαιίδιμίδα. Νοϊ Ὀαΐοσγα τηοηςὶοηθά. 
ΤΏα ἀδίο ἰβ Β. Ὁ. 136. ---- Βαοῦαῖ. Τἢ6 οἱονθηςῃ 
τλοπίλ οὗ ἔα Θοο]οβἰαβιῖοδὶ, δπὰ πα ἐοιγί οὗ [ἢ 

ον 8} οἷν], γοᾶσ. ὙΠῸ ΗἩΘΌΓΣΟΥΝ ἔουτα γγ88 ὈϑΙ, 
͵ϑλεδάϊ. 
εν. 15. ΤΏΟ (κοι) οὗὐὁ ΑῬυρυβ. Ηδ Βθοϑ 8 ἴῸ 

6 80 πϑιηθδὰ οιἢλ οὗ ἀϊβγοϑροοῖ, 80 880] ννἃ8 ψγοῃξ 
ἴο 64}1 Πενία δ᾽ ΠΡΙῪ “16 βοῃ οὗ Κ 8}. -- - 2.80. 
Φοβορίυβ 88 ἔβ 56} Υγ, δΔαγών, ἴη6 ϑγχίας, δοαξ, 
διὰ [ὉΠοτ, ὙΠ το Νυϊραῖο, ϑοοεῦ. ὙὍΤῊ6 ἤδτηθ 
8 81} ργοβογνθὰ ἴῃ Αἷῃ- ὨῸΚ, οὐχί βρυίηρϑ 
ΔΌουϊ ἔοι πιῖ165 που νγοϑὺ οὗ ψετίομῃο. ΟἹ, 7Ζ εχί, 
Νοίος ἴον οτἱρίη οὗ ἴΠ6 ἔοσιῃ οὗ [86 νοχά ἔοππά ἴῃ 
9 Α. Υ. 

γον. 24. 10 [86 ΟὨτουίοῖοα. 1,11. οη ἐλ δοοῖ-τοίϊ 
ΟΥ ἄαψε. ϑιχῖιιβ ϑθηθβίβ αἶτπιβ {8 δ. δαπεία, 
͵. 89) τπας Π6 ΒΑῚ ἷῃπ ἴΠ6 ἸΙΌΤΑΡΥ οὗ ῬΑρΡΠ 5, δὲ 
Πνοηβ, [Π6 τηδημπβοσὶρὺ οὗ ἃ νΟΣῪ Ηθοτγα  ϑοὶς ατοοῖκ 
ὈΟΟΚ οὗ 9 Μδοοδῦθοβ, Ὑ ἢ ἱποϊ ἀρὰ [ἢ ἢἷ8- 
[ΟΓΥ͂ οὗ {πἰτῦγ-ΟἿθ ὙΘ ΑΓΒ, δη ἃ Ὀορϑ ἹὮ [Π6 ννοτάβ: 
“Αἴῷὸον [ἢ τππυγάοι οὗ 5: ποι, Φόο 18 δοη ὈΘΟΔΠῚΘ 
ἰρσῖι ῥυΐοϑῦ ἴῃ 8. βἰοδὰ. 10 18 ποῦ ἱπυροββί Ὁ]6 
τηδὲ ΓὨΐβ πδῪ ἤᾶνο ὈΘΘΏ, 'πῃ Βοη6 ἴοτπι, [6 ὑγοῦὶς 
Βοῖθ γοίοττοὰ ἴο. ΤΠῖ8 ᾿ΌΥΑΓΥ οὗὐ ῬαρηϊπῸ8 νγ88 
ΒΙΏΟΓΣΟΥ δἵΐον ἀοϑίχογοα ὉΥ το. 
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ἹΝΤΕΒΟΘΌΟΤΊΙΟΝ. 

ΤῊῈΕ ὈοοΪκς Ορθῃ5 ὙΠὲἢΕ ὑπὸ Ὀτίοῖ σοπιροκίοπβ ἰπ δορί ϑίοἰ ΑΓΎ ἔοση. Τθ6 ἢγεὲ ((. 1--9) Ὀυτ- 
Ῥογίβ ἴο Ὀ6 8 Ἰοὐϊου ἔγοιῃ (86 ῬΑ] θδιπίδη 96) ἴο {μοῖρ Ὀγοί;γθη ἰη ΕἸσγρί, δηὰ 18 ἀαἰθὰ ἴῃ 186 
ΥΘΑΡ 188 οὗ (86 ϑοϊθυοίδη ὁγ8 (Β. ο. 126ὅ). ὍΠΟΥ δὰ Αἰγοδάγ τυλίζθη ἴῃ (06 γϑϑγ 169 (Β. σ. 
144), ἀυτίηρ' (6 τεῖσῃ οὗ Πεπιοίγία8, σοποογηΐηρ [μοῖν ὀρργθδβοα οοηαϊΐοη βίποθ [86 ΓΘ Δ ΟΠΘΥΥ 
οὗ Φαβοῃ, δηὰ (ἢ Ὀυτηΐησ οὗ {Π6 σαῖθ οἵ [86 ἴδπιρὶθ. Νονν, μονθνυοῦ, [86 ὑθιρ]6 δογυΐοθ Βδὰ 
Ὀθοη δρϑίῃ χοϑίοσοα, δηᾶ {μὸν ἀσδίγοὰ {μηδ (πεῖν Εσγρώδῃ Ὀγοίθγθη πιϊσῦ ρΡαγιϊοϊραίθ ἴῃ [16 
ἔεδβίϊναὶ οὗ τθοοῃηβθογδίίοη. 76 βοοοπὰ Ἰϑίῦοσ (ἰ. 10--ἰἰ, 18) 18 ποῖ ἀδῦθά, Ὀαὺ τηδὲ Βανα ὕδθῃ 
τὶ θη, ᾿ἢ σοηυΐπα, πππηοαϊδίοὶν αἴΐον (πὸ τοροσὶ οὗ 86 ἀθδί οὗ Απϑοομυδ ΕΡῚΡΔη68 τοδοδοά 
ογυβδίθ. 10 Θιιϑηδίθϑ οδίθη δ ὉΪῪ ἔγοπι [86 ρϑορὶβ οὗ ογυβδίθπι δῃὰ πᾶ 8, [86 διβδημοάγια 
δηαὰ Δδυάδε Μεδοοδῦθυβ, δηὰ 158 αἰγοοίθα ἴἰο {86 ρῥγίϑδ Ασίβίονυϊυβ, ἰθδοθον οὗ Κίηρ ῬιΟΙΘΏΥ, 
δηὰ [Π6 Εσγρίϊδλη ὅθ). 1{ ἢγϑι τοϊαῦθα Βονν (6 ἷ]γ ὀρρύθβϑου, Απθοομαβ Ερίρμβηθβ, δα ρογ- 
864 ἴῃ δ3)ῃ δἰξεπιρῦ ἴο ρ]υΠ 6 Γ ἃ θηρία ἰῃ Ῥογϑίδ, δηὰ {δὶ ΠΟῪ ΔΥῸ οα {Π6 ροίΐηξ οἵ οοἰοῦσαῖ- 
ἴηρ (λ6 ἐδβίϊναὶ! οὗ (6 ἀοάϊοκίίοη δηὰ οὗ {Π6 γϑα ἴβοουθυν ---- δὶ {πΠ6 {1π|6 οὗ ΝΒ Θπιῖδἢι -- οὗ (10 
Βοῖγ ἢἤγθ, ἴο ἃ ραγι εἰ ραίζοπ 'ἰπ πίοι βουυῖοθϑ (πΠ6 Εσγρηθαπ Φ6νγ8 δγὸ ἰην θα. ΤΏδη ἔο ἰονϑ 
8 δοοουπὶ οὗ [86 ποηάοτγία! πλδπποῦ ἴῃ τ} (18 ἤγα δῃὰ νϑγίουβ δι ]6]68 οὗ [86 ατηΐξυτα οἵ 
[86 ἰΘπρίθ Βαδὰ θη ἰάθη αὟΔῪ δπα βυθβοαθπθηί ἔουπά, ὑοροῖμον τὴ ἢ οἴμοὺ ϑιαιθιηθηίδ 
οοποθγηΐησ ϑοϊοπιοη ̓ 8 ἔθαδί οἵ ἀθαϊςαίίοη, (6 σοτῃπιοηίδτῖοβ οἵ Νεβθενΐδῃ, μὲ8 οο]]δοιϊίου οἵ 
Ὡδίϊοπαὶ τυ ηρσβ, δηὰ {86 ὁη6 τηδάθ Ὦγ ΨΦυᾶδα. ΤΠ ἸοίοΣ οἰοϑθβ ἩΪῈ} ἃ γτοροίἑτου οὗ [86 ἰη- 
νἱίδιίου ἰο ἴΠ6 ἀφαϊοαίογυ ἔδδβί. 

Νοχὺ δέζονῃῳς. [1686 ἰθύϊθυβ Θοπιθβ {Π6 Ῥγϑΐίδοο οἵ [86 δορί ομἶζον, ἰὴ τ] ΟὮ Ἠ6 ρίνοθ ἐῃ6 ϑουτοθβ 
δα δ'η8 οὗ }ι1ῖ8 ποτὶς (1ϊ. 19--82). Ηδ (δθη ρῥγοσθοάβ ἴο πδῖταῖθ ἴῃ ὕνγο ῥγίποὶραὶ βϑοιϊοηϑ 
(οἴοσβ βᾶγ ἔνα, οφοττοδβροπαάϊΐησ ἴο (6 ἔνα ὈοοΚΒ οἵ «“48ο0η δηὰ οηαΐηρ, Γοϑρθοϊ νου, ὑῖ τ} Εἰ}, 
40, νἱϊ. 42, χ. 9, χὶϊ!. 26, χν. 87), ἴπ6 σουγβο οὗ δνθηΐβ ἰῃ 96 ννβἢ Εἰδύογυ ἔγοπι (86 τεΐση οἵ 86- 
Ιδασυβ ΓΥ͂. ῬΒΙ]ορδίον (Β. ο. 175), ἰο [6 ἀφϑιὰ οὗ Νίοδπον (Β. σ. 161). Τμδ ρῥγίποεῖραὶ δνϑηῖβ 
ποίϊοθα ἴῃ ἴμ6 ἢγβί βθοίΐοῃ 8.6 {86 ἔγυ 016 88 δἰϊοπιρὶ οὗ Η 6]οάοτυβ (ο τοῦ {π6 ἰθιρ]α (111.); [86 
Ῥυτγομαβα ἔσο Απύίοομυθ Ερίρηδηθθδ οὗ {86 δίρῆ ῥγίθβι᾽ 8 οἴἶδοθ ὈὉῪ Φδδοῦ δηὰ (Π6 Ἰδιίον᾽ 9 
Ῥγοπιἶβα ἴο ἰηίγοάυςς ατγϑοὶς ουβίοιῃβ δπιοηρ [6 6 »)͵2 (ἷν. 1--22); [86 βασοθβδίοη οὗ Μρϑηοίδυβ 
ἴο 186 ἢ ρῥυιθβίῃοοά, το ουνάοοβ “8βοη ἰπ ἷ8 80 ϑογνυΐθπου ἴο ἴ8:6 μοδι ΠΘηἾ88} ὑθη θη ςἶε8 
οὗ {86 εἴπη (ἷν. 28--60); ροτγίοηϊβ ἰῃ ἴ.6 βκίθβ; δὴ αἰἰδεὶς οἵ Φδβοὴ οὐ «6γαβαίθ:; (6 Ὀ]οοὰγ 
τοιτ  δυιίίοη πο Απιοομαβ ΕΡΊ ρα πθ8 οχϑοῖβ ἔου {}|0 88:16; δη4ἃ (6 οοπιΐηρ οὗ ΑΡο]]οηὶυβ 
τὶν 8 ΒοβΟ 6 ΔΓΤΩΥ 8.}}} ἔαγί μον ὕο Ορρτθββ {6 ρϑορὶϑ (νυν. 1-νὶ. 17). ὙΠ θη ἔο]]ον (νυνὶ. 18- 
Υἱ]. 42) δὴ δχίθπαθὰ βδοσοουηΐ οὗ [Π6 πιαγίγγάομ οὗ ΕἰθδΖογ, δηὰ ἃ τοί ΒῈΡ τὴ (ἢ ΟΡ βανθῃ 80}8. 
Αἱ 1}}18 ροΐπι δΦυάα8 ΜαδἼοοδῦθυϑ Ἀρρϑᾶγβ ἴῃ (86 ἔογορτουηά, 85βθι ὉΪθ8 δϑουῦ πὶ 8ἢ ΔΥΠῚΥ οἵ 
Ρϑίγίοιβ, δῃιὰ τρϑῖζοβ ΔΓ ὉΡΟῚ ἴΠ|6 ΟΡ ΓΘΒΒΟΥΒ οὗ ἷβ ρεορὶθ, 88 Μ6]}} ἀυγίηρ ἴΠ6 τοῖσῃ οὗ Αηϊ- 
οομυ5 ΕΡΙΡΒδΠ68 88 ἀυγίπρ {μδὺ οὗ ᾿.ϊ8 διιοσθβδοῦ, Αὐθοομα8 Υ. ΕἸ ραΐον, ὑπο] (μ6 ἤπαὶ] ἀφἔοας 
δη ἀρδίῃ οὗ {Π6 ρτοδῖ ϑιγγίδῃη σϑηθγαὶ, Νίοδπου. ὙθΘΥΘ 8 βγϑί ἠουοοα (ν11ϊ}.) ἃ ἀοίθαϊ οὗ ἐδ 
δυγίδη δὴν ἰοὰ Ὀγ Νίοδηον, Τἰπιοίμουβ, δὰ Βδοομίάθβ; θη, (16 το ϑογ Ὁ ]6 ἀθδὶ οὗ Απὲ- 
οοδυ8 ΕΡΙρΠ8η68 (1Χ.), δπα βη4}}γ, οἰοβίηρ ἴ86 βϑοίίοη, [Π6 οἰθδπβίηρ οὗ [λ:0 ἰ6}}0]6 (Χ. 1.--9) δῃὰ 
[86 6508 }8}πηθηὺ οὗ ἃ γϑαυ} ἔεβίϊνα! ἰῃ σοι πιθτηογϑίίοη οὗ [86 δδᾶῃθ. Τῇ ΠΟΘ βϑοϊΐοῃ ὀρεηϑ 
ἩΪΙ δὴ δἪοοουηΐ οὗ 8 οδιηραίρη ὑπάἀογία κῃ δραίηδὺ (6 Ἰἀυχηθοδδβ; ἃ Υυἱοίουυ οὐὸσς Τἰοιοιδ; 



ΤῊΝ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΑΟΟΘΟΑΒΕΕΒ. δ81 

{πὸ σαρίαγο οὗ αδζαγὰ (χ. 10-88); [μη6 ἀοἔοαῦ οὗ δ ἈΓΙΩΥ ἀπάοτν 1, γεῖδβ, δπὰ (ἰ βοουτγίησ οὗ 8 
ἰγοδίυ οὗ ρθϑοο ὑπγοῦρὰ πὶπι (χὶ.). Το βιγγίδῃ ρουθγποσβ, ΒΟΉΘΥΘΥΙ, πιϑηϊοδιίϊηρ ὑμὶν Βοβ(]- 
{γ βοοῃ δέϊον, 8488 ραπίβιθβ {ΠπθπῈ ΘΟΎΘΓΟΙΎ, δη ἃ ΘΟΠΑΌΘΙΒ ποῦ ΟὨΪΥ Τἰποίμοαυβ δηα ον ὶδ8 
(αἰϊ.). θὰ δῇ ἱπιιθῆθα ἔογοο Ἰοὰ Ὀγ [,γπΐδ5 δηὰ 86 Κίησ ἴῃ ρΡογβοῦ, [86 αἰ ἴ6 Ὁ Ὀοΐπσ σοι ρο !]εἀ 
ἴο πιᾶκθ ρϑδοὺ (Χὶϊ,.}) οἱ ὑϑυπι8 πηοδὺ ἔβνογδθϊα ἴ0 ἴ86 ονγ8. ΤὮΓΘΘ γὙΘΑΥ8 ἰδίου, οὐ ἴ 6 866685- 
δβίοῃ οὗ Ποπιοίγίυβ 1. ἰο ἴ86 ἴὩτοηθ, ΝίοϑηοΥ γᾶ βοηὐῦ δρδίη δραϊηβίὶ δυάθα, Ὀυῦ ὮΪ8 ΔΙΊΩΥ͂ 788 
αἱἱεσὶγ τουνθὰ δηὰ 8 ιἰπι86] []]οὰ. Ὑμθ ἀδγ οὗ {18 νἱούογΥ, πὸ 18} οὗ Αὐἀδν, νγἃ8 βοῦ 
δρασὶ ἴο Ὀ6 ΟὈδουυθα 88 ἃ Ὑϑδυΐγ ἔδβεϊναὶ (χὶν. 1-χν. 86). ΤΒΘ Ορ τοσοῦ οΪοθθθ ΜῈ οογίδί ἢ 
οδαγδοίθσίβιο γϑιρλδυῖβ οοποογηΐηρ [Π6 πδίατγο οὗ μἷθ ποτῖς (χν. 81--39). 

Τὴε Τωο ]ηἰγοάυοίοτν [εἴ 78. 

Ἐνθη ἔγουι {Π|18 ὈΔΓΘ ΒΌΓΩΤΔΙῪ οὗ [Π6 σοηϊθηίβ οὗ οὐν Ὀοοῖκ ᾿ξ νν1}} θ6 δϑϑὴ ὑμπδὺ {μ6 ὕτο Ἰθυῦθυβ 
τὶτὰ τ ΒΙΘἢ 10 ΟΡΘῺΒ ΒαᾶΥΘ πὸ μἰβίοτί δὶ οοππθοίΐου ἢ 0. ὙΒΟΙΒΟΥ [ΠΘΥ σγ το ρ]δορά ἰη {οἷν 
Ῥγεβθηῦ ροβί τίου ὈΥ 116 οὐἱσίῃ 8] σομ 6 Ὁ οὗ Ψ8480}᾽8 ἬΟΥΚ, 88 ΒΟ6 ΒΌΡΡοΟΒα (ΕἸΘΏΒοτη, Υ αἷ- 
ἴσον, Κοὶ!, Εὐνγα]ὰ, ΕὙ0Ζ86}6), ΟΥ ΌὉΥῪ 8 ᾿ἰδῦθῦ βαπὰ (Βεονγιδο] δ, ατίμημα, Ῥβι].8), 0 ἰ8. ουΐ- 
ἀοπὶ {πᾶὺ Ἰδοὺ σουϊὰ ποῦ πᾶν Ὀδθη σοῃιροβοά ΟΥ̓ οἰζογ. 1Ιη πδ΄ σα86, νὸ βῃου]ὰ βανθ 6χ- 
Ῥοεϊοὰ ἴο πὰ (δοιὼ ἰπ ἃ ἀἰογθηῦ ρατῦ οὗ (86 ΒΙΒΌΟΥΥ, ὨΔΠΊΘΙΥ, δέον χ. 1-9, σῇ! θγ6 ΤΘΥ σἤγοη- 
οἱοσί δεν Ὀοϊοησ. Το Ἰδησαδλρθο δηα δίγυ]6, ἴοο, 8.6 αυϊῦδ ἀἰογοηῦ ἔτοπὶ [086 οὗ [86 ῥγϊποῖραὶ 
ποτ. Βοδίαθβ, [6 880 ἴῃ βοῖὴθ ραγίἰουϊατα [ἢ6 Ὀ4] 650 ΘΟΠΙΓΔαΙοΙ1008 ἴο ἰδ, δυο ἢ 88 οου]ά 
ὑοῦ ν)0}} ἢδινθ οδβοδρϑὰ ἴ86 δἰὐθηϊίοη οὗ οὐ σου ρίϊον ἢ [Π6 Ἰο ίογβ ραϑβοὰ ὑπγουρἢ 8 παπᾶ 8 
(εἴ. 3, 11-16 τνὶϊὰ 1χ.). Το ραγιΐοϊο δέ ψ ϊοἢ σοημπϑοῖβ θὰ ὙΠ [86 ὈΟάΥ οὗ [δ6 ποῦς 
τϊσδῖ, δέον [86 ΔηΔΙΟΡΎ οὗ [6 Ηθῦγονν, Βα νθ ὈΓΟΡΟΤΙΥ βίοοά ΒΟΥ δ πον 4068, ἩϊΠουΐ Γοοῦ- 
6Π66 [0 δηγύμίπρ ροὶπρ Ροΐοσο. ὍΤδ οὈνϊοιιβ δἷπὶ οὗ [6 ὈΟΟΚ,, 88 ἴῃ 106 πιαΐη οοἰποίἀθηϊ τὶ 
ἰδδὶ οὗ [86 ορίβι!οβ, νουϊὰ μᾶνθ ἔυγηϊβηθα ἃ βυῆθοίϊοης οσοδϑίοῃ ἴον ἐδποὶν Ὀοΐηο ὑγοῆχοα Ὦγ 8 
ἰδίου βαπά. Βευιβοϊὰν (Εἰηἰοὶ.., Ρ. 1075} βυσσθδβίβ [Πδὺ ἰῦ πιδὺ βᾶυθ Ὀ6θὴ Β6 Ἧ8Ο ἢγβὶ σοῦ- 
ποοιοὰ (Ποῖ τι 1ἴη6 γογβίοη οὗ {6 ΧΧ, Βαΐ (}Ϊ5 18 το σοῃ]θοϊαγα. 

ΤΗὸ το ᾿οἰῦοτβ δὰ αἰ ογθηῦ δυῦΠΟΓΒ 85 18 ουἀδηῦ ἕτοηι δίγοηρὶν τιδγκοα αἰ ογοη 68 ἰη ἰδῃ- 
ξθδσο δηὰ βίγ]6. ἩΒΘΙΒΟΥ ΟὯΘ6 ΟΥ ῬΟΙῈ ἬΘΥΘ οΟΥσίηδ!ν οοιηροδοα ἴῃ Ηθρτονν ἰὺ 18 ποῦ ΠΟῪ 
Ῥοββί]6 ἴο ἀθοϊὰθ τι οογιδίηιυ. ΤΏΘΓΘ 18 ΠΙΟΤῸ ΓΘΆΒΟΙ, ΠΟΎΘΥΘΡ, 0" βαβροοίίησ ὑμ18 οὗ [86 
ἄτοὶ τμ8ὴ οὗ [86 δβϑοοῃα, Ὑ 116 {86 δυο, ἱπ 108 ἔΟΥΠὶ, ὈΘΑΓΒ ΤΏΟΓΘ [Ώ8Πη [Π6 ἔογηον 86 δβίαπιρ 
οὗ δη οἰ οἶα] ἀοσαιποηί. ΤΏΘΥ δγὸ νι ουῦ ΔΠΥ ΤῸ 8] ΘΟ ηθοίου ἢ ΟὨΘ δΔηοίΠΟ, Θχίου δ] ΟΓ 
ἱπίθγηδὶ, οχοθρύ ἰδ [86 006 τη ϑίον οὗ δη ἰην διίοη το ὑπ6 Εὐσγριίδη 7678 ου ἐπ ραγὶ οὗ ὑπ ὶγ 
Ἐγοίγοα δἱ ϑογυβαίοπι ἴο οὔϑεῦνο [Π6 ἔθαδ οὗ ἀδἀϊοδίίοη. Ὑμοτα ἸΘῪ ψοῦὸ ὀχροοίοα ἴο οὔ- 
ΒΕΣΥ͂Θ ἰΐ, ὙΒΟΙΒΟΥ δἱ Φογβα θη οὐ 'π {μεῖν οσσῃ ἴθηρ]θ αὐ ᾿ζθοηίορο ἶδ, ἰ8, ἱπάθϑάὰ, ποὶ ἀΐγθοιΥ 
ἰδία, Ὀαὺ 10 δθθπιβ ἴο Ὁ6 ἱπηρ 194 {πγουρμοαῦ, [αὐ 10 ψουϊὰ Ὀ6 οΟἸ]οὈταιθα τε ποτα ῬτορυϊουῪ 
δὶ δογυβδίθπθ. 18 ἈρΡΘΔΓΒ, δ Ἰθδδῖ, ἴο Ὀ6 ΟὯ6 πιοῖδνε ἴὸγ (86 πατδιἑΐναε οοπίδϊ ποὰ ἴῃ (ἢθ 
Βροοηά ἰδιῖοΥ σοποθγηΐηρ [86 τϊγδου οὐδ ΤΠ ΔΏΠΘΡ ἰῃ τ ἰοἢ ΦθΒόνδ δα ῥτοίθοίθα δηὰ Βοπογοὰ 
ἴδ6 ἰΘπρ]6 οὐ Μουηῖ Ζίοῃ. 

Τίιο βοοοῃὰ οὗ [86 Ἰούίογ8β 18 ὙΘΓῪ σΘΠΘΓΔΙΪΥ οσοπβίἀογθα ὉΥ οτὶεἶο8 ὕο Ιδοῖκ σϑηπίπθηθββ. 0 Π)9 
οὗ [6 τϑαβοῦϑ δα υοσθα ἔον (μὶβ ορἱίοπ, Βουσουθῦ, μᾶνθ πὸ στϑδί ἔοτοθ. [ὑ ἰβ ηοῦ δοβοϊ αὔθ γ 
ὨΘΟΟΒΒΆΓΎ, [ΟΥ̓ ἰπβίδῃοθ, ὕο ΒΌρροβο, τὶ Οτίμημη δπα τηοϑὶ οἴμουβ, ὑμδῦ [6 ΟὈβοσνδποα οὗ [}6 
ἔρδεῖναὶ! γϑέθγτϑα ἴὸ ἴῃ ἰ. 18 τῊᾶϑ {16 γε ἀϑαϊοδίίοη τ οἢ οσσυγτοα δέϊτον ὑπ οἰθδηβίησ οὗ ἐπ 
ὑοιρὶθ ἴθ ἴ86 ἰἰπηθ οὗ Απιοοδυδ ΕρΙ ρδηθθ. [Ὁ τσ μᾶνθ ὈΘΘῺ βοίῃθ οὐμδὺ οὗ [86 ᾿δίου 
γοαγῖίψ ΟὈΒΟΓνΔΠ6Θ68 οὗ [6 βδ8. 11 βο, {86 Ἰοο᾽ σου]Ἱὰ ποῖ, ἰη ἐλι18 ραγισα αν, οοηθ ἴῃ οοη- 
βῖοι τὶ Ὁ} 6 δοκπον θασοα Ὠἰβίοσ αὶ ἔβδοῦ ὑπαὶ {16 ,γδὶ σα] Ὀγδίίοη οὗ (18 Κί πᾶ ἴοοκ ρἷδεθ μ6- 
ἴογο [86 ἀθδαΐῃ οὗ Αποόοομυβ ΕΡΊρἤϑηθβ, τ᾿ 1116 οὐ ἰθυῦο 88 Ὡοὺ τυιτίθῃ, δοοογαϊηρ ἴο ἀαία 
ἔαγηἰβμοα ὈΥ ἰϊ66 1, ἀπ0}} δέτον μἷβ ἀθδῦὶ (οἴ. Καὶϊ, Οὐπι., ἐπ ἰος.). Ασαίη, [86 ἔδοι (πδι 1Π6 Ἰοῦ- 
ἴον σοῃίϑ 8 δ 0ἢ ἸαρΘη 18 88 ὑπαὶ σΘοποθγηΐηρ (86 τϑα ἰβοονοσυ οὗ {μ6 ΒΟΙΥ ἢγθ, που] ποῖ οϑὺ- 
ἰδίηϊγ, ἴῃ 1156], ργονθ ἴῦ βρυγίουϑ, βου νσ ἢ ἰῦ 18 ποῦ 80 ΘΑΒῪ ὑο ἀπά ογβίδηα μον (Π6 βϑηβοασίη δὲ 
δογαδβαϊοπι οουὰ μᾶνα σίνϑη σουηϊθηδῃοσ ἴὸ ἔδθυϊουβ βύοσίεβ οὗ (8 βοῦί. 8.0 ἴοο, ἰΐ ᾽8 ροβϑί υἷθ 
ἴο τοραγὰ {86 δοκηον)θαροα οοηἰγδαϊοιοηβ ὕ0 νου ὑ80]6 ἰδίου τί οἢ (86 σοιηροδίοῃ οοπίδίηδ 
(οἴ. ἱ. 185 Β΄. νι 1 Μδοςο. νἱ. δηά 2 Μδοο. ἰχ.), 88 Ὀδθίπῷς δοῖυδὶ γϑροσίβ ἰη οἰγουϊδιίίοη δὲ (δὲ 
τἶπιθ, ἴῸ σοι 186 96 νγ8, ἱρὴ δπα Ἰον, μαννα ἃ πὶ }]Π]ρ δπα ἴοο οτθάυ]ουβ ποαγίησ. ΕὙγΔΘΡ, 
ἶν ἴβ ὈῪ ὯὨῸ τηϑϑῃβ οδγίϑίη, ἃ8 ἀτίπηπι (Εἰπίοϊί., Ὁ. 2383), Μονϑῖβ (Δοοὶ Ουίάαπι, Ὁ. 18), δηὰ 
ΟἴμοΓβ ϑθθῖλ [0 ΒΌρΡΡροΒο, {μαὺ οὐἦ Ἰοίίον (ἰϊ. 1, 4, 18), δοηῦ ουὖῦ υπάδν [π6 ἀϊγθούζοη οὗ Π6 ὅϑ38δη- 
Βοάγίη, οἰῦθ8 οθγίδί ἢ ΘΡΟΟΥΥΡΒΔΙ ψγουκβ 88 βουίρίαγο (γραφή). 811], 411 0} 686 βυβρίοἰοιβ εἷγ- 
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οὐτηϑίβη668 Δ ΚΘη ὑοσοίθμοῦ πηυϑύ 06 τοσαγάθα 88 μβανίηρ πὸ 1 π{|6 ποῖρῦ, ἀνθ 1 [δ6τὸ '᾿σοστὸ 
ΒΟΙΒΐπρ' οὗ ἃ ἸΟΓ6 Ῥοβὶτἰνα ομαγϑοίον ἴο ἡμτον ᾿ἰσῦ ἀροη μθη.. Βαϊ δἱ οῃθ ροΐηϊ (ἰ. 18), τὸ 
ἤηά τὉὴ56 οὈνίουβ!γ ἔβ͵86 βίδιθιηθηῦ {παὺ ΝΟΒΟἶΔὮ τοδεέ [π6 ἔθη 0]6 δηὰ 1Π6 Αἰίδγ, ἐδ 5, πα 
8. δου 6 α ο ἷπὶ τ Οἢ 88 ἀοηθ ὈγῪ Ζογυθδθοὶ. ϑοῖ ἃ ἀἰδιογιου οὗ ἰδοῦ που]ὰ ποῦ μᾶνϑ 
Ὀ6Θἢ ΡΟΒ510]6 ἰπ ἃ σοπῃροβι('ου τθα!] }Υγ οαιϑηδίίηρ ἴτοὰ υ.ἀΔ8 Μδοοδθθυδ δῃὰ (8.6 Ἰοαγηθαὰ δηᾶ 
ἱπῆμπθη4] λθ το δ 6 ὑρ ἴΠ6 6 »νἱ8ὴ ϑαπηῃθαγίη δὖ 1μδὲ {ἰπιθ. 
0 88 θθθὴ υγρϑὰ αραϊηβί (86 σοηυϊΐηθηθδββ οὗ [86 ἔγϑβι οί, [μδὺ ἐξ σοπίδηβ δὴ ἰην  διίου ἴο 

86 Εργρθίδη “9 6νὴ8 ἴο ραγιϊοῖραίθ ἰῃ {86 οοἰουγαιίοη οὗ [πΠ6 ἔδδδὺ οὗ ἀδάϊεδοι ἰῃ (Π6 γοᾶγ 188 
οὗ (6 ϑεϊΙουςσίδη ογὰ (Β. Ο. 128), ΟΥ Τογίψ γϑαγβ αὐἶεν [18 [θεν]! τγ8 ἢγβί δβίδ Ὁ ] 86. Τὸ [15 
οὐ]δοιίοι ἰὃ 18 τορι θὰ (8ο βο! ηΚο8), ὑμῦ τμ6 Ἰοίῦον [6561 γϑῆθγϑ δἷδο ἕο δπ που ὀοτηπιαπὶ- 
οϑίίοη οὗ {Π6 88η16 ῬυΓΡΟΓῦ, βοηῦ πἰπούθθῃ ὙΘΔΥΒ ΘΔ ] ΘΓ, Ὑ ΒΘὴ ὉΠ 6 Γ [6 σονογημθεῦ οὗ ΡΙΟΪΘΠΙΥ͂ 
ῬἈΙομποίοῦ [Π 6 Γ6 γᾶ ἀδηρον ὑμαὺ 186 Ὡ τ] - θυ λ}0 ἔθη! ρ]6 δὺ ᾿ϑοπίορο! ἐβ παρ δἰἰσδοῦ ποῦ δὺ- 
ἰρητοη ἰο [8610 [μ8η {μα δὖ θυ 88] 6 πη. Απά {86 ἔδοῦ (δ΄ ὁπ6 δυοὶ ᾿οεῦον τγϑ8 τὶ 6 ἢ 8. ΒΟΟΓΘ 
οὗἩ γϑδγβ δίϊεσ (86 Θϑι} Ὁ} 15 ῃπηθηΐ οὗ (86 ἴθαβὶ οὗ ἀσραϊοδίίοη, σου]ὰ ἔδνον [86 υἱοῦ (μδὺ δῃοῖμοῦ 
τὐσαῦ μᾶνθ Ὀθθη γί θἢ ΘΠΟΙΒΟΡ ΒΟΟΥΘ οὗ γϑαγβ Ἰαΐου τὶ [6 βᾶπηθ σΘΠΟΥΑΙ ρυγροβθ. [{ ἰ8 
ὈΥ 0 τηϑδῃ8 οοσίδίη, βονθνοῦ, (μδῦ [6 Ὀυϊαΐηρ οὗ [86 ἐδθιωρ]6 δὶ ἱψβοπίορο]Ἵβ ἰοοῖς ρίδδθ, 88 
ϑ.}] ἄπο, τοὶ γἱηρ οἷἱ Φοβθρυβ (Α πίΐᾳ., χιὶ. 9, καὶ 7; χὶῖ!, 8, 88. 1-8), Βυρροβαθβ, θούνγθοῃ Π6 γϑᾶγϑ 
160 ἀπὰ 165 οὗ [π6 ϑοΙθυςίδῃ ογαὰ. (Οἱ. Εἰναϊά, Οδεολιολιε ἀ. Ῥοίξ. 15.. ἵν. 462 Εἴ.) Φοδορδυδ 
ἴῃ {[Π686 ῥβββδρθδ ὩΔΥ ἤδνα Ὀθοη ἰπῆπθηοσοα ὈγΥ (δὲ Ἰορίοαὶ, ταῦμον [ᾳδῃ (86 οὨγοποϊορῖοδὶ οου- 
πθοϊϊοη οὗ δνθηΐβ. δι}}1, (Π6 Ὀᾶγθ ἔδοὺ οὗ δὴ δ᾽ αϑίοη ἴο ἃ ἔοσιηϑνὺ ἰθίδ τοῖσῦ Ὀ6 οοπαϊἀογοὰ, 
1 τακθῃ δίοῃμθ, ἃ βίγοῃρ, ἱποϊἀθηΐδὶ ῥσγοοῦ οἵ σθηυΐμθηθββ, Βαῦ Οτίτημ), ἕο] οσίηρς ΥΥ γηϑάοτῇ, 
ἘΠΟΒΒοτη, δηα οἴδοῦβ, ἅπᾶὰβ δὴ δηδοῃσγοηίϑηα ἴῃ νΟΓβ6 7, στ θοσα “ὁ ἴΠ6 Οχίγοι τυ οὗ ἰσουῦϊο ᾽" 
(ἐν τῇ θλίψει καὶ ἐν τῇ ἀκμῇ) 18 Βροκθη οὗ 88 δχίϑίίηρ ἰπ ἴ1}6 γϑᾶσ 169 97 ἐλε δεϊδιισίαπ ἐγα (Β. Ο. 
144), Ὑ ΘΏ, 8ἃ8 8 τηδίζοσ οὗ ἔδοῦ, (16 Θῃθι 68 οὗ [86 ΨΦ6}0}8 γγοῦῸ δὖ {π8ὲ (πα Ὀθοοτηΐηρν ἀντ οὰ 
διηοησδὺ (Ποτηβοῖνθϑ, δῃὰ {μ6 δόλο οὗ ἀἰβίσεβδβ ἔου [ἤθη δὶ σομΒΟα ΘΏΟΥ ραβθοα. ὙΠῸ δεν, 
δῦ (818 (1η16, 8 δἰγθδαν υπὶϊθα ὑμαηβοῖνοα ΣᾺ τΠ6 Ῥαγίγ οὗ Απαοσομυβ Υ]. ἀσαϊηδὶ Ποτπθ- 
{τἰὰ8 11. (Οὗ. 1 Μδοο. χὶ. δά 85.) Ηδθηςοθ {Π6 δυῖθοῦ ργοῦϑὈΪΥ τθδηὺ ὈΥῪ “ Ποιηοίγι 8, Ποπ)θ- 
τυ 1. δοῖβσ. 1 (μδὺ ο486, Βοσσθνθῦ, ΒΘ σᾶνϑ (}6 στοὺς ἀδίθ, δῃη4 80 Ὀθίγαγοα 18 ἤδμῃπὰ 898 
{πδι οὗ ἃ ἔογρεσ. Ὑπὸ οῇογι οἵ βοδ  ἅηκαβ (οἴ. 4180 Ῥϑυ]ὰβ ἴῃ ΕἸΟΒΒΟογ 5 4. Βιδίϊοιλεῖ ἄ. 
Βιδ. 1.11... 240) ἰο ἴᾳγῃ [886 βάρ οὗ [18 ἀῦριυπιοηῦ ὈΥ ἰΓδηδίαίίησ [86 ργθροβίτοῃ ἐν ὈῪ ἐἰδέν, 
οοποοτγηῖησ, ΟὨ [86 Βυρροδί(ίοῃ {μδι ἰξ 18. ἃ ΗΘὈγαίβηι δπὰ βίῃ β ἔοσ 3, οδηηοί 6 σοραγάβθα 88 

ϑυοοοδββέῃ!. Ταῖβ Ηθῦτον ῥγοροβίθίοπ οουἹὰ ποῖ παν ἐμδὺ τηθδηΐπρ ἴῃ δωοὺ α σοπηδοίΐον. 
Αρϑβίη, ἴο 86 οὨγοποϊορσίοαὶ! οὐ͵οοίξοη ἐΐ 8 τ ρ]οα (εἴ. Βογίμοδυ, 22 55. 46 ϑεοισιάο Μασσαδα- 
ογῶπι 1 το, Ρ. 15), ὑμαὺῦ 8 Σαργθεθηϊδίίοη οὗ [6 ἸοῦϊοΣ Δ ᾶνο ὈΘΘῺ ἔσθ ἴῃ 186 γδβί ρατγί οἵ 
[Π6 γϑδῦ 169 οἵ ἴμ6 ϑιγτγίδῃ σμγοποϊοργ, [Π6 Ἰοιΐον οὗ Απθοοβυβ ΥἹ]. ἴο Φοπαίμιδη ργοροβίπσ δὴ 
Δ ηο6 ποῖ Ὀαΐηρ βϑηῦ ὑπ0}} ἰδοῦ ἴῃ ὉΠ6 δ8π|9 γϑᾶγ. (Οἵ. 1 Μδοο. χὶ. 57 6.) Βαϊ ὄνθὴ νγϑγα 
1}}18 νίϑνν οὗ ἰὴ σὨΣΟΠΟΙΪΟσΎ ργοῦδΌΪ6, τ ΐϊο ἢ 8 οῦ [86 ο886, [8.6 τβϑῃ 6 -ου οοποϊυδίοη που]ὰ 
ποῖ ἔο!]ονγ. [0 ἰβ δββυπηθὰ μδὺ [86 οΥἱβὶβ οἵ αἰ που 168 αἰὰ ποὺ Ρ888 ἴογ [6 Φενβ ὑπ] Απ- 
εἰοοδυδ ΥἹ. ργοροβθα 8 6 8} Δ] δποο. Βυΐ ἰδ δὰ ρβεβοαὰ βεύογαὶ γὙϑασγθ δύ] θγ. [}Ὦἢ ἔβδεϊξ, 
1π6 Ἔχρϑυΐθποθβ οὗ {16 ονγβ ἀστίησ (86 δπιΐγ γοῖρη οὗ δ πιοίταβ 11. τὸ οὗ ἃ ἴδ τ]ὸ ν 
ομιαγδοῖογ ἴ[μ8ῃ Π6Υ δα ὈΘΘῊ ἴῸΣ 8 ἴοὴς {{π|6 ργονίουβ. [ νγᾶ8 ἢ6 Ἧδ0 βοηΐξ Ἰθίιθυβ τὶ "ἢ “ ἰον- 
ἱπο ποσὰ ᾽᾽ ἴο Φοηδίδιδῃ, ἴῃ ΟΥΘΙ ἴο Βθοῦγα μἷβ8 δὰ δρδίηδβὺ ΑἸθχδηάοσ Βδ]48. Απὰ [6 ]δὺ- 
[6 γ᾽ οοπάυοϊ γγὰ8 αὐ 88 σοη οἰ ΠἰΔΙΟΥΥ 88 {πδὺ οὗ ἷ8 γῖνϑὶ (οἷ. 1 Μδοο. χὶ. 66). Ἧ76 παυδὲ 
ὑπογοέοσ μοϊὰ τμαῦ {π6 ὀχοορίίοη ἴο {1118 βιδίθιηθηϊ ἰῃ [86 ἔγδβι ἰθιϊον 18 νγ6}} ἴδ κϑη, δῃηὰ (μας 
ἴῃ 41} ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ ὍΘ ΓΘ 16. ἃ σΒγοθοϊοσίοδὶ οτον, Πθπιθίσϊαβ 1. δπᾶ ποὺ Βοιιοίτίυϑ 11. θεΐησ τὸ- 
ζοστοα ἰο. 

Αὐπι 97 ἰλε Ἐπίῖγο Ἡοτκ. 

ΤῊ6 οὈ͵οοὶ οὗ 1.6 σοτηρὶ ]αἰΐοη, ἃ8 βυο ἢ, τν88 ΟἸΘΑΥΥ ποῖ ἴ0 Ῥγαρᾶγα ἃ οσοηϑθουϊδνο δηὰ ἐσπϑῖ- 
ΜΟΓΓΏΥ ἰδίοντυΥ οὗ [6 ροτίοα οὗ νιοὶ ἰἃ ἰγθαΐβ, θαϊ γϑίμ ον ἴο ἔαγη δὴ ἱπδίγυςίοη πα δατηοηϊ- 
ὕοηῃ ἴο (86 βεδίϊογθαὰ δηὰ ὀρργεββεᾶ 6 8 ρθορίὶθ. Α ᾿θοσθ ϑρθοΐδὶ οδ͵]θοῦ 8668 ἕο ἢᾶνθ 
Ὀδθη ἴο ἀο Βομοῦ ἴο {π6 δ} ]6 δὺ 6 Γυ8816 πὶ, Ῥαυ Ἰου Δ ΥΪΥ ἴῃ σοηηθοίίοη {8 [6 οΟ]οὈγαίΐοη 
οὗ [π6 ἵνο στοδῦ παιΐοηδὶ ἔδβιϊναϊβ: {πὶ οὗ [86 ρυγβοδιίοη οὗ [86 ὑδιῃρ]6 δῃὰ (μδὲ οὗ [86 ἀ6- 
δαὶ δῃὰ ἀθϑίλ οὗ Νίοδπου. Ὑμα νϑγίουβ Ὠἰἰβύοσίοδὶ ουθηῖϑ Ὑμϊοἢ ταϊσῦ Ὀ6 σοπϑίἀογοα 8459 ἔυγ- 
ἈἰΒΠϊηρ {Ππβιγαιϊοη ἔον δυο ἃ ἰεδαϊησ ρύγροβο, ἀπά 88 σίνίπρ ροΐηϊ ἰο ἰδ, ἀρ Ὀσουσᾷῦ ἱπῖο ἐὴ6 
ἔογοστουπὰ σῖθ Ὀὰΐ 1ἢ{1]|6 οἴἴογῦ ὕο ῥγθβεῦνθ ἃ σῃγοῃοϊοσίοδὶ βεαῦθηθθ. ΕἼΟσι {86 ἄτδι (ἱ, 
19) [86 δἰἱθηϊΐζοη 18 αἰγθοιθα ἰοὸ ἰμ8 "" ρτϑαὺῦ ἰθιρ]6,᾽᾽ δῃᾶὰ (88 Ὠοθοσβ π Οὰ ούθα Βοδίμθη 
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Κίηρθ Ὀεβίονθα ἀροη ἰδ, ““ πιασηϊγίησ ̓̓, ἰδ τ ἢ “6 (οἷν Ὀδβὲ οἰξιβ᾽᾽ (ϊ. 2; ἰχ. 16; νυἱῖ. 
28). [τ 18 στο ΠΥ ἀχρίαἰπθά ἩᾺΥ θμουδὴ ροιτα θα, ΓΟ ἃ ὑΐπι6, ἷθ ἤουβθ ἴο 6 ροὶ- 
Ἰυϊοὰ (ν. 17--20), δηὰ πον, Βα θββαυθηῦγ, μ6 ταἰβθὰ ἰδ οαὐ οὗ 118 ἔΔ]]6ἢ οοπα οη (χ. 1). Ιἐ ἰδ 
διιόνη ὑπαὶ Ηδ ρῥγοίθοϊεα ἴδ ὈΥ ΤηΔΥνΘ]ΟΌΒ ἱμιογροβι (ἷοηβ οἢ νϑυΐοῦβ οσοϑδίοπμβ, δηὰ υἱδὶ θα τὰ 
[86 βονθγθδῦ ρυμπβῃιηθπῦ {8086 Ὑ8ΟῸ βουσῃῦ ἴο αἰβμοπον ἰΐ (11. 24; χίϊ]. 6-8; χῖν. 82; χνυ. 82). 
Απά δηᾶ!γ, μον ἴ86 “ον 8 ρϑορὶθ τϑοοσηϊζθὰ {8686 αἰνίπο ἕδνοτγβ ὈῪ 186 οϑιδὈ ἰϑμτηθηὶ οὗ 
ἐῃ6 ὕτγο γτοδὺ ἔβϑίϊνδ]β ΔΙγοϑαγ τηθηςοποά. 

Ατουπάὰ [8686 ἵν ἔδβίϊν δ, ἴῃ ἔδοϊ, [86 ψὙΠ0]6 πηαίογα] οὗ [86 ὈοΟΚ,, ἴῃ 8. 8686, 18 τηδᾶδ ἴο 
οὐγ βία] 1Ζθ. ΕῸΓ [}}18 γθδϑοῃ, ργο δ ΌΪγ, [Π6 δοσουηὶ οὗ (ἢ Θβ δ Ὁ] δηπιθης οὗ (86 ἢγβὶ 8 ποὲ 
Εἰνθῃ ἴῃ ἰἴ8 Ηἰδίοτίοδὶ ογάθν, θοΐογθ 6 ἀθδίῃ οὗ Αη(οοσδυβ ΕἸΡΊΡμδη68 (866 νἱϊ!. 88, δπὰ οἷ. χ. 
1, δὰ 1 Μδοο. ἱν. 86), Ὀυΐ ἔον τῃμϑίουϊοαὶ οἴἴἶθροί, δἵϊον ὑπαὺ ονθηῖ. ΕῸΣ [06 βδηθ γϑϑβοῃ 
(86 ἱπιρογίαπι ἔδοὶβ οοπηθοίθα ὑῖἢ (6 ἀθαῖμ οἵ Φυάδβ Μαοοβδθθυβ ἀγὸ ὙΒΟΙΥ οὐδε, ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΥ, 88 10 που] βθϑῖῃ, ἴὸ οοποθηΐγϑίθ [86 πίθου οἵ [8:6 σὺ οὐ 1286 σοπίθϑῦ ἩΒΙΘὮ ργα- 
οαὐἀρὰ 1, δπαὰ π]] ἢ ἰδγϊπαιθὰ πὶ ἴἰη6 ἀραῖ οὗ ΝΙΟΒΏΟΥ 83π4 18 σοπαιηριηογαῖνο ξαβίλναὶ). 
Μογϑονϑῦ (86 ἱνὸ ἱπίγοαμοίουυ Ἰϑίυοτβ δἰγθδαυν οοῃβίἀογοα, ὈῪῚ ὙΠΟ δοονον σοπῃροβοὰ δᾶ 
Ρἰδοθὰ ἴῃ ἐμὶν ργαβδθηὺ ροβί[ζοη, τηυδῦ Ὀ6 τοραγαθα 88 τ ϊΐμθδβοβ οὗ {μ6 βίσοησοδί ομδυϑοῖου, 
ἴπ οοῃθγτηδίζοι οὗ [86 νἱονν ὑπὺ 1110 ΘΙ ρΒϑδίζίηρ, οὗ [686 ἔτγο ἔδβίλναἹβ, ρδγι ου αὺὶν ἴῃ [89 
δι ημδύϊοη οὗ ἰμ6 ὅθ ν8 ᾿ἰνίησ ἱπ Εργρὶ, νγὰβ [8.6 ῥγίμοίραὶ δίῃ οὗ ουῦ ποὺ ἴῃ 118 ρῥγϑβθηΐ 
ἴοσιι. 

Ἡἱὐδιογὶςαἱὶ Ἡγογνίλ. 

ὙΠΟ ΕἸγβὶ δῃὰ βοοοπὰ Βοοῖκβ οὗ [6 Μδοοδῦθθβ ϑῆον. πὸ ἀθρθπάθῃποθ οὔ Οὴ6 8ΠοῖἘ 6" (80 
τοδί ΟΥἾΕ108 ἀραίπβι ΗΖ, Ο΄ὁδολίολίο, ἰϊ. 415), ἀπὰ ΔΙ ΓΒΟΌΡ ἔογ ἃ ραγὶ οὗ 86 ρογίοα υϑ οὶ 
ΚΟΥ͂ ΠΟΥΟΡ ἰγανοσϑίηρσ ἴΠπ6 βϑηθ ρῥδίῃ δπὰ δϑηη)]ησ, ἴῃ σΘΠΘΓΆΙ, [ἢ 6 βδπιθ ϑνθηΐῖβ, ἱμεὶν ἀἱξ- 
ἔογθποθβ Ὀοΐὰ ἰπ [86 ογάθὺ δῃὰ ἔογπι οἵ (μϑὶγ βίδιθιπθηΐβ, δΓ6 ΨΥῪ τδτκοὰ. ΕἼΟΙα οὔ δρ. 11]. 
-- σΒοσο [88 Ὀτγθβοηῦ ὈΟΟΚ ρΓΟρΡΟΥΪΥ ὈΘοΐΠΒ --- ἴο ἷν, 6, ἐδ 15, ἔογ [86 τηοβὺ ραγῦ, [86 ΟὨΪΥ ΒΟΌΓΟΘ 
οἵ ἱπξογπιδίίοη οοποογηΐηρ ἴΠ6 ονθηῖϑ οὗ τ ΒΙΟἢ ἰὉ ὑγοδίβ. ΤῊ 8 ἱποϊαάθ8, μοσσθυοῦ, ἃ ροσὶοὰ οὗ 
ΟΠΪΥ 8 ΥΟΆΓ ΟΥ ὑνγο. ΕἾΟπι 'Υ. 7 ἴο νἱϊ. 42, [6 Παυγϑϊνα ΘΟΥΓΕΒΡΟΙ 8 ἴῃ 108 πηδίη οὐ] π68 τ ἢ 
ἴπδι οὗ 1 Μίδος. ἱ. 10-64, δηα, πὶ βοπι δχοορίίοηβ, πιὶσῃξ Ὀ6 γϑοοίνθα 848 Ὀυῦ δποίμοΥ θῃ- 
Ἰαγσθα δηὰ, οἱ {86 Μ|}}0]6, ὑο θυ δΌΪΥ ὑγυβύσουι αν Αἰβίοσυ οὗ (80 βΆπι6 θυθηΐϊβ. Τμδ γοργαβθηίδ- 
ἴἴοη, ἴον ἰπβίδηοθ, {μπδὺ Αποοοδυβ ΠΥ. ΕΡΊΡΒΔΏ6Β '᾿γἃ8 ρῥγαβθηῦ δὺ [π6 τηλυ τ ἀοπβ πηοπίϊοηοα 
ἴῺ ΟἾΔΡ. νἱΐ., τυυδί Ὀ6 τασαγαάθαὰ 8ἃ8 ἔδίβθ δῃᾶὰ ἱπογθάϊθὶβ (οἴ. Οὐηι., ἐπ ἰοο.). Βαϊ ΟΥΒΟΥ δβίδίθ- 
τοϑηϑ σοησογηΐηρ [818 Τα] 1 Οἢ (ἢ 6 ργϑβοηῦ ποῦ οοηΐδίηβ δηὰ ψ μΐοἢ ΔΓ ποῖ ἴο 6 ἔουπα ἴῃ 
1μ0 ΕἸγοῦ Βοοῖ, ἃγθ ὀοῃμβστηβα ὈΥ ἙσΟὨ ΘΙ ΡρΟΥδηΘΟυΒ ρῥγοΐϑηβ Ὠἰδίογυ (εἶ. ἷν. 21; ν. 1). ΤῈῈΘ γὸ- 
τοδί ηἀον οὗ [86 σοῦ (ν]}}.--χν.) 18, ἴῃ ἣν ῬΓϊποῖρδὶ ἔθαύυσθβ, ῬΆγδ 1161 πιὰ (μ6 ἰδίου οὗ 1 
Μδοο. ἰἰϊ.--νἱῖ. Βαῦ {818 Θδῃ ΟὨΪΥ ὍΘ βία ἴῃ [λ6 τηοϑί σϑηθσαὶ βθῆ86. [}ἡ ἀθίβὶ]β, [η6 δοσουηῖβ 
αἰ ν ποῦ ΟὨΪῪ 88 1ῦ γοβϑρθοῖϑ σσᾶϑὺ δηᾶ ἔογι, Ὀυϊ ἰῃθ Θβϑβθηταὶ σοηΐθη 8 δηὶ βἰαιθπχοηΐβ οὗ ἔδοϊ 
ἴο Β ἢ 84 ἀσρτοο ἐπδὺ 8}1} δὐϊθιρίϑ [0 Βαγπιοπίζα ἴΠ6 ἔνγο βᾶυθ Ὀθθῃ ἈΪ Πόσο ψἱτπουΐ βιιοοθ88. 
Αϑ5 δὴ 1Πυβιγδθύοιῃ οὗ [Π6 βεαθθποθ ἰῃ πο αἰ ογθηῦ ονθηῖδ ἃ δεῖ θ ἴῃ {86 ὑνο ὈΟΟΚΒ 
τονε ἴο Θ80ἢ} Οἰεῦ, 186 (οἸ]ονίησ [8016 τῇδ 6 ΒεΙρἔμ]: --- 

1 Νδοο 2 Μλοο. 

ν1.--ἶν. 27. Υἶ. 1-8ὅ. ΕἾἶγβιὶ θαι] οὗ ᾿υἀὰ8 ἀραϊπδὺ (86 ϑ'γτίαηδ δηὰ ἰδ νἱοίοσγ οὐοῦ Νίοδηοι 
διὰ ἀογρίδβ. 

ἧν. 238-8ὅ χὶ, 1-.19. Ὗγεν πὶ 1,5 5ἰακ. 
χὶ. 18.-38. Ηἰδ ἐγοαῖυ οἵ ρϑδοθ ὙΠ ἢ ἐ86 68. 

ἷν. 806-61. Σ. 1-8. ΟἸεαδπδίηρ οἵ ἐδ Τεηρίθ. 
γν. χ, 10.328 ἃ χί!. γαῖ οἵ υάδε δρδίηδι τπ6 [ἀυτηθθδηβ. 
Υἱ. 1--16. ἶχ. 1.29. Ῥεδίι οἵ Απιοοδυβ Ερὶρμδηθε. 
Υἱ. 11.690. χ Οδιηραίμηῃ οὗ Ευραίονς δηὰ [,γεῖδ8 δραίῃδι δυάδα δηὰ [80 ἰσϑδαῖγ οὗ 

ῬοδΟΘ. 
νἱΐ. χἶν.--σν. γος υπᾶοῦ Πεμηοίσίυβ ὑπ] {Π6 ἀοδίῃ οὗ Νίοδδοσ. 

Τόσο οδη Ὀ6 θαΐ Ο.6 δῆβνγου σίνθη ἴο [886 αυθδδιΐοη ποι οὗ {π6 ἔνο θοοκβ, ἰῃ [86 6886 οὗ 
ἱστθοομῃο 4 0]6 αἰβογορϑηςῖθβ, 18 ἴο 06 ζο]] οσθὰ. [0 48 νἱγίυ δ! θθθη δἰγοδαυ ρίνθῃ ἰπ ΟἿγ ργθ- 
ψίουθ ομαγβοίοσίζαιίίοη οἵ [86 ΕἾ γϑὲ Βοοῖς δπὰ ἴῃ (6 δἰδιθπιθηὺ τηδάθ δῦονο οὗ [86 οὐνίουβ βρίγὶῦ 



δδ4 ΤῊΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

8π4 δἰῃη οὗ (μ6 ργεβϑθηΐ ὁη6. ϑοπιθ ΘΧϑ 0 ]68 οὗ βυσἢ ἀἰβοΓ ρΡΆ οἷο 8 δΥ Ὀ6 ποίἰοο. Αοεοτὰ- 
ἴῃς ἴο 1 Μδοο. ἱν. 28-8δ, [86 δ γγίδη φθῆθγαὶ, [γ8188, ἰηνδάοα Ψυάεα ὈΥ τὺ οὗ ΪΔυτι8, δυά 
τγὰ8 ἀοίδαιθα Ὀγ 9.188 Μδοοδῦθευθβ δ Βοίμβυσα. [,γβίδϑ, ἱμογθῦροη, γοιγοὰ ἴο Αποςν ἴο 
ῬΓΘΡΑΓΘ ἴον ἃ βθοοηὰ δϑιηραῖϊψη. ΤὨΪ8 τ1ἴδ8 Ὀθέογθ [86 ἄθαὶὰ οὗ Απιίοσμυβ Ερίρβδηθα. ΤῈΘ 
δοοοηα Βοοκ οὗ Μϑοοδῦθθβ αἰ8ὸ βρθδκβ οἵ ἃ ἀβέδαί οἵ 1,γ8ϊ85 δ Βεοίμβαγα (χί.), πὶ ρυῖβ ἱξ 
ὑπᾶὰον [86 τοῖρτι οὗ Αηθοοπυν ΕΘρδίοῦ δηα πλᾶκαβ 0 τιθηθοη οὗ [͵8 σοῆθγαὶ αἵ 4}1, υπῈ}} 186 
δοοθδββίοῃ οὗ Επρδίον ἰοὸ {86 [σοῦ (χ. 11). ΒοΙὰ ὈΟΟΚΒ βρθδκ οὗ δοῦπον ἰηνδδίοη οὗ πᾶε8 
Ὀγ Πωγδῖδδ, αηάθν [86 βΒΆπ|6 τυΐονῦ (1 Μδοο. νἱ. 17-ὅθ; 2 Μδοο. χὶϊ!. 9 61.), ἴῃ πο ἢ ἢ6 88 δ8ο- 
οοβδία!, μανὶπρ ροββϑβαθα Ὠϊπηβοὶέ οἵ [86 βιγο:σμοϊὰ, Βεοίμδυσα. Ηδηρο, οὔθ οὗ ὑπο {πϑοτίοα 
8ΘΘΠ18 ἴ0 ὍΘ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ : ΘΟΙΌΠ6Γ ἰογ6 6 Γ ἴΠγΘ οδηιραίστι οὗ 1 γ5ἷ88, ὁη6 οὗ ψὩΐοἢ, δηὰ ἃ αϊ- 
ἔογθηῦ οἢ6, Ῥγ1ἃὁ8 ομἰτοἃ ΟΥ̓ ΘΟ οὗ (86 ὈΟΟΙΒ, οΥ [6 ϑϑοοπα Βοοὶς ἢδ8 ηινβρίαοϑὰ 6 οὔθ 
ΒΡοΐκθῃ οὗ ἰῃ {86 ΕἸγβὺ 88 μβανίπρ οσσυγτοαὰ ὑπάδὺ Απεοομυβ Ερίρμδηθβ. Αηὰ Ὀοίνθθη ἐμ680 
ὕπνο δἰυθγπδίίνθβ Ὠ0 σδπάϊα πιϊηα οδῃ Μ6}} μϑαϊξαίθ υβθῃ, ἴῃ δορηθοοι τῖτὰ [86 ΒΙσα]ν ἰσακί- 
ὙΟΡΊΠΥ ΟΒδγδοίον οὗ [86 ΕἾἶγει Βοοῖκ, {8π6 οἰγουμηβίβησοβ οὗ ἴπ6 6896 ἃΓ6 οοηῃεϊἀογοὰ ἰπ ἀοίαὶ!. 

Αραΐπ, δοοογαΐπρ ἴὸ 1 Μβοο. ν., θούπθοη ἴ86 οἰθαπβίηρ οὗ (6 ὕθπιρ]Ὲ δηὰ (π6 ἀδαι οὗ 
Απὔοοδυβ Ερίρμδηθδ ὑπΠοχ6 ὝΟΓΘ οαιαραῖσηβ ὑπάθγίδκθη ὈΥ Ψυ.286 Μδοοδῦθθυβ δσαϊηϑὲ τ; 
οὶ σογίηρ, ϑαίθ ρΡΘΟρἑὶθ8, 8Πηα αἷδοὸ δρδίηδβί 6 ϑιυγίδη σϑῆογδὶ Τἰοίμθυβ, [ἢ [6 βοοοπὰ 
Βοοῖκ, οὐ (86 ΘΟὨΙΓΑΓΥ, ὕΠ686 δυθηΐθ ΔΥῸ βαραγδαῖθα ὈΥ 86 ἤγϑθϊ οδπιραίρῃ οὗ [ γεῖδβ (2 Μδος. 
ψἱ, 80, χ. 14-39, ἀπά χΙ!, 2-4ὅ), δὰ δύο ἀθβουϊ θὰ 8ὸ αἰ θγθαΟγ ὑπαὶ [ΒΟΥ απ βοϑγοοὶγ Ὀ6 
ἰἀοπ ἤθε 88 [86 βᾶπ|86. [10 ἔδοΐ, ἰῃ {86 Ἰαίι6Γ ραγὺ οὗ ἰμ8ὸ ὕοοῖκ, {π6 τᾶν 8 βαϊὰ ἴο ᾶνα Ὀθϑη 
οϑυτὶθὰ οἢ αρδίηβί 8 ϑυτίδη ἰθδάθσ, πο, 85 1 νου ὰ ἀρρθᾶγ, δὰ Ὀθθῃ ρῥγονίουβὶν Κι θὰ (χ. 
87, χὶὶ. 10, 18, 21). Αραίῃ, δὖ ἰχ. 29, ῬΒἢἿΡ 18 [δ] 86 }γ δῃηὰ δοβυγαϊγ τορσγοδϑοπιθα 885 ἰοανίησ 
διἷ8 οττῃ ἔγίθη νυ ἀγπιν, ἱπιπηϑα δύο! Υ δέζν 86 ἀθδιῃ οὗ Απιϊοοδυβ Ερίρμβηθθ, Ἀπὰ ἰακίηρ τεῖ- 

, ὕρ6 τὴ Ριοίοαγ ΡΙ]ουλοῖον ἴῃ Εργρί. Ηδτγὸ δηὰ ἴδογο, ἴοο (χ. 11, χὶ. 14, 18 ζ.), Δποοδυ 
Ἐπρδίον ἰδ βΒρόκθϑῃ οὗ ἰῃ διιο 8 ἯΔΥ 88 ὑο ρῖνθ [86 ἱπιργθϑϑίοῃ ὑμαὺ (86 δυΐδμος νγδδ αυΐτθ ἱστιο- 
τϑηῦ οὗ Π6 ἔδοϊ ὑμδὺ ἢ6 88 βωρὶν ἃ θΟΥ οὗ ηἷπθ γϑϑγβ οἢ 118 δοοϑβδίοῃ ἰο ἴμ0 ἔἤσοῦθ. Μοδὲ 
᾿ἱπργο 80 ]6, 8180, 18. (Π6 βιδίθηιθηῦ, ἐουπὰ δὺ χὶΐ. ὃ--1, σοποογπίηρ (Π6 ἀτονηΐηρ οὗ ἐδὸ 768 ὉΥ͂ 
[86 ἱμδὈϊιδηῖδ οὗ Φορρϑ, δῃὰ δἰπιοβὲ ϑαυδὶ]ν 8ο, [86 το δίΐουβ ἀθϑουί θα 86 οχίδιηρ Ὀθένθθ Νὶ- 
οδΟΥ δηὰ Ψυά88 (χὶν. 24 Η.). Απὰ ἤμδ]]υ, [86 ἔογίγοθα δὲ 9 γυβδ θη γ88 ποῖ ἴῃ ρμοβϑϑεαείοῃ οὗ 
[86 56 »8 δὶ [86 {{π|6 οὗ ΝΙοΔΠΟΥ᾽ 8 ἀθϑίὰ (οἴ. χν. 81, 85, Ὑῖ 1 Μδος. χὶϊ!, 49--51), ΔΙΙΠου σὴ ΟΌΣ 
δυίμον νυ ἀθ Ὁ} ΒΌρροΒοΒ ἰμαὺ ἰῦ 88. Νον, ἴογ [686 νϑυῖουβ δηδοβγοηίδιῃβ δηὰ ἰδίογιοδὶ 
Ὀ]απάογθ, δπᾶ οὔμογβ σι ἱοῖ ποὺ Ὀ6 ταϑη!Ποηθά, ἰδ 1β ἐπιροβϑὶ 6 ἴο πὰ [86 βδιια στουπὰ 88 
Μ6 δ8Υ6 ΔΙγεδαγ σίνθη δῦονα ἴον [Π6 τηϊβρίδοίηρ οὗ [86 ἀδῦθ οὗ {μ|6 Θοῃβοοσϑίίου οὗ {16 ἴδιιρίθ, 
αἴϊοσ (6 ἀθδίδ οἱ Απίίόοομυδ ΕρΊρμϑηθθ, ἱμαῦ 18, γῃοιογίςαὶ οοπμδιἀθγαϊδουβ. ΟΥΒ Σὺ ρϑοῦϊασ- 
ἰ(ἦο8 οὗ 186 Ὀοοὶς, Βονγονοῦ, ταῖρῦ 6 ἰμ8 Ἔχρ  αἰποαῇ (πουρῃ, οὗ σοῦγδα, ποῖ ἰυδιδοα. Ἐς 
ἰηϑίδπορ: (86 οὈνϊοῦεῖν οχαρρογαῖθα δοοουηῦ οὗ (86 τηδυίγταουιδ γοοογάσϑιὶ ἰη νἱ. 18 ἰο νυἱῖ. 43: 
[86 ἔ4]86 βϑἰδίθιασθηῦ δοῃοθῃίης [86 ρἷδοθ δηὰ τβπηοῦ οὗ [86 ἄσϑβι οὗ Αροομυβ Ερίρῃδηδδ 
(.χ.) ; [δ ἱπογθα 0]6 οἰγουτηϑίδηςαδθ οοπηθοίθα τ [6 βυϊοίάα οἵ Βαζὶβ (χῖν. 87 8); δὰ τὯθ 
ἔδοι [Πδὺ 116 τΓΙΌΟΣ βου 068 ἴῃ δἰ ποῦ ΘΥΘΓῪ ἰπδίδηοθ δΌ0 ἢ ἐτπηθηβα ὨυμηῦογΒ ἤο ἴδ6 Ποβιῖ]θ 
ΔΥμΐθδ δη Δ] ]ονγβ θα δὴ ἱποοηβ᾽ ἀθγϑ] βὶΖα ἴο ἐμαί οἵ ἴδ ον (νἰϊ. 34, 80; χ. 28, 81 ; χὶ. 
11; χὶϊ. 19: χν. 27). [1 18, ἱπάθϑά, ποΐ 8 κἰϑίοσυ πίονι 8 δἰϊθιηρίθα ἰῃ οον ποῦῖκ, Ὀαϊ ἃ γγαῦη- 
ἴῃ 8ηὴ6 δὴ δρρΘᾺΪ ἰοὸ π6 ἴογοβ οὗ ψ  οἢ [86 σὨτοηίοϊοβ οὗ [6 Μαοοδθθθδῃ ογδ δ΄θ τὩϑα6 ἴὸ 
σοηιγϊθυῦθ 88 ἔϑν 88 ροββί Ὁ]6, δῃαὰ θυθὴ Ὀαγοῃᾶ {}18, Βυδιηλε οα ἴο Δ ΘΧΊΥΔΟΓαΪΏΔΡΥ διποσηὶ οὗ 
ΘΩΪΑΓρϑιοηῦ, ἔδινα ΣῪ ΟΥΠδιηθηΐδίϊοῃ δηὰ αἰβίογίομ, ἃ8 Μ6]}} 88, ὩὨΟῪ δηὰ ἴμθη, ἴο βοῖιαὶ ἔβ]δἰ- 
βοδίοη. “υδβῦ ὙΠΘΓΘ (ἢ 6 ΤΘΒΡΟΠΒΙ ΙΓ ἔῸΓ ΘΓΓῸΓ ἰῃ ρΑΓΘΌΪΑΓ ϑιαύθηχθηῦβ 1168, ἰΌ 18 ποὺ Δ΄ σα 8 
80 ΘΑΒΥ ἴο ἀθοοίάθ. Οηδ τηΐσῃῦ 6 ραγάοποά, Βογονοσ, ἔοὺγ αβϑιιμιΐηρ [μὲ δοῖμθ ραγί οὗ ἴδ, δὲ 
Ἰοαβί, 'β ΘΠ γρΘΘΌ]6 ἴο {16 δορί ἰοπλΖοῦ, ὙῸ 86ῖ8 ουὖῦ τὶ [86 ροβίνο ἀφοϊαγαϊΐοη ἐμαὶ ἢ6 
88}4}} τηαῖκθ ὕπ6 Θηἰογίδἰητηθηΐ οὗ ἷ8 γοδάθυβ ἰδ ρυϊηοῖραὶ δἰ (ἰϊ. 24-82). [0 τἸὴδᾶγ δ6 ἔστ ἴῃ 
[86 τηδίῃ, [δῦ 18 ἔδυ} 5 ἀγὸ [2086 οὗ οὔθ “ὁ ὙΠῸ ἰπίογργοίθ Ὠ ΒίογΥ 0 βυρρογὶ ἰ8 ὀδῦβα υδίμοῦ 
1Βδὴ οπα 0 ἔ8]814.68 118 βυϊθβίδῃπος."" (ΟΥ̓ δβίςοίϊ, ἰὰ 88 ΒιὉ. Τὶςί., 8. νυ.) 58.111, ἰδὲ 
[ΠΟΓΘ ΓΘ 8016 ἰηδίδῃς68 οὗ ἃ βυδίδη(α]ὶ [651 Ποαιίοη,, οουἹὰ παγάϊγ δ6 ἀεηϊοά, 

Τὸ πιᾶκθ ἃ σοσκ ἴσαθ ἰπ βυϊβίδηοθ, ἱμουρ ΒΙσὮ]γΥ θαι θ6}} 186 ἃ ἴῃ ἔογτη, 18 δὲ 1468] τ ἢ 

ἸΏΔΗΥ ὙΓΙΟΓΒ ἤΔΥ͂Θ βοὺ Ὀθέογο ἴθθπι, Ὀυῦ ἔσνγ, ῬΓΟΌΘΌΪΥ, ὉΠᾺῸΣ οἰγουϊηδίαδποοβ 1658 ἔδυόγαθὶα ἕο 
ΒΌΘΟΘΒΒ ἰδ [86 ργεβθηΐ οὔθ. 186 βίσεησία οὗ (Π6 ρο! ἶσα] δηἃ τθογ8] ουγγθηῖ οα ν ϊο μ6 
8 ῬΟΓΠΘ Ἀπ δρδίηβί συ βοἢ} ΒΘ πιδίκθβ, Ὁ βῃουὰ βθθῆι, ὯῸ βϑίσυσῃθ, ἰ8 ουθῦν ΜΏΘΓῈ Ἀρραγθηῖϊ. 
Ὑμαὶ ἴον [86 τηοβί ραγὶ ἰξ ϑοὺ ἴω {μ6 τίφιιε ἀϊγθοίζοη τηδῪ Ὀ6 δα οὰ, πιϊμοαὶ ἀδηγίην 118 
ῬΟΥΘΓ ἴο Βῆδρθ 811} μαῦ οδιπθ ἴῃ οοηϊδοῖ πίῖ ἰς. Νον ἰδ βδονγβ ἰΐββὶξ ἰπ {86 οοπέθηιριαουθδ 
Θρ "μοῦ μι οἢ ἄγ μοαροά οἱ [86 Ορργδϑϑοσβ οὗ [βγϑϑὶ (ἰν. 1, 19; υ. 9; νἱϊ. 84, 86; ἰχ, 8, 18: 



ΤῊΞ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΑΟΟΘΑΒΕΕΒ. δδδ 

ΧΙὶ. 8δ; ΧΙ, 4; χὶν. 27; χν. 82); δπὰ πον, ἰπ [86 ρῥδιβοίίο, δἰτοοβ ραββίομῃαίθ ουϊθαγβὶβ οὗ 
Ἰχηίδ πίβειοη ΟΥ̓ ὑ86 πιὶβοσίθϑ ὑπ. αν θ οοιλθ ὑροὰ ἴδοι (ἰἰϊ. 1δὅ-52). Βαΐ αοὰ πουϊὰ πον σ 
βυ ον (86 ᾿πδοΐθηοθ οὗ {89 ΘΠΘΙΩΥ ἴο 0 πδραθιαιθα (σἱϊ. 87). Ηδ δὲ δὰ οομιρο!]θὰ τϑηΥ 
ἴο ἤεο ἔχοιμι {μϑὶγ πδίϊνθ ἰαπὰ ἔοσ οοῃβοΐθησθ᾽ βαῖζ βμοι!ὰ Ὀθοοπια δὲ 1δϑὺ Ηἰμγβοὶξ ἃ πγοϊοβοα 
ΘΧ]6 (ν. 9). Ηδ ἰδδῦ μιδὰ ρυΐ οὔδμθῦθ ἴο Ἰογίαγθ ὁπ δοοουπῖ οὗ {μοῖν το]σίοι, τουδὶ Ὀ6 πιδὰθ 
Βπηδ6 .  ὕο Ἔχρεογίθηοθ Π6 ρϑῆρβ οὗ ᾿μβυβογαθ!]θ ρου (ἰχ. ὅ). ΤῊΘ ἰσἰῆσσ τὐϊ [6 608]8 οὗ 
116 ΒΟΙΥ δ᾽ δν 080} ἤπηαβ δἱ ἰϑδί, διηϊάδὺ σ]ονσίης 6ο818, μἷβ οσσὰ ἀγθδάξι] ἀθδίι (χὶϊ!. 8). ΤῈΘ 
μαπὰ ὑπδὺ νγᾶϑ βίγοίομθᾶ ουΐ ἱη Ομ] ]θασθ ασαίμδὶ (86 ἰοιρ]ο οὗ αοα, ντᾶβ θοῦ Ἰοὴσ βιηξϊίθῃ 
ἔτοτα 6 Ὀοάγ, δηὰ {86 ἰοηρσαθ {μα υἱλογοὰ ὈΪΔΒρ Θμλῖθ8 ἀραἰηδὺ [Π6 βδίωθ, οαῦ οαἱ (χν. 82 .). 
ΤΟ Θηθπλῖθθ οὗ ἀοα δπὰ ιΐβ ρθορὶθ ἃγὸ δοιιρϑὶϊοὰ Ὀγ (λ6 Ὀἱξίογοϑί Ἔχροσίθηςθ ἰο οοπἔθϑϑ ἐμ 
Ρονοῦ οὗ Ηΐπὶ σβομ ὕπο γ ἢδα ἀδδβρίβθα, πὰ [ὁ πηᾶκο ροοᾶ {μδὺ Ἡΐομ [ΒΟΥ μδά αὐνθηιριεα το 
ἀοβίγου (ἴ1ϊ. 88; νἱϊϊ!. 86; ἰχ. 17; χί. 18). Ὑογθ ἰβ ποιηΐπρ, ἴῃ ἔδοῦ, ἰοο στϑδϑῦ οὐ ἴοο βίγϑῃηρθ 
ἴον αοἀὰ ἴο ἀο, ἰπ οτᾶθγ, ἰὰ {86 δηὰ, ἴο ἀδ]ῖνοῦ “ὁ 8 ρογοι ᾽᾽ (χίν. 15), στοῦ, ἴογ ἃ 1116 
Ὑ}116, ου δοοουηῦ οὗ [Π6]Ὁ βίῃβ, 89 ουἹὰ οβδβίΐθβο δῃᾷὰ οοστθοῖ. [Ι͂ἢ0 (86 τηϊάϑὺ οὗ ΒΟΙῪ δο- 
ἰοϑύδα 8.168, [ΤΟΟΡ8 οὗ δηρ6}8 ἀρρθδγ δῃὰ αἰβοοιηῆι πὴ ᾿σῃυπέησβ (6 οοηδάρηϊ ἔοο (χ. 29 ἔ. ; 
ςἔ. χὶ. 18). Ηογβοβ νι “ὁ τουτὶ 0] 6 τί άθγ ᾽᾿ Ομᾶυρο ὕρο [8086 γἘῸ δηΐον πὶ βϑου ]θρίουβ 
Ῥύγροϑο ἰπίο [89 βδογϑὰ ργϑοίϊποίβ οὗ (86 ἔθιαρ]ο (ἰϊϊ. 28-40). Ὠγοϑα αὶ ρογίθηϊβ πῃ [6 βἰκίθϑ, 
" ΠΌΟΡΒ οὗ Βογζβϑιίθῃ ἴῃ ΔΥΓΑΥ ,᾽᾽ (86 ““ βιδκίηρ οὗ δ.ν1610.5,᾽ ““ ἀγανεΐηρ οὗ βιυογὰβ,᾽" δηὰ “" ρ]ϊῦ- 
ἰὲ Ὁ οἵ ροϊάδη ογῃδιιθηῦβ," 8.Θ Τοϑθ ῥὈΓΘΟΌΓΒΟΙΒ οὗ ἃ δοίης οΥἱ] (ν. 2 ζ.), δῃὰ οἵδ ΘΑΌΔΙΙΥ 
ἸΠΔΥ Θ]Ο.8 Ρογίθηϊβ δ᾽ 5.81Ζ6 [8 δὰ. Ψυᾶδ8 Μδοοδῦθοιβ, Οἢ οὔθ Οσοδδβίοῃ, 8668 ἰῃ νἱϑίοῃ (89 
ΒοδτΥ «}6γαπιΐῖδἢ, ΒΟ ΓΔ Β68 ὐπι ἃ βιυογὰ οὗ ρμο]ὰ, τὶ} ῥσχομιΐβο οὗ οογίδίη νἱοίονυ (χν. 12--1θ). 
ἼΒογΘ Δ Γ6 ὯῸ πιΐγβϑοϊθϑ ἴῃ [86 ὈοΟΪΚ, Ὀαῦ ΟὨΪΥ ποπᾶδυβ. ΤῈ οοἰογίηρ οὗ ΒρΡΘΓΠΘΙΌΓΑ]ἴδτα ΜΈΙΟᾺ 
ἦς τϑοθῖνθϑ 18 8ἃ8 ἴδ τοιϊουθα ἔγοιῃ ὑμαὺ ρῥϑου αν ἴο (86 ΟἸἹὰ Τοδβιδιηθηῦ ἃ8 ἷ8 [8 Ηἰβίοτγ ἴῃ 
Οἶδοὺ σοδροοῖὶβ, Ῥγονίάθποθ ΔΡΡΘΆΓΒ ἨῸ Ἰοηρσον 88 αοἀ᾽ 5 ρσονΐάβηοθ, Ὀαδ τηδη᾽ 8, ϑΒηδροα Ὁγ δ 
ἩΠΈ68 δη ἃ σονογηθα ὈΥ ἰδ οδργίοθθ. 1η ἐβοτί, ὍΘ Δ͵’Θ ΒΘΓΘ ὯΟ ἰΟΏΚΘΓ ἴῃ [816 τϑδ]ηὶ οὗ δοίυδὶ 
διἰβύοτγ, θυϊ δνθ οοτλ6 ἴο0 ἐμαὺ Ὀογάογ- δὰ τ μογοὸ [86 δοίυδ] δὰ [86 1468] ταϊηρὶθ ἰπ δὴ δἰοϑὲ 
ἱπαϊαιλ συ 8016 οοηξαδίοη. 

Βυΐ 186 ρῥγϑβϑηῦ θοΟῸΚ 18 ποῖ, οὐ (8ΐβ δοοουηΐξ, ἴο Ὀ6 τοχασγάθα 88 ΘΩ ΓΟ πὶιπουὺ ἰδίοτὶοαὶ 
σοῦ. ὉΤὨΘ ΟΠ ΔΕ ἰδ, ἴῃ ζϑῆθγδὶ, ΘΑ ΘΙ Ϊγ ΓΘΟΟΖΏΐἾΖΒΌΪ6 88 δυο ἢ. [0 ἰβ οὐΐθῃ ροβδβὶ Ὁ]6 ἴο δϑοσίθϑ 
8 Ὀκεῖ8 οὗ (στα ἰ0 [Π6 Ἰοροηὰβ ἡ μίο, ἱῃ (μοῖρ ἀθίδι]8, ἃγθ {6 τποϑὺ ἕϑποί Ὁ} ττοῦρῃι ἀρ. 
Ϊῃ ποὺ ἃ ἔδν ἱπιροτίδηϊ ρμοΐπίδ ἰδ αρτθοβ ψῖ} [80 ΕἾτοὶ Βοοῖ, ποῖ ἰθ τη ἢ ἴο ἰΐ8 ογϑαϊξ, βίηοθ 
186 ὕνο, 88 Ὑὸ δυο δτδαυ ποοθα, πηυδὺ ἢανθ Ὀθθη οὗ ψ ΒΟ] ἱπἀοροηάοηΐ οτὶρσίη, (ΟἹ, ἱν.- 
Υἱ. 10, σὶῖἢ 1 Μδοο. 1. 10-64.) [Ι᾿ ἀρτθα8, 8180, ἴῃ ΒΟΥ ΓᾺ] οἰθασ ἰπβίδησοθ, Μ1Γ} Ψοβορμυδ, τῆ 
δΘΘΙΙΒ ΠΟΥΘΡ [0 δνθ Ββόονη δοαυδίηΐδηοθ τὶ ἰΐ, δηὰ ὑπαὶ, ἴῃ ρϑγίίουϊαγβ οὗ ποθὴ [Π6 ΕἸγϑὶ 
ΒΟΟΚ τη8θ8 0 τηθηϊϊοη. (ἷν., νυἱ. 21 χὶϊὶ. 8-8 ; χὶν. 1. ΟἹ. Φοβθρδυβ, Απίΐᾳ., χὶϊ., χὶι.) 
Μογϑονϑυ, ἰῇ ΒοΠη6 ᾿πδίβῃςοο8 οὗ τηῖποῦ αἰ ἕογθηςα ἔγοσι [Π18 76 188 εἰβίοσίδη, [86 ργϑαρπῦ ποὺ 
Β66)8 ἴο Βαύο ἴδ86 ὈαιίοΣ οἰαὶπὶ ἴο γυβύνγου 688. 

εϊσίοιια ΟὟαγαοίον. 

Ἧ76 ἢδνθ ΔΙΥθδαυ δ] υἀρά ἰο (Π6 ἀφοϊάἀθα τε] σίου οδϑὺ οὗ [86 ῥγϑβοηῖὶ πογῖὶς, θη οοπιραγοά 
ὙΠ} [86 ΕἾσει Βοοκ οὗ Μδοοβδῦβθβ, δῃὰ ἴὸ {16 ἔδοὶ [Ππαὶ {115 18 δοπῃθιέηρ πλογο ἰμδῃ ἃ ταϑίοῦ 
οὗ β'ηρ]ς οο]οσγίηρ, --- (παῦ Ὁ Βῆονβ, ἰμάἀοθα, ἃ ροβ ἶνθ ροϊθανίς δπὰ ἀορηιαίϊα ὑθπάθηου δαὰ 
δἰπὶ {πγουσμοαί. Νοιδίηρ, 18 ἔθγο Ἰϑἔϊ, 88 ἴῃ {16 ΕἾγει ΒΟΟΚ, ἴο τηᾶῖθ ἰΐβ οσὴ ᾿πργοϑδίοη; 
δυθυγεΐηρ 18 ἰη ογργοιθα, δπὰ ομόνδἢ ἰτη86]ξ βθθιμβ δοπιϑίΐπιθϑ ὑο Ὀ6 υδοὰ δ᾽ ΠΡ} ἴο βού οδὲ 
δα ΘηοΟΥῸ 6 ῥγονδιϊην (μοοϊορίοαὶ σοῃοορίίοηβ. [Ιἢ 1 Μδοοδῦθθβ ἴθ ὑϑγῦν ἤδη οὗ ἀοὰ ἰ8 
Ἰοξθ ἀπβρόῖκθα, μοτο ἐὺ 18 ἔγθοὶυ υϑοὰά. Βθνδγὰβ δηα ρυῃἰβυθηῦβ ἀγθ δρρογίἰομθα δοοογάϊηρ 
ἴο ἃ ἤχοα ογὔάον οὗ ργονϊάθῃποθ, ψὨϊο ἢ 88 [ἰτ016 ουθυίοοκα [86 σονθηδηῦ ρθορὶθ 88 ἐὺ Βρδγθβδ 
(ῃοδθ το δζὸ Βοβίϊϊθ ἴο ἴθπ|. ΤῈ νον, Βουον ΟΡ, ἰβ ΘΥΘΓΥ ΒΘΙΘ 8} ΟΧίΘσηδὶ δηὰ βυρογῆοίδὶ 
Οη86. [Ὁ ὭΘΥΘΙ σἶϑοδ (0 ἴῃ Ἰονοὶ οὗ {86 Εἰχθοῦ βρὶ για] 0868 οὗ ἰσουῦ]θ, βυ ἢ 88 ομδυδοίθγΖϑϑ, 
ἴον ὀὁχδίρῖθ, ἴδ Βοοκ οὗ Φοῦ. Ἱπάφϑά, ἐμοσὸ 18 σοι ραγδίΐυϑυ 1016 ΘρΡΘΆ] ἴο ἔλθ ϑογίριασθβ 
ἴογ 186 βαρροτῖ οὗ ἀοοιχίηα. (Οἔ, 1 Μδοο. χὶϊ. 38.) ὙΤτδαϊθίοι, οα [}.8 ΘΟὨΈΓΆΓΥ, βθθιιβ 0 Βᾶγ0 
δἰγοδὰγ Ὀθχζυ ἰο {86 1ϊ8 υχϊπΐ, δηΐδθ, διὰ οαμητηΐη, τ 116 ἐμ6 νοΐοθ οὗ ΡΧΟΡΏΘΟΥ ἰθ βοατὰ θυθῦ 
ἸΏ ἑαίμιγ. ὙΠΟτο 18 ἢῸ ὀυϊάθηοθ οὗ 8 Μοβεϊδηΐϊο Βορθ διβοηρ [109 ρβορίθ. Α ψδιμογίηρ ἰο- 
ξοίμος ἔῃ Ῥαϊθβίϊηθ οὗ 41} [86 βοδιεύθγθα Ἰβγδοὶϊῖοβ οὗ (26 ϑαγίδι ἰδ (86 δοηθ οὗ Ὄχροοίδιίοῃ. 
Ἐγϑῃ [6 ἀοοίτίμα οἵ [86 τοδατγοοοι οὗ ἴμ6 ὈΟΔΥ͂, πο ἢ ἀρρθδγθ ἰπ δύο δυγρτίδίησ, ἀοδηϊῦο- 
Ὧ088 δη( 1 π688 (Υἱὶ. 86), δοθιιδ ποῦ [0 Βανὸ Ὀθθῃ ἀθνθὶορθα 88 τὸ πἰἰσῃῦ μανὸ ὀχρθοίθά, ἔσο 



δδ06 ΤΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

{868 Ἰδαῖον ρσορμοίίς ἱπυμπηδθύοηβ, θὰϊ ἴο Ὀ6 Ὀαδθᾶ σϑίμϑσ οἢ βοπὶθ γϑϑτθ ΓΠΘΟΓΥ οὗ 86 ἀϊνίης 
σοονθηβηΐ. 

1 Θεἶσον νγᾶ8 8016 ἱπ {π6 ΕἾγβί Βοοῖς ἰο πᾶ ονϊάθποθβ οὗ ἃ ϑδἀδάμποθδη ὑθηάθηου (566 ὕ᾽- 
ϑολτὴι, Ρ. 206 86.), Β6 Βδ8 81}}} τῆοτγο 80114 στουῃα ὑπᾶοῦ ἷβ ἔϑοϊ ἰπ ἀγζυίΐηρ [δ΄ ΠΟΓΘ τὰ Βδνα 
186 ποτ οὗ ἃ Ῥμαγίβθ οὗ {16 Ῥμδγίβοθθ Τμδὺ ἴπη6 ὑτο ὈΟΟΚΒ 86 ἩὶάοΪγ ἀΐνοσβο ἴῃ πρὶ γι 
δα αὐ 18 ουϊἀθηῦ σπου ; ἰπδὺ ἰδ γ ποῦ τσὶ ίθη, μοτσανοῦ, πὶ ροδινα δηϊδροηϊδβιϊο γεῖς- 
ΘΓΘΏΘΘ ἰο0 Θ8(ἢ ΟἴΠΟΥ, 88 }}18 οὐ ΒΌΡΡΟΒΘΒ, ἰῦ 18 ποῦ 80 θΆδῪ ἰο βδῆον. Τ8Ὲ αἰτυᾶς οὗ [86 
Βεοοπὰ Βοοῖς ἰοπαγὰ 116 ῥγίθβδν Μδοοδθεθδη ἤδη 8 αὐ δμοίΠῈ οπ6 ἔσοιῃ (μαὲ οἵ (}6 
Εἰγβί, “ιυἀκ8 ἤσυγαβ ργοπι πο Εγ, 10 18 ἴσαθ, Ὀυῦ ανοπ Ηἷβ Ὠοσοῖς θη 18 ραββθα ουὐδὺῦ ἴῃ 81:]|6 ῃς6, 
δηα τὸ ΒΟΑΡ ποίμίηρ οὗ {Π6 ἔδη}}}γ ᾿ἰποᾶρθ, (6 ἔαπἶγ ὕοπ, δηὰ [Π6 σοΥΥ οὗ [μ6 ἔδινε! Υ πδπιθ 
ἴῃ [26 Ἰαῦδυ {ἰπ|6. Α1.8 11{{16 ἤΟΠΟΥ 88 ροββί]6, 'π ἔδοί, 18 οοποθάθα δηυνβοσα ἴο 6 ὈΥΙΘΒΥ 
οΥγάον, {16 Ζϑαοκίιθβ. ΤΟΙ δ Κηθβ868 δηᾶ βίηβ, οπ ὑπ6 οἴμοὺ πδηᾶ, δὰ ραϊηϊθά ἴῃ {16 
ἀδαροβῦ οοϊοσβ (ἰν. 18,17). [Ὁ 18 ϑδβοη δηὰ Μοϑηβίδιυβ σῸ ἔοστῃ (}6 σΘη ΧΆ] ροΐηϊ οὗ {π6 δροδ- 
ἴδδΥ ἴο Βοδιῃθηΐβη). Νοῦ ἃ βἰπρὶθ ργίβϑὺ ἰδ τηθῃιοηθα διηοπρ ἴπ 6 πα θο Ὁ οὗ ἴμο56 ψἢο δβυδετεὰ 
ἰογίατο ἀηΐο ἀθδῖῃ ἔογ ὑμοὶν σο]ϊσίοη, Ὀὰὺ Ὁ τᾶ ὁπ οὗ “" (᾽6 ῥγὶποῖραὶ βουῖθδβ ᾽᾽ (νἹ]. 18 ΠΕ. 
ΟἿ, 1 Μδος. νυἱΐ. 12), τὸ τᾶβ {86 ἢγβι ἴο βίον 8 δῖ ἢ δηὰ οουγαρα βυροσίου ἴο 8}1 {πα ΚΙΠΟΥ 
ΤῊ 8]}1.6 σου] ἱηνοηὶ ἴο οὐθγοοιμο πο. Τΐβ ἴβ (86 πηογ σου δῦ]ο, δίμοθ 1ὲ 15 αυΐϊῖο οἴμοῦ- 
ἩΪΓΠ886 ἴῃ {πὸ Εουτλι Βοοῖκς οὗ Μδοοδῦθοβ, ὙΏΘΤΟ δία ὺ ΒΟΘΠ6Β 8ΓῸ ἀδβου δά. 

Βυι ραγυϊου ΑΥ]γ ἴῃ Πιΐ8 ἀοοίτὶ πα] ροδίτοη πα ἰ6δολιΐησβ ἀ068 ΟΣ δυΐμοῦ ὈΘΙΤΓΑΥ Ὠὶδ ραγίϊβδη 
Ἰοδῃΐηρβ. Ηθρτο ψὰ ηά πὸ δποουγαρριηθηΐ, 848 ἴῃ (η6 ΕἾγϑὶ Βοοῖκ,, ἰο ὀυθὴ {86 5] σι οδβὺ γοϊδχ- 
δίίοη 'η (86 ουαὐπγαγὰ Οὔβοσνδποο οὗ (86 βδοθδιη, Ὀ6 016 οἰγουτηβίδποοθβ Ὑμδὺ ΠΟΥ τὴδῪ (Υ. 2ὅ; 
νἱ. 11; Ὑἱ}. 26; χίΐ. 88: χν. 1). ϑοδιϊογεα {π|0κ, ὨΟΤΘΥΘΣ, 8ΓΘ ΔΏΡΘΙ ΔρΡρθδγδῇςθβ, βίδυι ]πρ 
ΜΟΠ6ΓΒ, ργορηῃθιίς νἱβίοηϑ, δὰ ΟἴμῸ δίθ αν ΓΐπρΒ το δίδιηρ 086 ποῦῖς ἃ8 ἱβογουσ! 
Ῥμδγίβαϊο. Απὰ ἴῃ ποιίμίηρ ἀο68 {π18 τῇογα οἰ ΘΑ ΥΪΥ ΔΡΡΘΆΡ (8 ἴῃ [8 ἰοδοβίηρ σοπσογπίηρ [88 
ἀοοίτίπθ οὗ [6 τοβυττοοϊίοη. ΤῊ ΔΟΓΌρίποβ8 τ ἢ οὶ Μγὸ ΓΘ ΠΟΓο δυδάθηϊγ, πὶ ουῦ ρῥγα- 
νἱοῦβ ργεραγδίίοη, Ὀγουρμῦ ἔδοθ ἴο ἔδοα σι ἴὉ ἴῃ ἃ οογίδίη ἀοστηδίίο σοπι ρθη 688 18, ἰπ ἔδοϊ, 
δἰτηοβὶ ϑίδυ!]ϊησ, 10 Βα8 [86 Δρρϑάγδθῃοθ, ᾿ζ σδηποῦ Ὀ6 ἀθηΐθά, οὗ ροϊθυλὶς ἀθβίσῃ. ἀσϑδὶδ δηὰ 
δρδίη, 88 ἴο 8ἃ ἔδνουῖίθ {θπθ, ἢ6 σοπηθ8 Ὀδοὶς ἰὸ ἰζ δηᾶ ῥΡαΐδ πῃ 16 τηοῦϊἢ οὗ ὨΘΑΓΙΥ 41} 18 
ΒΕΓΟΘΒ (νἱϊ. 9, 11, 14, 28, 29, 86) 4]}υδίοῃβ ἕο 1 οὗ ρσταδίθσ οὕ 1688 αἰβιἰηοῖηθθβ. Ηδ βϑεῖκβ 
Θσθα ἴο Ὀγίηρσ [86 τορι οὗ υἀ 88᾽ ἰηῆποησα ἰοὸ [6}} ἴῃ [18 ἔδνον (χὶϊ. 48), ἀθοϊατίησ (μὲ 18 
οοπάποί οἢ 8 οογίϑίη οοοδϑίοι δάμη }18 οὗ ἢ0 ΟΥΒΘΟΥ ἱπίογργοίδι οι ἰθδη (μδὺ ᾿θ τῶϑ “" τιϊη δα] 
οὗ [86 τοϑυστθοίίοη. ̓ ἢ 

ΤὴεῪε Ολγοποίοσυ, Ῥοϊϊοιοεά. 

Τι 88 Ὀθϑῃ μο] ἃ ὈΥ βοπια οὔ εἶοϑ τα ἃ ραγὶ οἵ [πὸ δρραγοπὺ ἀἰβογορδηςΐθθ θοίνγθθη (86 ΕἾσεὶ 
δηὰ βοοοῃὰ Βοοῖκβ οὗ Μδοοβῦθθβ τῶδυ μᾶνα δυίβθη ἔγοιῃ (86 086 οὗ ἃ ἀἰβογθηὺ οῃτοηοίοσγυ, δηὰ 
ποῦ Ὀ6 ΓΘΑ] ἀἰβογερδηοῖθβ 786 δνθ ποίἰοθα ἴῃ (86 ΟὉπιπιεηίατῳ Ὀθίονν τ86 ναυϊοῦβ ᾿πϑίδῃςοϑ 
οὗ {818 Κίπα 848 {Π6Ὺ Δρρθδγρ. Βαυΐ 8 ἴον σουὰβ ΠΟΓΘ οὐ {86 σροηθγαὶ βυ δ ̓θοῖ δ ποῖ Ὀ6 ουῖ οὗ 
ῬΪίδοθ. Τθδ οὶ ]ονίησ ἅτ βοῖμθ οὗ 86 ᾿μοογίθβ οὗ οὐ ἰοβ τουσμίης (818 τηδίῖου. βεδιῖρσοσ, 
ὕπον, Ρυϊάθδυχ, δπὰ οἵβογβ, μοὶ 18δὲ ψ ἢ 16 (86 ΕἾτγοι Βοοῖς Ὀασίηβ 1π6 δοίθυοίδη θὰ πὶῖἢ 
Νίβδα (Αρτῖ!), [86 ϑϑοοπὰ Ὀερίπβ ἰὑ πῖῖ ΤΊογὶ (ΟοἰοΌ6Γ) οὗ [16 γϑδγῦ Β. ο. 812. Ῥεσηράοτζῇ, 
δραΐη, {8 ηΚ8 τπ6 Εἶτ Βοοῖκ Ὀαρίηβ ῖ ΤΊδτὶ, 812, αηὰ (86 ϑεοοηῃά, ΤΊβτὶ, 811. ΕἸΣΓΠΟΥ, 
1ά616ν, σθοπὶ ατίμπηπι ἔο]]ονγβ, 18 οὗ [86 ορἰπίοη ἰμδὲ [86 ΕἾτθι Βοοῖκ σγθεκοῇβ ἔγσοιῃ Νίβδη, 812, 
186 ϑεσοπάᾶ, ἔγομι Τίβτὶ, 811. Απηά, μα γ, Ὑ ᾿ βου, τμὸ 88 τυ ζθη ἃ στοαῦ ἀθδὶ οἡ {86 
βυδ]οοὶ (οἴ. Οὐπι. αἱ 1 Μδος. ἱ. 10), ἀγριεδ {8δὺ [Π6 ΕἾγει Βοοκ Ὀερίῃβ νὴ ΤΟ θα, [μ6 ἰο πιὰ 
ἩδεΌτονν τηοηίῃ, ΟΥ Φδηυδτγυ οὗ ἴμλ6 Βοτηδή γϑδγῦ, Β. 6. 312, 8116 [86 βοοοηὰ θαρῖη8 τὴ Τιϑβτὶ 
οὗ ἴη6 88π|6 γοᾶγ, [Ι͂1ἢ (18 (Ὁπιπιδηίαγτῳ τὸ ἴᾶνο δαορίθα {Π6 νἱθῦν ΠΠΟΓΘ ΤΘΟΘΉΔΥ ϑἀνοςσδίοα 
ὉΥ ΚαοΙ! (Οὐπι., μαβ5ῖηι) θὰ ὉγῚ ϑομ γον (Λοισεί. Ζεϊσοδολϊολίε, ». 16 8.), ἴ[δνλ' ὈοΙᾺ ὈοΟΚΘ 
Σοοοῖνο [6 Βᾶλ6 ΟὨΤΟΠΟΪΟΦΎ, ἰμδὶ οὗ (86 δε]θυοίδη γϑδν, νυ ο ἢ ὈΘρίη8 ῃ [86 δυΐπτηη οὗ Β. 6. 
812. 

ὙΒοτο 18 σοοὰ ονἱάδηοο, ἱπάοοα, {παῦ [86 Ἰηοη 8 ἴῃ ὈΟΪΝ οοἂθ8 τὰ στθοϊκοποα δοοοσγάϊησ ἴο 
[πὸ δον 5} τιϑι μοὰ Ὀορίπηΐησ τὶ ΝΊ58η, σοττοβροπαϊηρ τὶ οὐν Αρτὶ] (οἴ. 1 Μδος. ἐν. δ2; 
Χ, 21; 2 Μδος. χν. 86), Ὀυΐ ἰ᾽ ἀοε8 ποῦ {πογϑΐογο ἕο ον, ὑπαῦ [ἢ Θγὰ ἐϊ86] ψγἃ8 τηδάθ ἴο θορίῃ 
: ἐδΐβ Ροϊηῦ. Τῆθ ὁ" ἸΠΔΏΒΗΘΓΘΟΪΕ ̓̓  ῥγοοῦ σὩ] 0} Οτίπι ἢπὰβ δὲ 1 Μοῦ. χ. 21, (δὲ (86 
δαῖμον οὗ (μαὺ θοοκ ἀδίβὰ {π δτὰ ἔγοιῃ Νίβδη γϑϑὶβ οὐ [86 ἀϑδαπηρίΐου μαι {86 ϑοΙουςίδη γο δῦ 
Ἀ8Ό4}γ Ὀσρδῃ πὶ (Π6 Ὀαρίηππηΐηρ οὗ Τιβεὶ (Οοίοῦθν), τ ἴθ ἢ '8, Βονσανοῦ, ποῦ ἴο 6 ἰηβἰϑίθα ου, 
Ὀαῦ ΟὨΪΥ (μδὺ 1 Ῥασδῃ ἰπ [86 δαϊαπηη οἵ ὕπ6 γϑᾶγ Β. Ὁ. 812. Απὰ {86 ἔθδδι οἵ ἐδθεγηδο ββ, 
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πο ἰδ ΓΠΘ ΓΘ ρόθη οἵ, τσ Ὦδνο ἴΆΚοη ρΐδοο δῇ (6 οδηὰ οὗ {π6 γϑδγ, 88 ἴῃ {86 886 π16ῃ- 
ἐἰοηθα, Εἶχ. χχῖ!. 16. Ἔα [Βθοῦγ οὗ Ὁ ΊΘ56 16 Ὁ γοβίβ, ρυΐϊπ ρα} ]γ, οἡ ἴΠ6 βἰαϊθιηθηΐ οὗ Φοβαρῆυδ 
(4 πεῖφ., χὶν. 16, ὃὶ 2), (880 [86 γεᾶγν οὗ [116 σδρίυτα οὗ Φογιβαίθι ὈῪ Ηδογοά (Β. Ο. 88--37) γἂβ ἃ 
ΒΑΌΌΔΕΙΟ ὙΘ 8, βίποθ [86 δββυτηρύϊζοη ΜΆΘΟΙ ἢ6 τᾶ κο8, ὑμδὺ ον δα ἰγβα το ἔδνυοσθ [Π6 Υ͵ἱοῪ 
1880 [Π6 ὙδΆΓ ὈΘίογο ἴπ6 ἀθϑίγυοίίοη οὗ ἴπ6 βδῖὴθ (Α. ". θ8-69) νδβ ἃ βαθθδίίΐίο γϑᾶγ, Ϊ8 Ὡοῦ 
οογτοοῖ. Βυῦ 0}}18 ἀπϑυρροτγίοα δβίδίοιηθηῖ οὗ Φοβορδυβ πιυδὲ, ἔο᾽ 8 Ὠσπι 6. οὗ ΤΘΆΒΟΠΒ, Ὀ6 ΤΘ- 
πεν θα 88 ἔβ]θε. Οἱ., ἰῃ δαάϊ τοι ἰο ϑοΒύγου, 88 δον, Οδβραγὶ, ἴῃ διωά. ὠ. Κγὶϊ., 1871, ἰ.., Ρ. 
181 8. 

ΤῊῈΘ νϑγΐουβ ἀἰβρ δοθπιθηίβ οὗ (Π6 βϑοοηὰ ΒοΟΚ δγὸ (Ποθὸ οὗ τηϑδίϊοσ, ταῖμοῦ ἔμδη οὗ ἀδίβϑ. 
ὙΤΒοΓΟ ἰδ, ἴῃ ἔδοῖ, Ὀὰὺ ὁπ6 ΣᾺ] ἰπδίϑηοθ Ὑθογο ἃ ἀἰοσεηοα οὗ ἀδίθβ οδὴ 6 οογίδηυ ρῥγοάϊ- 
οδίϑὰ οἵ {π6 ὑτσγο πόσκβ (εἶ. 1 Μδοο. νυἱΐ. 20 τ} 2 Μδοο. χἰϊὶ. 1). Οἡ {818 ατίπια ((πι., ἴῃ 
ἰος.) ψ 611 τοιιδγκβ: “" ΟἿ ἀοδ8 [86 δυιϊθοῦ οὗ {πὸ ϑϑοοπὰ Βοοῖς αυΐΐα ἴοο το υοἢ ΒΟΠΟΡ, ασδίηϑι 
ὙΠοπὶ 50 ΠΊΒΏΥ Ὠΐδίοτί 8] Δη ἃ οὨγοῃοΪορίο8] οὔθηβοθ αν Ὀθθη ρῥτγονϑά, ἴῃ βϑοκίῃρ ἰο Βᾶγπιο- 
πἶζα, δὖ [86 δχρϑηβδ οἵ αἰ βῆοι τ σοι ἱπδιίοηϑ, {π6 αἰ ογθηοθθ θοίπθοη ἰῦ ἀμὰ {86 ΕἾγδὶ Βοοκ, 
ΟΡ ἰῃ δχρ]αϊηϊηρ ἔμθπὶ {νου σῃ [86 βυρροδβίιίου οἱ 4 ἀἰδογοηῦ Ὀορίηπίηρ ἔοσ (86 ϑο]θαοίδῃ 
6Γ8.᾽ [Ι ἴ8, ἱπά664, αυϊῦθ ροββί Ὁ]0 {παὶ ΟΌΓ δυῖμοῦ ἴῃ [86 ργϑβϑηῦ οϑ86 νγ8ϑ ἰ6ἀ ἰηΐο δΥΤῸΥ ὈΥ 8 
Ῥγαυΐϊουβ τη ϊβϑιδίθιηθηῦ δ χ. 8, ψἤΘΓα ἴ[ἢ6 ἀδβοϊδιίου οἵ [86 ὑθῃ}ρ]6 18 βαἰἃ ἴο αν ἰδϑίθα Ὀαυΐ. 
ἵνο γϑᾶγβ, ἱπβίθδα οὗ ἴσθοο. (Οἵ, 1 Μδοος. ἱν. δ2.) 

ϑουγοο8 07 (λ6 Ἡογζ. 

ΤῊΘ ποῦῖκ οὗ 7δϑοιπ οὗ Ουγθῃθ, ἔγοπι συ] ἢ [6 δορί] οὗ 2 Μδοσ. ργοΐθββθβ ἴο ᾶνθ ἀ6- 
τὶνοα Ἦϊδ πηδίοτγί] (Ϊ. 19 85.), 18. βουβοσα εἶδα πιϑηθοηθᾶ. Τὶ οομπβίβιθα οὗ ἔνα ὈοΟΙΒ, δπά᾿ 
τοδίθα, δεσογ ϊηρ ἴο [158 τ [π688, οὗ {1 ἀ6648 οὗ Φυ485 ΜαἼοοδῦειυβ δηὰ ἷ8 Ὀγοίγθη, οὗ {86- 
Ῥυτδελιίοη οὗ 18 ἴ6πιρ]6 πὰ ἀραϊοδίίοη οὗ [Π6 δἰΐαγ, οὗ [86 ψ8γ8 ἀσαΐηβῦ Αποοοῆυβ ΕΡ᾿ρἢ- 
8η68 8η6 15 δοη Εὐπραΐον, οὗ [Π6 ὨΘΆΘΗΪΥ ρογίθηβ, οὗ [Π6 τϑοόνθτυ οὗ ἴπΠ6 ἰδιρῖθ, [86 βοοὺγ- 
ἶπο οὗ ἔγθδάοιι ἴο {886 οἰΐγ, 8δηα [86 νἱηαϊοσαιίοι οὗ 96 νἼ8ὴ τἰσῃΐβ. Α,8 [Π6 σΟΡΙΪῈΓ τηθη ἰοηΒ: 
ὯΟ ΟὔΠΘΓ ΠΠΘΓΘΙΥ͂ ΒΟΌΓΟΘΒ ὙΓΒΪΟὮ Ἀ6 864 ἴΠ8η 18 οὔθ σόοσκ οὗ ϑδβοῃ, 80 18 1ΐ αἰδο ργοθϑθὶθ 
[μὺ Βα "Δα πο οἴμονυ. ΤῊΘ γθάβοῃβ ρίνθη ὈγῪ Βεγι βοάν (Εἰπίοϊι., ρρ. 1065, 1070) ἔον βαρροβίπρ; 
ἴθδι μ6 πιδᾶ8 ᾽86 οὗ ἴΠ6 Ἰαβί-Ὡδιηβα δυο ΥΣ Ὑ ΟὨΪῪ π᾿ ν μδὺ ἰδ ἱποϊαἀοὰ θαύνσθθη οὨδρίδυβ ἷν.--- 
χὶ. (ατοιίίυβ, αἷδο, μοὶ (π)8ὺ ΟἿ ΘΓ ΒΟΌΓΟΘΒ ΜΕΓΘ περ ἴογ χὶϊ.--χν.), δγο ποῦ οὗ βιιοίθης ποῖρσῃῦ: 
ἴο ΟΑΥΤῪ σοηγυϊοίοη ἴο πΙΔΠΥ τἷη8. ΤΉΘΥ ΘΟΙῚ6 ΤΠ ΒΕ} ἔγοπι βου δίηρ ὕοο, πιο οτἱρί γ΄ 
ἴο [Π6 πιθοῦ σοπρῖ[οΡ, πηοΓα, ἱπάθρα, (μδη ἰὼ ΐἷβ ργθίδύουυ ὑπ γ Κ8 ἢ6 οἰαἰπηβ ἔου Ὠἰπγβο]ξ, οὐ- 
ἷβ ὅσθη ψ ]Πὴσ ἴο μάνα ἱπιραϊοα 0 Ὠἰπι86}]. ὙΤὴ6 ἔβδοῦ (μαῦ 8 σθῆθγαὶ γόϑιρπδ οὗ [16 σοη-- 
ἰθ18 οὗ 4808 σοῦκ π6 οθ8 ποῖ πηρηϊΐου ἴΠ6 οἰτουτπηδίαποο (μὲ ἰξ ἰηοἰυάοα ονθηΐβ πῃ οὶ. 
ἴοοῖς ρίαοθ ὑπᾶθρ ϑείθυσυβ ΙΝ. δηὰ ὑπᾶον Ποηγούγίαβ 1., Γαγηΐβῆθ8 πὸ σγοιπα ἔου βαρροϑ- 
ἴησ ὑπαὶ ἰξ ἀἰά πο. ΤὨὸ πηοϑβῦ οὗ πδὺ 116 παγγαῖθα ὕοοκ ρἾδαθ, 88 Β6 8808, ὕπ 6} Απιϊοο δα. 
Ἐρίρβδηθβ δὰ Ἐπρδίοσ. ὙΠΟΓΘ 8 ΘΥΘΡΥ ΓΘΆΒΟῚ ἴο ΒΌΡΡοΒΘ, ἰπάἀδϑὰ, ἔγοπι [86 ῥοίζου {μ4ῇ. 
186 Θρ᾿ Ομ ΖΡ ΘΒΒΌΠΙΘΒ αὖ {86 ουϊδοῖ, [μὲ ἰξ Βα Ἀδὰ υϑοᾶ οἴμοῦ βίον δὶ πηαιογίαὶ μΒ6 που]ά. 
αν ἴε] Ὁ θουπὰ ἴο πιθῃιίοη ἰδ, β'ὺποθ Ἀ6 πϑῖνϑὶΥ γἔυβθϑ [0 6 γαβροῃβί0]6 ἔου ἢἷβ βίδιθπιθηΐβ,, 
οη {86 στουπὰ πδῖ 6 Μ88 τη ΓΟ οΟἰἰοοἰαα, οοἰοτοά, δπηὰ δργδησοα τμδὺ δηοίμοῦ, σῇσιν ἢθ- 
οἶτθ8 ὈῪ πϑῃιθ, [88 βαϊά. ὙΝῚΒ 018 νίανν, ἴοο, {πΠ6 βιίγυσίαγα ἀπὰ [86 8β.}]6 οὗ [86 πουῦῖς βυϑῖ- 
ΟἰΘΏΟΥ Ὅ)6}} οουσοβροηα. Ὅδ αἰβογερδηοῖθβ ὀχ βιϊπο Ὀούπσθοη αἰβθγθηῦ ραγίβ (οἴ. χ. 37, πιὰ 
Χ. 11, 10, 8, 21, δηὰ ἰχ. 29 τἱ0} ΧΙΪ. 938) Δ΄Θ ρἜΈΠΟΓΑΙΪΥ, πιζμοιῦ ἀοιδῇ, ἔδυ 8 το δτὸ 
σατο Ὁ] ἴο τμ6 οτἰσίηδὶ σοιηροδίτίοη, πὰ ποῖ ἴο 86 δουίἀσμηθηι. Τὰ οχασρογδίίοη δηάι 
᾿ὐσῃ]γ πτουρὶ πὶ 06} 18} πιθῃ 8 βοδίογθ ἤΘγΘ δηὰ {π6ΓῈ ΔΓῈ δ ΠΟΙΒΘΓ πιρίίου. 

ὙΤΒΘΓΘ ἴδ Ὡ0 ἃ ρ»γίογὶ στουπὰ ἴον μοϊἀϊπο ὑμαῖ Φαβοὴ οὗ Ογτθπο πουἹὰ μδνα τγίζϑη ἰῃ ΘηΥ 
οἴμοῦ ἰδησυαρο ἴμϑὴ Οτθοκ, δπὰ ἴδ ἰηΐθγπδὶ ονϊάθποθβ οὗ ἃ ατγθθὶ οὶ σίπαὶ ἔου 186 ργδβϑηΐ 
ῬΟΟΚ ἀγα πεχί ἰο ἵπάϊβραιαῦ]6, ανθα 1 πὸ δὰ ποῦ (Π6 ροβίεἴνα ὑθϑεϊπιοηγ οὗ θγοπια (Ργοί. Θαί.) 
ἰο ἴλε βᾶπιβ ἴοι. ΒΘ ον πὸ μα πυυϊζίθη βουτοθβ οὗ ἱπξοττηδίίοη Ὀθέογα εἷπὶ ἴῃ [116 δοπιρο- 
διίοη οὗ 18 Βἰβίοσγυ ἰῦ 18 ὨΟῪ ἱπιροββί]6 ὕο 88 Υ. ΤῈΘ οἰϊαιίοη οὗἨ οϑιθῃβί]υ οτἱρίπαὶ Ἰθεΐθσβ ἴῃ 
Θμαρ8. 'χ. δηὰ χί. οϑῃ 6 διουγθα ἴο ἤδνθ δὰ 11{116 νεῖν ἴῃ βϑα]πρς 186 ροίΐηξ, βίπδο ἴῃ 41} 
ῬΓΟΌΔΌΙ Ὑ ὈΠΘΥ ἃτθ ποῦ ρϑησίηθ. 18 ψδβοὴ ἀϊὰ βανθ δοοὺθδ8β ἴ0 ἀοδυπιθηῦανυ δας μου 168, ἰξ 
πουϊὰ Ὀ6 υπδίθ ὕο δβογί 8 ἰῸ 1.6 πὶ δῃγ στθαῦ ἱπιρογίδῃοθ, 88 ἰδ γεβϑρϑοῖβ οἰ 6 Ὁ δπιουηΐ οὗ ἐγιιβὺ- 
που η6 88. ΤῊ δβοοϊΐοη οχίθπαϊηρ ἔγομπι οἶδ. 111. ἴο νὶ. 11, 15 Ὀγ ἔδν [π|6 τηοβ ᾿Π ΚΘ οὗ δὴγ ἴο 
αν Ὀθθη Ὀδβθα οἢ βοιηθ ἢχϑα Ὠἰβίογὶς] ἀαἰα 88 στοιπά-πογὶς, θυΐ τπ6. οοπέυδϑίοη δπα πποοῦ- 
ἰαϊηίγ οὗ ογδὶ ὑγδαϊοη ἅτ ἴ0 ἃ στϑδίδνςΡ οὐ 1688 οχίθηῦ θυθύν ΠΟΘ Δρραγθηῖ, Ὑὴα ποιῖς, ἰῃ 
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ἴδοϊ, 18 ἀφο 6] γ δῃθοάοίαὶ ἴῃ δἴγ]θ, δὰ δαὶ {016 ραΐὶπϑ αν θδθϑὴ ἔβδίκοῃ ἴο πιδβκο διβοοίὰ 
ἰδ δὶ 008 ἔσουι ΟΩ6 βυ᾽]θοὺ ἰο δηοίμογρ. ΟἿ. υἱϊΐϊ. 80: χ. 19, 837; χὶϊ. 8δ; χὶϊ!. 34; χὶν. 19. 

Οοποογηπὶπο υἱαϑοη. 

ΤῊΘ υθβομ Ὑ8Ὸ «}8δοὴ νᾺ8 δηἃ ὙΠῸ Β6 ντοίθ, οδηποῖ Ὁ0 δηϑννοσοὰ τὴ ΔΒ Ὺ στοδλὶ ἄορστοθ 
οὗ οογιαἰηΐγ. Ταῦ δ νγαϑ ἰάἀθηξίοδὶ πὶ ἢ [86 “480ὴ βοηῦ ὉΥ «υ͵δ8 Μαοοδῦθυδ (1 Μδος. νἱἰλὶ. 117) 
88 ΔῈ Ὀ6 888 οΥ (Ο Βοπιθ, 8 ΗἨογζΖέοϊ ἃ ἄγχι (Ο εδολίολίε, ὶ. 455). οδΔηποῦ Ὀ6 δοσορίδα οὐ [86 6518 
οὗ [86 βπσὶθ οἰγουπηδίαποο ἰμδὺ [86 ὩΔΙΒΘ8 ΔΘ (}:6 Ε8π16, ἔογ {818 οὐἱ εἶσ ἢ86 11{{|6 οἷδο οὗ ἱπιροσῖ- 
8δῆ66 ἴο οϑεν ἰῃ [16 τγᾶὺ οὗ ῥγοοῦ ἴον Βἷβ οοῃ͵θοίασθ'ι ΕἸΡΠογ, {86 ἘΠΘΟΥ πδὲ 4δοὴ χαϊβονοὰ 
ἷ8 ἰϑίογί δὶ τηδύθυϊΆ} ἴῃ Ῥα]θδίίηθ, 88 βϑόμοὶζ (Εἰηἰδἷδ., Ρ. 661) τηδἰ πἰδῖβδ, 1Θ ασαϊὶο δὲ ἀδδιξανα 
οὗ γραὶ βυρροτὲ, Ὀϑδί4 68 βανΐῃς διζαϊμεῦ 10 (86 οοπείαἀθγαίίου ἐμαὶ, 1 δυοῖλ δὰ θδθα ἔπ οδδε, Ὦθ 
οουϊα ΒΑΡ Ϊν πᾶν ἔδ θα το ἀΐϑοονο (86 ΕἾγβε Βοοὶς οὗ Μβοοδῦθϑβ, ου,, ἰἔ πὲ ναϑ βοὶ γοῖ πεὶν- 
6, ΟΥ̓ τᾺΒ ποῖ ἴῃ σθῆθ ΓΑ] οἰγου]δίϊου, δοηιο οὗ {μ6 ἀοοςυπηο 8 οὐ Μ]} οἷ ἐΐ ̓ 8 Ὀαδοὰ. Οἱ [86 οἰδιος 
Βδπά, [86 ἔδει ἐδδὶ Φαδοη 8 πιθηϊοποᾶ 88 Ὀοέησ “’ οὗ Ογγϑηθ," ἀοοθβ ὑοὲὶ ἔοσοθ 8 ἴο οοβοϊπο 
1παὺ ἣθ δύ }}γ τοδί θα {Ππθγο, οὐ τῃδὲ 818 νδϑ ἷδ Βοπιο δὺ ἴμὸ (ἰπ)6 ἐμὲ δἰ Ὀοοὶκς νὰ οοτιροοοά. 
ΤΠοτο 18 ποῖ ἃ 11{|6 ον άθηςθ, ἰμἀθοά, (μδὺ ᾽ς δὰ 118 οεἱσίῃ ἴῃ ϑγτία γσαῖμον (μ8π ἴω Αἰγὶοδ, ος 
ἴῃ [16 ποὶσΒὈογΒοοά οὗ Αἰοχδηάγία (οἴ, ατδθίζ, Οἰδβολίολίο, ἰ'!., Βοῖθ χνὶ.). [μὰ 4}} (μδὲ γοϊδὲθα 
ἴο [0:6 ϑγγίδη Κίησάοιῃ δὰ [86 οἰκ᾽68 οὗ [86 οοδδί, ἰδ ἱηξογιηδίϊοῃ ἰ8 γοϊδιϊ νου ἔὰ}} δηὰ ταϊηυΐο, 
ΜἘ16 ἴῃ ἰδδὺ πο σο ΘΟ ΓΏ8 Εσγρὺ δὰ ϑνθὴ Ῥαϊθεϊίηο, ἰὑ 18 θΟΐα ἱποοηβίγϑ Ὁ]6 δῃὰ γοπιδγὶς- 
ΔΌΪ ἱπιρογίοοί. Ηδ ἱκῆονβ, ἔογ ἱπεΐδηςθ, ηοῦ ΟἹΥ Ηο]οάοτγαδβ, Ὀαὺ (86 1688 ᾿πηροτίδηϊ ϑοβιγδ- 
ἴι5 (ἰν. 27). Ηθ οδὴ ρῖγθ ἴ6 θ8πὶ6 οὗ ἃ πιΐϊβίγθϑ8 οὗ Απιϊοομυθ ΕἸΡΙ ρῃδηθδ (ἷν. 80). ΤΒ6 
αἰογθηῦ τϑὴκ δηὰ νϑγίουβ δηϊθοθάθηίβ οἵ ϑ'ιγτίδη οὐ θουβ ἃΓῸ βίδίθα ψῖῖ δαυγργίδίπῳ ἀοιδῇ: 
ἈΡοΪ]]οηΐυβ γγὰβ μυσάρχης, (Πδὺ 18, ξονοτηΐης Μγεβία (νυν. 24). Νίοδπονῦ δὰ Ὀθθῃ κυπριάρχης 
(χἰϊ. 2); 5111 διοίμον οὗ [16 δᾶπι|6 Ὡδίῃηθ, 8ὴ ἐλεφαντάρχης (χῖν. 12), δπὰ ἔτοιῃ ἰμ686 ὕνο 6 
αἰδιϊηρσυΐδθβ ἃ {πἰγὰ, ἃ “ὁ δοη οὗ Ῥαϊγοοϊυϑ ᾽᾽ (ν 1. 3). Ηδ Κπονδ [Π6 δπιθδ οὗ δὲ 
ΠΟ δβοὶ ἤγθ ἰὸ [}6 χαῖθϑ οἵ (δο ἰθιηρὶο (111. 88), διὰ τι Τιποίμουβ δὰ ὁ Ὀγοίδοσ οδ]]οὰ 
ΟΒαγϑδδ (σ. 82). 

Βοβροοϊζηρ Ῥαϊοδβίΐπα οὐ {86 οἵαν Βδηὰᾶ, ΒΒ βῆονβ δοαιρδιηΐδηοθ, ἱπαθοᾶ, νι ἢ Ἰοδαϊηρσ ροσ- 
ΒοηδρθΒ δη( δυθηΐβ, Ὀυΐ ἴῃ ἀοίδὶ]β, ἃ γθιιδυκα Ὁ]6 ἱσπόγϑῆοθ. Ερροΐβ!ν ἷ8 (μἷβ ἔγὰθ ἴῃ [Π6 
ΤΔΙΟΣ οὗ ζοΟρΤΆΡὮΥ, 88 ὙΠὴΠ ΔρΡρθαῦ, ἴογ ἰῃδίϑηοθ, ἔγοι δῃ δχδιηϊηδίίοη οὗ μἷ8 ἀθβογὶ ριίοη οἵ 
[86 οδιηρδίζῃβ οὗ δυὰδ5 Μαοοδῦθυβ ἴῃ Ῥετβθδ. Τα βδιῃηθ ἰ8 συ οὗ Εσγρί. [10 8 ποῖ Θϑ 87 
ἰο υπάογβίαπα ἰἔ ([ἢΠ6 Ὑτίϊον νοὶ ἴῃ ΑἸοχδηάσγῖδ, Οὐ ον ἰῃ Ουὐτοηθ, ΜὮΥ Ἠ6 848 οἵα 6 ἃ ΠΩΔΗΥ͂ 
δνθηΐβ οοουγτίης ἴῃ 0.18 ΘΟΠΕΓΥ Ὑ ΟΝ δὰ (86 τιοϑί αἀἰγοςοὺ σοηποοίίοη τ ἢ ἷ8 ᾿ιἰβίοτγῃ, οἵ 
ἩΔῪ ὑμοβὸ Ὑΐοὶὶ 8Γ6 της οηθα ΔρΡΡΟΔΡ ἴῃ ὑπδὶν ργθβοηΐ ἔοση. Τηδ ουϊάθηοθϑ οὗ ἱποϊϊηδιίΐοη 
ἰοναγὰθ [86 ΑἸοχδη τίδη ΡὨἸοθοργ τὨϊο ἢ} Οἰγῦγου δηὰ Ὀδμηθ ρῥγοΐθδα ἰο πὰ (1. 34, 29 ἔ,, 
88 ἴ. ; χὶν. 15), δΓδ ἴδ ἔγοπι οἰθαν, Ῥδγ ΟΌ]ΥΪΥ ΒΘ ὴ ἴδῃ ἴῃ οοπηθοίίΐοη τ ΟἾΒΟΓ Ραββασοβ 
ἰπ ψ οὶ (16 ῥυἱηοὶρ]08 οὗ υΠαὺ ΡΒΣΟΒΟΡΗΥ ἃγθ, ἰὰ οἴδοοῦ, οοιαθαίοα (ςξ. νἱΐ.; χὶν. 46; χὶϊ. 44). 
ΤῊ δυίμον βϑθϑ, Ἰπἀθοά, ἩΒογοσοσ 8 ᾿ἰνθά, ἴο ανο Ὀο]οησοά ἰο 86 τίσι νἱηρ οὗ (86 οὐ- 
τποάοχ ρᾶγὶγ οὗ (86 68, δηὰ ἴο δύ γοιηδίπθα (ποτουσὮ!}γ ἰογαὶ ἴο [16 ἰμοοογϑιῖς βρὶγὶς δηὰ 
δα οἢ8 οὗ ἷ8 ἔα ου]απά. 

Οὐποεγηΐης ἰδὲ ἙἘριϊοπιϊεί. 

Τέ ἴξ που]ὰ δρρϑᾶνρ ἴοο νϑῃηξζυγοβοηθ ἰ0 δίἐθηιρὺ ἴ0 ἀθοὶ.θ τῖϊὰ οοτίδ ΒΕ ἔγοσι ργοϑθης δαία 
οὗ ἴδ ρίδεοθ οὗ τϑδίάδθηςα οὗ [86 δυίδοσς οἵ {16 τοσὶς Ὀοΐογο υ8, 1δ πἰὐσὲιε Ὀ6 ἰβουσῇξ τόσα 90 
ἴο βοοῖς ἰο ἀοίογιιίηθ ὑμδὶ οὗ [86 ορίτοπιῖδι. [0 18 ἰπιροβϑὶ Ὁ]6 ἴο ΒΔ 1.δὲ τ ϑ8δὶ τοϊδιίοι [86 ἰδΐ- 
16 δυδίαϊηϑ [0 ἴΠ6 δσοπιροδίϊΙΟη 88 1ζ ΠΟῪ οχίβίϑ, ἩΒΟΙΒΟΥ 86 88 δἰ πη} ΘΟ ΣΟ]]οα ἰΐδ ἔοστω, 88 
86 βϑϑζῃδ ἴο ἰῃιϊππδία (ἰϊ. 28, 81; χν. 88), οὐ [88 880 πιοἀϊῆοά, 0 ἃ σοῃδί ἀγα} ]6 οχίθηϊξ, δὶ 
βϑυῃυδίαποο. ἮΝ ΒΘ ἰν ταβ, 9 δδοὺ οὐ μ6 ορίϊοιμΐδῖ, το ἄγϑὶ Ἰοοῖ δ ἰβ αη (δὶ πίος, δὲ 
6 δανα Ὀείοσο ποίίοϑά, ἰ8β ἐποὸ ονἱάοπὶ οὐ͵]δος οἵ {[π6 σοιμροπί(ου, ἐξ ἰ6 πηροϑαί 6 τῖϊ 4} 80- 

Ἰαΐα μοί (ἰνθῆθβϑ ΠΟῪ ἴο ἀθοϊάθ, διὰ οἡ (δαὶ ἀθεϊδίοη ἀθρθηαβ ἔον ἰ18 ϑοϊαιλοη 1.6 δοοοῃ ἃ χῃθδ- 
οι το δέϊηρ ἴο {86 ταδῆπθν ἴῃ τ ΐο]ι [86 8] οἀΐίον δκ8 οαγυῖθα ουῦ δἷ8 ῥγοξοδοϑθα ρυγροϑο, ἂθ 
ἯἫ6]} 826. οἴμογθ (πδὸ ΘΟΒΟΟΓΈ ἰδ ργοῦ δ ]6 Ρμίδοο οὗ γεβδίάθϑοθ, δἷβ ῬδΥΟ οοββθοιοηβ, τοϊϊσίουθ 
νἱονδ, δοὰ {86 'κο. ὙΙοιῦ ρῥἰαία ᾿γοοῦ ὕο πὸ σοηίλασυ, μόνκονοσ, ᾿ὰ πουϊὰ δϑθη το Ὀ6 πιουὲ 
ῬΙΓΟΡΟΡ ἴο ἴδιο ΟἿΣ ΘΟ ΡΙΙΟΣ ἔος μα Β6 οἰδῖτμδβ ἴο "6, ἰδιδί ἴ8, ἔοσ οϑὸ γἢο 88 δουχζὰς ἢ ρυὲ 
ἴῃ ἃ τπιοῖὸ ρἰθαδίηρ δηὰ γϑϑάδ0]6 ἔογωι ἴ86 νοϊυμιΐμουδ ποσῖς οὗ Φ8δοῃ νὶ]ο ἰοδυζης ᾿ξ δρὺ- 
δίδῃοο ΘΕΘΘΒ ΕΔ }ῚῪ ἀπομβδηροα. 



ΤῊΕ ΒΕΓΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΑΟΟΑΒΕΕΞ. δ59 

Τὸ δοοσῖρα ἰο (π6 δρίϊοπιϊδὲ 41} (πδὲ ἢ88 ἃ Ὀθαγίησ οὐ Ὑδδί 8 οὈνιουΒΙΥ (86 πα] οὐ͵θοῦ οἵ 
[6 τοσκ ποῦ ]ὰ Ὀ6 οἰοαγὶγ ἀπήυδὲ. Ηο ἀἰδύάηου ἀΐδανοννβ, ἴον ἰηβύδῃοθ, [ιἿ8 τθβροηβι ὉΠΟῪ ἔῸΡ 
ἔδ6 ϑέαρίθ οὗ δἷθ βασγδαῖδνα δσοποοτπΐηρ [86 δυρογηδίαγαι! ἈΡρΘΘΓΔΏςΘ8, οἷο... ὙΠΟ Ἠ6 ἀθβουῖθ68 
(ἰϊ. 21). Βαι ἰξ τ1Ἀ86 οτἰρίπαὶ ποτὶς οὗ Φδβοῦ Ὀόογο δ 811} μ6 βίβιπιρ οὗ δῇ δρρβδὶ ἰο 86 Εσγρ- 
εἶδ 76 νυν] ἴο ἀο ΒΟΟΣ ἰο 86 ἤδιιρ]6 ἰῃ 96 Γ58]6 πη), Θδρθοΐδ!]}γ ἴῃ οοπηθοίίοη ὙΠ [86 ὕτο στοδὲ 
ξοδιϊνα]8 σοπιιποιβογδίίησ τοβρθοι νου {86 ἀοαϊοδίίοη απὰ Νίοδποτ᾽ 5 ἀθδίῃ, πθὴ 1 186 ργ 86 
ἐπδὲ ἰξ θοτα ἰδ ἐπγουρβουῦ 8δπὰ ἀεοϊάοαϊγ, δηὰ βοῆδ ρδγί δ ἰθδϑὺὶ οὗ (86 ὈΪδπια τοϊαἰϊσ ἴο 16 
ἐοηΐηβίου ἱπῖο  ἢ 1.6 ΒΙΒΊΟΥΥ [88 ὈΘΘ ἢ ὈΓΟΌρ τῆᾶγ 6 ΘΟΠΔΥΡΘΔΡ]6 ἴο πὶ δἰσῃθ. [ὺ 18 4180 
δνοτϑΌϊο ἴο 186 νἱονν [Βδὺ (86 οροιἶϑὲ μβδὰ νϑῦὺ ἢπ||6 ἰοὸ ἀο πῆι ἐμ6 ἔυμπάἀδτηθηῦα] τπδίον οὗ 
[86 νογῖκ, [μδὲ μ18. ϑὲ}}]6 δῃὰ ᾿ἶθ (μουρσῆϊ, ΤΠ ΘΓΘ Β6 15 δε κπονυ θάροα ὕο Βρθαξκ ἔοσ ᾿ἰπ|86]7, 88 
ἴῃ [8 ῥγοίδίουυ δπὰ οοποϊυΐησ πογάϑ, ἀγὸ αυλῦο αἰ ογθηϊ ἔγοπι 86 τοδὶ οὗ {Ππ6 Ὀοοῖ,, πα ὈΘΙΓΑΥ͂ 
δὴ ΟΥΟΥ οὗ ἱπιο! ]Ἰσθηοθ δηᾶ ᾿ἸΌΘΥΘΡΥῪ ἰδϑίθ Ὁοηϑ  ἀΘΥΘΌΪΥ Ὀοΐονν ἐπαὺ τς ἢ ῥταυδίϊβ ἴῃ ΟἾΒΟΡ 
Ραχίβ. Ὑῆο ποσῖς οἵ Ψαθοῃ, ἰδ 18 ΘΟ ΔΙ ΗΪῪ βαΐθ ἴο 88}, ἰουηά 8 ΆΓΤΩ ΔΟΤΉΪΓΟΡ ἴῃ {86 βδγβοῖ 
οὗ συν ορίτοιηΐδὶ δὰ ἰῃ ἐδ εἰγοὶθ ἴἰο το μ6 Ὀοϊοησοᾶ, [ὲ ἀοοα ποῖ δὲ 4}1 ἔο!]ονν, ἢοσουθ, 
85 Οτίπιη ἈΡρθᾶγε [0 βυρροβα (Εὐπἰεῖί., Ὁ. 21), ὑπδὺ Ὀθεδᾶδβθ ἰδ βϑϑῖῃβ ἰο πᾶν δθθῖ τὶ θη ἴῸΓ 
Ἐσγρεΐδη “68, (δῦ (πογοίογο ἰὉ πυϑὺ ἤᾶνθ Ὀδοη οομῃροβοᾶ ἴπ Εργρῦ, οἵ δὶ ἰϑαϑὺ ραΐ ἱπίο [18 
Ργϑδοηΐ βαρο ἴοσθΌ Ομ ἰσῦ Ὀελίον, ἰξ Βῃου]ὰ βθϑη, ἀγα Ἰυδὺ 18..6 ΘΟ ΓΑΓΎ ΘΟΠΟΪ βίοη 
ἴγτοτα [δι εἰγουτηδίδηςο. ΤΏ δααϊ οπαδὶ ἔδει ἐμ αῦ [ἢΘ δΟΙΡΙΙΟΡ ΒΡΘΆΪ 8 οὗ 80η 88 μανΐῃσ Ὀθθῃ 
ἔγοπῃη ΟΥΤΘ 6 τηῖρῦ, ἱπάοοα, Ὀ6 ἰδ καπ 858 δνϊάθηδο ὑμαΐ ἢ6 Ἀἰπηβοὶ ἢ ψγὰ8 ἡοΐ ἔγοιῃ γτθηθ, Ὀυΐ 
ποῦ {πὲ ἢ6 88 ποὺ ἃ τοδί ἀδῃηΐϊ οὗ βοπιδ ραγῦ οὗ (Π6 ϑ'γγίδηῃ θιρίγθ. Βαῖΐ ἰο δἰἰθιηρί ἴο Ηχ ὑροῦ 

 δηγβίησ τόσο ἀσβηΐΐο τοϑροοίίπρ οἰυ 8 ὺ ἷβ Ῥθυβο οὐ [ἷ8 δοοΐδὶ βυστουπάϊηρβ σου]Ἱὰ Ἰοδὰ ἃ 
πο (10 γτϑδίπι οὗ ριγο οοη͵]θοίυγθ. 

]αησιασε απὰ ϑίνίο. 

Α8 νὸ αν Ὀοΐοτο δδϊ4, ὑπο γῸ οδῇ Ὅ6 πο ἀουδὲ ὑπαὶ 2 Μβοοα 668 γψὰϑ οτίσί δ] τυ τὕθη ἴῃ 
Οτοοκ. ΝαίυγαΠγ ΗὈταίβπι8 ὁσουγ, Ὀὰῦ ΠΟῪ δ’ὰ τῦο ἔστε δηά 1688 Ἰηδυκοϑα (ἤδη τγὰβ ἴὸ 
Βαανα Ὀδθῃ οὀχροοίθα δηά ἴ88ῃ γἃβ οοπιᾶοη 1 σου 8 πανίηρ βυο ἢ δὴ οὐἱσίη, παπάς δυο 
τηδίοσίδὶ, δηὰ πυίτθη ΤῸ βυ ἢ δὴ ΟὈ͵οοῦ 88 6 Ῥγθβθῆῦ θοῦ. ὙΤΏΘΥ δΓΘ τη ϑυ]Υ οοηποα ἴο 
β'ησία οχργϑβϑῖσηβ δηά ἀ0 ηοἱ Θχιοηα ἴο Δὴγ στοδὶ ἀθστθα [0 στ δηλ ϑ[16 8] ἔογπι8. [{ 18 8η ἰη- 
(εγοβίίησ οἰγουμηβίδησο δοδγΐπρ οὐ {818 ροΐηΐ, ὑμαῦ {8Π6 τνγοτὰ ἴον δεγυβϑίθῖι ῖ8 βου βογο γοηἀοσγοά 
Ὀγ ἐδ Ηδθταίϑιῖς ἔογπι Ἱερουσαλήμ, Ὀὰὺ Αἰνγαγβ ὈΥ ἴπΠ6 ατεοὶς Ἱερουσόλυμα. ΤΩ Οταοοῖὶς 864 5, 
ἴῃ σοηογαὶ, ἰμδὺ οι ρ]ογθα ὉΥ ρῥγοΐζαπθ υυυϊζογβ οὗ {86 ἤτγβί οὐ ββοοῃὰ οϑηϊυγίθβ Ὀθίογο Ογὶβε, 
Ῥδυ ου αν] Ὀγ Ῥοϊγθίαβ. ΤΏ βίγ]6 18 ἴσαν τμοίοτίοαὶ. Τὴ ἈΙΠΟΥ δϑϑηλο ἀο] σῃ ἴῃ 4} 
ογδίΐοῃ. ο ὅπά, ἴοῦ ἰηβίδηοθ, ἄγειν ἀγῶνα (ἴν. 18), ἄλλος ἀλλαχῇ (χὶϊ!. 22), αὐτὸς αὐτόθι (χν. 
87), δῃα πυϊηθ ΓΟ 8 ΟἿΠΟΡ ἰηβύϑῃοθβ οὗ {86 β8π|6 βοτί. ἴῃ ἔδοῦ, οὐἱτ68 ἤδνα δυο {θη βοῖνοϑ 
οὗ ιμΐ8 πιαγκαὰ Ἵμαγδοίογί βιὶς οὗ πΠ6 Ὑυϊίον, ἰπ ΟΥάΘΥ ἴο ἀοίδυπιπο [86 ΡΓΌΡΟΣ τοδαϊΐηρ ἴῃ βο)6 
ο8568 οὗ βροοΐδὶ ἀουδέ. Ηδ βῆονβ Ὠἰτηβοὶξ, α͵8ο, ἴο θ6 τηδβίθν οὗ δῃ δχοθοαϊηρὶγ τοι νοσδρα- 
ἴατγ οὗ τοῖς νογὰβ δηὰ ὀχργαβϑίοηβ, ἰὴ ἴμ6 αἰ βθσθηῦ ἀγθ88 ψ ] οἢ ἢθ σίνοβ ἴο (Π6 βαῖηθ [πουρδί, 
δηὰ ἰπ 186 νΑγον δπὰ βρίθμαοσ οἱ 8 ογυπδιπθηϊαιίοη (ἰϊ. 80; ἱν. 1δ; ν. 18, 20; νἱ]}. 18. Οἐ, 
111, 28; νυἱ. 26 ἔ,; νἱῖ. 21). ϑοτμθίϊπιθβ, μόσγονον, δἷ8 σμούοσίο ἀθρθηθγδαῦθβ 10 ἃ πιθῖΘ βίσίνίηρ 
ἴον οἴἶεοῖ, νῖτἢ 110016 ΟΥ πο τεΐδσθησθ ἴο ἴπ9 δυ ]θοῖ ἴθ μβδηά. Αὖ χὶϊὶ. 19, 22, 26, ἔογ θχϑῃρ]θ, 
οπ6 τηΐσῦ δἰηηοϑὺ ΒΌρροβθ [6 ν88 ἰὐγίῃς (0 Υἰηρ 88 ἸΏΔΏΥ Οἰδησοθ 88 ΡΟΒβ10]6 οὐ Ομθβαῦ θ᾽ 
ἐς υορῃὶ, υἱαὲ, υἱοὶ." 

Ὁμπυδαδὶ πογὰβ δηἃ Θχργθββίοηβ, πού ον σ, ΟΥ ΟΤὧἄθ ἀϑ6α ἰῃ Δ. ὉΠΟΟΙΏ ΠΊΟἢ 8686, 8.6 ΒΟΙΏ6- 
ὙΠδ ἔγοαυθηῖ. Βυΐ 89 ψ6 ὮδΔΥθ βζθΠΘΓΘΠΥ οΔ] 164 δἰὐδαιίου ἰο [θὰ θη [6 γ οοουν, ἴμ6Υ πϑοὰ 
ποῖ Ὀ6 δῦ ποιοθὰ θχοθρὶ ὈΥ γοΐδγθηοο (6. 1]. 2δ, φιλοφρονεῖν εἴς τι; ἷν. 21, 84, 87: ν. 20; νἱ. 

δ, 8, ψήφισμα; νἱϊϊ. 19, 27; χ, 18, 14, ἐπολεμοτρόφει: χὶ. 4, πεφρενωμένον: χΙϊ!, 22: χὶν. 11, 24, 
ψυχικῶς). ΤΠθο Ἡτῖοῦ 5ῃ ον 5 8 βρϑοΐβὶ ᾿ἰκίησ ἴοσ ἃ οογίδίη οἰγουμϊοσυίίοη, ὑμδὺ ἰϑ, ἔον [86 86 
οὗ [16 πογὰ ποιεῖσθαι σι ἢ π6 νοτθδ]ὶ ἰάθα Ἔχ ργθβϑβθὰ ὈΥ 8 βυῤϑιδηϊνο πὶ (Π6 δοουβαῖῖνα. Ηθ 
ΒΡΘΔΚΒ οὗ πιδκίηρ 8 σερογί, ἔου ἰηϑίδηςθ (ἰϊ. 80), 88 ποιεῖσθαι λόγον, πὲ 8Δ8 6 Οἰΐθηῃ 58 Ύ, “" ὮΘ 
τὴ 846 8 γὲρογῇ ᾽᾽ Ἰπβίοδα οὗἉ ““ 6 τοροτίοα.᾽ ἘΤΐδβ 8 σοιηπιοπ, ἴοο, ἰῃ 8 Μδοοδθθοβ. Τῃδ οὔ- 
θοῦ τψϑ8 πού β᾽ ΡΥ ἰο ρῖνθ ναγίθιυ Ὀαὺ δα ρμδαῖθ 88 ψγο}}. 8566 Οὗ βἰυλίϊας ἰμβϑίδῃοοβ δ᾽ 2 
Μδος. δ]. 838; ἰν. 27, 44: υἱϊ!. 29; ἰχ. 2; χίϊ. 28, 80 δὲ ραξείπι. 

Τίπι 977 Οοπιροείἑοη. 

Το Ἀοοκ [861 οὔἶαγβ Ὀυὺ ἔονν ἀαία ἴον ἀδδοττωϊηΐπσ τῖτἢ ἀχδοίπμοϑβ οἱτπον (π6 τἰπγ6 πδη ἐδ 
Ῥ88 οὐ ρ ἰοὰ οὐ οὐ κί μδ}}ν οοιμροδοὰ. Αἱ χνυ. 87, ἴδιο δορί ὑομαἰδὲ βαγβ ἰμδὺ ἔσοιαι [86 γϑαῦ Β. 6. 



δ600 ΤῊ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΑ. 

161 186 ἸΕγδοϊἱΐθβ μδὰ μο]ὰ Ψογυβαίειῃ. Βα 118, 10 8 οἰδαῦ, οδῃηποὺ Ὀ6 ἰηϊογργούθα διγὶςι γ. 
ὙἼΠ6 ἔχβι οὗ {π6 ὕπο Ἰθίῦθ β ψἘϊοῖ ργθοθάθβ ἴΠ6 δσοιμροδίεοη ἀπα Ὀδδσβ (Π6 ἀδῖθ Β. Ο. 125, ὑσονϑδ 
ναΐ (ῃς Ὀοοῖς δοιὰ ἠοῦ αν Ὀθθῃ πγιεἴθη Ὀθέογο ὑμαὺ πιθ. Οἱ (86 οΟἴοῦ μδηὰ, ἰϊ8 δοορὸ 
δηα δἷπὶ ἐβγουρπουῖ, ἃ8 Ὑθ δνθ Β6θῃ, ργθβρροΒβα {1186 δχϊδίθῃμοθ οἵ (86 ἔθηρ]6 δῃηὰ 18 βευυΐοθ, 
δὰ θποθ ἰδ τουδὶ ᾶνθ δα 118 οΥγἱσίῃ ρῥγονίουβ ἴο [6 ἀδβίσυοι οι οὗ «Θγάβαίθι, ἃ. ἢ. 10. 
ΤῊ ἔΉ]]ονγ8 α͵8ο, ἔγοια (0:6 ζΘΏΘΓΑΙΥ δαπηϊἰοα ἔοι (αὶ 4 Μδοοδθθθβ, σαῖς ἰ Ὀδβϑὰ ὑροη 
ΟἿΣ ΜΟΥΚ, 88 τυϊτοη Ὀδίογα [6 πη] ονογίῃγον οὗ [π6 ΠΟΙΥ οἷ. Ὁμο οδβιϊπιαϊΐοη ἴῃ Ὑ ἰοὰ 
ἴ6 Βοιηδὴβ ψθσὸ μοὶ, ἴοο, δὰ ομβδηρθᾶ ἠοῦ 8 1016 ἔγοτῃ {πὲ ΒΟ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο ργδυβδὶὶ ἴῃ [06 
ἔογηθν σῦς (Ὑ1}}. 10. 80). Απὰ (δ6 σβοὶθ βι}]6 οὗ γϑργοϑθηίαιίου, ἰπ 86 ϑϑοομπὰ Βοοκ, 
ΒΟΥ Β {πδ΄ ἃ ΘΟ ΒΙΔΘΥΔΌΪ6 ρογϊοα πλυδὲ μανὸ οἰαρβοα βίποθ [86 θυθῃΐϑ ἀθβοσὶρεα οοουγτοῦ, ἀυγ- 
ἴῃς τ ΒΙΟΙ ἃ θΒυοίυδιϊηρ ΟΥΆ] ἰγδαϊ το οοπ δἱποα Ἡλι βίσοηρν ἀονοϊοροα ἀοοίτῖ πα] τοπάθμοϊθα 
Ἠδά ρίνϑη ἰμϑιὴ ἃ αἰ οσθηΐ οδδὺ ἔγοτῃ ἰδὲ νον ΠΟΥ οτὶρίπα!νγ θογο. ΤΠ βυρροβοϑὰ σεπιΐη- 
ἰβοθῆςθ ΟΥ οἰϊδείου οὗ 2 Μίδοο. ἰη Ἠθῦσονβ χὶ. 8δ, τ οὶ αἰϑδὸ τγ8δ8 τειτθη Ὀοΐογα ὑμ6 ἀρδδίσυο- 
ἰΐοη οὗ ΦΘγαβαίθη), 18 ἴοο ἀποογίδίῃ ἰὸ αν τῦο ἢ ποῖρξ ἴῃ {πὸ τιϑύίον Ὀοΐογο υ8. ὙὍι6 ἤγεὶ 
υηἀϊδραϊοα χοΐθγθησρ ἴο 1 8 ἑοιιπὰ πῃ ΟἸοπιοηῦ οὗ ΑἸἰοχαπάσία (ϑίγοπι., ν. 806. 398), ἯΒΟ βρϑᾶκϑ 
οὗ 10 88 [86 ““ ορίϊοπιθ.᾽" 

Ἐξοοϊφοϊαδίϊοαὶ διαπαϊησ. 

9οθθρἢυ8 βθοῖ8 ποῦ 0 αν Ὀδθη δοαυδίηϊοα πὶ οὐν Ὀοοῖ. ΑἹ Ἰοαβῦ, οτο 18 ὨἰβίοτΥ 
ΤΌΠΒ ΡΆΓΆ]]6] τ ἢ ἴΐ (εἴ. ἰν. 7 δ΄. νἰ «4 πεΐφ., χὶὶ, ὅ, ὶ 1: νἱ. 2 Ὑ 11} ΑΑ πεΐᾳ.., χὶϊ. δ, 8. 2; χΙϊ, 
8-8 νι} «4 πιΐφ.. χὶϊ. 9, 8 7; δῃὰ χῖν. 1 ἢ “ηἰΐφ., ΧΙ, δ. 8 1), 16 αἰ εγθησοβ ἀγὸ, πη ἀοίαῖ, 
ἴοο στοδὶ (0 7υ 8.1 γ (86 ἸΏΘΟΥΥ οὗ δι. δὴ δοαυδϊπίδησθ. Δεν 8 ἩΓΙΘΓΒ οὗ ἃ ἰδίου ἀδ , 11 
τηδκίησ στοδῦ 86 οὗ οογίδίη ρδγίβ οἱ ἰῦ ἔοτ 18:6 ρύγροβα οὗ {Πέτα ϊϊηρ πα οι 6} } 15 ὶπσ ταὺ- 
Ὀΐηϊο81 ἀοοιτίηθ, ἤθνοῦ μα] ἰ0 ἴἤἢο 6 σἀποηΐοαὶ (Ζαηζ, Ρ. 128). ΤὨΘ ἰβίογυ οὗ 16 πηατγίγτϑ 
ὙὨΙΟΝ 18 ἔουηὰ ἰη ἰΐ, νὰ8 4130 ἃ ανουγίίθ βυυ͵θοῖ οἵ τϑίθγθηοθ ἴῃ [86 ΘδΥΪΎ συγ, δυθδβοηυθας 
ἴο 186 {πιὸ οὗ Οτίσοη, δηὰ Ὀγ (δ ῖ8 τηθᾶῃ8, 88 1ῦ του ἃ ἈΡΡΘΑΓ, ἰδ διἱαἰπϑα δἱ [86 {ἰπι6 οὗ Φθγοπιθ 
δὰ Αὐρσυβίῖπθ ἴο ἃ βίδηϊηρ Ἀρργοδοβίηρς [μαἱ οὗ {π6 δΔοκηον)]οασοα ὈΟΟΚΒ οὗ δοτρίατγθ. Ὑθβθ 
ΤΩΆΥΓΓΥΥΒ ΘΙ ργαΙβοα ἔῃ [86 δἰσ]ιοϑὲ ἄθστθα ΌΥ ΟἸγγβοβίοηι, δπὰ μοὶ ἃ ἊΡ 88 θχϑπιρθβ του 
οὗ ἱπιϊτατίοη. ΑἸ Βουσ ᾿ἱνίησ ἀπ]οσ (μ6 οἱ ὀεοπομν, [ΒῈῪ στ γο σθοκοηθὰ διιοηρ [86 “ ΒΟΪΥ 
οΒοῖγ οὗ τηδῦύγτβ ἴον Ὁ γῖβι.᾽) (Οἵ. αγίηπι, ΟὉηι., Ρ. 188.) Α ἐδβεϊναὶ ἴῃ Βοηον οὗ {86 “ Μλς- 
οαῦθ68,᾽᾽ υη6γ τ ] ΟὮ διηα 4]} [πΠ8ὺ βιξβογοα ἔον (86 ἰγὰ ἢ ἴῃ δλοῖν {1π|68 τ γα ᾿μοϊ]υ θα, τλϑ 
ΘΑΥΪΥ ᾿ἰπβυταϊοα ἴῃ ὈΟΙᾺ τἴ[ῃ6 ατϑοκ δὰ 1 ἴλη σμυγ 68, δηα ἃ οοπηηθιπογδίίνο Ὀ88111.8 δγθοίθα 
ἴῃ Αππος. Το Ἰαῦδϑι ἔσδοθβ οἵ (86 ἔδβίλναι! ἂγὸ ἐουηὰ ἱπ ὑπὸ ἐπἰγὰ σοηΐυγγ. ΤΏ πιο ἀθἤηϊο 
Υἱονβ οὗ Οτίσϑη δηὰ Φεγοπιο τἱουοῃΐπσ (Π6 σδποηίοδὶ δυυμοῦῖ ἐγ οὗ [Π6 ΕἾγβο δῃὰ ϑδϑοοηὰ Βοοῖβ 
οὗ {π6 Μροοδῦθοϑ μβᾶνο δἰγοδγ Ὀθθὴ ρίνθη ἴῃ οοηπθοοίίοη τὶν {πὰ ἔογπιοσ. Ὅλ ἀἰδβιϊποιίου 
γί Π]Ὦ (ΠΟΥ (ΠΘογ  ο αν, δὲ Ἰθαβῦ, Γθοορσηϊζθα 88 οχἰβίϊης Ὀούσθθη ὈοοΪΐκ8 οδηοῃΐςοαϊὶ δηὰ δοοὶο- 
Β᾽ 8.108] 8 ἔδν [688 θιῃρμβαβϑὶζεά Ὀγ Αὐυραϑῦπθ, γῃῸ βᾶγ8 ((ἷυ. Δεῖ, χνῖϊ. 86): ““ Ποτιὴ 
ϑυρρείαιἷο ἱεπιροτιπι ποτ ἐπ βογὶρίυγὶβ δαποίῖδ, φῃ σαποπῖο ἀρρεϊϊαπίι", 8 ἵπ αἰδὶ8 ἐπυεηϊαῦ ; 
ἡ, φείδια δυπὶ οἱ Μασοαδαοτιπι ἰϊδτὶ, φιος ποὴ “υἀαῖ, δοα ἐοοἰοδία ῥγο σαποπὶοὶ λαδεὶ Ὀτορίεῦ 
φιογωπάαπι τιατγίψγιπι ραβϑῖοη 68." Ἰὼ τ[86 οὅποη οὗ [86 ΑὈγϑβδβίπῖδῃ οαυτο ὈΟΓᾺ ΒοΟΙϑ οἵ [}6 
Μδοοδῦθοβ στὸ δἀοριοα, Ὀὰὺ 1688 τὴς τοΐοσθηοθ ἴο {μοὶγ οοηϊοπῖβ δηαὰ ἈἰδίοσΥ {πδῃ ἰο ἴδ 
ψνἾ8}} (0 ανὸ 88 ἰᾶῦρθ ἃ ἢυθογ οὗ ΒΙΌΪ]Ι αὶ ὈΟΟΪΚ8 85 ροβϑβίθὶο (οἴ. Ὠ.Ππιδππ ἰπθ ΗογΖορ 8 Ἐπουζο 
ἰ.. Ρ. 1608). ΤῊ Ἰαίον ἰϑίουυ οὗ 2 Μδοοδθθαβ 18 ἴῃ ρσϑῦπογαὶ σοϊποϊἀηῦ ἢ (ΒΔ οὗ [6 ταπιδὶη- 
ἴῃς ΟἹὰ Τοβίδιμθηῦ ἈροοτΥ Δ] Ἰἰογαίαγθ Ῥνγοϊθϑίδηϊβ ἤδνο ογάϊηαυῖ  Υ ρμἰδοθα 1 σοηῃβία6γ- 
ΔΌΪΥ ἰονοσ ἷἰπ πὸ βοϑ]6 τη ([μ6 ΕἾτγβὶ Βοοῖ. [μὰῖ μοῦ ον ᾿ἰδιθὰ τμαὶ ἰζ δὰ πονοὸσ μδά 
οχβίθποθ, δηὰ ἔουπὰ ἃ βρθοΐδ!ν Πιαγὰ Κποῦ ἰπ {ΠπΠ6 δοοουηΐ οὗ ΒΔ218 (χῖν. 81 8.). ΤῈ Βοιιδῃ 
Οδιμοὶὶο νίθνν, οἡ ὕπ6 Οὐ Σ Βδπὰ, δ Ὀ6 Ἰυάροά ἔγοπι ἴ86 ἀφδεϊδίοη ρίνθη δ᾽ ἴμ6 Οουῃοὶ! οὗ 
Ττοηῖΐ, [ἈΚοη ἴῃ σοηπροίίζοη Ὑἱ ἢ} (86 οὶ (μαῖ [Π6 80- 8116 ““ τ6]168 οὗ 186 Μδοσδῦθοϑ ᾽᾽ ὁοῃ- 
ἐπα ἴο (8 ἀδγ [0 Β6 διμοηρ {μοἷν οὐ͵θοῖβ οὗ δυροτβθίουδ τεραγά, 

Τοχὶ απα Ῥεγϑβίοηδ. 

ΤΏ ἰοχίὶ οἵ ἴπ6 ϑοοοπα Βοοῖκ οὗ Μδσοσδῦ668 18 ἀογί νοα ἔγτομ [π6 ϑδῖη6 οσοάΐοθβ 85 (με ΕἸἾγδὶ, 6Χ- 
οδρὺ ἰμδύ [Π6 ἔογτμοῦ 18 σδηϊηρ ἴῃ {πΠ6 Β᾽ηλίοῖς ΟΟαοχΧ δπα ἴῃ 184., δηὰ 106 β8δπι6 γϑιλαυκα ΔΡΡΙΥ͂ 
Β6ΙΘ {πδὺ τΟΓΟ τη846 ΔΌΟΥΘ ἰπ ἴΠ6 σΠδγδοϊου ζαιίοη οὗ [8686 βονοσαὰὶ Μ55. ὙὕὙνο οἷά νϑυβῖοῃϑ 
οχὶδὲ οὗ [Π6 νοσκ, ἃ [υδιῖη δηὰ ἃ ϑυγίδο ΤΏ ἔογπιοῦ 88 πηδάο Ὀαΐοσο {Π6 πηθ οὗ ΨΦεγοπιθ δηὰ 
ΘΟΙΤΟΒρΟμ 8 οἰοβοὶν στ 016 ατοοκ. Ὑηὸ ϑγγίας 18 ποῦ οὗ 1886 παίυγθ οὗ ἃ ρδσδρθγαδο δηὰ 
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ΔΉ 5 4190 στοδὶ ἱγιόσδηοθ δηἃ σδγο θβδηθββ ἰπ {πΠ6 ἰγϑηβ᾽δίίοη. Βοίἢ νογβίομβ δγθ οὗ δοῃβὶ ἀ- 
ΘΥΘῸ]6 οσἕτἶο8] Ππηρογίδησθ, ΟΠ οΗ͂γ, ΒΟΤΤΘΥΟΓ, 88 Βοϊρίησ ἴο δβιδ Ὁ} 188 θὰ ἀουδεξι} οα8θ8 (86 
σοδαϊηρβ οὗ (πὸ Μ558. ὙΤΉΘΓΘ ἷβ πὸ δνϊάθποθ ἰπ δἰτμον οὗ [Π6 νϑγείοῃβ {πὶ 8 ἀἰβογοηί γθοθη- 
βίοῃ οὗ [Π6 οτίρίηδὶ ἰοχὺ τδϑ [ΟἹ] ον. Τπὸ 1,διΐη ἰαχὺ οὗ {π6 δεοοηὰ Βοοῖκς δχὶβίβ Ὀὰΐ ἱῃ οἢ6 
ἔοττω, 8δηά ῃηοῖ, 88 ἰῃ ἴΠ6 6886 οὗ 6 ΕἾτδι, 'η το. Ὑη6 80.816 ἀ ““ Βοοσοηά Βοοῖκ οὗ Μεοοδ- 
Ὀ668,᾽᾽ ὙΒΊΟΝ ἈρΡΡΘΕΓΒ ἰη Ατγδοὶς ἴῃ ὙΥ δΙοπ᾿ 5 ῬοΪγρίοῖ, '8, 88 ἯὙΘ ἢδνθ δγοδυ οὐβοσυϑά, δῇ 
δπηιγοὶν ἀἰδογοηῖ ποσῖς ἔγουι [06 Ῥγθϑθῃϊ 0ῃ6. 



ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ 

ΟΥ̓͂ ΤῊΞ 

ΜΑΟΟΘΑΒΕ ΕΝ. 

ΟἸΑΡΊΤΕΒ 1 

Ἷ 1 Το ουν Ὀγοίδγθη, (80 96)ὲ ἰπτουρδοῦυ Ἐγρίῖ, πρ: ὝΟΥΓ Ὀγοίλγθη, (δὲ 
δονβ ἴῃ 6 ΓΒΑ] θ δηᾶ ἴῃ (Π6 ἰαπᾶὰ οὗ δυάδα δι δεῤυμ (6 Βὶρησβί ῥγοερεπιγ. 

2 Απᾷᾶ τηδὺ ἦ Οοἀ ὃ6 ρτβοίουβ ὃ πηΐο γοῦ, δπἃ ΤΟΙ ΘΠ ΌΟΣ ἷ8 οουθηδηΐ |} ὁ Αὐτ.- 
8 Β8π), 8η4 δ ἤβαβδο, δῃὰ “δοοῦ, μἷ8 18 {Ὁ} δ βουυβδηΐβ ; δπὰ ρίνθ γοῦ 81] ἃ Βοδτὶ 
4 ΒΟΠΟΥΡ Ἷ ἶπι, Δῃα [0 ἀο [18 ν71}} " ψΣ 8 ροοα ΘΟ ΓΑρΡΘ δῃά 8 ψ1]Π1ηρ ταϊπα ;" Δηὰ ὑρέῦ 
ὅ γοὺῦ μϑαγί ἢ γοβρθϑοὺ ἰο 15 Ηἷβ αν δῃὰ σοτημηδηἀτηθηίβ,} δηὰ σῖτα 15 ρεδοο, δινὶ 

ΠΟᾺΓ ΥΟΌΓ ῥτΆ θα, 8ηα ὈῸ6 δ οὔθ δ ἢ χοῦ, δηὰ ποῦ ᾿6 ἴοσβακα γοῦ ἴῃ {{π οἱ 
6, 7 (του }6.}} Απάὰ ΠΟΥ͂ γ7ἷῪ 8Γ6 ὁ ΠΟΙ ὈΓΑγΐηΡ ΤῸΣ γου, Πλατίην ᾿Ἶ {Π6 γείρτι οἱ [λειρο: 

{γἴ5,.5 ἴῃ ΓπΠ6 Βυπάγοα {ΠΓθθβοοσθ δηὰ πἰηί γθδγ,}} γα (86 6 νγ8 νγοῦθ Ὁ πηῖο γοὰ ἴῃ 
[86 Θχίγοι γ οὗ αἰ] οἰΐοι 1 (μδὺ σλπαθ ὮΡΟῸΠ ὰ8 ἴῃ [μ086 γϑϑγβ, ἔγοσα 86 ἔπι {8 
δαβοῦ δηά ᾿ἷ8 δμδγθηίβ 3 σϑυο] θᾶ ἔγοπι {Π6 ΒΟΥ Ἰαπὰ δηὰ Κίηράοση, 3 δπὰ τρεῦ ἢ 

8 Ὀυγηΐ [86 ραίο,} δηὰ βιϑὰ ἱπποοθηΐ Ὀ]οοὰ ; δῃὰ  γὸ ργαυϑᾶ ππίο [86 1ογὰ, Δηὶ 
6ΓΘ Βοασὰ ; γ͵ὼὶ οἤογβά 4180 8 ββουϊῆοβ Ἶ δπὰ ἤπο ἤουσ, δηὰ ᾿ἰρμύθα 86 Ἰδπιρβ, δι 

9 βεί ἔογί [9 Ἰοαυβθβ. Απὰ ποῦ Κκϑαρ Ὁ 16 ἔδαϑι οὗ ἰβθθΓΏ 8168 ἴῃ {116 τπηοθτι (20. 
Ἰοὺ 39 ἴῃ τ}6 πα γρα ξοΌΓΒΟΟΓΘ δια οἰζῆι Ὁ γραγ. 

10 ὙῈ6 ρεορίδ ἴῃ 3 9ογυβαθμι δὰ ἰῃ Ψυᾶδα, δμὰ (80 οουῃοὶ!, απὰ “0648, βοπὰ ἢ 
στοοίηρ δὰ Βθα ἢ ἀπίο Αὐἱβίοθυ]αβ, Κίηρ ῬΙΟΙΘπΙΥ 5 ὑθϑοθθ, γγ}.0 18) τα ΓΘ ΎΕΓ, οἱ 

11 188 ταςθ ὅδ οὗ [η6 δποϊηιθὰ ργίθϑίθ, δῃᾷ ἰο τι 916 νγ8 (πδὲ ἀγθ ὅδ" ἴπ Εργρέ. [παϑπιυοὶ " 
48 Θοἂ Βαίῃ ἀδ] νϑγθα τ ἔγοτῃ ρτϑδῦ ρϑγὶ]8, τνϑ ἔπδηκ πἴτῃ ΒΙΡὮΪΥ 88 (Πο86 ΜψΠῈ0 ποιὰ 

12 ᾧΓ ποοὰ δε. ἄρτι ἀραϊπδι {86 δ Κίηρ. Εν ἢδ Βἰπηβο 7 5“ οαδῦ τἤϑῖὰ ουὺ δ᾽ {ὑπαὶ Ιουρὶι 
18 τίη (λ6 ΠΟῪ οἷγ. ΕῸΡ πθθη (6 Ἰοβάδν οϑιηθ ἢ ἰηίο Ῥογβία, δῃὰ (86 ἀγηγ πιὶ 

δἰ {Παΐ δοϑιηθα ἴο 86 “ ἰηνίποθ]6, {ΠΟΥ͂ ὙΤΘΓΘ βΒ] πὶ ἴῃ (86 ἰδίῃ ρ]ο οἵ Νϑῃθα ἐμγουρὰ " 

ψοτε. 1, 2. ---ἢ ἃ. Υ. : ὕμο Ὀγοϊῶγοω, ἐἢ6 σον τὨδὲ Ὀ6 αὐ “οτικαῖοαι δηὰ ἴῃ ἐδ Ἰδπὰ οὗ “υάεα, νεϊδ υπίο ἴδο ὑφ, 

Ὧπο σον ἐμδῖ δῖὸ ᾿ἰὩσχουχδουΐ αυρὶ, ΘΔ Ι ἢ δὰ ροδοο (860 (’5.). 2. ογηἕξ Απὰ ΤΠΔΥ. 8 (ἀγαθοποιήσει. δ᾽ ὃ 

οοτηρουπὰ ῥϑδοι)ίδσ ὑο δοοοδίβκι δὶ σοοῖς. Οἱ. Τοῦ. χίΐ. 14.) 4 [δὲ δε ιαὐς ᾿Ἡἱιϊῃ. δ ργεῖς διὰ. “ἃ 

1 Μδοος. ἰϊ. δ2. 
ΨΜογα. 8-ὃ. --- ΤΑ. Γ. : δβοστὸ (σέβεσθαι). 8 (ΡΊΓ., θελήματα, ἱ. ε., δε τατ οὐ ὀοχρσοδαίοωδ οὗ μἰβ τὶ ]}.)} (ὑνχή: 

Οἵ. 1 σΆτοι. χα. 9, ΗδΌ. ἀπὰ αν.) 19 Βοαγίδ (ϑο 10. 62. 64. 88.) ἰπ (569 Οὐνι.). 21 (ἐν τοῖς προστάγμασι.) "᾽ κέ 
(ποιήσαι; 8560 Ορπι.) ψοι (19. 62. 64. 98., ὑμῖν). 15 (890 Οὐπι.) Μ ὩΟΥΟΣ. -“ ΤΡ ΠΥ. ΟΝ 
χχχυί!. 19. 

γοτα. 6-9. --ἸΦᾺ.Κ.: Βοθ. ἸΪ βαεὶ ἰἶπιο8. [δὃ Ποιϊηοίτί 2 τοῖχο. [1ὅἧ (β66 Οὐ") Φ πχοῖο (ρατί., γεγροῦν: 
καμεν; 111. 23. 44. 62. 64. α]., γεγράφαμεν, Ἡδϊοἢ ἴδ ἐὴ6 οατ ον ἔογτα οἵ [29 βδῖωθ. 6 Οδηη.). ἰὰ ΑΡΝο ΙΝ 

5 (ἐ, «., οἱ τγοῦ]ὁ6 (11ὐ., ἐπ ἐλε αἸΠειίον, αἀπαὶ ἔπ ἐλὲ ἐσιίγενπ ν, Ὀὰὲ ὈΥ Βεορἰδάγα δε τοηἀογοά). ἽΣ ΘΟΠΊΡΔΏΥ. 
ΤΏ [ἀ68 ᾽δ μοσυ ας ἰο (Ὠἷδ ρἷδοο 'ω ἔμ ΟἹὰ Τοδίδιηϑηῦ, Ἀπ 1666 γε ὮδΥο ἰὲ ἰῃ Τοῦ. χἰ!!. 1 ; ἩΓΪεά. νἱ. 4ἅ.) Ἐ οἸΉΝ μοῦ. 
30 ΡΟΤΟὮ. ἍΜ ἐμ εΏ. 5’ 8160 βδλοσίἤοδα (δὸ 44. δὅ. 62. 64. 74. 38. 243. (ο. ΑἹά.). 88. δες ἐμοὶ γο Κορ [ἵνα ἀγίτι 
ΤΏοΤο ἰδ δὴ 6]}[ρσὶσδ, δ ἃ γράφομεν τοσοῦ Ὀ6 δι ρρ!!ο 4). ΒΞ σβεϊθοῦ. ὅδ89 οἱ. 
ον. 10-1Ά2. --- 51 Α. Υ͂. : (δὲ ποῖὸ δἱ. ἋΣ μεη!. 88 Ῥιοϊοσοετιδ᾽ ταδεῖθσ 'τβο (δέ. “ἼΤΏΟ ματίϊς]ο δέ αἴ} ὧι δ] 

ἐπισοδυοίηξ 8 δοπιονν δὲ ον, ἀἰ οσίης ἴγοιη Ἡδδὲ τοπὶ Ὀοίοσο, γαῖ τοῦ οχδοὲϊγ δη ἑοῖς ὑχοάϊςαὶο ἰς ἴα 
αὐ! οἰδοβίοδὶ ὑδαζο.᾽" Κοὶ!. Οἱ. Οο»1.) ψδδ οἵ (ὁ σίοεῖς. δέ νγοτὸ (ποῖ ἰῃ ΟΣ Κ). δ86 Ἰῃδομςο. ὅἔὄΡ δ πδτοῤ 
Ῥθθὴ ἰη δαιιῖο (ἴοΥ παραταξαμένονς, Θείπεπι δά Καὶ οἱ] ὑγοῖοσ παρατασσομένονς, τὰὶϊδ 1Π1. 19. δδ. 62. θ4. 08. 108.) εγαὶρ. 
(Φεο Οονι.). δ81 ογπὶίδ Ἀἰτι86}7 (αὐτός, οι ρμδ.}). δὅκ[ ἔμ δοο Οὐ. 

γοΣσ. 13... ἃ. Υ., : πῶϑ θοθ. 60 οί ἴο 6. 4 Ὁγ. 

-- - 



4 ΜΑΟΟΑΒΕΈΕΞΚ. δ608 

14 ι}6 ἀθοοὶϊ οὗ Ναῃδβ᾽ 5 ργθδίι ΕῸΤΣ ὃ δὲ ΟΡ 6 του] ὨΑΓΓΥ͂ ΠΟΙ, οδγο ὈοΐΒ Απ- 
(ἰοο 8 ὃ ἰηΐο (Π6 ρΙδοθ, δῃὰ ἷ8 ἔσίϑηβ [ἢδι τοῦθ πὶ ἶπλ, ἴοὸ ἰαΚ (86 ὑγθαβυγθα 

1δ 48" δον. Απᾶ ὃ ἤθη (86 ρτγίοδίβ οὗ Ναμθα ᾿δὰ βοὶ ἰἤθ ουἱ," δηὰ ᾿θ με Ἶ 6η- 
(ογϑὰ π 1 8 8}8}} ΘΟ ρϑην ὙΠ ΐη [Π6 ἱποϊοθυτγθ ὃ οἵ (86 ὑδιῃρ]6, ὕπο Ὺ βυῦ [86 ὑθιὴ- 

16 ρ]6 πῆδθῃ Απιϊοοϊνυβ πδα δηϊογθᾶ, οροηϑὰ (Π6 σομποθα]θὰ " ἀοονῦ οὗ (Π6 τοοῖ, μυτ]οὰ 
δίοῃβ. δη4 βίγιοκ ἀόνῃ {Π| ΘΔ Γ δ ἢ ἃ ὑΠΌΠ΄ΘΓθΟΪ, δα μου ίηρ ᾽ ἐδδηι ἰῃ Ρ 6668, 

17 διὰ βιῃ ν᾿ ΟΥ̓ ἐλεὶγ ᾿ϑϑάβ, {ΠΟῪ οδϑὶ 12 ἐδεηι ἴο 1Π086 {πᾶὶ 6 Γ τυ πουΐ. Β] βϑϑὰ 
18 δὲ οὺν Οοὰ ἰπ 8]} ἐλύπησε, οὸ μαι ἀ6] Ινογοὰ ἀρ 15 (ἢ ὑηροάϊγ. ὅΐῃμοθ ῃοῦν γα ΡῸΓ- 

ῬΟΒ6 1 ἴο Κϑαρ (Π6 ρυγἤολίοηῃ οἱ (π8 ὕθιρ]θ ὑροὰ ἰπθ ἔνθ δηὰ ὑπϑηιθι ἄαν οὗ 
Ομ δβδίθυ,}δ 'ννὸ ὑπουρῆῦ 1 ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ἰο ἱπίογιῃ γοὺ οὗ ἰΐ,1}5 (δαὶ γα αἷ8δο πιϊρῦ ΚΘορ 
1ϊ, Αἔῖοὺ {Π6 τδῆηοῦ οὗ (ἢ 6 ἔοαϑὶ οὗ ΕἾ ἱΑῦογηδοΐθβ, δηἃ ἴῃ σοιηχηοθιηογδίίΐοη 15 οὗ 189 
ἢτο φίνϑη 5. θη Νοοϑιιίαβ οἴδγοα βδογ ἤοθ, μβανίηρ Ὀυΐ] ὈΟΩδ 9 186 ὑθρ]θ δπὰ (ἢ9 

19 δἱίασ. ΕῸΓΣ ὝΠΘΙ ΟἿΓ ἔδίῃοτβ 6.6 16 ἰηΐο Ῥαγαεῖδ, {π6 ργιθβίβ (Πδὶ ττϑῦο ὑῃθὴ ἀ6» 
νουϊ ἰοοῖ βοῖμθ οὗ 3 [πὸ ἢτο οὗ (Π6 4]8γ ρῥυγῖνι]γ, δηὰ Ὠἰὰ ἴδ ἰῃ δὴ δχοδνδίίοῃ οὗ 8 
Οἰβίθυτῃ μανϊηρ' 8 ΑΥΥῪ ρῥδοο, 3 ΠΟ ΓΘ ΠΟῪ ργοβογνϑα ἰζ 8δὸ βυγθ Ὁ μαῦ [Π 6 Ρ]406 νγῶδ 

20 ππκηοόνῃ ἴο 8}} θη. Βυΐ 3 ΔἰΘΓ ΠΠΔΏΥ γθδγ8 Π δα οἰαροθά,"6 θη ᾿ξ ρ]οαβοὰ αοά, 
Νοϑιγίαβ, βανίηρ Ὀ6θη βθηὺ ὈΥ Ὁ (6 Κίηρ οὗ Ῥογβία, ἀϊβραιο ιοα 06 ἀθβοθηάδηίβ οὗ 
1Π6 53 ῥγίδβιβ ὑῃδί δὰ Ὠἰὰ [, ἴον 5 17ὍἈ606 ἤτθ ; θαῦ 9 ψ Ὠθη τΠ6Υ (Ο]ὰ 8 Ἦ ἐλεν ἰουπα ἢο 

21 ἔγο, Ὀυΐ τὉἈΠ1Οἷκ νδίϑυ ; Ὧθ σοπῃηδηάο 81 ποῖ ἰο ἀθβοθῃα δηᾶ 52 Ὀγίηρ ἐΐ ; δῃὰ τυῦθῃ 
{πὶ τ ]οἢ ρογίαϊ θὰ ὸ 5. {Π6 βδου ἔσθβ δα Ὀθθη Ὀγουρὶϊ ἱοσοίμον, δ᾽ ΝΘ ἶα8 σοτὰ- 
ταλη ἀρ α 186 ῥγὶθϑῦβ ἴο βργῖηκ]6 Ὀοτἢ 85 (ῃ6 σοοὰ δηὰ {116 ἐβέηισε Ἰαϊὰ ἐλέγεαροὴ 1} 

22 Π6 ψαῖθυ. Βαῦ ἤθη (ἢ 8 παα (Δ ,ζθη μ]406, δηα Βοπγ6 ἐἰτπηθ ΠδΔα 6]Δρ664, δπὰ {86 βὰῃ 
βιοῃθ ουϊ, Μη οι Ὀθίοια τγ88 ὑθοϊουάοα,5 6 (Πογὸ νγ88 ἃ ρτϑαΐ ἢγο ἴ Κὶπα]θὰ, 8ὸ (δαὶ 

28 4]} "' τηδγυοὶθᾶ. Απαὰ [ἢθ ρῥγίθαίβ τηϑδὰθ ἃ ἤγδύϑῦ ὙγὙ}}}18ὲ 186 βδοσί οθ γγ88 σΟΏΒΕΤΩΪ ΠΥ, 
Ὀου 9. 1Π6 ῥγίθδίβ, δπα 411 6 τεεῖ, Φομαίμπαδῃ Ὀορὶπηΐη, πὰ [Π6 γτϑϑὺ σϑϑροπάϊησ' 

24 δἰουΐ," δ8 Νϑϑιμηΐδβ αἱάώ. Απᾷὰ [}8 ῬΓΆΥ͂ΘΥ γᾺ8 δίυθυ [ΠΪ8 ΤὩΩΔΏΠΘΓ: 
Ο [μογὰ, [σὰ Οοα, Ογθδίογ οἵ 4]}] ἐλέποε, ιοδο ατί δατία], δηὰ δίγοηρ, δῃὰ σὶσῃϊ- 

2ὅ δουβ, Πα τρθγοῖ αι], {Π6 1 ΟἿ]Υ δηὰ ρταοίουβ Κίηρ, [Π}6 ΟΠ]ΥῪ σίνον, "2 [ἢ6 ΟὨ]Ὺ τὶρ 
Θοιι8,.5 δηὰ “5 ΙΣΤ Ιρ Υ, δηα Θνϑυ]βίϊηρ, ποὺ [Πδὺ 6] ἰνογθϑὺ [5Γ86] ἔγοπ) ΘΥΘΡῪ ΘΥ]], 

26 (δου ὑπαὶ “΄ ἀἸάβι οἴιοοβθ {86 130 6 γβ," δη ἃ βδῃοι γ [μϑῃ, γθοοῖγθ 86 βδου ῆσθ ἴου (ΕΥ̓͂ 
27 “ἶῸ]6 Ρθορὶθ [βγδϑὶ, δα ργϑβοῦνθ (ἢΥ “ ρογίίοῃ, δηα βαῃοι γ 11..5 Οδίμογ [Πο086 ἴο- 

βοῖ ΠΟΥ (Πδὺ 8.6 βοαίθγϑα " ἔγοῖῃ υ8, βοῦ ἴγϑϑ ὅθ (ἤθη {Πδὺ βοῦγὸ διηῃοὴρ ἴΠ6 ᾿θαίμθῃ, 
Ἰοοῖ ἀρορ ἴπϑῖ {πὶ 8ΓΘ ἀδθβρίβθὰ δῃηᾶὰ δμβοττϑᾶ, δηὰ 1ϑὺ {Π6 ἤθδίμϑθῃ ΠΟῪ [δὲ ὑποῦὺ 

28 ατὶ οοὐῦ ἀοά. Ῥυπίδι δ᾽ {ποῖ (παὺ Ορργθθ8 τ᾿ 9 δπὰ ἰγϑαῦ ὯὩ8 ᾿ΏΒΟΙΘΏΓΥ ἴῃ ῥγίἀθ.δ 5 
29 ῬΙ]δηὶ ὑΠΥ ΡΘΟρ]6 ἴῃ ὅδ 1 ΠΟΥ ρμίδοθ δὲ Μοβϑβ δῖ βροῖίζθῃ. 
80,81 Απὰ {Π|᾿ ργ᾽θβίβ βδὴρ Ὀθβίἀθβ [ῃ6 βοῆρβ οὗ ργαΐϊβο δ Βυΐ δδ ὙΏΘῺ (}|6 Βδογ!ῆοθ 
8 σοπϑυηθα Νοϑηλα8 οοιμηδηαθα ἴῃ6 νγᾶῖοσ ἰῃαὺ τγᾶβ ἰοΐζ ΟΥ̓́ΘΣ, 4180 ὅδ ἴο Ὀθ6 

Υοετο. 18, 14. --- τής, ἐλε ρῥνίεδίε 97Γ., Ναπια μιαλίπᾳ, 'πδὸ 977 ἀεεείξ. 8.Α.ΥΨ.: ον Απιϊοοδυδ. 8 ογηία Ὀζὰ Απο- 
οεδυλ (σθὸ Ργονίοιιβ Ὡοίθ). 4 χοοοϑίγο ΟΠ. (τὰ χρήματα ἴο δ οδ Βτίσδοῦθ ποιὰ δἀά πλείονα ἔτοτῃ 111. 19. 28. δ. 
4). ΟἸὰ 1.1.) ἰὼ: ἤδισια οἵ (εἰς... λόγον, ἱ. 6.. ὁπ. δοδοιπῖ οὗ, 846). 

γετα. 1δ-17.--δ5 ΑΟΥ. : Μ᾽ οΣ. Φ ποῖ Τοτίῃ. 1 γι. 8 ἰηῖο ἐδο σοϊηρβδδ (περίβολον). 9 δὲ δΒοοῇ 88 Α. 
ὍΓ8δ ΟΟΙΌΘ ἰπ : ἀνα ΟρΡΘηΐΕ 8 ὑεὶνυγ. ὸ (ποὺ (Ὦτον δίομοι ᾿ἰκὸ ἐπ ποτ ο 4, δηὰ κίτοϊκε ἀονγῃ ἢ 6 οδρίδ!η, ποιγϑὰ (κ60 
Οὐνι.). ι'ἱηοῖΐθ.Ό. ἸΞπηᾷολεὶ, [δ ΚῸΡΣ παρέδωκε, 111]. 23. 44. δδ. 62. 11]. 14. 106. 243. 0ο. Αἰά. τολά ἔδωκε, τυ Β] ἢ 16 
τοοεϊγτοά Ὁγ Ἐχίίχδοο, Θτίδι, δη ὰ Κοὶ}. Βὺ ἰδ ἕἰα (ἢ ἴηφ ϑοωϑὸ οὗ ἐρααία ἐξ, δὲ ἐο Τὰς. ΟἿ. “0 {{|. 16 διὰ 1 Μαεο. 
νἱ. 44 

γεν. 18. -- 9.Α. Υ͂. : Τδοτγοίογο (Ἐν ἔσο σοϊοοὰ οὖν δὲ Ὑδητίης ἴῃ ΠΠ|. 23. 44. δδ. Δ]. Οο. ΑἸἀ.) ὙθοτΘαδ ΤἨΘ ΔΘ ὨΟῪ 
Ῥυγροκθά. [διλΔλε ριομὰ Ο(δδὶοϑυ. 36 σοΣ ΕΠ γοῦ ἐλεγεολ. 1 ἐς 88 λε γεαεὶ οὗ ἰδ (Θ0ο0 Οδ».. ἔζκδὅνΝᾧ πογηΐ5 ἴΏ ὁ01)- 
τοοιοοταίϊοῃ οἵ (φ60 Οὐπι.. [49 χολίολ ιοαΣ φίσεν μὲ (1 ΒΌΡΡΙΥ δοθέντος, πὶ Εν κϑοῦθ. 896 00»... 9 δἵϊον ἰμδὺ ὃ 
Βδὰ Ὀυ!Ποά. 
ορ. 19-2}. --Ξ ΑΟΥ͂, : οπιῖα βοὴ οὐ. 8 ἐξ [ἢ ἃ Βο] ον, Ρ]8δ60 οὗ ὁ γἱὺ νἱίδους ᾿νδΐον (ἀνύδρον ; 1Π1. 28. δδ. 62. 1]. 

74. Ἠ8. 0ο. ΑἸά., ἄννδρον. 8.66 (Ὁνι.). 839 ἐξ βυτο, 80. Μ ΝΟΥ. 5. οι δὰ οἰαρδοά. 8. θοΐης βομὲ ὕσζοιλ 
(ὑνό ; ἀπό, 111. 106.). 21 ἀἰὰ βΒοῃὰ 97 ἐ6 ρΡοαίοεϊ εν οἵἉ ἐλοϑε. 8 {{|1ο. 8Ρ μὲ (δέ ἰδ οπι εἰδε Ὁγ 111. 44. 74. 106. 
Οο. Α]ά.). 89 (ἡμῖν ἰδ οτεἰἐἰδὰ ὃγ θέ. 98. γγΥ. ΟἿ. Οὐνι.) 81 ἐλεπ σοι δηφα ἢθ. δδ ἄγαν ἐξ ὃρ (οἷ. Οὐν»1.) δὰ 
ἐο. 88. οηιΐ ἰ)8ὲ τ ἘΠΟῊ μοσίδί ποά ἴο (τά). δὲ γτογῸ ἰδἰὰ οὐ (ἀνηνέχθη). δὲ ογιὶίΣ Ὀο ἢ (66 19. 98.). 

ὕονα. ΣΖ2).36.--- ΆᾺΥ. : Υγδοα ἐπ ία (οτ δά Ὁγ 1Π|. 44. 1]. 41.) 88 ἀοπο, δηιὰ ἐδ ἐἶσηθ σδῦι (πδὲ ἐμ 88} (Ὧ)0 δζτίοἷο, 
θλ1 εἴ. ποτ, Ρ. 119 () ββοῦϑ, πο δίογο πδὸ ἰὰ ἴῃ ἴμο ε]ουά. 81 (πνρά -:-Ξ ἰὴρ ῥὶδοο οί 8 ὅτο: (1) 8 ΖοΓΑῚὶ ὑστο, 
(2) δὴ δἰ ἴδσ, αδἱβο 1 ὅσο, (8) ὅσο ἰῺὮ πιδαδϑα.) 88 ΟΥΘΓΥ ἼΩΝ. 89 ΤΠ 2αν Ὀοιϊ. 40 δηδνγοσίης λεγε ἴο (16 ννοτὰ 
ἐπκιφωνούντων ἰτ Ρ1165 δὴ διά δ᾽9 τοαροηρο. Οἵ. Φυάϊζῃ χνί. 1). 4 φῃὰ πο (82 θέ. ΑἸά.). 45 κἰτοῦ 97 αἱὲ Ἀπ ςε. 
δι. Ὁ) ρεηέ δῃὰ (48 7].). 45 8}} ἰσουὈἷο, δά. 46 (860 Ορ»".) 

γον. 265-29. --ΓΤΆΑΟΝ. : ἐ οὐ. 45 »δῃηοι ! γ (6 δἰσθηκιίπαμποὰ ζογπι, καθαγίασον, δὰ [ἴτοατιοη) ἢ (Δὐἀοὰ Ὀγ θέ. 
98., Ὀυΐϊ δἷκο οομίαἰμοὰ ἰπ (6 οομῃίοχὶ). ὀ(ὡὀἔἧα ([ἰτ., κ' ἴλ6 Ὀίαδροσα."")  ἔ[ἋὋκ Ὸ ἀο)ίγοσ. δ᾽ (βασάνισον) δὅ 3 νῖΐ) ῥχγὰθ 
ἄο κε πτοῃᾷ. Β αγαὶν ἰη. 

γεν. 80,81]. -- δ ΑΟΥ. : δυπς μδδ] πὶ (τοὺς ὕμνους) ο, ἐλαπλερί πᾳ. δ Νον. 86 ογηιέϊξ ογοῦ, δ'80. 



δθ4 ΤΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

82 ρουγθά οἢ ρστϑαῦ: βίοῃθβ. Αμπὰ ἤθη {118 τγγαϑ ἀοῃ6, ΠΟΘ ψγα8 Κἰπαϊοαὰ 4. ἤβδιηοδ :; 
ὃ8 Ὀυὺ ἰζ γγὰβ οοῃβυϊηθᾶ ὈΥ {π6 ᾿ρῃῦ (μας βῃοηθ ἢ ἔγοια {86 α]ίασ.0 ΑπᾶΦ σῆθῃ ἰδ6 

τηϑύίου ὈΘΟϑΙΘ ἢ Κηόνη, δα ἿΊ ζ τὴᾶῶβ ἰο]4 {1|ὸ Κίηρ οὗ Ῥοχβία, ἰδὲ ἴῃ (8Π6 ρ]β66 
ΠΘΓΘ ἴΠ6 ῥγίθϑίβ ὑπδῦὺ σοῦ ἰδἃ αινδὺ δα πὰ [86 ἔγοθ, [Π6ΓὙ6 δβρροαγϑὰ τγαῦϑγ, δυὰ 

84 {πδὺ ΝΕΘιἶΔ8 ἀπα ᾿ἶβ ρϑορὶθ" δδὰ ρυγῆθα (ῃ6 ββογίβοθβ " ὑβογονἢ, (86 19 Κίηρ, 
8ὅ ἱπο]οβίηρ [Π6 ρ]4ο6 11 τη846 ἐξ ΠΟΙΥ, δἴῦδσ. μ6 δὰ ἐδβιβα 13 {16 τηϑίϊδυ. Αμὰ {86 Κίη 
86 ἰοοῖκ ταϑῆν ρτι8,}5 δῃά Ὀεβίοτνθα ἐλθγθοῦ οπ ἰλοεο Ἡοτ ΒΘ νου] σταῖίγ. Αα 

Νϑϑιηαβ δηὰ ἷβ ρ600]6 16 «4116 {μ18 ἐλίπσ ΝΕρΡὨίδαν,.}δ οἷ 18 88 ΤΌ ἢ 88 ἴο0 58, 
8 ΟἸδβπβίηρ ; θὰ ὈΥ ΤΩΔΗΥ [1 Ϊ8 041164 ΝΟρΡΒ ΠΑἱ.}5 

ον. 82. -- 1 Α. Ψ΄. : νΡουγοὰ οἢ (μεαε. γές.) κατασχεῖν, δηῃρὰ 19. 64. 98. δάὰ ἴο {π|6 τοῦ τόπον. Ἐτίἐπομο δἀορὶδ καταχοῖν 
ἕτοιι 11]. --- κατέχειν, 28. 62. 108. --- πὰ ἰξ ἰφ ἑαγοτοὰ ὉγΥ Οσίμμη δπὰ Κοὶῖ. Τὴ σΟΙΠΟῺ ἰοχὶ πιδκοα Ὧο δοοσρίδὺ!θ 
δ0Ώ86. Ὑυΐϊζ., ΕΣ γεείαμα αφμα Νελενηνΐας ἡμδαίς ἰαρίαε5 τη αὔοτας ρεγζμπαὶ. ΤῊ τοτῸ καταχέειν ὩΔΥ ὈῸ οομαϊστιοὰ Κ᾽ ἢ ἃ 
ἀου!6 βοοῦβ. δέϊοσ ἰὲ, βοὸ  ΐ ποῦ, Ρ. 226, ΟΣ ἐπί δα ζδ:]6 οὐἱ Ὀαΐοτο λίθους) (δ ετοαί. 

1 οἶδ διὰ. 
9 (ατ., δὲ δί τοῦ. 21. ὕὉδῦδιγ, ἐπε} πόσο ρυσί δεᾶ ἴῃ ΟΥΒΟΣ τ 2.) 

ῬτοΩ͂Σ τὸν τόπον ἴο ἱερόν. ΤΏ ἤοττοον, οΐῃς υπάοσεϊοοά, Βα οὐὐοοὶ οὗὨ ἐδ νοζῦ.) 
18 ΝΔΡΆΪΙΔΣ (κε ρηι. Τεχί. γές., Νεφθαεί; Νεφθαί, 19. 28. ; Νεφθά, 62. 1068; Νέφθαρ, 

16 υ ΙΏΔΩΥ πΊῈῊ 08]} 16 ΝΟΡὨΐ. 

γοΣβ. 883-88. -- 4 Α.Υἡὕ.: 8ο. 

Ῥαπν). 
δ ἐλᾷ. 4». 

δηὰ δὲδ Ρθ0ρ]ο (οἷ. τὸν. 88). 
111. 11. 14. 248. 6ο. ΑΙἀ. ; ΟἹ]ὰ 1,Δς., Νερλὲ). 

3 δῆ. 8 δμἰποά. 
8 ογιῖβ δῃὰ Ὠΐκ ρϑορὶο (πιαᾶτα., Νίεενπία Αἱς ἐοπι- 

Ὁ ΤΏοη 6. 11 (19. δ2. 64. 88. ΑἸά. 
12 ἰγίοᾶά. 18 (δοο Οὐν.) 18 οι 

ΟΒΑΡΤΕΕΚΙ, 

ον. 1. ἘῸΣ Τοιδυκβ οἡ ἢ δυϊῃθη οὶ δηὰ 
ΠΌΛΕΙΣ οὗ τὉ}}18 διὰ [πὸ ο]]οσίης; Ἰο ον, 866 
πἰγοαμοίοη. ---- Εἰρήνην ἀγαθήν. ΤΠ8 Τοτιηυ]α οὗ 

οἰ 6 ΗΘὈγαϊδβος, [Π16 ΖΌΓΙΩΕΣ, χαίρειν, ατο ΘΚ. 
Αγαθή 168 υδοἀ ἴο ΘΙ ἢ δαῖΣΘ δηὰ θη ϑιοθ ἴπε ἰά 68, 
οὗ τη6 νογὰ τὶ ἡ ΐο ἢ ἰς 18. Πα δβδοςίδιοα. -- 
80 Ἰαπὰ οὗ συάφθδ, ἑ. 6., 88 αἰδιΣηρσ 5 64 ἔγοιῃ 
ΨΦογυ 886 ηι, τον, ἠδὲ 

γον. 8. αοοᾶ οουξδᾷο, καρδίᾳ μ : : 
180 ΧΧ. δὲ 2 ΟἸγου. χνὶϊ. 6, ὑψώθη ἡ κερδία: 

γεν. 4. Ἔν ἱπαϊοδῦθοβ θγθ ποῖ ἴθ ἱπδυσιτπηθῖ 
ἱλτοισὴ ιυλίολι, Ὀὰϊ ἐλ6 ρίασε υὐἦετα, [Π6 πολτὶ δῃου ἃ 
6 ΟροῃΘά, ἱ. 6., 6 χίνοῃ ἐπεῖμδι, ἀἰβεοσηπιθηῦ, ἴῃ, 
ὙΠ} γοβρϑοῦ ἰο ἴΠὸ ἰανν. --- Οἷνθ ὑϑδοο, παιηοὶυ, ἰῃ- 
νογὰ τ ἀοθ8 ποξ δβϑοῖῃ ἴο σϑίϑδια δὲ 8}}, 8 
ΒΟΠῚΘ Ὦδνο ΒιΡΡοΟΞΘά, ἴο ἃ τοδιογβιίίοη οὗ ρόβδοθἔαιϊ 
ΤΡ 086 Ὀούνθοῃ ὑΠ6 ἘργΥρίίδη δηὰ Ῥδ᾽θβϑι ἰδ 
ΟΥΓΒ. 
Ὗοσ. ὅ. Β6 δ οὔθ, καταλλαγείη. [τ ΤηΘ8Ὼ8Β 

βγεῖ ἰο ἐχοΐδαπφεο, ἴθ ᾿ἰΚο διαλλάσσειν, ἰο τεσοη- 
εἷἰ6, ὈΟΓῺ πῃ οὨθ-δἰάθα δῃηὰ τηυζιαὶ ἐπηὶῖγν. (ΟἿ. 
Οτοιοσ, Ζεχ., 5. υ. 

γεοτ. 6. Αμᾶά σον. [Ιἴ σοΐεσε τὸ δὲ δὰ ὈδΘη 
ΣΕΥ ει. ΤΠΟΓΘ ἰ8 ἢ0 ονϊάθησθ ἰπ ἩΠδΐ ἰδ 
6Γ6 τοοογάθὰ ὕπᾶὺ ἃ βι01}]}6 Θοπἀοπιηδίίοη οὗ [86 

ΜΟΥΒὨΪΡ Οὗ [6 «6118 ἴῃ ἴπο θιηρὶ6 οὗ Οπῖδβ δἱ 
Τμϑομίοροϊίβ, ἰη Ἐφγρῦ, 8 τηϑϑδηϊ ἴὸ ὉΘ ὀοῃνουϑα ἴῃ 
ΥΟΙΒ. 1-ὅ. [Ὁ ᾿ἴ8. ΟἿ δῦ ὁΠ6 “Ψενν τη ἢῦ ΒΥ ἴο 
ὉΠΟΙΠΟΣ ἴῃ ΔΩΥ͂ οἰσουπιδίδμοθθ. (ἝΟἱ. Οεἶμον, ὧγζ- 
δολτὶ, Ῥ. 227. --- ἨΘΣΘ, ΠδιΏΟΪΥ, ἱπ Δυά θα δηὰ δε- 
Τυδβαί θη. : 

γεσ. 7. Ῥοιιοίσίυδ. [0 ἴθ επιοίγίυ 7]. Νίσα- 
ἰοΥ. Οἵ 1 Μδοι. χ. 67; χὶ. 15-19. ΤΠ ἄδιθ 
εἰνϑῃ ἰβ τῃδὺ οὗ ἃ ῥγχονίουϑ, ποῖ οὗ ἴπ ργιβεηῦ ἰϑῖ- 
ἴογ. ΤΠΐβ 18 ῥγονθὰ ὉΥ̓ ἴθ πὸ οὗ [ἢ6 πε 
(γεγραφήκαμεν), αὰ ὃγ (πο ἴδεῦ τὉπδὲὶ (Ππ ἀδὲθ οἵ 
δας ἢ ἸουΐθΓΒ 18 ΠΠΙ ΤΟΣ ΠΙΪΥ ρ]δοθα δ [πὸ οἰοβθ. 80 
ατίπιπι δπὰ Κεὶϊ ἰδῆ αυϊτηδηῃ, Εν ]ά, διὰ 
ΟὔΠΕΓΒ. -- Φδδοῖ. Ηθ ννβ ἢἰρὴ ρῥγοδβί, βεοοηὰ βοὴ 
οὗ ϑδι΄πιοῃ 11]. δηά Ὀγοῖμον οὗ Οπΐαη 11. Ηο οὔ- 
ἰαἰηθὰ ὉΠ6 Ὠίρἢι ῥγοβιποοῦ ἔσομῃ Αἱ οσ ἢ 5 ΕΡΊΡΕ- 
868 (6. Β. 6. 175) ἴο πὸ Θχοϊ υδίοῃ οὗ ἢΐἷ8 ΘΙ ΔῸΣ 
Ὀτγοῦμον, Οἱ, ἔυγίμον, 2 Μβϑος. ἱν. 7-.275.. ΤὍμο 
ὨΔΙῚΘ6 8. ΘαπἰνΑἸοηῦ ἴο «δ0ὺ8 ΟΓ Ψοβῆιδ, δηὰ νγ88 
ἐγθα ΘὨΟΥ δἀοριοὰ ὈΥ ὯΠπ6 ΕΗ Ο]]οπ Ζίωρν 96 γὙ8. 

6Γ. 8. Αῃὰᾶ τῆϑῶ Ὀυτηῦ. Ατςρογάϊΐηρ ἴο [86 
Α. Υ,., 00 ννογὰβ πη ης σοίογ ἀἰσθοῦγ ἴὸ “βοὴ 
δι ἷδ δα πογθηῖδ, Ξὸὶ 

γα. -- Θαίθ. ὙΠμαῖ μδγυ συ ϊασ σγαίθ ἰδ τοΐεγγοα 
ἴο 8 ἢοῦ Κονῃ, ἰυϊγ, τ6 νϑϑὶ γαΐθ οὗ [Πε ἰδτ- 
ΡΪθ. ΤΠο νογὰ, πονονοσ, πιὶρ τ ῦ Ὀ6 υϑεὰ ὉΥ τηοίοι- 
ΥΠΩΥ ἴου ἴΠ6 οἷν ἰἴδ0. Βυὲ κεῖ} βιαρμοβεβ τμδὲ 
[Π6 ννογὰ ἰδ υϑοὰ οο]! ϑοινοὶν ἴοσ 81} [6 ψϑῖϑβ οἵ 
188 ὉΘΠΡρ]6. 

νοῦ. 9. Βοδδοῖ οὔ ῬΔΌΘΤΠΔΟΙΟΒ, τὰς ἡμέρας 
τῆς σκηνοκηγίιΕ. ΤΠθ πογὰ ἴοσ ἔθωμῖ ἰὴ ἴο δ6 
ΒυΡΡ ἰοἀ, [τ ννἃ8 ποῖ σϑϑ]ν ὕΠ6 Ετδεὶ οὗ Τ᾽ αυοτηδ- 
εἰο8 ὑπδὲ νγαϑ ἴο δ οὔϑογνοα, Ρεξ οὗ 6 Ποαϊςειίοη 
οἵ {πὸ Τοιρ]ο, τς ἢ νγδϑ σο]Ὀγαϊθα ἰπ ἃ δὶ πι}]8Γ 
ἸΠΆΠΠΘΓΡ ἴ0 [0 οτηεσ. ΤΠΐ8 ἰ6 οἶα ἴσοι (ἢθ 
ἀδῖθ σίνϑθῃ. Τῆ6 ἔοτγτηοῦ ἴοοῖς Ρ]866 ἐπ [6 τροπὴ 
Τι"τὶ δὰ ποῦ ἱπ Ομάβοῖοα (ΟὨλδῖθ). ΟἿ. δἱκο 
2ῶ Μδος. χ. 5. [ὰ ἴδ, πιούθουοὺ, ουἱἀ θη, 49 Κοὶϊ 
ΤΟ ΔΓΚ5, ἐπαὺ [06 υυιίζονς οὗ ἴΠ6 ᾿οιῖον ἀοοϑ οὶ 
ΓΟΙΟΣ Π6ΙΘ ἴὸ (Π6 γα Εθδβι οἵ 1) οαϊςμτίου, Ὀὰ ΟὨΥ 
ἴο ἃ ζΖΘΠΟΓΆΪ ΥΘΔΥΥ Οὔθογνδηοθ οὗ [ἢ0 Β8Π|6. -- ΤῺ 
[Ὡ9 Βυπάχοα (ΟΌΣΒΟΟΙΘ δῃἃ οἰ ἢ γοᾶσ. ΤΉθ86 
ὙΟΓΟΜ ΡΓΟΡΟΣΥ Ὀοϊοηρ 0 6 πἰποἢ γογθῈ ἃ πὰ ὃγθ 
ἴο ὕὉ0 τοραγάβα 88 (Πθ ἀδῖο οὗ ἴΠ6 Σοτοροίυς Ἰοῖῦον. 
5360 Ἐπὸ Ἰρείον ἴῃ ΟΠ ΔΡ. χὶ., γι θογο (Π6 ἀδίθ ἰβ δὲ ἐΠ6 
οῃά. δ'ὴο πιοδῦ τηοάθγῃ οΥτῖς8. ΤΠ πογὰβ ἐν ἐλε 
Ἱποηλ Ολαδείοε ἅτ ποῖ, ΠΟΝΘΥΘΥ, ἃ μδιὶ οἱ {μὶ8 
ἀδῖο, βίης βδεοογάϊηρ ἴ0 υὑδῖχθ [ΠΟΥ 5:0} ἀ, ̓π ἐπδὲὶ 
6886, ζΟἸ]]ΟὟ [ἢδ νϑϑγ. 

να. 10. ἢ τΓη6 μγοδοηῖ Ὑθ 750 ἃ 
δοοοῃᾷ Ἰοίξοσ. [Ὁ δ: πὸ ἀδῖο, Ὀυϊ βοϑιῃ8 ἴο ἴδνθ 
Ὀδοη γι 6) ΒΟΙΊΘ  ἤΘγΟ δὔοιϊ [86 εἰπια οὗ [6 
ἀοδῖ οὗ Απιϊοοῆυβ ΕΡΊ ΡΒ Π68. -- Απα Φυάα. 
ΤΙ πιιϑῦ θ6 Φ 645 Μδοςδθδδα5, 85 18 ἰηαἸοδίθα ὈΥ 
[Π6 ἀδιο δηὰ Ὀγ τῃς μΡοβίτοη ἴῃ π ϊςἢ τῆϊπ Ῥϑγϑοὶ 
βιαμὰ8 τοϊαζνθ ἴο [Π6 ρϑόρ]ὸ δῃπὰ ἔπ ὅ'δηβοατίῃ. 
Ης Ἰϊνθά ποῖ αυΐίϊθ ἔουῦ γόδὺβ ᾿ἰοῆρεν [ἴδῃ Αη- 
υἱοευ8 ΕΡΙΡ ΔΏΘΒ. --- Ατἰδίορυϊυβ. ὙΠ ν6}}- 
Κπονσ ροχιρδίθιϊς υὗ [8 παῖηθ, πιο δοπυτίκοά δὲ 
[86 Κἴπιθ οἱ Διοίεην ΚΠ. ῬΑ οτιείον, ἙἱὯο τεϊσηρὰ 
Β. σα. 180-145. ΟΥ δυδῃ]ου, ᾿ἰϊ. 277 ΕΠ. Τῆς πογὰ 
ἰεαοδετν, διδάσκαλος, (068 ποῖ, ἰξ 18. ἸΙΚΘΙΥ, ΘΧΡΓοδδ 
16 ἴγιι τοϊδυίοη οὗ επΐδ βούλου ἴο ἔπ6 Κίησ. Ηθ 
ἀοάϊςαιοὰ το τ6 ἸδίιοΥ ἷβ Δ᾽ ορσοτῖοδὶ ΘΧ Ρ] απ διΐϊοη 
οὗ τὸ Ῥοηίαίουςἢ, πὰ ἰῦ ἰδ ΡΥγΟΌΔΟΌΪΥ ἴο τὶς ἔδεῖ, 
ἴῃ ΒΟΙῚΘ ΠΙΘΆΒΙΙΓΟ, ἐπ δι ΑἸ] ποι ἰδ Πετο πδάθ. ΗΘ 
Ἧ85 ἀου ὈΓ1688 ὁΠ6 οὗὁὨ [6 μιϊπεῖμαὶ, δηὰ ρεγ δ ρθ 
186 εἰνϊοῦ ταργοϑθηιδῖίνο οὗ [6 Εργρῶβη δέν, 
Δηὰ 70: {Π|86 ΣΟΘΒΟῺ (Π6 Ὀγοθοηΐδ ἰθῦεσ ΜΩαᾶ8 δά- 
ἀγοββοὰ ἴο Ὠΐῃ. -- ΟΥ̓ ΤΠὨ6 ἵσΟΣΙΥ οὗ ἴ9 δηοὶηϊοά 

ἰἸο νου] ΘΟΙΥΘΥ͂ δὼ ὑπ- ΓῬσίϑβία. 10 ψγῶβ ΟἿΪΥ σὰ ῥγίοδίδ [δὲ γεγο δῆ- 



2 ΜΑΟΘΟΑΒΕΒΗ͂, δθδ 

οἰπίδὰ. ΟἿ ων. ἱν. 8, δ, 16. ---Ὅντι δέ. ΤῊο 
ῬΆΓΙΟΪΟ δέ, Ὦθτο, δεοοτγάϊησ ἴ0ο ΑτΥπιπὶ ΠΊΔΥῪ ὉΘ 
τιϑδεὰ τὸ -πίτοάποθ 8 βοτῦ οὗ σοι ραυϑοη, ἑ. 6., ἴω 
ἱπαάϊοδῖο ὑπΠδὺ Ὀδ]οπρίηρ ἴο 1Π6 ΓΔ} οὗ ἴπ6 ἰρη 
Ῥτίεαῦ 88 οὗ ογ6 ἱπιρογίδῃοθ {Π8π [Π6 οΟΠῖοΘ οὗ 
ἴθϑοθοῦ ἴο 6 Κίπρ οὗ Εχγρῖ. Οἱ. Τεχί. ΝΝοίεε. 

γερ. 11. ΑὉ δοδο ψ8ο0 μψνουϊὰ (ἰζ ποοϑὰ Ὀ6) 
βαδϊ αἰοίϊτιδῦ ὑπὸ κίυρ. Τῇ δγιϊοϊα Ὀοέογο [ἢ 6 
Ἰδοῦ οτὰ 18 δἰ ΡΙΪΥ ἀτορρθᾶ, 88 8. δυο Δ 1 ἴῃ 
ἔπ0 οἰδβαῖςβθ στ τἴἢ0 Ῥογβίδη Κίηρθ δῃηὰ Βοιμδι 
ΘΙΏΡΘΓΟΥΒ. ΤΠ ἰάθα οὗ ἴΠ6 Ῥαϑθαρθ 18 πδὺ ΓΏΘΥ, 
1Π6 δονβ, σου] "8 ψη]ἔηρ (ἄν τὶ ἢ ΓΠ6 τατείοι τὶς 
παρατασσόμενοι), ἰξ ΜΆΓ ἐπου!ὰ Αδ6 ἀρδίηϑι ἢ 
ἔτ οὗ {89 ἰείΐη, νῇῆο νγ8ϑ ον ἀοδά, ἴοὸ θῆσαρο 
ΒΘΑΓΟΥ ἴῃ 0. “6 νυ]ραῖθ σϑηάογβ: “ ὕροίε 

ὶ αὐἀνεγειια ἰαίεπι [1] τόφεπὶ αἰϊπιϊσαυΐπιιδ.᾽" 106 
οδζ6 ζβ βοὶυ : “1000 6 δᾶνθ Υἱδῆο ΣΙ ΟΌΘΙΥ͂ 

ἔουρεῦ ἀραϊηβῦ [Π6 Κίηρ,᾽" 
οΥ. 12. ᾿Ἐξέβρασε, οδδῦ διὰ Οὐ, ἱ. 6., 88 

[86 508 ΘΕ515 ΟὔὈ͵]οςῖδ ὉΡΟῚ [16 Βίιοτα. 
γεν. 18.Ὀ. Τθο Ἰοδᾶοσ. Τηὶβθ γγὰϑ Απιοοἢ 8 

Ἐρὶμῆδπεβ. ΟἿὮ νογ. 1]. -- ἴθσορο οὗ ΝΙδῃξδο 
(Νανίας; ἴῃ 19. 55. 64. 93. ἰοῃπὰ 8485 ᾿Αναναίαε). ΤῊΘ 
ϑιυγτίδς ᾿δ8 διαπὶ, 6 [,Δι, Δαπεα. ΤὨῊΒ κοάθ88 
δ ῬΘΏΘΓΔΙγ 64 ἴο Ὀ6 ἰάἀθηξῖοδὶ ἢ πὸ Δωποη 

παι Οὗ ἴὉ06 Ῥεοσβίδῃβ, τηϑπιϊοηθᾶ ὈΥ ϑέιδῦο 
χὶ. 539), πὰ [06 Β8Π|6 88 ἴΠ6 Αγίοηιϊ διὰ Τ᾽ παῖδ 

οὗ ἴπΠ0 βδηοΐϊθηίδ. ΟΥδοῦ ζογπὶβ οὗ 6 ψογὰ δΓῸ 
ΑἈπατιὶς ἀπὰ Απἴ86. [Ιι 158, Βονονοῦ, πααῖδοσ οὗ ἀϊ8- 
Ραυΐο πΠΟΙΠΘΥ 5.6 18 [0 Ὀ6 Ἰοοκϑὰ ἀροΟῦ 88 ἴΠ6 γοά- 

ἄἀ688 οὗ [Π 6 τηοοη, ΟΣ 883 [ἢ6 “5 οὗ 18. ἶχνυ. 11, δηὰ 
δεδοοίδιϑὰ τΐΏ [Π0 ρῥίαπεῦ ϑοηυβ. Βαν]ΐπβοη 
(Ηοτγουά. ἱ. 658 4.) βανβ: “θυχίηρ, 4}1} [πὸ Ὀθ5ὶ 
Κπονσῃ ρογοάβ οὗ ΒΑΌΥ]οὨΐδῃ Ὠἰδίογγ, ἴΠ6 ἢδηηθ οὗ 
͵Ναπα, ρΡῃομποῦοα γ τσ τύθη, 8 Θν ΣῪ ΘῈ 8664 ἴ0 
ἀρηοῖε [6 ρσοαάθεβ ἰῃ αποβιίοι,᾽ ἱ. 6., [π6 ᾿Αστάρτη 
οὗ τ86 ἀτοοΐκβ, δηὰ Αβδῃίοσθι οὗ ϑεγίρθατο. “ὯᾺ8 
ἔὰΣ ΔΒ ΟἿΧ Ῥγοβθηῦ Ἔχρϑσίοηοθ βοοβ, [ΠΘ 1064] ΠδΙῺΘ 
οὗ δίαπα βθϑιηβ ἴο πάνθ Ὀθθη ΠΠΚΏΟΥΏ ἴῃ Αβϑυτῖδ, 
δηὰ [Π6 1068] Ὡδη)0 οὗ {δλίαγ ἴὸ ἤδνο ὕθθῃ ὑῃ- 
Κποόνῃ ἵπ ΒΕΌΥ]οΩΐδ, ἈΠῸ] τ ΎῪ στοοθης {ἰπ|68, πα 
ΜῈ Βῃοι]ά, πο γοΐοιθ, 6 δἰπιοδῦ ἡπδυϊβεά πῃ Ὀ6] ἶου- 
πε 12ἠιαν δὰ δίαπα ἴο 6 ΔΌΞΟΪ 6 ΒΥΠΟΙΥΠῚ8 --- 
δη4 [Π6 ΤΏΟΓΘ ΘΒΡΘΟΙΆΪΙΥ 88 [6 ὕννο Ὠ8Π)68 8Γ6 δεία- 
81} ἴῃ 1:86 δὺ [6 ρχεβθης [ἴπη6, 45΄ίαγ 'η Μοπάρβδῃ, 
διά Δίαπὶ ἴῃ ϑυτίϑη, ἴο ἀθποῖθ ὕΠ6 ρίδποὶ ϑηυβ, 
-- πότὸ ἴὉ ἢοῖ ἴῃδῖ ἴῃ βοπια οὗ ἴδ6 1818 οὗ 4018 Ὀ6- 
Ἰοπρίηρ ἴο ἴθ ἀἰδἔοτγεηῦ το ρ]68, 1δλίατ αηὰ Ναπα 
ΔΙῸ σίνθῃ 88 ἱπάθροῃηάθηῦ ἐθὶ68." --- ΝΣ Β 
Ῥχίϑαίϊβ. Αορσοτγάϊΐπρ ἴο Ρ]ὔδτοι (Δ γέίαχεγα., 27), 
δ..6 τγδϑ βουνϑα ΟὨΪῪ ΟΥ̓ ππτρδιτιοα ἔθπι8]168. 

εν. 15. ὙἹΐ ὑπο ἱποϊοσισο οὗ [86 Ἰθυηϊο, 
εἰς τὸν περίβολον τοῦ τεμένους. Το ᾿ἰαδὺ νυοτὰ 
Τοίουβ ἴο [ἢ 6 ὕθΠρ016 στοιηάβ, οὐΐθηῃ δαἀογηθα νυ] τἢ 
ΔΙΊΆΓΒ δῃὰ δίδίιοβ, [06 ΤΌΥΠΙΟΡ ἴο 6 Μ.8}} δυγ- 
τουππάϊησ ἰξ. Περέβολος ἰδ Βοτηθῦϊτηθ8 ὑδ04, ἴον- 
ΟΥΟΣ, ἰῇ [6 δθῆ56 ΠθΓῸ ρίνθη ἴο τέμενος. --- Βδπὰϊ 
[86 ἴθ] (τὸ ἱερόν), ποῖ {168 ἀγάληοι τ Ὀυϊάϊησ 
ἴῃ το τΠ9 χοᾶ ο85 να 8, ἢ οἢ νου ὰ ἢ νθ ὈΘΘΏ 
ΟΔ]1οα ναός, δι τ) ϑηίγαηοθ, ἴ86 ργορψγίασιπι, ἴὸ 
ἴδε ἰδπιρὶο Τοραγάθαὰ 88 8 ὝΠ0]6, 80 ἃ5. ἴο ργϑυθηΐ 
[0 δβόβρο οὗ Απιίϊοονιβ. Τμδ Κίηρ, Εἰπαδε} δηὰ 
ἃ ἴεν αἰτοπάδηϊβ, 88 1 ψουἹὰ ΔΡΡΘΔΣ ἔγοπι υηδῖ 
ἴο]]ονβ, ροπϑιχζαείθαὰ θνθ [0 [86 μ]866 ἤθγΘ [Π6 
δβιαῖπο οὗ [Π6 χοάάε88 νγγῶδ βἰδίθα δηαὰ ὙΠΟχΘ 116 
{τελβδυσοδ οἱ [6 ᾿θιρὶθ παὰ Ρι ὈΘΌΪΥ Ὀθθα ο0]- 
Ἰφοιοά. 

νεν. 16. 6 οοποθδὶϑὰ ἄοορ οὗ [26 σοοῖ 
ΤῊ 8 ΤΏΔΥ ἤδΥθ βετνοαὰ 88 ὕΠ6 τοοῦ 1180]{ ὁπ οτάϊ- 
ὨΔΤΥ͂ ΟΟΟΑΒΙΟΠΒ, ὈΘΐηρ' τϑιηουθα ΟΠ] σὮ θη Βροςεΐδ)] 
ἔοβιῖναῖθ τοτο 6] 4, οὐ ἷῃ ΟΥΟΥ 8868 οὗ πορά, 
ἾΚκὸ 106 Ὀγεβεπὶ οπθ. Βυΐ ἴῖῃ6 μιμοῦ “ οοη- 
οθδιοὰ ̓" νου] βϑϑῖῃ ἴο ΟΔΥΤῪ [ἢ 6 ἰάθ8 οὗ ἰϊ8 Ὀοΐη Σ 

ἃ. Βροοῖδὶ ορϑηΐηρ ἷἱπ [ἢ6 ΟΡ ΤΟΟΐ. - πὰ 
Βονίης (610) ἱῃ Ρίϑοϑθϑ δηῃὰ βσεοϊίίηρ Οἱ (1617) 
ποϑδᾶβ. ΤΠ ΟἸἹὰ 1,8. "88 δυσεηι οἷ 608 φψιιΐ σιιπὶ 60 
ἐγαπί, νἶιῖς ἢ} ΒΘ ἴο Ὁθ 8 οογζθοῖ ἰηλογργοίδιίοη, 
Ἰ κ ἷδ τοδὰ ψὴἢ τῃ6 ΤΩΔ]ΟΥ͂ οὗ Μ858, 
Τῆδῦ 16, ὈΟΓἢ Δποοοπ 5 δηὰ }}8 δι ἀδπίβ ργοβδοαᾶ 
ΟὨ ἰηΐο ὉΠ ΠΟΙ τοτηρὶθ δηὰ σγο τ ἴγϑαῖθα Α11Κ6 
Ὀγ τΠ6 ϑηγαρϑα ρῥγίοδίβ. Τῆΐδ, οα 6 ἴδοθ οὗἉ ἰζ, '8 
τηοδῦ ρσοῦβ]ο. Βυῦ τἘπὸ ϑ'γγ. σι τἢ ὅδ. ἢ48 κεφαλήν, 
ὉΠΔοΡγρίαΐηρ [πα΄ Αητίοςσἢ 8 8]ΟῺΘ ἰΒ γοξοσγϑά ἴο, 
δηἃ οΙ] ῃγχοίοσθ (18 νἱονν, ψ ἢ ϊὸ αὐτὶ δοοΙῺ8 
ὉΠΔὉ]6 ἴο ἀθεϊάθ Ὀούνθθη ἴθ. ὙΤΠ18 δοοουηῖ οὗ 
1Π 6 ἀθδι}} οὗ Απιοο ΒΒ 18 ὉπἀουΙΘα]Υ ἔμθυ]οῦΒ. 
ἩΗοῦἔπηδμη (“ἀπέϊοολις 1 Κ]. Ερίρλωποβ, ἴ,οἷρ. 1878, 
Ῥ- 77) ΒΑΥΒ: “Ἧὸ δανὸ αἰ οσοηὶ γϑροσίβ οὗ {Π68 
ΤΏΔΠΏΘΡ ἴῃ Ὑγ ἢ 8 1 ο]Ἰοδθᾶ. ΤΠθ πηοῦ {Γιιβὺ- 
ὙΟΡΓὮΥ ἰδ [πδ΄ οὗ Ῥο]γὈίαθ (χχχὶ. 11), [Π6 ΕἸγδὶ 
Βοοῖκς οὗ Μϑδοοδῦθοβ (νἱὶ. 1--16), δὰ τῃδὶ οἵ 47066- 
ῬηθῈ (Απεΐφ., χὶϊ. 9, ἃ 1). 6 δεοομὰ Βοοϊ οὗ 

ΔΟΟΑΌΘΘΒ ΘΟὨΑΪΠ8 ΠΟ ΓΘΡΟΓΙΆ : ΟὨ6 (ἰ. 18--17) ἴῃ 
πὸ ὑπϑυιποητὶς Ἰοςοῦ οἵὔὐ ὅδπθ οοηρτορδιίίοη ἴῃ 
Ψπάδ8 ἴο ἴπὸ 96'γ8 οὗ ΑἸοχϑδηάνία, ἴπ6 οἵδιοτ ἴῃ 
σἤδρ. ἰχ. Τὴθ ἴνο, ΠΙΟΓΘΟΥΘΥ, οοη γαάϊος Θ860} 
οἴ οΓ, δὰ ΘΙ ΠΟΥ ἢ48 ΔῺΥ ἰπύοτί 8] νογίῃ. 1 [86 
ἔογτηθῦ [88 ἴῃ 1(86]7 ποϊὲπρ' ἐπ ρσοῦΔΌ]6, αηα ταιιδὲ 
θ6 γίνῃ ὉΡ, δἰ ΡΥ οὐ δοοοπηΐ οὗ [18 ἀἱβαρτγθοΐηρ 
ὙΠ τη ΟἿΟΣ δυῦῃογΐοα τηϑητοηθα, [ἢ6 ἸπΕῦ 0 Ὁ 
8ἤον {66} δ οὔσθ ἴο ὃὉ6 ἃ ἔαῦϊθ, δηὰ βίαν ἴῸ 
γΠ δῦ ἰδ ἀοϑβουὶ ὑθα ἐπ ἢ. Υἱ. ἀπ ὰ νἱΐ. 88 τὸ ρχγοάποί 
οὗ πὸ Δὸν 76 ἰδ ἔδπου, τ ῃΐοῃ σου] ποῦ τοργο- 
86π: Απἰοσπ8 85 νἱσΚοα οποῦρῇ δηᾶ ἤθποθ οου]ὰ 
ποῦ ρῥίοθαχο ἴδ ο]086 οὗ δἷ5 116 τυῖο ΘΟΙΟΓΒ 88" 
οἰδηογ ἀτοδάα]. Α8 βίταηρὶ!ϑθ πιδιζοσ οὗ ἔδοι, ξοϊ δὰ 
ἴῃ Ηἰβ αὐζοιηρῖὶ ἴο 8ὀ001] ἃ Ἰϑιιρὶο οὗ Ασῦθπἶϑ, ἰπ Ε]γ- 
τηϑῖ8, ἢΘ [ὰυτηθὰ δὐοαῦῖ, [6}] δῖοκ ἰὼ 0ῃ6 ῬΓσϑΐδη ΟἸΌΥ 
Ταῦ, απὰ ἔποτα ἀϊθά ἴῃ [ἢ γοδν 149 οὗ [Π6 5.616 8- 
οἶδῃ Ἔ.Ά, Β. 6. 164. Τῇθ τοργϑβθηϊδιίΐοη οὗ ΟΌΓ 
Ὀοοῖς 18 ἐπ ΧΡ αἰποὰ Ὦγ Καὶϊ ((ονι., ἐπ ἰος.). Τὸ 
γ88 ὙσΣίΓ6Ὼ ΒΟΟῚ δἴνου ἴῆ6 πον οὗ ΑἸ Ος ἢ 8᾽ 8 
ἀοδιῆ, δῃὰ σοηΐδίηϑ ἴπ6 ἢτγβὺ σοροσίβ οὗ 10 Ἐς ἢ 
γοϑομοὰ Ψ6ΓυβΆ]6πὶ, δη ὰ θῆρα (8 οομ τδαϊοτίου οὗ 
δεοορίθα ΠΙΒΙΟΓΥ ἰ8 ποῦ ἴο Ὀ6 ἰΔίκθῃ 85 σγουμπα ἔοσ 
ἀἰβογοάϊοϊηρς [6 σοπυΐπθηθδβ οὗ ὕΠπὸ θη το ᾿Θ ΕΣ, 
Βαΐῦ τ||18 8 τη γὸ οοπ͵θοΐατα, δη ἃ ἀοε8 ποῦ ΟΧΡΪδἢ 
ὕ86 ἀἰβογορϑηοῖθβ ἰῃ [ἢ6 ὈΟΟΪ ἰΐ86 1 δθονϑ γείθυσθα 
ἴο. Οἰδοτβ (τίπιπι, Ηο]Ζπιαπη}) ἐπ κ ὑπαὶ [Ππ0 
ῬΓΘδοϊ δοοοῦπὴῦ οοηξοι πΠὴ8 οογίδὶπ [δοῖδ το δι! ηρ' 
ἴο Απιϊοοϊαβ Π1|. [Π0 Οτοδῖ, τ ῖτἢ 0.6 Ὠἰδίοτγ οὗ 
Αμπιοσοῆβ Ερίρδηθα. ΤΠ6 ἔογπιοῦ αἀἰϊὰ διιοιηρῦ 
ἴ0 ΤῸ ἃ ἴοπρ]6 οὗ Β6]α8, ἰὼ ΕΠγπδίβ, Ὀυδ 88 ἀθ- 
ἰϑαιϑὰ δηὰ ἀσγίνϑθη Ὀβοῖς. 
ον. 18. ΤὴΘ νψογάβ ἴῃ [86 σοτηηοῃ ἰοχὶ, ἄγητα ᾿ 

τῆς σκηνοπηγίας, ἰΔΚΘΠ Δ]ΟΏΘ, ΠΙΆ ΚΘ ΠΟ ΒΘΏΒΘ. 
ϑοπιοίηἷπρ πυδὲ αν {4}}6 ἢ Ουΐ, ΟΥ [86 ΒΘῃῦΘΏ090 
8 ἴο Ὀ6 τοργαθα 88 61} 0016] δηἃ δϑοπηθ βιςἢι τ οΓὰΒ 
ΒΆΡΡΙἰοα 48 τὰς ἡμέρας, οΥὙ ὧς τὰς ἡμέρας ὈθέοΙΘ τῆς 
σκηνοπηγίας, ϊϊὮ αὐτόν ΔΙ͂ΟΣ ἄγητε, ἱ. 6., ““66]6- 
Ὀγαῖθ [Π6 ἀμ ΥΒ (ΟΥ̓ “ ἰδ 88 [Π6 ἀδ γ᾽) οὗ {Π6 Εϑαβὶ οὗ 
ΤΑΌΘΓΏΔΟΪ 68." ΟἿ, νοῦ. 9 δῃὰ ἴῆ6 ΨΝ αἱρ. ασαξὶ8 αἰδπι 
δοοποροσία. ἘὙΖΒΟΠ 6 ψουπ]ὰ ἰηδοτῖ εἰ6Γ σκηνοπὴη- 
γίας, ἐπ6 νγογ 8 τρόπον καὶ εἰς μνημόσυνον, διὰ δἴξον 
πυρός, τοῦ δοθέντος, δῃᾷ ἴῃ ὕΠ0 υἱποογίδ ηῦγ, 1 ἤανθ 
[οΠ]Ποννρὰ ἢἷβ ὑοχῦ ἴῃ ὕΠ6 δῦονϑ ἰγδηῃβὶαιίοῷ. Κοὶὶϊ 
ὉΠ ΚΒ ΓΠ80, 85 ἴῃ ν ῦθα 9, ΘΠ ρἢ 518 ἰ8 ἴο ὃὈ6 Ἰδἰὰ ΟἹ 
ὕΠ6 ἀδῖο γίνου, ἐλ 25ιλ οΥ Ολαξείοιι, ὈΥ Ἡ ΐϊοἢ (Ὠΐ8 
ἔοαδβι 18. γϑϑ}ν ἀἰδιπσυϊηοὰ ἔγοιη ἴδ Εδδβὶ οὗ 
ΤΌΣ ΔΟΪ68, Ἦν ἰοἢ τν8Δ8 μο]ὰ ἰη Τιβγὶ, δὰ ἴΠπδὺ τῆς 
σκηνοπηγίας ἰδ υϑοὰ [ἢ ἴΠ6 ΒΒ Β6ΏΒΘ ᾿ΘΓῸ 88 
δῦονο, τῆς ἑορτῆς ὑοίηρ υπάοταιοοά νυἱτἢ 10. [Ὁ 68 
116 Εθεαβὲ οὗ Ταῦθγηδοϊοθ ὁπ ἐλ6 25(ὴλ 977 Ολαβοείδειι. 
--Ἴὰ οοτατηδτηοτδίίου οὗ ὕμο ὅσο. ΤῸ ἤγο ἰδ 
τιθδηῦ ἩΠίσῖ, ἂ ἴπ6 ἀοαϊσεαιίοη οὗ [ἢ6 8 ΌΘΓΙΒΟ]Θ 
δηἃ οὗ ϑ0]οπιοῦ᾿Β [6 Π}0]6, ξ6}} ἔγοπη ἤθανθη πὰ σομ- 
Βατηθα [Π6 Βδογ  ῆ69 προὶ [16 ΔΙ (οὗ. ἴον. 'χ. 24; 



δ606 ΤῊΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗ͂Α,Α. 

2 Οἤγοη. νἱϊ. 1.) ΤΙ ΐθ ἤγο 8 Ἰοοκοὰ ὑροῦ ὈΥ͂ 
ὉΠ|0 ἸΑΙΟΣ ον) ΔΛ ὁπ6 δὶ ἢλὰ ὩΟνΟΓ βοπθ ουΐ. 
Βυΐ δἱ ἴπο ἀθαϊοαιΐοη οὐ Ζοσυῦ θα 6} 8 ὑθηρ]6 
ποι ων ἰδ βδ]ϊὰ οὗ εὐοῇ ἃ ἢγο δ8 Ἴοοπιὶῃρ ἀΟΥἢ 
ἔγοτπιῃι ποᾶυθη ὌΡΟΣ ὑμ6 δἰΐατ, δπὰ ἃ ἰοζρθῃὰ ν᾽ δβ 
Ὠϊογθίοτθ ἱπνυθηϊοα ἐδ δὺ (ἢ 6 ργονίουβ ἢγθ ἢδὰ Ὀθθῃ 
ΒΟΙΏΊΘΎ ΠΡΟ Ῥγοβοσνοὰ δηὰ δαὶ ᾿ὺ πὰ ὕδθθ ἐσυπὰ 
διὰ τϑοείοσεα ὈὉγῪ Νεῃδιηΐδῃ. Οὐν δοίδοῦ ἀοοθα υοὶ, 
ἰηάοοα, ἱηνθηΐ 86 Ἰαρχοπὰ, βίῃοβ ἰξ πιμεῦ ανο δὰ 
Βἢ ΘΆΓΙΕΥ οτἰ χίη, Ὀὰῦ δϑεῖδ αιἷ16 Τοδὰγ ἴῸ δορὶ 
ἧς 88 ἴσο. --- Ἡδνίως Ὀπ11. Νεβοπιϊδῃ ἀἰὰ ποὶ 
ΤΟ] (6 16 πΊρ]6 Ὀαΐ Εἰ ΡΙῪ τοδίοσθα ἰδ. 

γεν. 19. Ιμπΐο Ῥοσαὶδ. Ἶβο σΟΙ ΠΥ Ὀογοπὰ 
180 ΕὨΡὨταΐθθ 88 [ΠῸ8 (Ἀ]}] Θὰ Ὁγ {ΠῸ ἰδῖον εὐὐεὸα 
(εἴ. 1 Μδος. “ϊ. 81), ἔτοπι ἴπθ ἔπος τπαὸ τὴ6 Βδῦγ- 
Ἰοπίδῃ οχὶϊθθ ΠΏΔΙΪΥ οατὴθ πηᾶὰϑν πὰ ἀοπιϊπίοι οἵ 
Ογγαβ ἀπα ὈΥ Πἰπὶ ὙΓΘΓΘ δοῖ ἔγϑϑ. --- τὰ δὴ ϑχοῦνα- 
τίοι οὗ 8. οἰδίθσ νης ἃ ΟΣσῪ Ρ]δοο, ἐν κοιλώ- 
ματι φρέατος τάξιν ἔχοντος ἀνύδρον. Ῥϑαυκιϊξυιϊπς 
ἄνυδρον ἴοτ ἄνυδρου, 85. ἴῃ6 αῦονθ το ἑοποὰ Μ55., 
ψΠΠ ΕΥ̓ ἸΣϑοΠο δηὰ οὔποτ, Π6 ταπάοτίυρ που] Ὀ6 
88 αἷνθῃ. ΤΠΐ8, ΠΟΎΘΥΘΥ, αἰτοῦ ΔῊ ὈΠ16114] 
ΤηΘϑηΐη ἴογ τάξιν. (Βα οὗ. ΝΥ Α}}}᾿6 Οἰαυΐδ, 8. υ.) 
Ἑπαϊὰ μῖνοϑ ἰδ τῆς ϑϑῆδο οὗ ᾿ἰγαδολίολι, '. 6., Ἰδυδσ 
οὐ οαγίῃ. Οτοιβ βυρζεδβίβ τῃ6 τοδαϊηρ βάσιν, 
δηὰ ΒοΒΙΘΌΒηΘΣ, πῆξιν. Οτίπηπι, οὶ], διὰ οὔποτε 
ἴδ 9 τάξις ἴῃ τΠ6 56η89 οὗ α ἀϊπα οὐ, ν᾿ ϊοἢἢ τἢ9 
Ἰαῖογ Οσοὸκ αδἰϊοννβ δηἃ που]ὰ ἰγαμδὶδίθ : ἐπ απ 6κ- 
οπυαίίοη 97) α οἰείεγη, 97 α κὶπα ἰλαϊ τσαϑ τοἱϊλοαΐ ἐραίεγ. 
ΤΠ θοΘπι8 ἴ0 08 δβοιμουδ ἴοο ἰαυογοὰ. Τῇῃθ 
Ἄοδοῖςος οὗ [6 νοτγὰ τάξις ζδυ ἴδνϑ Ὀθϑῶ ἱπῆπιθηοθὰ 
ΒΥ 1Π6 ἔδβες τὺ ὕπ6 ρίδοθ ἰὼ ν ἰςἢ (0 ἢγθ ν᾽ 88 
Κορὶ ψβ ἤγδῦ ρυΐ ἴῃ ΟΥάΘΣ, δυγαμ ρα ἴο γϑοοῖνο ἰ{. 
Αἱ Ἰοδδβῦ, τῃ6 ἰάοα οὗ Πἰαΐπρ᾽ το ἰπ ἃ εἰδύοσῃ, ριον 
Π]Ἰοὰ νυ τἢ τυδίθυ, που] ποῖ ὃὉθ ἃ δαὰ οὔϑο. [ἢ ἰϊ. 1, 
ἴδ 8 βαϊὰ ὑπῶῖ Ὁ018 τὰ ἄοπο αὖ ὕΠ6 δοιππηδμὰ οὗ 
Ψοτεπιίδἢ δηὰ {ῃαὶ ἰδ 88 τηδίίογ οὗ γϑοοσά | 

γον. 3806.ὡ δα ἴμ6Υ τοκὶ τ6. Αοςοτγάϊηρ ἴο 
αδδῦ, τ 6 υ δ ροορὶθ ἤθη [ἰνίηρ, τυῖτἢ ᾿ν Ποῖ 
[86 δυῦθοῦ δεϑοοίαῦθε πἰπιβο] [. ατίτηπι δὰ Ηο]ῖΣ- 
ΤΏΔ ΠΏ, Οἡ {Π6 ΟὟδΟΣ Ὠδηὰ, τη κ πᾶ ἡμῖν ἰδ ἰηδά- 
γογύθι ον ἰπιτοάιςορά, ὈΥ (6 δυίῖῃοσ, ἔσοπι [ἷ8 δὰ- 
1ποτῖ 68. Καὶ]! υπάουβίδμαβ ὈΥ ἰδ, “ Οὔτ ρϑορὶς,᾽" 
“186 ὅθνν οὗ 76 γι88}6πὶ.᾿ἢ 

γον. 2]. ἴο ἀϑδβοθῃά, ἀποβάψαντες. ΤῊ 5 νοτὰ 
ΤΏΘΒΠΒ “10 αἷρ᾽ οπιΐγεν." [τ 18 υδοὰ ὈγΥ Ηεοτοά- 
οἴπι8 (ἰΐ. 47) οὗ [πο80 διοηρ 116 ΕγΡΟΔΠ8. ν ἴῸ 
ὙΔΒΠΘ ὑποιηβογοδ ἴῃ 8 σῖνογ, πο ἀοῆϊοὰ Ὦγ 
τουο ίηρ ἃ οἷρ: “ΗδΦ ἱμπβίβηῦ! Υ ̓πττίθ8 ἴο [Π6 
Τίνον, δηὰ ρίμμρος ἑη ὙΠ 41} ἰδ οοῖ 65 οὔ." [ἱ 
ΤΏΔΥ τοῖον ἤθῦ ἴο ἴΠπῸ ἀσϑοθϊ ἴπζοὸ ἴῃ6 νγ6}} [0 
Ῥτοσαγο [8 ΤΊΥΒΙΘΣΙΟΙ Βυ ὈκίΔηςο. 

γον. 32. ΕἾἶτο, πυρά. ΤῊΐδ νοτὰ ͵ἱβ πϑδεὰ ἔογ {πὸ 
ἢγθ οἢ δῃ δΙΆΣ, α]8δὸ ὉΥ Ηογοάοιῖια, ἱϊ. 839. 

γεν. 238. Φομεῖμδυ. ἘΒορδιἀοὰ Ὁγ Επδ]ὰ δηὰ 
Οτίπιπὶ 83 [80 ἢ Οὗ [10 Βα π|6 ὨΆΔΠ6 πιϑπτἰοπδα 
ἐη ΝΕ. χὶὶ, 11. Ηο]ιλπηδπη πο] {Π6 Ἰδίζοσ ἔοσ ἃ 
Ἰδῖθὺ Φοῃδίῆδῃ. Βυῦ {πῸ Ὠδπὶ6 “ΨΦοπδίμδῃ "ἡ ἴῃ 
Νοῖ. χί. 11, 5ῃου]ὰ ὃὉθ ““Φοοπδηδη,᾽" ἱ, 6. Ἰἰωάννες, 
88 Φοδορῆιδ Ὡδπι98 ᾿ἷπὶ (Δ πίΐφ., χὶ. 7, 8 1), δηπὰ 
Κεἰ} τὰκ τπδὲ ὉΠΘ τ ϊδία ΚΘ πᾶν Ὦδνο ὕθ6ι} ἰῃΓΟ- 
ἀυοσεὰ ἰμῦο ΝΕΠδπ 8} ἔσοπι ἐπ 6 μγοδϑηῖ ὑοοκ. (Οἱ. 
αἰσο, δοῤιυῖι,, 2 6 Βίολεν ἔενα, Νολρηινία, σοῖς. 
([αἷρ. 1876), ἐπ ἰοσ. ΤὅΤΠ6 βιδίθπηθην οὗ ὉΠ|8 ὙθΓΕΘ 
δ Βροοῖα}}γ ἱπιθτθδιης, ἔσοπι ὕΠπΠ6 ἕδος ὑπδῦ δ ἰ8 
{Π8 ΟἾΪΥ ἰπϑίδηοθ Κπόονῃ ἩἢθΓΘ ῬΟὈ]ἷς ὈΥΔΥΟΥ ἴδ 
Τοργοδοηῦθα 85 Ὀοΐηρ πιδὰθ δὲ τἢ6 δδι)6 [ἐπι6 τ} 
86 οἴἴἶεοτγίπρ οὗ δβδογιῆςο. 

ψεσ. 24ἅ. Τὸ ᾿ιοαρίηρ ἂρ δηὰ σοροϊ ἴοη οὗ 
ορίτμοι8 ἔος 80 αἱνίπο Βείῃρ, ὧδ ἱῃ (Π]8 νϑγβο, ἰ8 

οἰιαγαοίοσίβεὶῖς οὐὁἨ {16 Ἰδΐοσ ρογίοαδ οὗ «υάκδίστη. 
σέ. Δάὰ. ἴο Εσίῃ. 11}. 2; 8 Μαδςς. νἱ. 3; Ῥσχγαγοτῦ οὗ 
Μδηβ8. νου. 1; Μαεῖί. υἱϊ. 21 ; χχν. 11, δηὰ Κα, 
Νειμεεὶ. λείονίξ, ν. 408 ἔ. 

γοσ. 35. Ὲθ ΟἿΪῪ αἰνοσ, χορηγός, ᾿ξ. ολογκι- 
ἰραάεγ. 1 ΔΒ ἀδοὰ δ Αἰποωβ ἴο ἀθαὶ οὔθ 
ὙὯ0 ραϊὰ Π6 ΘΧρΘΏΡΘΕΒ [ἴογ Ὀγίηρίηρ οὔΐ 8 ςβογῃβ. 
τ τῶ αἰκο εἰημίογοα 84 τοζουτιρ 0 ΔΎ Οπ6, ἰῃ 
οπογαὶ, 8 μαϊὰ [Π6 οοείδ οἵ δηνιηίΐηρ. --- Τὰς 
ὉΠοο66 [89 ἕδίμποσα. ΤΊ όοσγὰδ ποιεῖν ἐκλεκτούς 
βοδῖη ἴ0 08} ΒΟ δς ἸοΟΤῸ (ἤδη ἴμαί. [ἐς 
τοὶ σἢϊ τοίου αἱδὸ ἴο ἷὶβ ψοῦκ Ὡροῦ ἐμαὶ ἴῃ ΘΟμποο- 
ιἰἰοι τὴ} ἐδ ἰ8 οἰϑοιίοι. 
ὸγ. 29. 46 Μοδοα ᾿ιδί8 ὄἼροΐκοσι. ὅεςε ἔχ. 

χν. 17. Οἱ 2 ὅδε. νυἱῖ, 10; ὅογ. χχίῖν. 6. 
εν. 806. Τοὺς ὕμνους. ΤΉ νοτὰ ᾿88 [6 ἀτῖ- 

6]ς 858 ἰηαϊοδιίης ὑπᾶὶ ΠΟΥ ἡ γθ ΠΠ086 ὉΘΌΔΙΥ βυης, 
ΟἿ δβιιοἢ ΟΟΟΘΒΙΟὨΒ. 

γεσ. 82.0.0. Ὅὕδα οοπδυτοοὰ ὃὉΚΥ ἴδο ρμὶ. Τιΐδ 
ΒΙΟΣΥ ἯΔ5 ἀοι Ὀ11685 ἱῃνθηϊοὰ ἴογ τΠ8 ῬΌΓΡΟΒα οὗ 
βὶνὶηρ πιδὴ φγοοῦ ἔονυ ὕπο ἔβοὶ, [μδ΄ [6 Τηϑιθ σία] 
ἀἰϑοονογοὰ τγῶ8 [6 Τ6 6] δἰ δγ-ῖγο τς ἢ Πα ὕδοα 
Ἰοδῖ. Οεδογνῖδα ἰς τὐϊμηῦ πᾶνθ Ὀδο Πο]ὰ το ὃ6 
ποις τοῦθ ἐμὴ ὨΔρἢ 4 ΟΥ μοίγοϊ θα πὰ. 

γόον. 384. [τ τῶϑ συδίοιηΥΥ διθοπρ 6 Οτοοῖε 
διὰ ἘομΊδΠη8, δἷβο, ἴο ἰῃοΐοδο δπὰ τορϑγὰ 88 ΒΟΥ 
[86 ρῥΐδοθα στ θσο βυρροβρὰ τηΐσϑοϊθδ δὰ Ὀδθῃ μὸῖ- 
Ἰογιηθα. Τὴθ ῥγοδϑηΐ βιἰδίθιηθηϊ οοποοσυηΐηρ [ἢ 
Ῥογείδη κίῃρ, ργουδν ᾿δ8 [8 ὑδ6ῖ8 ἴῺ [ἢἷ5 με ὶ]]- 
Κηονη συδίοΏ. Τμδὺ ᾿6 σϑα}ὶν ἴοο Κ ἢ νἱον οὗ 
[Π6 Ἰηδίῦθυ ΠΟΣΘ Γοργοθοηῦ θα ἰδ ΒΟΆΤΟΟΙΥ ῬΓΟΆΌΪΘ6. 
Αεοογάϊΐην ἴο Ηο] σπαπη (Βα ηδοο ΒΒ δ» εἰιοενκ), 
6 σου]ὰ ΟἿΪΥῪ δύο γοοορηϊζοα τπϑγοΐῃ, δὲ πιοδῖ, 
8 βδογδὰ ὨΔΡΏΓΠΑ ἘΡΠΗΕ: ϑίποο ἴ6 Ὀαρὶπηίηρ οὗ 
ΓΠ6 171} ΘΟΠΙΠΤΥ 8 νγ8}} ᾿Ἰγίηρ βοπίῃ οὗ 16 ΑΙ 
οὗ Φομοσπδρῆαὶς ἢ88 Ὀ6Θὼ παιηθὰ ὃν ΕΠτορϑίη 
ὈΥδυΘ σα, ΜῊ Τοίθγοοθ 0 ΟἿΓ Ἰορϑηᾷ, ὑπ “ πε]]} 
οὗ Νοποι δ ἢ,᾽ Ὀπΐ ὈΥῪ Γἢθ ᾿ῃΔοϊ Δηῖθ οὗ ἴΠ6 σουπ- 
ΤΥ, 00:6 ““νυ|ὸ]}] οὗ Φοῦ." 

νοι. 8385... Οἰδα, διάφορα. ΤὨς τΟΓὰ τηθδηθ 
ἢτναϊ, αἰ βεγοηῖ; το αἰὐδίπσμίελοα͵ Ἔὐοοϊίοπί; δυὰ 
ἐΐγάϊν, δην την πιδλκίηρ ὁ αἰ όγθησο ἴο Δηοῖ Ποτ, 
(πὶ 5. ἴο πἷβ δανδηΐδρο, δῃὰ δο, σὶ)β, διθπὰ βοπιθ- 
{ἰπ|68 πόοῆοῃ. ῬΟΪΥΌΪΙΒ τ1808 ἴὲ ἴῃ Ὁ0.6 ἰδ3ὲ 56Θ}86, 
δα ἴτ τοὶρ ἢν 6 80 γοηἀογϑα ἤθΓΘ. 

γεν. 86. ΤΠ ἶδβ σοῦθο Π88 ρίνθῃ στϑᾶιν αἱ ΠΠ ΌΪΥ 
ἴο οΥτἶς58. ὍΠ6 νυ ουβ τοδἱσβ ἈΓῸ ρίνοῃ δθονβ. 
0 ἰ8 Ῥγοθ8ῦ]6 [δὲ {πὸ ψογὰ Νέφθαρ, ἰπ 41] ἰϊ5 ἀϊξ. 
ογϑηΐ Τ19ΌΓΠῚ8, ΓΟίο σα ἴο ΠΟΙ ΠΡ ἸΠΟΥΘ ΟΥ 1δδ8 ἐδ} 
ὨΔΡΏΓΔ. ὍΤΠο Ἡγ  Υ ΒΒ Θεβογ!ο (ἴδ (Π6 ποτὰ 
τιθϑηΐ “ ΟἸοδηδίηρ,᾽᾿ 18 ῬΥΓΟΌΒΌΪ 8π ἱπυθητίοη οὗ 
Ὠὶθ ΟὟΠ, ΟΥ γγ8ὰ8 δαορίδὰ Ὀγ ἷπι| ἔγοπ ϑοῖηδ δοῦγοθ 
τὶ ποῦξ ἱπνοδιραιίον. ὙΠ ἕλος ἔπαῦ παρῆτῃδ 
πιίρην ἱσηΐϊίθ υπᾶοσ (Π6 δα Β ΓΑΥδ, Ὀθοϊθα μδυϊηρ 
ἴῃ ΟΥἾΘΙ ΓΤῸΒ [16 4υδ] θα δδογι ὕὑθαὰ ἴο τῇ} 
ῬΘΟΌ ΔΙ “ ναῦοσ,"" ποιῦ]ὰ αν ζυγηϊδηθα δ βυῇ!- 
αἰθηΐ 8518 ἔογ τ6 Ῥγοβοῃξ ἰαρθῃά. ϑισζαῦο (χνὶ. 
1, 1δ; ἴ., Ρ. 48 οὗ π6 οὐ οι δορὰ ὈΥ 05) Βρθδκϑ9 οἵ 
ἃ ὨΔΡὮΠ8 δρτίηρ ἰῃ σομθοῦου ΜΓ} ἃ. Γαπιρ]ο οὗ 
Απϑὰ, Τῆο Ὀο]ϊοῦ, ἰπ ἔπεϊ, βοοπιβ Ὁ ἤδνθ ὕδοῃ τὸ 8 
ςοηδίἀθυϑῦϊο οχῖθμς βγϑνδὶθηῖ {πδὺ ἘΠΟΥΘ ΓΔΒ ΒΟΙῚΘ 
ΒᾺ 0116 οΘομηθοιίοι Ὀοέννδθη ἴΠπ6 δδεγἢς 4] ἢτγο δοά 
[Πδὸ πηϑὰθ ἔγοπι δρᾶ. ΟνΥπι ἢδ8 ποιϊοοὰ 
{π8ὲ νν ἢ1]6 ΟἿὟΤ δῖ ΠΟΥ [8 Κ68 80 πη Ἑἢ ρμαΐπε ἴο ἠθ- 
βΒυσῖῦθ ΠΟῪ [6 ϑηογοὰ ἢγθ ὙΩ-πδ8 ῥρσγοδεσυϑὰ ἰὴ [ἢ6 
πιο οὗ Νοδθα δ, ἢ6 ἴδ8 ποι πωρ ἴ0 ΒΔΥ οὗ ἐϊ 
Ὀγοβογναιίοι ἀπτίηρ τἢ6 σϑϑιδίϊοι) οὗὐὨἨἁ [ἢ ἰοτηρὶθ 
ΜΟΤΒΗΪΡ ὑπάϑν Απιϊοσπυβ ΓΝ. τὼ π6 {ἰπια οὗ 8 
τοδδιδ! ἰϑηηθπξ ὈῚ ὁυάδο Μδοοδθδοαβ. (Οἱ. χ, 
8.) 



4 ΜΑΟΟΑΒΕΕΞ. | δ067 

ΟΒαρῖξε . 

1 ΤἿΙῷΚ 18 δἷ8ο ἰοπηᾶ ἴῃ [π6 Γϑοογᾶβ, {παύ Φοτθιηΐδϑ ὃ [Π6 ργορμοὶ 3 Θοτημηδηαοα (μ θεὰ {Π δὲ 
2 ὝΘΙΓΟ ΟἈΤΤΙΘα ΑΥΑΥ ὅ [0 ἴ8|16 ΒΟΙῊ6 " οὗ [πὸ Ηγο, 48 ἰ παῖ ὈΘΘη βἰσηϊ θα ; δρᾶ ὑπαὶ δ 

[Π6 Ῥγορμεῖ, οὐ ρίνηρ δ ἡπθι 1[Π6 Ἰανν, ομαγροα ἐπθηλ (παὺ τ γῸ οαγτὶθα αὐγαν Ἷ πού [0 
ἔογσοὺ [Π6 σΟΙΩΙΔΠἀτηθηΐ8 οὗ {Π6 [,οτὰ, δηα ὑπαὶ (ΠΟΥ Βμου!ὰ ποὺ Ὀ6 θὰ δβίγαυ ἴῃ 

8 ὑπο ὶγ ταϊπᾶβ, οἢ βϑϑίῃσ ὃ ἰτηδρθδ οὗ βῖ'ν δ πὰ ρο]ὰ, νυν τ {Π6ἿΓ οΥμδιηθηΐβ.ἢ Απα τ ἢ 
ΟΥΠΟΡ βυοῖ δαπηοηϊίομβ Ὁ ὀχῃοτγίθα δ6 λόγι, ὑπαὶ {Π6 ἂν Βῃουὰ οὶ ἀδραγί ἔγομι 

4 {πεῖν Ποατὶ.}} Τὸ νγὰ8 4180 οοπίαϊπεα ἴῃ [μ6 τι ηρ, (παὺ 13 [6 ῥγορποῖ, Ὀθίηρ ψαγηθᾶ 
οὗ Οοα,} 5 οοτηπιδηάθα ἰδὲ ᾿6 {Π6 (ἈθΟΥΠ8616 δηᾶ {86 ἀγῖς βῃου]α Ὀ6 Ὀτουρῇΐ δ]οπρ 
Δίου Ηἰπι; δηὰ {πὶ 16 ἢ τγοηΐ ΤΟΥ ἢ ἰημτ0 (Π6 τηουπίδίη, τγθογο Μόοβοβ οἰ προ ὑρ, 

ὅ δῃὰ ββνὺ ἴΠ6 Πογ σα οὗ αἀοα. Απά “6 Γγθἶδβ, οα οοιηΐηρ ἐλίϊλεν, ἰουπᾶ ἃ Κἰπα οὗ 
σαν 6- ἀν ] ηρ, ἀπ ἢ οαγιϊοᾶ ἴῃ ἢ 6 γα 16 0Π6 ἰδ ΌΘ ΓΔ 016, δηᾶὰ (Π6 4ἸΚ, δηὰ (ἢ6 ΔΙᾺ 

6 οὗ ᾿ἴποθῆβθ, πα οἱοβοᾶ ὺὕρ Ἶ {86 ἄοουσ. Απά οογίδϊη 15 οὗ ποϑϑ {πὶ 10] ονγοα ἀύμε 
7 σλπ|6 ὉΡ᾿ (0 πιᾶῦῖκ (6 ἯΑΥ, δῃὰ Ὁ {Π6Ὺ οουἹὰ ποὶ πὰ ἐ. Βιυΐῖ θθη ΦΘΓΘΙΏΪΔ8 

Ἰθαγηῃρᾶ οὗ {2 ἢθ ὈΪαπιοα {Π6π}, ἀπ 5614, ΤῊ ρ]6οθ 5 5}.8}} δ6 ὑπκποση ὑ1]] 3 
8 Οοᾶ ρδίποῦ λΐς ρθορὶα ἀσαΐπ ἰοχοῖθον, δηα Ὀθοοπιθ ρῥγορὶ ἰουβ. Απά “5 τὴ 5}18]} 

186 Τιογὰ βον ἢ {Π686 ἐλίηφϑθι Δπὰ {π6 ρΊοΟΥΥ οὗ ἐδ [ογὰ 8}}8}} Δρρϑάᾶγ, θυθὴ [6 
οἸουά, 57 345 1ῦ νγδϑ 8180 τηδηϊοδβίθα ὑπάον 8. Μοβοβ; δ8 4180 τσλοῆ ϑοϊοιθοη βίο 

9 (δὲ (Π6 ρὈ]406 τηϊσῆς Ὀ6 Βρθϑοΐδ!ν Ῥ βαποιῆρα. Απηά 81 10 νγᾶ8 4180 τη846 Κηόνγῃ, {πΠδὺ 53 
πο Ὀαοϊηρ τνὴῖ86 οὔἴἶἑγθα ἃ ὅ5. βδουῆοο οὗ ἀδαϊοδίίοη, πᾶ οὗ {Π6 ΗπΙΒῃΐηρ οὗ [116 ὑθιαρ]θ. 

10 Απὰ Ἰυδι δ᾽ 248 θη Μοβϑϑ ργαγϑα υηΐο {Π6 1,οτά, ὑπ6 γα σδῖλθ ἄοννα ἔἴγομη ΠΘΆΥΘη, 
Δηα οοηβυμησά {ἢ6 ΒΔΟΓΙΗσ68, 80 ὁ ργαγϑά ϑοϊοιηοῃ 4830, 8)4 {π6 γθ οδίηθ ἄονσῃ, 5 

11 δηᾶ οοπβυπιθᾶ [Π6 Ὀατπὶ οἴουῖπρθ. Απὰ Μοβϑβ βαϊὰ, Βθοδιβθ {Π6 βὶπ οἴδογιηρ Ἶ νγἃ8 
12 ποῖ δαΐβθῃ, 10 νν88 ὀοπβιυμηθά. ]1ῃ (Π}0 ΒΆΙΏ6 ΘΠ ΠΟΘΙ, 830,59 δοϊοσχοι Κορί {86 "᾽ οἱρῃξᾷ 
18 ἀδαγβ. Απὰ" (6 βδπηθ ἐλέηιφβ 4130 ἜΓΘ σϑρογίθα ἴῃ ὑμ6 τϑοογᾶβ, ΠϑΙΊΘΪΥ, [ἢ 6 Πη6- 

ΤΊΟΪΤΒ οὗ “' Νρδιηΐδδ ; δῃα ον Π6 Τουπάϊηρ ἃ ΠΙΌΤΑΓΥ σαϊπογϑᾶ ἱοσοῖμον (ἢ 6 ὈΟΟΪ8 οοη- 
σογΐηρ “ἢ {Π6 ΕἶπρΆ, ϑηὰ ρῥγορἢθίβ," δῃᾶ ἴΠο86 οἱ ᾽ Ὀανὶά, δηὰ δρί81168 “' οὗ [κῃ ρβ 

14 σοποογηίηρ ΠΟΥ ' ρΙ8.5 Απα δ ̓ ὴ || δ η ΠΟΙ 4180 488 γα μογθα τοροῦμο ιν 8]] 
ἴ[πο86 Ὀοοΐκ8 δ ὑπαὶ πδὰ Ὀδϑὴ βοβδλίθγοα δ5. Ὁγ γϑάβοὴ οὗ {86 γγὰγ ψγὸ δα, δῃὰ (6 

15 τὸ δ στ υ8. 1 ποῦν, ΡΟΒΒΙ Ὀ]γ,δ γα ἤλυθ πθθα [Πογϑοῖ, βοπα β οἢ 88 γ7}}} Ὀτὶηρ 
16 ἐμδὰ υηΐο γοῦ. ϑίποθ, ποῦν, νγγὸ ὅδ ἅγθ δρουϊΐ [0 σο]θΌγαίθ {86 ρυτγὶ οδίίοη, νγθ ἤδνθ 
17 ντὶτίθη ἀπο γου ; γ6 Ὑ11 {Πϑγαΐογα δ᾽ ἀο τ08}} ᾿ξ γθ Κϑαρ {86 δαηι8 ἀδγβ. Βιυΐ τῦὸ 

λορϑ δ (δαὶ μ6 αοά, ὑπδῖ ἀθ)᾽νϑγϑὰ 411 ᾿ἷ8 ρβθορὶθ, δηὰ ρσᾶνϑ 41} 86 δ᾽ Βογϊίαρε, δπὰ 

ὕστε. 1, 2. --- Α.Υ.: Φογουνίο (1 8}8}} Ἀοτοα τον τί δὲ δΌΟΥΟ). 3 (Ἴο Ὦδλτο εὑρίσκεται... .Ἷ..... ὅτι ἴοσ 
εὑρίσκεταε... .. ὅτι Ἵ. ΤὮΘ οττηοῦ οοηδίτιοίίου ῬΓΟΌΘΟΪΥ 1οὰ ἐο ΟἹὰ ἴδὲ. δηὰ ϑυ:. ἰο ρΡυϊ {6 ῬΤΟΡΟΙ ὨΔΙΩ6 ἴῃ [Π6 σ6Ὡ.) 
8 (σοάά. 111. 44. δδ. 106. 2438. τοδὰ μεταγενομένονς ἴοξ (Π6 ἀδὶί.͵ ἐἀηὰ 23. δ. 62. 1]. 74., μεταγομένους. ΟΥ̓. Οὐηι.) 
4 οῃιὲίξ Βοτηθ. δ ον ἰδδὶ. 4 πανίηρ κί γϑῃ. 1 ογιί ἰδὲ ἬΓΘΙΘ ΟδΣτί ἃ ΔΌΓΑΥ. 8 οχτ ἴῃ ἐλεὶν (ατξ.) αἰ πὰ τ θα 
ἐδογ μϑο.0 59.114ι., "' δηὰ ἐδφ οξγῃδιηδη διὲΐοι δθους ἰθοτη."" 

γοτα. 8, 4. ---ἸΘΑΟΎ. : ἐροθοῖδιοσ. 1 Ἡρασίδ. 1 δαηιε Ὑτὶτἰρ, ἐαὶ. Ἱ (Ιλϊ., ἀπ ἀπ ξισεν λαυΐπῷ ἀρρεαγεά. 
δου Οὐ.) Ἢ ογιῖδε ἰὅδὩδὶ.Ὀ [δ ἴ[οΟ βῸὸ Υἱ[ἢ (660 ὦσι.) Βΐπι, 88. 

γοεΣ. δ-7. -- κ. Υ. : Ὑὰδ68 “. (δπι6 ἐλίίλεν ΒΘ. . .. ἃ ὨΟΙΙΟῪ οαγὸ (8606 Οσηι.), Ἡδβοσοία δο Ἰδίά. 11 δρ εἰορροά. 
18. ροῖ9. 19 ογπέίς ἃ (πρός ἰπ οοτμροδί το τε ἐπ ἐδ). 6 ΥΘΓΌ]. 1 Ὀπῖ. 31 ὙΏ ἢ ὙΠ ΘῺ «. ρογοοίγοά, 83 μαγ]ηῦ, 
ΑΦ ἴον ἐλαὲ υἷδοο, ἰὲ (ἐλ) καί Ὀοΐοτο ἄγνωστος [6 οαλἰ(ἰσὰ Ὀγ 44. Ο]ὰ δὲ. ϑγτ., δῃὰ γοὐοοιοὰ ὈγῪ ατίμλὰ δὰ [6] 8.2 ὁ" Βοῃκθ- 
Ἰ684.}) 15 πηι] ἐλ εἰς (δι. Ἢ χϑοοῖνο ἐλ η Π1Ὸ ΠΙΘΓΟΥ (ἵλεως γένηται. ΤῈ ΤΌΣΙΩΟΣ Ὑοσὰ ἰδ [ὁ Αἰ ἴοΣ ἵλαος, 
διὰ ἰα ἑουπά 61κὸ δὲ τον. 22, Υἱὶ. 87, χ. 26. Οοάά. Ε1]. 28. δὅ. αἱ. τοδιὰ ον ἐξ Ὦθτθ, ἔλεος). 
ον. 8,9. --5.ΑΟΥ͂. : ογιῖίς Απὰ. 35 ΒΘ ἰλεηι. 21 δῃᾷὰ (ἔμ καί δοϑι)β ἰ0 ὉΘ ὀροχοκεοὶὶςδ}) ἔπο οἱουὰ αἰξο. 

Ὁ τἢδ εἰλονσοῦ τον (ἐπί, ἱ. 6., δῦ ἐπ ὑΐπιθ οἵ). Ὁ βῃὰ 88 ὙΠθη Ά. ((Π0 ἴοτπι οὗἨ ἴ86 ποχὰ ἴῃ τοὶ 15 Σαλωμών) 
ἀφεϊγοὰ (ἠέίέωσεν. 11 ἰδ ΤοαΘΏΓΥ Ἰουπᾶ ἰπ ἐδο Ῥγδοβεηΐ Ὀοοῖς ἰῃ [Π6 δΒ6ῆδο οὗ ἕο αὲ 20γ. Οἵ. δὶ8ὸ 1 δίδοο. χὶ. 23). 
39 ΠΟΠΟΌΣΒΌΪΝΥ (μεγάλως :Ξ ἱπ α πιαγξεί πιαπμεγ). ὅδ οπι Απὰ, δὅ2 ἀροϊδιοά, μα. 82 86. 

γοτπ. 10-12. --- δὲ. Α. Υ. : ογεῖίς [χδι. ὃδ οῦφη δο. 86 ἀοννῃ ον λεαϊεέῃ. 21 (τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας. ΤἈΠ6 ἰδ ἴ 6 
Ὁδ04] ἀοεϊχηδίΐοι οὗ [06 δἰ οὔοτίηρ ἰῃ ἔμο ;ΧΧ. ; Ὀὰὲ [86 δἀΣιΐο}6 [8 ϑοτηοίἑπιεϑ οὔ ἰθὰ. Οἵ. [ωγ. χ. 16, 17.) 88. (0 
ὈΟ αἴρῃ. 930. 4 (λοδε. 
εν. 13, 14.--ΠΣ. ΑὈὉ0.: οπίς Απᾶ. 4 Ἡσίἰρε δ ἃ ΘΟΤσΩΘΏ ΔΣΙ66 οὗ (κατά, 86 ἴ ἐπ6 ΒΌ ροσβ οΥ  Ρ(Ιο οὗ [9 605- 

Ῥοΐε. 1 ἰδ ἱτυρ!οὰ ἐπδὶ ἔμ6 βαιπο δ ͵ 9οὺ μδὰ Ὀδου ἰτοαϊθα ΌΥ Οὔ ΘΓ). 41 κεἰδ (τά. Οὐάά. 19. 23. δ2. δὅ. 98. 106. κἀὰ 
βιβλία αἴϊον βασιλέων, 111. ἐ δ8πι0 δἴϊονῦ προφητῶν. 11 [6 πδίυτα!!ν ἴο ὍὈ6 Ὁπάογείοοὰ ννϊτ 86 δγίΐίοῖθ' ΟΥἿὮ. Ορηη.) οἵ. 
4 ἰδο Ρτορββοθ. ἑἔὀῥὅὲ οι ἴδοδο (τά) οὗ ([86 χ0η.). 46 ἐμ ορἰδὲΐ68. 41 [Π6 κίηξε. 486 (86 ἨΟΪγ. Φ (ἀναθη- 
μάτων.) δὺ ογί Αβά. δῖ ἐλὲπρ: (τά τοῖοτα ἰο ὈοΟῖ, 88 ἰῃ ἐπ ὑγοοϑά πᾷ γ6186). 88 γγχοῦο ἰοδὲ (δτς., “2 ομὲ 
ἀυσίης ἰλε τνὰγ. Βοίῖϊος, λαα Λεϊϊοη αν άεν διὰ δο, ὁδόν δοείεγεα). ΒΒ χοηπίδίη. 

γοτο. 16-17.- -Β ΑΙ. Ύ.: Ἡοχοίοτο 0. δ φογηε ἴο οίο". 898 Ἔοσοδδ Ἧὸ ἔθη. δ]᾽ Θεμὲ γ6 88). 88 ε ΒΟρο 
8160 (ἐπ6 Α. Υ. 8226 Ὀτουξπὲ ἐοσπασὰ ἐλπίζομεν ἴτοιο ἴδ Ὀοσίπηΐης οὗ ἐδφ οἰφηϊοοηϊδὰθ τόσρο. [ωὲ1., ἐπ6 οοῃδίσ οἴ Ὁ 
πΟΙ]ὰ δὃὁ: ὁ 1ὼο Οοὰ γᾶῶο ἀοϊἑγοσφὰ 4}} ἰδ ρϑόρὶθ δηιὰ ξδγο 4}} ἴδ Ὠοχίϊαζο .. .. {86 [ΔῈ --- τὸ ΒΟΡΘ ἰχῸ} ἱΒ θοὰ 
[δδὲ [ο -- νεῖ} } ββοσιγ,᾽" οἵο.). 80 (λεηι 81} δῃ. 



δθ8 ΤῊΕΞ ΑΡΟΘΟΒΥΡΗΑ. 

18 {Π6 Κἰπράοῃι, πα {86 ρυ]θβίμοοα, δηὰ 1Π6 βα ποι βοβίϊοη,,Ϊ 828. ὯΘ ῥτγοζηβϑα ὑβγουρὴ ἦ 
{π6 Ἰανσ, 6 Βορθ ἰχγὰ]ν ἷἱπ Οοά, {πᾶ ἢδ 11} ΒΙΟΥΟΥ πᾶν ΤΩΏΘΓΟΥ ὉΡΟῺ ὑ8, δηὰ 
ρϑίπον ἐς ἑοροῦθοῦ ουὖὐ οὗ ἐὐόγῳ ἰαπαά 5 ἈΠά6Ρ ἢδάνθῃ ἰηΐο {Π6 ΠΟΙΥ Ρ]406 ; ἴον 8 ᾿ιδίὰ 
ἀο]γογϑα τι8 ουἱ οὗ βτϑαὶ (του Ὁ]68, πα Ὠδίἢ ρυγ θα {86 Ρ]806. 

1. Βαυΐ (δ6 {πίηρσβῦ οοποογηίηρ 9υᾶδ8β (Π6 ΔΜίδοοδθοθ," δηὰ Ηἷ8 Ὀγοίγοη, δηᾶ ἴδ6 
20 ρυγβοδίίϊου οἵ {ΠπΔ στοαῦ ἴ ἔθ} ]θ, δῃὰ {π6 ἀδαϊοδοη οὗ (π6 δ] δῦ, δὰ ζυγίμοτ," (ἢ 6 
21 τγν88 δραϊηϑὺ Αηθοοδαβ ΕρΙρἤδηθβ, ἀπ Επιραίοῦ ἢ18 8Βοπ, δῃμᾶ {6 πηδηὶ βιΔ0η8 ἢ 

ἔτοτῃ ἤθάνθη ὑμπΐο ἴμοβ6 0 αἰὰ να]! ]Δηὺ {πϊηρθ ἴῸΥ Ψυαίδιμ, [0 [Π6ῚΓ ΒοποΥ, δ 80 
ὑπαι, Ὀοΐηρ Ὀὰὺ 84 ἔδνγ, (Π6Υ ροῖ 88 Βροῖ] 11 Π6 8016 ΘΟὈΒΙΓΥ, δηᾶ οπαβθα {πὸ ᾿5 θΑΓ- 

22 ῬὈΔΓΟᾺΒ τυ] 468, Πα τϑοονογοα ραῖη {Π6 ἰθιρ]6 τ πον θα 411 (86 ὑγοῦ] ΟΥ̓ΟΓ, 
Δῃ 1γοθϑα {Π6 οἱγ, δῃά τϑϑίογρα ᾽8 [Π6 Ἰατγβ ]οἢ 6 ΓΘ δυουΐ ὑο Ὀ6 Δργοραίθα," (ἢ6 

28 Τιογὰ δοΐηρ ῥῬγορίἰουβ δ ἀπο ἰμθπὶ ΥΪ ἢ 411 π}] ἀη688 : 6 0686 {ΠΏ σε, το]αίεα Τὖ 
24 Ὁγ 72}480π οὗ Ογγϑθῆθ ἴῃ ἔνθ Ὀοοἶκβ, γγ6 Μ1111 βββᾶν δ 10 ΔΌγΙασΘ 'ἴῃ Οη6 γο]ιπ]6. ΕὉΓ 

σΟμΒι ἀϑγῖηρ {Π|6 τη888 οὗ {Π6 ὨΌΙΩΌ6Γ8,}9 ἀπὰ {[π6 ἀΠΠΟΌ]Υ ῃν ΠΙΟἢ (Δ 6 Ὺ Βηα {πΠδὺ ἀδδῖγο 
[0 τηᾶῖζο ὑπϑιηβοῖνϑβ ἔβη 147 τυ (ἢ Ὁ ([Π6 ΠΑΥΤΑ ΟΠ 8 οὗ (Π6 ἢ Ἰδίοσυ, οἢ δοοομηΐ οὗ [86 

2ὅ Δουπάδῃοθ Ὁ οὗ [16 τηλοῦ, γ πᾶν ἴδίζθμ οδγο, 3 (Πδὶ ψ Ὦ116 5 (ΠΟῪ ὑπαὶ που] ᾿Ὁ 
ΤΟΔ ΠΔΥ͂ ἢᾶνθ δηΐου δἰ πτηθηΐ. Ὁ ΤΟΥ {Ππδὺ ἀγα ἀδβίγοιβ ἴ0 οογωτηΐς [0 ΤΠΘΠΊΟΥΥ ΠΠΔῪ 

26 δαγθ 6886, δῃηᾷᾶ {παὺ 81] ἰηο τ οΒθ ἤδη β ἰΐ [8118 τηδΥὺ 57 παν ριοῆϊ. Απά σψ}}}16 5 
ἴο 8, γῆο 9. ἢᾶνϑ ἰβθῃ ὕροη 8 τ Ὁ ρδϊηἴυ] ἰαΌοΣῦ οὗ αὐτὶ ἀσίηρ, ἐξ τοαϑ ποῖ ΘΆΒΥ, 

27 Ὀυΐ ἃ ὅ᾽ τηδίίοσ οὗ βιυυθαῖ δῃα 8166 016 88 οδγ,532 θυθὴ 88 ἐξ 18 Ω0 ΘΆΒΥ Τηδίζον ἴον “5 Ὠἷπὶ 
ὑμαὺ ργθραγοίῃ ἃ θαπαιϑί, δῃὰ βθϑϑίῃ ὑπ6 Ὀθηθθὺ οὗ οἴ .Β, γοϑὺ ἴοῦ [Π|Ὸ β8κα οὗ {88 

28 σται 6 οὗ [Π6 δ΄ ἸΏΔΗΥ Μὸ Ὑ0}}} ἀπάθγίδκα ρἸἰδαὶν {Π6 ραϊηΐα] Ἰαῦοτ, 5 Ἰοανίησ ὑο [86 
δαῖμον (ἢ6 Δοσυγαῖα οχαπιϊηδίϊοῃ οἵ 4] ἀοίαϊία, ΜΜὮ116 τγο ἰάθοῦ ὅ56 ἰο ἴο]]ονν {Π6 Γυΐθ8 

29 οὗ 8ῃ ὅ δυγϊἀρτηθηῦ. ΕὟὉΓ 780 δ᾽ 48 {Π6 τηϑβίϑυ. Ὀυ1]ο᾽ οὗ ἃ ΠΟῪ ὨΟ86 τησϑί σΆΓΘ ἴῸΓ 
[Π6 ΟΑΤΤΥΪΏΡ; ουῦδ οὗ {π6 ψ 016 ρῥἴδῃ, 9. θὰὺ ἢ6. {παᾶῦ υμαἀογίδιθίι (0 δοὺ ἐξ ουΐ, διὰ 
Ραΐηῦ ἐξ, τηυβὺ βοαῖς ουὐ δὲ ἐλίπφε ἴου ἴπΠ6 δάἀογπίπηρ ἐῤόγοοί, βο “1 1 (Β1η}κ ἐξέ ἐς α͵50 
ψ ἢ τ8. ΤῸ βίδῃηα ἀροη ὀυόγῳ ροϊπί, ἃπα 0 τὰκ ἴ[Π6 τουῃα οὗὨ τηϑίίογβ, "ἢ δῃά ἴὸ 
ὈαϑίοΥ τιποἢ ΔΌΣ οἢ Κ΄ ρδγί οι] αγ8, Ὀ6]οη οί ἰο {86 ἢγϑὺ δαῦμοῦ οὗ (86 Ὠἰβίογυ ; 

81 Ὀυὺ ἰο βίγίνθ αἰΐοσ “5 Ὀσγονὶν οὗ ὀχργθββίοῃ,  δηὰ ἰο “ὃ δνοϊά τηυοῆ δθογίηρ οἵ [86 
82 πότ, οὐρλῦ 5 ἰο Ὀ6 σταη(οα ἴο πἶὰ Ῥὴο0 τη κοῃ δὴ ὃ δογίαρτηθπί. Ηρθτγα ἵβθὴ 

ΥῪ11 γγὸ Βορίη (η6 Πἰδύογυ, πανὶπρ' Δα 64 80 πηι ςἢ ἴ0 [886 ργϑῖδοθ ; ἴοὸὺ ἐξ ἐς ἃ 100]18ἢ 
ἐλίπο ἴο Ῥγοϊοηρ ἴ[86 ἰηγοἀποιίίοη, ἀηά ουὐΐ βῃογί 86. ἰβίοτγ Ὁ 

ον. 18. --- τ Α. Υ.: φῬαῃοίυδευ (εἴ. ΧΧ. δὲ Ἐσοὶκ. χὶῦ. 4, τ ἢ [δ 6 γοηδουίηρ οὗ ἐδ Α. Υ͂.). 8 ἴῃ (διά) 
8 ογεῖία τὸ ὮΟΡΟ ἰγῸ 'π Θοὰ ἐπδῇ Πο. 4 ΘΥΘΙΎ (Π0 Ὑγογὰ ζον ἰὑ ἰπι [9 αὙτοοκ) ἰαμά. 

Ὕοεσο. 190-21]. --ὖ ΑΟΥ̓͂ : Νον 88. 56 1. Μδοοδῦθαβ. 1 (Ὀοάά. 111. 19. 23. 62. δδ. 62. 64. μδγο μεγίστον ἴον μεγό- 
λον.) 8 ογηῖΐς ΤΌτΙΌΟΥ (ὅτι). 9 τοδηΐοδί κἰρβηΒ ἰδὲ 680 (γενομένας ας). 10 τοῦ Ὀθδαγοᾶ ἘΠ πη ροῖγος 

ΤΩΒΗΖΟΪΥ ἴο τοὶ ΒΟΠΟῸΣ ἴον δ υδδῖδη. Ἣ[ἔκ 1 Ογδγοῶτοθ (19. 86 πολεμεῖν, Οἰά 1Δδί., οἱπαἰοαγεμῖ, ἴοξ λεηλατεῖν). 
γοΓα. 222-94. -- ἸΣΑΟΥ. : ογὶ!α ἴἢ 6. 28 Ἐρδο]ὰ (11 ., δεέ μ»). 14 ακοἰηρ ἀοπη. 1Ὁ ξταοίουξ. 156 τοῦτ. 

11 αὐ ιὴφεε (τά ἴκ οταὶϊ θὰ ὉΥ 11], 19. 44. 62. 71]. 14. αἱ. 6ο.) ἐλίπαε, 1 δ΄αν, Ὀοϊπρα ἀδεϊατοά. 8. ΔδκΑγ (οδα. ἴῃ ἐπεἶ8 ἔοττα). 
10 ἱπδηΐϊο παῦε Σ. 30 Ἰοοῖς ἐπῖο (εἰσκυκλεῖσθαι το 81} ΠΟΙ 20 τσογὰ οπφλες ἱπέο, ἱ. 6., Ὀθοοῦλο ζδσζα ἰδ π τ}. 
21 ΒΙΟΥΥ, ἴον ἐῃο τδσίοίγ. 
ον. 256-28. --- 5 Α. Υ. : ὈΘΘῺ ολγοΐῃϊ, 

31 ἰξ σοσησδα τη. 26 ΤΉ ΓΘίοσο. 
ἐπ ἱπάεξ. ἰὰ ΒΩ 58.) 82 τγϑιοίηκ. 
πολλῶν). 8δ (πὲς κτεδί ρμαΐτς (οἷ. τοῦ. 26). 
111. 44. δδ. 41. ὅο. πανο ἀτονοῦντες). 

Ψοτα. 29, 80. -- δ. ΑΟ ΟΥ̓, : ογπίς δῖ. 89 τ 0190 ὈμΠά ΐηρ (ταῖν, ἐλ ὁμέϊαίης οὔίλε ισλοίέ. ἸΏο ΟἸὰ [κ«ξ. του δῖ 
καταβολῆς ὉΥ εἰγμείμγα). 40 (Ξ66 Ορηπ.) 41 ΘΥ̓ΘΏ 80. 42 ογπῖῖς δ1κο. 45. 5Ὡο ΟΥ̓́ΟΣ ἐλέν: δὲ Ἰαῦρο (Ετίἐσροδο 
δάορίε περίπατον ποιεῖσθαι λόγων ἴτοπι 111. 23, 44. δδ. 71. 14. 4]. 6ο., ἴοΓ περὶ πάντων ποιεῖσθαι λόγον οὗ ἔμμηο ἐαχέ. τει.). 
4ι (ο ὃΘ οσυχίουκ ἰπ. 4δ ξΙΟΥΥ. 

Ψοσα. 81, 82. --(6 ΑΟΥ͂. : υεθ. 41 ογμία οὗ ὀχρτοββίοῃ. 48 ογὶϊς ἴο. Φ ἃς. 80 [Πδὲ τ 1ἰ τπηλῖκο δὲὶ (660 Ὠοΐδ 
γοτα. 26, 28.). δι βΙΟΥΥ, οπῖν ἀἀάϊις ΓΔ τη ἢ ἴο ἐπδὺ το μδίμ Ὀθο δαϊά, Τηδὲ ἐξ ἐς... .. Ἰηδκο ἃ ἰοπᾳ ῃσοοζβο 
δὰ ἰο Ὀ9 δῃοσί ἴῃ [86 δίογυ ἐέξείκ, 

80 

28 ογπῖῖς ΜΓΏΠ16 (μέν). Μ «1}. 25 ΔΟΙ χὨΐϊ, δηὰ ἐπδὲ. 35 χοίκὶ, 
9 ἰῃδί, 8ὸ ἠὲ. δι (ἴἸο ἀσῖ. τὲ. ἰῃ ἀτοοῖκ ἰδ ποῦς θειξίον χργοδδδὰ ὉΥ 

8δ 0840 ηΐΟο., 854 ρῥἰθδβυγίης οὗ (πγοκῖ δυϊπονίεῖοθ αν ἐδ ατὶΐο}]6 Ὀεΐοζο 
86 οχροὺ Βδῃδ)Ἕ τς οὗ ΟΥ̓́ΟΣῪ Ῥαγέξομέαγ, διὰ Ἰαδουείες (707 διαπονοῦντες, 

81 Οἵ, ποΐο 2 οἱ τσ. 26. 

ΟΒΑΡΤΕΒ 11. 

ον. 4. Χρηματισμός τΞΞ απ οταεῖε, α αἰἰοῖπε τε- 
ϑροπδε. (Οἱ. Ποιὰ. χὶ. 4. “Βυὲὶ τὲ καῖ τἢ τδθ 
ΔΏΒΨΟΙ οὗ ἀοα πηΐο παι 1. ὅϑοπιθ δᾶνθ βυΡ- 

ες. 1. Τὰ ὑδ6 χϑοοσάβ, ἐν ταῖς ἘἘΟΎΡΕΡΟΙΣ 
866 γνοῦβο 13 ὈθοΥ,, ἐν ταῖς ἀναγραφαῖς, Μ᾿ 6}. 8 
ΒΥ ΒΟΣγΙηοθΒ. Οἱ. [.1.46}} διὰ ϑ'εοιτ 8 1.6Ζ., 8. υ. 
76 τϑίθσγθῃςθ ἰβ 0 οογίδίῃ Δροσγυρθαὶ σὶρ οὗ 
σι ἰοἢ πὸ Κπονν ποίησ. ΤΏΘΥ νγθτα Ὡοΐ ὙΓΪΠῺΡΒ 
οὗ Φοτγοιπι δῇ, 85 τ1η6 Ο]Ἱά [μΑ1. ἀπὰ 5... [8166] γξβῆ- 
ἀοτν.--- Τοὺς μεταγινομένους. ΤῊ 8 ννοΓὰ ἰπ [ἢ 6 ΒΟΏΒ6 
οὗ αερογίεα ἀοοβ ποῦ οἰβονῃογο οοοῦγ. Ηρῶςο, 
Ῥγο βΌϊν, [86 σἴδηρο ἰῇ βοπθ Μϑ8. δπὰ ἴῃ υϑσβθ 
2, ἴο μεταγομένους. 

Ροβϑὰ τῆδιῖ οὐγσ ὈΟΟΪς ΤηΘ8Π8 ἴο ΒΑΥ πδὺ [ἢ6 ἴ ΡῈ - 
Π80]6 δηὰ τὶς 10] οὐνϑαὰ Ψογοτηϊδ ἢ} ἰῸ 8 πα ϊγαουϊουδ 
μῶν, δα ΓὉ8)15 της δ6 απαἀοτείοοα ἔγοπι (ἢ ς τϑῃ- 
ἀοτῖπρ οὗ ἴΠ6 Α. Υ. Βαυΐῦ 1Ὁ ἀοθ8 ποῖ 116 ἴῃ [80 
νοτὰ συνακολουθεῖν (εἴ. ἀκολουθεῖν δα ἴ (ΟΥ. Χ. 4), 
δηὰ ἰδ ποῦ τοαπῖϊγοαὰ ὈΥ 1Π6 σομῖοχὲ. ΟἿ. νϑ}. 6, 
ΜΓ ΠΘΓΟ διιθμϑη8 οὗ Φογθαλδ}} Δ .χΘ δροΚοα οὗ 
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γεσ. ὅ. ᾿Αντρώδης --Ξ ἀντροειδής. ΟἿ. Χοη., Απαῦ.,| 06 ἀϊδραϊοά, Β 
ἦν. 3,11. -- ατίπηπι ἡγοῦ] βισί κα οὐδ 811 {π80 ἴδ βαἰά 
οὗ τ9 “821|18Γ οὗ ἰποθηθθ,᾽ εἶποθ 1 8 ποῦ πηθῃτοηϑὰ 
ἴπ ἴ86 ρχοοθάϊζηρ νϑγϑθ, 45 ἢαυΐηρ ὈΘοη ἴΆ ΚΘ ΔΙοηρ, 
δηὰ ἀϊὰ ποῖ ΓΟΔ]]Υ ἔογπι 8 ραιῦ, ογ σίμαίῳ, οὗ τ116 
ἔατπίτατο οὗ π6 ἰδῦθγπδοὶθ. Βαΐ {Π6 ρϑββαρα 853 
πὸ πο βηλοῦ δι ρροτῦ οὗ ἴΠ0 Μ58., ἀπὰ νὰ ποοὰ 
ποῖ ἘΡΡΟδΟ ἴπδι ἐμὸ 6078 αὖ [8 (ἰπὶ6 του ὰ ἰΔῪ 
δρδοΐ} δια ρ δ18 δὲ ΡΙΥ οἡ γθδὶ ὈΘΙοηχοα τὸ 16 
οΥὔἱρνῖῃ δ) ΓΑ ὈσγΏδΟΪθ. 

νασ. 6. Το σολὺκ [00 ΨΔΥ. ΤΠ ΠΟΥ οδπι βυὺ- 
ΒΕΘΌΠΟΙΟΥ ἴο ρ͵δοθ ἰδῆ Δ ΓΚΒ, 80 88 [0 ὃὉθ 80]6 ἴο 
ἤπηα [86 ρ]866 αὐ ἃ ᾿δίοσ ἀ8γ. 

Μεγ. 7. Τ ὴδβ νϑσβθ 500 Π18 [0 ροὶπίὶ ζογυγϑγὰ [0 [Π6 
ἔπη65 οὗ [πὸ Μοϑϑίδῃ. Αὖ ᾿ϑαβῦ, [6 Βορμθ ἤθσθ δο] 
οὐὖῦ ἀομθῦιθ88 γοβὶϑ οὐ [86 ριορμοίϊς αὐῦθγΆ ΠΟ 085 
τ ροῦν Πῖπι. --- ἢ τοβρθϑοῦ 10 ἴΠ6 σοηὐο [8 οὗ 
ἴΠῸ ῬΓΘΝΊΟΩΒ γὑϑῦθθϑ, ἰῃ Π,ΘΏΘΤΑΙ, ΓΠΘΥ σδομοῦ Ὁ 
τηϑὰθ Ὁ ΒδΡπηο 0 ἢ} ταῦ γα Καοὺν οὗ “6Γ6- 
ταδὶ ἔσοτη [ἢ6 δ πο ΐοἉ] ὈΟΟΚΒ. Ηδ νγϑ8 ἴῃ ργίϑοι) 
ἔχοτα μι θα πηΐηρ οὗ [Π6 βίερθ οὗ Ψϑγαβδ! πὶ ἴο 
ἴϊβ δὰ (6Γ. χχχυὶ}. 16,18; χχχυ !. 38). Αἴζογ- 
ὙΆ͵ῸΒ ἢ6 γΣ8 οαγη θα τὸ δηα (χχχίχ. 14; χὶ]. 1), 
δια ἔχοι ἤθθπςθ, ἢ6 Μνοπΐ ἴο ΜίΖρϑῃ (χὶ. 4-6). [ἢ 
[9 ταϑϑῃζιηθ ὕΠ16 ἴθ 01]6 ψγὙὰ8 ἀδδίγογθοά. [ζ ἰ5 
ποῖ ἴο ὃδ ϑιρροδοᾶ [Πδὺ [16 δνθηΐϊβϑ παγγδιθα ἴῃ 
ΟἿΣ δὈοοῖκς οοοιγγοὰ Ὀδέοτο (6 ἱπιργβοηπιθης οὗ 
Φοχογαΐδῃ, ἴον ἰπ [πᾶ ο886 {Ππ0ῚῸ ψυῦ ἡ ποὺ ᾶνθ 
Ὀδθῃ ΔΩΥ͂ ΒυΠοἰοηῦ οσοδϑίοι ἴογ 06 ργίοϑιβ ἀ 6] νοσ- 
ῃρ ΟΥ̓Ρ ἴἴοθ0 βϑογθὰ οὐ͵θεῖβ ἰηΐο ἢΐ8 ἤδη. 
ΕὈγΣύμον, ἰζ δυο δὴ δυθηῦ 88 8 δῦ ἀφβουῦδεὰ 
δά βοῖτ4}}}7 οσουγγοά, ἴπ6 οἐδῃοηΐςΆ} ϑογίρίιΓοβ 
Ὑ0Ὲ]4 ποῖ Πᾶν ραδεθαὰ 10 ΟΥ̓́ΘΡ ἴπ δἰίθμοθ. Νοῦὶ- 
ἧπρ ἰΒ Ὠθεγὰ οὗὨ [6 ΤΔΌΘΓΠΔΟ]6, δέτοῦ 0ῃ6 ἀεαϊοαίίοη 
οὗ δο]ϊοτηοπ᾿ Β ὑεπιρῖθ, νγ}]6 086 ἀτῖκ οὗ τΠ6 οονθ- 
πδηῦ ΒΟΘΙΏΒ ποῦ (0 ἴᾶῦθ Ὀδθὴ ἴῃ οχίβίθησο δὖῦ ἴΠθ 
εἰτηθ οὗ Φοϑίδῃ. Μογϑονοσ, ψουθηι δι ἢΪπι86}} (76 Σ. 
1ιϊ..16 1.) ἰαϊὰ ἔδν 1688 ψυοίδ οἢ πὸ χπδίζον οὗ 
Ῥγοβουνίηρ ὕπο86 βδοσϑαὰ οὐ]θοίβ, [δὴ ΟἿΓ ὈΟΟΚ 
ἙΟΌ]ὰ ἰοδα 8 ἴο ΒΙΡΡοβθ. ΤΉΘΓΘ νγᾺ8 ὕ0 ὃθ 8η- 
ΟΥΠΟΥ δηὰ ἃ Πἰρῆον γονοϊαιίοη οὗ ἀοα ᾿π νι οὶ 10 
ἭΟΌΪα Π0 ἸΟΠρΡΘΓ ΒΟΣΥΘ. 

γον. 11. ΥὙμαῖ 18 ΠῈΣ βαϊὰ οὗ Μοθεβ βηᾺ8 ἢο 
ἀΐτοοῦ βυρροσζξέ ἰῃ 1:6 Ἄἐδηοηΐοδὶ Ὀο0Κ8. ΟΣ. [ωον. 
χ. 16 6 

ον. 12. Τ)6 οἱσῦ ἄσγα. [ 1αϑιλοα δα βουθῃ 
ἀδγ8 βδοσοσάϊηρ ἴο 2 ΟἼἜτοη. νἱϊ, 8 ἡ. ΤῊΘ διιῦῃοῦ οὗ 
106 ῥγϑϑθπὶ Ὀοοὶς οὐνίοι δ) πιϊδυηάογβίοοα τἢδὶ 
Ῥδβδδᾶσθ, δα ἀΐῃρσ ὑἢ8 οἰ ἀδν τιθϑεομ θα ἱπ νο 80 
ϑ 

ον. 18. Τὸ πϑδιὴθ (μη δ), ἱ. 6., γῆδι δὰ 
Ἶπ8ὲ ὈΘΘῃ τοϊδιθα, νϑγβ. 1-- 12. --- Βϑοοσάβ, ΠΘΙΉΘΙΥ, 
ἐδὸ σαϑιηοὶσα. ϑοιῃμδ ἰοβδῦ, πποδηοηΐ 8] ποῦὶς ἰ5 
ὉΠαἀοΙὈΙΘΑΪΥ χεξοσγεὰ ἴθ. Μογοτγ ( οοὶ υέΐάαπι, 
οἷς., Ρ. 8), γοίουσίηρ ἴο 1 Εδϑά. ἰχ. 37, Νβᾷ. νἱῖ. 
78, Υἱῖϊ. 18, δηὰ οἰδπρ ὕΠ6 ργοβοῃῦ ράββαρθ, β8 8 
[πδαὶ 6 τσὶ ον οὗ ὑΠ6 ϑοουπὰ Βοοῖκ οὗ Μδοοαῦθεβ 
φιυοῦοδ [Π|6 60-64116ὰ ατοοκ Εζγα ρἰδίην ὁποῦ ρἢ 88 
διθοὴς; ὕΠ6 ϑδϑαοτθα Βοοκϑ, ἃπὰ δοοογὰβ ἴο τ ἴἢΠ6 
ΒΔΙῺΘ τοδβροοὶ 25 ἴ0 [Π6 σβδῃοι οι] Βοοῖ οὗ Νεαἢο- 
τοΐϊλἢ ] -- Βοοῖκα (τά) οοποοχηίης [8.6 Κίτιρβ, δηἃ 
(δεῖ. οπιξτῖοι!, δὰ ῬγΟΌΘΌΪΥ ὈΥ πιϊϑῖακθ. 80 Οτίπ)πιὶ 
διιὰ Καὶ!]), Ῥτορμβοίϑ, δῃ!ᾳᾷἃ ἴμοβο (τά) οὔ Ὠδνὶὰ, 
δια ορίδ!]ο8 οὗ ἰησβ σΟΠΟΟΥ ΩΣ ΠΟΙ͂ αἰἕῇα. 
ὙΠ6 ὙΣΙΓΘΥ Β66Π18 ἴ0Ὸ ἢδνθ ἢδα ἤοτα [ἢ09 σἈποηίοδὶ 
ΒοοΚα οὗ ἢπὸ ΒΊΌ]6 ἴῃ νον, δηὰ ἴὺ 18 παῖιγαὶ, τὶ ἢ 
ατίπιπι, Καὶ], δῃὰ οἴ θτθ, ἴο βιρροβα ἔπι Β6 σϑ- 
ἔογ5, ἴῃ ἴΠπῸ6 ἢγϑῦ παιδί, ἴο τ[η6 ΒΟΟΚΒ οὗ ϑιιηλο] ἀπὰ 
Κίπρβ, δη ἃ ΡοΟκΒΙΌ]Υ, αἷδο, ἴο δπᾶροβ, πἢ, πὰ ΓΠ6 
ΟὨμτομίςοϊοθ. Βγ ἐλοδβε οὗ βαυϊά εἴλὸ Ῥϑαιη5 πιπβὲ δ 
τηοϑηῖ, Ὀπ᾽0 ποῖ ὨΘΟΘΒΘΑΥΙΪγ [Π6 οι Ηδρίοσταρἢδ 
88 δῇ [κὸ χχὶν. 4. Τθαὺ ἴῃ διτίγο Παρίο- 
ἔτϑρμδ πιϊσἠΐξ Ὀ6 80 ἀεδίψπαιοα, μον υοσ, 18 ἢοῦ ἴο 

ἴη6 ορὶδείεα ο7 Κίησε, οἵς., [10 
Ῥγοοϊδπιδιίίοηβ οὐ ἴῃ Ῥογβίδη Κίηρν, Ιγσοὰ Ογσὰϑ 
ἴο Ατίδχουχοϑβ, γοϑρθοῖϊῖΐπρ σα ἴο [Π6 ἔθ πιρ10, ἃΓΘ 
Οἰθαγν ἴο ὃ06 πυπάἀθιβίοοα, δΔηὰ ἰδ '8 ποῦ πιὰ] 
ἴο ΒΟ ΡΡΟΕΡ τπδὺ ἴπ6 ΒΟΟΚΒ οὗ Εἶτα διὰ Νειῃθιη ἢ 
ΔΘ ὑπογοῦν ἰμαϊοδιθά, ἃ8 560} ῬΓΟΟΙ πη δύο ἢ8 ΔΥῸ 
δοδιζεγοα [πγοῦρῃουῦς [Π 686 ὈοΟΪ5 δπὰ [Π6 ὈΟΟΚΘ ΓΘ 
τ. οἰατγδοίοτ θα, ὑθοδϑιδα ὑγθο 86 } Υ. {Π|18 ἔποῖ νγ88 
ἃ Τηϑίῦον οὗ Ῥτοδπιϊηθμί ἰηνοτοδὺ ἴο ἴΠ0 Δεν οὗ 
τπὰὲξ 6. (ατἰπιη, μούγθυοῦ, ὑπ] Κ8 ὕπδῦὺ αἵ [6 
τχοϑῖ, ΟὨΪΥ ΕΖ. νἱΐ. 12 ΕΥ, οουἹὰ 0 τοΐθιγοα ἴο 843 
ἈΠΙΟῺρ᾽ [686 ἸοἰίοΥθ, πὰ βδυβ ἴπαὶ 6 Ψ 016 ρη8- 
ΒΆΚΟ 5 οὗ νεσῪ ἀουδ} νά] 06 ἔοτ [Π6 ἢἰπἴογγ οὗ 089 
ΟΙά Τοβιαπηθυῦ οδῆοα, ὅδι}}}, 10 16. οὗ σοηδιἀθτα 6 
ΥΆ]αΟ, πη κίπρ' ΘΥΘΥΥ Θχοθρύϊοη 0 [ἢ6 ΟὈΒΟΙΓΙ 
τῆδι γϑαῦς ὩΡΟῺ ἴΠ6 ΒΟΌΤΟΘΒ ΣΙ ῸΠὶ τυ ΐοἢ ΟἿ Δα ΠΟΥ 
Ριοἔθβπ68 ἴο ἀογῖνθ 18 ἰῃηξογπιδιίοη, δηὰ ἴον ἴῃ ἴδε 
[δῦ ᾿)0 8 γ 1065 πηι ἢ ἴο ΝΠ Θι δ} [δῖ τότ ρτορ- 
ΟΥΪΥ ὈΘΙΟῺνΒ ἴ0 ΕΓ, ΟΥ̓ΟΓΒΟΓΒ, 88 ἴπ 8 ᾿τονίουβ 
σΠΡΙΘΡ (να σ. 18), νθο σα π6 50 ΓΙ 068 ἴ0 τ ἔοΓΠΊΟΥ 
τ δῦ Ὑ{88 4006 ὈΥ͂ ΖΘΥΙΌΔῸΘ] δηὰ 9οβϑῆπα. Τἢθ 
[αϊϊατο το πηϑητίου Ὠογὸ ἴῃ6 Ῥοηίδίθυςς διηοηρ [ἢ 6 
σϑῃοηΐο δὶ ὈοΟΪκ8 πιΐσς 0 δὲ} γ Ὀ6 ἱπιραῦθιὶ β᾽ ΡΥ 
ἴο ὕδ6 ἴδοι [Πδὺ ὉΠΟΓΘ 89 20 Οσοσδβίοῃ ἔοσυ ἴὺ ἴῃ 
[Πἰ8 Ρ]δοθ. Τὰ ννΥ ΓΘ Υ γοἔογβ ΟἢΪν τὺ βΒο ἢ ὙγΟΥΚΒ 
88, ἴῃ αὐαϊιίοα το ἴῃ6 Ἰανγ, νυ ἰοῦ πλά θόθα ῥγὸ- 
νἱουϑὶν σαγϑὰ ἴον (866 Υ6 7. 2), θγΘ ἰπ ἀδηροῦ οὗ 
θοΐηρ ἰοδῖ, ἐμὰ πλϑὶ Γπθγοέοσο ὃθ0 βοιιρηῦ ουϊ δπὰ 
οοἸ]οοϊθὰ τορϑῦμοσ. ὙΤΠὸ νοινὰ ἐκαυ ἤγανς ̓ νΠ|411} 
ἴθγθ, Ῥϑῦιδμ8 (80 [ζ6]], Ῥ' 800), ἱπαϊ!οαῖθ ὑπαὶ 19 
ΟΥΠΟΣ ψΟγΚ8 ποτα ααάεα (ὁ δοηθ ργοϑϑῆν 60]]60- 
ὑΐοη. 

γον. 15. Τῇ ὩὨοΥ,, ῬοβεὶΪγ, γ9 μανὸ πϑϑά. 
τίπιπι δὰ ΒαμβοηΒ διδοίενοεγς 8606 ἴῃ ἰνΐ8 6χ- 
Ριθβϑίοη (6 δῆ οὗ [9 τΤΪΟΥ ἴο Σϑοοιῃηπιοπὰ 
σογαίη ἀροσγηρμὴαὶ ΟΛΚΒ ἴο τ[ῃ6 Εργριΐδῃ {678 ; 
Ὀπῦ ΓΠ18 18 Ὠοῦ οοηϊαϊηθα ἴη {πὸ ἰ6Θχῖ. Νοίδηθτ ολῃ 
ἷρ 6 ῬὈΓΟΡΘΟΥΙΥ ἀεαυοσεα ἔτομῃμ ὑπὶ8 ράβθαχο ὑδδῖ 
δυάδα9 Μαοοδῦθυβ 8 τ16 ἰᾶδὺὴ στϑαὺῦ ΤΟ] θεῖο; οὗ 
106 Ζ7]εύτεισ ἀπο. ((. διίδηϊον, ἰἰϊ. 839 5) ὙΠῸ 
ὈΟΟΚΒ δροκθη οὗ 848 δμανυΐϊηρ Ὀθθὼ ρσδίμοσοα ὉΥ 
ἰΐτλ ΘΓΘ δι ἢ ΑΒ᾽ δὰ ὈΘΘῺ βεοδίϊζογοα ἀυγίηρ Γ}0 
ΘΥΣΊΔ ἢ ὙᾺΣ (τὰ διαπεπτωκότα διὰ τὸν πόλεμον). 

γεῦ, 17. ΤῈῸ Βοσίϊαζο δῃὰ [86 κίηφάοχω. 
Καὶὶ βᾷρροβϑθβ τὴ νυ 9 Ὁ γοίοσα ἴοὸ [ἢ6 46  ἰνογβποθ 
οὗ τῆ9 ΡΘΟΡ]6 ἔγοπι ἘΕΥ Ρ. Οτίπηιη, ὙΥ]Ὲ} πχοβὲ οὐ ἢ- 
615, ἴο 6 (θ᾽ ἑνογϑηοθ ἔτοπι [ἢ 6 δ γτγίϑη Ορργοββίοῃ 
δα 016 τοβίογαυοη οὗ ἔουμμοῦ γίνη] θοροῦ οη)ογοά 
ὉΥ ὉΠθπὶ 88 ἴΠ6 ρϑυρΐα οὗ αἀοά. Τῇ ἰ᾿βιζοσ βϑοιηβ 
ΙΏΟΓΘ ἰῃ ΠΒΓΠΊΟΩΥ υνἱὉἢ ἴΠ6 σοηῖοχί. ΤΠῸ λεγίίασα 
88 [86 ᾿δπα {{π6 1: ἴπ6 ἀζίησάοπι, [6 ῥϑορὶθ ἴῃ 
τηοὶν τί χης οὗ 56] -ρονογηπιθηῦ ; [Π6 ργίδβίλοοιί, [ἢ Θ 
ΡυΪν]]θ,τε8 οὗ ὑθηιρὶθ γουβῃϊρ, πὰ 411 [δὲ νγδβ ἱπλ- 
δ ἴῃ ὕΠ6 ΘΟ Γ ὁϑοθγάοία]! Ομ γβοῖου οὗ [ἢ9 
ον 8 ρϑορῖὶθ ; [86 δαποίἐ βοαίζίοη, [ἢ6 ργθγορϑίϊνθ 

οὗ θοίπρ ἃ ἀεαϊοαϊοα δπαὰ μΟ]γῪ Ῥθορίθ. 
γον. 18. ΤὨθ ᾿ἰδνὺ ννὰ8 1ῃ6 Ὀαϑῖ8. οὗ [86 αἀἱνίηθ 

τ Ἰαυοηβῃρ ἴο [Π6 Φθιννβ 80 [Δ 88 ΤΠ6Ὺ ψΟγῈ Ρ6- 
συ ν ἴο ἴἤθΠ|, δπὰ διά την ὃὉ6 τοπάοτγϑα 88 αῦονυθ, 
οΥ τῆτοινἢ “ ὃν πιθδῃ8 οἵ, ἢ --- ΤῊΘ ΒΟΙΥ Ρ͵806 ΞΞ 
ὉΠ6 ρ]δοθ ψΠΘΓῈ [16 ἴθι μ]6 νγ83. 

ΘΓ. 19θς, 6 χυϑδῦ [ΘΙΏΡΙ9. 
[80 ΘΡ|6 οὗ [6 ον ἴγιιθ αοἀά. 

γον. 21. ᾿Ἐπιφάνεια ἰβΒ [ἢ ττοτὰ πϑοὰ ὮὉγ Οτγθοῖς 
ὙΥΪΟΣΒ πη Γαίου τὸ ὉΠ6 Υἱβί 016 δρροδυίπρ ([Π6- 
ΟΡὨ ΔΎ) οὗ ἃ μοὰ ἴοῦ ΔηΥ͂ ῬΡΈΓΣΡΟΒΟ. --- ΒῸΣ “τά6- 
8, ὃ, 6., πῃ αἰδιϊηοῦθοη ἔσοτῃ ἐζοϊϊοηΐδηι. ---- ΤῊΘ 
ννογά λεηλατέιν (ΞΞ λείαν ἐλαύνειν) πηθϑ 5 ἰο αγίυα 
αἰσαν, φεὶ α8 δροῖϊ. ΤΠ ὉΠπουρῆῦ ἰδ [δὲ [Π6 ορ- 
ΓΟβΒΟΥΒ 6 ΓΟ ἀοΒρο θα οὗ τ1ῃ6 ἰδηᾷ. --- ΒΑΣΌΔΓοΟυΒ. 
Γΐ8 γνῶ 5 86 ΥὙΟΣΥ Θρίτπϑὺ Δρρ]6ὰ ἴο [110 {978 ὈῪ 
116 ατϑοῖβ. 

γον. 322. Ἐϑιοντιοά, περιβόητον. ΤῊ ΐΒ ατοοῖς 

Ις νγὰβ στοδΐ 88 



δ10 

τογὰ ἰδ ρΘ ΠΟΥ πβοὰ ἴῃ ἃ ὈΔα 8686, ποίογίοιιδ,} Β0 ἔδ. Ἀ8 ἴα οὈ͵οοῖ οὗ δῃ ορίὑοπιΐζου 8 [0 ΘὨετ- 
ἑηΐαπιοιδ, Ὀὰτ [ἢ τηοδηΐηρ ἰ8 ποσὰ ἀοτοσείποά δγ } ἰαΐῃ. Μογεονοσ, ἴῃ6 ρύγροβθ ν' αἷς ἢ ΟἿΣ σοσημῖϊοῦ 
τΠ6 σοπίοχί. ἔραβοα ἴο ἤδατθ 18 οοσύβ Ὠἷν ποῖ ΥΟΥΥ͂ ὁ ποοίΓαρ- 

γον. 23, ὅόδου οὗ Ουσϑῃθ. Νοιμίηρ ἰΒ ΚΟ ἴμβ, 88 ἷἰξ τοραγὰβ (μ9 σϑβαὶ ᾿ἰδίοσίοαὶ ταῖπο οὗ 18 
ἰαδογα. οὗ {π|8 Ρεσβοῦ δχοθρὺ Ἡδδῦ ἰ8 δαϊὰ οὗ δἷπὶ ἴῃ {16 

Ῥγθεθης ὕοοκ. Φαβοη, βαυϊναϊθηΐς τὸ .}εβὰ8 οὐἱ ον. 29. 8οὲ (11) ουὐ δᾶ ραίπν (11), ἐγκαίειν 
οδάμα, νν88 ἃ ὙΘΤῪ ΤΟΙΏΤ.ΟῺ ΟΥ̓ΘΟκ ΠΔΠΊ6. καὶ (ζωγραφεῖν. ΤηΘ ἢτβὶ νοσὰ τιθ 8 ἴο διγπ 1π, 

γον. 384. Μδβϑ οὗ ἴὴ)θ ΠΌΣΩΘΧΕ, ἱ. 6., οὗ [86] πη ὰ τοΐοσα ἴο [1ῃ6 086 οὗ ψΆΧ, ὉΥ͂ ΤΠ 688 οὗ ὙΒΙΟᾺ 

γΘΒτθ, ἴΠ6 τἸηοη 8, ὕΠ6 ἴΤΌΟρϑ, οἷς. ἔἄσυτοι οὗ νατίουβ Κίμαβ ὑγοσο ρίδοθὰ ὌρΡΟ νγ818, 
βίδίιοθ, [80 165, εἰσ. ΤΟ ᾿ἰαδῦ νογὰ Πλ68}8, ἰο μαϊπὲ - Υγν. 22. ὍΘ ἤρατο δρ]ογεά, 85 γν.6}} 88 [ῃδ 

1 ΥΘΣΒΘ 29, 'δ ποῖ ἴΠ0 τοῦ Δρρτγορτίαϊο, οχοορῦ ἰ 1 3οκι ἐξ, τ[Ὡθη, ἴῃ σΘΏΘΓΣΑΙ, ἐο Ῥαϊπῆ. 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ΟΕΑΡΊΤΕΕΒ [Π. 

1 Νον ' νῆθη ἐδθ ΠΟΙῪ οἱἐγ τγαβ ἱπη δ 64 τ ἢ 4}1 3 ροδοα, δηα ἴΠ6 Ἰαγβ ἬΓΕΓΟ 5.1}}} ὃ 
Κορύ 'π {86 Ὀδβῦ τηδῆηογ," Ὀθοδαβο οὗ {Π6 φρο] η 688 οὗ Οηΐδβ ἔπι ΒΡ ρῥτἱθβί, δπὰ δὲ 

2 μεαίγρᾶ οὗ ψ]οκΚοάποϑβ, ἐδ σαπια ὑο ρβᾷβ8 ἐμαὶ θυϑθὴ [86 Κίηρβ ὑμδίωβοῖνοβ μοπογθὰ ἢ {86 
8 ρΐδοθ, δῃὰ ρου θα δ [ῃ6 ὑθρ]6 τὰ 1867 δοβὺ σία; ὅ 8ὸ ἐπαὶ 4180 ϑϑθᾶσυβ (80 

κίηρ οὗ Αϑ'6 ουἱ ̓  οὗ ἷβ ΟὟ Τουθῆτιθβ ὈΟΓΘ 8]] 5 (Π6 οοδίβ Ὀθ] οηρὶηρ ἴο {86 Β6τ- 
4 νυἱοθ οὗ {Π6 βδουϊῆσθβ.ι Βυῦ ομθ ϑ΄᾽'Ῥ πιοὴ οὗ (πΠ6 ἰγἶδα οὗ Βϑη͵δπιΐη, Ὀεΐηρ δρροϊηἰοα 
οί οἵ 11 οὗἩ {π6 θΙΆρ]6, [6]] οὐἷ τῖ {86 Βἰσα ῥγὶθδὶ ἀθουῦ ἴπθ οὔοθ οὗ τηδγκϑῦ πη88- 

ὅ (ον 12 'π ἐδθ οἷΐγ. Απά βἶποο 15 δ οου]Ἱὰ ποὺ ονογοοῖιθ Οπίδβ, 6 νυϑηΐῦ 16 ἴο Αρο]]ο- 
6 πίυβ ἐδδ δοη οὗ ΤἬγδβευβ, δ τσῖο γγᾶ8 ὑπ 6 σΘΠΘΓΑΙ ἰπ ΟΟἸ οϑγτίϑ δα ῬΗΟηΙοΘ,} δβὰ 

ἰο1ἃ λέγηι μδὺ (16 ἐΓΘΑΒΌΓΥ ἴῃ 96 Υ ΒΑ] 6 τὰ τνα8 101} ΟὗὁὨἨ ΠΡ ΘΑ ΚΑ Ὁ]6 Ἶὖ βατηβ οὗ ἸΠΟΠΘΥ͂, 
ἰο ἴΠ6 οχίθης 15 ἰῃδὲ (Π6 ἀδυηπάδποθ οὗ ἐΐ8 θα ἢ οουἹὰ ποῖ Ὀ6 οουπίθα, δπᾶ {μΑι 1 
86] ῃο γοϊδίϊοη ἰο {86 ουῦαγ ἴον ββογὶἤοθϑ, θυὺ ὑμαὺ 10 τγγᾶθ ροβδβὶ Ὁ]6 ὑπαὶ (μὶ8 βῃου!ὰ 

7 141} 19 τοῖο ὑμ9 ΚιῃρΒ ρονγογ. Ὁ Απὰ Αρο]]οπῖυβ οα τηϑοϊϊρ [ἢ 9 Κίηρ, ζᾶγθ ἱπἴοσιηδ- 
ἴοη σοποθγηὶην  ἐῃ9 τοῦ τ Π]οἢ Πα Ὀθθη Ὀτγουρᾷὶ ἰο Ἰἰρηΐ ; δῃὰ ἢ6 35 οἴιοβα ουΐ 
Ἡο]ϊοάογυβ [νἷ8 ρυὶπλθ τϊηἰβύθυ, ὃ ἀπα μανΐηρ σίνϑη Πἷπὶ ΟΥάΘΓΒ βϑηΐ Ηἷπὶ ἴοῸ ΙΟΟΚΚ δήϊεσ 

8 [1:6 τϑῖηοναὶ οὗ [6 δίογοβαια “"' τοθθυ. ὅ80 Τογί νεῖ Ηο]οάογυβ ἔοοῖκ ἀΐβ ἸουτΏΘΥ, 
ὉΠΘΡ {Π6 ΘΟΪΟΓ ἰπἀθθὰ 3“ οἵ υἱβίεἰηρ [ῃ6 οἰἶτ᾽68 οἵ 5 ΟὐἸοουτῖα δηα Ῥω ηίςο, δυΐ 

9 σϑ8}}γ 5 τὸ ΔΙΙΠ]] (μ6 Κίπρ᾽Β ρᾷσροθθ Απᾶ δανίπρ οοπθ ἴο 96 γυβ8]6 πὶ, δπα Ὀ6θη 
Εὐπα]ν 33 γϑοοϊνοὰ ὈΥ 9. (Π6 ἱρὴ ρῥγίοδι οὗ ὅ 186 οἰέγ, δ ἰο] ἃ δΐμι οομοθγηΐην (86 ἰμ- 
0] σθησθ ὑπαῦ μαᾷ Ὀδϑὴ ρίνϑῃ, δπᾶ πυδᾶθ ἴΐ ον δ᾽ τ ΠΟ ΌΓΘ δ6 γγἃ8 ργεβϑθηΐξ, ἢ δηὰ 

10 δβκοᾶ 1ἢ {π686 ἐῤλίπφβ 6ΥΘ 80 ἱπάθοᾷ. Απᾶ ὅ5 {6 πὶρὴ ῥγῖθϑί (014 ἀὲπι τῃδί ΠΟΥ 
11 τοῦθ ἀθροϑὶϊβ ὈΘΙΟΕΡΙΒΕΊΟ δέ τυῦῖάονβ δηα ΟΥΡὮΔΗΒ ; ὅὁ δπᾶ ἰῃδὺ βοῖὴβ οἱΚΓ {έ δείοπσεά 

αἷβο δ᾽ ἰο Ηγσοδῃβ ὅἷ ἐὴ6 88 ςο οὗ ΤΟΡΐΔ8, ἃ ταϑη οὗ ὙΘΙῪ ἰρὶ μοί οη, 9 ἀπά (δαὶ τέ 
4568 3 ποῦ 38 {86 δ' τ] οΚοα δίπιοῃ πϑα 8156 }} βίαϊβα, Ὀαΐ {Π6 βιπιῃ “5 ἴῃ 411} τσας ἴοαΣ 

12 Βυπάγοα ἰΔ]οπίβ οὗ β] νοῦ, ἀπά ἵτο ᾿ππαγθα οὗ ροἹᾶ; δῃηὰ ἐμαὺ ἐὺ νγῶβ8. δ᾽ ἵοροιθοῦ 
ΠΡΟΒΒ1 016 ὑπαὶ ὑποὺ 5 βῃου ἃ 06 ὉΠ] ΒΌΥ ἰγοαίθα,"" (μαι Πδὰ ττυριοα Κ΄ τὸ (6 
ΒΟΙἰη688 οὗ [86 ρ͵δοθ, δῃᾷ ἕο {86 βηδ᾽]θβϑν δηᾶ ων! Δ Ὁ} “6 οὗἩ (λ)9 τΛϑιλρ]θ, Βοπογοὰ 

Ψογα. 1, 2. -ἴ Α. Υ.. : Νοὸν (τοίνυν ἰδ οπι δὰ Ὦγ ΠῚ. 28. 44. δδ. 71. 4]. ὕο. Α14). Τ᾿ (Ουιμετοὰ Ὀγ 19. 62. Θέ. 603. 66 
Ονηι.) 8 ογιδίϑ 81}}} (ἴον ἔτι 64. 106., ἐπί; 1Π. 44. 71., ὅτι, ΗΟ. του Ἱᾶ θόσγο ὑὸ δἰ σοηρίμοι 86 δι ρος] δεῖν ). 
4 γροῖγ ἮῸ]]. δ ἀϊά οιοσ. δ πιδρηΐγ. 7 λεῦ. 5061.1 Μαος. 11. 18. 

γοτβ. 8, 4. --ϑ Α. Υ. : Ἰπδοιρυςἢ ἐμαὶ βοϊθπουκ κίπς οὗ Αδἷδ. 9 ὈδΓο Δ]} (866 (Όν.). 11. τολὸ τοαᾶϑ τοδδ κΚΌΨΟΥΣΟΟ 
(500 Οονι.). 12 ἀϊκοτάον (ασίτωσα, Εἰσί ἔσο μβο, οὶ], δρὰ οἴμοσβ, τοοοῖγο ἀγορανομίας ἴτοτη 111. 28. 44. δ2. δῇ. 71. 106. 248. 
σο. ΑἸὰ. ; ἐεχῆ. τες., παρανομίας. 8.66 Οὐγη.). 

γοχε. δ, θ. --- ἸΒΑΟΥ͂. : νῆοῃ. 19 καὶ ἢΐπι. 10 ΤΉΤΑκοδΣ. 18 (0 ἯΔΔ ΒΌΥΟΣΘΟΥ οὗ Οοοϊοσγτῖα, δ ἃ ῬΏϑαΐοθ 
(νἰτπουῦῦ ἔδυ ΠΟΥ τοπιδῖκ, 1 Βἢ}8}} τυτεῖΐο ἐμο 50 ὕτσο ῬΓΟΡΟΤ' ὩΔπΊ65 ἴῃ [δ6 Ὀχοδοηςξ ὈοΟΐς δ δῦοτο). 1 ζηδοῖ(α (ἀμνθύτων). 

198 ρο. 19 χε! τυἀϑ οὗ ἐλεὺγ τίοοα, τ ἰσἢ ἀϊὰ ποῖ Ροτλίη ὕο ἔπ 6 δοοουπῖ οὗ ϊο βδοσίδοθβ, δῦ ἱπηυσδοσαῦίο (τ  ἐκβοῖθ 
διὰ ΟἿΟΣ οΥ [165 ῬΤΟΡΟΥ δάορὶ ἀναρίθμητον ἔσοχῃ 111. 19. 44. δ2. δδ. 62. 4]. Οο., ἱπισίοδὰ οὗ ἐναρίϑμητον οὗ ἴδ ἐσζέ. γες., 
ψΠΙΘὮ τρδκοθ πῸ 86η896), δηὰ ἐδπδὶ ἰξ τ͵δϑ ροβαὶ Ὁ]9 ἐο ὑτίηρ 841]} (Βτέύσδομο δὲγῖκο οὐὲ ἅπαντα 8δὸ νδπίηνς ἰὼ 111. 19. 44. δδ. 
82. 64. Δ]. ὅσο. ΑἸά.). 9 Βεπά. 
οΣα. ἴ, 8. --- ἘΑ.Υ..: Νοῦν τῶσε Α. οο:56 ἰοὸ (συμμίξας) ἔδο κίηκ, ἀπὰ μδὰ διουσοὰ λόνι οἵ. ὁ πο τοοῖ δ0 τῶϑ 

ἰοϊά, ἐῤε ξίπφ. 5. ὈΣΘΑΒΌΓΟΥΙ (1 Σϑη ον ὙΠ} Οτίθλμι, Καὶ αἰ! ΒυυΏδθη 5 Βίδοίεοενγι, δὐιὰ ομοσβ. σέ. ἔδο Οτϑοῖὶ νἱτὰ χ. 11, 
ΧΙ! 2, 28). 3ι βρη λὲρὶ ψἱ (ἢ ἃ οοσοϊηδηἀπηο;ς (0 Ὀτίπ κα, ἀὲπι ὅλα ἑοτοοδίά. 8 5 σο]οῦσ. 398 (1Δϊ.. "' δὲ κοῖς ἴ84 
σουμὰβ οὗ (89 οἰἐΐθ5 ἰῃγσουρδουῖ. ἔ᾿ ἰπάορά. 

γεΣα. 9-11. - 8 Ἀνὰ Υ. : πΏθηῃ 6 ΔΑ οοπιθ.. .. δὰ ὈΘΘΏ ΘΟΌΓΣΙΘΟΌΔΙΥ. 
νὶϊὰ βυσ., Ὦδγτο καί, πιο ἢ ατίταπι ρσοΐοσα  ΟἹὰ [,ὲ., ἐπ οἐοίξαξε.) 
ἦ2πόλεν, διὰ ἀοεϊδτοά. ὃΣ5 ΘΔΤΏ6. 88 ΤῊ 6Ὦ. 

οἰ Ἰάσοῃ. 86 οηκίΐξ 8180. 81 ἩΠΣΟΒΗΒ. 
42 τηϊπἰ ἰοστοδά, [δ 6 Βιπὶ ἐσλφγεο,. 

γον. 12. -- Αὐ Υ. : [μλδὺ “μοὴ ττουᾷβ. 

(ἀσνλίᾳ). 

8ι [ΠΟΙΘ ὙΔΔ ΒΌΟΝ ΤΠΟΠΘΥ δὰ ἘΡ 20. ἔο τοὶ ἰοῦ οὗ. 
88 οηιῖίς ἴ[.6. 

Φι΄ ἀοηοθ ποίο ἔθ οσα. 

8 οὕ, 0 (ϑοπιο (οἀά., 28. δῦ. 62. 64. 98. 
δῖ γυδδι ἰπ ο]]ἔζοποο (ἐμφανισμοῦ) νῶϑ ίναῃ ο77 ἐδά 

856 ζδιμοτὶοοα 
40 οχοί δ ἐλαξ ἐξ τιοαξ. 4 ἐλαῖ. δϑ στοδὺ ἀϊκη γ. 

4 οοτηχαί ἐροὰ {ξ. 48 ἰηγίο!δθἷο δαβ ον 



4 ΜΑΟΟΑΒΕΕΗ͂. δ11 

18 ονϑῦ 811 [6 νουϊά. Βαϊ Ἡρ]οάογιβ, Ὀθοδῦβθ οὗ (86 Κι 5 Θοτϊωμπηδηστηθηίθ τυ ΒΊοἢ 
δ6 ιδᾶ,} 864, ἰδὲ ὈΥ 411 τηϑϑῃβ 2 ἰῦ τωυδῦ ὍΘ Ὀτουρηῦ ἰπίο {86 χη ρ᾽Β ὑγθαβασγυ ὃ 

14 Απῃὰ Β6 δβρροϊηϊεα 8 ἀΔΥ δηὰ ὁ δπίογοϑα, ἰῇ ΟΥ͂ΘΥ ἴο Ἰοοῖκ δἔοσ (89 ἱπβρθοίίοῃ οὗ {Π686 
1ὅ ἰγεαδιγοα; διὰ δ [Π6ῚῸ ΔΒ ΠΟ 8118] ΒΟΌΩΥ ἰπτουσποῦὶ 186 τ 80]6 αἰγγ. Βαΐ (80 

ῬγΙθβῖθ, οδδίϊηρ ὁ {μποιηβαῖνοθ Ὀθέοτο (Π6 δἰΐαγ ἴῃ {1167 ῥγίθϑιβ᾽ νϑβίχαθηίβ, δρρϑαϊὶϑα 
ἴο ἢ πϑάνθη ὑπδὺ ἢδΔα τρδαθ" ἃ 1δὺν σομοοτ ἷης (ὨΐηρΒ σίνϑῃ ἴὸ Ὀ6 Κορ, ἐμεῦ {Π686 

10 ἐγεαδιιγες ταὶρῃξ ὍΘ 886] 19 ργϑβογυθα ἔοσ {ῃοβο το Βδα ἀθροβὶ θα ἴθ. Αμπᾶ ἱΐ 
ΘΆΤΩΘ ἴ0 Ῥ688 ὑδπδὺ ΒΘ ψ8ο Ἰοοκοᾶ δ΄ [6 Ἀρρϑάγδαμοεβ οἵ (9 πὶρσῇ ρῥγῖθδί νγαβ πνουπαρά 
ἴῃ βρί σι ; 11 ἴον λὲς οουπΐθηδηοθ δηα 1π6 σμβδηρίηρ οἱ Δὲξ οοἷοῦ τδ4θ τηδηϊΐθδὶ (ἢ 

17 ἈΡΟΙΥ͂ οὗ ΠΐΒ βου]. 15 ΕῸΣ ἃ οογίδίῃ ἴθ δπὰ βυδαοσίηρ οὗἩ ὈοάΥ ἰοο κ ροββϑββίοη οὗ 8 
186 τηδη, ὈΥ ἩΓΙΟΘΒ ὑθότο Ὀδοδπ1Θ 1ἢ τηδηϊζοϑί ἴο {Ππθῖὰ ὑμαὺ Ἰοοκοα μρορ ἀΐπι, 0Π6 ἃ18- 

18 Γ688 {Πππδῦ τγδϑβ δ ἴῃ ἀΐδ βοασί. Βυὺ [16 ρεορίε 15 ταῦ Ποοκίηρσ ουἱ οὗ ἐλσὶγ Βοι868 ἴ0 
19 σΘΏΘΓΑΙ "ἴ βαρρ!]!οδίίοη, Ὀθοδυβο [ἢ 6 0]806 νγγὰϑ δροιιξ 18 τὸ οομθ ἰπίο οοῃίθιηρί. Απά 

[86 πόσρθῃ, ρὶγῦ τ} Βδοκο οί ἢ ἀπάϑν ἐῤεὶγ Ὀγδδϑίβ, σα πογοα ἴῃ τα] υἰζυἀ68 ᾽Ὁ ἴῃ (6 
βίγθοῖβ, διὰ ({ νἱγρίηβ {μαὶ γογο Κορῦ ἴῃ 9. γϑῃ, βοῖῃηθ (ὁ ἴΠ6 ραίθβ, 1 δηὰ βοιὴθ Ἰροι ἢ 

20 [Π|6 γγ8}18, τυ ἢ}]9 βδοπιθ 33 Ἰοοϊκζοὰ οαὖῦ (Ὠγουρὴ 35 (86 πίηάονθ. Απὰ 8]], βυσϑίοέην ουἱ 
21 ἐλοὶγ ὈὨΔΏαΒ ἰονγα γα 8 ἤθάυθῃ, τηδθ ΒΡ ]]οα ΐοη. [ζ νγᾶ8 ῥ᾽ {140]6,35 (16 Γ4]Π}Πὴρ ἄονγῃ 

οὗ {{ τπηυ]ἰλυά6 οἱ 4}1} βογίβ, δῃὰ (π6 Ὄδχρθϑοϊδιίοη Ὦ οἱ (6 Β' ἢ ργίϑϑί, τγοβϑθ αἰ βίγθϑθ 
22 νᾶ8 δχοθθαϊηρ στοαὶ. 8 ΤΊΉΘΥ (Β6η “8116 ἀροι 86 ΑἸ ΒίγΥ οὐ ἴο ῥγϑβοῦνθ βϑίβ! Υ 

γ ἢ 41] ΒΘΟΌΣΙΥ 9. 186 ἐλέπσδοοχηταλ[6ἀ ᾿π ἐγαδὺ δ᾽ ΤοΥ (Πο86 ὑπδὲ Βαα οοταημϊ θα ἐδ). 
28 Βυι δ: Ηε]οἄογυβ βἰαγιϑα ἰο Ἔχϑουΐθ 3 (παὺ τυ οἢ δα θη ἀδιθσγτηϊποα οὐ. Απαὰ ὃ" 
24 848 Ὠ6 γγᾶβ ΔΙΤΟΔΑῪ ὅδ (Π6Γ0 ῥγθβθηΐ Πἰπη8617 τὶ λὶθ συλρὰ δρουῦ [86 ΓΓΘΑΒΌΓΥ, (ἢ6 

1,ογὰ οὗ βρὶγϊ8,}5 ἀπά (Π6 Ευ]ον οὗ 411 ρόονγϑὺ, οδυβεα 84 ὕτοδῖ τωδηϊ  ϑϑυδίίοη, ὃ 80 
[δὲ 41} (πδὺ ργϑβιαπιθα ἴοὸ οι ἱπ τ ἢ ἀὲηι ΓΘ ΤΟγτου-ϑίοΚθὴ 9 δ {6 ρΟνῸ οὗ 

20 Οοα, ἀπᾶ Ὀθοϑιὴθ ἰαϊπέ δηὰ ψιτπουῦ οουτασο 5 ΕῸΣ [πο γ0 Δρροδιθαᾶ ὑηΐο ὑἤθῖα ἃ 
ΒΟΥΒΘ Βανὶηρ “' ἃ ὑουτ! Ὁ]6 τ ον, ἢ δηὰ δἀογηθα υῖτἢ ταοϑὲ Ὀθδυῦ ἃ] ὑγαρρίηρσβ, "5 δῃα 
ἷν “' Τα ἤθγοοὶυ, δηα βιῃηοίθ δ Η 6] σἀόγυβ νι} 1(8 “5 ἰογοΐθϑι ; δῃὰ δ6 {Πππδὺ βα ἀροη 1ύ 

20 βρρεβδασγϑὰ ἰπ {0]] δῦιλοῦ "' οὗ ρο]Ϊὰ. Μογθϑονοσ ὕνγο οἵδιογ γοιπρ' θη αρροδγοὰ Ὀϑίοσο “ 
δἴπι, ΠΟΙΔ0]6 ἴῃ δ γθηρίῃ, ΥΘΥῪ ΟΘαῦ Ἢ] ἴῃ ὑΠοὶν ΒΡ] θη ογ, 5 δηα ρ]οΓΟΌ 8] Υ Δρρϑγοϊϑὰᾶ ; 
δηὰ {Π6Ὺ “ βίοοα ὈΥ ἀέπε οἡ δἰ ΠΟ 8146, δῃὰ βοουτροα Ὠΐτὰ ὈπΟοΘαβΙ ΠρῚΥ,᾽ δηἃ σζαγθ 

21 τὰ ἸΩΔΩΥ͂ δι ροβ. Απά δ δ᾽ {6]] βυἀάθη!ν ἰο ὅδ (Π6 στγοιηά, μὰ νν88 οοπιραββθᾶ 
28 “ἰγἢ στοϑῦ ἀλγ ΚΠ 688; δηᾶ {Π6Ὺ σδυρῆῦ Ηἷπὶ ὑρ, δὰ ρὰὺ τὰ ΟἹ δὲ Α 1πογ. ᾿ Η πὰ," Ὲ 

[Πα 7υδὺ ΠΟΥ ὅδ σλτὴ6 τ ἃ στοαὶ γαϊῃ δηὰ πῖἢ 411 λς σπατὰ ἰηο (Π6 δἰογθβαὶα δἴ 
ἘΓΘΔΒΌΓΥ, ΠΟΥ ΟΔΥΥΙΘα 88 Οη6 ὅδ ὈΏΔ0ΪΘ ἴο [6 }]0 ἰτλβ6] , ἢ ταδῃ 6801} τοοορπϊζίηρ 9 

29 {86 ρονγεῦ οὗ ἀοά. Αμπὰ 6 Κπγουρῇ (πΠ6 ἀἰνίηθ ΘΠ οΙΘ ΠΟΥ “δ᾽ τγὰβ οαϑὲ ἀοννῃ, απ ἰαν 53 
80 δρΡΘΘΟἢ]688 δπα θοτοΐξ οὗ Πορθ δῃὰ βαϊναίίοη. 5. Βυὶ {ΠΥ Ὁ] ββοά δ᾽ ὑμ6 Γι ογὰ, (μα μαᾶ 

το θ τη γ ι] δὅ ἢἷ8 οὐχὶ οἰδοθ; δῃᾶ δ΄ 186 (θρ]6, 1 οἢ ἃ 1016 Ὀδΐοτο “7 νγᾶβ [Ὁ]]} 
οὗ ἴθδν δηά οοῃβίθγηδίίου, Ὀγ [}6 τηβϑηϊοδίδίϊοι οὗ ὁ [ῃ6 ΑἸγϊρμίγ [,οτὰ,9 τδ8 ἢ]1οα 

γεν. 13. -- ἃ. Υ. : οοτμμμδηἀιχοπὶ χίγϑα κἰτα. 3 ἴῃ ΔῺΥ Ἰῦῖ80. 8 ἐγεαδωγῳ (ἰὶ ἴ6 οοαίδῃμοᾶ ἱπ ἐμοὸ νοχὰ 
). 

οι. 14-17. --4Α4..Υὦ..: 80 δὶ ἔδο ὅδὺ τ ῃΐοῖ ἢ6 δρροϊηὐρὰ 6. Β ἴῃ ἴο οσὐάδν (δ ἷβ τωδιϊζοσ : ἩΒΘΕΘΙΌΤΟ. 6 ῥτοδ- 
τοδιΐϊηρ (ῥίψαντες). 7 ἐλεῖγ. 8 οα] δὰ πο. 9. ὑροὶ Βἷτη [πδὲ τθδάθΘ. [ῴ[ὧὅᾷϑ ἰπὸγ βῃου!]ά καΐου Ὁὃθ6. [11 κυςῖ δε δᾶ 
εοτατηἑἐοὰ ἐλεηι ἐοὸ Ὀ6 Κορὲ. Το (εἶναι, νυ ϊ ἔὩ6 δεο. δῃὰ [πδη.} τσλοσο δὰ Ἰοοϊκοά τ Εἰχὰ ῥχίοδε ἰπ ἐμο ἤλσο (ἰδέαν. 
ΟΥ. Μαὶϊ. χχνίϊὶ. 83) 1ὁ σου Βαγὸ πουυάοά λὲς Ὠοασὶ. 3 ἀδοϊαροὰ ἐδ ἐπισαγά.. .. Αἷδ ταϊηά. 12 (6 ΠΙΔῊ ὯΔ 30 
οοδαραδδο (οἷ. “υὐΐνῃ χὶ!!. 2) νἢ. ἔφ Ἰοττοὸσ οἵ ἴπο ΒΟΥ, ἰμδί ἢ ναι [ἔ[δὋι,Ιδὲ ϑοῖτον ἢθ θὰ ΒΟΥ (ἐνεστός). 

Ὕοτο. 18, 19. -ἸΦΑΟΥ. : Οἰδονο. 11 [ΠὨὲὸ ΘΏΘΦΓΔΙ ΘΌΡΡ!]!οδιΐος {πιδῖᾳ., ἐο πιδῖο βοηεναὶ δωρρίϊοαὲθη). 15 Ἰἴχο. 

19 φρρουπάοά. 30 (κατάκλοιστοι ΞΞ δοο]υἀοά.) 81: (ἐ, 6.. [Ὡ Φ ΟΡΘΏ Ρὑΐδοῦθ Ὡ θα Σ.) Ἐ5 (0. 15. δηὰ Οἴδοχε. 
3 οὗ (διοξέκνπτον : 11]. δῦ. Δ]. Οο. οταῖν ἴδ δοοομᾷὰ Ρτορ.). 

οι. 20- 233. --Θ ΑΟΥ͂. : Βοϊαΐηκ. 9 Του ἰδ που Ἱὰ Βδγὸ γἱἐἰθὰ α Ῥια" (ο ϑέ6. 51 ἔραν (τοϑτα., ἐαροιίαἰοηι. Ἠο 
οχροοίϊοὰ οΥἱ}). 39. Βοίῃᾳ ἴῃ ΣΝ οὶ δὴ ΔρΡΌΩΥ (111. δδ. 6]. ΙΘΩΥὸ ο δια ξὰ διαγωνιῶντοε). [χὰ (δ0 111. 28. 44. 14. 106. 
248. ΑΙἀ.} ἰο Κορ (εξ. τος. 16). 80ὺ οὗ ἐζχῃμδὶ 0679 δὰ δχο. 1 Νονθνλ 6198. 82 ὀοχοσυ οὰ (ἱπιροτῖ,, δὰ 1 τοηαν 
8δ:8 δθογνο δ ὑφεὶ ρίνίπα ἰμο κοῦδο. 800 ῬΣοΣ, ν. 289. 83 νῷ ἀοδοσοοά. ᾿ 

Ψεῖρ. 24, 28. Ὁ. Υ.: Νον. 86 ογιΐδδ αἰτοδὰγ. 88 (Μδιρ., Ζοτά 07) οτἷἷνν 7ἐλογε. Τοῦ πατέρων, 111. 19. δδ. 71. 
98. 106. 248. Οο. ᾿δνὸ πνευμάτων. ΟἵὨἁ, Οὐνι. Ὑπὸ σοάά. ΠΙ. 28. δ2. 7]. 14. 106. 248. 6ο. βγχΣ. οταῖς κύριος.) δἴ Ῥχίποο. 
88 αρρασὶεοη (οἷ. ἰ(. 21). 89 δριουΐδιμοά. 40 ἐφ ηἰθὰ, διὰ ᾿τγσοῦθ θΟσὸ δἰσαίά. 4 1}. 42 χίἀον ὕροῦ δίαι. 
Φ πὶ 8 Υ ΣῪ ζδἰν οογασίης. 4 ἢ9. 46 812. 46 δῃὰ ἰδ δοοῃϑὰ (Πδὺ Ὧ0 ἐμδὲ δεῖ ἸροΣ ἐλε ἀογεα δὰ οοτορ!οἰθ 

γέετα. 25, Ζ. --- ΤΊῺ τεδὰ προεφάνησαν ; 11]. δδ. 106., ἐφάνησαν ; 19. 23. 62. 98,, προσοφάνησαν. 45 Α. Υ͂. : ὀχοοὶ]ϑοὶ 
ἴδ Ὀοδιιγ. κὅ6 ΘΟΠΙΘῚΥ ἰῃ δρραζοὶ, νδο. 80 ὀομεϊυ8}}γ (ἐ. 6., οΘοπεϊπ θυ .4}γ). δ᾽ 20γ6 Βιτῖ Ρ66. 8 Ἡεϊοάογω. 
ΒΒ ηῖο. 886 Ὀπὶ ὑμ0γ ἐλαὲ ᾿τσέγε τσὴ ἀῖνι τοοῖκ Αὐγι ἊΡ (600 ΟΌπι.) δηὰ μὰῖ ἀὐπι ἰηΐο. 

γοσε. 23, 39. -5ΑΟΥ͂.: Τλς Ὠ. δθ᾽)]φ617γ. δῖ βε. δὅϑθομέ, Ὀοΐῶᾳ. δ9 Βἰτηβοὶ ἢ Δὲ ΘΡρΟῺ (60 δ2. δὅ. 
Ἴ4. οἱ. (111... χόλοις), Υ ΒΊΟΣ 8150 ἴον [86 {0]]Ὀίρ ἐπεγνωκότες τοδὰ ἐπεγνωκότα, ἐμ τοΐοττίης ἰξ ἐο Ἠο!οάοτι». Βαυὶ ἰδ 
ἕοττοοσ τογὰ νου]Ἱὰ τοῦδε ἴο ἴδ ργεσθάϊης ἔφερον, ἱ. 6.. ἴοΔ0 πῆο Ὀοτθ οὐΐ Η.). 0690. ΠΥ δοϊζπονυ  ϑαςοα (8600 Ῥσουίου 
Βοίο). 81 ον Βο ὃΥ ὑδο παῃὰ οἱ θοὰ. 5δ58 δῃηῃὰ ἰαν. 88 τἱοῦὶ 411 Βόορο οὗ ὁ. 

γεν. 90. -- 56.Α. Υ. : ῥκαϊδοί. 88 τηϊτδουϊουῖγ Βοπουγοά. 4 ξοξ. ΄' δέοτο. 4 (χοῦν, νΒοσι 
Φ οτὰ ἀρροασοά. 



δ12 

81 νι 1ΟΥ δῃα σἸδάπθθθ. Βαυὶ βίγαὶρ ΐνναν ἦ οογίδίη οὗ Ἠδ]οἄογιιβ᾽ ἔγίθηβ ρταγοᾶ 
Οηΐα8, {πᾶὺ ἐδ του]ά 681} ἀροὴ (πΠ6 Μοβὲ Ηἰρὰ ἰο στϑδηΐ ᾿ΐπι Ὠἷβ 116, σγῆο ἸΔῪ 08 
ΓΟΔΑῪ ἰο σίνθ Ὁρ ἴΠ6 σῇβιοβί. 5 Απὰ 4 τῃ6 σῇ ρῥγίϑβι, ἔδαγίηρ δ 1ϑδὲ (86 Κὶηρ ββου)]ὰ 
Πανθ (86 Ορ᾿πίοῃ δ (ῃδὺ Βοιη6 Υἱ]δίηγ Τ᾿ Βα θδθη ργϑδοίοθα οἡ " Ηο]ϊοάοτγιιβ Ὀγ 186 
ον, οἴἴεγθα 8 βου ῆοθ ἴον (Π6 γϑϑίογαϊίοι ἢ οὗ (ἢ6 ἴδῃ. Απὰ Ἶ δ8 {πΠ6 ἱρὮ ργίοβι 
ὙΥΆ8 ΠΤ] ΚΙῺρΡ 8η δίοηθιηθῃΐ, (Π6 βδηι6 γοιπρ' ΠΘ ἢ ἴῃ {Π6 Βδῖηθ οἰοἰ ἴηρ ρροαγοά δηὰ 
βίβηαϊρ δεείαθ Ἡο]οάογαβ, βαϊ .1}: Οαἷνο Ομίδβ (μ6 Βἱρῇ ρῥγίὶϑδί ἔτθϑὶ {8 8, ἴη80- 
τ 0} 848 ἴ0Γ ἷβ Β8Κ6 (Π6 1,οτὰ δῖ} σταηίθα {Π|66 116. Απά {δου,}3 βοοΐηρ ὑπ8ι ἴΠοα 
μιαϑὲ Ὀ66 5 ΒΟΟΌΤΡΟα ἔγοτα ἰἰθάνϑη, 5 ῥγοοϊαἷπὶ “ἢ αηΐο 411 πιθπ 186 ταϊσῃγ ρόντοσ οὗ 
αοα. Απᾶ μανίην δ βροκθη {Π686 τοογάξ, [ΠΥ ἀϊβαρροατοά. Βεὶ}5 Ἡε)ϊοάογιια, 
αἰίεν ἢ δα οογβα βδουῆοθ ὑπίο ἴπΠ6 [ογὰ, ἀπ τηδᾶθ ρτοδΐὶ γοῦγϑ ἀηΐο ΐτῃ ὑπαὶ 
Πα βανϑᾶ 1 ἢὲβ 1176, δηὰ (βίκθη {γἸ6ΏΑ]Υ Ἰοανο οὗ 18 Οπΐδ5, γοίπτηθα 0} ἢ18. ἔοσοο ἢ 
ἴο {π6 Κίηρσ. Απά Β6 θοτΘ ψ]ΐπ688 Ὀθίογα 84}1} το Ὁ 1ΓΠ6 πτοσκβ οἱ {Π6 στοαὶ αοά, ψ οὶ 
ἢ6 δᾶ βθϑὴ τ ἢΐ8 αγθθ. Απάᾶ νῆθῃ [Π6 Κίηρ δδεκοὰ Ηο]οάογυβ, γῆο ροεβῖθ]Υ Ἦ 
τηροῦν 06 ἃ ἢϊ πιαθ ἴο 06 βϑηΐὶ γϑῖ Ὅὔϑϑ 3 (0 6γυβδί οι, ἢ βαϊὰ, ΠῚ τοι Παβὶ δῃῪ 
ΘΠΩΘΙΑΥ͂ ΟΥ̓ ἰγδὶ[ΟΥ, Βοηα Πἷπὰ {1 ΘΓ, ἀπα ποὺ 888]: σϑοοῖνο 5. ἢϊτὰ βοουγροα," ἰ{ Β6 
8,180 3 Θβοᾶρα ὙΠῸ ἷ8 186; ἔοσ δοῦΐῦ {μ6 "ὁ ρ͵αοθ, πο ἀοπθῖ, ἴΠ6 γα ἷβ 8 οοσίδιη ῆ 

89 ροῦν οὗ αοά. ΕῸΓ Βο (πδὶ ἀνθ ]οῦ} ἴῃ Ὠθϑυθη 8 συδναΐδη δηὰ ρῥτγοίθοϊογ οὗ ἐμαὶ 
40 ρΪ806 ; ἢ δῃὰ Πα Ὀθαίθί δηὰ ἀθβίγουθία 39 (δηλ (δὲ οομμθ νυ 6ν}} ᾿ἰπίθηϊ. Ὁ Απά 

186 ἐῤλέπσε ΘΟποοζηΐπρ' Η6]] οάογυδ, απ [86 Κοθρίηρ οὗ [Π6 ἐΡεαβΌΓΥ, [6}] ουΐ ἴῃ [18 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ. 
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98 

ΤῊΔΏΏΘΓ. ὃ: 

γετα. 81-88. -- 1 Α. Υ. : Του δἐταϊ μι ένγασο. 8 ογείίε αι. 8 ([μὲ., αμοκείλεν ἱψίπᾳ ἐπ ἐλο ἰατέ ὄγεαιλ) ὁ 80. 
δ μυκροοίίΐηρ. 4 χηιϊδοοποαοΐνο. 1 ὨΘΘΟΒΘΟΙ͂Υ. 8. ἀοῃο ἴο. 9 Ποδῖὴ (Ἰἷς,, δαἐπαξέο"). 10 Νοῖχ. 11 κἰοοὰ 

. .« ΒΑΥΪΏ. 

Ψοτ. 8έ͵ 8ὅ. --- 15 ΑΥ̓͂. : οπιῖΣ ἴοι. 1ὅὃ (ΑΡρο]ὶ δπὰ Βυϊ σροῆο δάορι ἐξ οὐρανοῦ ἔγοτῃ 11. 44. 88. δδ. 4]. σα. ΑΙὰ., ἴον 
ἀπ᾽ αὐτοῦ οὗ ἔδι8 ἐεχέ. τες. ; ὅγτ. ΟἹ ἴδὲ., α ὅεο. Βυὲὶ ατίπιπι δὰ Κοὶ] δσὸ ἰπο θα ἴο Ἰοοῖκς προς ἰΐ 85 ἃ αἰοάβ.) 16. ἀο- 
οἷἶδο (111. 23. 14. 106., διάγγελλε, ἴογ διάγγελε, δῃη ἃὰ [ἰ ἰδ ἀρρτογδά ὉΥ ατίτωτπι δῃά Κοί!, οἰαοο ἰξ σοΐεσε ίο ἃ οου ποσὰ 
Ῥχοοϊδπιδίίοη). 16 ψὮΏΘΩ (ΠΟΥ δά. 16 ρρροδσϑὰ 0 »ογε. 80. 17 (ἸΔϊ-, 'παΐε τεηιαΐπ, οτετν.) 18. δρ᾽οἱεὰ, 
19 Ἠοκῖ (Ἰἰξ., ἐοοΐ αποίλον ἑαγῖρ. ἴξ τοΐοτα ἴο ὲκ στ ΔΥΥ οδοοσὶ). 

γοτα. 886-38. -- Ὁ ΑΟΝ. : Τθὴ ἰοδεϊδοὰ ἢ ἴο0 Δ}} πὲέβ ὸὶ 481 φηιΐέρ Ῥοβαῖ]γ (τίς αὔϊοσ ποῖος 0 πιδίκο ἰξ ᾽οδα ἀοδηϊίο. ΟἹ. 
11846]} ἀπά ϑεοίδ᾽Β Ζσα., κ. υσ.). ἜΣ ὁγὸοθ αζαίπ. Ἅ (Οτίητο δηὰ Κοὶ] : ἐλοι τοὲϊ λαό (ἰο ἐχρεεί) Ἤ γγοῖ]} δοουγκεοά. 
26 οηιΐίϑαῖδο. ᾿Ὁ [π ἐλαί. 5 δῃ οδρθϑαΐβὶ). 

οτο. 39, 40. --- ΞΊΑΟΨ. : ποιῇ ἢ15 ὁγο οἢ ἴἢδὲ ὕΪδοαὲ δῃὰ ἀδϑίδη δε ἐξ. 
44. δῦ. θ2. 41. ; ἐσχέ. γος... ἀπόλλνσι») 80 ἴοὸ υτί ὦ. δ81 οχ ἐδπί8 δοσί. 

Ὁ (Ετίἔσϑομο δορὶ ἀπολλύει ἔτοιῃ ΠῚ. 19. 

Οβαριεε ΠΊ|Ι. 

εν. 1. ὙΠ 411 ὑροϑοϑ, μετὰ πάσης εἰρήνης, 
ἑ.6.,. Ὑ1Γἢ ἃ []}, σομ ] θα, απ ογγι ρα ΡΘΆ6θ. --- 
Οπίδα. Ηδς ψ88 [Π6 80} οὗ δίπιοη δῃὰ ἴπὸ {Πϊγὰ οὗ 
ΌΠΐ8 πδῖηθ βιιςςεράϊηρ εἶδ ἔδῖθογ πὶ τῃ6 Πἰρὴ ρυιθϑί- 
μοοά ς. Β. Οο. 198. ὅ66 ΨΦοβθρῆ., πέ., χιὶ. 4, 10 
δηὰ ϑοῃύτον, Λομίοδί. Ζεϊσεδολϊολία, Ὁ. 74. 

γον. 3. Ἐὺὸγ ὉΠ υδὲ οὗ συμβαίνειν ἔο] ονγεὰ ὉΥ 
ἴηο ἰπδηϊῖνθ ν᾿ [πὸ δεοιδδίῖνα ἔογ [ἢ6 ρὺ 
οὗ βρϑοῖψ!} } ν Θππρ δδίχίηρ ἃ βἰδίαπιθηϊ, οἴ.  Ἰ6Γ, 
Ῥ. 323, γγῆο οἶϊθ8 διηοηρ' ΟἴΠοΥ ἰηϑίδηοοα οὗ 118 οὐ- 
δΌτγοΙςΘ ἰῃ Οτοοῖὶς δυι ΠΟΥ, )᾽οάοτιβ δίς. (1. 50): 
συνέβη τὴν πόλιν... .. εἶναι κυριεύουσαν. δα, 8150, 
Αοἰδ χχὶ. 835, δῃὰ [7860 ργοβθηῦ ὈοθοΪ δὲ ἱν. 80; ν. 2; 
υἱϊ οἷ: ἰχ. 2, 7; χ. δ; χὶϊ. 34, 84. χῖ. 7. ΤῊ 
ἱπιροτίθδοι συνέβαινε ΟΧΡτοΒδη8 ἴΠ6 ἰάεβ οὗ ἔτο- 
ᾳύθηῃον. -- Κίηαα. Απιοοῆαβ 1]., δοθαοῦβ ΙΥ͂,, 
δά, ῬΟΓΉΔΡ8, Οἱ 6ΓΒ. -- ΤῊ Θ Κ]18Δ06 ΞΞΞ τπ60 ἴδπηρὶθ 
(ςξ, 1.18) τ ΏΟὮ ἰ8 Π0π τοῦτο ἀεβπίο Υ πϑηιθά. 
δίησθ ἴπ6 ἀδγβ οὗ ΑἸΟΧχδη 6 Γ βυο ἢ, ὈΓΟβθηῦδ ποθι 
ποῦ ΠΠΒΟΟΠΊΠΊΟΙ, 88 ἔο0Γ ἰπδίδηςο, ἔγοπι [Ώ6 ἘΡΥΡῚ, 
εἶδη τη]οτβ ῬιοίθΥ 11. ῬΠ θά οΙρηυ5. δηὰ ΕΪ0]- 
ΘΥ 1Π1. Επογροῖθδ, δηὰ πὸ ΕΤΉΡΟΓΟΥ Αὐροδῦιθ, 
δἷθ νἱΐθ, δια ἷ8 βοη-1η-ἰ|δὰν Αμτῖρραᾶ. 8.0. Ἅοβο- 
Ρδιβ δὰ Ῥ}μΠ1ο εἰζοαὰ ὈγΥ Οτΐπηπι, Οηι., αὐ ἰοο. 
οι. 8:1. βδοϊϑυσυπβ Ξ- ϑεϊθιςσυβ ΕΡ, ῬΠΠορδίου. 

-- ΑἹ [ΓἈ86 οοοῖβ. Ἐμεοίοσίςδ!]γ δροόκθῃ. ΟἿ. υϑυ. 

ἽΥεῖ. 4. Βιπαοῃ, Οἰμογνεῖβο ἀπκπονα. Ηθ ἴδ ' 
Τοργεδθηϊθα 88 προστάτης τοῦ ἱεροῦ. [τ ἰΒ ἀἰ Βίου]ς 
ἴο τὴ8 9 οὖ 78 ἡ Παῦ 8 τηθϑδῃῦ ὈΥ [18 0}1106θ. Βα. 

ῬΓΟΌΔΌΪ [δ τοΐϑγθῃμοθ ἰ8 ἴο α κΚἰπὰ οὗὨ ονέγξεεγ, 
ῬΑΥΓΟΌΪΑΥΙΥ δὴ ΟΥ̓ΟΙΒΟΘΡ οὗ [{|0 ἸΣΓΘΑΒΌΓΟΒ οὗὨἨ [860 
᾿θΡ]9. ἴθ Οουιθδη ζογδίολεγ τα ἀΐγεοσείον, αὐ- 
ηιϊπισίΓαίον, ΜΜ6}1 τοργοβθηῖβ {πὸ ατοοῖ. [Ὁ ἰβ πδϑὰ- 
1088 ἴο Εἶνο [Π|6 ΤΥ νἱονν5 οὗ [86 ογς5. Εν δ]ὰ, 
νὴ ἢ ψοπὶ Ἐ 61} ἰβ. ἰῃο] πὰ ἴο ἄστοθ, [πίη Κὸ οὗ ἃ 
δ ὙὯΟῸ πλὰ [Π6 ὨΟΒΟΓΆΤΥ [16 οὗ ουέγϑεετ, δπὰ 
10 Ἰοοκοᾶ δὲζοσ [Π6 νδγίουβ ὑμΐηρβ ν᾽ ἰο ἢ ὙΤΕΓΟ 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ [ῸΓ ἴΠ|0 ΤηΔΙΠίθΏΔ πο ΟΥἨ ἁ 1Π6 ὕθπιρίθ 
δοῦν οα πὰ ἤσηοθ δα χτοϑῖ ᾿ηδιυδηοθ πη 186 ΟΠ. 
Αδοοταϊΐης το Ηονζέε]ά, Οοῖρον, δὰ Ηϊσὶν, 186 
ψΟΓὰ βενιαμίν ἴθ. ἃ ΠΟΥΓΙρΡΙΪΟΏ ἴοσ Μειαμίν, λ{᾿5- 
7αιπῖπ, 6 πδηθ οὗ ἐπθ βίχῇῃ οἶδα5 οὗ ῃγοβῖδ. 
(ΟΥ. 1 Οἴχου. χχὶν. 9; Νοὴ. χὶϊ, δ, 17.) Βδι [Π 
ΜΟΥ τῆς. . .. φυλῆς, πιιιδὺ ἴπ τΠ81 6856 Ὀ6 χίνθη 
ΔῊ ὨΠΊΒι181 τη ΘΒ Πρ, Ἐν 116 106 δι ρροβὶ τ ΟῊ 15 δἰδὸ 
ου οὗ ΠΑΙΙΠΟΣΥ ἢ (ἢ οοπῖοχῦ. [8 [πὸ τοδὰ- 
ἵῃρ ἀγορανομίας (ἴο᾽ παρανομίας) Ὀ6 ποῖ ἴΠ6 οτὶρ- 
ἴη4] ομθ, ἷς ἰ8 αγὰ ἴο ὀχρὶ δίῃ ποὺ ἴδ οου]ὰ ἰἰᾶγνθ 
οτἱχίπδιθά. Τῆο ἴοστηοσ πογὰ, βούθτογ, σου 689- 
ἢν ἤανθ σοῖηθ ἔγοτῃ [Π6 ἰδίου. Τη6 σοτγὰ ἀγορα- 
νόμος ταοϑηβ δαγκείπιαείετ, ἱ. 6., [ἢ6 ρθύβοι τνῆο δά 
τὸ ονθυδίρε οὗ δῦ νν88 Ὀσοῦρῃς [0 τδγκοὶ δπὰ 
{Π|6 Β6}]} ηρ᾽ οὗἩ {Π|6 58:16. 

νοσ. ὅ. ΑροϊἹιοιίυβ. Τἤθτο 88 8 ΡΟΓΒΟΣ οὗ 
[88 ἤδῖὴθ ὙΠῸ 88 τοῦς τ ῖτ ϑοοῦσυβ ΠΥ. (Ῥο- 
Ἰγῦ. χχχίὶ. 21, 8) δῃὰ ἢθ ἰβ ργοῦβ ΟΪΥ πιοδῆξ. Ηθ 
Πδά 4180 8 δοῦ Αροϊ]οηὶὰβ γῇο ν88 φοτϑγηοῦ οὗ 
ΟὐἸοογτῖβ. 866 1 Μδοο. χ. 69, διὰ εἶ. ἱ. 29; 3 
Μδοο. Υ. 24. 

’»"Ἢ 



3 ΜΑΟΟΑΒΕΈΕΞΒ. 

ες. 6. Φοροριυβ (Δ πέΐᾳ., χὶν. 7, ὃ 3) [6118 
ὝΜὮΥ 80 ἰδῦῶθ δὴ Διμοπηΐ οὗ ἔγεδβηγοδ γγἃ8 00]- 
Ἰοςῖθα ἐπ [Π6 ὕθιηρὶθ δύ ὶβ τἴπιθ : “Α}} {πὸ θνυγβ 
᾿βγουρβοῦξς [Π6 ΠΔΌΪΔ0]6 ϑατίι, δῃὰ ἔμόθο ἴδδι 
ἩΟΓΕΗΙρροὰ Οοᾶ, πδΥ, θνθὼ ἔποβθ οὗ Αβίδ βηὰ 
Επτορο, βοηῖ ἘΠοῖς σου τ θυ ξ Ο.Β ἴο ἱξ. ΝῸΣ ἰδ ἴῃ 6 
Ἰαῦζοπθϑα οὗ ἰἢθ86 βιι8 που! (8 αἰοϑιδιίοῃ ; 
ὯΟΣ 15 ἰδὲ 688 ΟΥ̓ [0 ΟἿ ὙΔΗΪΟΥ, 88 σαί ϑ- 
ἱηρ; ἰξ νἱποῦϊ χτουηὰ ἴ0 80 ἃ ποῖρῃῦ; δῖ 
1Β6ΓΘ δΙΘ ΙΏΒΗΥ͂ Ψ]ΓΏΘΒΘΟΒ ἴο 10, ἀπὰ ρῥαυθου]ανὶν 
δίζαθο οὗ Οδρρδάοοίΐβ, το βαγβ ἴπυ8: “ Μίζἢγτα- 
ἀαῦθβ βοὴξ ἴο (Ὸβ, δηὰ ἴοοῖ ἴθ τποηϑυ ὙὨΐοὴ 
Θύοοη ΟἸθορδῖγα ᾿δὰ ἀοροβίϊοα τμογο, ἃ8 8160 800 
ἰα]θηΐδ θα] οη χίημ ἴο ἴΠ6 ὅσον, 

νον. 7. Ἡο]οάοσυαα. ΟἿ. 1 Μδος. ἱ. 16 διὰ 
Ἄρρδη (ϑ κν., ς. χὶν.). 

ΘΓ, 9. ἩΠ ἢ υχἰϑεῦ οἵ [89 οἰἱΐγ. ΤῊ βίγδησο- 
Ὧ685 Οὗ [18 ΘΧΡΙΟδϑίου ἀπά ου ὈζΘΪγ ρᾳγο οσοδϑίοη 
ἴοτ 6 ναχίβξίοη οὗ τ9 Μ55. δὖ (ῃΐ6 ροϊηξ. 
ΠΠΣΙ ὙΠῸ τΠ6 ϑ'γτίδε δηὰ βονοσὰὶ Μ88. (ςΐ. 
Τοχί, Νοίοε), πουϊὰ Ἰπδογὶ καί Ὀϑίοτο τῆς πόλεως. 
ΤΠὸ πιοδηΐϊηρ, ΠΟΎΘΥΘΥ, 06 ΠῚ8 ἴοὼ 06 ὑοίίοτ οχ- 
γοδϑοοὰ Ὁγ πὸ ΟἹ [,δἴίη ἐπ οἰσίίαίε. ---- ᾿Ανέθετο. 
μιἷβ γϑῦῦ νῖτἢ} [86 εἰχηϊβουίο ἤθτοὸ ρίνοι, ἰο ἰαν 

α ἰλίπρ δείοτε ἃ φοίβοιῃ, ἰεαῦε 70. σοπείἰδταίϊοπ, 
οοτηπιιπίοσαίε (οἷ. Αοῖδ χχν. 14; (4]. ἰϊ. 2), 158. ΟὨΪῪ 
ἰουπά ἴῃ ἴΠ9 ἰαῦθυ ασθοκ, δμὰ ἷἰβ ᾿βυ} } ΟΠ] ονθὰ 
ὈΥ [80 δεσαυδεῖίνθ. 

Υογ. 10. Παραθήκη -ΞΞ ἀεροείίιπι. ΟἿ. 18 τ8ὲ 
αἱ 2 Τίμι. ἱ. 12, “τΓἈδδῖ οοτῃπιϊιρά." ὙΤΠδ 8118] 
ποχζὰ ἴῃ ατοϑοῖὶς ἰ8Β παρακαταθήκη, ὙἘΙΟὮ, ΙΏΟΙΘΟΥΘΙ, 
ἰδ ἴῃ9 τοδαϊΐϊηρ οὗ 11]. 19. 52. Δ]. ἴσο, 

γον. 11. Ηγσοδυδ. 8.669 Ψοβορῇ., 4πέϊΐφ., χὶϊ. 
ὅ,10; χὶϊ. 4, δὲ 2-9,11; χὶὶ!. 8, 54. ΤὨΐδ γον 
ιΘΏ 008 ὕνγο αἰ ογθηΐῦ ρογβοηβ οὗ ἴΠ6 πδπιο, δυῖ 
ἴδ} ῥσεβδθηὶ Ηγτγοδηιδ οδη ΠΑγὰ]γ θῸ ἰἀοπ 64 νυ] "ἢ 
ΟἾΌΒΘΙ. --- Ἐν ὑπεροχῇ, ἴῃ ΒἰαῺ νοαρίτίοη. Οἱ. ἢ 
ΤΊ πὶ. 11. 2, χοῦ [6 Βᾶπιθ ατϑοκ ᾿ψογὰ ἰβ ἐουηά, 
“ἦῃ δυϊδοσῖιγ." - ΤΏ διποιηΐ οὗ πιοῆδν, ἃ8 ΠΘΓΘ 
ἴνϑῃ ΟΥ̓ ὕπ6 πἷρῇ ῥγίοβο ἢἰπλ56}, σοπγ68. ὩΘΆΓ π|80]- 
ἔπος [Π6 διδιθιηθηῖ οὗ ϑδίιηοπ. ὥϑϑαρροβίην δεῖ 

ΘΌΓΣΟΥΥ ΓΔ]ΘηΪΒ τὸ πιοραπῖ, τ βῦτὰα τοῦϊὰ ἤλυθ 
ὈθΘ ΒΟΙΠΘΜΘΙΘ ὩΘΔΡ ΦΙΟΘ,ΟΟΟ ἴῃ βἰϊνοῦ δηὰ 
Φι,200.000 ἱπ χοϊὰ ; 1ξ Απιοοίδῃ [Δ] π 8, αδουὶ 
1.4} δα τηῦςοῖ, το ΘΌΪΥ ἴἰμ6 Ἰδιῦοσ ἃγὸ ἱπίθηαοά 
88 [26 ὈΟΓΓΟΥ ππἀοτοιοοα ὈΥ͂ Ηο]οάοτηβ. 

γον. 24. Αχαϊμδὺ (Π6 τϑαάϊηρ πατέρων ἔοτ πνευ- 
μάτων, ταὶς Ὀ6 τροά ὑπ ἐμοῦ {πᾶλ 1ὲ ἰβ δὴ τῃ- 
Ὧ518] ὁχ ἴοῃ. [ΐ ἰδ δ ιννᾶυβ ἔουπά θἰβουνῃοσο 
ἴῃ [86 ἔοστη, “ αοά οὗ [86 ἔδίμογβ." 1 [δ τοδάϊηρ 
δρί τὶ ἴα δά ποτϑὰ ἴο, [ὴ6 γϑίθσθηοθ ου]ὰ 6 ἴο ὑῃ6 
ϑηρθ].. Οἵ. ἱ. 14. Το ἰαῖϊεσς τϑδάϊηρ 8 βρ- 
Ῥογίθα ὈΥ̓͂ ΚΟΠΠ ΠΟ 8806 'π ὈΟΟΚΒ οὗ [ἢ6 οἰἰδγϑο- 
[ῈΣ οὗ ὑπὸ Ῥγθδοῃϊ οὔθ. ΟἵὗὁὨ σοοϊυβ. χχχὶχ. 28 ; 
ὈΠΙππδππ᾿Β οοῖ 9. Ἐποεῆ, Ῥ. 140. 

ες. 25. ᾿Ἐπιβάτην, τίἀεγ. ΤΙ 5 νγογὰ γΧ7ἃ8 ζϑῆ- 
ΘΓΔΙΪΥ πδοὰ ζὸὼὸ. ππαγὶποβ, οἰαδείατιὶ πιϊδα; ΒΟΤᾺΘ- 
Εἶπηθ8, 4180, ἔογ ἐλ Μολέϊπο πιαπ ἴῃ 8. σμανγοῦ. 

γον. 22. ΤΟΥ οδυχδῦ τα ὑρ. ὙΠΟ ἴδ χο- 
ἰεττοὰ τὸ ἷξ ἰἴ8. ποῖ Ῥοββί 16 ἴο δα ῦ. ὙἘΠπ0 ρυδγά οὗ 
Ἠωϊοάογιβ, δοοοσάϊηρ τὸ ἴπ6 Ἰοεῦο᾽ οὗ ἔμ δοσουῃῖ, 
Βοδιὴδ ποῦ ἴ0 ᾶγὸ Ὀθ6Ὼ αἴοοϊθα Ὀγ 16 Δρρατγι(ἰοη, 

δ78 

διὰ οἰ ΘΥ ὉΠΟΥ͂ ΟΥ ὍΠ6 δεγνδῃίβ οὗ [Π60 ΤΘΠ1}0}0 819 
ῬΓΟΌΒΟΌΪΙΥ τπηοδηῖ. ἘΔ Ι56116 ἐουπὰ ἴῃ [8 Β66Π9 8 
διιυϊοος 0 ἢΐ8Β Ὀγαβῃ, ψπθπ Π6 βουσὰῦ ἴο ἀθρὶοϊ 
ἴον ὉΠ6 νγ}}4 οὗ ἴΠ0 δ᾽ διίσδῃῃ [Π6 ὑγ απιρὶ οὗ ΕΌΡΘ 
Ψψυ1π5 11. ονον ἔΠ6 δηθιηΐθβ οὗ [6 Ῥοῃθῆςοδῦθ.. 

γεῦβ. 80. ᾿Επιφανέντος. ΤΊ16 ρῥχοϑθηῖ ραγι οἷ  ]θ 
58 οὔΐθηῃ δορὰ 88 8 βιμεδιαηίϊνο, δη ἃ 88 βίοι ΤΑΥ͂ 
Θχοϊυάθ 4}} ἰηἀϊοδιίοη οὗ {[π|6. 

γες. 356. Θτοαῖ νοῦν, χοἰ αἰίηρ, ἰδ ἷ8 ἸΣΚοῖγ, ἴο 
ἢἷ8 δβογνίηρ δοιοδέϊορ, Φαῃπονδῆ. --- ̓ Αποδεξάμενος. 
ΓΘ πιοδηϊης οὗ ἴΠ6 πογὰ ἰ8 ποῖ ἔν} ρίνοῃ Ὁ΄ 
εαἰμίε. Ηδ ιτοδιοὰ Εἶπ ἴῃ 8 ἔτι ἰΥ ἸΏΔΏΠΟΣ. 
Το υΐϊγζδῖθ μδ5, Οπία σγαίίαβ ασεηδ. ἼΠ6 ϑγγίδς, 
ἠοποτεα Αἰπιὶ φγεαϊίψ. Οτΐπιι εἶξε ῬὮ1]ο {ζεσ. αὐ 
(α)., ὃ 28) 88 υδίηρ τπ6ὸ ποτὰ ἴο δχρῦύθϑβ [ἢ 
{τιϑπάϊν ὑσϑαϊπηθηῦ δοοοσαθὰ ἴο ἴΠ6 “969})ἴὲ. οὰ 180 
Ρϑτῦ οἱ ἴπΠ0 ΕἸΡΟΓΟΣ Αὐριβίαβ. 

γον. 38. ΤΎδΙοσ, πραγμάτων ἐπίβουλον. Ψαϊρς,, 
τεσηὶ ἰμἱ ἱπείαϊαίοτεπι. (ι. ἷἱν, 2; χὶν. 26. --- Ε)8- 
οδρθ. ΜλῺΥ μοοά δυιϊπουί 68 (1Π1. 19. 28. 44. ὅ5. 
62. 41.) ἔδλνοτ τπ6 βϑυθ) ποεῖν διασωθῇ, δὰ ἰδ ἰ8 
δἀορίοα Ὀγ Ετ Ζϑοια, 80}, τὴ9 ορίδιῖνο σουϊὰ ὃθ 
ΤΠΟΙῸ ἴῃ ὈΪδόθ, 88 5 Βυ 8] οἰ ΘΏΓΥ ργονοὰ Ὀγ αὐπηπι. 
Οἱ τ αυθδυΐοι ἢ οίῃοτ 0116 ουθηΐδ ἤογὸ πδγγαῦθα 
ἤδνθ ΘΏΥ ὨἰκΌΟΥΙΟΆΙ ὑ88.8, δα ποτὶ 108 αἰ γ. Μοεῖ, 
ΠΟΥΘΥΘΓ, δά πιὶϊξ ἃ ρτοπηάνοτικ οὗ ἔδεοῖ. ΑΒ (ἊΣ 88 
νΘΣ56 28, ΓΠΟΥΘ ἷβ πους 5814 νης ἢ σσου]ὰ Θχοῖῖθ 
ΒρΘΟΐΔ] αἰδιγαθῦ. Ὑπογο σου Ἱὰ Ὀ6 ΠΟ ΤΣΘΆΒΟΣ ἴον 
ἱππρυδίηρ 10 ϑδοίθπουβ Ε΄. ὑμ16 διζοσηρῦ ἴο τοῦ [89 
[ΘΙΏΡΙ6, 1ἢ τ τν88 ποῖ δεῖ Υ πιδάθ. ὅϑοπιθ σθ8] 
ὈΘΟΏΓΡΓΘΏΟΘ, 880, ΤΑΥ͂ πανδ' ρίνθη ΟΟΟΑΒΙΟῺ [ΟΥ̓ 166 
ΒΙΟΤΥ Οὗ ὕΠ6 δῃροὶῖο Δρρθδγδηοοβ 88 ἤθΓΘ παιγγαῦθά. 
ΜϑὴΥ πὰ ἰδ δ] υὐἀθὰ τὸ ἴῃ Ψοβορπιβ (44 πέΐῳ., χὶϊ. 
8, ὃ 3), Ὑῦο φυοῖθθ Ῥοϊγθίαβ (χΥΐ.) ἃ8 βαυϊορ [Πδὲ 
[6 [48 βοπιϑίὲπρ; δρθοΐδὶ ἴο γτϑροτγτῦ οσοποθγηίης ἴδ: 
“ Απὰ ἀτιϊσα]μ ν σΟὨοΟΥἷηρ ὕἢ6 ΤΏ Δ 65 Δ ΌΙΟἢ8 
δθοαῦ τἢ6 δι ρ]6᾽᾽ (καὶ μάλιστα περὶ τῆς γενομένης 
περὶ τὸ ἱερὸν ἐπιφανείας). ῬΟΪΥ Ὀἷιτι8 νγᾶ8 ῬΘΣΒΟὨΔ]]} 
διοαπδὶηϊοα νυ ἢ τἢ6 Βοη οὗ ϑείϑθασυϑ, πὰ πιϑΥ, ἰὑ 5 
ἴγτιιθ, ἤν δοδιὰ οὗ ϑυς ἢ δὴ ονϑηῦ ἔγοπι ἢ ἰπι. 
501}, 10 ἰΒ ἴοο πῦοῖ ἴ0 58Υ, ψἱ ἢ οὶ], οὐ (ἢ0 
τοιηά οὗ τπὶ8 ραβϑιρθ, παι Ῥο]γοΐα8 οου]ὰ ποῦ 

ἤαγὰ Τοΐογγοα (Ὁ ΔΥ οὔδοῦ ἔδοῖ {ἴδῃ (δὲ τεοςογαθὰ 
ἴῃ οὔὖν ὈΟοΟΪΚ8, ΟΥ Θνθῃ παι πὸ τοίθυσοα [0 ΔΠΥ͂ οπ0 
οὐ ἷἰπ Ρασίου Αγ. [τ ἰ8 8βαΐθ, δὺ Ἰθαδῖ, ὕ0 ΒϑΥ͂ 
[δὲ υΐδ τη γα] Οἵ 8 ΔΡΡΘΆΓΔΏΟΘ, 88 γοϊαιϑθαὰ ἴῃ 1ῃ9 
τοδοης ὑὕοοκ, ἀἰ ἔθτθ ᾿ὰ βοπῖθ ἱτπηρογίϑηϊ σοϑροοῖθ 
ΓΟ 8}} δἰ ΤᾺΣ ΔΤ πΐτ 6168 Τοοογ6α ἰῃ ὉΠ σϑῃοπίς 8] 
ϑοσίριατοδ. ὙΏοβο οὗ 2 Κίῃρ ἰἱ. 11, νἱ. 17, ὙἈΙ ΘᾺ 
ἴοοῖς ρίαοο ἴῃ δοππϑοίίοῃ ἢ [Π6 Ῥτορμοῖ ἘΠΙ8Π8, 
ἈΓΘ οἱ αυἱϊΐο ἃ ἀἰδοτοηῦ οΠΑΓδοΌΕΣ. 8 ἰῦ 8180 
ἴῃ. 8 6Ά86 οὗ [Π6 ργορῆοὲ ΖΘο τίη, ὙΠῸ ΒΑ ἴῃ 
ΔῊ ΘΟΒΙΆΒΥ ΠΟΥΙΒΩΒ ὙΠῸΠ ὑπεῖν τἱάθσβ, δηὰ ἴῃ [ἢ9 
Ἠονοϊαιίοη, τῆογο Φόοἢπ ἰΒ ἑδνοτοὰ σὰ [16 8510 
πιδη  οδιαιουβ. Ηδγο, [ἢ6 τηϑίίον ἰ8 γοργοβοηϊοα, 
ποῖ 85 οσουγγίηρ ἱπ Υἱβίοῃ, ΟΥ 85 ΒΥ ὈΟΪ ̓ς], δα 
ἐ8 ΓΧ08]. ΤΠ Ποιβοϑ βίσί κα Ηο]οάογαθ υνἱτἢ ΓΠΘΙΤ 
ἴοοῦ, δῃὰ (Π6 ϑαρροΞθά δηροὶβ βοουγρθ ἰἷπὶ ἴ0 (ἢ 

ἰὺ οὗ ἀθαῖῃ!  ΤΠΐθ 18 ΟἸΘΆΣ δνιάθηοο οὗ [ἢ0 
ππρ] ηρ πδηά οὗ δὴ ἱπιϊδίον, γῆ, ἱπδανοσύθῃγ, 

οὕοβδ659 ἴῃ ἢἰβ8 ἀεἸπορίϊοη 086 1'π6 ὑπδὲ αἀἰνί 68 [ἢθ 
βρί γἰϊα δὶ ἔγοσι [86 ΘΟΥΡΟΓΘΒΙ δηὰ ρῃγπίςδὶ. 

ΟἜἩΑΡΤΕΕ [Υ. 

1 Βυτ ἴδο Ῥοϊογθιηθηομποᾶ δίτηοη, τὸ δα ὈΘΘη ἃ Ὀθίγαυοῦ ἢ οὗ [Π6 ἸΠΟΏΘΥ, δηᾶ 
οὗ μιἷβ ἔδυ μου] δπα,} β]δηάογοά Οηΐδδβ, 88 1ἢ ἢθ δα ὑεστι θα ὃ Ησ]οάοσαβ, αθὰ Ὀθοα 

Υον.1. --1.. Υ. : Ταῖς Βίχηοι ΒΟΥ, οὗ νῇοτ τσ δρακο δἵοσο, δυϊὴ .... 
πατρίδος) ΟΟΥΣΙΕΣΥ. 8 (Ιμς΄, 2εξ αἱ οΣ ΜΡΟοΝ.) 

ὈΘΉΎΓΑΤΟΣ. 3 λί (οοπίδἰηοὰ [ἢ 



δ14 ΤΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ.- 

2 {Π6 τΟΥΚΘΡ οὗ ἐῪδ86 6ν1}]158. Απᾶ ἢθ ἀαγϑα ἷ ἴο 64]1] λΐηι ἃ ἰΓαϊΐογ, τῇ τγα8 ἔδ6 Ὁ6Π6- 
ἑαοίον 2. οὗ [π6 οἰἴγ, δπὰ (π6 συδγάϊδη οὗ Ἀΐ8 δου Γ τ αθι, ὃ δηα τγ88 ΖΘΑ]οὰβ ἔογ ὁ ἰἢ6 

8 Ἰαγγβ. Βυὺύ ψῇθηῃ (π6 ὨΟΒΙ ΠΥ δ τγθηΐ 80 ἔδγ, {παΐ 4180 ὅ ὈΥ͂ ὁΠ6 οἱ δπηοπ᾽ 8 ζθδῖοῃβ 
4 ῬΔΡΓ5ΔΠ8 ἿΤΔΌΓΑΘΙΒ γ ΘΓ οΟΙητἰ 64, Οπΐδ8 βϑοΐηρ " {Π6 ἀδηρογ ὃ οὗ {86 19 οοηὐεοπίίοη, 
Δα {ἰΠδαὺ ΑΡο]]οὨἾι8, 88 {Π6 σΘΠΘΓΑΙ 12 οὗ ΟΟ]οϑυγία δὰ Ῥμωηῖοο, ἀἸα γαρο, διὰ 
ἴπόγθᾶδθ 15 ΘΙ πο ἢ Β ὙΠΟΚΘάμΘβδ,.( 5 μ6 πϑηῦ ἴο 16 [86 Κίηρ, ποῖ ἰο θ6 ἢ δοσῦβου οὗ δἰ 
ἔϑ!]ονν οἰ ΖΘ η8,}δ Ὀὰῦ 48 μανίηρ ἱπ νίον 15 (Π6 ροοᾶ οὗ ἴῃ6 Ὑγ0]6 ΡΘορ]6, θοίἢ ἴῃ σδη- 
6Γ8] δῃᾷ ἴπ ραγιϊου] αν. ἘΕῸΓ [6 δδὺν ὑπαὺ [Ὁ νγ88 ᾿τωροββί Ὁ]6 ὑπαὶ (ἢ βίδίβ βῃου]ά 8{}}} 
αὐϊαΐῃ ἰο Ρ6866,}5 δηὰ δίιηοῃ ἰθᾶνα ἀξΐξ [01]ν, ὕη]688 1Π6 Κίῃρ ρᾶγα δἰϊθηθίοη ἰοὸ 1. 

Βυὺ «αἴζοαν {86 ἀθαὶῃ οὗ βοϊθυουβ, δῃὰ ὁ Απεοοδαβ, 6411. 4 ἘΡίρἤῃβ8πη68, ἑοοὸκ (89 
Κἰπράοτῃ, Φδβδοὴ {86 Ὀτοίθον οὗ Οπίδβ Ἰαογοα ἀπαθυῃδηᾶ ἴο Ὀ6 ἰρσἢ ργὶθβί, ργομιὶθ- 
ἴῃ αηΐο {86 Κίηρ, δὖ δὴ ᾿πίοσυϊον, . (ἴγθ6 πυπάχρα δηα ὑἤγθθβοοσο ἰδ] θη β οὗ βῖϊυοσ, 
8ηἃ ἰτοῖ βοῖῃθ οΟἴδϑῦ 3 σουθῆιθ οἱἰρὮιν ἰδ] θη 8. Απᾶ {ὈγΊ οΓα, ἢ6 ῥγοπιϊβθὰ 
8.180 [0 ΡΔΥ ὈΥ ποίθ οὗ Βαπὰ 585 δὴ πυπαγοα δῃὰ ΠΥ τιογθ, 1 μ6 ταῖρι 6 Δ] οντϑα, οἱ 
ΗΪ8 οὐχ σὶρ ,3 το βεῦ μἴτὰ 5. ὋΡ ἃ ρυτηῃδδὶ απ ἃπα ρ0]806 οὗ Ἔχϑγοῖβα ἴοσ γουΐ, Ὁ διὰ 

10 ἰο στδηΐ ῃδῖα οὗ Ψογιβα θα ἰῃ6 οἷν} υἱρμία οὗ ΑὐΠοομίαμβ. Απὰ σμθῃ ἰδ δον 
δα στδηίθα ἰἰ,35 δὰ πῃ μδᾶ ροίζθῃ ἱπίο ἢἷ8 Βαπὰ {Π6 γι]6, Ὁ 6 ἐογί 10 σατο 

11 ΟΥ̓ΘΡ [18 σουπίγυτηθη ἰ0 {π6 ατϑοῖς τηοᾶθ. 5 Απα (6 ΓΟΥᾺ] ργίυίζοεσεδ σταπιθα οαἱ οὗ 
Βοοαν}}] 81 τὸ (Π6 76 νγβ ὈΥ τρθϑηβ 53 οὗ Φόμη μ6 ἔδίμον οὗ Ἐπροϊθιηιβ, το πιδάθ 
186 ΘΆ ραΒΒαρῸ ὅ5 ἰο Βοπθ οἡ ῬΑ} οὗ ἐγ θα} δηὰ 81] 18 π06,55 Π6 ὑοοῖὶς ΑἸΤΑΥ ; δπὰ 
ἀοΐῃρ δια ΠῚ (ἢ6 οἷν] ρο] ν ὑδμαῦ τγ88 5. δοοογάϊησ ἴο 1Π6 ᾶνν, ἢ6 ὈΓΟυΡΑΣ ἴῃ 

12 ΠΟῪ Θαδίοιμηβ ἀραϊπδί [86 ἰανν; 10Γ ἢ Ὀυ}]}0ὺ σ ΙΔ ]Υ ἃ σγηχηαβίθηι ἴ πη ογ (λ6 οἰΐΔ6 6] 5 
18 1561}, δῃὰ Ὀγουρηῦ 0π6 οἰμϊοῦ γουηρ τ6 ἢ ὉΠΑΘΡ ἃ δύ, δῃᾶ 6 {ποτη. 5 Απὰ (δοΓθ 

ἴοΟΚΚ Ρ]δεθ ἴο βυοἢ ἃ ἄδρτϑθ ἃ Κὶ πὰ οὗ ου]τηϊηϑύϊοη οὗ Η 616 πἴβη), Δηα ἃ ῬΌΪ Πρ ΟΥ̓ΘΙ ἴο 
ἃ ὨΘΑΙΒΘηἾΒἢ ΤΆ ΠΏΘΡ οὗ [1ξ6, (Πγου ἢ (Π6 Θχοθθαϊηρ ᾿αρυσ ιν οὗἩ [6 ὉΠΡΌΑΙΥ πιδῃ δηὰ 

14 πο ΒΙρἢ ρμγιϑϑβ, ββοῃ, ἐμαὺ [π6 ῥσ θδίβ ΤΟΥ͂Θ ΠΟ ΣΏΟΓΘ ΖΘΆΪΟῸΒ ΘΟΠΟΘΙΐηρ᾽ (Π6 ΒΟΓΥΐΟΕΒ Κ᾽ 
αὖ 186 Δ1|08Γ, θυύ ἀδδρὶθίηρ [86 ἰθαρ᾽ 6, δπα πορθοϊίϊηςσ [16 58.  ῆραβ, μαδίθηρθα ἴο ὃ6 
ΡδυίαΚουβ ἴῃ 1 106 ὉΠΙΑ ἔὰ] τ ργθβοηϊδίίοη ἴῃ {16 ρα] δίγα, αἰΐογ 0Π.6 ΒΌΣΩΠΙΟΠΒ (0 

1δ 186 οοπίοδδὺ τ ἢ {Π6 ἀἴδοιβ ; “5 πα τι }}}16 ΒΟ] Πρ 'ῃ ΠΟ δϑίθϑιῃ ὑμοὶγ δησθβίγαὶ ΠΟΏΟΓΒ, 
16 {Π6Υ δοοουηϊρα [η6 Οτθοΐδηῃ αἰβι ποι] οη8 οὗ ἷσηθδὲ ότι. Απᾶ ὈΥ Γϑϑβοη διϑγθοῖ 

ΒΟΙΘ Ρ6Γ}} Θησοιηραββοα ἔμθη; δηᾶ “ἢ {πον δὰ ὑΠπθχ 88 δ᾿ Θμθ 68 ἀπὰ δσθῃ 
ὙΠ ΠΟΒ6 ΠΆΠΠΟΥ Οὗ Ἰ1ἴ6 (Π6Υ ἱπυϊαἰοα,"δ δηὰ τολοπὶ “' (ΠΟΥ ἀδδίγοα τὸ 6 Ὁπογουρὶὶγ 

17 Ἰκθ ἰῃ 411 τββρβθοίβ. "δ ΕῸγ τέ ἐξ ποῖ ἃ Ἰίριῦ ἐλίπρ ὕο ἀο Ὑ]ΟΚΘΑΙΥ ἀραϊπδὲ {μ6 ἰατν8 οὗ 
σοά; Ραὶ [16 (ζχηο ξ0]]ονεῖπρ᾽ »01}} τῆλ κθ δ τηδῃϊοϑί. 

ΦΨ ὦ Ὁ. ὅ᾽ δι 

ον. 3. --1 α. Ο.: Τῆῦε νᾶ Βο Ὀο]ά. 3 (δ. δὰ ἀοδοζυϑὰ νῦ}}. 8. ἑοπάτοὰ (τόν Ὀ6701Ὸ κηδεμόνα ἰδ οΒιἰεϊοὰ 
γ δὅ. 62. θ4. 98.) λὲς ον πιδιΐοῃ. 4 40 κοαϊουβδ οἵ. 

ὝοΓ. 8, 4. ---δ Α. Υ. : ἐλεεῖν Ἠδίγοά. 4 ργιέίς 4180. Τ Γλοϊίοιυ (11ἰ., ἐλοϑο τολο λαὰ δέει ῃγοτεὰ ὃν Βηποὴ). 
8 (σννορῶν͵ ἰἱ. 6., ἑαξὶπε ἵπ αἱ α ρίαπεε.) 9 (χαλεπόν, ὩΔΙΠΟΙΥ, ἴδ οὐ γδοεμίν οὗ κοίείηρ, δΔΙοπρ ὑπ ὰοσ δος οἰτοῦαν 
εἴδῃοοδ) 80 ἑΔὦ2. 11 δὲ (ὡς ἰ5 οχι θὰ ὮΥ 19, δ2. 62. 64. 93.) δείπρ ἴλ6 σούόσιιοσ. 13 (1 τοϊκθὶ Ὀ6 τοι οσοὰ, "' ἐδ σβξο 
οἵ Α., ΠΟ 88 ζϑΏ6Σ] οὗ Ο΄. δῃὰ Ρ. ἱποτοαδοὰ ἴθ νἱοκοάμποδο οὗ βίπιοιι.") [153 τοδιῖοο. 

Ψψοσα. ὃ, 6. -- 19 ον ὡς 11]. 6ὲ. 106. Ὦδγο πρός ; δΆ., ὡς πρός. Οἵ. ἮΔὨΙ, Ζ.Ὁ. 16ᾺΑ.0.: ΛύΣ δοσπζγθθη. 8 βϑεῖ- 
πᾳ. 11 οὗ 4]}, δοίλ ρυ οἰ δηὰ ὑσὶ γοὶο (δϑο ΟΌσι.). 18. οοιέποο ααἰοὲ (τυχεῖν εἰρήνης ὅτι. Οδδὺ δυικχεείδ ἔδιο ταῦ- 
ἀοτίπρ αραΐπ ἴον ἴΠο0 ἰΔεὺ πογὰ, τοζοστίης τὸ Φυἀ1} χἱ. 11. » ἀἰϊὰ Ἰοοκ εὐσγεμνέο. 

ψεσε. 7, 8. -- Ὁ Α᾿Υ.: ποῦ. 81 Ὦγ (διά, τηογο Ἰ|ἰξ.. ὃν πιεαη8 07) ἰπτοχοοβείου (οΐ. 1 Τίτω. 11. 1. ἰν. δ. ΤΠ οἷγ- 
ἸΩΟΪΟΔῪ νου] ἱπαϊοδίθ 8 οδδ0})] τηϑοϊϊορ. Τδὸ νοζγὰ τησδηὶ ὅσαι, α ἐἰϊμλεὲνρ ρον 10] ονοὰ ὉΥ ἐμὸ ἀδὲ. οὗ ἔδο μαζῆοῖ ; 
βοοοῃά, ἃ εοπυεγλαἑίοπ, [ο]]οννθὰ ὉΥ 6 βο.). 83 οὗ δῃοίβον. 

ὙοΓ. 9. -- 5Α. Υ. : Βοοιάο ἐμἷ8, Ὧ6 Ῥτοιἰβοὰ ἰο δδδίμῃι (διαγράψαι. 1Ὲ ἰδ οὨο οὗ ἔδο 1088 ΘΟΣΙΤΩΟῺ τηϑαιίηρο οἱ (δὶ 
ποτὰ. [Δὲ-, »γεβεγίδενε. τίποτ δυρβκοδίδ ἐμαὶ [ὁ ΠΙΔῪ δυθῃ τηϑϑῦ μάν ἀἄοιον, δὲ ἰθῃ ίον. αὶ. νυ. 38. σοάά. ΠΙ. 28. 

τοδὰ διαγράφειν; 44. δδ. 74. 248. σο., διαγράψειν). Ψ. 16. πὸ τοὶχῆξ Ὦδγο Ἰίοθποο (0 συγχωρηθῇ, 44. 74. 343. Οο. ΑἸά. 

τοϑὰ ἐπκιχω. ; 111. 28. 106., ἐπιχορηγηθῇ). ἔὅκ[ (800 Οὐ»..) 8 8 0]δὸ0 70: ὀχοτεῖδο (οἷ. τοὺ. 12), δῃά ἴοσ 6 ἐσαϊπίπξ ὕρ 

οἵ γουΐῃ (ἐφηβεῖον. 806 Οὐπι.) ἴῃ ἴδ ἐβδιίοσιβ οἵὗ [6 Βοδίμοϑῃ. 21 υγγῖίο (ἀναγράψαι ΞΞ ἰο γεφίεῖεν. 1ἰξ., το τεξί ἴα 

ἰλονπ 97 εγμκαίενι, Απϑπέϊοολίαπδ. 800 Οὐππ.)} . . .. ὃν τλό παπιε 9 ΑἸ ΟΟὨΙδιβ. 

Ψοσα. 10-12. ---5.Α.Ὲ.: ἩΜϊοδ ἩΒΘΩ. . .. βατδηί(δὰ. 30 (Β06 Ου»».) δὅ9 Ὀσουκδς ἰδ οὐχὶ Ὡδιίου ἴο ἴδ Οτγοοκ δα 

2165 ῖου. κδζὅἔ᾿1 σταπίδὰ οἵ δροοίδὶ ίασουσ. δὅ 3 [Π τη θδσιδ. 35 το δια Υ. 8ὲ [0Σ διηϊὶγ διὰ αἱά. 86 ρὺ 

εἶτις ἄονσει ἐμο φογοσιτπθηίδ (800 Οη1.) τολέελ τὐοτα. 88 ὨΡ. 81 8, Ρ]δο90 οὗ οχοζοΐδο (γυμνάσιον). 88 ἔρπαΐζ. 

“80 Αἵς Βυν]οσιίου, διά πιδο ἐλδηι τσοαχ 8 δῪί (βοοὸ (ὐηι.). 

ὝοΣο. 18, 14. --- 0.Α. Υ. : Νοῦν διοι τγῶϑ ἴπὸ μοίρῃ (ἀκμή τις. ΟἹ ἐδΠ6 Ἰδίϊον, 590 ῬΊΠοσ, Ρ. 170) οὗὁἨἁ ατϑοῖκ ἐδδμίοσ, 

. πὰ ἴποτοδδο (πρόσβασις : 106., πρόβασις ; ΟἹά [Δ]., ΡῬνογεείμ) οὗἨ Βαδιμομ δ Τρβπηοσα, ἐμβσουκ [Π6 οχοδοάϊᾳ Ῥγοΐδϑθ.- 

ΘΔ οὗ ὕδδοῃ, ἐλαέ πηροά!γ ττοιοῖ, δῃὰ ποὲ εἶχα ὑχίοδε. ... δὰ πὸ Θου τα ίο ἰο ΒΟΣΥ͂Θ ΔΩΥ͂ ΣΩΟΙΘ. 4: οἵ. 43 α].- 

Ἰοσδηοο ἰῃ ἰδ οἶδοθ οὗ Ἵχοζοῖδο, αἴνοσς [δ ξϑτηθ οὗ ὈἱβοῸ 8 ο4]]οὰ ἐλενε Ἰοσίι (μετὰ τὴν τοῦ δίσκον πρόκλησιν ; πρόσκλησιν, 

111. 19. 28. 62. 106.). 
ψοια. 16-17.--- 5.4. Ψ΄ὶ : τοὶ δοξείης ὉΥ ἴ9 ὨΟΠΟΌΤΒ οὗ ἐλεὶν ἔδέμοσα, πὶ Πἰκίης ἐμ ΚἸΟΣΥ οὗὁἨ ἐμο ατοοίδιιε Ὀεοὶ 97) οἷ. 

Β. (Ετίξθομθ τϑοοῖγοῦ καί Βοζοσο χάριν ἤτοτι 111. 44. 62. 71. 14. 106. 2418. 6ο. Α]ἀ.) ζϑαδοῖ πθσϑοΐ δΟσΘ Ὁδ᾽ δ ΝΥ ΟΔΣΩΘ 

ὍΡΟΣ ἔποτῃ: ἴοτ. 46 (ἰο δὲ ἰλεῖγ. 48 ουδίομι (ΠΟΥ 701] ογϑὰ 80 ΘΑΣΏΟΘΠΕΪΥ. 46 ῳρίο ἰσάονι. 4: οπιέΣ ἐμοζουΒ!γ. 
48 ἐλίπεξε. 40 ρ8}8]} ἀδοΐδσο ἴπθδο ἐλίπῷϑ. 



9 ΜΑΟΟΑΒΕΕΒ. , δ15 

18 Απάᾶϊ πβθη {Π6 οοηίοδβί ἦ (μαὺ νγὰ8 Οὐβοσνϑα ὃ ΘΥΘΟΎ ΕΠ γ6ΔΓ τγὰβ8 Ἑο]ΘὈγαϊθα " 
19 δἱ γγυβ, διυὰ ὅδ {16 Κίηρ γγὰ8 " ργϑδβϑηῦ, [86 δου 8016 7 Φδβοη β8θηῦ πιΘβθΒΘ ΠΡΌ ΓΒ ἢ 

ἔτοιῃ " Φβϑγυβδίθιι, γῆ γγογθ Απυϊοοβίδηβ, ὕο ΟΑΥΓῪ ὕθτθο πυπάγοα ἀγβοπηδ8 ἾὉ οὗ 811- 
γΟΡ ἴο (86 Βδουιῆοο. οὗ Ἡθγοῦ]δβ ; δηα ὑπ 6 Υ 1Πδὲ σαγι16α (Ὠθτη ἀθεὶγοα ὑμαῦ [6 Υ 5που]ά 
ποὺ Ὅ6 8604 ἴογ ἃ 588. γ] ῆσθ, Ὀδοδιβθ ἰὺ γα ποὺ ώησ, Ὀαὺ Ὀ6 ΓΟΒΟΥυνΘα [Ὁ 8ῃ- 

20 οΟΥ6ὺ δχροπάϊίυγο. “Γΐ8 πιοπον ἴΠθπ, ἴῃ τοραγᾶ᾽ τ0 15 [ῃ6 ΒΟΠΑ͂ΘΥ τγὰβ τηθϑῃΐ ἔον δ 
Ἡδγου]θδ᾽ βδοῦῖθῆοθ ; δυῦ Ὀϑοδαδβα οὗ {Π6 ὈΘΆγοσβ ἐλεγεο ἐξ τσα8 οηιρίοψοά ἴῃ τηλκὶην 
ἽΓΘιΏ68.1" 

21] Αια!" θη Αρο]]οπὶαβ ὑπ6 805 οὗ Μοποβίμθϑιιβ νγὰ8 βοηὺ ἰηΐο Εργρὺ οἢ δοοουπί 
οὗ 16 1Π6 οοτοπδίίοῃ οὗ {μ6 17 Κίησ Ῥ.Ποτηθίοσ,} 5 Απὐϊοσθαβ, ᾿θαγηϊηρ ὑπαῦ ἢ6 δα Ὀθ- 
οομθ 1}} αἴοοίθα ἰοναγὰ [ἷβ 15 δξαϊγβ, ἴοοῖς τπουρι 3. ἔοι ἢἷ8 οὐνὰ βαίθίυ ; ψῆθσθ- 

22 ἴον 3: ἢ σϑιὴηθ ἴὸ Φόρρθ, 8πὰ νγϑηΐῦ οὐ 33 ἴο «ϑγυβδίθια ;- δηὰ 35. Π6 γχϑ Τρ} ἥσθη ]ν “ἢ 
τοοοϊνοα ὮὈγ “5 ϑδβοῃ, δῃᾷα Ὀγ "ὁ [ῃ6 οἰζγ, δῃα νγὰ8 Ὀσουρλ ἴῃ “7 ψὶ Ὁ} ἰοτο Πρ, δπά 
ΜΠ} ΒΠου Ωρ ; 3 ΓΠΘτθ ρου ἢ6 9 πψϑηΐ τὺ 18 ἕογοθ Ἰηΐο ῬΠΟ ποθ. Ὁ 

285. Αμάᾶ δὶ [ἢγθ6 γϑϑγ8 δ5 δἰζουαγα αβθοη βοηὺ Μδϑποίαιβ, {πΠ6 Ὀσίογθ-τα θη ]οπρα ὅ5 
᾿ ΘΙ ΠΠΟΠ Β ὈΓΟΙΠΘΓ, [0 ΟΔΥΤῪ ἢ [16 ΠΙΟΠΘΥ͂ υπίο {Π6 Κίηρ, δῃα ἰο Ὀγίηρ' [0 ἃ γθβ]ῦ πχθιηο- 

24 γἱδ]5 Θοποϑυηϊηρ᾽ δὁ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ΙηΔίϊαγ8. Βΐ 6, ἰηἰτοαιποίηρ Πἰτηβ6 17 ἰο τ06 Κίηρ,, δῃὰ 
δου γίηρ ἶπὶ τὶ {π6 πιΐθη οὗ οὔθ ἴῃ ρονγον,ὅ᾽ σοῦ ὑῃ6 ΠΙρῊ Γἴ ρυϊθϑιμοοα ἴον 88 

2ὅ Ὠϊτη56] ἢ, οἴου σ᾽ τοῦθ [μδὴ βου ὃψ ἴγθθ πυθπάγθα ἰβ]θηΐβ οὗ βῖϊῖνθσ. Απᾶ ὅδ ἢθ 
οϑὴ6 τ Ϊ(} (16 Κρ’ Β πηδηάαίθ, "Ὁ Ὀγηρίηρ “ ποιμὶπρ ποῦν (ἢ 6 Πρ ῥτἰθϑιῃοοά, θαὶ 

20 Βανίηρ (86 ἔιγυ “5 οὗ ἃ οὔθ] ὑγγϑηῦ, δῃα (86 τὰρϑ “ὃ οὗ ἃ βᾶναρθ θϑδβδί. Απαὰ “ “4680ῃ, 
Μ}10 Δα υπἀογπιηθά “δ Ὦϊ8 οὐνη Ὀτοίμογ, θϑίησ Ὁπαογιηϊηθα ὈΥ͂ ΒΟ ΠΟΥ, γγα8 ΟΟΙΩ- 

21 γΡ6]164 ἴο 66 “5 Ἰπίο 8 δσΟ ΤΥ οὗ {Π6 ΑἸηπλοηθ8. Απὰ ΜομοΪδυβ 5 ἱπἀθοὰ σού {86 
ΤᾺ]6 ; 5 Ὀυΐ οὗ 5 ΓΠ6 ΙΏΟΠΟΥ ὑπαὶ 6 μβδα ῥγομπλῖβθα πύο {Π|6 Κίπρ, ἢ6 μαῖα ποῃβ,Ὁ 
ΑἸ θαῖῦ ϑοβιγαίαβ {Π6 δρδγοῖ δὲ οὗὨἩ (6 οἰϊ8 46] ἀδιηδηᾶθα ὅ3 1; 0 ἀπΐο ᾿ΐπὶ ἈρΡΘΥ- 

28 ἰαἰποᾶ (Π6 ρσφιμοσίηρ οὗ [86 τλοπουβ. ὃ ὙΥ̓ΒΘΓΘΙΟΓΘ ΓΠ6Υ γγογ Ὀοίἢ 68116α θαἴοτο τ. 6 
29 Κίησ, Απᾶ δ Μομεΐδιιβ θέν ἢἷθ Ὀγούθον Τγβιμηδοιβ ἃ8 Γοργαβθηϊαίινε οὐ {π6 Πὶρἢ 

ῬΥοϑιοοά ; δὅ υὺ δ Θοδίταίαιβ ἰο 5 Οταῦθβ, γγῆο γγἃ8 ῬΌΨΘΓΩΟΣ οἵ δἴ (Π6 ΟΥΡγίδῃ8. 
80 Βαΐ πῆθη {Π|686 ἰἰπρ8 ἸΘΓΘ ἈτταηρΘα, ᾿ύ οατηθ ἴο ρ888 ἰμιδῦ ὑΠ6 0 δ᾽ οὗ Τάγβαβ δά 

ΜΆ4]]ὺβ δ᾽. τηλᾶάθ ἱπϑυγγθοιοη, Ὀθοαυ86 ὙΠ6Ὺ Βα Ὀδθη σίνθῃ Ὁ 88 ἃ ρσχϑβϑηΐ δ: ἴοὸ 1ἢ6 
81 Κίηρ᾿β οΘοπουδίηθ, Αηϑοο 8.53 ΤἬθη σδπγθ ὑπ Κίηρ ἴῃ 411 ἢδϑύθ ἴο ἄρρθβαβθ “' τηδύζουβ, 
82 Ἰοδυϊηρ Απαγοηϊοαβ, οη6 οὗ {Ππ086 δ΄ ἴῃ δι Δ ΟΥΥ, 88 ἢἷ8 τορτθβθηίϊδενθ δ Βα ὁ Μθῃθ- 

Ἰδ8 Βῃρροδίηρ (μδὺ 6 δᾶ ροίίθῃ ἃ ἔἈνου Ὁ]6 ορροτυπμιν, Ἶ 810016 οογίδίη γ6886]8 οὗ 

ὝοτΒ. 18, 19. --ἸΑ..Ὺ.: δον. 8. κζϑιηϑθ. 8 υκοα. 4 κορί. δ ογιῖίς δὰ. Φ Βοΐηρ. 7:ἐλΐϑ υπρτδοίουδ. 
δ ξροεΐδὶ πιοσδΟΉ ΒΟ  {πιᾶτα.. κ᾽ 6τ., τσλο τύέγε γεϊρίοις ανιδααβαάοῦς."" Το ατοοῖς ἰ6 θεωρούς, ἱ. ὁ6., δϑρεείαίογε. 8.66 Οὐηνι.). 
9 (Ετίεσϑοῖο τοοαῖνοα ὡς Ὀδίοτο ἀπό ἤτοσα 111. 19. 28. 44. δὅ. α].) 10 ἀσβοῦτη (10. 62. θέ. Βγτ., 8,300. 11 ψΒΙσα 
ὁνοῦ ἴῃΦ ὈΘΘΙΌΣΕ ἐλέγόο ἰὈουβἣς δύ ποὺ ἰο Ὀσείονν ὍΡΟΣ ἐδ δρβοσίδοθ, Ὀδοδιιδο 10 τγτῶδ ποὲ οοῃυοπίθη, Ὀπὲ ἔο Ὀ6 τοδοσυοᾶ 
(καταθέσθαι. ἸΏο ντῖϊοσς Ὠδὰ ἰπἰα τοσὰ ἰπ πϊηὰ, θη Ὧ6 Ὑτοῖθ ἄς αἱ ἐπὸ Ὀορίπηϊηξ οὗὨ 180 δοηΐθϑσιοθ, σϑίμοσ ἐμδὴ 
χρῆσθαι, οἱ Μψϊοῖ ὥς ΣΟΔΙΥ ἀοροη δ) ἴοσ οὐδὸς σμδσχοα. 

γον. 20, 21. ---Ἰδὰ Υ. : οἔ(διά. Μοτο ᾿ἰὐθτα} }γ, ΟΝ ἀοοοιμ 07)). 15 ττὯ8δ ἀρροϊηἰοὰ ἴἰο (οἵ. Οὐ»). Ἐτ᾽ἑκδοῦο δάορίδ 
ἔπεσε μὲν οὖν ἴτοτῃ 19, 62. (98., ἔπεσον) ; ἔπεσε δέ, 28. δδ. βγγ.; 621. γες.) ἔπεμψεν). 34 ἴο ἴδο τοδκίης οὗ κΑ}}}66, 
1 Νον. 16 ἴοτ. 11 (ΝΜ ΑΥρς., ἐπελτοπίχιηᾳ. 8.60 Οὐπηϊι.) οἵ. 18 Ῥιοϊοθι (ΒΕ τὶ έσβοῖο οὐἠίΐα, τὶδ 111. 19, 28. 44. 8δ. 
8).) ῬῃΠ οποίον. 19 πηάογαίδηἀϊπρ Εἰπ [Ῥ[ΟΙΘΙΥ) ποῖ ἰο 6 πὸ]}} οὐὕοοϊίοα (ἀλλότριον . . . . γεγονέναι) ἴο Ὠΐ5 (ἴοτ 
αὑτῶν οἵἉ (9 ἐεΖέ. γεο., Ἐτ᾽ἰκϑολο δορί αὐτοῦ ἔτοπι 111. 23. δὅ. 41.) 30 Ὀσου  ἀοα [07 (660 Οὐηι.) ἷδΦ. 381 ἩὙΠΟΣΘΌΡΟΩ. 
35 βοηἃ ἔτοσα ἐθῃ06. 

γος. 22. --5 Α. Υ.: πθοσο. 34 ΒΟΒΟΌΣΒΌΙΥ (Υ 286} τϑοοίτοα μεγαλομερῶς τοι ΠῚ. 19. 23. 44. δ]. ; ἐεχέ. γός., 
μεγαλοπρεπῶς). ο΄. 605 ἩἩ(Ετίέσθομο, νἱτὰ Κοὶὶ διὰ ατίπιμι, τοδὶ εἰσεδέχθη, Δ 111. 19. 44. δ2. ὅδ. 4]. ; ἐεχέ, 
γεε., εἰσπεπόρενται.) 18. στεαὶ δυουϊλίηκε. Ὁ ἀπά Β0 αἰϊογσνασὰ (εἶθ᾽ οὕτως -:Ξ " ἐωηι φωοη 7πείμηι ἐπ8εῖ,"} Οτίπλτ). 
8ὺ Ὠοσῦ υπἴο ΡΒΘΩηΪΟΘ (οπ κατεστρατοπέδευσεα, οἷ. [{]. 86). 
οι. 23, Ὧ4. --ἢ Α. Υ: οπιὶ 5 Απά. ἋΣ γρδῦ. 88 {ογοβαίά. 8δὲ ΔΑΓ (οἵ. τος. 1θ). 86 νὺξ λίγ ἰῃ υλἱπὰ οἵ 

οοτίδίη (ὑπομνηματισμοὺς τελέσοντα. ΤῺΦ (ΟΥ̓ΔῸΣ ἩοΓΙὰ ἰδ ἰο ὍΘ ἰδ ΚΘ ἴοΥ ὑπομνήματα, ΟΣ ὑπομνηματίσματα. Οτοίίι8 
Τοπογ8 ἸΩΡΙΌΡΟΣΙΥ ὈΥ ᾿ποπέία ζἀξετε). 86 δοίηρ ὑτουρδῖύ ἴ0 [80 ὈΥΟΒΘΏΟΘ οὗ (συσταθείς) . . . . 6. ΒΘ δὰ πιασηΐ- 
δοὰ λείπι ἴον ἐἢ)ὁ φσίογίομς Ρ ΘασδΩθο οὗ ἀΐδ βοῦσοσ (8600 Οὐη1.). 81 οηιδα χὰ. δ8 το. 

γάτα. 25, 28. -- 9. ἃΚ,,ΑὙ, : 80. 40 (1Δι., λαυὶπρ ἰαλεπ ἰλε τοψαὶ οοπιπιαπαὶς λα εαπιε.) 4 (φέρων.) 4 (θνμούς.) 
ὦ (δργάς.) «ΤΏοη. 4 Οἵ. τος. ἴ. 46 ΟΥ΄, Μεεῖπρ ισας ἀγίσεη αἰσαν. ΤῺΘ Το συνελαύνω ταοδῃ8 1{{., 0 ἀγίοθ 
ἐοφξείλεν. Βαὶ ΒοΙΘ [86 ῬτΤΟΡΟδι ἔομ Β66126 ἰ0 ὃὉθ ιϑοὰ 70 οι ρῃβδία. ΟἿ. τ. ὅ. 

οι. 27, 28. --1λ..: 8580. Μ. 45 (6 ῥΥἱποίρδι!ν (οἷ. τος. 10). 40 ας γῶν. δὺ ἔροῖὶκ Π0 κοοά οΣάοσ 2015 ἐξ (1 σοῆ- 
ον ἔτοοιυ. [1 ὲ., ἀε ὁγοωφὶ ποιλίπε ἱπίο ουάετ). δ1 γΌ]ΟΣ. δὲ ᾿φδι}]0 χγοαυϊτγοὰ. 88 ΘΏΒΙΟΙΩΝ (οὗ, ἰ. 86. ΕτίΣεο 9 
τοοοίνοα διαφόρων ἴγτοιῃ! Π1. 19, 28. 44. δδ. 8]. ; ἐεχί. τος., φόρων. ἸὮ6 ΖΟΣΤΠΟΡ ἰ8 δ'8ο ἑδυοσοὰ ὈΥ Θτίμητη δὰ Κο]). 

γετα. 29-31. --Β Α. Υ͂, : Νοῦν. δδ 'ῃ ΛίΣ οἱοδὰ ἴῃ ἔδο ὑσείοδιῃοοῦ 119. 62. 64. 98., ἱερωσύνης. Οἵ. γογ. 81]) δ6 ρῃᾷ, 
δ᾽ (εἰ τωρ] ἐπί) 856 ὙΤΏ119 [Ὠο86 ἐλίηηρε νότο ἰῃ ἀοίης (Υα]κ., “"' ἀωνι ἦε ἀρενεπῖμν."" Οτ., Τοιούτων δὲ συνεστηκότων ΞΞ 
Βαϊ νϑϑὴ δυο} ἐδίηκε δα ὈδοῺ Ὀτουρὰξ [0 ογάο 1), (867. 80 Χ741106. Φὸ ἐλεψ πότῳ κίτϑο (ἰπδυοδὰ οὗ δεδόσθαι, 111. 
44. 14. 106. 248. Οο. Α1ά. Ὦδγτὸ διδόσθαι, τ ϊοἢ τοῦ] ἐπι ρ} ἐπδὲ ἔῃ οἰ εἶοα δὰ τονο] δὰ οἱ ἐμ: τοοϑρέΐοιι οὗ ἴθ ποῦ οἵ 
ἴδιο ἔκεῖ οἰδθά). 53 οηεῖξξ 88 ἃ Ῥσθδθεῃῖ (ἐν δωροᾷ), 553 αἰΖὰ ΔΑ. Ὁ (ΟΥ. Δοί ἰχ. 11 1 ἴδ ἀτοοῖς, τότ καταστέλλῳ 
9 προὲ δα ἢθσθ.) ὅδ ἤδη. ὀὅὃδ [0χ Αἱς ἀδρυΐγ (οἷ, τοῦ. 29). 
γα Ὡ..--Ὅ Δ. .: Νον. 571 ρφοηγοηίοῃϊ ἐΐτηο. 



δ16 , ΤΗΒ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

δοϊ]ὰ ουὖ οὗ [88 ὕδιαρ!θ, δᾶ σᾷνο μθπὶ ὦ (0 Απατοηίσιβ, ἀπα μδᾶ βυοοροαθα ἴῃ 86} 15 
88 ΟΥΠΘΓΒ πῃ "5 Ἴγτιιθ δηᾶ [Π6 οἰὐὴθ8β σουσμᾶ δθουῦϊ. ᾿Ἀἀπᾶ Ομῖδβ οἡ ᾿ϑαγηίην οἵ 10 οὗ ἃ 

ΒΏΓΘΙΥ, ΓΟΡΙΟΥΘα ἢ]Πὶ ΒΏΔΓΡΙΥ, αἴνοσ ἢ6 π8α τὶ Πα ΓΆνγῃ ὁ ᾿ηἴο ἃ ΒΑ ΠΟΙΠΑΓΥ δἱ Πάρῆηα, 
94 τὉ 6. ὈΥ Απεοομα. ὙΒοσοίοσο Μίθποίδαβ, ἰδ κῖπρ Αηάτγομίουβ δρασί, ργαγοὰ 

ἀΐπιδ ἴο ροὺ ΟὨΪ88 ἱπίο δἷβ βδπᾶβ ; 5 πα ἢθ σϑτωθ ἰο Οη]88, αῃᾶ Ὀδίηρ ρμογβυδαθα ἰὸ 
1.86 ἦ ἀθοοὶ!, ρᾶγο ἀΐηι δ τρί Βαπᾶ τι ΟΔΙΒΒ; ὃ δπᾶ ἱμβοῦρἢ ἢ6 τῶβ ᾽ βυδβροοιοὰ 
ὄν λέπι, ψεὶ Ῥοσβαδα θα μ6 λὲπι ἴο οοσαρ Του ἔγομι 5 [16 βαποίυλΥ ; δηᾶ 12 ζουί 

δ8ὅ Βα ρυΐ δἷπη ουΐ οὗ {πΠ6 γᾶν 15 ψὶβουΐ τοραγὰ ἴον 18 Ἰυδι]ο6. ΕὌΣ Ὑ] ἢ 15 σλ86 ποὶ 
ΟἾΪΥ “06 νν8.᾽ θὰ ΙΏΒΏΥ 8180 Οὗ ΟΥΟΣ πδίίοηβ, πδα 17 Ἰπαϊρτιδιίίοη, 5 δηᾶ σσοσο ἀϊβοοι» 

86 ἰθφηϊοα οΥοσ “ 186 υπ͵]υϑὺ τηυτοΣ οὗ [86 τηδῃ. ᾿ἀπᾶ σῃθη [86 Κίηρ σαι Ό80 Κ 9 ἔτουι 
[86 ΡΙδϑθβ ἴῃ “3 ΟἸ]] οἷα, {86 “96 νγ8 (μδὺ ΟΓΘ ἴῃ {86 ΟΥ̓, 8116 4180 (Π6 σϑθίκβ, ἰῃ. 
ΘοΙηχηοη, μαἰθα {πΠ6 6Υ]] ἀ66,23 σομρ] απο Ὀθοδιβ Οηΐδ8 Βα Ὀθθὰ μυΐ ἰο ἀδδίὰ 

87 ὈΠ]υ801γ.3 ὙὙΠοτοΐογθ Ἀπ οομβ 88 ΠΘΑΓΟΠΥ ΒΟΙΤΥ, Δπα τηογϑὰ ἴο ΡἱΥ͂, δηὰ πορί, 
Ὀθοδυβθ οὗ {μ6 βου δα στθδΐ οοσγϑοίῃθββ οὗ οοπάυοί "' οἵ Βὲτη ὑμπδὺ νγδβ ἀθδά. 

88 Απὰ δοΐηρ ἰπῆδιηθα 35. τ] ΔΏΡΟΓ, Ζου ἢ ἢ6 ΓΟΟΚ ἀἸΔΥ ΑΠατομ οαΒ᾽ “5 ΡΌΓΡΪΟ, 
δπα τϑηΐ ΟΗ͂ λΐξ ο]οἴ 68, δπὰ Ἰθδαϊην πἷπὶ δρουῦ 7 (ΒτουρὮ (16 τγ0]6 ΟἸΕΥ͂ ππίο {Π6 
ΨΘΓΥ͂ ΡΪδοθ ὝΏΘΙΓΘ ἢ6 ΘΟ θα 5 ̓τρ᾽ ΘΥ ἀραϊπβί Ομπῖ88, (Π ΓΘ δον 55 ἢ6 {π6 Ὀ]οοά- 
βίδ ποα πσϑίο, ὑ86 1,ογὰ σοραυΐην αἷμα ἢ 6 ρα Πἰβῃπιθηῦ 6 ὅ' ἀδβογνρά. 

89 Βαΐ βἷποθ ΤΩ ΠΥ ἔθη} ]6 τοῦ ΘΓ 168 ὑγ σΘ ὅ5 σοταμἱ θα ἴῃ δ8. (ὴ6 ΟΥ̓ ὮΥ ΓΟΥδἰσαβ μα 
γε (ἢῃ6 οοπβθοηί οὗ Μομοδαξ, δμα 86 Ὀτυὶῦ ἐλόγθο γὰ8 βργϑδᾶὰ δργοβδα, [86 τωυ]ῦ- 
ἰχθ ρα βογθᾶ {πϑιλβοὶνθδ ἰορσϑίο ἀρσϑὶηβὺ 1 ΥΒΙ ΠΟΙ Π8, ΤΔΏΥ γ6586]85 οὗ ρΟ]α διᾶγ- 

40 ἴπρ' ὈΘΘῺ 55 ΔΙΤΟΔΑΥ͂ οΔγγ θα αυνυ. δ Απαὰ ὅ5 [ἢ ΘΟ ΡΘΟΡΪ6 σἰβίην, Ἶ δπα δοίησ 
Β]1οα τ ταρθ, Τυγϑιπηδο 8 δριηθα δρουΐ ἰἤγθθ ἱμουβδηὰ πιδῆ, ἀμ Ὀορδῃ ἤχει ἴὸ 
ΟΥ̓ΘΡ ν]Ἱ ΟΊ] Π06,88 ΟΠ6 ΑἸΓΑΠῈΒ ἢ Ὀοίηρ ΘΔ 6," ἃ πιαη ἴδ᾽ ΡΌΠΘ ἐπ γ6818, Ἀπ ΠῸ 1688 

41 4150 “1 ἐπ [01γ. Βα (ΠΟῪ Ββϑαοίηρ 8]80 “2 (ἢῃ6 8880} “5. οὗ 1 γβίτυδοῆτβ, βοσὴθ οἵ {Βθηὶ 
οδυρΐ βίοῃθβ, οὔδουβ οἱυὐβ, δπα Βομηθ ἴοοὸκ “' μὰπα ]5 οὗ ἀυδβί, (μαῦ νγγῶβ ποχὶ δἱ μαηὰ, 

42 δηα “Ὁ ολβὺ ἔδέηι 411 ὑοροίμον “' ἀροὴ [86 ραγίγ οἱ 1 γι μδομβ." ὙΒΘΓΘΌΥ κ᾽ τηδὴγ οἵ 
(μθῖὰ {ΠΟΥ πουπαᾶρα, ἀπ Βοπὴθ 8180 ὑΠΟῪ ϑίγιοκ ἢ ἰο (86 ρστουππῇ, Ὀὰΐ 4]] δ {Π6 7 
[ογοϑᾶ ἰο ἢθ6 ; δπᾶ {Π6 ὑβθίῃρ]β δ σοῦ 6. Εἰτηβοὶ (μ6 Υ δ Κ|]16ὰ θα6βῖ46 δ5 [6 ὑγδββΌΓΥ. 

48 Βυΐ οῃ δοοοιπίὶ οἵ δ΄ (Π686 »μαξέενα ὅδ ΤΠΘΙΓΘ τγἃ8 80: δοοαβδίίοη 14] ἃ ασαϊηβί δ Μρηθ- 
44 ἸαυβΒ. Απα δ΄ πθθὴ (86 Κίηρ οδηθ ἴο ΤΎΓΟΒ, [Πγ66 πηθὴ (Πδί ὑγογα βϑθηΐ Ὀγ (6 οουι- 
45 οἱ] δδ ρ]οδαθα {Π6 οδυβθ Ὀθίογθ πὰ ; Ὀυΐ Μοηθίδαβ, θοὶπρ᾽ ΔΙΓΟΔαΥ σομνυ]οίθα, 9 ῥσοτ- 

ἰδοᾶ Ῥιο θυ (86 δοη οὗ ΠΟΓΥΤΏΘΠ6Β τ Οἢ Ὁ ΤΩΟΠΘΥ͂, ἴο (Π6 οδῃηά ἐμαῦ ἢ6 τισὶ τίμα 
46 ονοῦ {Π6 Κίηρ. ὙΒΘγαΐοσα 55 ῬυΟ]θπαΥ ἰδ κίπρ' {86 Κίηρ 8146 ἰῃΐο ἃ οοσίδίῃ ρΆ]]ΘΓΥ, 
47 845 1ὕ ΘΙΘ ἴο ἴδ {Π6 αἷτ, Ὀγουρηῦ λέγηι ὕο Ὀ6 οὗἩ δποίμοῦ ταὶ, ΑἈπᾶ ψἘ:]6 35 Βα ἀΪϑ- 

γος. 82, 88. ---Δ Α. Υ. : δοπῖα Οὐ λει. Ὁ βοϊὴθ 6 80] [ηἴο (ἐτύγχανε πεπρακώς). 8. ὙΓΗΙ οἷ (ἅ ἰδ οτοϊἐδοὰ Ὁγ ΠΙ, 
δ. 71. 81.) . .«... ΚΩΘῊ (606 Οὐπι.). 4 ἢ9 Σορτουϑὰ ἀέῃι (9 ργορ. 8 παρήλεγχεν ἰΒ ἱπίσῃδίγο), δηὰ τ λάγονν ΕἰτηΘοΗ, 

γον. 84. --- δ παρεκάλει. 6 ἡ, 4.. ἴο ΚΙἼ)] ἷπι, σὰ [86 ψοσὰ τηϑδῃΐ ἴῃ Ἰαΐοῦ αγθεοῖκ. ΤΑ... : »ῖο Βοΐδξ ρμὲ:- 
διυδαοὰ ἐλεγεμπῖο, διὰ οομίηκ ἴο Ο. ἴῃ. 8 (Τεχέ. τες., καὶ δεξιὰς μεθ’ ὅρκων δούς. Ἐτ᾿ἐΣδοῦ 6 δἀορίδ ὁ’ ἤγζοζι ὨΘΟΣῚΥ δ} 
ἴδ Μ58.": καὶ δεξιασθεὶς μεθ’ ὅρκων δοὺς δεξιάν, τὶ ἢ [1.16 τεμι ἀοτίηρ,, σέ οἱ» ξαϊμίαίμς (ἀεεερέμ3), ἀεχέγανηι εατπ 7εραπιο 
ἀεαΐε5ει. ἸΤὨΏΪΐΒ ἴοτια οὗ ἔδο ἰαχὶ ἰ8 8120 δυρροτίοα ὈγΥ Οτίπι. Το ἰδίϊοσ, ΒονΘοΣ, νου ]ὰ ἠοίῃ μεθ᾽ ὅρκων τὶ! δεξιασ- 
θείς. Κ͵ΑΙῚ ἀοίοπάβ 16 ἐεχί. τες. πο ῬΙΌΓΔΙ δεξιάς ἰδ ΘΙΑΘΎΠΘΣΟ υκοὰ οὗ ΟὯ6 Ροόγέοῃ (χὶ. 26, χίΐ. 12: 1 ΜδοοἊ. χὶ. δῦ, 62), 
διὰ ἐδ οὐδὸς σοδάϊης αἷτοδ ΔῺ ὉπῚ508] τωϑδηΐηρ ἴ0 δεξιασθείς, ταϊρν ΘΘΕΙΥ ΠΑΥ͂Θ ΑΣ ΒΟ ἴσγομῃη ἃ οοσηθὶπδεϊου οὗ ἐνὸ 

τοράϊηκε, θ6 51.686 --- 7 ΟΥἸατη ̓ 5 τοπἀογίημ 18 δἀορίοά --- Ὀσ αὶ Σ 8 πππαίιγδὶ ὑπουχμὶ ἰπῖο ἴἢο ἴθχ.) 59 πόσο. 5 οἵ. 
11. γΒοσι. 12 ἢθ Βε ὮΡ (παρέκλεισαν ; ΟἶοΣ Οοἀά., κατέκλεισεν ; ΟἹὰ [Αἱ-, ρμεγενπῖξ; βγτ., ἐπδεν εεῖξ. ὅθ. Οοτι.). 
15 οἵ. 14 οὐκ αἱδεσθεὶς τὸ δίκαιον. 

ΨατΒ. 8, 86. --- 15. Α. Υ. : πὸ ψὨΙΟΏ. [16 (πο. 11 ἴοοὶ στοαδῖ. 18 (ἐδείναζον. ΤΏ τοτὺ ἐδ πδοὰ ἴῃ 6 θεῖο οὗ 
δεινῶς φέρειν) ἔ([ΠκΗνὉΑῳἁ᾿ἑ΄᾿ 00} ρτίοτοα 05. Ὁ 88 σοπὶθ δραίῃ. κι δθουΐ (κατά. ΟἿ. τος. 80). 525 δῃη ἀκ εεγίαϊπ ο7 (}6 
Οτϑοῖκ ἰΒδὲ δΌΒβοστοᾶ ἴδ ἔδοιί αο. ὃ Μθδ8 ἰδ νἱϊδοιΐ οδυ2ο (Ἰἰξ., ἐοπέγατν ἴ0 ἐτρεείαϊοἩ). 

ΨοΣ5. 81, 88. --- ΜΆΑΟΥ. : ΒοΌΟΣ διὰ τηοάσεί ὈΘΔΥΪΟΌΣ (560 (Ὁ)7.). 36 χίηπάϊοὰ. 35. Απήγοηίου Ἦϊ8. 31 λίκε. 
88 ἐλα!. 3ὺ Ὠδλὰ ςοτηχηϊ θὰ. δὺ (ἘῸΣ ἀπεκόσμησε, 19. 62. θά. ΑἸ]ά. ὅγτν., ἀπέκτεινε ; ΟἸὰ 14... ἡμδεῖ. ... σἱέα Ῥνίτασί. 
ΟἿ. Οὐπι.) 81 ουγβοὰ τυ σγάογοσ. Τμυα..... τουνδτάθα πἷπι ἷδ.. ... 88 Βο δὠρι, 

γοχα. 89, 40. ---2 Α. Υ.: ΝΟῪ ἩΠΘῊ ΤΩΔΗΥ βροτ  ]οσ686 (866 ΚΟ. 42) δὰ Ὀδθῃ. 86 ἴῃ (κατά. ΤῈ Ῥχζοοϑοὰβ Ἰσοστὸ δοϊὰ 
ἴω ἀἰδογοηΐϊ Ρ]δοθα). δ6 Ὀοΐῃχ. δὅδ (διαφέρεσθαι, τὸ "6 ὈΟΓΏΘ ΟΠ αἰ ἤοχοηῖ ΔΥ8.) 86 ὙΓΒοτοθιροει. 81 ( 
μένων, 5{ϊγγεά μΡ, ἐχεϊεα ᾿λοπὶ ] 617.) 86 (860 (Όπι.) 80 (28. οὐ ἀκ Ἰνράννον. Τηΐκ ποχὰ ἰδ τοδὰ δίοῃο Ὁ. ἔδο ἐε2Ά. 
χες. Οοὰά. 111. δὅ. 74. 106. 6ο. τοδὰ δὲ ἐδ Α.Υ͂., τ Βΐο ἢ, 89 [6 πβοζθ ὕπυδῃδ), ἰδ ΠΙἸΚΦΙῪ ἰο Ὅ0 ἴδ οοτεοοὶ τοδάϊοξ.) 
40 [δο Ἰοδάου. Ἃ41 οριῖδ δ180. 

Ψορ. 41-48. -- 9. Α. Υ.: ΤΟΥ [86 Ὲ δεοίηρ. 42 φιἰοπιρὲ (οζ. Υ. δ). 44 βοΙὴ9 οΟἷυδδ (ξύλον πάχη), οἔδιατα ἑδκίῃς. 
46 ογιὶίδ δὰ. {66 (φύρδην, τοϊχοάϊγ, ἰπ ἃ σοη ζαδθὰ τηλΔ8.) 47 πΡοῦ ἴ,. (εἰς τοὺς περὶ τὸν Α.), δοὰ ἔλιοδο δαὶ δοῖ Ὁροῦ 
ἐλέπ (ἴ[80 δἀά ἴοι ἰδ Τουπὰ ἰω 19. 28. 62. 64. θ8. ΑἸά.). 4. ΤῊ. Φ0 βοπιθ [ΠΟΥ Βίσζοκο. 89 δὴ 41} ογ τλφιν. 
δι Ὀμὲ αϑ 70, ἰμ6 οπύτοι. δὲ ἡίηι ἰὯ6Υ. δ θοίά68. δε ΟἹ. δὸ γῃαίίογς ἰλοξεῖοσθ. 88 ἐνέστῃ κρίσις 
πρός. 

ΨοΣ. 44-46. --- δ᾽ Α. Υ. : Νον. δ8 ἴτοτπι ἔμ δοῃδίο (οἵ. ἰ. 10). 80 ΠΟῪ οοπγυίοἐοὰ {11|.2 εἰλημμένος. 860 Οϑν.). 
80 (0 σίτε λΐγε ταῦσ ἢ, δ᾽ [7 ἀὸ ᾿νου]Ἱὰ μδο!γ [89 κίης ἰοισατάς ἠἀΐξηε 6, ἩΓβογϑοῦροῦ. 

γοΣ. 47. --- 55. Α. Υ. : ἸὨδουλθοῖ δαὶ. 



2 ΜΑΟΟΘΑΒΕΒΞΗ. δ11 

σμαγροᾶ Μϑμῃοὶδαβ ἴσοτα [86 δοσυβδῦϊοῃβ, γγ80 γχᾶϑ [861 σᾶυδθ οἵ 411} [86 πι!Βο!ο, 
[80 5 ῥΡοοΣ γιϑη, ὅι0, ἰἔ ὑπο γ δὰ ἰο]14 ἐλοὶγ σαμδε ϑυθὴ Ὀϑίοσο ὃ ϑουυ ΐδηβ, σου]Ἱᾶ 

48 ἴᾶνθ Ὀδθὴ αἰβοπαυροα 845" ἱπποοθηΐ, ἰἤθὶ 6 οοπαθιηποᾶ ἰὸ ἀθαίῃ. ΤΓΠογθίοσθ ὃ 
ἴΠ6 . ὑμαύ ργοβθουύθα δ {Π6 τρδίίον ἴοῦ {Π6 Οἰἐγ, δηα 20᾽ (86 ρθορὶθ, απαὰ 797 {π6 ΠΟΙΥ 

49 γβββ86]8, βυ θγοα ἔου 108 (86 7 αη͵αδὺ ρα πἰβμηθηί. Οὐ ψ ΒΟ δοοουπί ονθῃ ΤΎτίδηβ,ἢ 
τηονϑα νι δαίγοα οὗ {Π6"5 πιοκοα ἀθθά, ἀδίγαγϑα (068 δχρϑῆβθβ οὗ ἃ τῃηδρηϊβοθηίΐ 

δ0 Ὀυσΐα] ἴον (μ6πὶι. Βαὺ 19 1γουρὶ [16 οονθίουβηθ88 οὗ {π6πὶ (μαὺ γ6 76 'ῃ ρονγοῦ Μίϑῃθ- 
ἸΔὰ8 τϑιμηδίηθα ἴῃ οΥ̓ο6,}} ᾿πογϑαϑὶπρ' ἴῃ ὙΠΟ Θά 688,}2 ἀπά ργονὶπρ ϊπη861} 15 ἃ στοϑὶ 
ΓΑΙΟΣ ἴο ἢ8 [6]]οὁἿν οἰ 1Ζ6 8. 

αχα. 47, 48. ---1 Α. Υ.Ὄ : ποὐπὶιπειδηάίηκ δα. 
δ ΤΏ. 
Ἰ ἀϊὰ δοοι κι ΟΡ, 

3 δηᾷ ἐλοδα. 
8 ζο])ονγοὰ (γέ σδβολο βάορίδ προηγορήσαντες, ἔτοτα 111. 28. δῦ. 64. 98. 106. Α14. ; ἐοχέ. γόξς., προαγορεύ.). 

δ γο8 Ὀοΐοστο ἐδ6. 4 βῃου ἃ πάγοὸ ὈοΘ πἀρκοά. 

οι. 49, δ0. ---5.4. Υ. : ὙΒΟΓοίοσο ονϑα [Π6Υ οἵ ΤὙΤΌΒ. 9. ἐποῖ. 10 οουδοᾶ ἐπαπι 0 ὯΘ ΒΟΒΟΌΤΒΟΌΪΥ θυσία. Απάᾶ 
896.ἁἩ. 11 κεἰ ἴῃ δυύδοχίν (ἐπὶ τῆς ἀρχῆς. (ἴ. τοῦ. 10). 13 ὩΔ1ὁ06. 418 Βοΐηρ (καθεστώτς). 

ΟΕΒΑΡΤΕΒ ΙΥ. 

γεν. 98. ὋὉμοεθνής, Ο7 ἰδε δαπια παίϊοπ, ἴ. 6., ο] ἯοΥ. 11. Φοδα, ἴ86 ἔδίμοῦ οὗὕ ἘῸΡροϊθσαιδ. 
Ἰ8 σοπηετγθῃ. [Ὁ ἰβ8 1688 ὑχοβδάὰ, ἴῃ 6τᾺ] 
πιβδρθ, [δ ὁμόφυλος. ΟἿ γοτΣ.10 ; 8 Μδοα. Ιἰϊ. 2] ; 
Ῥοϊγῦ., χὶ. 19, 8. 

ΘΓ. ὅ. ΒοΙἢ πὰ ΘΠΘΡΆΙ δηᾶ ἰὼ Ῥαυ συ δ᾽, 
κοινῇ κατ᾽ ἰδίαν. ΤΠ οοπμποοίίοη οὗ ὕῃθ80 νγογὰβ 
Ἷ8 δδυῃάοίίς, δὰ (δ καί, οὗ 11. δηὰ οἴμον Μ58. 
δ Ὡοῦ τραυϊτοα, 
εν. 6. Το γοδϑυ]θ οὗ (8 ἀρρ681] οὐ Οηΐδ8 ἴο 

ἔπ Κίηρ δ΄ῖθὸ ποὺ ἴθγο τοοοσάθά. 86 τηδίοσ 
ΒΟΘΠΙΒ ἴ0 πᾶν ὈΘΘῺ ἱπιοιτυρίθα, Ὀοίοσθ 118 οοῃ- 
οἰπδίου, ΟΥ̓͂ ἰΠ0 ἀθαῦῃ οὗ ϑο)θιιουβ (γ6γβ. 7, 33). 
Οπΐδ8 ἀϊὰ ποῖ τοίπσγῃ ἴο Φογαβαίθ, Ὀθΐ 88 ΒΟῸἢ 
δίτοσ τηυτάθγοὰ ἴῃ ὈΆΡμη6, διὰ ϑίπιου ἤραγθθ ΠῸ 
ΏΟΓΘ ἴῃ [ἢ Ῥτγοβϑθηῦ ἢ 9[ΟΥΎ. 

γογ. 7. Μεταλλάσσειν τὸν βίον, ἱ. 6., ἴο αῖνο πρ 
[80 ΘΑΓΓΉΪΥ Ἰἰἔθ ἐπ ἐσολαποα ἔον 106 116 Ὀογοπά. 
Βοϊθαουθ ν͵ϑ πιυγάογοὰ Ὁγ Ηο]ϊοάογιβ, ἃ ἔδοεϊ 
ὙἘΙΟἢ δόθβ ἢοῦ ἰο ἢᾶνο ὈΘΘῺ Κηονσι ἰ0 [Π6 ττῖϊ- 
οΥ, οἴδοννδβο, ἡπάρίηρς ἔγομλ 18. 8118] ΘΟΌΣΒΟ, 6 
ΟΌΪὰ Πᾶνθ Νὴ ἀνθ δα ἴῦ. 

γεσ. 8. δα (Δ]οπῖβ Ψ6ΓΟ, ΡΓΟΌΔΟΪΥ, ϑ υτίδῃ. --- 
Βογὴθ οὗβοὸσ σόνϑῇμθ. Ηθ 860Π18 [0 Πη68: ΒΟΙΏΘ 
ΟὔοΓ ΓΔ Πδὺ ἔγοιι [Π6 ΤΥΘΆΒΊΓΟΒ Οὗ [Π6 τΘταρΪ6. 
Ἀροογάϊηρ ἴο 4 Μεος. ἰν. 17, ἰδ νγὰϑ 8,660 (Δἰϑηῖβ 
ἴδας ψΟΣΘ Ῥγοιίδοὰ ὈΥ “δϑοι, 8 πιϊϑίδκο ὑμδῦ 
τοὶρἢς ἤανα ὈΘΘῺ ΘΆΒΙΪΥ πηδάθ Γπχουσὴ [Π6 γοροῖϊ- 
τίοη οὗ ἃ ἤρτιγο. 

γεν. 9. ΤΠ βῦπῃδβ πιοπιϊοηθὰ δτὰ ἴοο στοδὺ ἴο 
ΔΙ]ον υ8 ὕ0 ΒΌΡΡΟΒΘ ὕδμαῦ δ ΥὙΘΑΡΙΥ ῥδΥτηθηῦ ἰβ τθ- 
ἴοιτοὰ ἴοό. 80 Κοίϊ δρείηβι Οτίπιπι. --- Διὰ τῆς 
ἐξουσίας αὐτοῦ (ἴον αὑτοῦ), ἐλγοισὴ ἠϊδ οἱσπ Ροισεγτ, 
ἷ. 6., ΩΓ λὶβ οἵσπ τίσηϊ, νἰθμους [ἢ ποοθβϑι οὗ 
ὁοηξεγτίηρ τ ἢ 186 «96 νν 15} Δα που 68 ἀρουῦ ἰδ. --α 
Ἐφηβίαν, οἵ 6 Μ88., ασε 977 γοιἦ, ἰΒ ἀοι θΈ]688 τὸ 
Ὅ6 Ἑοἰδηροά, νῖτὰ ατοείαβ, ὑοὸ ἐφηβεῖον, ἃ ῬΙδο6 οὗ 
Θχδγοίβθ ἴοσ Ὑουΐῃ. ἢ ἔογςοο οὗ αὐτῷ (ἴον αὑτῷ, 
εἴ. Ίμοτ, Ρ. 151 ζ.) ἰ8 7ῶγ ἀἰβ οἱση ρυγροβες, ΜΌΝ 
(6 ῥγϊνιορο οὗ ρμπειΐπρ 16 ἴο βασι 808 885 ἢθ 
ΡΙοαβοά. 6 ζο]ονίηρ οἰδῦδο, τούς ἐν Ἱἱεροσολύ- 
μοις ᾿Αντιοχεῖς ἀναγράψαι, 1Β ἀ ΠἔοτΟ ΠΕ ἱμνογργοῖθα. 
Βαϊ ἰζ βεθ 8 Ὀθδῖ, υἱοὶ τοῦ οΥἰεἰσβ, ἴο πηᾶῖκθ '᾽Αν- 
τιοχεῖς ἴΠ6 δοοιιββίϊνθ ἰῃ [ἢ 6 ργϑαϊοδῖθ, δῃὰ [γ8}8- 
ἰαῖθ 148 αὔῦὔονθ.0 Ὑδθ0 οχργοδϑίοη “ Ὅοθα ἴῃ Φοσζιβδ- 
16πὶ" 18 πηθϑδῃϊ, ΔΡρΡΑΓγΘΏΌ, ἴο ἀϊβεϊπσ αἴθ το ἰῃ- 
δαδίτδηῦβ οὗ ἐἢ6 οΟἰΥ ἔτοπι ὕπ6 ὅονγβ οὗ ἔῃ ἀΐϑροτ- 
δἷοῃ. Ομθ οὗ (πὸ οἰίοξ μγίν!οσθϑ νηοῦ Ψάϑοη 
ὙΟῸΝΙ] ὍΘ 80]6 ἴο σοἕοΣ ψἱτἢ [6 εἷν!} τίσ ῃϊ8 οὗ 
Δ Απιϊοςίαη, που ]ὰ θὲ ὑΠδιὶ οὗ ρμδειυϊεὶραιίηρ, Οἢ 
Θ4ΠΑ] ἰογπιϑ, ἰη [Π6 ατγθοίΐβη ρϑιηθ8. 

γοσ. 10. Βυ]6, ἀρχῆς. ἴτ τοΐίϑγβ ἴο ἴθ οβῆοθ 
οὗ "ἰσ ῥγίοθε, το δὲ Ὁῃ8 ἐἰπλθ γγχαϑ δὴ οδῆοθ οὗ 
ξιοδῖ ρο ἰοαὶ β᾽ χη οδηοθ. ᾿: 

ΟΕ 1 Μδος. νἱϊϊ. 17 ὅ, Τὸ να Επροϊθηχαβ ὙΠῸ 
τηδΔά 6 8 Θμλθα 9886, δηὰ ποῖ οδη, 848 Κθθι] βὰ- 

86 (ὲεὲ Αροΐ. ἀ. Α. Τ', Ἰιοῖρε., 1852, ρΡ. 74). 
6 Ψ8ἃ8 δοοοπηιρϑηϊθαὰ ὁ ὑἢ]8 ϑγγαη ἃ ὈΥ «4801, 

βοη οὗ ΕἸΘΆΣΖΟΣ. --- σονογητηθηῖβ (Α. Υ΄᾽.), πολιτείας. 
Πδίθος, οἱυϊέ ροἰϊϊν. Π6 νον τοΐοσβ ἢγθι ἴὸ [0 
τοϊδιίίου ἱπ πο ἢ ἃ οἰδίσθη δίϑπβ ἴο (Π6 βίβδίθ, 
οἰϊξεπελὶρ (Ἠδτοά. ἰχ. 84); (2) ἴο 86 118 δπὰ Ὀιυι8ὶ- 
ὯΘΒ8 οὗ ἃ διδίθδβιηδῃ, πὰ 80 σοσεγηπιδηΐ αὐπιϊηϊδίτα- 
ἐΐοπ, ἃΒ. σίνθῃ ὉΥ ἴδ Α. Υ,. ; δπὰ (8) οἱυΐΐ ροϊϊίῳ, 
(λό ἀπάϊ νὴ ΟΥ̓ α εἰαίε, ἩἘϊο θοθ8 ἴο ὕὉ6 τὴ 
τηϑδηΐης ἰπίοηἀ θα ἢ6ΤΘ. 

νον. 12. ὕῪωάδον {μὸ οἰξαδοὶ (τὴν ἀκρόπολιν). 
Ης βουρδῦ ὑο ὑτίηρ ἱπῖο οοηϊθηηρῦ τἴΠ6 ρ͵θοθ Π6]4 
ἴῃ 80 ργθδῦ ΓΘνυΘγΘΏΟΘ ΟΥ̓ [Π6 6 008. --  ΏΔΟΥ ἃ μϑῦ, 
ὑπὸ πέτασον. ΤΠ6 πὶ ΠΟΙΘ τηϑθϑηΐ ἯΔ8 ἴΠ6 80- 
σα] ρα “ ἢδὺ οὗ Ηδυτηοθ,᾽ [86 ραΐγοῃ οὗ [0 ργιμηδ- 
Β' τ, ὙΠΟ ἢ τναϑ ργονϊ θὰ τὶ ἢ ἃ Ὀγοδαὰ Ὀγίπὶ ἔοὸσ 
Ῥγοϊθοςίοι δρδαῖὶπϑὲὶ βιῃ δηὰ σαΐῃ ἀυγίηρ ΘΧΘΊΣοΐδα. 
10 νγᾶβ ἃ βίρῃη οὗ βυ υ]θϑοιίου ἕο Οαγθοὶς ουβίομϑ ἴο 
ὙΘΑΓ 8ιιοἢ ἃ αὶ. πϑϑπλθο 88 ὑπὸ ρτοοθαϊηρ ὑπο- 
τάσσων ἰδ ΜΑΒπΟΩρ ἰη (οἀ. 238. ἀπά ὑπὸ πότασον 15 
Ὡοῦ ἤουππά ἴῃ Οὐοἀ. 98., ἰὺ ν 848 σοπη͵θοξαγοα ἈΥ͂ 
ΒΘΟΒΙΘΌΒηοΥ (16Σ., 8. υ.}, [δὺ ΓΘ ΟΥΠΊΟΣ νΟΤα φοὲ 
ἰηῖο (Π6 δχῦ εὨτοῦρ ἢ τηΐϊδῖδκο, Ὀθίησ πιδὰθ Ὁρ 
ἔγομι Π6 οὔποτ ἴνο ᾿νοσβ, δοοοσάϊηρ ὕ0 τ Βίο ἢ (ἢΘ 
τοπάογίηρ που]ὰ Ὀ6 ἀπά ὀγοισὴξ ἰλότα ἀπάον' α δαί, 
'. 6.. Βυ )]6οὐθα 6 ἴο Οτθοίΐίδη ουβίοπιθ. Βαΐ [86 
Βυσῖδο δα Π6 ἔογπιοῦ ννοσὰ γϑδάϊηρ : “ χσυῤ)εοὶέ εἐ 
διιδ πιδηδιγαπι ἰγααιπὶϊ,᾽ διὰ ἴῃ γ6 18 11011|0 ἀουὲ οὗ 
ἴι8 βανίηρ' δὰ 8 ρῖδοθ ἱπ [ἢ οὐρίπαὶ. Τὴ Ὀθδβὲ 
τοοθηῦ οΓιὺς8 ἐν ἰὰ ὑπὸ πέτασον ἱτατηθά 'Δι0}ν ἀ9- 
ρϑπάθηϊ οπ ὑποτάσσων, ἃ8 δΔΌΟΥΘ, ΜὨΪΘΟἢ 18 ζΎΔΙλ- 
ΤΩ Δ ΌΪΟΔΙΪΥ ἴο 6 ρτοΐοσγοα. 

ον. 14. Βορτοδβοιίδιίοα. Το ατθοῖς τογὰ ἰδ 
χορηγία, δῃὰ ἴἰ τοΐοτγϑ οΥἰ σἴΏΔ}} ἴο ΓΠ6 Γαρτθβοαΐδ- 
ΠΟΙ Οὗ ἃ σΠοῖν ; [Π6 ἢ ἴ0 8ΠΥ Β τη] αν ΓΟΡΓΘΒΘΠΙΔΌΟΙι. 
- Τότ οου]Ἱὰ μβαραϊν ὉΘ χίνϑῃ 8 τηοτθ νἱνἱα ρἱοῦατο 
οὗ ἴθ ἰπίθηβο ἰπίοσθαος δηὰ ἰβδϑοϊηδιίοι Ἡ ο ἢ 66 Ὼ- 
τοῦθ ἐπ (ἢθ86 Ογοείΐίδη ζϑηιθ8 {80 ἰΒ ὮΘΓΘ ἔοππα. --- 
Το αἰδοια ἰδ θὰ ΒΟΟΣ δ ΠῚ6 ἕο οἷν αυοὶϊς. 48 
[ἢ6 ἰδῆ ἱπάϊςδῖθβ, ἰῦ τγτῶδ οἰγοῦ]δύ ἴῃ ἴοστη. Ιξ 
ΔΒ Ππιλθ βἜΠΟΘΓΔΙΥ Οὗ πηοῖδ]ὶ δηὰ 838 οἴΐζοῃ οὗ 
ατοδὶ νοΐσιῖ. ὙΠΟΣΘ δθ6π|8 [0 ἰᾶνθ Ὀθθὴ δοπ)Ὁ 
δῖ η8)] σίνθῃ ἔογ [ἢ ὑορίμηΐηρ οὗ [{π689 ρᾳ ]Ϊς οο0Π- 
[6818 οὗ Βιγθηρ δηὰ βΚὶ}}. 

γον. 15. Αποϑαῖσζαὶ Βοθοσθ. ΖΒ ῬΓΟΟΕΗΥ͂ 
τϑίδγϑ ἴὸ ἐμοῖν ἀϊζηΐ 88 τη οθοδϑῃ ρϑορὶο οὗ ; 
Δηα, 85 {πΠ6 οοηΐοχὲ νου ]ὰ ̓ θδὰ 8 ἴ0 δύ ρροδο, 08ρ6- 
οἶδ }}γγ ἴο τ1Π6 οἢῆοοθ οὗ ῥυίθδῖ, οἱ δῦ, 8π4 βεσίθε, 88 
611 88 ἴο [86 ΣΟΤΑΓὰΒ ἸῺ ΖΈΠΘΓΆ] οὗ οὐθάϊΐθηοθ ἴ0 
[86 ΔΚ. --- 6 ατϑοίδῃ ἀϊδιημοίίουθ. ΤῈ Δ]]» 



δ18 ΤΗΕῈ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

Βἷοῃ δ ἴὸ [6 νϑΓΪΟῸΒ ΣΟ ΆΤΒ δηα ὈΣΊΖΘΒ, ν ἢἰο ἢ 
ὝΘΙΘ σου Ἴογγεά ἴῃ ςοημθοίίοη ν᾿ ἢ [6 Δ] οι ἀπά 
ΟΥΘΥ ΠσΟὨΐΘοΒῦΒ, 8ἃ8 880 ἴο ἴΠ0 εἶνὶ] δῃηὰ τ] ΆΥΥ 
ΟΠο68 ἴῃ {Πποῖν ῥ᾽. 

γογ. 18. Ἐν ΟΣΥ ΗΝ γϑαρῦ. ΤΉΘΥ ΓΟΆ]]Υ ἴΟΟΚ 
ῬΊδεθ ἝΥ̓ΘΡῪ ἔουτίἢ γϑασ, ἰκθ ἴπ6 ΟἸ γιηρὶο σ8Π168, 
οὗ ποῖ ΓΠΘΥ ΘΓΘ ἃ ῬΡΓΟΌΩΌ]6 ᾿πιϊ τα ΐοι ; Ὀαϊ ἴὺ 18 
βαϊά ἴο ανθ Ὀθθὴ ϑύθτυ ΗΠ γρᾶγ, Ὀθόϑυϑθ ὈΟΐἢ 
[Π6 ΥΕΘΔΥΒ ἴῃ Ὑ ΠΙΟΝ ὕΠ6 ρΆΤΩ6Β ἴοοῖκ οἶδ 8.6 ἰῃ- 
εἰυάοά. --- ἘτΠ ΖΔ 6. ψου]ὰ ἱπβοσῖ, νυῖτ (οα. 11]., 
διηὰ ΟΥΠΟΙ ΒΌ ΠΟΥ ΘΒ, 88 ἀῦονο, ὡς Ὀοΐογο ἀπό, “88 
ἔγογῃ ΦοΓΌΒΆ] 6 π,᾽ ἱ. 6., 88. ταργοβοηςαίνοβ οὗ δογυ- 
ΒΆΪΘΤΩ, ἈΠ ΠΟΌΡὮ γοα] ΑἸ] ΘΟ αηα. Βυΐ (Π6 δα] 
Βῆοννβ ὑδαΐ ΠΟΥ Μ6ΙΘ δοῖθ8}]ν ἔδὶγ ΓΟΡΓΟΒΟ ΓΔ ΌΙν ΕΒ 
οὗ Φεγυβη]οπι. ὙΠοΙΡ σομδοίθοθθ σου] ποῖ 4] ΟὟ 
ἴποπι, δἰ υπουρὴ ἴποῪ παὰ Ὀοσοῖηθ ἰῃ ᾿ποδῦ Τθ- 
ΒρΘΟΐῖδ, Δ8 1ὖ νου] Βθϑῃ, ῬΠΡῸΥ τβογοῦμ ἢν ΗΘ]- 
Ἰοηἶζοα, ἴο ρῸ 88 [ΔΓ 848 ὅδβοῦ ἢδεὶ οχροοίρα δηὰ 
ἀοδίχοα. Τῆθ ὡς ἰβ ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἃ σΟΥΤ ΟΊ Οἢ ΕἸ ῸΤ ἃ 
Ἰαῖδν μαπά. 

γεσ. 15. Μοδδβουίοσβ, θεωρούς. Τὸ ποσὰ 
ΤΊΘΔΏΒ βϑροοίαίογβ. Τὰ ἰβ υβρᾶ ἴῃ 106 ΟἸΔΒΒ1. 5. 85 χο- 
ξουυίηρ ἴ0 ΔΠΥ ΟἿΘ ὙὯΟ ἴσχδυθὶβ ἴου [Ὧ6 88Κ6 οὗ οὔ- 
ΒΟΙΎΪΏΡ ΤΏ δῃὰ ΓΠίηρ8, πὰ ἴο 85 81} ὈΆΒΒΔΟΟΣ 
δοηζ ἴο σοΠ8}}Ὁ 8η ΟΥδΟΪ6, ΟΥ̓ 10 ργοβοηΐ βοῖηθ ρὶἶι 
δὺ 106 ρῃ]ς σάπλοβ. ΤΠ ΑἸ] ΘΔ η5 Βοπῦ θεωροί ἴΟ 
10 Π6ΙρΡ]ς δειεῖο, δΔηὰ τὸ [06 ἔοιιῦ γστοϑῖ Ἡ δ δηΐς 
ΦἈΠ168. --- ὍἘΟ 616 Ασι οομίδηα. ὙΠΟΥ ἡ 6ΓῸ, ἵδ 
που]ὰ 566 πὶ, ΒΙ ΠΙΡΙΥ ῬΘΓΟΠΒ ὙΠῸ ἢδὰ τεοοὶνοα τῃ6 
τῖρἢι οὗἉ οἰὈἸΖΟΏΒΕΙΡ 848 Αμτοο δ ηΒ, Οὔ ΒΟΥ θ6 ὑπο 
αὔλ]πη8 οὗ οοπδοίθῃςθ ἰουοῃπρ ὕΠπ6 σίέιθ ἴο Ηδτγοῦ- 
1658 ψουὰ θ6 ἀἰ δου] ἴο ΘΧΡΙΔίη. --- ΤΣΘΘ Βυπάγοα 
ἄσϑοβσωδθ. 1) δΏΣΩ ͵8 80 ΒΠ|8]], 1688 τη8 ΒΗ͂Υ 
ἀΟἸ]ΑΣϑ, ὑπδὺ 8. οογγθοϊίου ἕο 8.300 Π88 οἵδρὶ ᾿ἰηἴο 
ΒΟΙὴ6 οὗ [πΠ6 Μ55., 88 8160 ἰεἴο ἴῃ ϑ'γσχίδο γϑγβίοῃ. 
10 18. Ροββὶ Ὁ]6 τπᾶὺ [886 Αἰΐίς ἀγδοππια 18. τηϑϑηῦ, 
Ὑ ΠΙΘἢ ν δὲ οὗ ἃ Βοπι ον δῦ Πρ ΠΟΥ να]υθ. ΤῊ Ατιῖς 
οοἷἢ τψοϊρῃοά 66 ργταΐμδ ἴσου, ὑπ Ῥμορηϊοῖϊαη, 58ὲ 
ταῖηδ, βηα ὕπ6 Ριοϊοιηδὶς, 55 σγαΐηβ. --- ΒΟ σ 18.096 
οὗ Ἡδγο]Θθ5, ἱ. 6., [ἢ ἔοδεῖναὶ οὗ Βογει] 65 πῃ] ἢ 
ΜῈῺΒ ἙρΙΟυΣδιθα ἴῃ σΟπηθαιοη ὙΠ 686 ΨΆΓΏΘΒ, 
ΔΑ ν͵88 αὐϊοπάρα τ ἱ}} 580 γ Ε 68 το {Π|}8 ἤΘΤΟ. 

ον. 206. ΤὨθ τοδάϊιρ ἔπεσεν ἴοτ ἔπεμψεν ΒΕΟΙῚΒ 
ἴο 6 ΟἸΟΑΓΥ τεαυϊγοά. ΤῈ οχργοβέϊοη πέπτειν 
εἴς τι το }8 (0 7}αἰἐ ἰηίο απ τεπαΐη ἴπ α ἰλῖπο, ὨΘΏσΘ 
ἕο δείοπρ ἰο {ϊ, ἰο δὲ πιφαπί 7ὺΓ 11. 

ον. 21. (δοι) οὗὁ Μουθείμουβ. ΤΠ 18 βαϊα 
ἴο ἀἰποπρα ἢ Ὠἶπὶ ἔσοτα δηοῦῃοσ ΑΡο  ] μι, τΠ6 
80η οὗ Τ ὭΓδιροιβ (1ἰ]. 5, 7 ; ἦν. 4). ΟἿ, αἶδοὸ 1ἶν., ΧἸΝ. 
6. --- σοτομδίίου, πρωτοκλισίᾳ. ΤῊθΘ ποτὰ ᾿8 υϑοὰ 
ἱη Μαῖι. χα. 6, ἴῃ ὉΠ6 Β6 86 οὗὨ ἐλά ἩΡρογιποβί βεαὶ 
αἱ ἰαδίε. ΤῊ ἐγβηβίϊίοι ἔγοπι {πιὶ8 τηθϑιΐτι, Ὑ ΠΙ Οἢ 
288 [106 ΙΠΟΣΤΘ ΟΟΙΏΊΟΠ ΟΙὨΘ, ἴο ἐπδὺ οὗ ἐδ Μγεὶ 
»ίαςε οπ ἰλε ἰΐτοπε, οὐ 6 επιλγοπῖπο οὗ α Κίπρ, ννἃ8 
Υ̓ΘΙΥῪ ΘΔΒΥ, δῃα ἰὖ ἴ5 ΚΟΙγ ὉΠδῦ δας ἢ ἰν [8 τη δη] Πρ; 
Π6ΓΘ, 88 [ἢ͵8 ουθῃΐ τη δῦ ἢανθ ἔβα οΪ806 δὺ δῦουϊ 
ὯΔ Ῥσχϑβϑηῖῦ τὴ. [Ὁ τηΐν ῦ Τηθ Δ 8180, α τοδα ϊπῸ 

δρίϊυαί. ΤΑΛΛΠΟΥ τοϑὰ πρωτοκλήσια δηὰ ΓΑ 8] Αἰοα 
Υ, ἐεγδϑίοη Πεϊολδίασ, Π͵δὲ ἱπιρετίαὶ αἰεί. ῬΆΠο- 

ΤΠΘΌΟΓ δαβιιτηθα ὑῃ6 μονθυπηιοπῦ ἴῃ ἴΠ6 ἔουσίοθητῃ 
Υϑαν οὗ πἰβ ρὲ (Β. α. 173), πανὶ πρ θθθη ρχανίουβὶν 
ὍΠΟΥ τ[ὴ6 συνά δη8 8} οὗ Ὠΐδ πηοῦθον ΟἸΘΟρδΙσΆ, 
Βἰδϑίθν οὗ Απυϊοοῃυ8 ἘΡΊρμδΠ68Β, ἀπά δέου 6 Γ ἀϑαῦ, 
οὗ Ευϊαυθ δηὰ 1,6} 2618. --- ΤΌΟΙΚ ὉΒουρμῦ ζὸΣ Ἠΐ6 
ΟἼΤῺ δαΐίοὺν. δ ργονίἀδὰ ἴον ἴΠ6 βαίεςυ οὗ ἢΐτ- 
8611 δῃὰ Κίπράοτῃ ὈΥ ρμαϊίηρ ὉΠ ρ 8 1π τϑϑ ἴηθεθ 
ἴον Ὠοϑυ  ἐτἶ68 οα ὑπ6 ρατῦ οὗ Ῥιοίθμαυ ῬὨϊοπιθίοτ. 
ΤῊΪΒ Ἐρνρυίδα Κίηρ Πα {πὲ ἀδβίρῃ ἴο νη Ὁδοκ 
ΟαἸοβυσια, Ὑυ ἢ] ἢ δὰ θθ6η γι δῖθ ἔτοπὶ Εστρι 
Υ Απποομι8 111., 88. τῸῚ1 88 ἴο οὐταὶῃ ῬΟΘΒΘΒΕΊΟη 
οἵ Ῥῃαηίςϊα δηὰ Ῥα]οδιίμθ. Απτοο 8, πα ΓΑ Υ, 
ποηΐ ἤγδβι ἴὸ [6 ἱτηρογτίδης ἤτρου οὗ Φορρβ, ἴο 
866 ὑπδὺ ἴῦ γὰ8 ρα ἰῃ ἃ οοηάίτίοι οὗ ἀθδἔθηδο, δὰ 
ἔτοται ὕὮΘΠ6Θ [0 ἀδιτβαιον, 

γοσ. 338. ΤΏσΟΘ Ὑϑᾶσβ δἰγοσυγωσαᾶ, ὨΔπνοΪν, 
ἔτοπι ἴδο Ὀορίπηΐηρ οὗ ψα 90} 5 ὨΙΡῊ ῥυγιεϑιποοά, Β. 
ο. 174.--|:7].-- Ἰϑποῖδυβ. Αοοογαϊΐπρ' ὕο δοβερῆπδ 
(Α4πιΐρ., χὶϊ. 5, 8 1; οὗ, χν. 8, δ 1; χιχ. 6, ὃ 3), ἢ 
88 [ἢ 6 ὈΓΟΙΓΠΟΥ οὗ ὥζαδοπ. Βαϊ ΟἿΌΣ ΌὈΟΟΚ βδθιηβ δ 
{π|6 ροϊῃϊ ἴο Ὀθ ΤΟἸΘΓΆΌΪΥ ἐτυσινοσίῃγ. ΟἿ. Βεμῦγον, 
ἸΝευϊοεί. Ζεϊφοξελίοδίε, Ρ. 15. 

γεν. 24. Τῷ προσώπῳ τῆς ἐξουσίας ΞΞ ιοἱϊὰ λα 
αρρδαΥαποα ΟἹ Ροισεν, ἰ. 6., ΝΠ τἢ0 πη ΐθ οὗ ΟΠ6 
ψΠο0 δὰ ργοιῖ ἰηἤποηοο. Τ8ὸ ἰκΐηρ ἔε!ς ἤδιϊογοὰ 
ΌΥ [76 δἰὐθηϊίοηδ οὗ βι.}} ἃ τηδῃ. --- θο, κατήν»- 
τησε.ς ὕδοά τῃ8 ὑγδηβι ΝΟΥ, ἴδ 8 βδὶ ἃ, ΟἿΪῪ 
ΠοΣΘ. 

ψεγ. 25. ΤῺ ΧΣΥ .. .. ἴπ6 ζσϑᾶϑ, θυμοὺν 
κρο ὖ ΤῊ ΤΟΥΤΊΘΓ ποΙὰ 15 866 ἴῃ ΕΪΔΙΟ, 
ΤὨπογά! 65, πὰ 1Π6 δῖον αὐθοκ, ψ] οἷν, ἴοσ [ἢ9 
ΘΠ Πτίοη οὗ τυϑῦ ἀπὰ οχοϊεσηθοξ οἵ βρίτὴϊ ἢ 
βθῃοσαὶ. [Ιἰ ἰ8 πδοὰ τυῖτῇ ἴῃ Ποτα. 1. 8; ΕρΗ. 
ἵν. 831; Οοἱ. 11. 8; πον. χυ). 19. ΤῊΘ ἴοττηοῦ ποσὰ 
ἀοηοῖθβ ἴπὸ ἰηναγὰ ϑχοὶϊϊοηθηῦ, [ἢ6 βοοουὰ τἢ6 
ουνιναγὰ πιδηϊ δδιδίίοῃ οὗ ἰδ. ΟἿ. Οτγριηοτβ κχ., 
δι υ. 

γεν. 39. Βοπίχαϊ)8β 88 βιυπΠ]οη θα δεΐοσε ἔῃ 9 
Κίῃγ, Ὀδοδῦδο μ6 δὰ ποῦ σοπῃρο θὰ ΜομοΪδαβ ἴο 

ΑΥ̓͂ ἴΠ6 ΤΩὩΟΠΘΥ͂. --- ΘΟΨΘΙΏΟΣ ΟΥἩὨ [9 ΟΥ̓ΡΙΔΗ8. 
ἈΒΙΔΌΟἢ 88 ΟὙΡΓῸΒ δὖ [ἢ]8 {{π|6 γγ8ἃ8 ηοΐ 1 [Β6 

Βθεβίοῃ οὗ ΑἸΠΟσἢυ8, ἰδ 8. πουσ ιν ὉΠδ0 (Ὠϊς τηθδὶ 
τθϑῃ ἴπδὺ Οτγαῖοβ πδα 66) δὖ 80 ΘΆΥ] θοῦ ρογὶ οά, 
ΟΥ ὈΘοδΙῺΘ δῦ ἃ ᾿δίδυ ρου οα ρΌνΟΥΠΟΥ οὗ {15 ἰ5]- 
αθᾶ. Μεμοῖδυδ γοϊισγηθὰ [0 Ψογυβα θη) δἰ ἃ 
Βῃηοτί {{Π|6, 85 1 ΔΡΡΘΆΓΒ ἰΑΐον ἰῃ Π6 ΕἸ ΒΙΟΤΥ, διὰ 
Γοδυτηθα (Π6 ἀπ|165 οὗ ἢΐβ οΟΥ̓ΘΘ. Ηδ Β66Π}8 ποῖ [0 
ἢδνθ βεθὴ Αηθοοπαβ, θὰῖ ΟὨΪΥ ΠἷΒ ΓΟργοβοηίδεῖνο 
Δπάτγοπίςιϑ. ΑἸ ἰτ 15 ρσοῦβ]6 ὑπδὲ ἢ ἱπάυςοὰ 
μἷπὰ ὑΠσουρ Ὀτγίθεβ ἴο ἐδρουβα ἢΪβ8 σβίδβο, ΟΥ̓ ῃ ἴο 
1ῃ6 οχίθηῦ οὗ ρμυϊεῖης ἴο ἀρδίῃ [6 ἔοττῃον δἰρὶ 
ρυΐθβιὶ, Οπἶδλβ. 

γογ. 80. Μ͵α]1υ5. Α οἷν οὗ ΟἸ]ΠἸοἶα, οὐ ἴπΠ6 Μοΐξ 
ΤΟΡΓΆΠΟΔΏ, δὶ [6 πιοῦυτἢ οὗ πΠ6 ῬΥΓΘΙΊΌΒ, δθουῦΐ 
βόε τῇ 68 ἔγοπὶ ΤΆΤΒΙΒ. --- Αδ 8 Ῥχϑϑϑηΐῦ, ἐν δω- 
ρεᾷ. 1λῦ. ἐπ τλε παίιγο ὁ7 α φίὶ, οἴ. 1 ΟΟΥ. 11. 7, ἐν μυσ- 
τηρίῳ. Τὸ ᾺΒ 8} Αδίϑδιϊς ουδίοπιη ἴ0 {ἶγθ ΔΙΑ 
οἶγ1.8 δηὰ ἰδηὰπ 8858 ἀονογ. Βαϊ ἴΠ6 86 Οὐ 65 ΠΙΔΥ͂ 
ᾶν σουβίἀογοὰ ᾿ξ 88 8 βδίδίῃ;Ἠ ὌρΡΟῚ {Πδὶγ ΠΟΠΟΥ, 
ὑπδῦ ΓΏΘΥ Βῃοῦ] ἃ ὃῦὉ6 Ὀθεοϊοννοαὰ οα οδδ οὗ ὑ}|6 πιϊ8- 
ΤΥΘΕΒΟ5 οὗ Απιίοο 8. 

ον. 332. Ἠδ ΡῬΓΟΌΒΟΪ ἰπἰϑηάοά ἤο υ8ὸ [80 
ΤΩΟΠΘΥ ἴῃ ΟὈϊαϊ 64 ἴο ἀἰδοῦαγρο ἢΪ8 1πᾶ 6 ἐοΠ688 
ἴο τπ6 Κίπρ. ᾿ 

ον. 38. Τὸό δ]εοὸ (καί. ὙὍῃὸ πνογὰ “8150 
 ΠΙΟἢ ἴῃς Α. Υ͂. 38 ποῖ ποίϊςσοά, πηόϑὴς ΠΟΙο, ἰπ 
Δα ἰποπ ἴο τὴ οἵδοτ νἱεκοὰ ἀοοὰβ οὗ Μοηοΐδα". 
-- Οὗ ἃ βυγοῖγν. ἢο ποιυ]Ἱὰ ποῖ δεῖ πρὸμ ὑποεῖ- 
(Αἰ 0168; ΠΟΙΓΠΘΓ νου] Π6 δος τβὴ]ν απ! οχροβὸ 
Πΐ8 ον 1178 ΠΡΟ ἘΠ Υ -- ΆΡΒΩΘ. [10 ννὰβ ριορ- 
ΘΥΙΥ ἃ μασὶ οὗ Απίϊοςϊ, ᾿νϊρ ἱπ 108 ᾿τητηθαϊδίο Υ]- 
οἴπηΎ, ὑΒοιρῊ οα [Π6 ορροκῖϊε δἰὰθ οὗἨ τ[π6 Οτομῃῖοβ. 
15 ἱπηρογΐβϑηοθ ο8ῃ Ὀ6 78 ἔτοπι ὕἢ6 ἔβεϊ ἐπ δὶ 
Απτίοοἢ ἰδοῦ ψγ88 6110 “ἋἪ06 ΑπἩΕοοΝ πΠΘΑΓ 
Ὠάρῆμθ ἢ ἴο ἀἰπεϊηρ α8ῃ} ἦτ ἔσόσα πΐπθ Οὔ οσ οἰτ:69 
οὐ 106 ΒΗ4Π16 πᾶπιθΘ. ἾΥ Οπῖδϑ, ἃ {6ν ἀπά ἔοτ- 
ΤΠῸΡ ΠΙ ἢ ῬΥ δῦ, Βῃου ἃ ἴα κθ τοΐξαργο ἴῃ [5 Πο8- 
ΤΏΘ ΒϑποΓΥ, ἰδ ἰ8 ποῦ ΘΆΒΥ ἴο υπάοτγοϊαπά. 

γον. 84. Ῥαΐ Βὲτα ουΐ οὗ [δ ὙΧΥ, παρέκλει- 
σεν. Το νυχὰ τηθδη8, ἐο δημὲ οἱ. Οὗ Ηοτοά. 
νὶ. 60: “Απὰᾶ ΟἾΠΘΥ ῬθΟρὶθ οδῆμοῖὶ ἴδκο δάνβδῃ- 
ἵᾶρ6 οὗ Πὴ6 Ἰοιάῃθε8 οὗ ὑμποῖγ υοΐοθ ἴο δυῃθ ἰπῖο 
τ1η6 Ῥτοΐξθεδίοη δηὰ δἀλιέ ομὲ (παρακληίουσι) 1} 
ΒΟΓΑΪ Δ᾽ Β Βοι 8." ΤΠ ἰάθ8. ΒΕΓ 8 ὑῃδὲ ΟὨΐΩ8β τῊΔ8 
οχοϊπἀοαᾶ ἔτοτῃ ἴΠπ6 τὐρ δ οὗ δὴ ἈΒΥ]υτΩ, ἱ. 6., "ΜτᾺϑ 
Ρυῦ τὸ ἀθϑῖ. «δ νίο δίαϊϊπι ὁποίιδὲὶ δεοίμφαπιουε ἵν 
οιιδἰοάϊαπι οσοη)οοῖξ τἰδίφια (συεϊαυϊί. ὟΝ ΔᾺΪ 8 (ἰαυΐς, 
8ι.υ. ΤῊΪ5 ἰθ Βα ρροθθὰ ὕο Ὀ6 16 ΟἹΪΥ͂ ρΙδοθ ὙΠΟΓΘ 
016 γογὺ ἰδ πδϑὰ ἴῃ (8 50η89. 



4 ΜΑΟΟΑΒΕΕΞ. 

γογ. 86. Οοχαρϊαίηθά, ἐνετύγχανον. ΤῊΘ οοη- 
τοχῦ ΔἸΙΟμ6 ΒΌΡΡ᾽Ϊ68 ἴπ6 ἰάθα (μδὲ {ΠΟΥ τϑηΐ ἴο πὶ 
ὙΠ ἃ ΘΟΠρ] ΔΙ Ὠ. 

ει. 82ὥ. ὙΠ ποσὰ σωφροσύνη τοΐογβ ἴο 850- 
ὈγοςΥ ἴῃ 8. ΤΊΟΓΆΪ ΒεΠ86, ὈΥ Ὑ ἰςἢ [Π6 ἸΟΊΨΘΙ Ρ88- 
ΒΟτ8 ὑγοσο Καρῦ ἰῃ οἴ ΘοΚ, δπὰ εὐταξία ἴο 118 χοΒα]ῦ 
Ἷπ ἸΏΟΤΆ] ῬΌΓΣΙΥ, οοττοοῖ οοπάθποῖ. ὙΠῸ γορογιϑὰ 
ὙΔΟΡίηρ οὗ Απιοοδαβ ΕἸΡΙ ρῆϑῃθβδ πριβὲ Το- 

οα ΟἰΤΠΟΣ 85 δοιμοιίπρ [μδὺ ῬὙδ5 ρυΐ οἱ ἴοσ 
ΓΡΕῈΣ οἴξεςι, οἵ 48 δοιποζΐηρ (πδὲ πὰ ὯῸ Γοδὶ 

'θ πῃ ἔδεῖ. Νοιῦμίπρς πα τὸ Κηον οὗ Ὠέτῃ ννου]ὰ 
Ἰθδὰ τ18 ἴὸ ΒΌΡΡΟΒΘΟ ἐπῶξ ἢθ ἔρτῃ, οὐ οου]ὰ [96], ΔΩ 
ΒΌΘΙ τοραγὰ ἔογ Οπΐδϑ, 8δ5 1 18 Βδγο σοργοδβοηϊθα 
1παΐ ο [6]0. 

νον. 88. Απάσγομίουδ ἢ, ρογῆδρΒ, [π6 τί ρος 
ἴο ὙΘΑΣ ΡΌΓΡΙΘ.88 ἃ Γεργοδοηίδεϊνο οὗ [6 Κίηρ ; ΟΥ, 
ἱξ γὰ8 ἃ αἰρηίον τπδὺ ἴογ δοπὶθ οὔδμοὺ γϑϑϑοὴ ἢδὰ 
Ὀθαῶ σοηξογσθὰ ὕροη ἢΐπηι. --- ΤΏΘΙΟ δἷϑσ. ὅϑ΄")00 
δὲ ν. 25 ν᾿ ἴῃ οὗ 8 οογίδί πη Απαγοπ ῺΒ 
βοῦῆ!θ ΟΣ] ΥΟΠΔΟΣ ἴΠ6 ποσὰ ἀπεκόσμησε ἴῃ [ἢ 6 
6086, ἑοοῖ; αἰσαν ἠϊδ σαγπιεηίδ, [ἢ6 ΒΥ τὴ ο]5 οὗ ἢΐ8 
Τϑὴκ. Βαϊ 8 δὰ δἰγεδὰγ ὕθοη ἄοθθ. Τὴθ 
ποτὰ χηυδὲ ΠΘΔΠ ὮθΓΟ, (9 »μέ οἱ οΥ (λε ισαγ, οὐ ο7 

δ19 

ἐλε ωοτἱά. ΟΓ,. οπι., Οὐνε., υἱὶ. 332, ψΠΘΥΘ ἰδ ἐδ 
υδοὰ νυ 16 πηοϑηΐηρ ἰο τόπιοῦε. ΤΠ ὨΔπι6 ΑὩ- 
ἀγοηΐοῦβ 88 ἃ. ΘΟΙΏΙΠΟΙ ΟΏΘ. 

Ψον. 39. ΑΡχοδᾶ, ἱ. 6., ουἱμδίἀα οὗ [86 ΟἸΥ, ΠΘΣΘ 
16 ΠΡΠΒΟΙΒΙΙΕ δυδίοτῃδ ὙΘΙῸ 1688 ΚΟΥ δηα 1688 

Δ Ὁ. ᾿ 
ο΄. 40.{Ὀ Βϑαασι ὅσαοϊ ἴο ΟΠ υἱυϊθσιοθ, κατήρ- 

ξατο χειρῶν ἀδίκων. Οτίππι που] ἰγϑηβ]δῖθ : 
᾿ (6 πεῖϊ Οεισα λα ἄδη Απἤιησ,᾽"" “ τοδάθ ἴἢΠ68 
θορίπηΐης τ ἱΈἢ νἱ θοῦ; οὶ, “ Ὀερδπ πητίρ ἢν 
δοῦβ ἀραίϊην ; 6 Ῥεἴίο, “ υδοᾶ πηὐπβὲ ἴογοθ; " 
ΔΗ], “ }απίδιε ἐπ)υειἐα μὲ οσαρὶϊ.᾽" 

Ὗοσ. 41. Τιγαίσοθομυβ Ὰ8 Ὡοΐ ᾿ΐτηβ6} σῖτα 
[ὴ6 ἀττηρὰ ἔοτοθ, 115 Ἰϑδάϑσ Ὀθίῃς ΑἸΣΔΏΒ. 

Ψε;. 45. Λελειμμένος. ΤΊ νοτα ἰδ υδϑὰ ἴῃ [Π6 
ΒΘΩ86 ἴπαῦ 6 παὰ ῃοϊῃϊης ὙΠΔΙΘΥΟΣ ἴο οὗξον 1ῃ 
Ῥτοοΐ οὗ διΐβ ἱπποσθῆςθ, δηὰ ἤθῃσθ, ἃ8 Ψὸ 8ΓΘ 86- 
συδίοπηθα ἴ0 ΒΑΥ, νγὙ8.8 “ὙΣΙΠουῦ ἃ 6856 ᾽ ἴῃ οουχῇ. 
-- Ῥιοϊοαν. ΟἿ] Μβοο. "ϊ. 88. 

Ψοσγ. 41. Βοΐοσο ϑογιίδσιθ. Οἵ. Οἱσθυο᾿ β ΟΥΆ- 
Εἶο δζαϊμϑὶ Ἄοσσοδ (ἰϊ. δ, 58): “δὲ λας αρια 
ϑοψίλαε αἴσεταηι . .. . ἑαπιεη απίπιοδ εἰΐαπι δαγδα- 
τοῦιῆς ᾿ομεῖπμτη ῬΕΤΤΙΟΌΕΤΘΉ).᾽" 

ΟἜΑΡΤΕΕ Υ. 

1. ΑΒΟΥῪ {Π|81 π|6 Απὐϊοοδαβ ὑπάογίοοϊκς ἢ18 βθοοπα σδιηραῖρη 5 ᾿ηἴο Εργρί. Απά 
2 ἴξ δοᾶπι6 ἴο ρ488,} [ῃλὺ Γ(ΠΓΟῸΡΉ 841} [86 ΟἿ, ἴ0Υ Δἰπιοβὶ " [ΟΣ ἀδλΥ8, [Π6Γ6 ὍΟΓΘ Β66ἢ 

Βογβθιηθῃ Τυπηΐϊηρ ὑμγοῦρὶ (86 αἱγ, μβαυΐηρ οἰοίΐπσ ἰηίθγσνγουθη ὙΠ δ ρο]α, δηὰ 
ΔΥΤΩΘα τοί ἸΔησοβ, {κ βαυδᾶγομβ," ἀπα ἰσοοὸρβ οὗ Ππουβοιηθῃ πῃ ΔΥΤΑΥ, 8Πα δἰΐβοκβ 
τΑκίηρ ΡΪδοθ, ἀπ δ8βδ] 8 οἢ ὈΟ(Ὶ 81468, δηα τῃηονθιηθῃηίβ ᾿ οὗ 8β816]48, δπᾶ ἃ δ τη] ὶ- 
ἴα οὗ ΡΙΚΘ68, δῃὰ ἀγανίηρ οἱ βγογαβ, δῃὰ οδϑίϊηρ' οὗ ἀδγίβ, δῃὰ ρ] ἰἰοσίπρ οὗ ροϊάθῃ 
ΟΥ̓ΠΔΙΏΘΏΪΑ, ἘΠ ΔΓΊΏΟΥ ὃ οὗ 8]] βοσίβι ΒΟΥ ἔοσΘ ΘΥΘΓῪ απ Ῥγαγϑαᾶ (μδὺ 116 τηδηϊ- 
᾿οϑίβυϊοη τπαϊρηῦ θαίο θη ἢ σροοά. Απᾶ ὙΠΘῺ ὕΠ6ΓΘ ἀΓΟΒ6 1} ἃ [8]86 ΤΌΠΛΟΥ, 88 (Πουρἢ 
Απίοοδι9 ᾿δα αἰ6α,}52 Φαβοὴ ὕοοκ ποῦ 1688 ἔπη δ 4 ἐπουβδηᾶ πρθη, πα βυδάθηϊγ 
ΤΩ8 46 8 8888} ὉρΟῚ [Π6 ΟἾΥ ; δῃηᾶ (Π6Υ [Πδὺ ῬΘΓΘ ΠΡΟΏ [{|6 γ781]8 Ραΐῃρ ἀγίνϑη οἱ, "' 
854 {}|6 ΟΥ̓ δὖ Ἰθηρτῃ ΔΙΓΟΔΑΥῪ ὃ ἴακοη, Μϑπηοίδιυβ ἤθα ἰηίο [16 οἰϊα.61.}5 Βαΐῦ ΨΦ480 
Τη846 8 Βἰδυρηίο οἵ 17 ἢΪ8 οὐ ἔβι]ονν 18 οἱ] ΖΘ η8 τ Πποὰΐ ΤΏΘΓΟΥ. ποὺ οοπϑί ἀθυίηρ {Πδᾶῇ 
ἴ0 ψαΐῃ ὑΠ6 ΟΔΥ δραϊηβὺ [ἤοβθ δικίῃ ἼῸΓΘ ἃ τηοϑύ ὈΠΏΔΡΡΥ ἀδΥ,}} Ὀαΐ ἑλποσίπρ (μαι 
{Π6Υ ψ6ΓΘ 33 ΘηΘμ 68, δηα ποὺ 3 ΘΟῸ ΠΥ τάθη, ἴσοπι 35 ποσὰ ἢ6 ΟῊ ἰσορ οβ. Ὁ". Βαΐ 
Ὑ}}}10 35 δ6 οδίαϊηθα πού ἴπ6 σι ]ο, 6 ἀἰὰ γϑοοῖνθ βῃδιηθ 48 ἴΠ6 γϑβα]ὲ οὗ δἰβ 35 (ΥΘΆ βου, 
δα ἢἤδα δραΐῃ 7 ἱπίο {16 σουπίσΥ οὗ (μ6 Απηπηοηϊίθθ. ΝΟΥ 6 γοδοϊοᾶ ἴΠ6 δηᾶ οὗ 
18. 6.1] ΘΟΌ ΓΕΘ. 5 Βοὶπρ δοοιβοα 9 θοΐοτο Ατσείδϑ, [ῃ6 Κίηρ δ᾽ οὗ 186 Αγδθίδῃβ, ἤδοὶπρ' 
ἔτοπι Οἱ ἰο ΟἸΥ, Ῥυγδιιθα ΟΥ̓ 31 411 γιθη, δια 53 Βαϊθά 88 δὴ δροβίδίβ ἔγοτῃ ὅ5 (ῃ6 1δῦν8, 
δηὰ Ὀοὶηρ Π6]α 85 ἴῃ Δροσηϊηϑύϊοη 88 δχϑου πον ὁ οἵ Πἷ8 [λυ μογ]δπᾶ δηᾷ 16]] 0 οἰιὶ- 

9 Ζθηβ, 6 νγὙάβ οαϑβῦ ουῦ 5 ἱπίο Εργρί. ἀμὰ 5 μοὸ {μαὶ ῃδα Ὀδῃϊβηθα τ ηΥ ἔγοπι {Π6]ν 
ΓΑ μου] απα Ὁ μοῦ βηιθα 1π ἃ βίγδηψο ἰαπά, το σὶρ ἴο [16 1,Δοθἀθιμοπίδῃβ, 88 ἐμουρὰ Κ 

ὕοχ. 1, 2. -- Σ.Α. Υ. : ἔδο δδιηο. 3 φῬχορασοὰ δ πμδεοηὰ γόγαβο. 8 τλέπ ἰἃ ὨδΔρροηϑὰ, 4 ἐλε Σ,αεὁ δΙτηοδῦ οἵ. 
δ ἴὴ ()0 αἷν (Εσὶ ἵδρο σϑοοίνϑα διὰ τῶν ἀέρων Ἴτοιῃ 111. 28. 44. δῦ. 4]. ; ἐεχὶ. γες., διὰ τοῦ ἀέρος. ΒΥ ἴ86 ζοστηογ, ἐμ 9 
ϑασίδὶ δραοϑοδ δῖὸ γοζοστοὰ ἴο, δᾶ ἰδ βοϑῆιδ ἴο Ὀ6 [86 οογτοοῖ σϑϑαϊ κα), [ἢ οἱοίι οἵ. δ ὈδΔηά οὗ δοϊάΐοσα (ἰὲ 186 ηοί εἰ 6 Σ). 

γοτ. 8, 4. ---Ἰ.Α. Υ͂. : οησουηϊοχίπρ, δὰ συπηΐηρ 0.6 δῴ(δίῃδι δηοίμογ, πὶ εξ δηδκίης (ρΡ]ΌΣ., Ὀὰ ὈοέοΓ σοπάοτοὰ 88 
αἴης.). Β ογπία ἃ. 9. δδτθθθ. Ἣ19 ἐλαὶ δρρασί[ἴοῃ τἰχμΐ ἑυτῃ ἰο (ἐπ᾿. . .. γενέσθαι. Οοάά. 111. 106. 19. 62. 98.. 

3 . 866 Οὐπι.). 

οι. δ-7.--Ἰ΄ἡᾺ. Υ.: Νον. . .. 88 βΟ;6 Ζοσί ἢ. 
ἦν. 25, 42). 18. ογιίίς αδἰτοαδάγ. 16 φρϑίϊο. 2 εἸον. 18 οῃκΐΐξε [οἱ ον (οἵ, 'ν. δ, δ0). 
ἀἱς οἱσπ πδέΐοσ οι ὃ... δῦ ,ὺγ λέτηι. 80 (πἰηκίπα. 31 ἢρὰ Ὀθθῃ Αἰ. 3 τοί Αι. 28. ογπίιϊε ἴτοτα. 
Ψ. ροραθοτοῦ (καταβάλλεσθαι, Ἰἰέ., ἰαν α ζομπααέξίον. Οτὶπιπι τοῦ] στοὰ καταλαβέσθαι). 34. Ηοισδεὶΐ ἴογ 41} (ἰδ. 
9 ῬγΪΩΟΙ ΔΙ ἐγ (οὗ. ἰγν. 10), θὰ: δὲ ἴδο 1δ6ὲ τοοοϊγοά δῆδπιο 7ον ἐὰλε γεισαγὰ ο7 ἀΐδ. 21 Ἰὰϊ., ἀεραγίεα Μεοίμξ, οἵ ας 
εἰῖτε. “ 

γοτβ. 8, 9.--- 5.4. Υ.: 1 ἴδο θῃὰ ἐποτοΐοσο 6 δὰ δὴ ὈΠΏΔΡΡΥ τοίυτη (ἀναστροφῆς ; 111. 19. 62. 98. 106., καταστροφῆς. 
Βαὲ ἐδ9 “ σδέβδδί το ρὮὨΘ ᾽ σδῖηθ θαυ ἐοτ). 39 Βοίπρ δοουδοὰ (860 Οὐη1.). 8ὺ (τὸν . . .. τύραννον.) 81 οὗ, 
88 ογεί δυιὰ (86 111. 62. 74. 108. 6ο.). 88 ἃ ΤΟΥΒΒΚΟΣ οἵ. δὲ Ὡδ΄, 8δ δ) ΟΡΘΏ ΘΏΘΙΩΥ (ΠΠΔΙ., ἐσ δεμέί  6ν᾽). 

88. Λὲξ ΘΟΌΠΕΣΥ δθὰ δου ἐΣπιθῃ. δ᾽ (Ἰτὶἐαδο χοοοῖνοῦ ἐξεβράσθη ἴτοιι 111. 44. δὅ. 74. 4]. ; σννεξεβράσθῃ, 19. 62. θέ, 
98. ; ἐεπι. τες.,) συνεβράσθῃ.) 82ε ΤΏ Ωδ. 80 ΑΣΙΤδΏ ΤΩΔΩΥ ουἷς οὗ ἐλεὶγ οουγ. 40 μιὰ ἐπὶ πκίυς ἐλογα. 

18 ὍΘΘΙ ἀοδά, 18 δἱ 10 ἰοαδέ. 34 νυΐῦ Ὀαδοῖ (οἵ. ατοοκ δὲ 
19 ποῖ... οὗ ἔοι οὗὮ 



δ80 ΤῊΕΒ ΑΡΟΟΘΈΥΡΗΑ. 

10 ἴο Βπά βίιοοοῦ ὉΥ σϑϑβοι οὗ Κιηβῃϊρ. Απάᾶ δ ἰμεΐ μεά οδβὲ ουΐ ἃ τυ] πο 2 πῃ- 
Ὀυτὶοα δα ΠΟΘ ἴο ΠΟΤῈ ἴῸΓ Πὶπι, πα τῦᾶ8 ΠΟΠΟΙΘα ἩΓῸῚ ΠΟ ἔυηΘΓΑΪ οὗ δὴγ βοσί,; 
ΠΟΡ 8ἃ ὁ ΒΟρΡΌΪΟὮγα τι λὲς ΖΑ Π6 ΓΒ. 

11 Βυῦὺδ ψθὰ ἐλὲξ ὑπαὶ δα ἰαῖζθπ ἢ] 66 ὃ σϑιὴθ ἰο ἴ (86 Κιηρ᾽᾿Β δῦ, 6 ἐβουρῆς {μὲ 
δυάδα μ8α τονοϊιθᾶ ; τβογθίογα ὃ σϑιιουϊηρ ουΐ οὗ Εγρί 1π ἃ ἔυτγίουβ πιοοᾶ;) Πα 

12 ἴοοῖκ {1Π6 οἰἐγ ὈΥ͂ ἔογοθ οὗ δῖηβ. Αμαὰ ἢι6 5 φοπηπιδπαδα ἢΐ8 βο]ἀΐθγβ (0 ρυΐ ἴο ἀσδίὰ 
ἩΠΙΠΟΙ  ΤΩΘΓΟΥ͂ ΒΌΘΝ 88 1611] ἴῃ (Ποῦ Αγ, ἀπα ἴ0 ΒΙΑΥ βῦοῃῃβ!. 88 γαῃῦ ὮΡ ρου (δ6 

18 Βουδο8. Απηὰ 13 {π6γ6 νψἃ8 Κἰ Πρ οὗ γουῃρ᾽ δηα οἸ]ά, δηᾶ 18 χηακίηρ' ΑΥΤΑΥ ὙῚῸ ᾽δ τηθη, 
14 δπὰ δ υγοχῆθῃ, δῃὰ οΒ] γθη, δηα δἰδυίηρ οὗ Υἱγρίηβ δηᾶ ἱπίδηϊβ. Απᾶ ὑμογα ΤΟΓΘ 

Ἰοβὺ 'ῃ 411 (86 {8γ86 ἄδυβ ͵5 ζουγβοοτσο (πουβαηαᾶ, ῃογϑοῦ ἔοσίγ ὑμουβδηα 6. β]δίη ἴῃ 
1 οοπῆϊοϊς ; 1 δῃᾷ πὸ ἔθνος ΤΟ ΓῸ 15 8018 ἴδῃ 58]αῖη. Αμα ᾿ ποῖ οοηίοηὶ τὶνὶ (18, ἢΘ 

8180 3 ργϑβυιμηθᾶ ἴο ρῸ ἰηΐο {86 τηοβύ ΒΟΙ]Υ͂ ἴθρ]6 οὗ 811 {86 Θδυγί,,: πανηρ ἢ Μοηθ- 
δι8, το πδα Ὀθοοτηθ ἃ ὑγαϊίον ΟΣ 58 το [16 1ανγϑ, δπᾶ ἴο δὶβ ἐδ Βου δη, ἃ8 ἢ ρυΐαθ ; 

16 δπὰ Βδ (οοκ 5 π6 ΠΟῪ νϑββοὶβ ψ] 0 ΡΟ] θα Παπαβ, ἀπα τῖτ ὑσχοΐϑηθ ἤδη68 ἀταρροὰ 
Δγουπα 356 {Π6 ἐλέησε ([δαὺ 6 γῸ ἀραϊοδίθα ὈΥ ΟἾΒΟΙ Κὶπρβ ἰο δυρτηθηΐ [88 ἰοτυ διὰ 

17 ἨομοΓ οὗ {86 ρ]δαοα. Απάὰ Απαοοϊ8 νγ88 1 6α ὉρΡ 5 ἴῃ ταϊπα, σοηβ ἀογίπρ Ὁ ποί (Πδὲ 
(6 1,οτὰ δ. γγβ ΔΏΡΤΥ [0Γ ἃ ὙὙΕ116 ὅ1 ἴογ {Π|6 δ᾽ 8 οὐ (ἤδθπὰ (Πδΐ ἀνγα]ύ ἰπ {πὸ οἰΐγ, απά 

18 ὑμογοίογθ λὶδ ογθ γγὰ8δ ποὺ ὌΡροῃ {86 ρ͵δοθ. 3 Βυὶ ὅδ Ὠδὰ ἐΐεν ποῖ θθθῃ Ὀαίοσγα θη- 
ἰδῃρ] θα ὅ5 ἱῃ ΤΠΊΔΗΥ δἰ 8, [18 πάη, Οἡ ργθβδίηρ ἰοσναγα, Πδα [ου ] ἢ ὈΘθὴ βοουγροὰ 
δηαὰ ἰυγηρα “5. ὍΔΟῸΚ ἔγουῃ λὲς ργϑβυτηριίοῃ, ἃ8 Ἠο]οάοστιϑ τσαδ, τ οτὰ 6] Θασυβ [}0 

19 Κίπρ' βϑηῦ ἴο υἱϑὺγ (86 ἰγθαβῦσυ. Βυΐ 5 Οοἂ ἀϊᾷ ποΐ ομοοβθ (86 πίΐοπ Ἦ' ἴοσ {89 
20 ρῥ]αοθ᾽᾿ 8 βαῖζθ, Ὀὰὺ Π6 ρ]δοθ ἴογ {16 πδίϊομ᾽ Β Ὁ βαῖκθ. Ὑδογθίοσο 8180 ἢ (16 ρΪδοα ἵὑ 

5612, (Π8ὲ γγᾶβ ραυίδκον τὶ ἐλοηι οὗ [{π6 διἀνϑυβὶ(ῖθβ 1 {πΠ8ὺ παρρϑηθϑα ἰο {πὸ παίίοῃ, 
ἀϊὰ αὔύογυγαγᾶβ, (βτουρῃ (16 Ἰοτὰ, ραγιοὶραίθ 5 'π {Π6 Ὀδμοῆϊβ : "ἢ δῃα 88 ἰὺ γγλ8 ἴοσ- 
βϑΚϑὴ ἴῃ 186 τγδίἢ οἵ (η6 ΑἸπιϊσῃΐγ, δο ἀραΐη, (80 ρστοαῦ 1 οσὰ δαοίηρ γϑοομοὶ!ϑα, ἰἱ 
γγ͵ὰ8 βϑῦ ὕρ τ ἢ 41] ρΊΟΣΥ. 

2 θη ἢονΚ “"' Απιοοδυβ μ8α οδιτθα ουΐ οὗ [Π6 ἰθτηρ]6 4 ἐπουβαπα δηᾶ οἷ ἢυη- 
ἀγα ἰδ] θηΐβ, 6 ἀδραγίβα ἴῃ 4}1 μβαβϑίθ υπίο ΄ Αποο μία, {μ᾿ πκίπρ κ᾽ πὶ λὲς ῥγιάθ ἰὸ 
ΤΏ8Κ6 (ἢ Ἰαπᾶ πανίρδθ]6, δῃὰ {16 868. ῬΆ888016 ὉΥ ἔοοῦ ; Βι0 ἢ} γγὰ8 (86 Ἰοἔιϊπ688 “ οἱ 

22 λὲξ Ὠθανί. 5 Απᾶ δ6 ]οἷν 4180 ργοΐβθοίβ ἴο πηΐϊβυβο 9 (ὴ6 πδίϊοῃ : δὖ Φϑγιβα θα, ῬΒΠρ, 
88 ἴο διΐθ Υγ806 δ ἃ Ῥηγγρίδπη, δηᾶ 88 ἴο 18 δ ΤΏΔΠΏΘΙΒ ὈΘΙΏΡ' ΤΏΟΓΘ ὈΑΓΌΘΓΟΙΒ (Π8η ἢ0 

28 (Βαὺ ἀρροϊπίοα Ηἷπὶ ; δ δηά δὖ Οδυϊζίῃ, δ Απαγοηϊοῦβ ; μα Ὀοβί4θβ, Μϑηθίβδυβ, ν8ὸ 
ΌΓΒΘ ἰδδη {π6 Ομ Γβ, ἰγοαίθα 180] ΠΟΥ δΐ8 }6]1ον οἰ σθηβ. Απα σον Βΐῃσ' ἃ ΒΟο8- 

24 [110 ἔθεϊϊπρ ὑοναγά 186 ον," Ὧ6 8θηῦ 4180 {μαὺ ομϊοῖ οὗ δνὶ] ἀοθϑυῦβ, δ Α ρο]])οπίιβ, 
Ὑ]Ὁἢ ΔῈ ΔΓΙΑΥ͂ Οὗ ὕὑχὸ πα ὑνγθη τ ὉΠπουβαῃά, οομαδπαϊηρ ἀΐηι [0 8180 411 (ποβ6 {πὶ 

2 σογθ ἰπ {16 ῥγῖπιθ οὗ 116, Ὀαύ ὅδ το 86}1 (16 ὑσγοσαθῃ δηα γοῦηρο ῦ ρΘγβομβ.Ἶ Απὰ {815 

ψονσ. 9. ---1 ΑΟὟΥ͂. : λὶς Κἰπάχεά. 
Ψον. 10-12. -- 5.Α. Υ. : ΣΩΏΔΏΥ. 8. ΣΟΥ ΔῺΥ ΒΟΪΘΙΠἢ ἔΏΠΙΟΣΑΪΕ δὶ 41]. δοριίῶ. δδον. θ΄ ν͵ὼ ἄοῃθ. ἵ(προσ. 

πεσόντων. ΟἹ. νἱ!!. 12, ον ἃ δἰτιίϊαν ὑκα56.) 8 ΜἘΘΙΘΏΡΟΙ. 9 χκϊηὰ (1 ., απινιαξέκεα ἐπ δομὶ͵ ἱ. ο.. πεῖ ἐδ 
Σάσο οὗα πἰ1ὰ Ὀθ6Δ5 1). [ἐἋὅ ογιίδ ὨΘ. 1: λὲς τπῆθῃ οἵ ψὰσ οί ὅο θὈ0ΡΔΙΘ διιο 8 δ {ΠῸΥ τοί. 

Ψογα. 18-1δ. -ἸΣΙΑΟΥ͂. : ΤᾺ. 15 ογπῖίςΣ θὰ. 14 οἵἍἉ 16 ογιΐὶξ δῃά. 16 ἀοπίξογοᾶ (εἶ. Ζο] οσσίηκ) τοϊ ΐη ἐλε 
ὅραοε οΓ ἴτοθ 019 ἀδγ (Ἰἰϊ., ἐπ ἑάγες ὅἄανε ἐπ αἰ! ἷ. ὁ... ἴῃ; ποῖ ΙΏΟΤΘ ἤδη ἔμ στο ἀ8 8). 21 (56 οοπθίοϊ (μ66 ὕρπ.). 
18 ογγιῖία το. [ὃ Ὑοὶ νγδὰβ Ὠ6 (καί, δὲ πο Ὀοχί πίη, ἰδ οτηϊεὐοὰ ὈΥ 111. 28. 44. 71. Α].). 19 ὺπι (δέ Ὀοΐοξο τούτοις 
ομἱἰξἐοὰ Ὁγ 62. θέ. 938). 251 ποι]ϊὰ. 55 ογιῖδ Βαυΐης. 3. ἐλαὶ ἐταϊϊοσ. Ἵ δὲ οἱση ΔΘΟΌΣΙΣΥ, Ὀοϊηρ ἰδ. 

Ψοσα. 16, 17. --- 35. Α. Υ. : ἱκκίης. 5 ρυ]}ἕης ἀονη (συσσύρων). 217 τς διρτησηίδεου δηὰ (ΌΥ πη ἀἰδάγα ἴοξ, (9 
ἀμρτπεπὶ ἰλ6) . . . . Ρἴδοθ, 88 κᾶγα ἐλεηὶ αὐγαν (Ετὶ ἔσδονιο διὰ Κοὶϊ, τί ἢ Οτίτηπι, του]ὰ δέσῖκο οἷ ἐπεδίδον. 1ὲ ἰδ πδιοί- 

ἰὴκ ἰὼ 111. 28. 44. δ2. δ6. 4]. 11 τοϊαϊποὰ, 1 δῃουϊὰ Ὀ6 τομάετγοά, ἀεἰέυεγεα οὐεν, ἱ. 6., ἰο Ὀ6 οσαχτὶοὰ οΒ). 38 20 ὈἘΔΌΒΝΙΑΥ 

ἯΔ5Α. 30 [Πδῦὺ 6 ὀοῃαϊἀογχοά, 80 δεσπότης. 80 δἱ γοτ. 70, Υἱ. 14, ἰχ. 18, δμὰ οὔΐοῃῃ ἴῃ ἔμο Αροο. δι βραχέυς͵ 
1. 6., α λογί ἐϊηιε. δΣ 111,, ἐλεγεζοτε λαά λαρρεπεὰ ᾿ἷξ ουεντίοοκίμῳ 97 ἐλε ρίαεε. 

όσα. 183-20. -- 9... Υ. : ος. 84 ΓΟΥΙΩΘΥΙΥ τυσδρροά (πιοσὸ ἰἰὲ., “ Βυὺ 711} δὰ ποῖ οΟτ9 ἴο Ρ8δα ἐββδὲ ἐμΠὃγν πῈΙῸ 

Ὀοΐοτο δἰ οὰ ̓ "}). 86 8. ΒΟΟΏ 88 ὯΘ ὨΔα ΟΟΣΙΘ. 86 ρμαΐ. 81 ΝοΥνΟΣ Ἀ61688. 88 Ῥϑορῖόο. 80 ῬΘΟΡΪΘ Ἐ. 

40 Απὰ ἐπογοΐοσο. 4! (δυσπετημάτων, ἃ τῶγο ᾿τοσὰ, ἀογίγοα ἔγοπι ὃυς δῃηὰ πέτειν) 55 οοἸητηπίοδίο. Φ Ῥεποῆϊέ 
δέπὶ ἴτοιὰ ἔδο Τοτὰ ({7. (9 ττοτὰδ ὑπὸ τοῦ κυρίον δῖ ἴο 6 τοϊδἰ ηϑὰ --- [ΠΟῪ διὸ σο᾽οοϊθά Ὁγ Ἐσίίσθομο, υἱε ΠῚ. 44. 63, δό. 
δδ. 4]. ΟἸὰ 1,1. --- [λ67 δου] ὈΘ οοῃμηθοίοα, 86 1υδὲ Ὀεΐοτο, τὶ ἐκοινώνησε, δρονίσς ἐπθ ῬΟΥΞΟΩ ὈΥ Ὑοπι ἐδ ταϑέϊος 

164 Ὀγουχμὶ δου). 
γοτη. 21 2. --Γ.Υὕ.: 80 σβϑῃ. 456 ἰπἴο. 46 γοοηΐπρᾷ (οὐκ. ἴῃ ἈΖΟΘ6). 41 σι ἢ τπῶδ ἐδ ΒΑΚ Βεηοει (διὰ 

τὸν μετεωρισμόν. Τὶ ᾿ἰπιϊΐ8 θέσθαι). 48 χηΐηὰ. 40 ΣΟΥΘΓΙΏΟΥΙΒ ἰο ΥΟΣ. δὺ 0; Λὲς ΘΟΕ ΥΥ. δι 7ρ;. ΒΞ μοἱ 
Αὐπι ἐλέγε. 

Ὕοτνβ. 28, 24. --- ὅδ. Ὰ. Ὑ. : Θαγσίπι (1 κῖνο (86 ἔοττη δοοοσαΐη ἐο ἔμ ατοοῖκ. Οἷ. Οὐνι.). ΒΒ 4]}} (Π6 τοῦὶ ὈΔΙῸ ἃ ΒΘΑΥΥ 
Ἰιδιιὰ ΟὐῸΡ πο οἰ τἴσχθηβ, πμαυΐωρ (δέ. Οἵ. ῬΥΪΏοσ, Ρ. 443) 6 τωδ]οἰουβ στοϊπὰ δζαίτδὶ (ὑπεραίρεσθαι, νεῖ ἀδὲ. ΟἿἹῪ Β6:0) ἀΐ 
ΦΟΙ ΥΣΊΩΘῺ ἰῃ9 96». (τοὺς πολίτας ᾿Ιονδαίους. Τὸ δΟΟ.8 ἴο ῦθδὴ ΒΙΤΩΡΙΥ͂ ὁ 7 ννθ,, ἶκὸ ἀνὴρ Ἰονδαῖος δὲ 1 Ἀέδοο. ἰ!. 323, 
οἱ »αεείπι. ἸΤῺΘ «ον δ 7οϊ ον οἰἴσθηδ δύο ἀϊδεϊηκοίδηοα ἔγοσα οἴμοσβ ὙΔῸ ΜΘ ποῖ δον. 8666 μγϑοοάϊῃᾳ 1:6.) 
δδ τλαΐ ἀοϊοδίδὉ]6 στ πρίοδάοσ (τὸν μυσάρχην. βοῖιο που]ά το ὰθν (γ8ο ἨΔά Ὀ66}) “΄ ΞΌΥΟΣΙΟΣ οὗ ἈἩγείδ ᾽"). δὲ {ἢ 6ἱὉ 
Βεδὲ δζοὸ (βοο (ο;.), Δδῆὰ. ΕΒ ἐπὸ(δο ΠῚ. 10θ. 81.) γοζοῦ δογί. ᾿ 



4 ΜΑΟΟΑΒΕΈΕΒ. 

ΤηΔὴ ὦ σομηΐηρ ἰ0 Φ6 ΓΒΑ] 6πι, δηα ργοίθπαϊηρ ρθ866, ἀϊἸα ἔοῦῦθαγ 01}} {π6 ΠΟΙΥ ἀδγῪ οὗ 

δ81 

[86 ΒΑ ΌΡΑΙΝ ; δῃα ̓  βοὴ μ6 ἐουπά ὃ 1πΠ0 “68 Κοορίῃρ ΠοΟΙΥ ἀδγ," 6 οοτημηδηαθα 
26 818 ΙΩΏΘῃ ἰο διπὶ ἰδβϑηλβοὶνϑβ. Απᾶδ 80 516 Ὁ 4]} ἔπθια {πὶ δα σοπθ ἔογί ἴο {δ 

ΒΡΘοΐ8016,5 δηὰ συπηΐηρ ἰμίο ἴ [86 ΟἸΕΥ τὶ ἢ ΘΑ ροηΒβ, αἰ ἃ Ἰον 4 " στϑαὺ βυυ]εϊπα 6." 
27 Βυὶ Ψυά45, [6 Μαδοοδῦθο,, τὶ πἴηθ οὐμογβ, οὐ ἐμογοδθουΐ, νι μάταν ἰγηβοὶ ἰηΐο (ἢ 6 

ἩΠΠΔΘΓΉΘΒ8,}} δπα ᾿ἰνϑα ἴῃ [}6 πηοπηῃίβϑἰηβ α7ῦῶϑ᾽' (86 ΤΉ οὗ Ὀθαβίβ, τὶ 18 ΟΟιὰ- 
ΡῬΒΩΥ͂ ; διὰ (δογ 12 θα οἢ ΒοΙῸΒ 18 σοῃτ 8}, 1Ἰοϑύ ἐΐσῳ βου] Ὀ6 ρῥαγίδκοσβ οὗ (δ 
ΡοΙ]αὔοη. 

Ψαξβ. 235.27. ---τ΄ὰ. Υ.: πο. 8 ογπίς διὰ. 
τας.) δ Αῃάὰ 20. 

8 ξακίπηρ (λαβών. ΟἿ. 1Δἀ 611] ἀπὰ βοοῖξ᾽α 7Ζ22., 2. υ.λ 
8 619 βΟῸ}9 (ἐξελθόντας : Π]. 106.., ἐλθόντας) ἔο ἔδ)ο οοἸοὈταιηρ 977 ἐλε ραῤδαίλ (ἐπὶ τὴν θεωρίαν. 

4 (ἀργοῦν- 

Μοεῖ διρροδο ἰδδὲ "ἰδ σοΐοσϑ (ὁ {9 ΟΌΘΘΕΎβοΟ οὗ 86 ΒΑΌΡΔΙΙ ἰῃ (89 ἔδιρ!θ. Θεωρία τἰκς, ἰπάθοά, Ἰηο δ ἃ “εξέξσαί ΟΣ 
χεϊϊσιομε ΖΣεγυίοα. Βυῖ πὸ εῃου]ὰ ποὲ οχρφοῖ βΒυς ἢ} ἃ ψοσὰ ἰὸ ὍΘ δρρὶ δὰ, ὈΥ ἃ ώονν, ἴο ἴμ6 δοσυΐϊοϑθα οὗἨ (πὸ ὑδιῃρ]θ. 

Τὰ τοβ ῬΣΟΌΔΟΙΥ Β0πὶ6 δρϑοίδο]θ ἱπ οοπηϑοΐίοι τἰξὰ [16 ΔΙΊΩΥ. 80 Καὶ!, πὶ ΠΣ, 
Β β) ον. 

15 (χορτώδη τροφήν --- τοξοίΔ 016 πουχίδμεοοηί.) 

[δο οοῃίοχῦ ἰ6 6'δὸ δρδίηδί ἰἰ, 
Ἡ]σὶς, ΗογκἔοἹά, διυιὰ οἵ 615). 
οεοἱξ ἐδο ΡὮσδο) 853 Ὑδο. 

Τ [Ὠτουχῆ (εἰς). 

Απὰ 

8 χιυ!εἰτάοε. 10 ἢ. Μδλοοδῦουϑδ.ἹΎὕὗ 31. (ΠῚ. δ2. δ6. ἃ. 

ΟἼΆΡΤΕΕ Υ. 

Ψ0οτ. 1. ΟἹ 186 ἰδιοτίοδὶ ἔδοὶ μϑτο ποιἰσθὰ, οἵ.  φοοὰ δεπβθὸ. Αδ ὙὝΤΔΆΙ, Οἱαυίε, 8. υ. : “7π ἀπρυδ. 
1 Μδος. :. 17 Δ. 

Μασ. 2. ΒΟΣΙΥ ἄδγα. ΤΠ 8 Ὑδ8 ἃ βδοσϑᾶ πὰ 
ΒΥ τη ὉΟ]} 541 απο ΨἼΓἢ [ἢ6 9078, δηὰ Ὡοχῦ [Ὁ 
ΒΟΥΘΠ ΟὐΓςΓ8 Οἰϊθηθυῖΐ ἰπ πα ἷσ Ὠἰβοσν. ΟἿ. ἴον 
δἰ τη Δ Υ ΤΕΡΓΘβεὨ Δ ΟἢΒ Οὗ ΠΘΘΥΘΩΪΥ ΡΟΓΙΘὨΐΒ Ργο- 
ερἀϊηρ ρτθδὶ ἐγθηῖβ, δοβορμῦθ (εἰ. “υά., νἱ. ὅ, 
ᾷ 8), λων (ν. 18). 

γοσ. 4. Μίαμῦ Ὀοίοϊκοι χοοάᾶ, ἰ. 6., 06 8 δίζῃ 
οὗ σοοὰ τὸ [Π8 [δγϑϑὶ 98 ἱπ [ἢ 6 ̓ΑΓΒ, ΜΝ Ϊοἢ τότ 
ἘΒοΥΘΌΥ ἐοχοβῃδαονοα. Γίνεσθαι ἐπί τινι --Ξ ἰ0 σοπῖα 
ο φοιιείλίπο, ἰο ἀαρρεη γ0᾽ βοιηείλίπςρ. ΤὮΘ δἰτοσ- 
πδῖῖνθ ἱπρ ποῦβὰ δῦονθ, γεγενῆσθαι, 1Β ποῖ 80 
Ὑ6}} Πιτοὰ 85 [6 ΤΟΤΤΩΘΙ 0 ΘΧΡΓΟΒΒ ὕπο Ἰάθϑ Πα 
[6 ῬΓΆΥΘΙ ὙΆᾺ8 πιδὰθ δὲ [Π6 β8π|6 (ἴπλὸ [δύ [Π}0 
Υἱδίοῃ Ὡρροδγοά, τῆς τσδῦ Ὀ6 βαρροβοά ἴο ἔνθ 
Ὀθθὴ [ἢ 4886. 

γον. 7. Το δζὸ ποῖ ἱηϊοσιηϑὰ οὗ 89 οἰγοῦτη- 
δίδῃοο ὈῪ ὙΠ ἢ Φαϑοὴ 88 ΘΟΠΙρΘ]]Θα ἴο το] αι 15} 

ἐΐα8 αὐϊσο, ἰία αἰΐσιδτε Ῥεγβεφιον, οἱ, ψφιιο 86 υοτίαί, 
πεδοὶαί." ΦΆΒΟΠ ΤΩΔΥ Ὠᾶνο ὕὈθθη Ρθϊ ὉΠᾺΘΡ βιιγνϑὶ]- 
δῆοθ ὈΥ Ατγοίαβ δ ὑπὸ γοαυσοθὺ οὗ Μοῃρίδιιβ, οἵ 
ἴΠ6 ϑυγίδῃ ζονθτποσ. Α Κίηρς οὗ [ἴηὴ6 Ναδδιὶ 
ΒΟΥΙΘ [Π|8 ὨΒΠ)6, “ ΑΥΘΙΆΒ,᾽" 88 δ'8θοὸ ἱπ ἰδίου (ἰπιθ8, 
ἴπ0 ἐδιμοι δ οὗ Ηετοὰ Απρρδθ. Οἵ. 2 Οοσ. 
χὶ. 82. 

ψεσ. 9. ΒΥ σϑϑβοῃ οὗ κΚίπδῃίρ. Νοῦ ἔβυνγ 
το δ Ομ ΒὨΡ, ας 016 Βυρροβοα σϑυοπβηΐρ οὗ [9 
᾿μλοθἀθπλομίβη8, ἰῃ ρΌΠΘΙΘΙ, ἰο μ0 ζθν8. ΟἹ. το- 
ΤΔΓΚΒ δὲ 1 Μϑοι. χὶϊ. 28. 

γεγ. 14. Τὰ οουδίοί. Ἔν χειρῶν νομαῖς, 111., 
ὃψ ἰλε ραδίωγαφε ( εαΐπρ, τασασίησ) οΥ δαπαά5. ΤὮο 
ΤΏ ΘΓΟἾ]088. 848 οὗ Βο] ἀἴθσβ 8612 ἃ ὌΡΟΏ ΘΥΘΕΥ͂ ΟὨΘ 
8:η4 οομδβίρτιοα ὕΠ6πὶ ἴο ἀοαῖ!. 76 πα 6 Ὁ ΠΘΥΘ 
Είνοῃ ἸἜΘΠΟΙΒΗΣ ΓΒουσῦ [Ὁ Ὀ6 ΘΟΠΒΙΔΘΓΔΌΪΥ 6χ- 
ἀσροταῖθα. Οὗ. 1 Μᾷδςς. ἱ. 24. Φοθεορῆμβ (“4πἰΐρ., 
ΧΙΙ, δ, ἃ 4) ρίνοβ [009 ὨΠΠΙΌΘΥ Οὗ ὈΓΒΟΏΘΙΒ 88 

[Π6 ῬΓΖ6 νυ ῃίοῃῃ! ἢθ δὰ δἱπηοθῖ ννἱἰὰ ἢΐ6 σύδϑρ.]} 10,000 
ῬΡΟΒΒΙΌ]Υ ἰῦ νᾶϑ ΓΠσουρἢ ἴ.6 οοιηθίηθα ΡονεΓ οὗ 
[6 οὐιίζθηβ, δηὰ 116 ϑγστίδα ΤΟΟΡΘ ἴῃ [80 ΟΑΒΕ]6, 
προσ Μϑηοθ]δυβ. 

νεσ. 8. ΙΝ ΕὙ  2βοῖθ, 0 ΡΙδο 65. 8 ροσίοὰ 
ἃἴνος ἔτυχεν, οῖ], ατου8, αἀδλ0, ἮΔἢ, δηὰ 
ΟΠ ΟΓΒ, γγὸ ΓΘ Β᾽δῖθ 88 ΔΌΟΥΘ, πιλ κί ρ; πέρας [16 
οὐ͵οοῦ οὗ [86 νογῦ. Ταΐβ νοσῦ 18 σΘΏΘΓΑΪΥ ο0η- 
βιτιιοὰ τὶ ὑπ6 ροηΐεῖνο οὗ 6 (πΐπηρ, ὈαὉ Βοπιθ- 
ἔπηθθ αἷδὸ υἱτἢ (Ὧδ6 δοουδδίῖνο. Οἱ. Βογοά., νυ. 28. 
ατίμμπι, ομ πο οὔμογ διά, ψουἹὰ οοηϑίσαθ πέρας 
..«- ἀναστροφῆς 88 Βοσιυβῖῦνα Δ ΌΒΟΙ ἴδ, σομποοῦ- 
ἱῃρ ἔτυχεν ὙΐΠῚ ὀγκλεισθείς (ἐγκληθεί). “4: 
ἐΐ γεερεεία ἰἠς ἐπα ο7) ἀΐε ευἱΐ οοαγδα, ἰἰ λαρρεπεὰ ἐλαΐ 
Ἀε, οοπιρίἰαἑπεα ο7 δοζῶτε Ατείαϑ, Πεείπο “Ὅπι οἰΐψ ἰο 
εἰν," εἴς. ΟῚ χοροῦ οΟὈ͵θοῖθ ἴο {Π||8 {ΣᾺ Π5]8- 
τίοη, [δὲ ἰξ τηαῖκοθ (ἢ6 Ῥυπίθμιηθηιϊ οἱ Φαδϑοη ἐδ 
ΤΟδΌ] οὗ 83ὴ δοοϊάθηϊ ταίποῦ ΓΔ, 848. [06 ΠαΙΓΒΙΟΓ 
ἰηϊοηάοά, {π6 ἀἴτγοοῦ ᾿υἀρπιοιῖ οὗ Οοά. ΟἿ, νϑσϑ5. 9 
δηὰ 10. Το γοδϊηρ ἐγκληθείς, σοπιρίαϊπεα οἵ, αἀο- 
εἰδεα, ΑἸ Βυυρ ἢ νἰτποῦῦ τη6 δβαρροτί οὗ ἴη9 Μ858. 
ἷΒ δΔἀοριαἃ ὉΥ Οτίπητα δηὰ ΕΥΖβο θ, 88 ἰῦ παὰ 
θδθὰ ῥγθνίουβυ ὉΥ 1αϊπογ, ατοιΐαθ, 6 εἴθ, 
διὰ οἴμοῖβ. 10 οομηηοη γϑδάΐῃρ, Πούγανοσ, ἰη 
[16 ϑΘ6η80 οὗ δλμί μρ, αἀγίυεπ ἱπίο α ΠΟΓΠΕΥ, χῖνοβ ἃ 

γον. 21. ὙῸ βιπὶ πιοπυίοποὰ ἀομδίϊθβα ἰη- 
οἸυάδβ 411 ῬΥΟΡΟΥΥ͂ ἤθη ἔγοιη ὅδ ἴοηρ]6. [1 
ΠΟΥ Μ6͵Ὸ ΗΘΌΓΘΥ ἰΔ]θηΐβ, ἰς σου] δηιουηΐ ἴο 
ΘουΣϊ [ΠΓ60 8ηαἃ 8. ἀΌΔΕΙΟΣ τα ἢ] 08 οὗ ἀ011818 ; 1ἔ 
Απιεϊοςἢίδῃη, ὑο ΠΑ] 848 τηποῖ. 

ψαν. 28. αδυσξὶῃ (Ξ-Ξ (σου ζί πὶ). ΤῊ νγ6}}- Κποσῃ 
τπιοαηϊδῖὶμ ΠΟᾺΡ ϑυσ θη, γὩ] ἢ ΙΔΥ ΟΥ̓ΘΡ δραΐηβὲε 
ΕΌ4]. Ου ἴδ 086 ϑ'δπηαγ 88 ἢδὰ 0110 ΓΠ6ῖν ἴθ- 
ΡΙ6. ΤΙ ῖβ ρίδοθ 8 ραυυϊς] ΑΕ πηθηθοηθά, ρῥτγοῦ- 
ΔΌΪΥ, 88 ὑθίπρ ἴῃ σοηΐγο οὗ ἴθ ϑαιηδγίϊδη ᾿ηῆαὰ- 
θὁῃς6. ΟΣ, Φοδβθρῆ., Απέϊφ., χὶ!. δ, ὶ 5. -- ατίπηὴ δηὰ 
Βυμβθη 5 διδοίισετξ, ξο] ον τηὴ6 Ψ υϊσαῖο, ϑγγίδς, 
[μαΐπον, ΤὨθοάοτοῖ, ἀπὰ 4 ἔον Μ58., νουϊὰ οομ- 
θοῖ [9 ἰα8ὺ οἶδυδο οὗ Γΐδ νοσβο, απά ολετγιδηϊησ α 
λοϑιΐία γεείἴησ, οἴο., τ τ [6 παχὺ γ ΓΕΘ, 88 σϑθυτη 
ἴο Απίίοοδιβ δηα 88 Ὀοίηρ' [Π0 τιοῦνο ΨΥ Π6 δθοως 
ΑΡρο]]ομίυϑ ἱπίο Φπά858. 

γεσ. 34. ΤῺ [86 ν»χίσωο οὗ Ηΐδθ, Ὡδη ΟΪΥ, ἃ!}} 
Δ 0]08 σΑρ60]6 οὗ Ὀξαυΐηρ ἀσπβ. Τθ Αροϊ]οηΐυδ 
ΠΘΓΘ τηϑηῦοηθα 8 Πμ6 οἢΐοῦ ΠΟ] Ἰ]θοῖοσ οὗ ἴᾶχϑβ σοὸ- 
οστγοά ἴο ἰπ 1 Μδσς. ἰ. 29. 

γον. 35. ΤΠ [Π)6 ΒΟΙ͂Υ ἄδὺ οΥ̓ 16 Βα ΌΡΘΙὮ. 
Ηδ8 Κηθν γ06}} ταῦ οἡ ὑπβ ἀν ΠΟΥ που]ὰ ΟΣ 
ὯΟ γοϑἰβίδῃςθ. --- ΟἿ] 'ϊ. 84. 



δ82 ΤῊΕΒΞ ΑΡΟΟΘΟΕΥΡΗΑ. 

ΟΒαρτεε ΥΙ. 

1 ΝΟΥ Ιου δον {Π18 ὑπ6 Κίῃρς βθῃΐ δὴ οἱὰ Αἰδοηΐβη ἢ ὕο οοπρθὶ {86 8 νγβ ἰο ἀ6- 
2 γναγὶ 3 ἴτοιῃ ὃ {πῸ ἰδ οἵ ἐῤλεὶτ' δύ β, δῃᾶ ποὺ ἴο 1ἶνϑ ὁ δίαγ [}6 [ατ΄ν8 οὗ Θοὰ; διὰ 

ἴο ΡΟΙ]αΐα 4130 {86 ὑδπαρὶθ ὅ ἴῃ Ψογυβα] θὰ, πα 10 68]} ἐξ ἐλὲ ἐδπρίε οὗ Ταρὶτον ΟἸγπι- 
ΡΙῺΒ; δῃὰ {μα ἰπ (ὐαγι ζίη," οὗ Φιυρὶϊον (ῃ6 Ποέθηαοσ οὗ βγδηρογβ,, ἃ8 (Π6Ὺ ἱπάοϑὰ 

8 πογο," τπδὺ ἀν 6 ]0 ἴῃ (η6 ρ'δοθ. Βυῦϑ Π6 ἰηγοδά οὗὨ [Π6 6ν]} 19 νγὰβ Β0ΥῈ δηᾶ συίθυοῦβ 
4 ϑυνϑθῃ 11 (ὁ {π6 ρβθορὶβ.5 ἘἘῸγ {π6 ἰθίωρὶθ νγγαὰβ ἢ]]οὰ τὴ σὶοί δηᾶ γσουθ)]} ὴρ ὈῪ [80 

(θη 168, το ἀ411}|6ὰ τ Ϊ ΒαΑυ]οῖδ, δηα δα ἰο ἀο ψὶτ υγοσχθη ἴῃ ὑμ6 ἔοτθοουσίβ οἱ 
ὅ {86 ὑθιαρ] 6.12 ἀπᾶ Ὀ681468,}95 Ὀσουρῃί ἴῃ 15 ἐλέησε (Βα τοῦθ ποὺ βιϊηρ. 5 ΤῊΘ 8108 Γ 
Θ α]8ο νγαβ 116 ἢ ργοΐδηθ ἐλέποε,  Ὠἱ ΝΒ [16 ἰὼν ἰογδίἀἀθιἢ. Απά Ὁ [Ὁ νγαβ Ῥϑστηϊ θὰ 

πο πον 15 ἰῸ ΚΘθρ ΒΑΌΡΔΙΙ ἀδΥ8 ΟΥ οΟἸ ΘΟ ταῦθ Θη ΘΒ ΓᾺ] 15 ἔθδβίβ, ΟΥ ΒΡ] Υ͂ [0 ΘΟ ποῦ- 
1 βαρ οὔθ᾽ Β 86] "Ὁ (ο ὈΘ ἃ ὅθ. Απά οχ 5 (86 ἀΑΥ͂ οὗ (89 Κίηρ᾽Β ὈϊΓίλ, ΘΥΘΓῪ το δ, 

ἴπον ψγογθ Ὀσοῦρῃξ Υ Ὀἰυύο᾽ σοπβίγαϊηῦ ἰο ϑδὺ οὗ (Π6 βδουοββ ; 3 δπὰ πψβθῃ (6 ἴθδβε 
οὗ Βδοοθιβ τγ88 Καρί, {Π6Ὺ 33 ΘΓ οΟΙΏρΘ]]θα (ο σΡῸ ἱπ ῥγοοθββίοῃ ἴῃ ΒΟΠΟΓ οὗ 80- 

8 οἴ, οσονηοα τὴ 35 ἷνγ. Μόοσθουοσ ἔποσο πϑηΐ ουἱΐ 8 ἄθογθθ ἴὸ (86 ποὶρθοσίη 
Οτθοκ οἰτίο8, δἵ 5 0Π6 ϑυρσοδίίοη οὗ Ῥιοϊθαν, "5 ἴο ρυγβυθ {Π6 8120 ΘΟΌΓΒΘ δσαϊηβί 

9 (80 96 ν8, δῃᾷ οοπιρεῖ ἑΐθηι ἴο δαὶ οὗ {88 Βδογ 668 ; δῃὰ {Πδὺ [ο80 σο ργϑίθγτα ποί 
ἴο 30 ΟΥ̓ΘῪ ἴο Ηδ]]θμβια “ βου] θ6 ραΐ ἴο ἄθϑί!. “ΓΏθα οου]α ΟὴΘ 860 ἢ {Π6 ῥΓδ8- 

10 δῃΐὺ τηΐβοῦγ. ΕῸΓΣ {ποῦ ΤΟ Γ6 ἔνγχὸ ολθη ὈΓΟΌΡὮ ἔογγαγὰ,9 ψὸ Πα οἰτουτηοϊβοά 
861 ὅ3 ΘΒ Πάγθη : δηᾶ ὑμ680, μανίηρ ὃ ΟΡΘΩΪΥ Ἰοὰ (πθῖὰ 3. τουπᾶ ἀρουΐ {86 οἰΐγ, (Π9 

11 Ῥαῦθ8 Ββδηρίηρ δὖ {86 ὶγ Ὀγθϑβίβ, (Π6Ὺ οδδῦ ὃ ἀἄόνσῃ ΠοΔα]οηρ ἔγοτα (ἢ 6 νγγχὰ]}}]. Απὰ 
οἴμοῦβ, ὑπαὶ μδα σὰ τοροίμου ἱπίο {Π|6 δ σᾶνθδ ΠΘΑΣ ὉΥ. 0 ΚΘΘΡρ 186 ΒΑὈ ΔΙ ᾿ ἀΑΥ 
ΒΘΟΓΘΟΪ, Ὀδίηρ ἀἰδοογογθα ἴοὸ ῬὮ1]}Ρ, οσο θυγηῖ ἢ (οροίμου, θθοδυδθ ΠΥ 84 5βογα- 
Εἷο8 δϑαϊηβὶ ἀοίοπαϊηρσ ὑπθιηβαῖγοθ Ομ δοοουμί οὗ {Π0 ρίουυ οὐ Ἶ (89 τηοϑὲ βϑογοὰ 
8Υ. 

12 Νὸον [Ὀδβθθοὶ ἰποβο ἐμδέ γϑϑα {18 Ὀθοοκ, ὑμδὺ ἐΐεν θ6 ποὺ ἀϊδοουταροα Ὀδοδυβο οὗ 
{Π686 Δανογβ 168, θαὺ οοηβί ον παῖ {86 ὅ8. Ρα ΙΒ θηΐβ σατο ποὺ ἢ ἴογ ἀδδιγιοίοη, 

18 Ὀυΐ ἔογ ομαβίθηϊηρ Κ᾽ ΟΌΓ παίΐοῃ. ΕῸσ, ἱπαάϑϑᾶ," [Ὁ 18 ἃ ἰοΐζθῃ οὗ γγϑδὶ "5 σοοάπεβδ, 
ΘῈ {μ6 ροί] 688. "5 ἀγὰ ποῦ βυδογοὰ ἃ "' Ἰοῃρ ἰΐπ|6, θαΐ τὸ " ἔοι ἄν ἢ ρα Πἰβμθά. 

14 Ἐὸν ποὺ 88 ψῖ ἢ (86 “5 ΟΥΠΟΥ πδίίοηβ, τσλοηι [πΠ6 Τωογὰ ραῦϊ ΘΕ Το θθάγθῖὰ ὕσ ρα πη 8.,, 
111 {μ6 γ αν “ἴ οοόσῃθ ἴο {16 {111 η688 οὗ ἐλοῖγ' βὶπ8, μα 6 ἀδιθστηϊηθα ἴο ἀ68] 35 νι 

15 8, Ἰαδὺ [Πδἰ, ανϊηρ Κ' οοῖηθ ἴο (88 μοῖρῃΐ οὗ ΟἿΓ β'π8, ἢ6 δίϊθγαγ8 ἴ8 Κα δ σγβῃ- 
10 σϑᾶῆοθ οὐ ὅϊ ὑ8. Τμοσοίοσο 5 ἢ6 ΠΡῸΣ ΒΓΑ Θί ἢ. δἷ8 δδ ΤΏΘΓΟΥ ἔχοι ὺβ ; θαΐ 

γοσδ. 1, 2. --)Ἴὰ. Τὶ : ταοδὴ οὗ Αἰ δμο. 35 (ἐἱἑ,, ἰο ξὸ οὔεγ.) 8 ἔγοια (Ἐτ ἔσο δορί ἀπό ἔγοια 111. 19. 23. 44. δδ. 
Δ]. : ἐεχί. τέθ., ἐκ) δ(πολιτεύεσθαι. ΙΑϊ., το δε α εἰἐΐτεπ, ἰὮ 65 ἰο ἔἶυϑ αΣ εἰξέξεη, ἐπ α σίαίε, Ὀυῖ ἰῃ ῬὨϊϊο, Φοδερδυ, διὰ 
ΒΙΌ. ατοϑοῖκ, 85 ἢ ο το.) δ (ἸὨ6 Αἰέίο ἔοστω, τὸν νεών, ἰδ ΠΒοΙῸ ζουηά. ΟἿ. δὶδο ἰχ. 16, χ. 8, δ.) 4 Αετσίσῖτ (εἶ. τ. 23). 

Ἶ (ξενώον, 1. ὁ., Λοερίμαἰξε. Ζοροριυα, Απεΐᾳ., χί!. δ, δ δ, πιδπιοδ ἐμ ἐϑηλρὶθ, ἐπα ρτορ ΓΙ, Ζεὺς Ἑλλήνιος.) 5 αἰὰ ἀφεῖτο 
(ἐτύγχανον. Ἰὲὶ οἵϊοῃ δὲδ δ ἴοσ ἐμ Θορυ]Α, δἰ πουσὴ ργΟΡΟσῖυ [δ Ἰδίίον ἰδ ἰο Β6 υπάοτγβίοοά υυΐ ἢ ). 

γε. 8, 4. ---9.. Υ. : ονιίίς Βῃϊ. 19 ροπιίηρ ἰπ (ἐεαξ. τές., ἐπίστασις. Ετὶἔχκομο σουἹὰ δἀορὶ ἔσομαι 19. 108., ἐπέτασιε. 
ΤΠ ἰδίου τν8ϑ πιδοὰ 107 (0 ρματὲ οὗ ἃ ὉΪΔῪ Πόσο ἴΠ6 ῥ]οὲ ἐμ οἸΚθη8, Δ ὁρροδοὰ ἰο πρότασις. Ὑυϊᾳ., πιαίονγμνη ἐπεωγκίο) οὗ 
ἐλὲς ταὶ δοἱ οἵ. 1 ογιΐίς οΥΘΏ. 1 (ὄχλοις, ;. 6., ἴα πιὰ εἰ ἀθ οὗ σαν Ὧ0 δὲ ΚΙΥΘῺ ἩΔῪ ἰο [88 ΗΘ] δι εἴ πα [6 Ὁ» 
ἀδαεῖοα.) 12 γε (Ὠΐπ (Π6 οἰτου!ς! οὗ 86 ΒοΙΥ »έαοεξ (περιβόλοις, ἐπο ατοοῖς ἀδεϊχηδιίοη οὗ ἔπ Τογοοουγὶδ οὗ ἐξα ἴδξω ρ)ρ, 
αὐλαί. Οἵ.1 Μαοο. ἱγ. 88, 48: 4 Μδοο. ἱγ. 11). 14 Ρεδίάοα ἐμεῖς. 16 (τὶ ἔσο δά σρί εἰσφερόντων ἔτοτι 111]. 19. 23, 
δδ. δἰ. : ἐεαί. γες., οτοἱξδ ὑσθρ) ἀ(ἔ[ζἔἧκὅ[ΕΞ| ἸοννΤπ]. 

Μετ. δ; θ. --΄ἍδθὔΑ.Ὄ. Υ. : Ἰδὰνν ἑοσυἱ οὶ (τοῖς ἀποδιεσταλμένοις ἀπὸ τῶν νόμων ΞΞ τολίοὶ τοῖνε ϑεραγαϊεα 097 7Υονη ἰλε ἰαιοι. 
11 8. ἃ ΤΌΣΟ ΘΧΡΓΤΟΒΕΙΟΙ). 19 ΝοΙ ΟΣ ΦώὯ8 1{ ἰαιο εἰ )ὸν α τπαη. 19 οὗ δῃσίθῃς. 30 ΟΣ ἴο Ῥγοΐοδα ἀέμιδεξ) δὲ 4}} (ἑ. 4., 
ἴο ᾿ἶτο ΟΡΘΏΥ ἴδο ᾿Ϊΐο οὗ ἃ ον). . 

Μορ. Ἶ, 8. -- ΞΑΟΨ.: ἴῃ. 35 (ἐπὶ σπλαγχνισμόν ΞΞ σπλαγχνῶν μεταλαβεῖν.) 28 (δὸ σον (Ετί ὥϑοδο αἰσῖκοοῦ οὐ, 
85 δοίης ἴῃ 111. 238. 44. δ2. 4]. ΟἹὰ Διί. Ἀγγν.). 36. (0 Β., σατιγίης (ἔχοντες, ὈΌ 1 ΣΟΠΟΣ ἔγϑοῖυ, δοοοτάϊΐηκ ἴο ἴ9 
ΟὈγνίου 66:66). 36 ποίχῃουσίης οἰἐἶο6 οὗ ὑ6 Ὠοδίδμθῃ, ὮΥ. 38 Ργχο οτηοο (ἰδἰοαὰ οὗ Πτολεμαίων ὑποτιθεμένων οἵὗὨ (6 
ΔΟΠΙΠΠΟῊ ἰοχὶ, ποτ ἰΒ ἔο Ὀ6 τοδὰ, τ ῖθὰ Οτίηιπι, τί ἐκδοῖο, δὰ Κοὶϊ, Ζο! ]ονίης 11{. 28. 44. δ2. δὁ]., το εκἰηκ.). 
31 αροίπδε [6 ον, ὑμδὲ ἐλεν κου] ἃ οὔϑοσυο ἴπ6 88:10 δαιίοη (τὴν αὐτὴν ἀγωγὴν . . . . ἄγειν), δηὰ Ὅθ ρματίδκοχα οὗ 
ἐλεὶγ βδουίδοοδ. δῃηὰ οϑὸ τοῦ ἃ μοὶ ΘΟ ΌΤΙ ἐμποιη δ γα ἰο (9 σηπόνς οὗ ἰμ0 αφῃ 1166. 38 τηϊξῆϊ ἃ »Ὺαπ Βογὸ 
ΒΔΘΏ. 

γοχα. 10, 11. -- 9 ΑΟΨΥ.: ογεὶς ἰοσπτασὰ (ἰπμδιϑαὰ οἱ ἀνηνέχθησαν, 111. 19. 62. δ]. τοοὰ ἀνήχθησαν. 1Αἱ., ζΑ15ο1γ, ἀείαια 
δωκ). δ80 (1Π|. 28. 44. 4]. ομνε.) 81 θοῦ 6 (ΠΟΥ πδᾶ. 82 σγπὶῖς ἴθοτα. 8ὲ οπδὲ ἔμοῖα. 8ὲ ογείΐ ἴμο. 
8ὲ (Ἰἰς., δεσοπελ.) 8286 αἱ θυ. 51 ἐλεν τοδὰθ ἃ οοῃβοίϑεῃοο ἴο 8610} (1 ἐδ 6 ἯΔΥ οὗ ἀσΐαμοο) ἐδπατσύδοῖνοα ΖζῸΣ ἐδ9 

ὕόνΆ. 12, 18. --- δ᾽ αὦὁ Υ, : ἴὸγ ἐδεει (τε. τι εἢ ἴοτοο οὗ ἄθτμομ.) οδ δι εἶθ, Ὀπὸὶ ἐθδὲ δον ἡπάβο ἐλοδα. 89 τοί ἔο ὃ6 
40 αὶ ομδδιδηίῃρβ οἱ. ἋἍ1 ογπίίς ἱπάοοὰ (111. 19. 23. 44. δδ. ]., καὶ γάρ ; ἐεζί. τεε.,) καῇ. 45 ἰδ ατοα. Φ πὶίοκοά ἀοαξι. 
44 αν. 46 ογιΐ8 δτὸ. 

γον. 14, 16, -- (6 Ὰ, Υ : ογῖ ἴθ. 4“ θ6. 48 ρο ἀοα]οἐἢ ἢὮΘ6. 40 Ὀοίπς. δὺ βἷη, αἴξοχνασδ 86 δου ἰδχο 
δ᾽ οὗ (Ἰπείοδὰ οἵ ἐμιὸ ἔοστω ἐκδικᾷ, ποῖ ὑδοὰ ἴῃ Αἰέο Θσϑεκ, 19. 28. 62. 64. 98. οὗοι ὀκδικῇ). 
ες. 16. -- ἃ Ὑ, : Δκπα ἰδμοσοΐοτο. 86 1|1, 22. 4]. οπιΐξ. 



4 ΜΑΟΟΑΒΕΕΒ. δ88 

17 116 ἀἰβοὶρ! ΐησ τὴ δανογϑὶϊυ, 6 ζουβακθὶ ποῦ ἷ8 οὐγῃ ἦ ρβορὶ8β. Βαὶ ]οὐ {118 
Ὅ6 Βροόκθϑῃ ἴο 8, )υδὺ 707 ἃ ΓΟΙΙΘΙΙΌΓΑΠΟΘΣ ; δα δον {πἰ8 βῃογί αἀϊρστυθϑβίοῃ, γγ ὑλυδῦ 
Θοπιθ Ὀδοῖς ἰο {πὸ πδιτδίϊνο 

18 ἘἘΕἸΘΆΖδγ, ὁη6 οὗ {86 ῥυΥϊποῖραὶ βου θθ8, ἃ ἸΏ} ΔΙΓΕΔΟῪ δαἀνδηοϑᾶ ἴῃ 116,5 δὰ οἵ 
τηοϑῦ δοβδυῦ αὶ! ὁ σου ύθηθποθ, Ῥγὰ8 ΟΟὨΒ ΓΑΙ ΘΑ] ἰ0 ΟΡΘἢ ὅ δἷβ τηουϊἢ, δηὰ ἰοὸ οδὲ 

19 δβυνηθ᾿Β ἤθ8ἢ. Βαϊ 6, ΘΓ Πρ ΤΏΟΓΘ ἩΠ|1ΏΡῚΥ ἀθδιἢ τ ἢ ρον {Π88 116 τυ Βῃδιη6, 
20 σϑιῃθ ἰουναγὰ οὗ ἷβ οὐσῃ δοοογά (0 (ἢθ ἑοτίαγα, θὰ ποὺ ἐ ἢ6 Βδὰ βρὶϊ 6 ουὐ, 88 

1ι ὈΘΠονϑίὶ Ἶ ἐλέηι ἴο οΘομθ ἔογγαγαὰ " (Πδὺ Βανθ [Π6 γϑβοϊαἰοῃ ἰο ναγὰ οὔ ἴσοι {Πθῃ}- 
21 βοῖϊνοὰ νῇῃδὺ 18." ποῖ ἰαννία] ἴονῦ ἰόν οὗ 1 ἴο Ὀ6 ἰαϑίθϑα. Βαΐ {Π60Υ (δὶ Πδᾶ ἢ 

ΟὨΑΓρΡΘ Οὗ [86 ὉΠ]Α τα] βϑουὶ ἤοΐα] ἔδαβί, Ὀθοδαβθ οὗ (μοὶγ οἹ ἃ δοαυδ ίϑηοθ Ὁ ἢ} (86 
ΤΩΔΏ, ἰακίηρ Πΐγη 8846, θθβδουρις λὲπι ἴο Ὀσίπρ' β6 5} οὗ ἢ͵8 ργονίἀϊην, τ ΒΙ ἢ 1ΐ νγ8 
Ῥογηι θα 1: Ηἷπι (0 180, δα τη8 ΚΘ 88 1ζ μβ δίϑ ᾿" οὗ (886 ἤθβῃ δϑῃ ἔγομῃ (ἢ 88 ου ῆοθ 

22 σοιϊρπηληαοα ὈΥ̓͂ (86 Κίηρ; (δῖ, 8βο 12 ἀοΐηρ, ΒΘ τηὶρὺ ὈΘ0 ΔΘ] ψογϑα ἔγομλ ἀθδίδ, δηὰ 
28 Ὄκδολαβα οὗ ᾿' τΠ6 οἷά ἔτη ἀβῃὴρ ἢ ὑμοτ, Π πα ο]οΙΘοΥ.} Βυΐ Β6 ἰδἰκῖηρ' 8 ΠΟΡΪΘ 

ΓΤ βοϊυϊίοη, δα ὁη6 ψΟΥΩΥ οὗ ἢ᾽8 ἀρθ, δα [ῃ6 αἰ σηϊον οὗ δἷβ δανδῃοθα γϑᾶγβ, δα (86 
ΘΊΟΥΥ οὗ [εἷ8 δοαυϊγοα Κ,,ΊΑΥ ἢδῖγβ, Δα ἢἷ8δ πηοδὺ ὈΓΔΙΒΘΥΤΟΓΠΥ ἸΔΔΠΠΘΓ οὗ 116 ἴτοια 
γουΐὰ ἀρ, Ραΐ ΘΒρδοί}} οὗ [Π6 ΠΟΙΥ δπὰ (ἀοά-ρίνθῃ αν, αἰζογθα τη 86} ΘΟΘΟΓΑΪΠΡΊΥ, 

24 βεαγίηρ ὐὐὲ όμο {παὺ ὉΠ6Υ 5ῃου] βοπὰ Εἰμὶ το Ηδάο8.16 ΕῸγ [1 ἴ8 ἴ ηοῦ πόνί!γ οἵ 1} 
ΟἿΓ ἅρθ, 0 ᾿᾽ ἀϊββθιβθ]θ, ἰθδὺ Ὁ τγηϑῃῦ γουηρ }έγδοπϑ ΤΠ Κίηρ Γ {παὺ Ε]ΘΔΖΆΓ, [Π6 τηΔὴ 

25ὅ οὗ πἰῃοῦυ γϑαγβ, 88 ΖΦΌΠΘ ΟΥ̓ΘΡ ὑ0 ΒοδιΠΘηΐ81), 4180 {μι μλβ  ᾽ γ98, Ὀθοδι86 οὗ τὰν ἢ ἢγ- 
ῬΟΟΥΙΒΥ δπα Ὀθοδυδο οὗ [86 Βμοσὶ δπα βρδῃ-ἰ οὴρ ἴθ, Βῃο]α ὯΘ τι18]6α ΟΠ ΤΩΥ̓ ϑοοομηῦ, 

26 δπά ] δββυγθαγ σοὺ ΒΠ8Ππ|0 Δπα αἀἴβρτϑοθ ἰὸ »ῖπδ οἹὰ ασθ. ΕὉΣ ἱμβουσῇ 4180 3 [ὉῸΣ 
[8Ὠ6 ρῥγϑβθηΐ ἐΐηι!θ 1 Ὀθ 3 ἀ6]Ἰγογϑᾶ ἔγοπι [π6 ρα πἰβῃπηδηῦ οὗ πηθῃ, γοί 8.141} 5.1 ποῦ 68- 

27 σΆΡ6 [Π6 Πδηαᾶ8 οὗ (ῃ6 ΑἸ ΡΥ, ὨΘ ΠΟΥ 4}1ν8, ΠΟΙ ἀδαα. Ὁ Βϑγθίογθ ποῦν, πλδῃ- 
28 }}Υ ὁχοδβαησίηρ Ὁ {818 9 116,1 νν}} ΒΗ0.Υ τα 86} ΟῚ ΠΥ οὗἨ ΤῊΥ͂ αρ6, 116 Ἰδανίην 

8. ΠΟΡ]6 Θχϑιηρὶθ ἰο {π0 5 γουηρ ἰο ἀΐθ τ} ΠΏΣ] δηὰ ΠΟΌΪΥ ἃ ΠΔΡΡΥ ἀθδίῃ ἴογ ({ 6 
βδογοα 81 δηᾶ ΒοΙΥ ἰανσβι Απᾶ δμανίηρ βροΐκϑῃ ὑπυ8,53 ᾿πλπιοα βίο] ν ̓ 6 θη ἰο (80 

29 ἰοτγίυγο. 5 Βυῖ δ᾽ (ΓΠ6Υ (παὶ 16 ἀΐηι ομδηρσοα ὁ 1η6 ροοᾶ ν}}}} (Π6 Ὺ Ὀοτα ὅ5 Ὠἴτη ἃ 11{]6 
Ὀϑίοσο ἰπΐο μαίγθα, θθοδυβθ (ῃ6 ὈΘίοΓθ- θη οη θα ἡγογα8, 88 ἔμ νυ ἱπουσῃΐ, τ γα πη8Δα- 

80 ποϑ88.5 Βυΐ νίιθῃ δα νγὰβ δρουῦ ἰο ἀ16 ἴγοῖὰ Ὀ]ονγθ, ὁ ἢ6 σγοδηθᾶ, δηᾶ 8814, [0 ἷ8 
τηδηϊθϑί πο (86 [οτὰ, (μα δι} (η6 ΒΟΙΥ Κπονίθᾶρο, ὑμαὺ μθῦθα8 1 τηϊσῦ μᾶνθ 
Ὀδθη ἀο] ἰνογθα ἔγοηι ἀθδίῃ, 1 Ὁ ΘηάιΓΘ ΒΟΓΘ ρδῃ8 ἴῃ ὈΟΟῪ ὈΥ Ὀαϊηρ Ὀθαΐθῃ, Ὀὰὺΐ ἴῃ 

81 50} ζ δα] “ βυοσ {π686 ἐλέπιφα, Ὀδολυβθ 1 ἴθδν πη. Αμπᾶ {ππ8, πον," 2 (μ18 για 
αΙ6ά, ἰθρανὶηρ ἷ8 ἀθϑί ζῸΓ δὴ δχϑιῃρὶθ οὗ ποθ} } 1 Υ.,. 5 δηὰ ἃ τηϑιλουΐδὶ οὗ νἱσίιθ, ποῖ 
ΟὨΪΥ ἴο Π9 γοιπρ, Ὀὰὺ 8180 ἴο [Π6 ΤΩ 8] ΟΥ̓ οὗὨ 086 “ὁ πδίϊοιι. 

Ὕοτο. 16, 11. --ἴ Α. Υ. : δηὰ ἐδουκὴ δ Ῥυπΐδῃ Ὑἱ ἢ δάυοσεὶυ, γεέ ἀο ἢ ΒΘ ὩΟΥΟΣ Τογβαῖκο ὨΪ8. 3 (δὲ τὸ ὮΔΥΘ 
δροῖκϑθῃ (ταῦθ᾽ ἡμῖν εἰρήσθω) Ὀ0 10. ἃ δτπίης υηΐο 185. Δῃὰ ποῖν Μ}1} τσό σοι ἰο ἐἰ:9 ἀφοϊδσίηᾳ 97 ἐλ6 πιαέέεν ἴῃ 100 
'σονγής (οἱ δι᾽ ὀλίγων, οἵ. ΥΔὈ!, 4. Ὁ... δὰ ἩΠΟΣ, ἢ. 880). 

Ψετ. 18, 19. --- 5. Α. Υ͂. ; δὴ δζοὰ τὔδῃ, ὁ αὶ 01] ἰδτουτοὰ (Ἐτί ἐχδολο οἴ τυγχάνων δος κάλλιστος, 88 πνασιτἰτις ἴῃ 
ΠῚ. 28. 44. δὅ. 11]. 41.) δ (ἀναχανών [δ οταϊ οι ὈΥ 19. 23. δ2. 62. θ4. 93.) 8. οδοοαίῃρ ΤΑΙΠΟΥ ἰο ἀἰΐο κ]οσίουῖγ, 
44 ἰο ᾿ἶτο Ζιακαα τὴ φιοὶ δὴ δϑοπιϊπδὲίοι, δρὲὶ ὦ ογί, διὰ σδπιο οὗ ἰδ. . . . ἰοσιηθηῖ. 

Ψεγα. Ὁ, 21]. --Ἰ Α. Υ. : θοδμογϑὰ. 8 ΘΟΠΙ6. 9. δῇ σϑδο]υϊθ ἴο δἰδῃὰ ουὐ (ἀμύνεσθαι ; 111. δδ. 98. 10θ., ἀμύ- 
νασϑαι) αφαὶπεί Σμεὴ ἰλέηβε, ΒΔ ἀ76. 10 ἐλαξ π|ὶοϊκκοὰ ἰοδδὶ (οσΣ [86 . . .. ἐλεν μδὰ. 1. ον ΡΣουΪδίοῃ, ΒΌοἢ δ ισᾶϑ 
Ἰδασί] ἔον. 12 ἀἰὰ οαε. 

οτα. Ὡ, 28. -- 3 Α.. Υ. : ἴῃ 60. Μ ζοσ. 16 ἑργοῦνΣ. 16 ορδη [0 οοηπίον ἀἰφοσζοοιῖγ, διὰ δ Ὀδοδπλο ἀΐξ δᾷο, 
διὰ {9 ΘΧΟΘΙ ΙΘΠΟΥ οὗ ἀἐα διιοίϑηϊ γοδιδ, δὰ 1:6 Βοδοιγ οὗ ἀΐβ 5ΥᾺ Βοδρὰ, Ἡδογουμΐο Ὧ6 δα 019 (1 τϑρ ον ζσγϑοὶυ, 8δὸ- 
οοράϊμς ἴο ἴδ 666), διιὰ λὲ τηοσὺ ποῃοοῖ οὐ ποδέΐοι (Ετὶ ἔζδοίλο, τὶ ασίηλτα, Κοὶ!, διὰ οἰδοτα, τοοοῖνοα ἀναστροφῆς ἔχοτμλ 
111. 62. δδ. 62. 64. ΟΙά [,Δὲ. ; ἐεΖὲ γεε., ἀνατροφῆς) ἴτοταῃ ἃ οἰ, ΟΥ Σαῖμον [Π6 Ἠοΐγ ἰἴδνν το διὰ χίγϑῃ Ὁ. Οοὰ : πο Σο- 
ζοτο ὃὮθ9 δησνοτοὰ δοοοσάϊησὶν, δηὰ Ἡὲῖ οὰ ἐλερ δέστα κύνα γο ἰο δομὰ Αρ ο 10 κΚΊΑΥο. 

νενα. Ὧ, 26. --- ΤΤΑΟΨ. : Ὀοοοιιοῖθ. 18 οί ποσίμγ οὐ. 19 “πιά ἀξ, ἐπ ἀην ιοίδΖα ἰ'. [9 ὙΏΘΙΟΌΥ. 51 ταϊχῃις 
εκ, 55 δεὶπρ' ἰΟΌΤΕΟΟΙΟ γφαῖα οἷὰ δηὰ ἰδῶ, ὙΟΣῸ ποῖσ 50η6 [0 ἃ δίσδοβο σα] σίου (οἷ. ἦν. 13), διὰ 40 ἔμογν ἰῃγουζὃ 
ταΐηθ. 5 ἀεεῖγε ἴο ᾿ἶνο ἃ }{π|}0 ἐέγεδ διιὰ ἃ τηοϊηϑοξ ἰοηρ 67 δου] ἃ ὃθ ἀδοοίγϑαὰ Ὁ ποθ, διὰ 1 κοὲ (κατακτήσομαι. ΤὯ6 
Ῥτορ. οέτουχίϊοηδ ἐπ δἰτηρίο ζοζηι. 1061} ῥὑτοΐοτε ἐμο τοδαϊηρ οὗ 1Π1. 0ο., κατακτήσωμαι. 17 ἴδ οδιοξ τοδάϊηρ [8 τοϊδίηοὰ, 
ἃ ἴυις. ἱπάϊο. δπὰ δὴ δοξ. δυ δ᾽ ποῖ. δὲὸ οοσιῃοοιθὰ ἰοχοῖθμοσ ἰπ 110 βδιθ δοπίθμοθ, Δ δὲ Αροοῦ. χσῇϊ!. 14.) ἃ εἰαΐπ.... δχθ 
δὰ πιδκὸ ἰξ δοοπιίμδΌ]9. 

γαῖα. 285-28. --ἸΜΑΟΥ͂. ; ονείδ αϑοο. Ὁ δῃου δ. Ἅ ἐπου. 52: δ. ἢ οἰδδοξίηβ. ὃ ἐλώ (ατί., μῖἢ 
ἔοτοο οἵ ἀδποη.). δὅζὅὁὡ σΌΟΣ ἃ 02 88 "Ἷκπ 9 869 χεφυίτοίδι διὰ Ἰθδνθ ἃ Ὠοΐδ 6 ΘΧΘΙΌΡ]9 (0 Φνολ αἀϑ ὅδ. ὅδ᾽ οουτεροουδὶν 
ἴον 6 ΠοΠΟΌΣΘΌΙΪΟ (αἴ. τος. 11. 55 ψ8δη δ)Ὁ δὰ δεἰ4 ἐΐχοκο τσονγά!. 82 (ογισοῃῖ. 
ον. 239-31. - ΜΆΑ.Υ.: ορες Βαϊ. δὲ οῃδησίης. ὅὁ Βδζο. 31 ἐογοβδὶιὰ βρϑϑαΐβοδ ὑστοοοοάδὰᾶ. ... ἐπουσἕὶ (ἐσσί. 

γεε., διελάμβανον  1Π|]. 28. δδ. 106. δὶ. ὅο., ὑπελάμβανον), ἔτοτῃ 8 ἀοδραταίο πιϊπὰ (πιατζ.,) πα ὐὐμε22). 8δδ τρρῖγ... 
ὙἘῸ εἰτρο: 89 1 ποῖ. 60 δῃὴ 761} οοπιίδχι  ἰοθ. ἋὯ1 ογείέδ ΠΟ. ἀ4ὅὅ ἃ ποῦ]θ ὁυῦζοσθ. Ἃ48 πιοίο γουχξ ν"ση (οἵ, 
γεν. Ὧ,, 28), Ὀπὶ πο 8.1 λέδ. 



δ84 ΤΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ΟΠΑΡΤΕΕ 

οσ. 1. Μοῦ Ιοῃς εἴἵοσ [8ἰ8β. ΤῊΘ βοπάϊηρ οὗ 
ΑΡο]]οηΐυβ τὶ 8 ΔΓΠΏΥ. --- Ατὶ οΪὰ ΑἸ Θαΐδῃ. 
Το ΟἹὰ 1,Δὐΐη, ψ ὨΪοἢ ἰθ ΤΟ] πε Ὀγ 1,αὔμον, 88 
“«Δπιϊοεδοηυπι, ἀπ Απεοολίαπ. Τῆ6 οογχθοῖίοι γ᾽88 
ἘΠ ΒΡ βυρᾳοδίοα ὃΥ 8. ὨΒ[ΌΓΆ] 5686 οὗ ἤϊΠοδ8, 
αὖ ἢ48 Ὧ0 Ἰθρτυπλαῖο Ὀδ8ῖ8. 6 ατοοὶκς 18 γέροντα 

᾿Αθηναῖον. 
γοσ. 5. ΟἿ 1 Μδος. ἱ. 47, οοποθυηϊηρ {Π6 ΟΥ̓͂ΘΙ- 

ἧηρ οὗ βινίηθ οὐ [πο δ]ἴασ, Νοιυμπίηρ 18. βαϊὰ ἤθσθ 
οὗ ὑῃ6 ὨοΔΙΠΘη ΔΙΓᾺΣ ὙΠΟ 88 611 οὐοσ τῃ6 
ΑἸζΑΣ οὗ Ὀπγπΐ οὔξογίηρ ; δα 1 ψου]ὰ δ ΠΑΓΡΑ]Υ 
ΔΙ]ΟΎΔ 16 οἡ (πδῦ δοοοῦπηΐ ἴο ἱπίοσ, νυν Οὐ πη πὶ, 
ὑμδῖ ΟἿΤ ΓΟ Β ΔΌΓΠΟΥΙ 68 οοηΐαϊῃο ἃ ποιπΐηρ 
ΘΟποοΤΐηρ᾽ ἴδ9 ἔδοῖ. Ηδ ῥγοΐδββθθ [0 28 ΚΘ ΟὨΪΥ 
Δ Δὐϑίγδοῦ. 

γον. 7. ὙΠῸ Ὀἰτίμ- Αγ, δοοογάϊηρ ἴο [18 80- 
οουπί, 88 σοἰοὈταϊοαὰ ΟΥΟΣΥ͂ τηοητ. Βυΐ [ἴξ ἰ5 
Πδσὰϊγ ογθαθ]9 τπδὶ δυο δ [06 880, 148 ἔπογο 
ΔΓΘ ΠΟ ΟὔΘΥ ΘΧΘΙΏΡ]68 οὗ ἴῃ κὶπά, ἰῃ βδογθὰ οὐ ῥσο- 
ἔδυ ὨἰβύοσΥ. Οτίπατλ ἘΠ ΚΒ ἴπ6 ΔΓ ΠΟΥ 88 οοπ- 
ξουπάδα Δηοῦθον ἔοβῦναὶ (οὗ. 1 Μϑδος. ἱ. 59), νν ἰο ἢ 
ΟΟΟΌΣΓΣΟΟ οδο ἢ τποηΐῃ, τί τπὰῦ οὗ 6 Κἰηρ 8 
Ὀἰγίμ-αγ. Καὶ! 88 βῃονῃ, ΒΟΎΘΥΟΣ, ἰἢδιὶ [ἢ0 
[δεῖνα] τοζοστοα ὕο ὉῪ ατγίπητπλ ἀἰὰ ποῖ ἰδ 1 ὁσουγ 
ΘΥ̓ΘΣΥ͂ τη}, Ὀπὸ {ΠΊΏ ΚΒ ἴδ ροββί 16, ἴῃ 0}|0 σ886 οἵ 
Ἀπθοοδυβ Ερίρμδηθθ, 8 ούθῃ πδιηθα ἰτ)861 

ΥΙ. 

Θεός οἡ ρυ]ἷς οοἰπα, ἐμδῦ ἮΘ ΤΊΔΥ παγνθ οἽδηβοά {δ 
ΠΟ ΠΥ τασυγγθηοο οὗ 818 ὈϊΓΠ-ΑΑΥ͂ ὕο Ὀ6 66]6- 
Ὀγαῖθα ὮὉγ ἃ ββουί βοΐ οδϑῖ. 
οτ. 8. Ῥίοϊθαυ. Τὴθ ΘΠΘΙΩΥ οὗ ἐδ ΖΕ 

τηδηςοηοα δὲ ἱν. 45 1. 
Ψογδβ. 14,15. ΤῊ τηοϑηΐηρ 18 (πὶ αο ρμαπ- 

ἰβ)6β. ἐὴθ Φον θῃ ῬΘΟΡ]Ὸ ἔοι τἢ, ποῖ βυ θΈτ ρ 
(Ὠθπ ἴο 41} πρ ἴΠ6 τηθΑϑΌΓΕ οὗ δίῃ ἴο [86 πιτηοκέ, 
Βἷποο, ἴῃ [Π6 Ἰαίῖον ο880, ποὶ ᾿μοῖγ οἰαδιϊποιθωΣ θυ 
τμ εν ἀοδίτυοσιΐου του] ἃ Ὀ6 ὨΘΟΘΒΒΔΣΥ͂. 

Μασ. 18. Ασοογάϊηρ ἴο βοτηθ δοοοθῃῖδ ἘΕ]θᾶσοσ 
ὙᾺ8 8180 δίκῃ ῥγίοδῖ. [ἢ 4 Μδοο. Υ. 4, 85, νἱϊ. 6, 
1ῶ, ἢθ ἷβ γϑθργοϑϑιηίϊθαὰ 88 ἃ ργίοσι. ΤὨΐβ ῥγοόθαὶν 
ΒΙΟΒΟ ἔγοιῃη οοηξουπηάϊης Ππἰπι υγῖθ Θοπιθ ΟἾΝΟΣ 
ΕἸΘΆΣΟΓ. ---- ΟΥὁὨ τηοδὺ Ὀθϑδυῦα] οουσθηδηοθ. ΒΥ 
τ1ὴ6 δηοίθηῖϊθ ζΌΠΘΟΓΘΙΠΥ, ἱποϊυαϊΐπς [6 βγϑο δ, 
ὈαΔΌΓΥ Οὗ ὈΟΥΒΟῺ 88 τορασάθα 85. ἱπάαϊοδεηρ τῃ9 
ΒρΘοἶ41 ἔδυον οὗ ἴΠ9 ἀἰνίῃθ ροῦγεσβ. ΟἹὨ 4 Μἴδος. 
ΥἹ!. 8, 9. 

νον. 19θ.. Τὸ ὑδο ἰοσγΐίυγο, ἐπὶ τὸ τύμπανον. 
ΤῊο νοσγὰ τηθ8π8 ἢγει, ἄγωπι, τΠ6η, α αγωπιρίϊοκ, α 
ομάσεοί, τιϊτά, ἀπ ἱπαίγιιπιεπί ΚὉΓ οὐϊπς 90 ἀλεαά, 
ΤῊ ἱπβιγαμπηθηΐ ἤθγῸ τηϑϑηῦ ῬνᾺΒ 056 ὈΥ͂ ΠΊΘΔΏ5 οὗ 
ΜΠ ΙΟἢ ἢπ6 ὈΟΩΥ τ88 ρδίηΓ}}} εὐγοιο με οἱ, ᾿ἰΚ6 
[6 Ποδὰ οὗ ἃ ἀγυπι, ἴῃ ογάοσ, τ 116 ἰπ [δὶ 5βίδζα, 
ἴο Ρ6 Ὀϑδῖθῃ ἴο ἀθδίῃ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ὙΠ. 

1. ΑΝ ᾽ἴ οδπηθ ἴο Ρ888 8180, ὑμαὺ βαύϑὴ Ὀγθίμσθη τ ἐλεῖγ το ΠΟ σοτο βαϊσοα,ἢ 
8η4α οοτμρθ]]οα ὈΥ͂ (Π6 Κίηρ ἴο ἰαβίθ οὗ [Π6 Του ἀάθη ὃ βυγὶπϑβ ἤδβιι, Ὀθίηρ ἡ ἴοτ- 

2 τηθηϊοα ψῖ0} βοουγροθ δμᾶ ψὰϊρ8. Βυΐ οὴθ οὗ πθπὶ 88 βροκϑδβῃιδῃ ὅ 88] (ἢπ8, 
Ὕγδι νψου]Ἱάϑϑὺ ἰμοὰ 8581 δηα ἴ Ἰθδγῃ οὗ τ8 ἢ ΕΣ ὃ γγὸ 86 γϑϑαυ τδίμοσ ἰο αΪ6,} (Π8ὴ 

8 ἴο ὕγδῃβρτθβθ (Π6 ἰᾶτγ8 οὗ ΟἿ [ΑΙ ὮΘΓΒ. Απαᾶ "Ὁ {μ6 Κίηρσ Ὀασοοταΐῃρ ΔΏΡΤΥ,᾽ ΟΟπη- 
4 τηδηᾶοα ρᾷη8 δῃᾷὰ οδ]άγοηϑ ἴο δ6 πηϑάβ οί. Απᾶ ζουι μν , ([μ656 μαυϊηρ Ὀθθη ᾿ἢ 

μααιθα, ἢ οομπιηδηάοϑᾶ ἴο οαΐ ουὖ {Π6 ἰοηστιθ οἵ δἰπι {πὶ δοίοα 88 βροκοβιηδῃη, δ 
Δα βοδὶρίησ δἰπι,}" ἰο ουὐ ΟΥ̓ [16 Θχίγθια 1198 15 οὗἁ Ὠῖβ ὈΟΑΥ͂, [86 Γαβὺ οὗ ἀΐξ Ὀγθίγθη 

ὄὅ δηὰ Λὲς τηοίῃον Ἰοοκίηρ οἢ. 
Ρεΐηρ 1 ψοὶ αἰϊνα, ἰο Ὀ6 Ὀτουρῇῦ (0 [Π|0 ἤτο, δηᾷ ἴο Ὀ6 ἔγὶϑα 'π [86 ῥβϑῃ. 

᾿Αμπᾶ δίηι,͵ τηλ]τηθα ἴῃ 411} λὴδ πιοηιδενδ, ἣὮδ οομαπηδμαοί, 
ἈΑμπὰά 88 [6 

ὙΆΡΟΙΡ ψ͵ὸὰϑ ΜΙΟΘΙΥ͂ αἰβρογεθα ἔτοια [88 ρδη,}" {86} ϑχβογιθα οὔθ δῃοῖμοῦ τὴ ἢ [80 
Θ τῃηοίμοῦ ἴο ἀϊθ ποΌ]Υ,1Ὁ βασίηρ {π8, Τη6 1,οτᾷ Οοα ἸοΟΚΟΙΝ ἸΡΟμ μ5, δπᾶ ἴῃ ὑγν ̓ 

ἢιδὲ ἢ ΤΑΘΓΟΥ͂ Οἡ “ὦ 8, 88 Μοβββ [ὩγουρὮ ἢἷ8 3 βοηρ, νυνὶ οἢ τυ] 8864 ἀραϊηδὲ {6 ῃὰ ἴο 
ἐλοῖν ἴᾳορθβ, ταδάθ Κπουγη,3 βαγίηρ, Απᾶ 6 νψ1}} δνθ ΠΊΘΓΟΥ͂ οἡ 35 ἢΪ8 βογνϑηίβ. 

Ἵ Απά αἴξον 5 [0 ἢγβὶ μδὰ ἀἱθὰ ἴῃ "ἢ (Π18 τηϑηποῦ, [ΠΘῪ Ὀτουρηῦ (Π6 δοοομα ἴον ἃ 
τη Οἰκίηρ βίοοϊς ; δηᾶ Βανί 5 ρυ]]6α οἱ {Π6 Βκίῃ οἵ λΐβ ποδὰ τὰ (86 Πδὶτ, 9. 1Π67 
αϑκοά λέγ, Ὑ7110 ὑμοὰ 6δΐ, Ὀοίοσγο λοι θ6 ρᾳπὶβμδα ὑμγοῦσμουΐ ΘΥΘΕΥ͂ τηθι 6 οὗἉ (ἦν 

8 Ὀοάγῦ Βαΐ ΒΘ Δηβϑγεγθα ἴῃ 18 παίϊνο Ὁ ἰδηρυᾶσθ, ἀπα βαϊὰ, Νο. ὙΒογοίοσθ (δὶς 

9 οη6 8ἶ80 βυβξογοά 51 (ὴῃΠ6 παχύ ἰοστηθηῦ ἴῃ ΟΥάΘυ, 88 {π6 ἢγβι. 5 Βα ὅ5. ΠΟ Π6 νγ88 δἱ 
1Π6 Δϑύ ρᾷ8ρ, "6 βαεϊα, Τπου, ἱπάθοα, Ο ραγβϑθουίοσ,᾽' ἰδ κοβῦ 8 οαὐ οὗ {6 ᾿ὅ ῥγδβϑοΐ 
1116, Ὀὰὺ [6 Κίηρ οὗ [πὸ ψου]ὰ νν}}} ὅ5 σταῖβθ 18 Ὧρ, 0 αν αἸθα ἔογ ἢΐβ ᾿ανσβ, ὑπίο 

ΨοτΒ. 1, 2. ---ἴ α. Υ.. : ον Ατιὰ. ΣῈ ἰδίῃ. 
δρακο ἢὅτεί (γενόμενος προήγορος. Οἵ. ΕΣ. ἰν. 16). 

γοσα. 8, 4. --1ὁ. 4. Υ.: ΤΏοΩ. 11 Ῥοΐης [ἢ ἃ ταᾷο. 
ἴ ον. 

16 ογιΐξ8 Βοδ)] ρὶπρ πἰτὰ (περισκνθίσαντας -Ξ λατὶπρ Ζοαϊροα ἐπ ἐλε δενιλίαπ Τακλϊοη). 
11 ἀγῃι Ὀοίπρ. 

81 φοτηζοσέ ἰῃ (οἷ. Οὐνι. ΒΥ πιοίοῃ., ἢ: 9 δοῃδορυδεὶ 6 ἰδκϑε ἴον 89 δ βοοδάδηϊ). 
16 πχρϊτηοπροί, ἰο ἐλεὶν ἔδοοβ, ἀσοϊασοᾶ. 

γοτχα. ὃ, 6. -Ἰ6 ᾺΌ Υ. : Νὸν ἩὨδΏ δ Μῶδϑ ἐλως. 
10 Τηβῃ }}γ. 2 (Οἵ. 11. 9.} 
35 [η δ΄ (ργοποῦῃ ἕἰδ ποὲ ἰουὰ ἔῃ ἐδ Θτοοί). 

Ὠοῖθ ΟὨ ἤχου ρασγὶ οὗ ἐῃθ γ6 706). 

8 αραϊπδὶ ἐπ ἴδνν ἴο (δδίϑ. 4 δηῃᾷ ψ6γ0. 6 ἔμδὶ 
8 ογνἶῖξ ἕουν. 58 [ὁ ἀϊο, ναέλεγ. 
12 ΠΕ ΐΪΘΩ ΤοΡ ἢ Ὀοίῃα. 15 δραῖχο σαὶ (εἷ. τον. 3) 

18 υἰτηοαῖ μασία. 

186. οὔ (9 ῬΔῈ ΜἨΔ8 ζ0Υ ἃ βοοὰ ἀραοε ἀἰκραγεοά, 

δ (νενραῖς.) 

36 μ8.Δ}} ὕὉο οοταζοκεθα ἰη (αἷ. 

Μασ. ἴ-9. --ΞΑΟΥ.: 80 πῆ. 9 »γῶδ ἀοδὰ αἴεν». 81 [ὁ ὕγδῖκο Αηι. 36 τ ΠΟ ἰπΠΟ6Ὺ δά. 89 (ῬΊῸΣ. ἴῃ τοοεὶ 
ΜΒΗ͂.) 80 ΟΥ̓ (πατρίῳ). 81 ἢ 813 γοοοϊγεὰ (ἔλαβε, Ὀὰᾳι οὔίϑη πϑοὰ ἴῃ ἐμο Β6η8ὸ χζίγοι. 14... ἀαγε ῬώπαΣ). 
82 ἔρστοοι Δ. 8 Δηὰ. 80 ἤξεα ἔπ. δ λὲς. 86 μῃ2])}, 



9 ΜΑΟΟΘΑΒΕΕΒ. δ88 

10 δὴ ϑυθυϊδδίϊησ γϑαυγακοηΐηρ οὗ 1116.}: Απᾶ" δὔῦοσ ᾿ἰτὰ νχὰβ (86 (μϊγὰ τηδᾶθ ἃ τποοὺῖκ- 
ἱηρ βίοοϊ ; δῃᾶ θείῃ τϑαυϊγθά, ἢ6 χυΐοκὶ]γ ὃ Ρὰΐ ουῦ λὲς ἑοπριιθ, πᾶ βιγθίομοα 5 

11 ἴογί λὲς βαηὰβ Θουγασθοῦβ!γ," δηα βδϊἃ ΒΟ ]γ," ΤἼΏΘΘΘ 1 Πδα ἔτγοτα Ἀθάνϑῃ ; δῃά [ὉΓ 
12 ἢἷ8 ἴατγϑ 1 χῖνϑ ἰπϑῖῃ ἀρ ;  δηᾶ ἔγομι ἢΐτὰ 1 ΠΟΡΘ ἰο γθοϑῖνθ ἔθη ασαΐῃ; αηά δροῖδ 

80 ὑπαῦ ὃ (Π0 Κίηρ ἢ] πη8611,5 διὰ (ΠΟΥ ἰμδὺ γσοσθ πεῖ Ὠἷπι, τλασυϑὶθα δὶ (2:6 γοπην 
ΤΩΔΠ 8 ΘΟΌΓΑΘ,, 0 ΠΟΥ 86 ᾿} τοραγαϑα ({|6 ρϑὶῃβ 88 ποίῃίην. ἢ 

1: Απάᾶ! ψβϑὴ (ἢϊ8 οη6 Ἶ' νγὰβ ἀθϑὰ 4180, {860ὺ ἰογίατοα δα ἰοσταθη ρα 6 (86 Του 
14 ἴῃ 1κ τϑῆποσ. Απᾶ 5 ψΏΘη ἢ6 νγχὰ8 δροαυί "Ἶ ἰο ἀϊθ Βα βαϊὰ ἴῃυβ, 1 18 ἀ681:γ8 16, 
θη Ρῃΐ ἰο ἀδδίῃ ὈΥ͂ τηθῃ, (0 Ἰοοῖκ ἔοσ Βορθ ἴγομι (ὐοα,}Ὁ ἴο Ὀ6 ταϊβθὰ ἂρ ἀραΐη ἈΥ͂ 

156 πη ; {γῸ]γ ἴου 866 ἴθ γθ 8}}4}} 6 Ὁ ὯῸ ΓΟΘΌΓΓΘΟΙΟΩ ἴο 116. Απά ἱπηποα!δίϑὶν "ἢ 
16 δἴθσνγαγαβ βου Ὀτουζῃῦ ἂρ 5 τὉ00 ΒΠΠ 4180, ἀπᾶ ἰογιηθηίθα ᾿ἷπλ.5 Βυΐ 6 Ἰοοκοᾶ 

ἰονγαγὰβ ἴπλ,2 δηα βαϊὰ, Του, μανὶηρ 5. ῬΟΎΘΥ ΟΥ̓ΘΡ 26}, ΔΙΠΟΌΡὮ 35 ΘΟΥΓΓΌΡΕ10]6, 
17 ἀοοϑί 5 υῆδί (μου 11; Ὀαὶ 35 (Π1ηκ ηοῦ (Πδὺ ΟΌΓ τϑοθ 3 18 ἰόγβδκοῃ οἵ ἀοα. Βιυϊΐ ἰδου, 

.«οοπίϊηαα ἐλια, Ὁ δπὰ (ποὰ 8}1410 31 6014 Ηἷβ σ] οσϊουβ τοῖσι, 3 ΠΟῪ ᾽6 Μ}}} ἑοτταθηὶ ὅ5 
τς [66 8Πα [Πγ 8664. 
18 Αἴἴοῦ μἶπὶ 4180 ἴθῪ Ὀσουρῃῦ {86 εἶχ, δῃὰ Ὀθίηρσ δοουῦ ο ἀϊθ ὃ ἢθ 8814, Β6 ποῖ 

ἀδοοίνεθα ἴῃ γαίῃ; δ ἴοΓ τ βυ το (Π6860 ΓὨϊΏρΒ [0Γ ΟἿΥ Οὐσιι 88 Κο,} Πανὶπρ' βἰπποα ὅἷ 
19 δρϑίηβὶ οὺγ αοἂ ; {δογοίογο ὑμηρθ ἩΟΣΙΔΥ οὗ τοδσνθ] δυο οσουγγοα, δ᾽ Βαὶ [μη 

ποῦ δου, (πὲ μαβῦ ἵβθῃ 1ὑ Ὁ ἴῃ Παπὰ ἴο ἤρδι 5 ἀραϊηδὶ αοά, (μαῦ ἐΐοις 5μ8}0 Θ8οδρο " 
ὈΠΡῸΠΣΒΗΘα, 

20 ΒΒυῦ [Π9 ΠΟΙ ΠΟΣῚ γγα8 Θχοθθαϊηρσὶν ἀδβογνϊηρ οὗ δαπϊγδίίου," δα που οὗ Θηἀ0Γ- 
ἵἱπρ᾽ “5 ΤΩΘΙΊΟΣΥ, ὙΠΟ ΒΑΥΡ “' ΒΕ ΘῺ ΒΟΏ8 8]] “ἢ βἰαίη τι πῃ [Π6 Βρϑὸθ οὗ οὔθ ἄδυ, δά 
ΌΟΓΘ ἰς “5 τὶ ἃ σοοᾶ οουγαρθ, Ὀθοδιι86 οὗ ἴπ6 ἢορθ “ (δὲ 5886 μεαᾶ ἴῃ 4 1ΓΠ0 1,οτά. 

21 8116 43 ὁσχμοσγίθα δύθΥῪ ομδ οἱ ἔβϑιω, α]βο,Ὁ ἴῃ 6 πϑδίνο δὶ Ἰδηριαρθ, Η]]6 νὴ ἃ 
ΠΟΘ βρίγιὺ; 5 δηὰ Ὀσγδοίηρ ΠΟΙ ὉΤΟΙΏΔΏΪΥ 166] Ἰηχβ ὅδ τὶ ἃ. ΤΑΔΠ]Υ ὨΘΓΟΐ5π, δ 8810 

22 8814 υπΐο τπθῃὶ, 1 ΚΙΟῪ ποὶ δ ΠΟῪ γοὰ σϑπλθ ἰπίο δ᾽ ΤΥ τοι, ΠΟΙ ἀϊά 1 ρῖνο γου 
Ὀγθαὶ δηά ]1ἴ6, δῃᾶὰ ἀἰα ποῖ δγγϑηρθ 'ἰπ ΟΥΘΓ (86 οοηδιϊαθηίϊ ραγίβ οὗ θδιοὴ ομβ.ἕἷ 

28 Αοοογαϊηρ]γ, "5 66 Οτθαίου οὗ [μ6 που]ᾶ, σο οτὶρίπαιθα δηὰ ἔοστηθὰ ταδπ, Ὁ δηᾶ 
Ιουηά ουὖ ἰδ οτἱὶρίῃ “᾽ οὗ 411 ἐλέησε, νπ}}} ἴῃ δ᾿ ΤΏΘΓΟΥ σῖὶνθ γοὺ Ὀ8οῖκ θΟΙᾺ 55 Ὀγθδί δηᾶ 

24 116 ἀραΐῃ, 88 γοῖ ΠΟΥ͂ ρἷνθ ἋΡ γΟῸΓ δ β6͵γθϑ 0 ᾿ἷ8 ἰανγβ᾽ βακθ. Βαΐ δ’ Απιοοϊυ8, 
{ΙΚΊὴρ Ηἰτηβ6] ἀθβρίβθα, δῃηα βυβρϑοίϊηρ 10 ἴο ὈΘ ἃ ΓΘΡΓΟΔΟ ΤῸ] Βρθθοῖ, τ 8116 56 (86 
γοπηροδὺ νγ88 γοῦ αἰΐνϑ, ἀἸἃ ποὺ ΟΠ]Ὺ δχβογὺ εἷπὶ τὶ τ Ἶ ψογα8, Ὀυΐ 4180 δβϑυγθα ἢϊΐτὰ “ὁ 
10} οαῦδβ, ὑμαῦ ὧδ τοῦ ἃ τλδκο πἰμα δ΄ ΒΟΙᾺ στοἢ ἀπα ΠΑΡΡΥ," 5 1 πο σου] τη ἔγοι [ἢ 
ανγβ 5 οὗ ἷβ 79 {2 {Π6ΓὙ8, δηὰ νου] ϑδϑίθθῃ Εἷτη ἃ8 ἃ ἐγ θη, δᾶ ϑηϊγυδβί ἰο εἶπ οὔ ο68.12 

25 Βαὶ πῃ ὑμ0 γουῃρ Τμὰπ ἴῃ ΠΟ Ὑ|80 σᾷγθ Ποϑὰ (ο ἰ{,72 [9 κίηρ ο4]1Θ ἃρ ἴδ δὲ 
26 τοίου, δηα δἀπηοη!βηθα 6 ἴο 16 οοιη86] [16 Δα ἔον [18 βαξοίγ.βῬ Απὰ ψῃθὴ ΒΘ 

ἢ8α ϑδαπιοπίβηθα μον 75 10} τλληΥ τσογαβ, 816 ὕοοῖς 10 ρΟῚ ΘΓ [0 ρογβυδάθ Ποὺ 7 ΒΟ. 
21 Βα 886 Ὀονίηρ ἈΘΓβ6 1 ὑονγαγβ Εἴτη, βοοσῃΐπρ [Π6 ΟΓ6] ἰγτϑηῖΐ, ΒΡΟΚΘ ἴ' ἰῃ ΒΓ π8- 

ὟοΣ. 9. ---2 Α. Υ. : υκἱῖο Ἄογοσϊδδιίηρ {8 (οἷ. τὰς. 14). 
ον. 10-12. --2 ΑΟΥ.. : οπιῖε Απὰ (86 44. 62. 98.). 8 π Ὧδε Π6 ἯΔΒ Σοαυἱτοὰ, 9. 4 απα ἰλαὶ τἰκιιξ δοοῦ, Βο]ἀ" 

ἴῃς. δ τρρηΐα]}γ. 8 δΟΌΣΑβΘΟΙδΙΥ. ΤΊ, ἀοδρίβο ὑμι6ῃ). 8 Ἰῃροι ποῖ (δδὲ. 9 οπιΐς Ὠϊταδο] (δ 44.). 
Ὁ (ψυχήν) ΠἿ1ἧ ον ἴδὲ ἢ6 ποία. κ[ζ5 οὶ δὸ ποιδίηκ. 
οι. 13-17. -- ἡ. Α.Ό Υ. : Νον. 16 "παν. 16 ἐ(οσιοθηἰοὰ δὰ τδηρ]οὰ. 14 80. 11 χορὰγ. 18. ἢ ἱςΣ κοοά, 

5 (Μοτο 11{., "" ἴο διναίε (μ0 Βορϑα (πσουσλι) ὈὉῪ Θοἀ.᾽) ἍὉ δ ἴοσ ἴδοο, ἰοῦ δδὶὲ βωῦσο.0 δκ{ ογπίξς Αϑὰ ἱπιτοσάϊδίο!γ, 
Ὁ μξ ρΡ. Ψ5 πιδηρὶοὰ Αἰ. 38 Το Ἰοοκφοὰ πο υπίο ἐλα ἀίμε. 36 Ὦδδί, 36 (Ποῖ ὃσί. 21 ποῦ ἀοσεῖ. 
Ἵ γεῖ, 39 ηδιίου. 80 πὶ δφοϊὰθ ἃ ν᾿} }19. δι ογηδα ἴΠΟοὺ Βὴ 8] ((ἷδ ἱδ οζίδη ἐδ ἔοσοο οὗ ἐμο δοοοπὰ οὗ ἐννο ἰπ- 
Ῥοσαιίγοα. Οἱ., ἴον ἴ80 γοσῦ, “ὁδη υἱἱἱ. 81]). δὅ5 χστοδί ροῖγοσ. 86 (Ηεσο, δοοοχάϊηρ ἴἰὸ 1Π|. 19. 23. 44. 4]., βασανιεῖ ; 
ἔεχί. τεε., βασανίσει. ΟἿ. τοῖο. 1, 18.) 

γοτα. 18-22. -- 8 αῳὦὍοΥΆ, : το, Ὀοίηρ τοραγ ἰο ἀΐο. 8δ τἰ ποῖ σδΌδο. 82ὲ ἐλέπξε ἴοΟΥ ΟὈΤΒΟΙγοα. 5Ἑ7 (111. 14. σο., 
ἁμαρτόντες, ἰποϊεδὰ οἵ ἐδ ὑτοδ. βασί.)  Αδὅκ5κδὅ. ΤΊ] οὐ ἑλὲνα9 δῖοὸ ἀθῃθ ᾿θο 'Φ, 89 ἰωκοοῖ.  ἀἐἀὧὧ μὲχίγο.. 461 (Ἰήϊ., 
δε.) 42 σ62 Ττλϑ ΡΥ Θ] ]00}8 ΔΌΟΥΟ αἰ. 48. ἩΟΠΟΌΓΣΘΌΪΟ. 44 70. ὙὮ6Ὲ Β6 δῶνν ἀ47. 42 ογπίίϑβ 81} (ἴοξοο οὗ σύν ἰῃ 
ΘΟΣΏΡ., ΟΥ ὁ“ ΟἿΘ δίδοσ ἔπ οὐδοῦ ᾽)). 46 βῇ6 ὈδῖῸ {ΐ. 41 ἮΟΡ9 (88 ἃ 6 υΐΠΟΣ οοὐἃὰ. Ἐπ6 τοοσὲ ἢδυο ἔπ Ρ]0Σ.). 

4 (ἐξ) ΟΦ Υδαβ, βι!θ. δ ογιΐίδ δ'ϑύι. δ᾽ οσγῃ. δδῥ ὀουΓζαΑβοοῦ δβρίσί (δ (φρονήματι). δὲ κἰἰγτίη κα ΠΡ Λε ἸΤΟΙΩΏΔΏ- 
ἰδἷλ «ἀουκίντ (110.., Ἰοῶν 97, ἐλέμκιας). 8 βἰοτηδοῖι. δᾶ 1 ορηποῖ [61]. 86 (ἐφάνητε.) ΒῚ 7οΥ] ποῖεθπος χατοὸ γοῦ 
χλοϑὺ (τὸ πνεῦμα) ὩοΣ 1149, ὨολέϊιοΣ ἐοας ἐξ 1 ἐλαὲ ἐοττοφὰ ἐμ 9 πιοσρῦοτ (οἷ. δοῦὺ χΧ. 10, 11 ; ΡΒ. ὀσχχίχ. 18-}1δ) οἵ οΥῸΣ7 οὔθ 
4) νοι. ᾿ 

γοτε. 23, 24. --8᾽ ΑΟὟ΄Ξ: πὶ ἀουθεῖοιι. 80 το ἑοτιοοὰ ἐδ κομοσδιίίου οὗἩ π)8ὴ (πλάσας ἀνθρώπον γένεσιν ΞΞ οτὶ σὶν» 
αἰεά ὃν ον») 60 νορχίπηϊης (γένεσιν). 4: 4160 οὗ λί οτον. 63 γοῦ (οἷ. ργοοφάϊῃρ γα γη0). 4 γχρχατὰ ποῦ 
7ΟΌΣ οὐχ (οἷ. γος. 1). Φ΄Νον. Ὁ8 γΠῚ96. 66 Δἐμπᾳ(ο θα σοαυϊτοα ὈΥ ἴδ 6 οοπίοσί). 4 Ὦγ. 5684 τἱοὺῦ κιβὰ 
ΦΌΔΡΡΥ 'παβ. δ5 (Οὐϊιίοα ὈὉγ [Π|. 10. δδ. 62. δὶ. ϑγε.) τὸ λἱς. τι δὲ αἰδοὸ ᾿6 ποιὰ (Δκο Αὐρε 7015 ἀδδ ἐτϑηὰ, διὰ 
ἴσπϑὶ Αἐρι νι ἢ δήξαίγο (οἵ. Οὐηι.). 

γερο. 256-71. -- ΤΑΥ͂. : που]ὰ ἢ πο 6886 Ἡοασίχσου πο ἀὐπι. 8 οπεδ ὍΡ. ἴ. οχοσίδὰ ἀδν ἐμοὶ δε πουϊά. 
Τὸ γοῦπᾷ πῆδα ἰο βατο ἀὼ 96. 16 οχμοχσίοα ἀ47 ΤΊ Ῥ»γοδοίδοα λό ἰδὲ ἐλ6 πουϊὰ οομπιδοὶ ἐσ. 18 Ἰουσυης... 
ἴο δοοξιι, δραῖκο. ᾿ 



δ860 ΤῊΕ ΑΡΟΟΚΥΡΗΑ. 

{ἶνα Ἰδηρσααρθ ἴῃ ἦ (818 τηδηηθῦ: Ὁ Ο ηὴν βοῇ, μανθ ΟἾΓΥ ΡΟ τη6 ἴμαῦ Ὀοτο ὃ (866 
Ὠἷπ6 ΤΟ 8 ἴῃ τ} Ῥγουιῦ, 8η4α σάν Π66 βυοκ [ΠΧ6 6 γ6 88, 8πα πουγβηθα {Π|66, δπὰ 

28 Ὀτουρῖ ἐΐθ6 ἊΡ υηΐο {118 Δρ6, πα ἰοοῖκ οᾶγο οἵ [Π66.5 1 Ὀοβθϑοὺ (866. τὴῦ ΟὨ]]ὰ, 
Ἰοοῖς ἊΡ υπίο ὅ [86 Βοασθὴ δῃηᾶὰ ὑροῖ δ (6 ϑαγίῃ, δῃα 866 7Ἷ 41] (μδὺ 18 ὑμποτοΐη, δπὰ 
Ὁπαογβίδη ὃ {μαι οα τηϑ46 ὑπθπηὶ οὗ ἐλύίποε [μι τγοσα ποί ;" δπᾶ τῃ6 γδδϑθ οἵ τηϑθῃ 

29 οδῃηθ {πῸβ ἰηΐο Ὀαὶηρ. ΕδδΡ ποῦ {π|8 ἀχθουοπθῦ, Ὀαΐ, Βπονίηρ {Πγ861} 5 ΟΣ 
οὗ {λγ Ὀγθίβγθῃ, ἴδ (μγ 3 ἀθαίι, [μῃ8ὲ 1 την τϑοϑῖνο ὑμ66 ἀσαίη ἴπ ἸΠΘΤΟΥ ὙΠ ΤΕΥ 
Ὀγϑιἤγθῃ. 

ὝΕ116 58:0 γγᾶβ γϑὺ βρϑδκίηρ, δ (η6 γουῃηρ τηδη βαϊα, ὙΥγηδι 16 γαῖ γὸ ἴου ὃ 1 σ]}} 
ποῦ ΟΌΘΥ {86 Κίπρ᾽Β σομηϊηδηαμηθηΐ; Ὀὰ} 1 ν}}} ΠΘΆΡ δ 1[Π6 οοπιηλπάτηθηϊ οὗ (Π6 ἸΔῈ 

81 πὲ νᾶβ σίγθῃ ὑπῦο ΟἿἿ [δίΠογ8 ὉῪῚ Μοβϑθβ. Απά δου, {π80 μαβί ἱηυθηϊθα ΘΥ ΓῪ 6Υ1]] ᾽᾽ 
82 ἀραϊηδῦ [86 ΗΘ ΌΓΟΥΒ, Βῃ 8] ποῦ Θβοδρθ [Π6 δηᾶβ οὗ ἀοά. ἘΕἿὟΣ γγχὸ β 8 ὺ Ὀθοδβα οἵ 
88 οὐν 51η8. ἀπα τβουρῇ τλ6 ᾿ἰνίπρ Τιοτὰ 6 ΔΏΡΤΥ ΠῚ 8 ἃ 110016 τ 8116 ἴ0Υ οἱ οΠιδϑῦ- 
84 Θοηΐϊηρ δη4 οοτγϑοϊίοη, γοὺ 11} ἢ 8]80  θῈ δὖ ὁη6 δρβδίη τι ἢἷ8 δογναπίθ. Βαὶ 

ἴ8οὰ, Ο ρνοά]θββ τσοίσ,}δ δηα οὗ 811 πηϑὴ τηοβὺ δροχαΐῃδ 6, Ὀ6 ποῖ 116 ἊΡ νδίη]Υ, 
ρυϊαϊηρ ἐγ 861 ου Ὁ πποοσίαϊη Ποροβ, Πρ ἂρ ἐἦψ Βαπᾶ ΑἸ ύοΝ (86 βϑγνυδηίΐίβ οἵ 

8 οὐ. Ἐὸγ δοιὰ δδύ ηοΐὶ γοῖ δβοδρϑᾶ [86 Ἰυδριηθηΐ οἵ (Π6 δἰ Υ δηα 4]]-δϑοίηνσ 
86 ἀοάα.3 ΒῸΓ ουν Ὀγϑίδσγοη, μανΐηρ πον “5 βυξογθα ἃ ϑιιοτγί ρϑίπ, ἅτ ἀθδα ὑπάϑὺ δα 

οονθηδηῦ οὗ ϑνϑυἸδβίϊησ 116 ; Ὀαΐῖ ἴΠοὰ, ἱμροαρ}} (16 Ἰπαρταθπὶ οὗ αοά, 5410 τϑοαῖνθ 
87 1863 7.8 ρῥυπίββιηθηὶ οὗ {δ γ ργαβϑυιηρίίοη.35 Βαϊ 1, 848 ΤΥ Ὁ ὈΓΟΙΠΓΘΩ, σῖνο ὑρ 

Ὀοιὰ 55 ΒΟΥ δπὰ βοὰὺ] "5 ἴοτ {Π6 ἰανγβ οὗ οἷν ἔδίμθιβ, Ὀθβϑθομίηρ αοα {μα δε ψουῦ]ά 
ΒΡΘΘΟΙΥ ὯΘ6 τρϑγοϊ Ὁ} ὑπο οἷ Ὠϑίϊοη ; δπᾶ ἰῃμαῦὺ ποὺ ἀπᾶθὺ οἢαβιϊβθιηθηῖβ δά 

88 βοουγρίηρθ ἢ τηαγοϑὶ οοηΐοϑβ, (μαὺ Π6 δίοῃθ 18 αοά; “πᾶ (ῃδὺ τι ιἢ. Ὁ τὴς δηᾷ ΠΥ 
Ὀτγθιἤγθη (86 ψταὶῃ οὗ [86 ΑἸ ρ  γ, Ἡν ]οἢ ἰβ 10 5}} 7 Ὀτουρῦ ὩΡΟ᾿ 411 ΟἿΓ τβοο δ 

89 ΤΩΔΥ οδϑ86. Βυὶ δ (Π6 Κίηρ, ὈδΘοοιλῖπρ ΔΏΡΤΥ,᾽ 5 ὨΔηα]Θα ἶπὶ ΤΟΓΒ6 ὑπδὴ [86 ΟἰὮΘΓΒ, 
40 θοΐηρ οιλὈϊυογοαὰ θθοδυβθ [6 δ᾽ νγγὰβ τωοοκθά. ἀπά 50 [18 οῃϑ ὁ ἀἰϑα υπάοῆ]οα, 
41 δανϊηρ Τ ρυΐ 818 1016 ἰσυϑὺ ἴῃ (6 Τωοτᾶ. Απά ὅ5 Ἰαβὺ οὗἨ αἷΐ, αἴ ΦΥ͂ [Π:6 8018, 1116 
42 τηοῖμοῦ ἀἰθὰ, Τοῦ 80 το ΠΟΥ Ὀ6 τοϊαίθα 5. σοποοσηΐηρ (Π6 βδοσίβοῖαὶ ἢ ζθϑαϑίδ, 

δθα [ῃ6 ΘΧΊΤΘΙΩΘ ἰογιηθη δ. ἢ 

80 

γον. 27. ---  Α. Υ΄. : ΘΟ συ Ἰδησύδρο οἢ. 3 (οὕτως 16 οὐχ  τἰϑὰ ὉΥ 19. 62. θέ. 98. Ο]ά 14.) δ Ὅδχο. 4 9Ὁ. 
ἁυτοὰ ὑπὸ σοι ϊοδ οὗ Θἀ ποδίϊοη. 

γοσα. 285-90. -- δ Α. Υ. : νῖν δοι, Ἰοοῖς προῦ. 8 οπεῖῖα ὍΡΟΙ. Τ ογιΐ 806. 8 ΘΟΑΙ ΟΣ. 9 (ΖΤΈχε. τος. ἐξ 
οὐκ ὄντων ; 111. 19. 23. 44. 62, 74. 98. 106. 0ο., οὐκ ἐξ ὄντων. 8660 Οδνι.) 19 μο "ἢ τηδιηκίηὰ ταδ6 ἰΚουγίδο. Ἵ [0Ὁ- 
τορηΐοσ, Ὀυὲ, Ὀοίηκ. 13. ἴᾳκο ἐλψ (ἐπίδεξαι τόν). 48 ΓὨΠ1ο5. ... ἔλεξε τοτὰε (Ἐτὶικδοῦο, τὰ ατίεηπι, δον 
καταληγούσης ἴτοτι 19. 28. 108. 248. Οο. ; 111.,) καταλγηγούσης, Μ᾽ ϊοδ 88 ῬΓΣΟΌΘΌΙΥ ΘἸΤΟΠΘΟΌΑΙΥ τί ξίθῃ 10. [6 ΤΟΓΏΡΕΣ; 
ἐεχέ. γες., καταλεγούσης. Ἐοὶὶ ἰδ δε ἰῇ ἃ νι ἐμ 6 δοσπσοοῦ σοδάϊηρ, οδρϑοὶδ}} } 88 ὅτε ἄσϑο ποῖ γ6]}} δᾷτεθ τί τἢ ἐμμο οἵδε, 
Τπο Α. Υ., ΒοΥΥΟΥ͂ΟΣ, 888 στεηδογζοὰ ὙΠ δοῦλο ἔγοθάομι, ἔμ νοσὰ τωοδηΐῃρ 0 γέεοομδέ, ὅῸὸ Οἵαῇ αὲ ἱεπρΡΊΑ, ΔΒ τοϊζοττίης ἰὸ 
ὧδπο ἀγχυτηθη δ διιὰ ΔΡΡοδΙδ δὴησ ὑδο0ἃ τὶ ΠΟ Β0). [κὅκὅ ΏοΩ. [ῖ[[6ὃ ΟὟΘΥ. 
οτη. 81]--85. --- 164. Υ : Ὀθοὴ ἐδο δαΐδμος οὗ 811} πιἰδοηϊοξ. 11 5ῃ,1} 16. 16. γιαπ. 19 ΘΕΟΣ τοδὶ υἱοϊκοῦ, 

80 ψἱτμου! δ 8 οδυδο, ποῦ ρυοά υν πίΐδ. 41 (Εὐ! ἔσβομο σϑοοΐῖτοδ οὐρανίονς παῖδας ἔτοτα 171. 28, 44. 62. 4]. ; ἰεχέ. τεξ.) 
δούλοις αὑτοῦ) δκ33 οὗ ΑἸπιϊρὨ αοά, τὯ0 Βοϑίὶ αἰϊ ἐλίπρε. 

Ψοτν. 86, 87. ---9 ΑΟΥΊ: νψῇο πον δγα. ἍΜ ομιΐς (6. 16 ἴον ἐλν υυἱάθ. 36 (Οτοϊξἐοὰ Ὀγ ΠῚ. 44. 81.) 
21 οἰ Ὄρν. 8 116. "ΞΘ Υ ἰοστηϑη δ δηὰ Ρ]αζυθε. 

Ὑοσο. 88-42. -- δ, Υ.: ἴῃ. 81 ηρἤοῃη. 55 Το. δὅ8 Ὀοΐπῃρ [ἢ ἃ Σαβο. 8ὲ 411} {8 τοσὲ, δῃά ἰοοῖς ἐξ κτί ον 
ἐῃδὲ λό. 85 κο ἐπΐ8 "παπ. 86 (καθαρός ; 111. 19. 44. Δ]. ττῖ δ δ δάυοσν. Αἴξοσ ἐμπὶα νοσὰ, Ἐσ  σϑοδο, ατίσαπι, δοᾶ 
ἙοεΪ πνυου]ᾶ βἰγῖκο ουὲ τὸν βίον ; ἰὲ ἰ5 σδηϊης ἰῃ 111. 19. 28. 44. δὅ. α].) 81 δηΐ, 82ὲ ογπῖ5 Απὰ. 89 (ηἷφΦ Ὁ 
ΘΗΟΌΣὮ ΠΟῪ ἴο ΒΑΥΟ Βρόῖοι (εἶ. ἰ!. 28, χ. 10). 40 ἐπὸ (Εσίἐχδοῖιο δ ορίδ τούς ἔτοπι 111. 23. 44. δδ. 62. 4]. : ἐεχί. τεε. 
ομἑἐδ) ἰδοϊαῖσουθ. δ ἰοσίῃγο (οἷ. γον. 1 σέ »αΞεὶ;)). 

ϑ 

σβάρτεε ΥΠ. 

ΨοΣ. 1. ὙΠῸ δοοουμῦ οὗ ὕπο τηαχίγτγάουῃ οὗ [18 
ΤΑΟΙΠΟΡ 8πὰ μοῦ δϑύθῃ ΒΟῚΒ ἰβ ἔουπὰ 4180 ἴῃ 4 
Μδος. οἴ δρΡ. Υἱῖϊ. ἔ, 

γεσ. 8. Ῥδὴδ δηῃὰἃ οα]Ἱάγσομια. ΤἢΘ Ρ818 (τήγανα) 
ὝΟΙΘ ΒΌΘΙ 88 ὙΘΙΘ ὑδοὰ ἴογ ὈδΚίηρ ; [}6 οΔΙ ΓΟ ΏΒ 
(λέβητας), ἴον ὈοΪ]ηρ. ῬΟΒΒΙΌΙΥ πὶ ([ΐ8 σ886, ὈΟΓἢ 
κὶπᾶὰβ γοῦο ὑϑοᾶὰ ἔοῦγ [86 ΓΟΥΤΩΟΣ ῬΓΡρΟΒΘ, ΟΓ [ἢ 6 
ἸΑῦΟΓ ΠΙΔΥ ὕᾶνοὸ Ὠοϊὰ τπ9 ἢγθ ὈΥ̓͂ Ἐκ [86 ΤΟΥΠΊΘΓ 
ὝΕΓ τη8ὰ6 ποῖ. ΤῊΪ8 πιοίῃοά οὗ θη ἰβηπιθηῦ τ᾽ 88 
ΘΟ ΠΟΠ Βηηοηρ ὑπ ΒΟΥ] ο ΐδη8 δηα Ῥϑυβίδῃβ, 
Δα ποῦ ἘΠΚΠΟ ἴο ἴΠ6 φννγα. (Οὐ, 2 βδῃι. χὶϊ. 
81; 96 Γ᾽. χχὶχ. 22, 

γεν. 4. [ῃ Ηοτσοά. ἱν. 64 (αν πβομ 5 οἂ.), τὸ 
τοδὰ : “1ὴ δὲ ΘΟΙΟΘΙΏ5 ΑΙ, [ΠΟΙ Ουβίοιηϑ 81 

τη6 ζο]ονίης: ΤΒὸ βου απ βοϊ ἀΐοσ ἀσίηκθ [80 
Ὀϊοοὰ οὗ [ΓὨ6 ἔτβί ἴδῃ, ἢ9 ΟΥ̓ΟΣΓΠΤΟΥΒ ἴῃ ὑδείϊο. 
ὙΥ Βαΐδνυδυ ΘΓ ἢ6 βανβ ἢ6 ουξβ ΟΥ̓ 4]1} ὑποῖῦ 
δοδάεβ, δῃὰ σϑυτοβ [ἤθη [0 [Π0 Κίηρ ; δίποθ Βο ἐβ ἴῃ :8 
ΘΓ ]6ὰ ἴο ἃ βῆδγο οὗ (86 Ὀοοίγ, νῃδγοῖο ἢ 201" 
ἰοἴἴ8 8}} οἰαῖτα 1ἔ 9 ἀοθ5 ποῦ Ῥγοάποθ 8 δὰ. 
οΥ̓άοΥ ἴο εὑσίρ ἴΠ6 8Κ8]}} οὗ 18 οονεσίης, 6 πιᾶκοβ 
8 οαΐ ἀτοιηά [6 Ποϑα βδῦονϑ (ἢ Θδτβ, δῃὰ ᾿δγίηῃ 
ΒοΙ ἃ οὗ ἴΠ 5οΆ}}, βῆδ 68 (6 8Κ1}} ουῦ; [ἤθη ψἱϊ 
τἢ6 τὶ οὗ δὴ οχ ἢΘ ΒΟΙΒρϑδ ὕΠ6 80 8}Ρ εἴθδῃ οὗ ἤϑδῇ, 
διηα βοξιοηΐηρ ἰδ ΌὉΥ τα οΐηρ ἰδ Ὀεςγθο [ἢ6 δηάβ, 
11868 ἰδ 858 ἃ ὩΔΡΚίη.᾽ 

Μοῦ. 6. Ηδσνθ ΤΏΘΤΟΥ οἱ (οἴ. 7Τετί. Ν᾽οίε5). 
Τμαὺ [89 δΔυϊθοΣ οὗ οὔὖῦ νοοῖ 20] ονοὰ {19 
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δὶ θαϊ. χχχὶϊ. 86, ἰΒ οὐνίουβ ἔσοτῃ [Π6 ἔδοῦ οὗ [ἢ 6 
ἀϊγοςοῖ ᾳυοϊδείοη, δμὰ (μαὺ [6 οΧργθοδίου δϑὰ 18 
ποῖ σοοὰ Ογθοκ. 

γον. 11. Ὑπερορῶς ΤῊΘ ΜοΡὰ Τη08Π8 ἴ0 οϑετ- 
ἰοοξ, Ἰθποθ, ἐο γιεία, σὶίνε Ὡρ δαεὶϊψ. ““ ΤγοΒρίδθ " 
ἷθϑ βηάβ, ἢθ ἀϊὰ ποῦ, ἔογ 6 βᾶγβ ὕὉπδὺ ἢθ ᾿ιονδα 
ἴο χοῦ ἔθη ὑδεκ ἔτοπι (οὰ δραίῃ. 

ο΄. 14. Ις ἴδ ἀουθια] ποῦ 6Υ [ἢ Β6Ώ86 ὮΘΓΙΘ 
ἷδ {πὸ Απεοσἢ 8, απὰ οὔμοτα ᾿ἰκο πἶπι, ποῦ] πδνθ 
ὯΟ ΓΟΒΌΓΣΤΘΟΙΙΟΏ, ΟΥ ΟΠ]Υ͂ ἃ ΣΟΒυΣγθοιίοη εἰς ὄλεθρον. 
ῬγΟΌΔΟΙΥ {πὸ ἰαΐος ἰδ ἴχῃθ, βίποθ δίδουν πόσο (νί. 
236) ΒΘ Βροδιβ οὗ δὴ δροβίδίθ 9600 88 ποῖ ὑοὶηρ 
ΔῸΪΘ ὕο Θϑοᾶρα ὕδπο αἰνίμο ρῥαῃίδῃπιθηΐ ᾿ἰνίπρ ΟΥ 
ἀρθδὰά. Οἱ 18. χχνὶ. 19; Εζοὶς. χχχνὶϊ 1- 6; 128. 
χὶϊ 1, 2, 13. 

γεσ. 34ὥ. ΤΒηκίτα Ὠἰτηδοὶῦ ἀδερίδοα. ὅς 
Βροῖκθ ἴῃ Ηθῦγον, δηἀ ἤθηοθ ψγχᾶ8 ποὺ υπἀογβιοοὰ 
Ὁν 186 Κίηρ. --- Ααδυγχϑᾶ. [1η οἰδβαῖοαὶ ασϑοὶς ὉΠ ΐ8 
ὙΟΤα, πιστοῦν, τὴΘΔ 8 ἴἰ0 αδδιιγὰ ΟὨΪΥ ἰῃ πὸ τ α]6 
γοΐοθ. Ηρποθ [ἢ γδγίδιίοη ἰῃ βοιηθ οὗ τηὴ6ὸ Μ58. 
-- Χρείας, οὔᾶςεε, ἱ., 6.. οὐὔἶοοθβ οὗ ἔσυδῦ ππάογ τἢ6 
ξονθσηταθηῦ οὗ ὑπὸ Κίηρ. Ιζ 8 ἃ νοσγὰ ἔγϑαθθηῦν 
Ὡδρὰ ἴῃ ἴδ ῥχοϑεπὶ δηὰ ργϑοθαάϊπρ ὕοοκ. Οἱ. 1 
Μίδος. 11]. 28 ; χ. 87, 41, 42; χίϊ!. 15, 87; 2 Μβος. 
ἷϊ. 15; νἱῖ. 24; νυἱῖϊ. 9; χὶϊ, 89; χυ, 5, 28. 

γον. 325. Οουμῃβοὶ ἐδο 164, τοῦ μειρακίον[͵ ΤῇΘ 
ἩρΙὰ ἤεΙΘ υϑοὰ ἷΒ αἰ οτος ἔγοπι [δὶ πδοὰ ἴῃ {116 
ἔγχει οὗ τη νοῦῖϑο, νεανίου. [Ὁ Τηθ 88 δου, ἰαά. 
Ις νσαβ, ἀου δ01688, ρῬαΓΡΟΒΘΙΥ ομόβοη ΠΛ ἢ τ θσθηςθ 
ἴο [Π6 ὑπουρῆϊξ οὗ [Π6 οσοπίοχι. ϑυοῖ 8. ὈΟΥ, ΟὯ6 
ταὶ βυρροθο, νου Ἱὰ παν Το γ δοοορῖθα [ἢ6 
οἴξοτβ οὗ τὴ9 Κὶηρ Ὁπάθυ {Π|686 ΟἰΓΟΙΣηΒίΔΠΟΘΒ. 

γεν. 38. ΟὗὨ (μη 88) ἰμαῦ γοσο τοῦ, ἐξ οὐκ 
ὄντων. ΤῊΘ γαγίδιοηβ οὗ [ῃ6 Μ55., ἰδ του] βϑοιῃ, 
δὰ ἴο ὃθ δεοοουηϊοα ἔοΥ Οἡ [(Π6 δαρροπίζοη ὑμαῖ 
ΠΟΤ Ἰν88 δὴ δὔδοσί ἴο πρβκο [6 ρμοΐϊηΐ 48 ΟἸθ 8. 88 
ἀϑμανεον ἴπδι (Π6 οΥΘδΙΪΟῺ Ἠ85 ᾿ΠΤΘΓΆ]Υ ἔγοτῃ ποιῇ- 

ξ. Τὰ μὴ ὄντα νὰβ Δ ΘΧΡΓΟΒΘίΟΏ τ θοἢ ἴῃ 186 
ΝΥ ῬΆὨΠο, Ὁ το δ6 ταϑϑηΐ δὴ ἀμόρφος ὕλη, 
[6 οΥχίπδὶ τηδῦθυὶδὶ οὐ σΐϊοἢβΒ (ἢ6 νον] ὰ τγχαϑ 
τηδάθ. Οἵ. δᾶμιηο, ;. 185. ὙΏΘΓΟ ἰβ πο στοπηὰ, 
Βουγονοῦ, ἴ0ῸΓ βυρροδίηρ ἴμδὺ [Ὧ6 ῥγοβϑης δοοκ 
Κηονβ δου ρ Οὗ διιοἢ ἃ ΓΠΘΟΓΥ͂, ΟΥ Κπονίηρ ἰΐ 
παι {Ππ0 δῃϊθοῦ ποῦ] ὰ σἶνο ἴδ [ἢ6 ᾿οδϑὺ δαρροτχί. 
Οἔ. ΗοὉ. χὶ. 8, εἰς τὸ μὴ ἐκ φαινομένων τὰ ρας μεῆδι 
εὐδλρφῥέφε, πὰ πὰ [86 τϑοθ οὗ δ. Μϑῃ 88 ἰῃ- 
οδαὰ πλϑδᾶὰθ ἔγομπι τηδίϊϑυ δἰγοδαν οχἰδιίϊηρ, δας ἰδ 

ὙΓΔΔ χο πῇ ΤῊΔΓΟΣ ἩΓΠΪΓἢ 88 64116ἀ ἰπιο οχίβίθηοθ 
ἴῃ [5 ΤΏΒΠΏΘΓ. 

ΨΥ. ῶ9. ΤῺ ΤΩΘΙῸΥ, τῷ ἐλέει. ΟἿ. νοσγ. 33. 
ΚΕΙ͂, ἢ Οδ ποῖ δηὰ οἵἤοῦβ, νου] τοῖον [ΠΪ8 ἴο 
ἴδ9 πη8] τοδυγγθοίίοι, ὑγαπβί οί ηρ ἐπ {λ6 {ΐπι6 ο7 
πιέτον, ἷ. 6..ὄ πη [π6ὸ Μοϑοϊδῃὶς {εἰπλο8. Βαῦ [Ὠΐ8 18 ἴ0 
ἀἰθοουθσ πιοῖθ ἴῃ (Π0 ἴοχὲ ἴΠδῃ ἰδ ῬΣΟΡΟΥΥ δοη- 

ἰδῖη5, Δ 86 ΡΏγΑδΘ οῦ]ἁ δβϑθῖ ἰὼ Ὧθ δοδὲ σϑῆ- 
ἀοτγοὰ 88 ἀβφιϊνο οὗ τρϑϑῃβ, ἑλγοισὰ δα πιετον (ἰ. 6., 
αἰνίθ ΠΙΘΣΟΥ), ΟΥ ἐπ πιέγον. 

γος. 81. ΤῈ6 Ἠθῦσονσα. ΤῊ8 ΠΑΠῚ6 ἴον [Ὧ0 
[6ΥᾺ6]1068 8 ααἱῦθ ΘΟΠΊ ΠΟ ἴῃ [6 ργοθϑοῦ ὈΟΟΚ, 88 
νγ60}} 88 ἴῃ 4 Μδος, [ΐὶ ν88 {πον δηοίθηξ ἤδιηθ, θα 
π}}}}1 0Π6 βοοοπὰ σθηζαγΥ Ὀοέοτο ΟἿ γῖβὲ μαὰ, ἔογ [ἢ9 
τηοϑῖ μαζί, ροηδ ουὔΐ οὗ 89. 

γον. 86. σονϑηδηῦ οὗ ουοσϊαδίσς 76. Οτίτητὰ 
ΜΟΙ] σομπθοῖ ἴἢ0 ψογὰβ ἀεννάου ζωῆς ὙΠῸ {16 
ῬΓΘΥΪοῦΒ ψογὰ πόνον ἀπὰ ποῦ ννἱτἢ 006 ἔο]]ον 
ὑπὸ διαθήκην, δΔηὰ ΕΥΖΒΟΙΘ ἀο68 ποῖ ϑθρδγδῖδ [θὰ 
ΌΥ ἃ σοιηπιδ 88 ἴῃ ὑπΠ6 τοοονοὰ ἴθχῦ. Αοοογαϊπρ' 
ἴω ἐΠϊ8. οοπίγαςσιοη, 6 τϑηδογίης οὗ [6 νϑῦβϑθ 
σοῦ] 6, “ ΕῸΓΡ οἱ δγείλτγεη, ιοδο δαυε ἐπαμυγεα (δά 
Ῥαϊη ισλιοῦ ἰδ ᾿ηίο οἰογπαὶ ἰδ, λαυε αἱεα (α8 δεὶπσ) 
μηαΐεν ἰδὲ δε [οΥ οουεπαηῖ] ο77 σοα." Βαϊ [ἢ6 
ὈΠΌΒ.4] ροΒβ᾽ ἴοι οὗ [Π6 βοοοῃὰ σϑηϊίνθ, ΠΟ ἰ8 
[6 Ῥχγίμοῖρμα! οὈ]θοιίοη ἰὼ [Π6 ΟἿΟΣ ἡ ἀρυβα 
τηἰκἢῦ Ὀ6 ἐχρίδί θα οἱ [6 στουπᾶ ἰῃδὶ {86 τνογὰβ 
ΟΣΘ τηϑϑηῦ {ΠΟΤΘΌΥ ἢ0 ὈΘ ΘΒΡΘΟΟΪΔΙ]Υ ΘΙ ρἢ δἰ Ζοά, 
Οἷ ἢἪ8Π6 τ86 οὗ ἴνγο ροηἑῖνο8 οὗ αἱ ογϑηΐ το] οι ϑ 
10} ΟΩ6 ποπη οὗ. ΥΥ̓ΙΠΟΣ, Ρ. 19]. 

γεν. 41. Αοοογάϊηρ ἴο“4 Μδβος. χυὶξ. 1, {86 
ΤΩΟΠΘΓ, ἰῃ ογάθγ ἴο0 ργευθηῦ 8ὴῪ οοηϊδοι οὗ ΠΟΡ 

Τβοὴ ὙΊΠ (Πο86 οὗ εἶὸ Ποδί θα, Γἤγονν Βοτδο , οὗ 
ΘΓ ΟὟ δεζογχά, ἰηΐο 6 ΗΔ Π|68. 
ὙΠ τοϑρϑοῖ 10 τ06 ἔογοχοίηρς; παγσαινθ, [Π 6 1Ὸ 

8 ὯΟ ὅτοιμα ἔοσ ἀθηγίηρ [πδὺ 1 ΤΏΔῪ Πᾶνθ ἃ 0888 
ἷπ διΐυδ] ἔβοὶῖ. [1ἢ 118 ἀοῖβ᾽ 8, ΒΟΎΥΘΥΘΓ, ἔπ ΓΘ 18 
ποῦ 8 [ἰἰτηῖο ὑῃδὲ ᾿Σαπβοθη 8 6 Ὀουπα8 οὗ σγοα Ὁ1]- 
ἴγ. [0 18 ἃ ΒυδρίεἰοΌ οἰγουτηδίδης6, ἴοΓ ἰηβίδηοθ, 
[888 [18 ὙΟΙΙΔῺ δὰ 7ι8ῖ δΒογθη δοὴ8 (οἷ. Ευ ἢ ἰν. 
15; Φοῦ 1. 2); διὰ [παῦ [Π)096 ΣΠΆΣΕΥ ΓΟ 8 οοουγγοα 
ἴῃ ὕ06 Ὀγϑϑθῆοθ οὗ Απίόοοῃηθ ΕΡΙ ρδη68, Δ γ6ΓΘ 
διϊοηἀδεὰ τὰ [00 ΒοΘπθ8 Βοσθ αἀθβοχὶ θα 18. γν0]}] 
πἰχῃ Ἰπιροβδίϊθ. ὙΠ Κίηρ νπ8, δοοοσάϊηρ ἴο [10 
ἰβίοτυ (Υ. 21, οἴ. 1 Μδος. ἱ. 24, 44 ; νί. 1 .), ἰῃ ΑὩ- 
τος ἢ, γν ἢ }]6 [η0 ΘΧοουϊ] 085 ἴοοΚ Ρ]Δ66 'ἰπ Φοσιιδδ- 
Ιθι. ϑὅϑοιιθ οὗ ὕπ ΒΟ. ἔδῦθοτθ ἢᾶνο, ἱπάοοά, 
ὈθΘθη οοηδοίουβ οὗ {π|8 αἰ ΒΟΥ ἀπά ἤανθ Γορσο- 
5ϑθηθ4 (ἢδὺ 1Π6 τη ΥΊΥ ΤΟΙ 5 τσοὶ ΡΪδοο ἰπῃ Αμπίΐοςἢ. 
Τηΐδ νίονγ, Πούθνοσ, 88 ποῦ ΟὨΪΥ ἢΟ Βυ εἰ ηΐ ἢἷ8- 
τοτῖςα] ἰοιιπα εὐΐοπ, Ὁ τηᾶῖκοθ ἢῸ δοσοπμῖ οὗ δη6 . 
οὗ [Π6 ῥτἰπεῖρβὶ πιοῦνθϑβ ἔοσ ᾿νπδὲ νγ88 ἀοῃθ, ῃὶς ἢ 
ἯᾺΒ ἴ0 ἰουνν [06 96.018 ἰπΐο βαὺ͵οοϊίοη, 16 
ΒρΡΘΘΟΒΘΒ οὗ [Π1|6 ΒΕΥΘΥΆΪ ΒΟΉ 8, ΙΠΟΥΘΟΥΘΓ, ὈΘΌΓΑΥ, ἰΏ 
ἐδ ἴοσλ ἴῃ ψοΐ ΤΠΘΥ τὸ ρίνθη, δ τοῦθ [6 
Παηὰ οὗ ἃ γῃθιογίοἴδη μη ὑμαὺ οὗ δ ἰβιοσίδη. 
ΤΏΘΥ δγθ 811}} ξασῦμον ἀθνϑίορθὰ ἴῃ ὉΠ6 βϑπὴθ αἷ- 
ΓΘΟΙΟΣ 88 ὉΠΟΥ͂ ἈΡΡΘΔΣ ἰπῃ 4 Μϑοο., ἰπ ἐΠ6 δι σέογία 
ΜἊαςοαδαογμπι Αγαδίοα (ὅ Μδοο.), πὰ 6] ΟΊ ΏΘΓΣΘ, 
ἀυτίηρ ἃ ἰδίας ροσίοά. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΥΠ].. 

1 ΒυῪ υδδδ ἰδ Μαοοδῦθο,ἷ δηᾶ ὑπο ὺ ὑπαῦ τοῦθ τῖι Εἴπι, τσοὺ ἐΒγουρ Ὀγ- γα γ8 
ΡΥΙνῚΥ ἰηΐο {86 ν᾽] αρθ8,5 δηα ο4]16α ἐῤλεὶν εἰ ΠΒ201Κ8 ἐοσϑίμοτ," δῃᾶ ἰδκίηρσ ἀπο [Πθῖὰ 

2 ἴ8οβ6 {μδὲ γσϑιηδίποα ἔσγὰθ ἴὸ Ψυάαίδβαλ," 858} 0] δου 8ἰχ ὑἐμβουβαῃὰ "η. Απὰ 
{ΠΟΥ 6110 ροὴ ἴ86 1,οτὰ, (παὺ δ σου] ἸοοκΚ ἀροὴ {Π6 ΡΘΟρ]θ ἐδαὺ νγγὰ8 ὑγσοάάθῃ 

8 ον ὈΥ ὃ 41]; δῃὰ 4180 ὈΠΥ (86 ὑθπιρ]6 ρῥγοΐαποα ὈΥ Τ ἀΩΡΌΑΙΥ τλθη ; δηᾶ ἐμαὶ ἦδ 
ποῦ] 4180 ἢ Βανθ οι ραβδίοῃ ὩΡΟᾺ [16 ΟΥ̓, ζΌΠΘ 0 ἀθβίτιυοίίοη, ἀπά δροαὶ ἢ ἴο ὃὉθ 

γόοτο. 1, 2.---Ὁ Α. Υ. : ΤΉδη ὅ. Μαοοδῦθαν (11. 44. δ. δ. αἱ., ὁ καὶ Μ... 
δίς ἐπ. ΟἹ. 64]. ξἰ. 4). 8 ἰοπ. 4 (ΟΒεσϑ γσϑηᾶοσ, "' ϑροουχαροὰ ἑλοίν κί πδἴο ]κ.᾽}) 

3 οηιὰα [Ὀτουσὴ Ὁ7- ὙΔ8γ8 (11Ὲ.., ᾿«φε ὃψ ἐλ 
δ ἰοοῖκ ποίο (111. 28. 62. 

64. 98., προσλαμβανόμενοι ἴοξΣ προσλαβόμενοι) ἐλεηι αἱ ΒΘ δὲ οοπϊίμυφὰ ἰῃ (μεμενηκότας ἐν) ἐμ 268’ χο] κίοσ, διὰ, 
4 οὗ ((ογῦ καταπατούμενον, ΠΙ. 44. θέ. Δ]. τοδὰ καταπονούμενον). 

ὃ βοζὸ ἀοίδλοοὶ διὰ σοϑν ΨοΣ. ὃ.--“Φ.Ὰ. Υ..: οπεῖίϑ αἷοο. 
Τ οἵ. 



δ88 ΤΗῊΗΕ ΑΡΟΟΘΟΒΥΡΗΑ, 

4 τηδᾶθ ὄνθὴ 1} [Π6 στουπα ; δῃᾶ ἤθὰγ (6 ὈΪ]οοα ὑμαὺ οὐ]θα ὑηΐο ἷπι, δῃηα τοιμθπ- 
ΘΓ ὦ 41803 106 νι ιοκοαὰ β]υρ ίοσ οὗ ἱπποσθηΐ Ὀαθα6β,5} δηὰ (86 ΙΔΒρ Θποΐθα ΘΌΠΕ- 
τη θα ἀραϊηδί ἢ8 πδπ6 ; δῃά ὑπαὺ ἠδ σου] ΒΠΟῪ 8 Παϊγοα δραϊπδὶ (6 τ]ςκοά." 

δ Απᾶ πῆθη ἐῃ6 Μβοοβθθθ Ἀδὰ ϑϑι μετα ἢἷ8 ἔσοὸρ ὅ δρουΐ μἷπι, 6 θεοδπιθ δὲ ΟἿ θ 
ἰηγίποῖθ]θ ἰο δ (86 Βθδίμθη ; ἴου 86 ταί οὗ (Π6 1ιοσὰ τγᾶβ ἱπσηθὰ ἰπῦο τΤΩΘΓΟΥ. 

6 Αμπὰ οοτΐηρ ὉΠ ΓΘ8 ὍΡΟΙ οἰεῖθδ δηᾶ, γ]Παρσθ8, Β6 θαγηὺ (Ποῖα ; δπὰ ροίηρ Ἰηΐο 18 
Βαπβ [μ6 ΘΟ ΘΗ ΘΗΓΥ βἰὐυαίοα ΡίδοαΒ, 6 ΟΥ̓ΘΙΌΔΙΩΏΘ ἀπά ρμυΐ ἰο ἢϊρηῦ Τ ΠΟ 581)8]} 

7 ΠΌΠΟΙ οἱ ἠΐδ δηθσηΐθβ, ϑρθοίδ νυ ὃ ἴ00Κ δα6 δἀνδηίδρο οἵ {πῸ πίρμε" ἴοσ βυοδ 
ῬΙοίβ. 9 Αμπᾶ ἰδοῦ νγϑ βΒρσδα δυο 6 ΓΘ ὯῸ ἰῃοοιβί ἄθσαθ]ο σοροσὶ οἵ ἢἷ8 
ὈΓΑνΘΙΥ.1} 

8 Αμπᾶ 3 θη ῬΆΠΙΡ 8 ΒΑ 18 (ηδὺ ἐλὲδ ταδὴ ἱπογθαβϑᾶ ὮΥῪ 1116 δηὰ 11 |16,}5 δπὰ (πδὶ 
Κηφ μαᾶ ποῦ 8 11{16 1δ ργοΒρδγϑᾶ ψ10}} ἢἷπὶ,16 ἢ6 πτοίθ πηίο Ῥιοϊθν, (86 σϑῆθγαὶ ἢ 

9 οὗ (αἸ]οϑγτῖα ἀπά Ῥηωηΐοθ, ἴο οομλθ ἴο ἴΠ6 αἱὰ οὗ 15 (π6 Κίηρ᾽Β αῇαῖτβι1 Απὰ δε ἢ 
[οὐ νά οποοδίηρ Νίοαπου [86 δὸπ οἵ Ῥαίγοοϊιβ, οπθ οὗἨ ἐλδ ἀΐηφ᾽ ὁ [ογϑιποβὶ ᾽ 
{γἸ θη 5, βοηῦ 3 Δἐπι ὙΪΠ ΠΟ ἔΘΤΘΓ (Δ ὑνθη ὑπουβαπᾶ οὗ 81} παίίοῃβ ὑπάοσ ἀϊπι, 
ἴο τοοῦ ουὐ (86 τγῦῖ!0]6 γᾶς 3 οὗ (86 9600; δῃά νῖϊ Εἶπ ἢ6 δβϑοοϊαιθα 33 4150 (οΥ- 

10 σίαβ, ἃ ΞΘ Π6ΓΆΙ, δῃη ἃ ὁ06 ὙΠΟ 35 ἴῃ τηδύουβ οὗ γγὰγ μιδα “5 Ἔχρουίθῃοθ. Απᾶ 3 ΝΊΘΔΠΟΣ 
ἀοισγταϊποα 5 [0 ΙΔ ΚΘ 80 τηυοὶ ΤΩΟΠΘΥ͂ ἔγομα 35. 0ῃὴ6 οδρνο 96 νγ78,39 848 τοῦ] ΤΩ ΚΘ 
ἋΡ [ὉΠ τὸ {80 Κίηρ ὑπ ἰγραίθ οὗ ὕνο ὑπουβαπα 8] 6 πίδ, 4 ἰο Ὁ (86 Εοπιδπε. 

11 Απᾶ δ᾽ Ἰγητηθαϊαίθ]ν ἢ6 βθηΐ ο [86 οἰτ68 ἀροῦ {86 868 οοδβί, ᾿πυ της ἰο ὅ5. ἃ. 5410 οὗ 
δον δῃ δἴανθβ, ργοσαϊβίηρ [0 Ἰδὲ ρῸ ἐΟΌΓΒΟΟΓΘ πᾶ ἔθῃ 8888 [ὁΓ ἃ δ (4]6ῃξ, ποὺ 6χ- 
Ῥοούϊηρσ [86 δίς ᾿ (Πδὺ νγᾶβ 10] ον πο δηα δροῦΐ ἴο [8]] 8 Ὥρου Ὠΐτῃ ἔγοια {86 Α}»- 

12 τηἱρὶ γι Βυΐ 5 ποσὰ γγχὰβ Ὀγουρηῦ ὑπίο δυᾶαβ οἱ Ν᾽σδποτ᾿ Β Ἔαχρθαϊίοῃ ; δ᾽ ἀπὰ 
γΠ6Ὼ ἢθ ΟοΟΙμτηπηϊοδίθα 5᾽. ἀπίο ὑΠο86 {πα τ ΓῸ τὴ ἢ ἷπὶ ὑμαῦ (ἢ6 ΔΓΠῚῪΥ τγ88 δὲ 

18 Πδῃηᾶ, ὑΠ6Ὺ ὑπαὶ στ σθ ἔθαγία], δπα ἀϊδυγυβίθα [ἢ 6 υδίοο οὗ (σοά, Η6α, δα οοηνογοᾶ 
14 {ποτηβοῖνεβ ΑαΥ. Βαϊ (Π6 Οἴμοτβ Ὁ βοϊὰ 411 ἐπιδὶ (Π6Υ δὰ ἰεἴ, ἀπά αὐ (6 Βάπηθ 

ὕπαθ 1 Ὀοβουρῃῦ {86 Τωογχὰ ἰο ἀο νον ἴμθπι, 80 δὰ Ὀδθὴ 8ο]ὰ ὈΥ (6 ρὈα]688 “5 ΝῚ- 
1δὅ ᾿ᾶποι Ὀαΐοσο ἰῦ δα σοπλθ ὕο Ὀδίι]6; 3 δηὰ 1 ποῦ ἔοτ [ποὺς βακϑβ," γοῦ ἴ0Γ {86 β8Κθ 

οὗ 86 “ οονθηδῃίθ δ Πδα φπαάδ τὶϊῃ {πεῖ ἔδίῃοσβ, δα [ῸΓ Ἠἶἷβ ΠΟΙΥ δηᾶ ρ]οτίουϑ 
16 παπιθ᾿β Β8Κ0, ὈῪ ΜΒ ἢ {ΠΥ Τ6ΓΘ ο]16 8.5 Απᾶ [Πη6 Μδοοθθθο “' φα]]θὰ ΗΪ8 πθῃ ἰο- 

βοίπμον, βἷχ ἐπουβδηᾶ ἴῃ πα Ὀ6Γ, δηα Ἔχῃοτίοα ἐλόηι ἢοΐ (0 6 β γ ο θη ὙΠ ΓΘΙΤῸΓ 
οὗ [Π6 ΘΏΘΙΏΥ, ἢ ΠΟΙ ἴο ἴθ [86 ρστγοδΐ τη] ὐζααθ οὗ (Π6 πϑδαίμθη, πὸ οϑῖὴθ ττρηρς- 

17 ΓᾺ]Υ ἀραϊμδὶ ἔμθα ; Ὀαΐ ἰο ἢρθηῦ ΠΟΌΪΥ, βοιἰηρ Ὀδίοσθ ἐλεεῖν ογοβ (ἢ6 ᾿δῃίοῃ Υ]0- 
Ιθῃη66 δ᾽ ἐπδὺ {Π6 7 μϑά ὈΠ᾿ ΒΌΪΥ ἄοπθ (0 {Π6 ΒΟΙΥ ρ͵δοθ, δῃὰ [86 οὐτιθὶ Βδηα)ηρ δ᾽ οἵ 
[16 οὐΐγ, ψῃογοοῦ ἐλόν τηδῆθ ἃ Το ΚΟΓΥ, δπα Ὀ651468 δ2 (ῃὴ6 ἱδκίηρ ΑΑΥ οὗ (86 ον. 

18 ϑγημιθηΐ δ οἵ ἐλεῖγ ἰοσϑίδίῃθσβ. ΕῸΣ (Π6Υ, βαϊἃ 6, {γιβὺ πὶ ΘΆΡΟΙΏΒ δηα ὈΟ]Π688 ; δ᾿ 
θυῦ νγΘ ὑχιιϑὺ δὅ ἴῃ (86 ΑἸ ν Οοα, ν ΠΟ δὺ 8 Ὀθοῖ ὅδ ὅδ οϑϑὺ ἄότῃ ΒοΙὰ (Βϑτλ {πδὲ 

γος. 4. ---ἶἰ ΤῊΐδ τὸ ἰδ ζο] το Βτδῦ ὈΥ ἴδ 6 ζ6Ώ., διὰ ἐΏ 6: ὉΥ͂ περί, 86 'ῃ ἐδιο οἰδδαίοδ. 85 ΑΟΥ͂.: οί αἱρο. 
8 ὩΑΙΤΩΪ68Ε ἰηδηΐδ (660 ὦὐ»1.). 4 ΟΣ ισἱεζεάπεδε. 

γοσα. δ-7. - ΒΑΟΥ. : Νὸν Ὑθὴ Μ. μβδὰ.. . . . σΟΙΡΘΩΥ (εἶ. ΟὐΡ1.). 6 ἢο οσου]ὰ ποῖ Ὀ9 Ἡἱϊξπειοοὰ Ὀγ. τ ΤΒεῖο- 
ἔοτο Βο σδιιο δὶ (19. 28. 62. 98. ὑτοῦχ ἐπί ἴο ἐρχόμενος) υὑπᾶνγδσοθ, δηὰ Ὀυσηξ Ὁ» ἰονθ δηὰ οεἰεθα (χώρας, 17]. 82. 108.; 
ἐεχί. τεές., κώμας) διὰ βοῖ.. .. πιοεὶ οοτητπηοάΐουα ρ]δοθδ, δὰ ογούοδιιο (Ἐσίἔσϑοβο σίσί κοι οιἱ ἐνίκα, νῦν 1Π. δδ. 7]. 
106. 248. 00.) δῃμὰ ναϊ ἴο βίσῃιϊ (αὐΐοσ τροπούμενος, 190. 62. 62. 98. τοαὰ ἀνήρει). 8 Βμὲ δροοΐδ}ν (ἃ ἔονν συχεῖνοα υἶδοθ 
δέ αἴϊος μάλιστα). 9 (1μξ., ἑἐοοῖς ἐλε πίρλίς ας εο-ἰσογζεγκ.) 10 γγίτῳ αἰἐοπιρί (ἐπιβουλάς  1Π1. 28. 98., ἐκιβολάς ; 
ΟΙὰ 1δὲ., ἐχεισϑ). 1: ἱπϑοιαυοα [δὲ ι8ο (τις ἰδ οταϊτιοα ὈΥ 111. 23. δδ. 71. 41.} Ὀχυΐϊὲ οὗὅἨ ἷδ ᾿λ8η}ΐ πο66 τς δρσεδὰ 
ΘΥΟΓΥ Ὠ670. 
ον. 8,9. --- 1 ΑΟ Ψ. : 80. ᾿ 15 (συνορῶν, οἰξδπιον δαιῦ αὐ α ρίωμοε, ΟΥ ξαῖῦ ἐοβείλεν ιοΐ οἴαγε.) Ἅ (κατὰ μικρόν. 

Βοιζοτ, ΡΟ σΏδΡρα, ἱπ α ἤξεἰε ιολϊε.) 16 ργητία Ἀδὰ ἠοἱ ἃ {Π{1]6. 16 Ηΐτα σέ δ τλοτο δηὰ τοοσεὰ (Ἰἰξ., πεαάδ Ῥγοᾷτεες ἐπ ξοοῦ 
αν γαβίεν, 1. 6.. ζδδίοσ [Ὡδη 88 ἴὸ δυὸ Ὀδθὴ δχροοίθα). 1Ἱ ΠΟΥΘΓΟΣ. 18 γίο)α ΣΟΙ δἰὰ ἴο. 19 ΤΏρΩ. 
30 ὁ οἱ ἀϊΐδ δροοίΐδὶ (εἴ. 1 Μίδου. [|. 18). 31 9 θοῃΐ. Σ Κοποσδιίοῃ. 38 Ἰοϊποά. 3. ᾿αρίδίη, γὯο. 38 προὰ 
ἔτεαι. 

Ψορα. 10,11.-ἨῤΑ. γ.: 5 οι Απὰ. 21Ν υπάοτίοοϊ. 38 οἵ. 19 (Ιλἱ., νι ἰλε οαρε ον 97 ἐλε εσε.) 
80 βῃου]ὰ ἀοΐῖγαγ.... προ ἐλ6 Κίηρ γγχδδ ἴο ΡΔῪ (ο (89 ογάοσ οὗ ἔμ ασϑοῖκ ἱ8 δδ 10] [ΟὟ : τὸν φόρον τῷ βασιλεῖ τοῖς 
Ῥ., δηὰ ἴδ τουτί οὗ (δο Α. Υ͂. ἰ6 Ὠοὺ 4Δ]) ὁ Ὑ8Ὁ106. Α ἤονν ουγαῖνοα Ρΐδοο ἐμὸ ὅτει ἔνο ποσὰ δἴϊον ἴ)0 δεοουὰά ἔν). 
δι ὙΓΠΟοΓοΐοσο. 82 Ῥχοοϊδίτί μιν. ἋΣ (Π6 οαρίγο 7208, απνᾶά.... ἔδποὶ ἐλεν βμῃΒου]ὰ βανυο. ... θοάΐϑε ἴοσ οϑέ. 
84 γρΏροδηοο (οἷ. τοῦ. 138). 885 ἰο ζ0]]ΟὟ;. 86 ΑἸχιϊκ αν Οοά. 

Υοτα. 12-16. ---α, Ψ.: Νον τῆση, 89 οοτηίηβ. Ὁὃ9 πὰ 86 (Ῥχίἐκθοθο οπιίτ8 αὐτοῦ. Ιε [5 παοξίης ἰὴ 111. 28. 44. 
δ. ΤΊ. α1.} μαὰ ἱπιρατιοὰά. 40 ΟἸμβατβι Ἃ1 τῖτμ8]. 45 νοΐῃᾳ βοϊά.... πίοκοά. Ἃ485 (Δὲν ταδὶ ἰοφοῖμβοσ. 44 οπα 
δακει. 46 ογεῖία Βακο οὗ ἴ86ὅ.ἁ. 446 1έι., τολίελ λαά ὀϑεν οαἰεα οτεΥ ΟΥ ὩΡΟΝ ἰλεγι. Ἰζοὶ! ἐπί κα ἴμ6 τοΐθτϑηοο ἰδ ἕο ἐδ 
δρθοίδὶ ταδηϊεβιδιίου οὗὨ ἐλ6 Ὀϊνίηο πὶ}} ἰο 0 δοννβ. ΟἿ. Αοίβ χνυ. 17. ασίϊωσῃ σϑηάοσε: “ Ἡεζεπ εν δὲν εἰς εἰαἰϊν» 
ἀεπάεπ Ζωδεπεπημηρ ἐοῖπες Ναγι6Ή."" 

γοσβ. 16-18. --- 41 ΑΟ Υ. : 850 Μδοοδῦϑυβ, 45 μη ἰὯ6 πυτοῦοΣ οὗ δὶχ ἐπουδασὰ. Ὁ (ἘῸΣ πολεμίους, ϑοεηο Οοάά, 
εἰνθ ἰμὸ ἀδὶ., θπΐ [6 γοτὺ [6 οοπδίχυοα τυ 06 δοοιιθ. 81δὸ αἱ {{|. 24.) δὴ ΤΩΔΉΤΟΪΙΥ, δὰ ἴο δοὲ. . δή. 
δι (αἰκισμόν.) δ5 Δ]μο, δδ (πολιτείας -:Ξ εἰυἱὶ Ῥοϊέν, εοη ει μείον.) δε ἐλεῖγ ΘΘΡΟῺΒ δηὰ ὈοΪ ἀπμθα5 (ἄπατο με. ὦ Ὅ9.» 
ἔμγεκ, ἱ. Θ., ὈοΪᾷ δἰθδοκ). δδ ΟἿΌΣ οοπδάσῃοο ἰ6. ὅ6 1Δϊ., ὁπ ποᾶ. ἔοσ νεύμοτι, 19. θ4. 98. τολὰ πνεύματι. 
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19 δοτηθ δραϊηβί 8, δια ἢ 811 (809 νου], Απά, Ὀθβίάθβ, 6 τϑβοουηϊθα ἢ αηΐο ὑμθτλ 8180 
{π6 Π6]ρ ὃ {ποὶν Τογϑέδίμοσθ μδα [ουπαᾶ, πϑιμοὶγ, ὑπαὺ ὑπᾶθῦ βϑηπδομογίτα," μον [89 ὃ 

20 Βυπᾶγοα ἐούτγβοοσθ δῃᾶὰ ἔνθ ὑμουβαπα ρϑυϊβῃθαᾶ; δηᾶ 186 Ὀδί116 (παὺ ἰοοἹ]κ Ρ]806 5 
ἴπ ΒΑΌΥ]οη 8 {π6 Ὁ Δ] ίίδη8, ον ΠΟΥ σϑλθ διέ οἱρηῦ ἱμπουβαπὰ ἰπ 411 ἰο (86 
οοπῆϊοι," τ Του (Ππουδαπα Μαοθαοπίδηβ, ἀπά ὑπδι [0 Μαοθαοηΐδηβ Ὀοίηρ ΓΠτούΤῃ 
Ἰπΐο αἰβογάθν," {π6 οἱρηιύ [πουβαπα ἀθδίτογοϑα (Π6 Ὠππαγθα απα ὑσθηίν ὑποιβαηα Ὀ6- 

21 οϑιιθ οὗ (6 ΠΕΡ ὑμαὺ [Π6Ὺ δὰ ἔγοτη ἤθᾶνθῃ, δηα σοί ἃ στοαί δάνδηίαρθκ Ηδυϊην 
τη866 δοιὰ οὗ ψοοᾶ σουγᾶρθ ᾿ τ] [1686 τσογαβ, Δ ΤΕΔΑῪ ο αἷθ ἴοσ (ἢ6 ἰαῦγβ δῃά 

22 ὑποὶν {ΔΒ υ]δηα,}} πο αἰναθα λὲδ ΔΥΤΩΥ͂ ἰμίο ἴον ραγίβιυ Απᾶ δθ ρ]δοθα ἢ18 Ὀγβίἢ- 
ΓΘ 8.8 ἰθδάθιβ οὗ (16 βϑνϑγαὶ αν βίομβ,}2 ἐο τοί, ϑίταοη, δμα “οβδθρῆ, δηὰ ]οπδίῃδη, 

28 ρ]δαΐηρ ὑηᾶογὺ ϑδοὴ 18 οὔθ ἤξίθθῃ υπάγϑα ηη6η ; πᾶ ζυγι ΠΡ, 8180, ΕἸ Θα ΖΑ (0 τϑδα ᾽" 
1ὴ6 ΠΟΙΥ θοοΚ. Απᾶ Βανίπρ ρίνθη 88 ψϑίοισοσα, Ηθ]ρ δ οἱ Οοἄ, ᾿ιἱγηβ6] Ἰϑδά- 

24 ἴῃρ [86 ἢγβί Ὀαπᾶ, 6 1οἰπθα μϑῦ16 τὶ Νίοαποσ. Απᾶ ὃν {π0 ἢ6]0Ρ οὗ ὑπ6 Α]- 
ταὶ ὨΥ 15 (ΠΟΥ β]θνν δῦου πίῃθ ἐμουϑδηᾶ οὗ ἐλδὶγ Θηθυίθϑ, ἀη ννουηαθα δηα τηϑἰπηθα 

2ὅ 1τἈ}6 τηοβὺ ρατί οὗ ΝΟΔΠΟΙ᾽Β ΔΓΤΩΥ, δπα ἢ ρα 4]1 ἰο ἢϊριι. Απὰ ὑδογ 15 τοοῖς (6 
ΤΩΟΏΘΥ͂ οὗ ἱμοῖὰ τὺ Ῥ᾽. σβπθ ἰο ὈῈῪ ποῖ ; δηά μανὶησ ρυγβαθα ΓΠ 6 πὰ δῦ, ἔγοτα ᾿δοὶς 

26 οἵ πηθ {6} γοίατηθᾶ; 5: ἴῸΣ Ὁ γγα8 [Π0 ἀαν 3 Ὀοΐογθ 1Π6 Βα αίἢ, οα τ ΐοἢ. δοοοαηῦ 
27 [ΠΥ ἀἰά ποὶ ῥγοϊοῃρ [86 ρυγβυὶς οἵ ἴθι. ΑἈμπα μανὶηρ ραίῃογρα ἱοροίδον 35. 186 

ὙΓΘΆΡΟΙΒ οὗ {Π6 ΘΠΘΙΙΥ Δηα 8ρ011]6α {Ππ6π,29 (ΠΟΥ οσσαρ!θα ὑὨοτμβοῖνθα δυουΐ ὑ6 880- 
θδί, σίνίηρ Ὁ Θχοθθαϊηρ ᾿Γαῖδθ δηα ὑπᾶη 8 0 ἔπ6 [υοτὰ, γγῆο δα ργββογγϑα (Πθπὶ 

28 υηΐο “ὅ {ἐπδὺ Αγ, τ θῃ ἢθ πὰ ἀρροϊπιαα ἔογ (Ποῖ (16 ὈδΘρὶ πηΐπρ οὗ πηϑγογ. Απὰ 
ΔΥΓΟΥ [Π|6 Βα ὈθΑ ἢ, ἸΠΘΥ ρᾶνθ 33 ραγί οἱ [16 8ρ0118 (0 [86 πηγαὶ πηθα,39 πα 0ῃ6 ψ]άοννβ, 
δα ΟΥΡἤ8Π8, δη4 [6 Τοβί ἀπ (6 ἀἰν 64 59 ἀιηοηρ {ΒΘ ῃλ86 ]νθβ δηὰ ὑΠ|6 1} ΘΒ] άγθη. δὲ 

29 ὙΥΒΘΩ (ΠΟῪ ἄοῃθ (Πϊ8, ἀπᾷὰ δα 33 τηδάθ ἃ σοπῃποη δυρρ]Ἰοδίίοη, μον ὈΘϑουρῃΐ 
(Π6 τιϑγο Ὁ] Ἰνογὰ ἴὸ Ὀ6 Τϑοομοὶ θα τυ ἢ18 βαγυϑηΐβ οοταρίθίθὶν δ 

80 Απὰ ἔτγοιι ὑμβοβο {πα ἔουμθὺ ψ ἢ ΤΙοίμουθ δᾶ Βαοο 465,5 (ΠΟῪ 816 7 Δθουθ 
ἔσθ ὑπουβδηά, δηα μοὶ ροββϑββίοῃ οὗ βϑίγοῃρῇο 8 Ἰγίῃς ΘΧοΘΘἸὨΡῚΥ ΒΡ, ὁ ἀπα 
αἰν!αθα διηοηρβῦ ὑμϑιμβοὶ γ6 8 ΥΘΓῪ ὅδ ἸΏΔΗΥ ΒΡ0]]8,57 δηᾷ πιδθ {Π6 τηδἰπιθά, δηα ὅ5 οἵ- 
ῬΒδη8, δηῇ ὅ5. νϊάονβ, δῃᾶ, Ὀθβϑι 468, 0Π6 ἀρθᾶ α8ο, θαὰδὶ ἴῃ 8ρο1}8 υἱὑ {6 πΒ61ν 68. 

81 Απᾶ δὔἴνου 5 ἴΠ6Ὺὺ δὰ σαίμογθα ὑπο ῖγ δύπιβ “ (οσούμον, [ΠΟῪ 814 ἰἤθιι 8}} ἂρ οδγθ- 
{ΠΥ ἴῃ δα 816 ροΐδοαβ; Ὀὰΐ {Π6 τϑϑβὺ ἢ οὗ {6 8ρ0118 ΓΘ Ὺ Ὀτουρεὶ [0 ΘΓ Βα 6. 

82 ΤΏΘΥ 5]6 7 α]8οὸ ῬΒΙ]ΑΓΟὮ 68, ἃ ὙΘΡΥ Μ]ΟΚΘα τηδη, δ τ 0 γγὰ8 Ὑγ}1{}} 5 ΤΙπχοίθαΒ, πὰ 
88 δὰ σγθϑῦ ἱτου Ὁ] θα ὑπὸ 76 γ8β. Απὰ οὐ Κοθρίην [6 ἔθαϑὶ [ἴῸΓ δ ΥἹΟΙΟΓΥ ἰπ ὑπο 

ΨοΣ. 18. ---1.ΧΚ. Υ.: διῃὰ αἷϑο. 
γε. 19.321. --ἘΔ. ΡΝ. : Μυσϑουύοῦ 86 σοοοπη θα (προσαναλεξάμενος. 1 ἰδ δαϊὰ ἴο Ὀ6 Το ἃ ΟἹΪΥ ΒΘΓ6). 8 (Ὡ6) 

Ὑΐδὺ Δ.6106 (50 τοπάογοά ΌΥ ἐμο Α. Υ'. δὶ 1 Οου. χἱ!. 38 δ'σο. 1ὐ ἰδ ρὶυσ., θυ ὈοϊίοΥ τουδογοά δ βίῃ.) 4 δληᾶ δοῖν 
ἴον πόσο ἀο]ἑγογοὰ ΩΦ ὨηδοΣ βΘοΏΠδο τ (καὶ τὴν ἐπὶ Σενναχηρείμ). δ )ὴ (1ἰ., αραῖν αἰ ἐλε λωπαγεα, οἷο. ΤΏο 

ξει. ἰδ 80 παρὰ θ᾽ ϑοῦγμοτο. ΟἿ. Ρ]δῖο, Εξρρ., νἱϊ. 882) δ 44 ἐοίὰ ἐπεπι οὔθ. .. . ἴπ0γ Βδά. Τ (Ετγι ἔσβοῦο σοοϑοῖγοῦ 

πρὸς τούς ἴτοτα 11], 19. 28. δδ. 4]. : ἐεχί. τες., πρὸς αὑτούς.) 8 Ὀμππίῃο88 (χρείαν. Οἴΐοη υδοᾶ οὗ γὰσ δῃὰ Ὀδίι]6 ὈΥ͂ 

ῬοΙΥὈἱπ6). 9 γνογρίοχοά. 0 δὴ Ὠιιπάτοά.. .... 80 χοοοϊγϑὰ ἃ χγοϑῖ ὈΟΟΙΥ (οί ὨΘΟΘδΕΘΥν ἴμδῖ. 90 Οὐγη.). ΤὴμΣ 

ὙὯ 65 δ δὰ . . .. ὈοΪὰξ 11 (ῃ6 σΟΌΠΙΤΥ. 

Ψοσο. 22.-24. --- 8.Α. Υ. : ]οἰποὰ ιοέἑή ἀὐπιδεὶ Αἦδ οὐσῃ Ὀγοί σοι, Θβ6 ΓΕ οὗ δδοὺ Ὀδηά. 15. αἰ νίηρ ολοὨ. 1: Α]μῸ 

ἀε ἀαρροϊπἰεά Ἑ. (εἴ. Οοπι.) ἴο τοδὰ (παραναγνούς ἰδ τοοοϊτοί ὉΥ ἘΣΤΙ ΖΒο 6 ἴσοι 111. 28. 14. Οο. ; ἐεχέ. τές.) παραγνούς. ΤῊΘ 
ΑΟὟ. 1οἸ]Ἱοποά σοάά. 19. 62. 64. 98., ἀπὰ ΑἸὰ., Ἔ. παραναγνῶναι. ΚοΙ! δἀηὰ ατίπιτ 8150 δἀορὺ 1ΐ, Βα ΡΡ) γἱηρ τάξας ἔτοπι 

ἴο οοπίοχέ. [1 Ν48, ΠΟσθ οΥοῦ, [9 δαρροτὶ οὗ πο ΟἸὰ 1[Δἱ. δηὰ ὅγγι., δῃὰ νδ}8λ δοοορίδὉ]6 ἰο μιμοῦ, νὯ0 ΣΟ ΟΥΒ δο- 

οογάϊηρ ἴο ἰ1). 16 ΏΘΏ 86 δὰ χίνοῃ ἐλεγὶ ἰδ. .. ΤΏ ΒοΙΡ. 16 (ἐἜ ΤῺ ΑἸΣ Κι ὨΥ βοῖὶπρ 88 ὑμπεῖν Δ|1γ.᾽}} 

ΣἹ ἸἨρδί απηὰ 2. [18 1ξ.͵ εοπιρειἑδα αἰ ἰο ες. 
γοσα. 256-21. --- 9.Α. Ψ. : οπιῖίς ᾿ἰὮΘΥ. Ὁ (ΠΟΙ͂ ΣΏΟΏΘΥ ὅδ. 31: δηά γΡυχΒυθὰ ἐδοτὴ ζατ (ἐφ᾽ ἱκανόν), Ὀυΐ ἸΔοκίη 

εἶσαθ, (ΒΟΥ τοίασηθα. 853 (ἡ, τ ἢ ψὨἰοἢ, ταῖμοσ, ὥρα ἰδ ἴο Ὀ6 ἁπᾶοταξοοά 85 τοΐοστίπρ ἴο 86 Ποὺ οἵ βιιηδθὶ ὁ ΕἸΣΙ ἀ8Υ.) 
8 απάὰ ἰποτοΐοσο ἔπ 6 Υ ὑγουἹὰ ἢ0 ἸοηζοΣ Ρύσυο (οὐκ ἐμακροτόνησαν κατατρέχοντες. Ἐτ᾿ΣΒΟ6 τοοοῖτοθ ἴΠ6 κοοοπὰ ψοχὰ, 
Ὡοὶ οἰδουγοτο ζουπά, ἔγουι 111. 238. 44. 71]. 4]. ; ἐεχε. τες., ἐμακροθύμησαν) ἴμοη. 80 σπἼοη ἴποΥ δὰ μαϊποτοὰ {μον ν- 

ἸΏΘῸΡ ᾿Ἰοχοῖθοῦ (ἔπ 6 γοτὰ ὁπλολογεῖν, Ὠοτὸ ζο] ονγοὰ ὈΥ (86 δοσυκ., 18 ποῦ Θ᾽ βουνογο Του πὰ). 34. ἐᾳεἰγ ΘΏΘΠἶΘΗ. 
35 γὶοϊάϊηκς. 30 (εἰς, ᾿. ὁ., [δὲ ΠΟΥ τοϊσῃὲ σοΙΘὈγαίο 1, ΤΌΘ Ῥγϑοοάϊηρ αὐτούς [6 οτοϊεἰοὰ ὈΥ ΠῚ. 23. 44. δδ. 14. 106. 

6ο. Αἰὰ.) 21 τολίελ ιοσαῦ ἴἰμ9.. .. . ΤΏΘΓΟΥ ἀἰκε } ρ ἀροὺ ἔδομι (44. 248. (ο. ΟἹ 1,1Δὲ. τοβὰ στάξαντος ἴοΣ τάξαντος. 
Βυι ἰδ ΡΡΟΌΔΌΪΥ δοδα ἤσοια Ὀγισίηβ διοης ἴδ ς οὗ ἐμο Ῥγοοοάϊης ᾿γοσά). 
ΨοΣ. 235-30. --Ἐ.. Ρν.: ὙΒθῺ ΠΟΥ πδὰ κίγϑη. Ὁ (ἠκισμένοις. Τὸ τα  Τοΐοσ αἰδὸ ἰὸ ἔμοθὸ πο ἢδὰ Ὀδ60Ὼ το θὰ 

δὰ οἐδοχηείθο τυΐϊδυδοὰ.)  δὅ ζφ9. ΟΥ̓ΡΏδΗδ, ἴΠ6 τορίάυθ ἔπον ἀἰϊν] θὰ. (ἘῸΣ ἐμερίσαντο, 11Π|. 19. 28. δδ. α]. τοδὰ διεμερίσαντο, 
ΨὮΠΟΣ [5 ργοΐοσδοο.) δι ἐλροὶγ βουυδηῖδ (δὲ πνου]Ἱὰ σϑαυΐσζο παῖδες ΟΣ παιδάρια). ὃΣ (Ηἷἰ5 8 ἀοῦο. . .. ΠΟΥ͂ 
μβὰ. δὅ5 70 οτοσ (εἰς τέλος. ΟἿ, τον. 217, διὰ γἱ!. 88, τ !. δ. 84 Μοτγεουοσ οἵ... ὑοτο ΨΥ (καὶ τοῖς περὶ . .. 
συνερίσαντες, 111. 28. 44. ὕδ. 74. 41]. ; ἐεχέ. τεο., καὶ τῶν περὶ. . . . σννεριζόντων, ἈΪΟΙ 1 191011007} .. . . Βδοομβίἀοδ Ὑ8ὸ 
1ουσὰϊ αζαϊποὺ λοι. 86 ὙΟΣῪ ΘΘΔΙ μοῦ Ὠἰσῃ ἀπά δίτοης Βο]άδ. 86 ογὶξ ΥΟΤΥ. 81 βροΐ!δ γιογε (λάφνρα πλείονα. 

ἴὯο ΤΌΣΙΩΟΣ τοσὰ τορϑαῦ βροΐ ἴα ΚοῺ ἔσοπι ἃ ᾿ἰνίτς ΘΠθταΥ, ἰῃ ἀἰσιϊποιϊίοη ἤἔσοπι σκῦλα, Ὀυὺ ὨθτΘ ἴ6 ἀϊδιϊποίίοη ἰδ ποΐ 
ταδἰπίδίηοὰ. Οἷ. τόσ. 81, 70. πλείονα, ἐδ ἰεχὲ. τεές., τοϑὰβ πλεῖστα. δὅ [8 οπιῖίβ διὰ. 89 γϑϑ, δηὰ. 
εχ. 81-33. --Ο ΑΟΥ ; πθῃ. 4Σ ὉΣΙΩΟΌΓ. 45 ἐλεγγῖ ἊΡ 811 οδιοίυ ν ἰπ σον θηϊοωὶ ρίδοοθ, διὰ ἐμ τασλδηῦ. 

4 ἐλαὶ πὶοικοά Ῥϑσϑῦβ.  ἀἔἐ αὶ, 9... ὁ89 οὗ ἴδο το οἵ. 



δ90 ΤΗΕΞ ΑΡΟΟΞΒΥΡΗΑ. 

Ῥδίβγηδὶ οἰὐγ,} μον Ὀυγηῦ ΟΔ]]ΠἸΒΌΠΘη68, ἐμδὲ δὰ βοὶ ἢἔγθ ἴο 3 1ῃ6 ον ψαίθβ, δῃά 
δα ὃ Πρα ἱπίο 4 11{{|6 Ὠουβ6; δῃᾶ δ 

84 ηρ688.ὅ 
Τϑορίγθα 4 δευϊπρ τογαγα οἵ ἢἷ8 ροί]θβ8- 

Βυΐ τ{π6 ομῖθέ ταϊβοσθαηῖ," ΝΙοΔΠΟΥ, τῆο ᾿ιδα Ὀτουρῶῦ ὑπ6 ἴ (Ππουβαπα τηθσ- 
8ῦ ομδηΐβ ἰο θΌΥ (6 “6 ννγ8, γσαβ, (ῃσουρἢ ἰπ6 Ποὶρ οὗ (86 Ι,οτὰ, Βα] 1αὐδα δ᾽ ΟΥ̓ ἴποτὰ 

οὗ σοι 6 τηδάθ ἰθαβϑὲ δοοουηΐ, ρα ὃ ΟΕ λὲς ρ)ουϊουβ Ἀρρᾶγϑὶ Τ᾽ ἀπά 80] ΠΑ Υ]]γ, {θ 8 
ΤΌΠΑΥΔΥ, ΟΔΠ16 ΓΠΓΟΌΡἢ (86 πηϊᾶδὺ οὗ {Π6 ΘΟ ΓΥ ἀπο Απίοοϊ, πμανΐηρ ὈΘΘῃ οχοθϑᾶ- 

86 ἱπρὶ)ν υπξοσίπηδὺθ ἴῃ [Π6 ἀθδβίγιοίίοη οὗ 18 ϑῦίωαγ. Απα 13 Βα, ἐβαῦ ἴοοκ ἀροὴ Πϊπὶ 
ἴο τ Κθ ροοᾶ (0 {16 Βοιηδηβ ἐλοῖν (τ αΐθ ΕΥ̓͂ τλθδπ8 οὗ [6 σαρύϊνοβ ἴῃ 96 ΓΌ54]6πι, 
(ο]4 δογοδᾶ, ὑμαὺ {π6 ὅϑνγβ μα Οοα 12 ἰοὸ ἤρθιύ ἴογ ὑπθῖὰ, δπα {μογοίοσα {86 6078 
ὝΘ͵Θ ᾿πνυ]ηΘΓΆ 16,18 Ὀδοδυβα ἐΐόῳ 10] οντθά ἰμ6 ἰατσβ ἐμαὶ Ηθ μαὰ Ὀαΐοσα δρροϊηιθα.᾿ ἢ 

γος. 88. --ἴ Α.Ο Υ. : δῃηπογοὰ ἐδ 2. ΤΩΔΏΥ τσαψ8. ἘΠΓΓΒΟΣΙΩΟΙΟ δὲ διο ἐΐτηθα 88 ἐμὸν Κορὲ... . ἐλεὲγ ΘΟ ΣΥ (σ- 
τρίδι. Τθο οσοπίοχὺ τοαυΐγοβ [06 το οχίηρ ρίγοη. Οἵ. Μαδίϊ. χίϊὶ. δ4). 3 Ὁροῦ. 8 ὙὯὰο ν͵88. 4 ε0 86. 
δ τοχασὰ τηοοὶ ἴὸσς ἀἔἕἑ στ] εκθάηθοι ((ἷ6 ἔοχὲ [8 δοοϑρίοἁ ὉΥ ατίμηπι, Ἐτίϊπδοιθ, διὰ Κὶ αἰὶ, δηὰ ἰβ ἰμδὲ οὗὅὨ ἔπ:6 Τρ ΟΣ εὐ οὗ 
ΜΗ, ἱποϊυάϊης 111. 28. 44. δῦ. 1]. 41]. ΟἸα 141. ; ἐεαί. τες., τοὺς ἐμπρήσαντας τοὺς ἱεροὺς πυλῶνας Κ. καί τινας ἄλλους ὑφῆ- 
Ψαν . . . . πεφευγότας οἴτινες . . .. ἀκοιμέσαντο μισθόν). 

γεχα. 84-86. --- 6 Α. Υ. : ΑΒ ἴον ἐλαέ τηοδὲ ἀπρταοίοι. 
10 (Ὑ8ὸ σαγιαομία ψ Π]ΟΝ βηονφὰ 8 ΣΘῸΚ 85 κοηοσαὶ.) 

14 8 Βογαδ.. . .. Ῥτουροῖ ἄονσῃ. 9 ᾳαπὰ νυϊέΐῃκ. 
11. ἀἰκοβαῪευηζίηρ ἰδ σΟΙΏΡΘῺΥ (1ἰ}., ἡπαξίπρ Ἀὲπιδεί Σοἰίασυ), 

86 οδπιὸ ἶκὸ ἃ ἔυρσίοτο βοσυδηῦ (ὨτοῸρὮ ἔπο τη ἀἸδηὰ (ΠΑ ΟΙ͂Υ, ἐμ9 τηοσὲ αἀἰτοοὶ ΘΟΌΣΒΘ) Ὡπῖο Α., αΥΐπ 6 ΥΟΓῪ κτοαὶ ἀΐδ- 

ἈομοῦΣ (τὶ κδοθο δάορίδ ὑπὲρ ἅπαν εὐημερηκώς ἴτοιῃ 11. 23. 44. δῦ. 71]. 4].; ἐεχέ. γεε., ὑ 
20:10), ἴον ὑπδὺ λὲβ μοδὲ νγδὸ ἀθδίσγογθα. ὙδΌδ. 
Ὦυσ. 4146 κγθ ἐλεῃι. 

18 (οεα! ἐὐοὰ ὉγΥ 111]. δ. 74. 106. 248. ΑἸὰ.) 
ὑπεράγαν δυσημερήσας, ἙὩΙΟΒ 1 

18 1ΠΟΥ οου]ὰ οί ὃὉ9 

ΟμΆρτεε ΥἹΠ. 

Ψσγ. 1. 
1. Μδος. ἰἰ. 1-. ἡ 

Ψεσ. 4. Ἰηΐδηῖβ Δ. Βροκθῃ οὗ ἤδσθ 88 “"ἵπηο- 
ςοηῦ,᾽ “νἱτμουῦϊ β᾽π" (ἀναμαρτήτων), ῬΤΟΌΔΟΪΥ, 
ὙΠ τοΐθγθμοο ποῦ ἴο ἴῃ ἀοοϊτηο οἵ 8ο-οΔ)] 6 οτίῃ- 
18] 5, Ὀαὶ μέ ἂν ἴῃ ΖΘΠΘΓᾺΙ ΘΥΠΙΒ, ἴῃ ὨΔΡΓΙΠΟΏΥ 
ὙΠ ὉΠ6 υϑαρὸ Οἱ [6 ῥχοβθηΐ ἀ8γ. 

γεγ. 56. Ἐν συστήματι ΤΠΘ ῬΘΥΒΟῚΒ Π16Π- 
τἰοπϑά ἴῃ [16 Ηγβὶ υϑῦβο δῦ τηϑδηῖ. 16 Οὐθοκ 
ψΟΤὰ ΤΏΘ8}8 (1) ΔΠΥ͂ ὙΠ1010 οοτῃροθοά οὗ δΒονοσαὶ 
ῬαΑγίβ; (2) ἃ Ὀοαγ οὗ φῬϑύβοὴβ Ὀουσηᾶ ἰοροῖμοῦ ΟΥ̓ 
16 5Β8π|0 ἰ41ἴἅἷΖ'3ἁ-ὃ ; (8) 8. ὈΟΑΥῪ οὗ Βο]ΐ 6 Γ8. 

γεν. 6. ὙΠεδθ ἯΘΣῈ οἰτ68. ἱπ ροββοββίοῃ οὗ [6 
ΘΏΘΙΩΥ, ΟΥ̓ ΪΠ086 056 πη Δ ΌΪ Δηἴ8 δα δροαείδιζοι 
ἴο Ηδε]]οηίβηι. --- ΟΟαν θη δῦν πἰϊαδίθᾶ. ΤΉΘΥ 
ὝΘΙΘ Βυϊιθὰ ἴο ᾿18 ῬΓΡΟΒΘ ἔγοτῃ ἃ βἰσδαίδρίὶς ροϊηϊ 
οὗ νίον,. 

οσγ. 9. ον {86 ἰάθη βορλιίοη οὗ {6 ἀϊδοτοπι 
μια ἴθτθ τηοῃἰοηθα, οὗ. Οὐπι. δῇ 1 Μϑδοο. 11]. 
88 Π. 

γογ. 10. Ὑημδὺ ἴαχ ἰβ τηϑδηῦ 18 ποῦ οοθτίβ᾽ Η]Υ͂ 
Κηονῃ, Ὀυῦ ὈΓΟΌΔΟΌΪΥ δῦ νν88 8[}}} Ἰβοκίηρ οὗὨ ὑῃ6 
Β.Π| ἱπηροβοὰ ὑθροὸρ Αποσι8 ὕπο Οτοαῦ ὈΥ [89 
ἨΠοιήδηβ, δἰΐου [Π6 Ὀ8.110 πιοηςἰοηοά ἰπ 1 
γἱ. 6 ΝΕ 

ον. 1]. ΤΟΌΣΒΟΟΥΘ δῃᾶ ἴοσι βῖδνθδ ἴῸΣ ΟἿ Θ 
ἰα]οῦ. Τῆς νογὰ σώματα ΝᾺΒ ἃ. (ΟΙΏΪΏΟΩ ΟὯ6 8ϊ 
(ὨΪβΒ Εἴπ|0 ἔοσ β]ανθβ.0. ϑαρροβίηρ, 88. Β6ΘΠῚΒ τηοϑὺ 
τοῦ Ὁ], Γμὸ ϑγτίδη ΟΥ ἀντ μα ἰδ] πη 8 ΔΙῸ 
6ΓΘ πηρδηῦ ὕδο ῥΥΐοΘ οὗ ὕἢθ86 δ᾽ανοβδ, ἔσοιῃ βθυθ 

ἴο οἰρῃῦ ἀο]]α ΒΒ ἃρίοοθ, τγ8Ὲ8 ππιι88}}ν ᾽ο. [Ἃπ 
οτάον ἴο τϑῖβα ὕτσο ὑπουβδηά (Αἰϊς) ἐαἰθητδβ δὲ (ἢ ΐ8 
ταῖο, ἰῦ σου]Ἱὰ Ὁ6 ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ [0 86]}}] ΒΟΙΏΘΎΛΘΓΟ 
δῦουῦ οὔθ ππάτοα δηά οἰ Ὑ ὑπουϑαηὰ οὗ 1Π6 
6 })}8 ἰηΐο δβογίάοιῃ. 

γοσ. 12. Αὖὐ Βδῃά, παρουσίαν. Τ)6 ἔγεῦ τηθ8ῃ- 
ἴηρ οὗ [ῃϊ8 ΦΠ ΘΟ ορ  ΟΔΙΠΥ δἰ ρα οδηΐς ποζὰ 8 α ἀτμι 

ἐδοηῖ 88 ἀξθὰ οὗ 8 Ῥοῦβοῦ (οἴ. 2 ΟὐΣ. χ. 10; ῬΒ].. 
1|. 12) ; 1π6 Βορομᾷ, α δοίης ῥγεβεπὶ ἰοὸ αδϑἰδὲ ; τηϊγτά, 
αττὶναί (1 ον. χνὶ. 17; 2 ὅσσ. νἱΐ, 6, 7; 2 ΤἬθεβ. 
ἢ. 9; 2 Ροῦ. 1, 12). Ιπ ἴΠ6 Ἰδαὺὶ βθὴ8βο ἱξ νγϑ 
ἀρ οὗ [86 βϑοομᾶ Ἵδοπιίηρ οὗ Ομτῖϑῦ. 8.66 “88. 
Υ. 8. 
᾿ ΥοΥ. 14. ῬΓΤΟΡΘΣᾺΥ νἃ8 βοΪ 4 ἰῃ ογὰϑγ ἴο ρτδνυϑηῦ 
1ι5 ΤΑ ΠῚ ἰηΐο ὕπ6 Θηθπιγ Β πϑημᾶβ. [Ὁ νν88 νυῆδὺῦ 
ΓΠΘΥ͂ ᾿ἰοῖν ἔγοτυθ ἴμ9 ἀϊβίθσεως ρἱ ππαοτίῃρβ 

Οὐ. τ. 27 διὰ ἔον [86 ψῆ016 βϑοϊίου [νος ἴδ ἢδα πηδογροῦθ τον Μομοθ]888, 9480Σ, 
δηὰ Αροϊ]]ομίυ. 

ον. 16. Βὶχ ἐπουβδπᾶ. Αοοογάϊηρ ἴο 1 Μίϑοο. 
ἷν. Θ, ΓὉΓ06 ΠΌΘΟΥ ψδ5 ἴῆγοα ἐπουβαῃά. 

εν. 30. Οεαϊδυίδοθ. Οἱ. Οὐπι., αὐ 1 Μδος. τίϊ, 
ῶ. ὙΒεΙ͂Ρ ὈΓΑΥΟΣΥ ῬΔ8 ὈΓΤΟΥΘΓΌΪΆΙ. --- Το Μδοο- 
ἀοῃΐδῃϑ σϑέεγγοα [0 ἃγὸ ὕποϑο οὗ ϑιυσίδ, ἴ6 86]εῦ- 
οἶδῃ βυτίδηη. [πὸ ὕπο 80-08116 “ ΕἾ Βοοκ οὗ 
ΜδοοδΌΘΘ6Β᾽ [Π18 86 οὗ Π6 πο͵Τὰ ἰ8 ΥΘΣΥῪ ἔγθαθθηϊ, 
-- Το ““δαἀνδηΐαρο " οὐαί ηθἃ ΙΏΔΥ ἤᾶνθ ὕθθῃ 
ὈΟΟΙΥ ΟΥ σομορββίουϑ ἔγοπι ἴΠ6 Κίπα. Ὑ ΙΓ τοΐοτ- 
ΘὩςΘ ἴο ἴδ Ββίδύθιηθηίβ οὗ ἴἢ6 ργοϑοηῦ ὑϑσβθ, ΤΠ 619 
8} ὍΘ ΠΟ ΓΟΆΘΟΠΔΌΪΘ ἀουδῖ οἵ τοῦ Ὀοης Θχᾶρ- 
ξοΥυδΌΪΟΩΒ ουθ ΟἿ ἴῃ6 Βυρροκίτἰοῃ Ὁπδῦ [86 ἔνγοϊνθ 
τπουβαπά ὅονθ δηὰ Μδοθαοιῃΐδηβ ΟΓΘ ΟΠ]Υ͂ ΟἿθ 
αἰνίδίοη οὗ [8 ἉΓΙΩΥ ορροϑοά ἴο (6 Οδ]δίίληβ. 
ΤΏΘ ἈΓΙΩΥ͂ οὗ ἴἤἢι6 (α]δθίδηβ σου ΠΟΥΟΣ ἢ8ΥΎ9 
παπχθογοὰ οὐθ πυηᾶάγοά δηὰ ὑθηΐν τπουδβαπα πηθῃ. 
ΤῊΘ ὨΌΏΌΟΣ οὗ δυχὶ ατῖοβ Ὑ ϊς ἢ ὑΠΟΥῪ ἔαγηϊδηθά 
ἴο Αδβἰδιϊς Κίπρβ θοΐη ΠΟΥΘΓ ΠΊΟΤΘ ἢ 8η ἔσζουῃ ἵνὸῸ 
τποπεαηὰ ἴο εἰρη ΓΠουβαηά το. Ἰδὲ (ΠΟΥ͂ ποΤῸ 
ΡΓοβθηῦ δ᾽ ΠΙΡΙῪ 48 Δι ΧΙ δ τοβ ἕο! ον 8 ἔτοπαῃ {Π6 ἔβος 
[ἢδὺ {πὸ Ὀ8116 ὕοοῖκ Ρ]466 “ δ Βαδθν]ου. [δ ΤΠΑΥ͂ 

}Πᾶνὸ Ὀδοη 16 "ὰσ Ὑϊοἢ Απιίοσῆα8 [Π6 Οτοδὶ 
ψΑροά ἀραΐηϑὴ ΜοΟ]οη οὐ Μοάΐϊβ. ΤΠδῖ το ΓΘ ΠΙΔῪ 
6 80π16 ἔουπάιίοη οὗ ΣΘΑΙ Υ, ἐβεμρ ον ἀμ 16 δ 8- 
ἸΟΣΥ͂ δῦ ὉΠ18 ροϊπῦ, ἴ[ΒθγΘ 'ἰβ ὯὨῸ στουπα ἔον ἀϊδβραῦ- 
Ὡρ, 
Ὗοσ. 31. Εν ρατίβ. ΤῈ 9615} ἈΤΤΩΥ μδά 

ἙΟΙΔΠΊΟΙΪΥ δῖ ἴῃ γοο ἀἰνίνοπβ. Οἱ. 1 Μδος. ν. 83. 
Μοσ. 22. ΦΟΒΟΡΆ -- “ολη. Οἵ. 1 Μδος. ᾿ἱ. 3; 

χ. 86, 88. 
γεν. 2338. ἘΠ θασορ. ϑοιμθ Μου]ὰ Ἰοῖὶπ ἐ6 ορθη- 

ἱπρ οἰδυβα οὗ τη}8 νοσϑα ἢ [Π6 ργροθάϊῃρ᾽, πα κίηρ 
ΕἸθασζον [Π6 Ἰοδᾶος οὗ ἃ ἤζιἢ αἰν ϑίοη, τὺ 116 δδοσὶ- 
ἴῃς ἴο Φυάδπ ὑπ 9 τοδάΐϊηρς οὗ ὑπ6 δερίαγοα. Βαΐ 
[818 νου ὰ τδκο [86 ράβδαρο 860] -οοη γϑ]οΟΓΥ͂, 
δῖησθ ἰξ 8 αἰβιϊη γ διαῦθα ἔπδὲ ΠΟΣΘ γεγο δὰ 
ἔουν αἰν᾽ϑίομβ οὗ ὑπθ ἈΓΠΙΥ, 8ηἃ Γπδ᾽ [ΠΟΥ͂ ΜΌΓΘ 
οοτητηϑηάθα ὉΥ ὑΠ6 ΤΟῸΌΓ ὈγΟΙΠΘΥΒ. ἘΠ ΘΆΖΟΥ (εἶ. 1 
Μδος. δ; τἱ. 48-46) δοσοιηρδηϊθα {Π|ὸ ΒΥΠΙΥ͂ 88 
ῬΥοβῦ, ΔΡΡΑΓΤΘΠΌΥ (ςΐ. Ναπιν. χ. 8; Προαυΐ. χχ. 
2 66.), ἴῃ οΥοσ ἴο σοϑδὰ δρργορτγίδιίθ ραβδαρεβ ἔσοπι 
6 βδογεαὰ υστὶηρθ. ὙΠ6 τογάβ ὅτι δὲ καὶ Ἔλ,, 
ἰαί πν ἱπάϊςαῦθ οαὺ [η6 δέου μδᾷ ἃ μοδιξοι αἱΐ 
ϑγθηΐ ἔγσοιῃ [δὶ οὗ [86 Ὀτοίδμοτθ. 
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Ψον. 80. Ῥπαοΐμουβ. ΟἿ, 1 Μᾶςς. νυ. 87; 2) Τ "5 ἰβ, ΡΟ ΘΌΙΥ, Δἢ ΧΑ ΡΘΓΆΙ ΟΝ, ΟἹ 18 πιοδηΐ ἴο 
Μεος. χ. 34, 82, 87; χὶϊ. 3. ΤΠ δθσευρι ἱπητοάπο- που [6 ἡ 016 ὨΌΠΙ Θ᾽ οὗ ὑϊοβθ βδῖη ἴῃ αἱϊξ- 
οι οὗ {1}}8 ΠΟῪ ἐδ ραΐρη 18 Δβοσ 6, ὈΥ Οτίπιπι, ͵ ἔθγθυῦ ὈΑΓ168. 
ἴο τ πορ] ζϑηοθ οὗ (Π6 ΘΡΙ του ἾΖΘΓ, ἡ ο ἔογχζοῖ το] ΨΜίεσ. 383. δδβρθοϊίς τ86 ἴδοι οὗ [ῃ6 Ὀυχηΐηρ οὗ 
τηοπῦϊουῃ πᾶῦ Ὀοΐῃ ὕΠ686 ρΟΏΘΓΑΪΒ δὰ Θοηϊογοά 1 [86 δ 0]6 ψϑῖθδ ἤθτο γοΐζογγοα ἴο, οὗ. 1 Μᾶος. ἵν. 
δυάδα δὲ [6 δ6πὶ0 [ἰτὴ0 νυ ΝΊΘΔΠΟΥ δι ὑπάογ] 88. Ῥογβουδ ρα ]ν οὗ δας δοίβ οὗ ᾿Ἰῃοοθπάϊαγίβια 
.ὲβ σοτημιδηα. Το ἤϊρηῦ οὗ ΝΊΟΒΠΟΥ ΕΣ 8617 8 [ ΟΣΘ σι ΏΘΡΑΙΥ ὕὈυγης ὈΥ ἴΠ6 ΔηοίθηιΒ. ΕῸΓΣ ΒΟΙῺΘ 
ποῦ τηθηὐομθα π811}} (}6 οἷοδθ οὗ ἴὍη6 τοροχὺ οὗ {πθ } ΠΏ ΚΟ ἢ σθᾶβοὴ απο Υ αἰ ποὺ ὑγϑ 8] 6 ὉΠ6 48 
βοοοῃὰ οδιρδίρη, --- ΑΡονΘ ὑΘΩ ὑμουδβαμά.  ζΟΌΓ ΥΘ.Β6Β Οὗ [06 σμδρίθυ. 

ΟἜΑΡΤΕΕΚ ΙΧ. 

1. ΑΒΟΥΌΣ (δαὺ ἐἶπο 1ὑ Βαρρϑηθᾶ ἱπᾶῦ Απίοομαβ τοίασηθα ῖ πὶ αἰβμοόποῦ ουὐΐ οὗ 
186 τορίομϑ" οἵ Ῥογβίβ ΒῸΓΡ δ πδᾶ θηίθγθᾶ (ἢθ 80-041168 ὃ ῬΘΓβθρο δ, δῃᾶ δἵ- 
ἰοταρίοα 4 ἴο τοῦ (Ὧ6 ἰθῖαρ]θ, δπὰ ἴο οδρίατο" [86 εἰΐγ. Οἱ ψ οι δοοοὰπί, πον, 
186 τυ] υἀθ τυβῃ ρα ἴ ἰο ἀοέθμα ὑμϑιηβθὶνοβ τι ἐλδὶγ ΘΆΡΟῺΒ δηά ὃ ρυὺ (Πθιὰ ἴο 
Βιρμῦ; δῃά ἰδ παρροποᾶ, ὑμαύ Απεοοῆαβ Ὀϑίηρ ρὰῦ ἰο βὶρῃῦ γ᾽ (Π6 ἱπμδὈϊαπίθ 

8 τηδᾶο 8, βῃϑιηηοίη] χοίσοαι.θ Απα ἤθη ἢθ6 νγὰ8 ποῦ 12 Επθαΐδηϑ, ΠΘῪΒ νΥ88 
Ὀγχουρηῦ Βΐτη ΘΟΠΟΘΓΗΪΏΡ 1δ γγβαῦ Πδα Παρρεπϑᾶ ὑπο ΝΊΟΔΠΟΡ δηὰ ΤΙ οίῃθαβ δηα 18 

4 τοϑβ. ΑἈπάὰ" βυγδὶ]ηρ δ Ὴ ἢ Δηρθῦ, ἢ6 ἱμουρῃὶ (0 ἀυϑηρα ὁ ροη [86 Ψονγ8 {Π6 αΪ8- 
Ἵ ἄοπε ὠπίο ἀΐπι ὈΥ [Βοβ6 (μαΐ τηδᾶβ ᾿ἷπὶ ἦθθ. ὙΒογαΐουθ οοτηπημδηαορα Π6 ἀξϑ 

σΒαγίοῦ τη (0 ἀγίνο σἱιπουΐ οοαβίηρ, δα [0 ἀἰβρδίοι [Π6 Ἰοῦγπου, τυ ἢ 1]6 “5 0Π6 υαρ- 
τηθηΐ οὗ ἤθΆύθη γ͵7Ὃὲ8 ΠΟῪ Οἷ056 ὕροὴ 1 ἢ. ΕῸΥ ἢ6 ΒρΟΚΘ 3 ῥσοῦα]γ ἴῃ {1.18 τηδῃ- 
ΠΟΘΙ, 1 ν}1}} τραῖκθ “6. θαι 1 ἃ οοιησηομ ὈΌΓΥΪΠρ ρ]806 οὗ (6 9678, Ὑπθη 1 σοὺ 

ὃ τπογο.35 Βυὶΐῖ (9 811.-ϑθοίηρ᾽ Π᾿μογά,"5 (06 οἂ οὗ [β8γ86], διμοίθ ἴσῃ τυ 8 ᾿πΟαΓΔὉ]Θ 
Δηα 1πγ}81016 ρίαραθ; δῃα “' 88 8000 8ἃ8 ἢθ ᾿ι8α βροόίθη ἐλόδο σσοσβ,:5 {Ππϑγθ βοὶζϑᾶ 
μΐτὴ 35. ἃ ρϑίῃ οὗ {86 θον618 ἐλαΐ ισαϑ τοι θ 1658, δηα Ὀἰτίθν 57 ἠογλθηΐβ οὗ [86 ἸΏ ΠΕΡ 

0 ρατγίέξ ; αυἱϊθ δεν, Ηἶτα, τ ο 33 μδά ἰοττμθηίθα ΟὐμΘΓ πιθν 8 ὈΟνν6]8 9 ψ 10} ΙΔΔΠΥ δπᾶ 
Ἴ βίγϑηρο ἀϊβίσθββθ Ὁ Βυΐῦ ἢ6 ἴῃ ΠῸ Ὑ|86 5 οθαβθα ἔγομι ἢἷ8 βαρ ΐπ688,52 Ὀαῦ 861}} 

νγὰ8 Π]16α τ ῖτῃ ρῥγϊάθ, Ὀγθαιΐηρ ουὐ γα ἴῃ ἀΐξ τᾶρο ὅ5. ἀραϊηϑί [ῃ6 960778, Δπα σομ- 
ΤΑ ΠἀἸηρ ἰο Ὠαϑβίθῃ ὃ" (86 Ἰοῦσπου. Βαΐ ἰΐ σδπηθ ἴο ρ888 ὑπαὶ 6 [6]] 5 ἔγοιῃ Ὺὲδ 
ομασχοῦ, 88 ἰὺ ψϑηῦ συβηρ ΟὨ, δῃα ρα ἃ ὙΘΓῪ ΒΟΙΘ [4]], ἢ6 Ὑτθῃοῃμθᾶ 4}1 (86 

8 ΤΩΘΓΩ 618 οὗ ἀϊ Ὀοᾶγ.35 Απά Β6 ὑμαῦ 7.8ῖ ΠΟῪ {πουρπί, ἴῃ ἢἷ8 ΒῈρου υγαδῃ ΔσΌρΆῃ 6, 
ἴο σοπιπηδηα (ἢ 6 γγᾶνϑϑ οὗ {Π6 868,5 δηὰ νοῖρὰ (86 Πρ  ὅ5 τηουηὐδὶηβ ἴῃ ἃ ρα]8Ποθ, 
ΙΑ ᾿ οὐ {86 ρτουῃά, Δῃὰ νγγ88 σαγτϊ α δΔ]οηρ οἡ ἃ “ 16 Γ, Βῃον ηρ Του αῃΐο 41], (ἢ 6 

9 τηϑδηϊΐοδὶ ρόσοῦ οὗ αοα. Αμᾶ 80, 8180, ὑγοσῃχβ βιυδγιηθα ουὐ οὗ  ([Π6 ὈοαΥῪ οὗ [ἢ 
ο41688 "5 γιαῃ, δῃὰ 8116 35. μὲ Ἰἰνϑᾶ ἴῃ ἀϊβίσθββθβθ δηᾷ ραΐῃβ, "4 8 ΗθΒἢ 161} Αι ΤΆΥ, 

10 δια τἈ86 ΒΕ. ΐμθαβ οὗἨ [18 8116}} τνδᾶβ ποίβοιῃθ ἴο 81] λὲς δύαγ. " Απᾶ {[Π6 ρα, ὑῃδΐ 
{[βουρἈῦ ἃ 1116 Ὀοίοτθ ἴο ὑοῦ [16 βίδγβ οὗ ἤθᾶνθῃ, ΠΟΠΘ γγχἃ8 8.16 [0 ΘΑΓΓΥῪ δον, 

11 Ὀδολυβο οὗ ἐμ ἱπίο!θγ 016 βίθῃοῃ. "ἢ Ηθγθ ὑμογϑίοσθ, Ὀθίῃρ' ΙΔΟΤΘ δηα τλοτα δ Π]οιοα, 

κῷ 

οσε. 1, 2. -- Α. Υ. : Εἴπιο οδσηο Α. (ἐτύγχανεν ᾽Α. ἀναλελνυκώς. Οἷ. ἵν. 88, γῇ}. 258). 3 ΟΠ ΡΥ (Ἰ[ξ., ομέ ογ ίλε ρίαξε 
ἰψὶπρ ἀδομὲ ἐπ. Ἧοτ κατά Ὀσῖοτο τὴν Π., 111. 28. δὅ. 171. 4]. πα ῦο περί). 8 οἷν οαἸ]οά. 4 ποηΐ δϑουϊ. δ Ὠοϊὰά 
(συνέχειν. [ΙὩ Β0ἢ ἃ Θοῃηϑοίίος, ἴο0 ὃὉ9 το πἀοΥθὰ 88 ΔΌΟΥΘ). 8 ἩΒΟΣΘΌΡΟΙΣ. Τ τυῃίπᾷ. 8 οπιῖία δυιὰ, 9 20 
ἐξ βαρροῃϑᾶ . ... οἵ. 10 χοίυσποὰ τῦῖ ἢ Βδτηθ. 

Υοτρ. 8-ὃ. ---Ἰ1 Α.Υὕ.: Νον. 13 σϑιὴθ ἴο (κατά ΞΞ 0 ἰο, ἐοισαγάα. Οἵ.  ΤΩοΣ, Ρ. 400). 18. ογιῖς οοῃοογηίηρ (10) 
ἐλε ἰἀΐπρε αδοι) Ὁ Τἰοίμβουδ. ΤΏ ΘΩ. 16 (ἐπαρθείς.) 16 (ἐναπερείσασθαι) 11 (κακίαν.) 18 ογηϊίς ΜὮΪΠ16. 
19. (οἁ ποῦν ζο] νης (συνούσης). 30 δὰ Βροΐϊϑῃ. 11 ρογ, Τπδῖ Ὠ6 νου] ΘΟ.9 ἴο “., δῃὰ πιδῖο ἰ(. 35 ογιῖία 

ὙΠ6Ὼ 1 κοὶ ἰἢθγθ. 55 (861 τὰ ΑἸτοΐϊ ΠΕ (πανεπόπτης. ΒΥ ἰπίοτζοιιοο δ]δο, ὑπ αἰ -γέη5). ΚΜ. ἴοσ. Ψὁ([μι., ἐπαεὰ 
ἐλε ἐρεεελ, τὸν λόγον. Οἱ. 8 δου. Υἱ. 82) 35 ογηῖξ [616 δοϊξοά πὶ. ἔΥ͂ ὁδθ ὕροῦ ἐΐπλ, δη ἃ βοΙθ. 
γον. θ, ἴ. -- 5.Α.Υ͂. : απαὰ ἐλαξ ταοδῦ υδῦ)Υ, ΟΣ Ἠθ. ἢ (στο σπλάγχνα ἰδ τδοὰ 86 ἴῃ βοδὺ οὗ [86 κΘῈ 51 }} 168, [86 

Βοατὶ.) ὅ[ 9 ἐοσιθηΐδ. 81 Ἠονδοίὶὶ Ὠθ Ὠοϊἷηρ δἱ δὶ]. δ5 Αἰς Ὀγαβρίηρ (τῆς ἀγερωχίας. 10 πιϊχῦ πλοδηι, 8150, ἥεγοθ- 
πεε3). 88 (θυμοῖς. ΟἿ, τοῦ. 4.) 84 Ὠδεῖθ. 8δ 761} ἀοιονπ. 86 σρᾳγγίοα Υἱο ΘΠ 0}Υ ; θ0 ὑμδὲ Ὠδυϊηρ 8 ΒΟΙΘ (Ἀ]], 8}} 
ἴδο.. .. 6570 τρποἢ Ραϊποᾶ (ἀποστρεβλοῦσθαι. 10 τοθὴ8 0 ἐϊσὶξὲ δαεῖ, ἰο ἐογίιι γε). 

γοτα. 8, 9. --- ΙΑ, Υ. : ἐλ Ὠ6 ἐπδὶ ἃ {16 δἴοσο ἐβουσδὲ ἀθ πὐρδ.. . .. 568, (80 Ῥχγουὰ νἝᾶ 9 θογομπὰ ἔθ σοπαἑτοι 
οὗ π)Δ})}. 88 (Ἰξ., ἀεὶ μα οΥ τλε. Ἐοτ ἴθ τ80 οὗ ἵστημι ἱπ [Π6 50:89 οὗ ἐο τσείσὴ, οἷ. ΜΟΥ οἢ Μαῖϊί. χχυΐ. 16). 
89 γγμῃ ποιοῦ οδϑῖ. 40 διη ὰ οδιτίοα ἰῃ ἃ λογξε. 41 80 ἰδδὺ ἔμο (ὥστε, ὙΒΙΘὮ 1 το ὰοΣ 88 ΔΌΟΥΟ. [Ιὺ 6 ἸΟΟΒΟῚῪ σοημποοῖοα 
ὑὶτῃ παρεκομίζετο) ΤΟΣΤΩΒ ΓΟ66 0 οὔ οὗ (ἀναζεῖν),͵ 42 ἐλ ϊοκοά. 42 τ }]]66. 44 ΒΟΙΤΟῪ δῃὰ ρδίῃ. 46 ΜοτΟ 
πι., "' δηὰ ὈΥ δ[6 οἰδῃηο ἢ (π 6 ἯὮΟ1]Θ ΔΣΤΩΥ Ἠδα δηπογοά ἑὨτουρὰ ἔδο ΔΙ Ὠΐτ6ε5.᾽) ἘΤῚ ἘδΟΏ6 τοϑδ τὴν σαπρίαν, Υἱ 111. 
19. 28. 44. δδ. αἱ., ἰμδίοδὰ οἵ {πο ἀδέ., ἑ. ε., "" ὍοτΘ τὶ δπόουδῆοο ἐπ6 Δ] 668. 

γεσε. 10-12. τ ΦΑ͂Υ͂.,: δἵοτο λδ οουἹὰ σοδδῃ ἴο..... Σ0 τῖῶασπ οου!Ἱὰ δῃάυγθ ὑὸ ΟΑΣΥΤΎ ἴον Λὲς ἱπίο!ογδὉ]0 βόες 
41 μἱεζυοά (ἐεχέ. γεε., ὑποτεθρανσμένος. Ἐτὶ ΣΔΟ.6 φἀορὶδ ἴθ ϑδσωθ, νυνἱἱβουὺ [86 ὑσορ., ἔγοιῃ 111. 44. δῦ. 71. 4]., ὈᾺΣῚ ἀο 



δθ2 ΤῊΒΕ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ. 

6 Ὀαρδῃ ἴο ἰϑᾶυθ οἱ {Π6 πηοβί οὗ ᾿ΐ8 ῥσὶάβ, ἀπά ο οοῃθ ἱμβγουρᾷ ὁ (86 βοοῦγρθ οἵ 
12 ἀοἂ ἰο Κηοπ]θαᾶρο, βίποθ ἷβ ρϑ 8 ᾿ἱπογθαβθά 2 ΘΥΘΓῪ τροϊηθηί. ᾿Ἀπᾶ σῇθῃ Ἔνθ ὃ 

Ὧ6 Εἰτη5617 σου]ὰ ποὺ Δ 146 18 οὕ 816]1, Ὠ6 βαϊα (818, πὲ 18 1Ὁ 5 ἴἤἢο Ὀ6 Β ]6οΐ πηΐο 
Οοά, απὰ ἐμαὶ ομθ ψῶ0 δ 18 τηογίδὶ βῃοι)]Ἱᾶ ποῦ ρῥγουά!γ ὑπ ηκ ο7 λένιδοὶγ, 88. 1ὲ Ἦἢθ 

18 σοῦ αοά.5 Το ταϊβογοδῃΐ 4180 γογοᾶ υπίοΐῖ (6 Τωογὰ, τῆ ΠΟῪ Π0 τότ σοι] ά 
14 Ὠᾶγθ ΙΩΘΙΟΥ͂ ὉΡΟῺ ἶπι, βαυϊηρ ἴἢυ8, ΤΠιδί [Π6 ΠΟΙΥ οἰ, ὕο γι οἢ ἢ ἢ6 νγὰβ σοὶπρ ἴῃ 

Παδβίθ, ἰο ἰδὺ ἐξ θυθὴ ψ ἢ (86 ρτουῃά, ἀπά ἴο ὑγαηϑίοσεα ἰΐ ἰηΐο ἢ ἃ ΘΟ ΠΟ ὈΌΓΥΙΗΡ 
1δ ρ͵δοθ, βΒῃου]ᾶ 6 ῥτοοϊδϊτηϑα ἔγϑ; δῃά {πο88 ᾿Ὁ Ψ6νγυ, σβοπ ἢθ Παᾶ ἡπᾶρρα ποῖ νοτ- 

[γ 80 τη σῇ 88 (0 6 Ὀαγὶοα, μυΐ ἰο θ6 οαϑῦ ουὖὐ ψ ἢ ἐλεὺν ΟΠ Πάτα το θ6 ἀδνουτεοα 
10 ὈΥ Ὀἱγά8 12 απὰ νι] Ὀοαδβίβ, λδ σου] πλᾶῖκθ {Ποιὰ 4]1] δαυλὶ] ἰοὸ ΑἰΠμΘηΐδι8 ; 12 δηθὰ τῃ8 

ΒΟΙΥ ἴθιηρὶθ, νοι Ὀοΐοσθ ἢθ Πδα βρο]]θα, ἠδ νου] σαυη 8} τ] τηοϑὲ δα 1} οἵ- 
Τουπηρβ,}52 ἀηα χοβίογα 411] (86 ΠΟΙΪῪ γ685618 των [0]4,}5 Δπα ουὖ οὗ ΗΪ8 Οὐ ΤΕΥ ΘΠ 6 

17 ἀδίγαυ [86 Ἔχρθηβθβ δὐβοβίηνσ 1δ ἰο (Π6 5Δοῦ ῆςθ8β ; δηᾶ, Ὀ6581468, (μὲ δ 4180 5 πσου]ὰ 
Ὀθοομηθ 8 76νν, πᾶ ἰγᾶνϑσβα ΘΥ̓ΘΤῪ ΠΑ] 64 Ρ]λ66, δηᾶ ρῥγοοϊδῖτα Ἶ (Π6 Ῥόνγογ οἵ 

18 Οοα. Βυΐ βἴποθ ᾿ἷβ ρϑὶῃ8 ἴἢ ΠῸ Ὑγ]86 οΘ4864,}8 ἴογ [86 7π8ὺ Ἰυάρτηθηῦ οὗ αοα 88 ἢ 
ΘΟΙῺ6 ὌρΟὨ Βίπ, ἀδβραϊσίηρ οὗ Βἰμμβο],»9. ἢ ψτοίθ υπΐο 1π6 6 }718 {π6 ΙΘΙΓΘΙ Ὁπάογ- 
τὶ θη, μανίηρ {ῃ6 ἙΟΠΑΥΔΟίοσ 31 οὗ ἃ ΒΡ] οαίίοη, δπα γυπηΐηρ ἴῃυ8 : 5 

19 Αμπιίΐοομαυβ, Κίηρ δηᾶ ρθηογαὶ,"3 τὸ [16 ροοά 2 Φ6ν»ν8 λὲξ οἰ ἿΖομπβ ἐοὐελσίς ταυοῇ ἸΟΥ͂, 
20 δῃὰ 35 ἤθβ], δπὰ Ρτοβρουῖίγ. ΤΠ γα δηά ψοιν ΟὨ]ἄτθη [ὉγΓ6 Ὑ7611, Δπα γοῸΓ αϑαῖτε Ὁ 

ΔΘ ἴ0 γΟῸΓ πὐϊπα, 1 1 ρῖνθ 35 νϑῦγῪ στοαὶ [ΠΔ 18 ἰο (οά, ανίηρ γὶψ ΟΡ ἷπ ἤθανθῃ. 
21 Βυϊ 9. 845 ἴῸΓ τπ6, 1 δῃλ ᾿γίπρ βἰοῖς. ΙἊγθ08]], Ἰον μον, Ὁ γΟῸΓ ΠΟΠΟΡ δῃᾷ ρσοοῦ ν1]]. 

Ἐοιαγηΐηρ ἔτοτα [86 τορίοηβ οἵ 33. Ῥυβία, δῃα Ὀβίῃρ' ἴΆκθὴ ἢ 8 στ υου 8 ἀἴβ6 886, Ϊ 
22 {πουρ]ιὶ ἰῦ ὨΘΟΘΒΒΆΤΥ (0 ΟΔΓΘ ἴον [Π:6 σοπητηοη βϑίθιυ οὗ 4}}. 1 ἀο ποί σίνθ ὉΡ ταγβο], 
28 Ὀαΐ ᾶγοὸ 3 στοαῦ Ὦορθ ἴο θϑοᾶρθ ἐῤὲξς βἰοἴζηβββ. Βυῦ οοπδίἀθυίησ ὑμαὺ 4180 τὴν Ἦἢ 
24 {8006 Γ, αὖ 186 δ' ἔτη6 ἢ6 164 Δ Δ͵ΤΩΥ ἱπίο {Π6 ὍΡΡΘΟΓΡ δ᾽ σουηίΓῖ68, Δρροϊηϊθα ἢ 5 ὅδ᾽ δυο- 

Ο65807, ἴ0 ἴπ6 δηὰ {πμαὺ, 11 δΔὴγ ἐλίπ [611] ουὐ ΘΟὨΓΓΑΓΥ ἴο Θχρθϑοίδιοι, οὐ, ᾿ξ 4180 δῖ δὴν 
υἀϊηρ 85 σογὸ Ὀγουρμύ ἐδαξ τσογ6 στονουβ, ὑμΠ6 Ὺ οὗ ἴΠ6 Ἰδπᾶ, Κηονίησ ἴο σι βοῖὴ [ἢ 6 

2 βἰδῦθ νγδβ Ἰϑζί, ταϊρῖ ποῖ Ὀ6 αἀἰδαυϊοίθα ; δηα, ἔγΠοΣ, ἃ8 1 πᾶν ρεγοεϊνϑαᾶ ὑἐπαΐ {Π6 
Δα )οἰ ἢ πρ' ΓΌ]ΘΓΒ δηα ποῖ σῇ θΟΓΒ Οὗ ΠΥ Κιηράομιλ υϑίσῃ ἴοῦ Ορροσί 1168, 8 πα αυγαῖί (}6 
ἰδ, 1 ἢᾶνθ Δρροϊπιθα τὰν Κ᾽ βοὴ Απθοσῆυβ Κίηρ, ῬΠΟΙΩ, ΤΠΘΔΠΥ͂ ὑϊπη68, ΟἹ ΟΟΘΟΆΒΙΟΠ 
οὗ Υ ροϊηρ ἰπίο [Π6 ὉΡΡΘΙ βδίγαρίθβ, 1 ἤδνθ σοϊηχ 64 πα ΠΟΙ ΘὨΠ64 υὑπίο (0 

26 πηοϑὲ οἵ γου. Απᾶ ἴ[ο εἴπῃ Κ 1 δᾶνὸ υυυϊ θη 88 ζο]ονθίῃ. ὙΠογθίοσε 1 ϑχβοτί διὰ 
ΡΓΆΥ γοῦ, πη] οὗ ΤΥ ὈοποΗϊθ, ἴῃ σΘΠΘΓᾺ] δηᾶ ἴῃ ΡΥ ΟΌΪΑΣ, "ἢ ΓΠπδὺ ΘΥΘΓῪ τπδῃ 

27 Κοϑρ 186 ροοά ν7}}} βΒῃοτῃ ΠΙΠΘτίο ὕο τὴ6 δῃᾷ τὴῦ “ἢ βοῆ. ΕὉΓ 181 ρογβϑυϑαρα ἰπδί 
ἢ.6, 0] ον ἴῃ τα] ἀποββ δηα Βυϊη ΠΥ ΤΩΥ͂ ΡΟ]ΪΟΥ, Ὑγ71}1 δοοοιῃτηοαδία ἈΪπ|86]} ἴὸ 
γου." 

28 Τδυβ {818 4 ΤΣ ΓΟ δΔημα ὈΪΔΒΡΉΘΙΩΘΡ Πανὶ ΒΒ Γοα τηοβὶ σ Ι ΘΥΟΌΒΙΥ, 88 ἢθ 

ποῖ 70] ον Εἶτα. 1 γοηᾶου, πὶὶὴ Οτίσωτη ὑπό ἴὼ [ἢ 5066 οὗ »έογε αμα ποτα; Ἰζαἷϊ, ἀεερ ἀοισ"). 2 λα κτοαὶ (τὸ πολύ, 
,7,᾽ ἰλεὲ γποϑί Ῥαγί, οΥ λα Ἠιοδί 07) τὶ ἀθ, διὰ ἴο σοζωο ἴὸ ἔμ μον  θάρο οὐ λύγδεὶ Ὁ. 5. Οοά, λές ραΐῃ ἱπετοακίηρ (Ἰἰξ., 
“Κορὲ οἢ ἴδ κἰσχοίοι ὈΥ͂ ἴη6 ραΐῃβ ""). 8 ογηῖίς οὐθῃ. 4 (616 τοογαδ, [ξ ἐκ τηροῦ. δ γιαν ἰῃδϊ. 5 ΒΤΊ ΣΟ ἢ Ὁ 
δὰορία ὑπερήφανα ἴοΣ ἰσόθεα, δοιὰ οπιΐῖδ ὑπερηφάνως, ἩΙΘΙ ἴ6 αἷλὸ τυδηζίηρ ἰῃ 19. 28. 62. 93, Οο. ΟΪά Ι4ἱ. Βαὶ 
ἰσόθεα βΒοοῖηθ ἴο 6 ἀοπιδηοὰ δΆ δοι οξὶς ἐο θνητὸν ὄντα ; τὮ116 ὑπερηφάνως, “ ῬΓΡΟΌΔΙΥ ,, ταϊκὲ θὴὸ}} 6 ἀτορρεὰ ὃ 
8 κἰοκα. 

Ψψογα. 183-10. --Τ7ὰ Κ.: ΤΑ τὶ οἰκο ρέγεον γονσοὰ δἰδὸ ὑπο. 8 {)6 ψΒϊοἢ. 9 χῃᾶῖο ἐ (Ἰἰξ., δμήϊα 2). 10. δὲ 
“«ου]ὰ εοἴ δ ΙΟΣΙΥ : δῃὰ ας ἑομολίπα ἴῃ (ατὲ. στὰ ἔοτοθ οὗ ἀθο.). [1:1 οὗὨ ὑπὸ ἔον;]δ (οἰωνοβρώτονς. Θηριοῖς ἴα Δὐἀοὰ 
Ῥιοοηδϑίϊοαγ. ΟἹ. γίποσ, Ρ. 606). ἸἸΣ δαᾳυδὶδ ἴο ἴδμο οἰἐἰξθηδ οὗ ΑἴὮ618 (669 (Ὁ»1.). 

ψοχα. 16-18. -- 15. Α(Ὑ7.: ροοάϊ!γν καἰζίκ. 14. υυνὴ ἱἢ ΤΏΔΩΥ ΤΏΟΓΘ. 16 ΠΏΔΥοΒ Ὀοοηαίηᾷ. 16 γοα, δὰ ἐδδι αἷδο ἀε. 

11 ον λίηιδεὶ διὰ κὸ ἱβσουμῇ 6}} ἐπὸ νου] ὰ ἐλας τσας ᾿ἸΠ ΔΌ θά, δὰ ἀθοϊδγο. 18 70Σ 8ἃ}} ὑμΐδ ἀΐξ ραῖῃδ υσου]Ἱὰ ποῖ 
6880. 19 τγ88. 30. ξῥέγεγογε ἀραραϊσὶς οὗ Βἷδ ὨΘδΊᾺ (}1ϊ., λίπα 5 εοπεεγπίηρ λἀἰπιϑεῖ7). 31. οί διπΐος (ἢ όσα 
(τάξιν. Τὶ τοζοστοὰ γαξ, ἐοὸ 0ὁπ6᾽5 ροβίτίοῃ ἐμὰ ὑμ6 Ὀοὰγ οὗ οἰτἰποιβ, δηὰ δα τπ}8 Ἧ8 ἀοιοσιι θὰ ὈΥ οοτίεί αὐυδὶ  δοδιίουϑ 
οὗ ἐδο βιιοοῖ, ἰς ὁδῖὰθ ἴο τηϑϑὴ σμαέέέψ, ἐλαγαείεγ εἰς). 32 ΔίζοΥ ᾿Ϊκ ὨΙΔΏΠΘΡ. 

όσα. 19-28. ---5 ΑΔ. Υ.: χονϑσοῦ (οΐ. ΟΌπι.). 34 (χρηστοῖς. ΑΒ τοϊοττίηρ ἰο οἰ ἸΣΘΏΒ, ἀεδεγυΐη .) 35. ογητίς διὰ. 
36 αὐὔαῦς (τὰ ἴδια. ϑοτμο τοπὰον ὉΥ ΄ ἀοπηοβίίο δδαϊσε ᾽"). 11 ὍὈ6 ἴο γοὺ δσοητοῃτηοῃϊ. 35 (1ἰς.. τοῖν.) 39. ογΗ} 
Βυϊ. 80 88 ὙΟΔΚ, 07 εἶβ6 1 “ου]ὰ Ὦδγτο σοιροσηθοτοὰ (τ ἔσβομο, τυ ατίμητι δηὰ Κὶ οἷϊ, δυσῖκοϑ οαὐὐ ἰ)6 ἄν Ὀοΐοσε τμ ἰδ 
ποτὰ. [1 ἰθ παριπρ ἰπ 111. 28. 19. 62. θέ. 98. 106.) κίπά!γν (οἷ. Οὐνι.). δῖ ουῖ οὗ (οἴ τος. 1). δΣ ηρὶ ἀἰκιχοειις 
ταΐπο Β6 δ, τἢ, θὰ Βανί. ὅβδ δύῃ πῃ. Ἀπὸ. ὅ5 μίκαῃῆἢ.- 55 (ον ἱπαϊοωιεα, ἀνέδειξε) ἃ. 

όσα. 24.-26. --- δ᾽ ΑΟΥ͂. : ογιῖς δἰδὸ (ἴδ φγϑοοάϊηρ ἥ [6 σδιξίηρ ἰπ 111. 19. 62. 64. 98. 10θ.) 88 εἰδέπρε (οομδἰηποὰ ἰῃ 
δο γοτὈ). 80 (του ]οὰ : δρδίῃ, οοπδίἀοσίης ΟΝ ὑπαὶ [πὸ ὑσυΐηοοδ ἐΠδὲὶ ἃγὸ ὈΟΡάΘΤΟΙΒ δηὰ πο νοτχΒ ἀπο ὑεηΗῦ κἰπρύουι 
μοὶ! τσ ὁρροσιπιηϊἶοα, πὰ οχροοῦ τδὲ 888}} Ὀ6 ἰδ9 ΘΥϑῃϊ. 40 (Ἐτ σα δβέσί κοα οὐἱ μον. 10 ἰδ ττγαιεϊην ἰπ 111. 23. 
44. δ. α1) δ1Ὶ ΒΟΙΔΙ οἵϊοι δοχητηιοαὰ. . . . πο ΣΙΔΗΥ͂ οὗ γοῦ, τ 6 1 υϑηϊ ὍΡ ἰπῖο ἴδο ἰκὰ Ρσεονυίμοοδ, ὃ τ Βοπι. 
45 ῬΥΆΥ δηάὰ σοσυοϑὶ γοῖι ἴ0 χορ οῖλῦον ἐμ 6 Ὀομαδία ἐλαὲ 1 λαὺό ἄοπε ὠπίο ψου ΚΟΆΘΤΑΙΪΥ, Δα ἴῃ κρϑοΐδὶ, δά. 4 ἢ} 
Ὀ6 8}}11 ἔα ̓ ὨᾺ Ὁ] ἴο τὴ6 δῃὰ τὴν (Ἐτ} Σβο. δ σίου οὐ μον. [10 [6 δος πς ἰὼ 111. 19. 44. δδ. αἰ.). 

ατα. 21-29.--- 5... : υπἀοτοϊδηαϊηξ πὰ τὐϊπὰ Μ}}1 ΖΔ ΥΟΌΣΔΌΙΥ δοιὰ χτδοίουδιυ γίο!ά ἴὸ γοῦσ ἀοαῖσοβ'0. 45 ἐλ) (τ. 
ψὶὶὰ ἰλο ζοσοϑ οὗ 8 ἀσπιοςι.). 



3 ΜΑΟΟΑΒΕΕΒ. δ98 

ἰγοδίϑθα οἴμοσβ, ἀϊθα 8 τ ΐβογα} ]6 ἀθαίῃ ἢ ἴῃ 84 βίγδηρθ οομπίγῳ ἴῃ [ἢ 6 τηοπηΐδίη8. 
29 Απὰ ῬΏὮ]]}Ρ, ὑμαὺ γγαὰβ Ὀγουρῦ ἃρΡ πῖῦῃ Ὠΐπλ, Ὀατὶοα δϊπι,52 0 4130 ἔθαγίπν συθαὶγ ὃ 

186 8δοη οὗ Απεοοσδυβ, Ὀοίοοϊ πἰπηβοὶ ὁ Ἰηίο Εργρί το Ῥιο]θΥ ῬΒΠ]ομπλθίοσ. 

τα. 28, 29. --Ἰ ΑΥ̓͂. : οηἰχοαιθὰ οὐδὸν πιδη, 40 ἀἰοά ;6 8 τρίβου Ὁ]6 ἀδδίῃ (11ϊ., ἐναεα λὲς ἰδὲ ὃν α τιϊδεγαδίε 7α(6). 
Ὁ οογτὶοιὶ ΔΌΤΑΥ λὲδ Ὀοὰγ (παρεκομίζετο. ΗδΣΟ 8Δ]0}96 ἰῃ ἴδ:6 δο:)δὸ οὗ ὀμγίδα). 
κι οοσιροαϊέξου ὀἧἔἧ πῶοδηὺ (διεκομέσθῃη). . 

8 ογεῖξδ σΤΟΘΟΥ (ἰ{ [6 ἐμ6 ἴογχοο οἵ διά, 

ΟἾΑΡΤΕΒ ΙΧ. 

ΤΠ Ῥγοβουῦ δἰβίουυ αἰ όσα τηποῖ ἔγοτα Π δι οὗ 
ἔδο ΕἾγοῖ ΒοΟΟΚ, ποῦ ΟὨ]ΪΥῪ ἴῃ 18 ᾿ηϊε τ) θεοῖο τοπιδυκβ 
διὰ τς ρΘΏΘΓΑΙ οο]οσίηρ οὗ ἴπ τ᾿Ἡποῦρῆς τὨτουρἢ- 
οὔξ, Ὀθπὺ 'π 18 δίδιίοιηθηῦ οὗ ἔβδοῖβ, ἴοῦ βοόπὶθ οὗ 
ὙΠ ς ἢ ΓΏΘΤΟ 860 ΠῚΒ [0 θ᾽ ΠΟ ιἰδίοτίς 8] ουηἀδίϊοι. 
Οἱ. 1 Μδος. γἱ. 1-18. 

νον. ῶ. Ῥϑσδοροϊββ. ὅθε δῇ δοζοουηῖ οὗ ἢ 18 
εἰν ἰπ Ἐδυ)]ΐποο, Αποίεηι λ[οη., ᾿ἰϊ. 92, 210. Τὶ 
ΒρΟΠι8 ποῖ ἴο ἴα ὕδθη ἔμ} γ ἀρβεγογθὰ ΒΥ ΑἸοχ- 
δηάον 0 τοδαῖ. Οἱ. τοῖο, “2 ἱ. 77 στεεοο, χὶϊ. 
170 Ε., 237. Ου ἴδο βιδίθιηθηΐ ἤθγθ πηϑά τοβρθεοῖ- 
ἵπρ Απιϊοοδυβ θοΐηρ ἰπ Ῥθσβορο δ, οὗ. 1 Μδος. ἰἰ. 
81; νἱ. 1-7. 

γεν. 8. Δοοοτγάΐηρ ἴο ἴΐπ6 ργονίουβ θοοῖκ Απ- 
τίος ἢ Ὠοαγὰ ἐπὶβ ΘΒ ἔτοπι 9πά88, νν ἢ 1}}6 ἢΘ 
Ὑ88 5:}}} ἰπ ῬΘΥβίδ, δῃὰ αἷδο ἀϊθὰ δὲ Ταὺθ ἰῃ τῃ6 
Ἰδιῖοῦ οουμπέγν. Ἐοδαΐδηδ νγἃ8 δὖ 1θδϑὶ ἴσο ἢ 1}- 
ἀτγϑὰ τηΐ]68 αἰβίϑηϊ ἔγοπι ΤΆ ῦΘ. ᾿ 

Ψψεγ. 10. Το ἀΐβοιθο οὗ νοι Απιϊοσ 18 
δαϊὰ τὸ άνο ἀἰοαὰ βθο πὶ ἴο ἤάγο Ὀθθὴ ὑδ6 Β8Π16 83 
τδὸ ἔτοι νι οι ΗἩογοὰ ἴ6 Οτθαῖ βυογοα (οἷ. 
Φοβεέρῆῃ. Απέιῳ., χυϊὶ. 6, αὶ 5), 88 α'θὸ ἤθσοὰ Αγρτγίρρϑα 
1. (Οὗ Αεοῷ χὶϊ. ῶ8. Ἡοτοάουῦΐυβ αἷ8ὸ (ἷν. 205) 
ΒΑΥ͂Β οὗ ἃ οοταϊῃ Αὐγίσδῃ ῥγίποοθθ ῬΒΘΓγΘΟΪ Δ : 
“πη ἰοῦ τοῦγη ἴο Εργυρι ἴγοὰ υὐδῖδ, αἰ γθοῦγ 
δίϊου ἐδκίηςζ υὙθηρθϑηοθ Οὐ ἴ6 ρϑορίθ οὗ Βαδγοῖ, 
Βθ τῦῶϑ ὀυουίδ θη ὈΥ̓ ἃ τηοϑῦ ποιγία ἀθαῖῃ. Ηθγ 
θυᾶν Ξο'νδχιηθὰ Ὑ1Π τΌΣΒ Ψ Π]ο ἢ) αἴθ ΠΟΣῚ ἤθ6 8} 
πμίΐο 8ὴ6 νν 88 γοῦ αἰἷῖνο." (ὡὐπ [π6 βρθοῖδὶ σὰ ῦ- 
δοῖου οὗ ἴπ6 ἀΐπβοᾶνθ, οἷ. Ηογχορ δ ὄἴποεχᾷ., δῖ. 
“ Κυβῃκοῖίοι," ΜΙ πουῦ ἀουῦῦ πᾶς οὗ ψ θαῦ 
δ ϑτὸ στο αῖθα σγαβροοϊΐησ 016 ἀεαῦ οὗ Δμθοοδυς 
ἰδ ρΡυτα ἱηναηίίοη. " 

ο΄. 15. Το τηϑαρΐπρ οὗ ἴΠ6 Θχργοαβίοῃ, μδὲ 
811 π6 εν δου! ὰ Ὀ6 παιδί ἐφμαί ἰο Διιεπίαπα ἷἰβ 
ποῖ οἶθᾶσ. ϑοιιθ ψουἹὰ οὔδηρμο ἢΠ6 τννογὰ ἴὸ 4η- 
ἰἰοολίαπϑ, ἴον “ Ὠΐοῃ, Ὠονόνοῦ, ΠΘΓΘ ἰβ ΠΟ δι ρρογῖ 
ἰὰ ἴΠ6 οοὐϊοοα. Ἴἢὸ ΑἸΒμΘη ΔΒ δ΄ 6 ῬγΟ ΔΌΪν τηθῃ- 
οηθα 849 ἔπτη Βῃϊς, ἃ ὨοΐΒὉ]6 ΘΧΔΠΙ0]6 οὗ ἃ ἔγεθ 
δῖίλϊιθ.Ό Τὴ Φονγδ ΟΥΘ ῥγοιηβοα 8 ουὐμϑεϊ 0 
ἐυλταπίδοϊηρ, ὕΠ6 πὶ Θα88] τίρτ8 νἸὉἢ {ἰἸ6 πὶ. 

γεν. 19. Τιιο ταηκ οὗ “ΨΟΏΘΓΑΙ,᾽ στρατηγός, ἰΒ 
ἔουπὰ πονθεγο οἷβθ δϑβοοίδῖθα ψὶῦῃ (δαὶ οὗἨ Κίηρ. 
Βιιὶ ἰδ τν88 οοπιηοη 'π οοπηθοῦου ἹΠ ὉΠ6 Βοιηδῃ 
οοηϑαὶ, δηά ὕπ6 ρῥγοβϑηῦ ἱπβύβηςθ ἰβ ῬγοῦΔΌΪΥ ἱπ 
ἱπιϊιαιίοη οὗ δυο! ἃ οσυβίομῃ. --- ἴῃ τὴς Οτοοκ ψ6 
πα [6 πδπι οὗ [{Ἰ0 τϑεθῖνοῦ οὗ (18 Ἰοῦζον ρ] οθὰ 
Ὀοίογο ὑπαὺ οὗ [πὸ νυ γζοσ, νν ίοἢῃ 8 4180 ὩΠΟΟΙΏΤΔΟΩ. 
Οῇ., πβοννόνοῦ, 1 Επβά. νὶ. 7; 2 Μδοες. ἱ. 1. ϑοιηθ ἤδΥδ 
ουπὰ ἱπ τὉῃ18 ἔβδοῦ ἃ ργοσθοάϊηρ ὉΠ οσ Υ οὗ 8 
κίηρς, απὰ ὑπ ηκ τηδῦ ἰν αὐ Ὑ ὦ ϑρδὶηδῦ [06 ζοπαΐπηο- 
μο88 οὗ ὕἤ6 ἀοσπιηθῃῦ. 61}, δον ΥΘσ, πλδ ἢ [ΔΙ ῺΒ 
ἴπδὺ ΓΠ6 δυχζιπιθηῦ ου]ὰ ποῖ ποϊά ἰὴ [Π0 ῥγδϑθης 
6886, δίῃοο Απιίος 8 ΟΠ ργοπϑοὰ τῃ6 σουδὶ αἰἷω- 
ὨΪῪ 4180 πῃ ΟἾἾΘΓ Αγ. 

ὕδν. 21. ΤὨΘ ἱπιροτίοοί, διεκείμην, 5 πδ64 ἔτοπι 
[δ ρΡοϊπί οὗ νον οὗ [Π6 τοσϑῖνϑι οὗ ὕΠ6 Ἰοζῖθγ, δηὰ 
τη ἷθ νϑσῦ, 88 δἰδο τη ἔο)ονίης, ἰΘ Ὀθύῦαν ὑγ8η8-| 
Ἰαϊθὰ ὈῪ τ ργθδθῃηῦ. 

νον. 2338. Τμδι Δηιοοδαϑβ ἴΠ6 Οτοδῦ γθδ]}γ σοη- 
ἀυεῖθα ἰπ 0118 ὙΔΥ δ πον ΠΟΣΘ 6186 δίαιεα, δηὰ οὐ Ϊ βου] ἀ πᾶν Ἰεῖς ἃ ζγιθπά ϊγ δγιην ἴὸ 

Πότ νοι] ποῖ ἴανο ὈΘΘΏ, 88 ἴῃ [6 ῥΤοϑθηΐ (8860, 
μὰ τ ὐρν τεβροοϊίηρ δἷβ ΒΟ Θ880 0. 

ΘΙ. ῶ5. ὝΜΈΟΙΩ, ΤῺ ὔὐσθοα. ΤἪΪβ βίδῖο- 
τιθηϊ Γοδίδ ΟἹ. ἨΟ Ἰορὶτἰπηδῦθ Ὠἰβύυτῖσα] ἔουπαάδιϊομβ. 
Απῇοοσμιιθ 18 ποῦ Κποννὰ ἴ0 Ὠᾶνο τηλἀθ᾽ ΤΟΥ ἴΠ8} 
Ο86 Ββιιοἢ σϑι ρα ρΏ, δηὰ [Πδῦ '8 09 ΟὯΘ ΠΟῪ ὉΠῸΔΘΡ 
οοπδίἀθζαίίου. --- ΑΔ ζο]ονσοίῃ. ὙὍΠθ Ἰοί6Ρ τὸ- 
ἔοσσγϑα ἴο ἰ8, ἤοννουοσ, Ὡοῖ σίνϑῃ. 

γεσ. 22. Τ 8 δυρροδοὰ Ἰοῦοσς οὗ Αἰ οομαβ ἴο 
186 ΨΔενγΒ ΙΔ. Κ8 (10 πηοδῖ ΟΓΪΠΑΓΥ ῥτγοοῖβ οὗ ρμϑῆ- 
αἰ ΠΘΏΘΔΑ, Υ ΠΟΘ Ί ΠΟΥ ΘΧΊΘΓΏΔΙ ΟΥ̓ ποτα]. [Ὁ νγᾶ8 αυΐῦθ 
Ὁ8]1 6 ἷπι [0 ἢᾶνθ τ ῦθη Βυοἢ ἃ Ἰοῦῦογ. [Ὁ βία παβ 
ἴπ ὕπθ Ὀοϊάοϑὲ οομύτϑ το ἴο ἢΐ8 νγ6}}- Κῆονστι γ6- 
Ἰαιΐουϑ ἴο ([ὴ6 7ϑ», δΆ νγὲὶ}} 88 νυ ἱτἢ 016 σοηαϊτίοη ἰἢ 
ν ἰςἢ, δοοοτάϊηρ ἴο τμ6 σοπίοχῆ, ἢ6 τνὰϑβ δὖὺ [Π6 ὑϊπὶθ 
ἴθ ψὰ8 τ θη. Π16 8 βαία (νϑὺ. 18) τὸ αν ἀουδιοα 
ὙΠΟ ΒΟΡ 6 του] ΤΟΟΟΥΘΡ, δηὰ, ὑπογοΐοτο, ἴο ἢδνθ 
δοῃϊ ἃ ἸΟΥΓΟΥ “ ανίηρ ὕπο σΠαγδοῖον οὗ ἃ βιιρρ] ἰοδ- 
του," Βαῖῦ {Π6 ᾿εξῦου ἢ88 ἢοῦ δὖ Ἀ}} Ὁῃδὺ σΠαγδοίοσ, 
δηὰ ἰδ ἰ8 ἀἰβ|ϊ ΟΟΥ οἰαιοὰ {δὴ ἢ Ἔχροοῖβ ἴο τῸ- 
φονεσ. Ης 888 [6 ἔἕδοο, 4180, ἴὸ βροδὶς οὗ τῃ6 Ὀθῃ- 
οτθ τμδὺ Π6 δὰ Ὀοβῖονοὰ οὐ ἴΠπ6 768, ἤθη Ὠϊΐθ 
Θητγο ἀθΆ]ηρΒ τ ΠΠ (Πθπὶ δὰ Ὀδοη οπαγδοιοχιζοά 
ὉΥ ὕὉΠ6 υὐπηοδῦ 56] 8 085 δηα ογιιο] Υ. ΜοΤΘΟΥΘΓ, 
ἴα δι αἰυίοι ἴο [16 ᾿ἰοῦοτίο8] τη δϑυδιθταθηΐ οὗ νο Σ᾿. 
25, υδὺ Δἰαἀθα ἴο, 10 ἰ8. νν6}} Κηοννῃ ὑπδὲὺ μὲ βοὴ 
ΜῈ8 δὖῦ ὉΠ ͵ }8 [΄ἴπ9 Ὀπΐ πΐηθ νοῦ» οὗ δρὸ (εἶ. 1 Μδοο. 
νί. 17). Ηο εου]ὰ ποῖ, ποτοΐοτο, ᾶνο τοϊσηθα ἰπ 
18 οὐ τ ῃῦ, Βαϊ οἷν τὨγοῦρῖ 8 τορος. δυο ἢ 
ἃ τορεῖ Β6 δὰ ἴῃ ΡηΐΙρ (1 Μδοο. νἱ. 14, 55). 
ὙῊΥ ἰ8. πουπίηρ 88] οὗ πἰπιῖξ Απὰ νῆγ, ἴῃ 80. 
ἱπηρογίδηϊ 8 ἀοσυϊηθηῖ, ΔΓΘ ἴΠ6 πδι8] ἀκλῖθ5 πδηῖ» 
ἱῃγ 1 ΚαΙὶ, οὨ ὅδ οἰ Ὁ απά, Γπἰπ κ8. ἃ βυβδίοίοπε 
οοσαβίοη ἴον ϑυοἢ ἃ ἸθΘΌΕΓ Οχίϑιθα ἰῃ τὴθ ἀθδβῖσγο οἔ 
Απθοσίβ [0 σομηπηθηα ἢἴ8 801) ἴο ἴΠ6 ψοοὰ νἹ]]}} 
οὗ (6 Ψονβ, δηὰ ἴπαῦὺ ἰἴ8 ΘΥΤΟΣΗ, οὐ ὙΠὶοἢ Πα 
ΒΘΘΠῚΒ ἰπο] πο ἴο ῥᾷδι 88 τηἱ]ὰ ἃ ἀρ πγθηῦ 88 ρΡο8- 
81.016, ΓΌΒΘ ἔγοτιλ ὅδ ἔβεῦ ὕὉπᾶὺ 10 8, 48. Π6 Βι10- 

» ΒΟ 8 ἰἰἴοΓΆ}] γορτοαυοϊλίοῃ οὗ ἴΠ6 οτἱρίηαὶ, 
αἴ ΟἿΪΥ 8 ἔϊοθ διδίϑιηθηϊ οὗ 18 τηοβῦ θϑβθῃιαὶ 

ΡοΪπίϑ. - 
γον. 28. Τὴ [89 τοουηῃίδίηδ. Ταῦθ ᾿ἰδὺ ἴῃ 8 

ΥΘΓΥ͂ ἸΠΟΠΪΑΪ ΠΟΌΒ γϑρίοῃ, ὑ Β ἢ τὰ 8 ἰδ ὈϊΓοα ὈΥ͂ 
848 οὗ ΤοΟΌΒΟΣΒ. 

γον. 29. Ῥῃηὶν. ΟἿ. 1 Μϑβος. νἱ. 14. --- Βο- 
ἴοοῖϊκ Ηἰτδοῖῦ πο Εἰχγρ. ΤῊΐβ βἴδτοιπθηὶ ἄοσθθ 
ποῦ ϑρτθο νἱἢ ᾿Ππαὺ οὗ 1 Μδεςα. νἱ. 55, 68, δὰ .10- 
ΒΟΡὨ 8, Απίΐφ., χὶ!. 9, 8 7. Αὐοοογάϊηρ ἴο ἴῃς Ἰδοῦ 
ΔΌΠοΥ ἷ65, ΡὮΠρ, δἔιθγ ὕὉπ6 ἀθαῦι οὗ Απιος 8 
Ερίρμῆδηθα, γτοιασηθὰ ἡ ὕ86 Δγαγν ἔγοπιὶ Ῥοσϑία 
ἴῃ οΥὔάθυ [0 ὕἤμΚθ ροβϑθϑοίοη οὗ [6 ρμονεγπιαθηῖ, 
διὰ αἰὰ ἰΔ|κ6 ὕΠθ σαρὶϊα], ὈὰΣ ννᾶ8 δίζαυννα γα 5 60}- 
γπθη δηὰ 88 Φοβερἤι8 δῦδῖεδβ, ρυιὺ ἴο ἀθϑῦμῃ ὉΥ 
γδῖ88, ὙΠῸ οὐ ὕπο πον οὗ ὕπ6 Κίιρ᾽ 5 ἀϑαῦῃ δὰ 

᾿πτη]6 Ἰδῦ0} γΥ ῥτοσϊαϊ πιο πἷα δου, Αὐθϊοουβ Επρδ- 
ἴοσ, Κίηρ. Δίοει οὗ ὕὉπύϑ9 ὙΠῸ δἰϑθιηρῦ ἴ0 ΥϑΟο- 
6116 [μο80 δοοοπηῖδ γοργόβθαις ὕπδὺ ΡΠ ΠΡ ἀἰὰ ἰη- 
ἀθοὰ πιᾶκθ ἃ γιπρ νἰβὶϊ τὸ Ερνρῦ, 45 βίδιϑαὰ ἴῃ 
ον Ὀουκ, δηἀ πὔιθυνγατὰ8. τοί ηοα ἴο Π|6 ἈΓΠΊΥ. 
Βυῖ Π6 ἰάθα ἴθ δὐδυγὰ ὑπδῦ, πιονϑὶ ὃν ἔϑησ, ἢθ 

Ὁ δἰοιθ 
ΒΓ 06 ΡΟΒΒΙ 0] ; βίμοθ 'π [π6 ϑνθτὲξ οὗ ἷἰϑ ἀθϑιὰ  τπτουχ ἢ ἴμ6 Ῥγουΐϊηοοθ ἀπᾶὰθν [86 ουὐπίτοὶ οὗ [.γ8» 

88 



δ904 ΤΗΒ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ἷλ5 ἴο πὰ τϑέυρο, ΟΥ δβυρροτῖ, πὰ Εργρῖ. ζοῖ!,} ἐδεδρϑὰ δἴϊοσ 18 ἀϑέθαϊ δῇ Απύοον, δπὰ ροῃθ ἰπίο 
ΤἈΘΓΟΙΟΓΘ, ΒΌΡΡΟΒΕΒ {Ππδὺ Φοθορ 8 δἰ πρὶ ἰηέεττοὰ  Εργρῖ. ΟΣ [6 ἔτο τῃθογήθβ [πὸ Ἰδίῦοσ ἰ8 ὃν ΤᾺΣ τὴ 
τῆς ἀδδιὴ οὗ ἜΝ ἔγοτῃ ἴΠ6 Σ τιὰῦ ἔς Ὑγ88 00}- [ΠΟΤ ΤΟΒΕΟΠΒΌΪΘ; δα 10 Γοδῖϑ ΟἹ ὈΑᾶΣΘ ΘΟΠ]θοίΌΤΟ, 
ποτοά διὰ τῃδὺ ΠΟΙ ἢρ ΠΟΤ ἰβ βϑαίὰ οὗ δἷπὶ Ὁ  δπὰ 88 ΟΥ̓ΘῚ δρδίηβιί ὕΠ6 δβδοσίίοῃ οὗ Φοβερῃῃβ ἰδ 

ἴμ6 δυΐῃογ οὗ] Μδος. Ηδ ὉΠ Π ΚΒ τῃ δῦ Ὦ6 ΠιΔῪ δυο 1 ̓ πϑυ δ οἰθῃῦ ἴο παιτηοηζθ [π6 οομβίοὔϊπρ δοσουμία. 

ΟΒΑΡΤΕΒ Χ. 

1 Βυτ Μαοοαραῦβ δῃᾶ ἷβ τηϑῃ, {Π6 Τωογὰ ρου ϊηρ ἢ {Πθτὰ, τοοονογοαᾶ ἐπα ἰθιαρ]θ 
2 ϑῃᾷ {Π6 ΟΥ̓ ; 8δπ6 5 {Π6 Δ] 0218 ψ ῃ]οἢ [6 μϑϑῦπϑη ἢδΔα Ὀ01} ἴῃ {Π6 τᾶγκοὶ ρ]8οο," δηά 
ὃ Α18ὸ ὅ [Π6 στονϑβ, [Π6 7 ρ} 168 ἄονγῃ. αἀπᾶ δανίηρ οἸθδηβθά [86 ἔθιὴρ]θ ΠΟΥ τηδάθ 

ΒΠΟΙΒΘΙΣ Δ]. Δηα δ Κρ Βύο 68 δἤδσηβ, 8ηα ἱδκίηρ Τ᾿ ἢγθ ουΐ οὗ {Π͵6πλ, [6 γ " οἴεγοά 
4 ἃ βδουϊῆοθ " δἰϊοσ {70 ὸ γϑᾶγβ. δη4 βού ΤΟΥ} 'ποθη86, δηὰᾶ Ἰἰρῃΐβ, ἀμᾶ βῃθ γοδα. Απά 

δανίηρ ἀοηθ {18,190 [Π6 γ 16}1 δι ἄονγῃ, δπὰ Ὀθβουρ ὺ {π6 [ιογὰ υ]ιαὐ ἐδ ταῖρσὺ [41] 
ΠΟ ΠΟΤ ἰηΐο βύο ὑγοῦ 168; Ὀυΐ 1, 4180, αὖ ΔΏΥ ὑ1π|6 ΤΠ6Ὺ βἰηποᾶ,}5 (μαι ἢ6. Βϊπι86}} 
νου ἃ ομαβίθηῃ ὑπ 6πὶ ἢ ΟἸΘΙ ΘΠ ΟΥ,}8 δπὰ {ῃδὺ ἐΐεν ταῖσηΐ ποὺ θ6 ἀο6]  νογθά ἀπο (86 

ὅ Ὀ]ΔΒΡΠΘΙμΟυΒ πα ὈΔΓθάγουΒ. πδίΐοπβ.Ό ἀπά 1 ρου (Π6 ἀδγ δ ἰμαὺ [86 Βδϑδαίμϑη 
ῬΓοΟΐδηθα {π6 ὑθυαρὶθ, οη 1Π6 β8π|6 ἢ ἀδὺ ἰὕ οδῃθ [0 Ρᾷ88 (δαὶ (η6 ἰθιαρ]6 15 νγᾶϑ 

6 οἸοδπβϑά, {Π6 1 ὅνα δᾶ ὑνθηιθι ἀαν οὗ [86 Β8πι6 τηοηίἢ, τυ] οἢ 18 ΟΒδβοϊθυ. ἢ. Απὰ 
ὙΠ6Υ Καρὺ οἷρηῦ ἀλγ8 τὶ} σἸ Δ 688, 88 ἱπ ἐἦθ ζδαξέ ο77 [ἢ 8 ἰΔΌΘΓΠΔΟ]ΘΒ. ΓΟΠΙ ΘΙ ὈΘγ πρ' 
Ποὺ πού Ἰοηρ Ὀαΐοτο, ἀανὶπρ ἢ 1π6 ἔθϑϑὺ οὗ [886 [ΌΘ Δ ΟἾ68, [ΒΘΥ Δα ἀνθ ]ῦ ἴῃ 186 

7 τιοπηΐδὶπθ πα ἰπ (Π6 οανθ8 ἢ Π|ὸ Ὀθαβίβ. ὙΒογθίοτο ὑΠ6 γ θοσθ σοᾶβ οονθγϑᾶ ψ]] 
Ιθανθβ, 3 δῃηὰ ἔδὶγ Ὀουρ 8, δηα μᾷ]πὶ ὈΓΔΉΘἢ 68 4180, δῃηὰ βδηρ' ΒΟΠΡΒ Οὗ ργϑῖβο “5 ππίο 

δ δἴηλ ὑἐμαύ Πδὰ ρσίνϑη ἐλθηιὶ ροοα βιοοθθβ ἴῃ οἰθϑηβίησ Πὶβ ρ]84.66. ΤΏΘΥ οτγαβδιηθα 4130 
ὈΥ ἃ ΘΟΠΊΔΟΠ ΟΥ̓ ΠΔΏ66 8δηα βίαίαίο," Ὁ ὑΠαὺ ΘΥΘΤΥ͂ γᾶ [086 ἄδγβ βου] θ6 Κορί 

9 ὉγΥ ἢ 186 ψ0]6 πϑδίϊομ οἵ (6 9ενγ8β. Απά {π|8 ννᾶβ8 ὑμ6 δῃᾶὰ οὗ Αῃθοσδυβ, ο4]16ἀ 
ἘΡΙΡμδῃ68.38 

10 Απὰ ῃοῦν Μ11} τὸ τηδῖζο ΚπΟσῺ Ὑγ δῦ ΘΟΠΘΘΓΏ8 Ὁ ΑἸ οοδαΒ ΕἸπρδῖοσ, 0 νγα8 ὑπ 8 
11 βοὴ οἵἉ [δ΄ σοα]θ88 τηδῃ, βυτατηΐῃρ Ρ {86 6ν118 [οβίθσθα ὈῪ (6 ἡναστίοτβ. δ ἘῸΣ {Π}8 

τηδη, ὙΠ 6 ἢ Τ00Κ {πΠ6 Κίηράοπμ, ρΓοο]αϊταθα ἐΠδὺ ὁη6 1, γβῖὶδ8 βῃου]ᾶ 6 8: ουδσ (ἢ 
12 δὔαῖγβ οὗΓ ἀξἕξξ γεαΐπι, ἀνὰ σθηθ ΓΑ] ἴῃ οἰιϊοῖ 83 οὗ (α ]οογγία δα Ῥμοωηῖοθ. ΕῸΓ Ῥί0]6- 

ΤΥ, ὑπαύ τγὰ8 8116 Μδογοι, Ὀϑίησ [6 γβί ὕο οὔβθγνθ ᾿υβίλοθ ἰονγαγα [π6 ὅθ νγ8 ὃ6- 
οδ86 ἱπ]ϑίϊο6 Π84 Ὀ66 πα ἄοῃθ ἰπθη), Θῃἀθϑνογθα [0 διγϑηρθ τηδίθγβ τὶ ἢ (Π6 

18 ρϑδοθίαυ. ὙΥ̓Βογθίογο Ὀθΐηρ δοουβοαᾶ Ὀγ ὅ5 ἐλο ζἴηρ᾽β ἰτἰθηβ Ὀοίοσο Εαραίοτ, δπά 
8164 ἰγαῖῦοῦ ονοσυῃογθ, δ Ὀθοδυθο ἠδ δα ]οἷν ΟὐὙρσιβ, ἰῆαῦ ῬΒΙομθίου μδα οοτὰ- 
τ Ἰ θα ἀπίο ᾿ἷπ|, δπα τὶ πάσανγη 5. ἰο Απιίοολυβ ΕΡΙΡ Δ Π 68, δηᾶ Ὀθοϑιβο μθ αἰά ποὶ 
Πο]α 8 ΡΟΥΘΓ ΒοπουϑΌὶυ, ὁ ἢ6 ροϊβοηθα ᾿ΐπ86}7 δῃὰ αἰθά, 

ὕοΙΒ. 1-3. 1. .: Νον . . .. δΟΙΠΡΔΏΥ. 3 (προάγοντος. ῬΟΙΌΏΔΡΑ, ΠΟΤ, α5ϑ Σέ Ηρ ΟΣ ἔηΡεΠίπρ.) 8 δαὶ. 
4 ὀρθὴ κἰσοοῦ. δ (ἔτι.) 6 ΦΏΔΡΘΙΒ (Βο Υυ]χ. διὰ ΠἴμοΣ, θα οἷ. 1 Μδοο. ἰ. 47). Ἷ Δῖο68 ΒΟΥ τοοῖκ. ὃ αὐτὰ 
ΠῚ. 28. δδ. 106. ἢατνο ἴδο ΡΙυΣ, 
ἍοΓΆ. 4-6. --ἸΙΟΑΟΥΨ. : ΝΏΘΩ ὑπδὲ 85 ἀοηθ. 11 σομ6. 12 ᾿Ξ ΏΟΥ δηθὰ ΔΏΥ ΙΟΤῸ ἀραΐηξί λὲνι. 12 χηοσογ. 

3 Νον. 16 καγγε ἀλγ. 16 βἴσαηρμοτε (εἴ, τον. 2). 11 σεγν ΒΆΤΗΘ. 18. ογηίδ ΟΆΤΩΘ ἴο Ρ6κ8 ἔμπα ἐδ ἐδτωυρίο. 
10 ασαΐῃ, εὐεπ ἴδιο. 39 (βαῖϑα. 2: Γμδῖ ποῖ Ἰοτς δίοτο ἐλεν ἀαα λεία (ἴο δ6 σοῃκίτ ἃ ταῖΠΟΣ 88 δὴ. δοσππειίτο οὗ 
εἰ 16). 32 ΏΘη 88 ὑδῸΥ νδπαογοα (νεμόμενοι. ΤΗΐε νον τηοδὴῖ (]) ἐο αἰδίγίδμδα; (2) 9 ῬαΞπίωγχε. Τὴ ἴπο Ἰδέίοσ βεῶβϑα 

ἐς δὰ ἃ οἰοδθ οοῃποοίίου τ ἴ6 πιοδηΐηρ ἐο αιὐσεῖλ ἴπι, οεσμρν, δ ποθ, ΔΙ ΟΏΖ [16 ΘΕΓΙΥ μαβίοσα ἰσῖθοα, υσίωρ ἰδινὰ ἴος 
ῬΑΒίΌΓΣΕ ΧΟ Οδ Δ Ὁ] πο ροβδοβαίοη) . . .. ἀδῆβ, 

γετσα. 1-9. --3 ΑΟΥ,: ὈΑΥΘ ὈΤΆΠΟΠοΙ (οὗ. (»η.). Ἅ. ῬΔΙΙΩΔ 8180 (ὅτι). 36 ῬΗΔΊΙΠΒ. Ὁ μίκίυθ (προστάγματος) 
διὰ ἄδογοο (ψηφίσματος. Τα ΑΒ, ῬΓΟΡΟΥ͂Υ, κου  πίπρς Ραλβϑὰ ΌΥ 8 παιδίου οὗ τοῖδα ; δ Αἰ ἃ γιεασωγα Ῥακεεᾶ ΟΥ 
χαι ει ἴπ τλ6 ἐκκλησία). ΣΙ οἵ. 35. 1.1τ|. δ Απὰ ψὲτ σοαρθοῖ ἴὸ [Ὧ6 θῃηὰ οὗ ΑΠΕΟΘ ΘΙ καγπδιυθὰ ἘΡΙΡΏδι 65, [ξ τδϑ 
δἰτοηάεὰ τὐτ δυςσ ἢ εἰτουπικίδποοι," οὕτως εἶχε, ὁ’ Ὑτλ8 ἰὼ (μὲς τνῖδ0.) Η που]ὰ οοῃηθεὺ, ἰπ δουξῃξ, ἔδ9 ἀοφίῃ οἵ 86 
κὶηρς ὙἱΓ τῃ9 οοδηβίηᾳ δηὰ ἀοάϊσδίίου οὗ ὕπο ἰ6π1ρ]6. 

οτθ. 10, 11. -- ΑΟΝ. : Νοῦν τ}}} τὸ ἄθοϊδσα ἴῃ ἀεί οὗ (αὑτά ἰβ ἀΐϊτοοῖ οὈ᾽οοὶ οὗὁἨ δηλώσομεν, δηιὰ κεγτοα, ΒΥ 18 μοδὶ- 
Ἐΐου, ὕο Θιμρμδδῖξο ἔπ ὑσϑοϑά πη ΡΏΓΣΑΛΟ τὰ κατὰ τὸν Εὐπάτορα). 80 ἐλὶς ὶϊοκοά σιαν, κοῖτον: Ὀγ οἿγ ἴδα οἈ.δ:- 
ἐτίοα οὗ ἐπ πδτα (ἱπαϊοδὰ οὗ τὰ τῶν πολέμων κακά, Ἐτὶ ἴΣϑοῖθ τοδάβ, ἐς ἐἰδγὶς ζεγε ογπηίδμϑ, ἰποιυἀΐηρ 111. 19. 44. 52. δ]., τὰ 
συνέχοντα τῶν πολεμίων ---Ἴ 11. 106... πόλεων ---κακά. ΤὮΘ 67]16 οὗ ἰὴ ννᾶσ, |κο [8 δαραγδῖθ Ὀσϑπὰβ οὗὨ α ὅτε, πετο ἀεί 
ἐορείλεν, διὰ 80 ἃ ὈΪασζα ἰοδίογοάα). 81 50 ΨΏΘῺ Π6 (οὗτος, ὙΠ 111 19. 28. 44. 8). ; ἐεχέ. τες., αὐτός) ταῦ ὀόσθ ἴὸ ἐδ9 
οτόῦῖν, ἢ κοΐ (οἷ, ἰχ. 23) ΟἿθ [.. 82 ἀρροϊπίεά ἀὲνγν οὨϊοῖ ΖΟΥΘΤΏΟΡ. 

γ τα. 12, 18. --- ὅδ ΑΚ Ὑ' : σποοβίηρ ταῖμεν (προηγούμενος. ΟἹ. Βοτι. χἰΐ. 10) ἰο ἀο ἡπείξοϑ ποίΐο ἐδο 7. ἴοσ ἐδ Ὑ ΤΟΣ 
ἐμαῖ πλά Ὀθθῃ ἀθῃθ πηΐο ἐβοτι, δμἀϑανουσοὰ ({η9 καί Ὀοΐοτο ἐπειρᾶτο [9 δίχίοἰκθη οὐ ὈΥ ΕΣ σδοῦθ. 11 ἰδ τππτίος ἰῃ Π]Ι. 
23. 44. δὅ. 41.} ἰο οοπείπυο (διεξάγειν) ροαοθ σίτἢ ἴθ. ἘΓΒΟΓθΌροΩ . . .. οὗ. 86 δὲ ΘΥΟΣΥ Ὑοχὰ (παρ᾽ ἕκαστα. ετο, 
Δ δὶ τον. 14, δυεγψισλάγε, ΟΣ αὐ ἐὐέγῳ ορροτίμπὶίν. Οἵ. 8 Μδοο. 26). 8δ ἀοραχὲρά. 886 Σρρίηρ (ἰμδαὲ ἢ ΔΑ ἰπ Ὧ0 
ἘΟΠΟΌΓΒΌΪΘ Ρδοθ, 6 γγ88 δ0 ἀἰδοουταχοά ἰμδὺ (ἐμ Ῥαδδαᾷο ἰδ ἀοιεῖοδδ οοσταρέ. ΤΠο ἐεχέ. γος. ἰδ, μήτ᾽ εὐγενῇ ἐξουσίαν 



2 ΜΑΟΟΘΑΒΕΕΒ. δ95 

14 Βυϊ Οογρίδβ Ὀϑοοσηϊηρ᾽ σΘΏΘΓΑΙ ἴῃ (Π686 ΤΟρίοηΒ, 6 6] βίθα τρθγοθῃδυῖθβ,, δπᾶ 
1δ πουτβηθα γγ8. σου 010 5 τ ἢ (Π6 9618. Απᾶ {πουϑν Π4] {Π6 Ιἀατθοαπ8 6180, 

Βανίπρσ ἴῃ {μι ὶν Δ ηα8 ΘΟΩΠΥΘΏΪΘΠΟΥ δἰ ἰδία ἔογΊΓΘββθβ, Δηπογϑα {π6 6 νν8,) δπά σϑ- 
οοἰνίηρ {(Π086 {πδΐ γα γα ὈδΔηἸΒΗ ΘΑ ἔγομλ “6 ΓΒΆ]Θτα, [ΠΟῪ γϑηῦ δρουῦ [0 ΠΟΙΓΙΒἢ ΨΜΆΓ. 

10 Βαυΐ μ6 Μδοσδῦθο δηᾶ {μοῪ ἰμδὶ σοσα ψ] 1} τὰ Πανίηρ ὃ τηδῆθ βυρρ)]!οδίίοη, ἀπά 
Ὀαβοῦσην Οαοα (μαὺ ἢ6 πουἹᾶὰ Ὀ6 ὑποῖγ ΠδΙροσ, ομαγροᾶ ὁ τ ἢ νἱοϊθησθ ἀρορ [16 

17 βίγοῃρῇο]αᾶβ οὗ Π6 ΙΔτηεοδηβ, δηα δββδυ]ιηρ [ΠΘ ΒΙΓΟΉΡΊΥ, ΠΟΥ σσορ (86 ῥΪδορβ,, 
δα ἄγον " ΟΗ͂ 411 (πδὺ ἔουρῃς ὉρΡΟμ (Π6 γγ8]}; δηᾶ {Π6 0 5 8] 6 }7 4}} (μαὺ 1611 ἰηῦο 

18 ἰλοῖν λαμπάβ, δπὰ Κι]]6α πὸ ἴθνγου ἔμβῃ ἔνθ ᾿πουβαπα. Απᾶ Ὀδοδυδβο ποί 9 1658 
{Π8ῃ πἰηθ ἱμουβαπᾶ Ηρα 11 ἰορϑίμον ἱπύο ὕνγο ΨΘΥῪ βίγοηρ ὕονγθβ, μανίῃρ' 411 ἐπδὺ γγὰ8 

19 πρϑαίῃ] ζῸΓ ἃ βίαρβ, (Π9 Μδοσοδθθο 12 1670 Θ᾽ μου ἀπα Φόβαρι, δηα Ὀθβ14.68,᾽5 Ζαοο δου 
8180, δπα ἰμθηλ ἐμαὶ σψοῦθ τὶ} Ὠἶπα, τσλο τσετ6 ΘὨΟΙΡὮ [0 θεβίοβο ἴΠθτ, δηα ἀδρεγίοα 

20 ΐπη86}1 απο ἐΐοδθ Ρ]Δο68 ὙΠ] 0 ἢ} 8076 ἡθϑαθα λὲς μ6]ρ. Βαΐ δ΄ γΠ6 0 {πᾶὶ σοῦ ψ ἢ 
δίπιοπ, θαΐϊηρ 16 ὈΥ 15 οΘονϑίουβηθββ, ὑγοσ ΟΠ ΟΥ̓ΘΣ 1} 16 ἸΏΟΏΘΥ ὉΥ 1 σοτίδίῃ οἵ 
{8086 (παῦ 66 ἴῃ (Π6 ἰοννογ8,.}5 δηα ἴοοῖς βου θη ἰμουβδηᾷᾶ ἀγαοῆτηδβ,. ἢ δηᾶ Ἰοὺ 

21 βοῃθ Ὁ ϑβοᾶρθβ. Βυΐ ἤθη ἐΐ νγὰ8 (ο]ὰ (6 Μδοοδῦθθ νμδὺ δα ἰδκθη ρ]806,3: Π6 
(8164 16 Ἰορ6 ΓΒ 33 οὗ [89 ρΡ6ορ]6 ὑορϑίμοσ, δῃἃ τηϑᾶθ δοπιρ]αῖηὶ, "5 (Π8ὺ ὑΠ6 Ὺ Πδα 80] 

22 ἰλοῖγ ὈΓΘΙΏΓΘΩ ΤΟΥ ΤΏΟΠΘΥ, δπὰ βού ἐλεὶγ θη ΘΠ} 168 ἔγθθ ὁ λέ ἀραϊηβὲ ἐπθὰ. Τῆοδο 
ὑπογθοσγ ὑμδύ ὑγοῦθ ἔοι ἰγαϊύογβ 6 816 νν,2" ἀπά ἰτωπχθάϊαῖθ]γ ἴοοΚ [86 ὕτσ ἰονγογβ. 5 

28 Απὰ Βανὶορ ροοα Ββισοθββ ἢ ἀΐ8 γθρΟΠΒ ἴῃ 8]}] ἐλέηησβ δ ἴοοῖκ 'ῃ Ββδηα, ἢ6 Β]6 7 ἴῃ 
186 ὑνγγο ἔογίγθββθ8 “5 Ἰογα ἴπ8η ὑσγθηίγ ἐβουβαηά. 

24 Βυι Τιποίμθυβ, ν βοτὰ {Π|6 “96 0)718 δὰ ονϑγοοίὴθ Ὀθίοτθ, μβανίηρ 5. ρσαϊμοτοὰ 8 
δτοδῦ τι] ἰνυαθ οὗ ἐογαῖσῃ ἔογοθϑ, 8πα ΠΟγΒθιΏθῃ ΘΟΙῺΘ ἔσο 9 Αβἷα ποὺ ἃ ἔδθυν, ὁ πθ 

2ὅ ἰο (ΔΚ δυάκα ὃ Υ͂ ἴογοθ οἵ δῦωβ. Βυΐ νθη Β6 ἀγθνν ἤθδγ, ῃ6 Μδοολθθθ δηᾶ [ΠΟΥ 
{π8ὺ γα γ8 τ ἢ Ὠἷπὶ δ᾽ ἰὰγηθα {ΠἸΘιΆβαῖ γο8 δ ὕ0 ῬΥΔΥ υὑπίο αοά, ἀῃα βρη κ]οα θασιὰ 

20 ὑροη ἐλεεῖν ἢθδά8, διὰ ρσἰγαἀ 64 ἐῤλεὶν Ἰοΐη8 ν!ἢ βδοο οί, δηα 16}1] ἀόνγῃ αἱ (Π6 ἔοοὶ οὗ 
186 Δ][ὯΔΓ, 8π4 ὈοΒουρῖ ἀΐπε ὑο Ὀ6 ταϑγοϊὰ} ἰὸ ὕΠ6ιὰ, μα ἴο Ὀ6 δὴ ΘΏΘΩΥ (0 {86} 

27 ΘὨΘΙΏ168, 8ηα Δ ΒΟαΥΝΘΙΒΆΓΥ ἴ0 ἐῤδὲγ Δαν βα δ, 88 (06 ἰὰνν ἀβθοϊδγθῖῃ. ἀπά γίβ- 
ἵηρ ἔγοτῃ ὅ5 16 ῬΥΔΥΘΣ {ΠΘῪ ἰοοὶς ἐλοὲγ θᾶροηβ, δηα δᾶανβηοθα ἃ σομβί ΘΓ }6 αἾ8- 
ἰδ06 3, ἔΤοπὶ [86 ΟἸΔΥ ; δῃὰ ψβθη (Π6Ὺ ἀΥΘῪ ΠΘᾺΓ (0 {Π|6]} Θηθηλῖθβ, ὑπ  Ὺ ΒΑ] θα. 5 

28 Βυΐ 7υ8ὺ 885 {86 δ ἅΓΌ86, (ΠΘΥῪ δἰϊδοκθα οἢ ὈΟΐΉ 51 468,55 {Π6 ΟΠ6 5146 57 πανΐηρ ἰο- 
ΘΘΙΒΟΙ ἢ νϑ]οσγ, {ΠῈΣ τοίαρθ ὅ8. ὑπίο ἢῃ6 [ΟΥ̓ 88 85 ρ]εᾶρθ οὗ βυσοθββ Κ᾽ δά νἱο- 

29 ΙΟΤῪ ; Ὀυι 4 ΓΠ6 ΟΥ̓ 8146 τηδἰκίπρ' τὰρο {πα ὶν ἰθδᾶθσ ἴῃ {μοῦ Ὀδίι168.5 Βυΐ ψἢθπ 
[η6 Ὀαί016 Ὀδοδιθ οὈδιίϊηδίθ, "5 ΠΟΤ ΔρΡρΘαγθα ἔσοιῃ ἤθάνθῃ ὑπηΐο [6 ΘΏΘΙΩΥ “' ἢνθ 
Ἰαϑίσουβ ἢ τη ὩρΡΟῺ ΠΟΙΒ68 ὙΠ ὈΓΙΑ]68 οἱ ρο]ὰ ; δῃά (86 ἔνο “΄ δα (Π6 968, ἃπά 

ὄχων ὑπ᾽ ἀθυμίας φαρμακεύσας, δΔῃὰ τοῖμκμὲ Ὁ6 τοπάοτοά, “ δἰποο ὯὨθ ἀϊὰ οὐ Βοϊὰ ἰδ ΠΌΤΟΥ ὩΟΌΪΥ,᾽ ἱ. 4., δὰ ονιαϊποά ἱξ 
ἴῃ δὸ ἱζηοῦθ ΨΥ, “ 6 ἴοοῖς ροίβοῃ ἰπ ἀδεροπάδθῃογ."" Βαὶ ὑλιΐα ἰοχὺ 8 ΤΟΤΎ ῬΟΟΣΙ͂Υ δυρροτίοα. Οσίηητη δηὰ Εὐϊσθοδο 
δὰορί, ἴοΣ ἔχων ὑπ᾽ ἀθυμίας, εὐγενίσας (βΒ06 610») “ δἷποο ;ὩΘ δὰ ποῖ ΘὨΠΟὈ]οὰ Ὠ.8 οἷο [πτου ἢ ΒομουγϑὉ]6 ἀοδιηρ, μ6 
ἴοοκ ροϊδοι.᾽) [ἢ δυρροτὲ οὗ ἐπα σοη͵θοΐαγο, Οτἰμλτη Β8}γ8 : “ ΤὨουρι ἐμ ΤΟΣ ὯΔ86 ὈὉθ6η ἰουπὰ 88 γού ΟὨΪΥΚ ἴῃ ἃ ἔτος 
τωϑπὲ οὗ ΡΒϊἸοιηοΏ, 86}}} 18 Ὧ)δ9 ΟἹ ἐδ ματὶ οὗ ΟΟΣ δΌΓΠΟΣ ὁδοῦ 1ΪῸΓ 8 ἸποΙηΘῺἴ δΔΡΡΟΟΥ δβίγδῃρο, 12 δἷδβ γϑα ΘΘΠΕΥ θαι 
6116 θὰ εἴ ν]6, ἰῃ ρασίίου δας αἱ Ὀσγθ ]ϑεῖϊίοπ ῸΣ Τὰγο ποσάβ, δὰ ἀἁπαξ λεγόμενα, Δα ψῸ]1] 86 10. σοπποοίίης ἰοχοῖῃο Σ 
φορὰ οἵ [Π6 δδίιο σοοῦ 8 [Ὁ σοπαϊογοὰ." Το νοζὰ ἔχων ἰ6 ψαπίΐηρς ἰὴ 111. 28. 44. δὅ., δυὰ ἴον ὑπ᾽ ἀθυμίας, 111. 44. 98 
248. τεδὰ εὐγεννασίας). ὃ 

Ὕογα. 14-16.---1 ἃ. Υ. : πῦσῃ α΄. τᾶϑ ΚΟΥΘΤΏΟΣ οὗ ἐδ Βο] 8 (τῶν τότων. ΟἿ. τοῦ. 11), Βὸ ἰσοᾶ βο] ἀἰοσβ. 3. 60; 
ἐἰυΔ}}ν (παρ᾿ ἕκαστα. Οἵ. τοῦ. 18). 8 οπιῖίς δ1κο. 4 κοιΐϑῃ [ηἴὺ τποῖν πδη δ [ἢ 6 ηιοσέ δοπητηοαϊοῦδ Βοϊάβ, Κορῦ 
[89 2. οοουρίοά (γυμνάζειν ἰ8 ὮΘΓΟ υδοὰ πῃ ἐπ τιϑίδρ ΒΟΥ 68] 80η80 οὗ ἰο ἀππον. Ὑμογ Κορὲ ὑθΙηϑ ῖ γ68 ἔγθδῃ ἰῃ γα [ΚΘ 
ΦΧΘΙΌΪΑΘΒ Ὁ ῥχηοι οἷς ΟἹ ἐδ Ψ 6"). ὃ ΤΏΘΣ (ΠΟΥ ἰπδὺ το τ τὰ ΝΜί. 8 διηρὰ βῸ πον σϑδὴ (ἔμ ποσὰ ὁρμᾶν, 88 ὨΟΤῸ 
ἀϊκδείπχυΐ οί, τϑοέοσα ἰο ἴμο ελαῦχε, δῃἀ προσβάλλειν ἴο ἐδὸ δοῖυ δ) αδεαμέἐ). 

γεσα. 171-20. --Τ Α. Υ.: ννδὲὰ ἰδ ὨοΪ 8. 8 Κορὶ. 9 οι [ἘΟΥ. 190 δοσίδίῃ, το 1679 ὯΟ. 1 γ6Τὸ Βροά. 
13 σ88.108 (πύργους. Τὸ (ΓΑ; β᾽διυίου ΠΙΔῪ ὮΔΥΘ Ὀδθ ἰπθυσηοοὰ ὈῪ [πο ἀοπ δὲ ἩΠΘΙΝΟΣ 50 ΤΏΔΕΥ ῬΘΟΡ]Ὸ σου] ὰ ὃ6 δοοοιῃ- 

τλοδῖθα ἴῃ ἔνγο “ὁ ἰονγοσα." Οἵ, τοῦ. 20, το ἔδ6 οοηίοχῦ δον δὲ ἴὴ9 τγοτὰ ἰδ ἐο Ὀ9 ἐδίκϑη ἰῃ ἃ Ὀσοθῦοσ β86π|89 8} 

τιδιιδὶ. ΤΌΘ πυτηθοτη, ὨΟΎΘΥΟΡ, δύθ ἀου ἶο88 οχαρχοτδίδα), Βαυΐης 81} νιαθπεν Οὗ ἰλὶπρε σομ τ ϑηϊοηξ ἴο σμσέαἐη [86 δίομο, 
Μ. 15 οηιῖία Ὀθαΐάυα. 4 Νον. 10 νῖϊ. ἠ[ἠὄὅ ρογβυδαθα [οΣ (πείθεσθαι, πὶ (ἢ ἀργυρίῳ, ἰδ δο Ὁδοὰ ἴῃ ἐμ οἰδεδὶ δ 
ἴπ ἐδο δ6Ώ86 Οἵ ἴο “727 οπεδεὶ ἴο ὃς ὑγὶδεα). 17 φῃῆτουρὰ. 18. φρβδι]6. 19 ἀΤΆΘὮΙΙΘ. 30 βοτὴ9 Ο7 ἐλεηι. 
γα. 21- 28. ---31: Α.Υ.Ψ : ἰοϊὰ Μ. τῆδὶ 8 ἄθῆθ. 53 ζΟΥΘΙΏΟΣΒ. ΕΞ δοουδοὰ ἐλοπ6 3. ΡΞ 80 86 Β]6Ὴ 86 (δὲ 

ὍΣΟ ουηά σαί τοτε. 8δ οκπί]οϑ. 36 016 (Ὠοτο ὀχυρώμασι. ΟἿ. τον. 18). 
γοκο. 24-28. -- Λ. Υ. : Νον. 5 ὙὮ 6 π6 πὰ. 39 ΠοΣΒΟΒ οὔῤ οὗ. 80 84 1ποικἢ 6 Ἰτου]ὰ (ὡς) ἐδ ῖκο ον. 

81 ἔηον ὑπδὺ ποῖὸ ὙΠ Μ. 55 ξῃγηοὰ ἐὨΘΙΏΒΟΙΥΟΒ (ΕΣΙ σκοο, νἱτἢ Οτίμαν, δίσῖ κοα οὔὐ (8 γτοχῦ, 86.111. 23. 44. δῦ. ἃ]. 
1 ἰδὲ οὐλκο, ἔπ σεηογίης του ]ὰ να, “ δργίηκὶοὰ οΑσιἢ ρου ἐλείὶ ποδάβ ἢ Ῥγάγ ον ἰο (ἰοἀ). 

Ψοτη. 21, 283. --- 5. ΑΟΥ̓͂.: 80 δήϊοσ. 84 'πχτοηΐ ΟἹ ζυτέμογ. δδ Κορ ΌΥ ἐοΙΉΒΟΙΥΘΒ (ἱ. ε., ἀἰὰ ποὺ δάνβοοσο ἕο 9 
αἴἰδοκ). ὅ6 ΝΟΥ ἴδ βῃ Ὀοδΐῃᾳ ὨΦΨΥ εἰδὴ (ἘΣ Σοὴ6 δΔαορὶδ διαχεομένης, αἰ μεεά , ἱεχί. γες., διαδεχομένης, Σμοςεεαάεα 
ἔο, 7οἰἰοιοφα) [ὯΘΥ ἡοἱηοὰ Ὀοΐδ ἰοχοῖμοῦ. 81 γατί. 88 τ [ἢ ἐλοὶγ γἱσίαο ἐλεὶγ σοζυρο αἶδο. 89 γον. 40 ἐλεὶν 
Βυοοοα. 4) ογηίϊϊκ θὰῖΞ. 43 ἐλεὶγ χαρὸ ἰοδιίοχ ογ΄ ἐλεὶγ Ὀδέε]9. 

γος. 29. --5 Α.Υ͂.: ναχοᾶ βἴσοῃρ. 46 φΔρροαζοά πο ὉΠ 6 ΘΏΘΙΩΪ68 ἔτ ὨΘΘΥΘΕ. 46 ΘΟΙΠΘΙΥ. 4 ἱνὸ οὗ 
λει (οἱ δύο. ΤΏ ἰαίίαδυ ἐδ οσηἰεἰοὰ ὉΥ 19. 28. δδ. 62. 98. βγε. 8600 Οὐρηι.). 
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ἴοοῖκ (86 Μδοοαθθο ἢ θέσι σχὺ ἔμ θὰ, δπα οονογοᾶ ἶσα 5 τ ἢ {Πποῖν σοϑροβ, ἐπα Κορί 
ἢ1π| ἱῃν] ΘΟ ΓΘ Ὀ]6,5 Ὀπΐ μοί ΔΙΤΟΥ͂Β δηὰ ΠΡ ΡΒ δραϊπβί {16 ΘΠΘΙΔΥ ; ἱμογοίογο, 
οοηΐαβοά {του 4 Ὀ]Ιπάπ688, δηᾶ {1} οὗ οοῃβίθγπαιϊοη, [ΠΟῪ 6 ΓΘ οαὐὺ ἰπ ρΐθορβ. 
Ἀπ (Π6γ6 ὑγοῦθ β]ϑη Ἷ ὑὐγαπυ ἐμουβαηα δηά ἔνθ πυπάγοα ἰοοίτηθη," δηᾶ δὶχ πυη- 
ἀγβᾶ μογβθίῶθῃ. Βυὺ Τὶτοίδθυβ δἰ πι86]} ἢ ἢθα ἱἰπίο ἃ βίσοηριο α,.9 ο4116ἃ (ὐδζάγα, 
ὙΠΟ Ὶ γγ88 ἃ σΑΥΤἰΒοηΘα [ΟΓΙΓ688 1 ἤοσο ΟΠ ΟΥΘΔ5 γγ88 σουτηδη ον. 5. Βυΐ (Π6 ΜῖΔο- 
ΟδΌ6Θ δῃᾷ δ τηθῃ δ Ἰδ]α βῖθρα ἴο 15 1η6 ΤΟΥ 688 ΘΟΌΣΑρΡΘΟΙΒΙγ,}δ ον ὁ ἄαγ8. Απὰ 
[Β6Υ ἰδδὲ γγοῦθ ψἱἰπ, ἐγαβίζηρ, 0 {Π6 Βίγϑηρ οὗ (86 ρ]δορθ, ὈΪΑΒρ βοιηθα Θχοθθαϊ ΡΥ, 
ϑηα υἱἱογρα ψ]οκοα τνοσᾶθ.Ό Βυϊῖ " ἀροπ (Π6 ξιἢ ἀΔΥ, ΘΑΥΪΥ, ὑΥΘΗΟΥ γοῦπρ τθπ οὗ 
[26 Μδοοδθθθ᾽β αἰϊθηαδηίβ,.δ 1πῆδιηηθα ΣῊ ΔΏρον Ὀδοδαβθ οἵ ἴπ6 ὈΪΔΒΡἢ ΘΠ1168, 88- 
ΒΔΌΪ Θα {Π6 γΧυχ}} τηδη }]}γ,}9 ἀπ τ ἢ} ἃ ἤθγοα οουγαρα Κι ]]6α ΘΥΘΓΥ͂ ΟΩ6 (ΠΟῪ πιο. ̓ 
ἈΑμα ΟΙΠΘΙΒ ἰῃ 1Κ6 τηϑπηθν, ϑδἀνδηοὶηρ αραϊπβῦ [86 ΨΑΓΤΒΟη ὉΠΑΘΡ ΟΟΥΘΓ οὗ [86 
αἰνθγβίοη, βϑὺ ἢἔγθ ἴο ᾿ τ06 ὑόνγοῦβ, δηὰ ᾿ἰρὶ ηρ ἔπ ΓᾺ] ΡΥΓΘ8 5 Ὀυτην (ἢ6 Ὁ]88- 
ῬΒΘΠΛΘΙΒ 8] ν ; δῃᾶ Οἴμ6ΓΒ ὈΓΟΙΘ Ορϑὴῃ {Π6 ραίθδ, πα, μβανίηρ δαἀπ θα Ὁ (Π9 ταϑί οὗ 

87 [86 ΔΓΏγ, ἴοοῖκ {86 οἱΐγ, δὰ Κι]]οα ΤΙμοίῃθυβ, ὑμαῦὺ ννὰ8 Ϊὰ ἰπ ἃ οογίδίῃ ρΡἷΐ, δηὰ 
88 ΟἸΦΓΘαΒ 35 ἢἷ8 Ὀσοῖμοσ, δπᾶ 35. Αρο]]ορθδηθθ. Απᾶ δανίηρ οοιαρ]οίθα {18,55 {Π6ῪΥ 

Ὀ]6ββθα “7 ἐμ6 1,ονὰ τὶ βοηρβ οὗ ργαΐβθ 5. δηὰ {μδηκαρίνίηρ, γὰὸ 84 βονγῃ στθϑί 
ΘΟΟάΠΘ88 ἰο 9 [8Γ86], δὰ σίνθῃ {βοτὰ (16 νἱούουγ. 

εν. 30, 8]. ---ἰ Α. Υ. : τοοκ Μ. 3 Αἰπὶ 01. ΟΥ̓ΘΕῪ Βἰά6. 8 Λέπι βαῖο. 4 φῃοῖηίοδ: 80 (δαῦ οΐπς 60.» 
ουπάοα νἱμι. δ (Σου ]ο. 8 κι|))οὰ. Τ᾽ εἸδῖηῃ οἵ" γχοοίνμεη. 8 ογιΐς Ἰοοίσηοῃ. 

ψοσΒ. 82-86. --ϑ Α.ΟΥ. : ΑΔ ἴον Ἐ. Εἰσηδβο!, Βθ. 10 γροσὺ δἰσοῃᾷ μοϊὰ (ὩΟὟ ὈδΌΔΙΙΥ τυτὶ ἔθ ἑοροῖθον. ΟΥ. Ῥ ο σίοτ᾽ 
Ῥίεῖξ., υπᾶρτ [Π6 ποχὰ). 11. ογιὶίβ Ψ ἈΪΟ ΔΒ δ ζδιτίεοῃοὰ ΖοσΊσοα. ἸΣ ΟἼΟΓοδϑ 88 ΖΟΥΘΓΏΟΥ. 18 1ΠὸΥ ἴπδί τ Ὁ 
ΜῈ Μ. 14 πραϊηδὲ. 16 (1,μ1΄. 1τοοἱ! ρ]εαδεα, ρἰαηϊν.) 16 (28. δ5. 98. σο., ““ ἐποη γ- ἴοι ; "" Π|Ι., " Τοτὲν."") ΟἿ. 
Υοσ. 86) 1] Νουοσίμεϊοδθ. ἴἷδ Δ} (111. δδ. 106., ἡμέρας καὶ εἰκοστῆς ̓  28. 44. ΤΊ. 74. 248. Οο. ΑἸ]ά., καὶ εἰκοστῆς ἥμ.) 
“ννν ΜϑοοδΌΘαΒ᾽ ΘΟΙΏΡΘΩΥ (080 οοπίδχὶ δοοδ 0 σρηυίσο ἐδ σοηδοσίηρ αἰτοῦ. ἘΏΘΥ ΓΟ ἷδ ὈΟῪ κυλτετιὶ, δἰ 7). 
19 ἸΏΔηΥ. Ὁ αἱ τῃδὲ ἐλεν τιοὲ ψἰἰ88]. 

γοσβ. 86-88. --- ΑΟΥ͂, : ΟΥΠοτα Πἰκουν 80 ἀδοθι ἀρ (προσαναβάντες) δος ἐλένι, τ᾽ 1166 ἐλ τόσο δυκίοα πὶ ἢ ἔμδῖι ἐδδὲ 
ὍΟΙΘ τ (ἐν τῷ περισπασμῷ. ΤΗΐκ πνοχὰ τη 68 (1) α τσλεείέπῳ γομπα (εἴ ῬοΟΙΥΌ., χ. 21, 8) ; (3) 4 λατίμε ομδς αἱέεν.- 
ἐἰον ϊειγαοίοα (ἰάενη, ᾿ἢ. 87, 9); Βσποο, ἐπ ἃ ΤΠ} Δ ΥῪ βοπκθ, α ἀέσεγείοβ. ΤΌΘ ἰάθθ ἤοτο ἰ8 τ[πδὲ τ 8110 ἐπ 6 αὐἰξθη τίου οὗἉ ἐδ 
ξαττίδου 88 ἀἰνοσχίϑά ὈΥ ἴ86 δἰἰδεὶς οὗ ὑπ ὑτνοπὲγ, (ἢ 6 ΟΥΘΙΒ τηδἀο0 δ δΑβδῸ]) αἰδϑν 6.6), Ὀυσπῖ. ἽΣ κί πα] ς 
(Ετ  σβοὴο δάορίε ἀνάπτοντες ἤτοι [11]. 28. 44. δῦ. 1]. ; ἐεχέ. γες., ἀνάψαντες) τοι (πυράς. Ηθτο, ΔΡΡΑΣΘΏΝΙΥ, ἴῃ ἴπ6 ἰθοῖ- 
ὨΐοδΙὶ βοπξο, ιηβέγαζςυγεΣ). 38 γρορίγνοί ἰπ. 38 ΟΒοΥΘβδα. 36 ψ0Ὰ. 35 οι (ἷ6 82 ἀοπο. 31 κιτοίποί, 
36. Δ]. Ψ9 ἀρῃθ 30 ζτοδῦ ἔὨΙΏΡΒ 70Γ. 
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Ομλρτεκ Χ. 

. ον. 1... ΟΥ, νῖὰ [Π6 Ῥγοβοηΐῦ βϑοϊΐοῃ (νση. 1--9) [ἔογθ, ὈῚ ργοοϊαϊπιεα (ςξ. ἷχ. 14), διιρροαίηρ (δδὲ ἰδ 
1 Μδοο, ἵν. 81-584. ΤῈ τϑοονοῦυ οὗ ὑΠ6 οἷϊν, 86- 
οοτάϊηρς ἴο νἱ δ. 81, 38, δὰ Δἰσοδυ ὕθοι οἰδοιοα 
Δ [00 ονὐθηῦ δΙγθϑαΥ Το Ὀγαϊοα.  Βαῦ 8. πονν 
ἀοϑοτίροα ἴΟΟΚ μ]8ςθ, ποῖ αἵ (ἢ ἀθδαῖ οὗ Λη- 
εἰοσ 8 ΕΡΙΡΏδΏΘδ, θαῦ ἴῃ 1[ὴ6 Ῥγθυΐοιιβ ΥΘΆΓ, πὰ 
ΟἿΣ ὈΟΟΙΚ [Δ Κ68 ὑπθπὶ ΠΡ ΠΕΤΘ, 88 ἰῦ του] Β66πι, 
ΒΙΤΊΡΙΥ ἔογ τἢθιοσ 8] ΓΘΆΒΟΠΒ. 

6Γ. 8. Βιυϊκίης δίοῃμθα δϑὔβδσωθ. [10 νοι ]ὰ 
Βαᾶνα Ὀθθὴ τοζαγαθαὰ ἃ8 βϑοῦῖ]ορθ ἴο ι.86 ΘΟΠΊΙΠΟΝ 
ἢτο ἴος [08 ῬΈΓΡΟΒΘ.Ό. [Ὁ ᾺΒ ΟἸΒΟΟΙΩΔΙΥ 880 
Διηοὴν ἴῃ 6 ατγθο 8 δηα ΕΟΠΊΔΏΒ, ἴο ΘΙ ΡΙΟΥ͂ ἴον βοῇ 
ῬΌΓΡΟΒΕΒ, οἴποΣ το Ῥχουσηῦ ἔγοιὴ δοίη οὔδοῦ δ]- 
[ΔΓ, ΟΥ ΒΌΟΝ 88 ΑΒ Ιηλ66 ὈΥ̓ ἔγϊοζίοη, οὐ Κα] 
ὈΥ 86 δι}. -- ΑΥ̓ΘΣ ὑο γϑᾶσθ. ΤῊΐδ 8 ἃ πιΐἷβ- 
18 6. (ΟΕ. 1 Μδος. ἰν. ὅ4.) [Ὁ ββουἹὰ Ὀ6 ὑῃσθθ 
ΘΔΓΒ. 

᾿ γον. 7. Βσδῆοβο (Α. ΄.), θύρσους. ΤΏ τηθ8ῃ- 
ἵῃρ ἰδ Ὠοῦ ο68γ. ΤΠΘΥ͂ 6ΓΘ, ῬσγοῦθὈΪΥ, τοῦδ οου- 
ογθὰ νἱτἢὶ Ἰοανθ8. ΟΥἷ. Φυἀ. χν. 12 ; Φοθδρῆ., 4π- 
{ἶΐφ., χιὶϊ!. 18, ἃ 5. ΤῊΪ8 σαβύοῃη νν88 οὗ σοι ρΡΑΓΆ- 
εἰν ον Ἰαῖο ἱηυτοάδποιίΐοη. ὙΠ διβίοιηεηξ οὗ Ρ]υ- 
Τδγοὴ (ὥγηιροβ., ἵν. 5), [8Βδῇ [6 Δ νν8 δ ὉΠ18 ἔθαηβι 
σΑΥτὶθαὰ βίανοα οονοσοὰ Ὑ}Ὲ ΝΥ δηα ργΑρθινίηθ 
Ἰοᾶνοβ, 838 (0 τέο κβ γθσγα δοσυβιομπιθά ἴο ἀο αἱ 
ἔραϑῖβ οὗ Βδοοδιι, ἰ8β τοοοϊνοα στ ψν6}]-ἰηϑεῖ θά 
Ἐ ἘΠ Εις τ: ὙΥΊ τοβρθοῦ ἴο ἴη6 Εϑαβῦ οὗ Τϑῦοσ- 
πδΟΙ68Β, ἰῃ σΌΠΕΙΔΙ, 566 1,ον. χυὶ!. 89--48., 
6.11. ΟτὨθ Ζυγδίδθ. Ἧδβ ἰβ {πι8 βρόκϑῃ οὗ 

ουΐ οὗ οοπΐομῃηρί. Τδ ΔΌΠΟΥ Γορσοβοηΐβ ΕἸ ραΙΟΣ 
ἤΘΓΘ 88 Δρροϊῃίηρ Πυγ 8188 ἴο [Π]5 ροβι το,  ΠΟΓΘδΒ 
ἢθ νγ8ἃ8 δῷ ὉΠὶβΒ [τὴ Ὀκπὲ αὶ ἢ ἃ. Οῇ χι 1; χἧ 
2: χίν. 2. Καὶ! νου]ὰ ὑγαηβίαῦθ ἀνέδειξεν, {6 γθ- 

γνᾺ8 ἀο0η6 ἴῃ [6 Πάπη6 οὗ ὑπ Κίῃρ δηὰ 16 ῥσοοΐδ- 
ΤῊ ΒΌΪΟἢ ῬΤΟΛΔΌΙΥ βίρηθᾶ ὉΥ πηι. Ηθ γχείεγβ ἴὸ 1 
Μᾶςοο. ΥἹ. 22, 28, 383, ποσθ δοῖβ οὗ θα 8] {πηροῦ- 
ὕλῃοῦ ΓΘ ἱπεραϊοα ἴο πίη!. ΤῊΘ σοργθβοῃθατίοη οὗ 
Οἷν ὈοΟΚ, Ὠονανον, πα ἘΠΡΑῖΟΓ δδοοπᾶάθα τἢ6 
ΚΠ ΓΟΩΟ δῦ ὑΠὶ8 Ὁ1Π|6, ὦ. 6., ἃῦ ὕΠ6 τἰπι6 οὗ [6 τὰὰσ 
οὔ {ΠῸ {δοννβ ἢ 0ΓΠ6 Γἀυ ΠΠΒ58}5, 18 8) Δ ΒΟὮ ΓΟΏΪ 51), 
6} ννου]Ἱὰ ὀχρίδϊη τΐβ ὈῪῚ ἴμ6 ΤΏΘΟΥΥ Ὁμαῇ ἢδ νῶδ 
τοραγ θα ὈΥ {16 «6ν)7}8 85 δοῦιιεϊ ϑονογοίρη, ἴῃ 180 
αὐὔβομποθ οὗ 8 ἔδῦπεσ ἴῃ Ἰεσγεῖα. Βυῖ ὑμδῦ 15 πὩ- 
ἸΚοὶγ. 

γον. 19θ.ὡ Το Ζαοομβθοαβ ΘΓ τηδητοηθα ἱπ, 
οἵογν βθθ, ἈΠ ΚΠΟΝΝΩ. 

γεν. 206.Ὀ 1180 ῬΘΥΒΟῺΒ τηρηϊοηθα 88 Ὀοϊηρ 
δῦους δ᾽τηοη, οἱ περὶ τὸν Σίμωνα, ἜΕΓΘ, ΔΡρΑΓΣΘΒΕΪν, 
δοηϊ6 οὗ ΠῚΒ πἰμῆοῦ ΟΠ ΘΓ. --- ον ᾿πουδοηὰ 
ἀσδοβββ. Α ἀγβομηδ Μ͵ὸ39 ΟΣ, δὲ ἤχϑι, αὔους 
πἰηοίφθη δα 8. ΠΑ] οδηΐβ; ὃπὲ ἰὴ ἴπΠ6 Νονν Τθδἕδ- 
τηθηΐ {1Π|68 788 ΟὨ]Υ Θ4 4] ἴο [86 ἀεπαγίις, νϑ] θὰ 
δῇ ἢέϊζθομ οϑηἕϑ. 

εν. 22Φ.. ὙΤὴθ τἀϑῖια] ΡΠ βηπιθηΐ ἔῸΣ ΓΥΘΆΒΟΣ 
ΒΟΘΙΏΒ ἴ0 ᾿ᾶνο Ὀ6ΘΠ ἐπα ργϑοπηηθηῖ (Χἰϊ!. 21}. 511], 
ἴΠ6 ἀρρτανδιθα αἰτοῦ πιβίβηοθβ οὗ ὉΠ6 ῥσϑβθηῦ οΆ86 
ΟΥ̓ΘΡ δοηὴθ ἄσρτθο οὗ 50 ΠΟ ΟῚ [0Γ [ἢ ΒΘΥΕΙΘ 
Ῥϑῃδ]ὺν ἱμπῆίοϊαά. 

γον. 4. Τιοίμβουβ. ΟἿ. γἱϊ!. 80. ---- ἘΓΟΣ56- 
ΤΌΘΩ ΟΟΙῺΘ ἕγοτῃ (γενομένους) ΑΒἷδα τοῦ ἃ ἴεν. 
ΤΊ ρᾶτὶ οὗ Αβὶβ γοίοσγθά ἴο πιιδὺ ὃὉ6 τῃδι συ ϊσὰ 
Ὀοϊοηρσθά, δὺ {μϊ8 ὑτ6, το [16 δεϊδυςίδη Κίπράοτχῃ, 
ἃ. ε., ὕρρον ᾿Αϑία, πὰ τόσο ῬδΥΠΟΌΪΑΥγ Μοάϊΐα, 
ΜΠ ςἢ 88 σίο ἢ ἱπ ΠΟΤΒΘΒ. 

Ὕοσ. 36. Αὐ [89 ζοοϊ οὗὨ [89 αἰνασ, Ἰἰξ., αὐ ἐλδ 



3 ΜΑΟΟΑΒΕΈΕΒ. δ97 

Αὐξβοω ἐπ γοηὶ 97 ἰλ6 αἰίἰαν. Τα ἰάθα οὗ σοτηΐης 
ὍΓῈ [6 8118 88 Ὀοίοχο 6 ἴδοο οὗ (ἀοὐ, 8 ὁοῃ- 

γογοα ὈΓ ἴΠ6 Οατοοῖ : ἐπὶ τὴν ἀπέναντι τοῦ θυσιασ- 
τηρίον. --- ΑΘ [50 Ιᾶνῃν ἀϑοϊδυϑθίῃ. Οἵ. ἴὉ86 ΧΧ. δὲ 
Ἐχ. χχὶ!. 22. 

γον. 29. Τηηῖο [89 ΘΏΘΣΩΥ. ΟἾΪΥ ἴο [8 ΘΏΘΙΩΥ 1 
ΤΩΝ τὴο ἀδεὶνε ΞΕ 1.6 κελ α ἡταθὰ ἱποοιπηιοαὶ 

πο, Ρ. 211 .): α εα ζῶν ἰλ6 αοδίγιιοίοπ ὁ 
(λε ἐποην ἢ Οτίπιπ ἑλιλα αὐγην ἔνθ δηρθῖβ » 
ΑΠα ΔΏΒΨΟΓΣΒ : “ Ῥόγμδρ8 ψἰτἢ τοίθγθησα ἴο ἴΠ6 ἢνθ 
Μδοοδῦεοδη Ὀγοίπογβ." -- ΑὩαὰ [86 ἔνο, οἱ δύο. 
ΤΠ τις] ἤθσθ 88 ρίνθῃ σὶβο ἴ0 8 πηυ]τπἀθ οὗ 
ἐον͵)δεοΐαγοθ. Απὰ ΨΥ ἅγα ἔνο ἴἢϊι|5 βἰ ρ]ο οὐ 1 
για νὰ 8 [6 βδϑῦνίοβ οὗ 6 τοτηβὶ πίη ἴῃτθο 
Οππιτῃ σου ]ὰ δίσκο ουἱ δύο, ἀπ τοδὰ ἐπ αγίϊοὶο 
Δ5 ἴΠς το αεἶνο. Βυῦ ΓΠἰ8 οι Ἱὰ τῆδῖκθ 8 Ὀυπρ] ες 
δοῃίθησθ. Ἐζ6}] νου] οὐδ ὕὈοϊη, δύο δπά οἱ, 88 
σογγριοηΒ. 1)6 Ῥ οῖϊο τοῖδὶηβ Ὀοΐ δηὰ ΓΆΠ8- 
Ἰαῦιβ : “ ο7 τοδοπι ἔοο ἰδ ἰδδ «εῖσα; απα (ἰλε οἱλεγ8) 
ἰοος Μαροσσαδαιιδ ἵπ ἰδεῖν πι δι." 

γεσ. 80. ὙΤλῸ ἐβυμάογ δυὰ ᾿ἰκ βίης νοὶ 

ΤΏΔΥ ἴᾶνο δοί! 8}}} δοοοιηρδηΐϊθα (Π6 Ὀδίι]6 νου]ὰ 
Ὀ6 ἃ βιιβηεϊοηῦ Ὀαδ8, ἰὼ [Π6 μδπα8 οὗ 8δη ἱπιδρὶπα- 
εἶνο, δὰ ῃοῦ ὕἤοο Βογ ΡΌ]ΟΌΒ, ἸΥΣΙΓΟΓ, ἔοτ [6 γθ- 
τιδίἷηρ ἱπογρ 0 ]6 ραγῦ οὗ [ἢ0 βίουυ οποογηΐηῃν; 
[6 ΔΡΡΘΆΓΒΒΟΘ οὗ Δῆρ618, [1 νν88 ἃ σοῃλπιοη ὑπ 
ΔΙΏΟΩρ ΟΟαοοκ ὙΥΐΟΥΒ [0 ΓΟρΡΓΟΒΘηῦ ἴπ6 ροᾶβ 88 
ἐΠΓΟΥΡΌΒΙΒΕ ἴοσ ποὶσ ἔδνουίῦθβ ἰὼ (6 ΠΟΌΓ οὗ Ὀδῦ» 
116. 

γεν. 82. Οα]θἃ Θάσασα. ΤῊΪβ 18 ποῦ {ἢ Οἱ 
ααξαγα, 88 ἔπ οοηύοχὺ ὈΙ ΔΙ ΏΪΥ δἤονν, Ὁ ΒΟΙΏΘ 
ἱπιρογίδηῦ ἔογίγοθβ, ὙΠθγο τ ΔΒ δβἰτδιρα 8 ἠοῖ 
σαΥΔΙ Υ πον. ΕΔ] ((σεϑολίολίε ἀ. Ῥοίκ. 1ς., 
ἰν. 409) νοιυ]ὰ ἰάοπ Υ ἰδ τι Αδβίογᾶ (ςξ, 1 Μδες. 
ν. 48), ψ τ]ὸ Οτη δὰ οὔδοσβ {ππκ τηδὲ ἴῃ 
ΓΙ ΟΥ Ὧ88. ἱπιοσο βδηροα [Π6 ΠπᾶΠη6 οὗ ὉΠ6 ἔΟΓΓΓΘΕΘ 
“]αζεν (1 Μδοο. νυ. 8), ψίἢ σαξαγα. --α ΟἸΘΘΣΘΘ8 
88 ἃ Ὀτοῦθο ν οὗ ΤΠηοΐπουβ. 8.66 νου. 837. 

γον. 8387. Ατὰ) κι]οά Τϊτοίμουβ. Ης ἈρΡΡΘΆΓΆ, 
ΠΟΥΟΥΟΣ, Ἰδαίου ἴῃ τῃ6 ΠἰΙβΌΟΥΥ (εἴ. χίὶϊ. 3), δπὰ 
ἤθποθ ἰΐ8 Βίαιθιηθηῦ τησϑῦ δ {4]536. --- ΑΡΟ]1ο- 
ῬΏΔΣδδ ἰβ ποῖ ΘΙδοῃθγθ τηϑιἰοποα. 

Φ 

ΟΠΑΡΤΕΚ ΧΙ. 

1. ΒυῚ δἴξδοσγα μηδ βδοτίύ ὑἴπηθ, 1, γ8188 (Π6 Κὶ ηρ᾽8 σιιδγαϊδη δηα γο]αίϊνθ, γἢ0 4180 τγ]88 
2 τϑρθῃηῖ, Ὀθὶῃρ' ΒΟΙΘ Υ ἀἰβρ᾽ αβθα δ ννμβαὶ δὰ ἰβίϑη ρ]δοβ, ραίμβοσθὰ δουΐ ΤΟΌΓΒΟΟΥΘ 

ὑβουδαπα ἱπίδηϊγυ " ψ 411 [Π6 Πογβθπιθη, ἃπα οϑπὶθ ὃ δραϊηϑύ [Π6 Ψ6νγ8, (Βἰ ἰκίησ (ο 
8 τοϑκα [16 ΟΥ̓ ἃ Βαδϊδίίου οὗ (ῃ6 ἀτϑοῖκβ," δηὰ (86 ὑθίῃρ!θ ἰαχαθ 6," 88 ὑμ6 τϑβὲ οὗ {116 
4 887} 68 ὃ οὗ τ[Π6 Βοαίμϑη, δῃά ἴο βοὺ {π6 μϊσὰ ρῥυϊθδίμοοα ἰὸ β816 ΘΥΘΥῪ γὙϑᾶγ, πού δἱ 4}} 

ΘΟὨϑΙ ἀθυΐηρσ ἴΠ6 ρονοσ οὗ ΘΟοά, Ὀυὲ ρα ρα ἃρ Ἷ ἢ ἀτξ ὕθῃ (μουβδηα8 οὗ ἐοοίτηθῃ, δῃὰ 
ὅ λὲς ἰμπουβαμάᾶβ οὗ μογβϑιηθῃ, δηἀ ἀτΐ8 ἸουΓΒοΟΓο δἰ θρῃδηΐβ. Απά δ ἱηνδαϑα Ζυάπ 8," πὰ 

ΑΥ̓ΘΟῪΤ ΠΘᾺΓΡ ἰοὸ Βοίμβυγα, τ οἷ τγ88 ἃ βίτοηρ ρΙδοθ," Ὀυῦ ἀϊδίϑην ἴγοσα θγαβα θα δρουὺΐ 
θ ἔνθ 3 Συ]οη ΚΒ ; 8πα ἢ Ἰα]ὰ βίθρο 12 υπίο 0. Απά ψβθὴ (89 Μδοσαρθα ἀπ ὑπο ὺ ἐμαὶ 

γΈΓῸ ὙΠ] ἢἰπὶ 12 Ποαγὰ ἐμαὶ ἢ6 θοδίορθα [}6 βιγοιρῇῃο δ, ὑπου, ἰορϑῦμον στ 15 (ἢ9 
ΡΘοΟρ] 6,15 σι Ἰαιηθηδίοη δημὰ ἴθαγ8 Ὀοβουρῃὺ ἴ[η6 μογὰ (μδύ 6 νου]ὰ βοπὰ ἃ σοοᾶ 

7 ΔρΡ6] ἴἤο ἀοϊῖνον 1βγαθ]. Απὰ πὸ Δίδοολρθθ μἰπλ8611 ἢγϑί βϑὶζϑα ᾿ἷβ γθάροῃβ δηά 
θχβογίθα (Π6 ΟΥ̓ ΓΒ δ ἐπα ΤΠ6Ὺ ψου]ὰ Ἰθοραγά {πϑηλβοῖνϑβ ἱορϑίμογ τυ πὶ (0 Π6]ρ 

8 (μεῖς Ὀγθίγθη ; δηᾷ 16 {Π6Υ πϑηΐύ ἔοσί ἢ ἰοροίθον δηά 1 τὶν ἃ ν Παρ ταὶ. Απά 
8ἃ8 ἐδεν ὝΘΙΘ ἴῃ 6 Γ6 5 αὖ 6 Γι βΆ } 6, {Π ΓΘ Δρρθοαγοα ἃ8 ὑμϑὶγ Ἰθϑάθ Οἢ6 οὰὰ ΠΟΥΒΘΌΔΟΚ 39 

9 ἴῃ ψμῖῦδ6 ο]οὐ πίη ρ, Ὀγδ Πα ἸΒῃϊησ τγθαροῃβ Ἦ οὗ ρο]ά. Απᾶ 3} [Π6 7 ργαΐϊβϑα ἐπ τηθγοϊ ἔα] 
Εοὰ 8]1 τορϑίμου, δμὰ ἰοοὶς μοατγῦ ; Ὀδὶπρ 53 ΓΘΔΑΥ ποῦ ΟἾΪΥ [0 ρίθγοθ [Πσουσὰ τηθη, θαΐ 

10 πιοβῦ βαναρθ Ὀθαβίβ, δῃᾺ τν8}]8 33 οὗ ἴγοῃ, δηὰ δάναποθα ἀροπ {μθλ ἴῃ Γϑάϊηθ88 [ῸΓ 
Ὀαύ1]6, εἷποθ [Π6ῪΥ πᾶ {118 35 ποῖροὺ ἴγοπχ ἤθάνθη, [86 [ογὰ δανίηρ θθθη 3 τηϑχζοὶ- 

11 ἐὰ] απο ὑμθ. Απά τιδκίηρ 35 ἃ. ὁμβαγρθ ἅροὴ ἐῤεὺγ Θῃθπιΐθβ 1116 1Ϊοη8, ἐμ  Ὺ βἰονν οὗ 
ἴΠθ πὰ Τ 6] θνθὴ ῥμῃουβαηα ἔοοίτθη,᾿ Ὁ ἀπα βἰχίθθη μυπαγρα ποσβϑῆλχθη, δηᾶ ρυΐ 4}} 9 (0 

12 ἢἰσμι. 5 Βΐ [86 πιοβὲ οὗ {μϑῖι δβοαρθᾶ νψουπᾶδα, δηᾶ νιν πουΐ δ Γπι8 ; 2 δηὰ 1 γβὶδβ 

ὕεται. 1, 2. --Ἴ ΑΟΥ. : Νοῖ Ἰοπρ αἴξοσ {π6... .. ὑτοίϑθοίος αῃὰ Ἵουεκίη.... 
ἴον ἴ86 ελέπρς ἰμδὶ γοσὸ ἄοπο. Απὰ πθη ἢο δὰ. 
4 ΘΘπεἰ]ο. 

δο ΑΥξαῖτα, ἰοοῖκ ΒΟΤῸ αἰ δΡΙΘΑΔΌΓΟ 
2 ογπίϑ ἰ ΔΏΙΓΥ (0 ὃὉθ ΒΌΡΡΙἰοὰ ἔγτοτα (6 οομῃίοχ). ὅς ὮΘ ΟΔΙη9. 

ον. 8-ὅ. ---δ ᾳ. Υ. : δηὰ ἐο τδῖο ἃ καΐῃ οὗ ἴδ ἔοῖυρῖὶθ. 6 οὗὨ {86 ΟἿΟΣ ομβδροὶθβ.0 Π[(πεφρενωμένος. ΨΌΪΚ., νπεπῖθ 
ὔπσπαιμε. ΤῊ 189 δοΐϊγο, ὑμο τοσὺ τηϑδῃ (0 παῖζε ισίϑε, ἰο γτιαῖζε ἐπαάετείαμά.) 8. βο Ὠθ οδπιο ἴο 1. 9 (ον. 
0 (ΤῊΣ ἴὁ 410. Βοίμδυσθ ἰαὺῪ δϑοιε ἐννθμῖν Ὠλΐϊ98 ἤτοι Φογυδαϊοια. Οοἀὰ. 11. 1086. Βδγτο σχοίνους, ἰπεϊοδὰ οὗ σταδίους, 
ὙΠΙΣῊ που] τοϑῖκο ἐμο ἀἰσύληοο δῦοαὲ τ κα ; δδ., δ00 ζαχίοηρε ; ὅ8υτ., 10,006 ζατίοημα. Οσίμητη διιρροθοβ (ἢδὺ ΒΟ 
Ῥλβο ἰδ τωφδῃϊ, οὐ ἐμ Ὀογάθσ οὗ 1ἀυπιδοα, πα  ἰὯ6 οσὰ πέντα ἰδ ῬΤΟΌΔΌΪΥ οοστυρί.) Δ. Ἰαίὰ βοσϑ βἰοζθ 

λιβεν). 

έεγα. 6, 7. - τ 1... 00: Νον θη ἐμ Υ ἐπδὲ γοτο τ ἢ Μ. 
πίοι ἔτοπι ἰδ βο] ἀΐθσβ.) 
δηά. 

ότι. 8-10. --- 15.Α, Υ΄ : οπιὼς ἔμοσο (αὐτόθι. ΤΏ καί αἴϊον δέ ἴδ οτοϊτἰοὰ ὉΥ ΠῚ. δδ. 62. 64. ΤΙ. 14. 98. 106. 17 χοϊαϊποὰ 
ἰδ ἰδ ἰο Ὁ τοχαγάϑὰ δὲ ὀροχοζοίίοδΊι. Οσίμητι του ἃ πᾶν ργοζοτσθὰ αὐτόθεν ἴον αὐτόθι). 10 Ῥοίοσο ᾿ δι οὉ) ὮΟΣΘ6- 
θδεκ οὔθ. 30 βῃδκίωρ λὶξ διιπουν. 81 ΤΏ θη. ἽΣ ποίη 0} [δὶ [ὮΘΥ ὌΘΓΘ. 35 (ο ἥρλι πὰ... . ψἰ παοϑδὲ 
νοὶ... δῃὰ ἴο ρίϑγοθ [ὩσΟῸ ΚὮ τγ8}}8. ἍΜ Τὰμε [ΠΟΥ τδιοῃοὰ [ογυνασὰ (0Υ προσῆγον, 111. 62. 64. 98. 106. Α1ὰ. 
ταρὰ προῆγον, ἩὙΠΙΘΟῊ τῶδ δάορίοἀὰ ὉΥ ἐπ Α. Ὑ'΄.) ἰπ ἐλ εὶς δστηουσ, πανί δ. 536 ἴοσ ἔμο [τὰ Μ82. 

οτο. 11, 12. -- ἘΑ͂Ι. : εἰνίης. 21 ογπῖϊς οὗ ἰδ. 396 γϑοΐπιεη (τοα υἱγοὰ ὈΥ [Π6 οοῃίοχὶ). 

ΜΝ (μὲ, εοπιρείδα 9. Δε4) δὅ1 χίρῃγ (οἱ πλείονοει .. .. 8150 ὑσέιᾷ πουμάσοὰ οδοαροὰ ποκοὰ. 

18. Ἠο]48, ΠΟΥ δηὰ αἰ. 14 (ὄχλοις, υδοὰ ἴῃ ἀϊδέίῃο- 
16 Το ΝΜ. ὨΓΓλΔ6}1 ὅτι οὗ αἰΐ ἰοοῖὶ τοδροημ, ὀχοτίίς [6 ΟὔΒΘΓ. 16 μ0. 1 ογιΐ!ς 

0 4}} ἰλ6 οἱλεγ. 



δ98 : ΤῊΕ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΑ. 

18 Ηΐμη86}} 4180 β6α 1 βῃδῃ)θί}]γ, ἀπ δβοαροα3 Απᾶδ 88 Β6 γγἃ8 ἃ τδη οὗ ππηᾶοῦ- 
Βίδ αηρσ,"6 οαϑίϊηρ ρ ἢ ΣῈ ΠΪπ]861} νγνῃδὲ 1088 Β6 Π8Δ4 Βδᾶ, πᾶ οοπβίἀϑυίηρ (παι (86 
Ἡδθγονγβ οουἹὰ ποῖ Ὀ6 ονογοοπηθ. Ὀθοδῦβα {Π6 ΑἸ]νηϊρ} γ  (ἀοὰ Ποϊροᾶ {πθῖὰ, ἢ6 

14 βϑηῦύ υηΐο ἑἐῤθηι, δα ρδγβυδαθα {ποτὰ ὑπαὶ ἢ σου]ᾶ ὃ ἄστθα ἴο 81} γΓθαβοη Δ Ὁ]6 δοη- 
αἰξίοπδ,) ἀπᾶ ρ»τοηιϊδεα {αὶ δθ σου] ρουβυδαθ (6 Κίπρ πδὲ ἦδ τηιιϑὺ ποοᾶβ θ᾿ ἃ 

1ὅ {τϊθηᾶ υπίο ἔμθ. ΑἈπᾶ τἢ6 Μδοολῦθθ 15 οομβαηίθα ἰο 8]} ὑπαὶ 1,γ81848 ἀοϑι γϑᾶ, δίῃ 
τα] οὗ 18 δΔἀνδηίαρθ ; 15. [07 41} {πὸ Μδοοδθθθ τψσγοίθ 5 ὑηΐο ΤΠ, γβῖδβ ΘΟΠΟΟΓ ἢ 

16 τἈΠπ0 96 νϑ, {πὸ Κίηρ' στα θα. ΕῸΓΣ ὉΠ ΓΘ 6 ΓΘ Ἰθύσβ τε θη ἀπίο (η6 “6078 ἔγοτι 
1,γ8188 ἴο {118 οϑθοί: 

17 1,γϑ5ϊ88 ὑπίο [Π6 ρ60ρ]6 5 οἵ {86 678 δοπά δι στοοπσ. Φοθη δηᾶ Αθθβββδίοιι,ὅ 
ὙΠῸ ὝΘΓΘ βϑηῦ ἔγοιῃ γου, 46] ἱνογθα η6 ὅἢ6 ρθη β βοῦθ6α,}7 δῃάὰ τϑδαθ τϑασδϑὶ 

18 ἴοῦ {π6 {πίηρσβ ἀοδισπδιθα {μογοὶη. 5 ὙΠογοίοσο τθδὺ ἐῤίποθ ΟΓΘ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ͂ ΓΟ- 
Ρογίβα 15 4180 ἴο {μ6 Κίῃρ, 1 αν τηδᾶθ {μϑῖὰ πον, Ὁ δηᾶ μ6 δίῃ στδηῦθα τμδὺ 

19 τνῶβ δα 551 }}]6. [Σ {πθπ γοὺ Ὁ}}}} ΚΡ γΟΌΓΒΕΙν ΘΒ Ἰογδ] 33 ἰο {Π6 βίδϊ, 1 νν}}} δῃ- 
20 ἀθᾶύῦοῦ μογθδίίοσ 4180 (0 Ὀ6 ἃ πθδῃβ “5 οὗ ροοά ἴο γου. Βυΐ οὗ (Π6 ραγίσυατ 1 

μᾶνθ ρίνθῃ ογάοσ ὈΟῚἢ ἴοὸ {Π686, δηα ἴΠ6 οὐδοῦ ὑπαὶ δαπιδ ἴΤΟΙ, τὰ 6, ἴο σοιασηθῃθ ᾿Ὁ 
21 σὴ γου. ΒΆΓΘ γὸ ν»γὰ}}. Τὴ Βυπαγρά δῃὰ εἱρῃῆὺῦ δῃὰ Του 16 γϑασ, {86 ἔοῸΓ δὰ 

ὑθη 60} ἄαψ οὗ ἐδ πιομίἢ ὨΟΒοΟΥ ἐμ 8. ἥ 
22 Αμαᾶπ τ Κιηρβ Ἰουῦον σϑὴ ἔδυ: 8 Κιίησ Αποομῦβ υπίο λὲς Ὀγοίθαν 1ωγ51848 
28 δοπαοιίἑ στοοίΐηρ. ποθ οὐγ ἔδῦπον ἀδραγίθα 9 ὑπο [Π6 ροᾶβ, ΟἿ Μ}7}}] 18, {π8ὲ ὉΠ 67 
24 {μαὺ ΔΓ6 ἰπ ΟἿ ΓΘΔΙ ΤῺ ἸηΔΥ δἰΐοπα ᾿ἀπαἰβιιγ θα ὑὸ ὑπ οἷν 5 τη αὔαϊγα. Ἡδνῖηρ Ποαγὰ 

{μαὺ (η6 96 ννὺ28 αἰάὰ ποῦ οομβθηῦ ἰὸ {86 οἄδηρσθ ἴο στϑοκ ουβίομῃβ »γοροβοαά ὉΥ οὐ 
ζαύμον, Ὀὰῦ σο586 ταίθοῦ ὑμαὶῦ οὐ τρϑηηοῦ οὗ ᾿ἰνίηρσ, δῃα τᾶκο γοαμπϑϑί, (Πδὲ τ 

25 οοποθαθ ἰο {μη {Π6ΙΡ Ουιύοτῃβ : ̓  ΠΟῪ ΟὟ τυ δῇ Ὀοδίηρ, {Ππᾶὺ 4180 Ὁῃ18 5 δου 5114} 
Ὀ6 δὖὺ δ γρϑί, ννϑ ὅδ᾽ ἢδνα ἀοιδγϊηθα τἢαὺ ὉΠ6 1 ὑθιωρ]6 ΤΩΔΥῪ ὈΘ τγοϑίογρα, 5. δηὰ ὅ5 εδ)αὶ 

26 ἐΐον το ΔῪ ᾿ἷνα δοοογάϊησ ο {πΠ6 συβίοπιβ οἵ {πὶ 1ΟΥ δι μοσβ. Τῆοὰ ψ 110 57 ἀο με ]} 
{πογϑίογα ἰο βοπᾶ υαπίο ὑμθῖη, 8πα στδηΐ ἑλϑηι ρθᾶσθ, ὑῃδὶ Κπονὶπρ ΟΌΓ ταϊπα,᾽3 {ΠΥ 
ΤΆΔΥ ὈοΐΝ 5 Ὀ6 οὗ γροοά οουγαᾶρθ," Δα ΟΟΟΌΡΥ ὑΠΘΠΊΒΘΙγ68 “1 ΘΠ ΟΣ ]]Υ Ἡ 1 116 πλδη- 
δϑειηθηΐ οὗ “2, ὉΠ6 1} οὐ αεῖγε. 

27 Απά!(δ6 Ἰοίίογ οὗ {πΠ6 Κἰπσ ἀπο {π6 παίϊοῃ οὐ ἐδδ υἱεισς ννϑβ δον 0815 ἸΏΔΉΠΘΓ: 
Κιηρ Απρϊοοδυβ δοπαοιί στοοίϊηρσ αηΐο [Π6 σομηο}} οὗ {86 96 νν8,"5 δῃὰ (80 γεβῖ οὗ (86 

28 ὅενγ8. 1 γα ἔδγο νγγυ6]}}, γγ8 ἤᾶνθ ΟἿΓ ἀββῖγθ; 84 “' νγθ γθ 8180 ΟΌΓΒΘΙν 8 “' ἴῃ σοοᾶ 
29 ἤρα]. Μβποϊϑυβ πηιδᾶθ Κπόονῃ “᾽ απο 8, ὑΠαὺ γοῸ ἀδβῖτθ νγὰβ 0 σϑίαση Βοιηο, 
80 δπᾶὰ ἴο ἴο!]ονν 48 γοῦν οὐ διιδίηοδ8. ὙΥ̓Βογϑίογθ που ὑπδὺ νν}}} ἀδραγὶ 9 5}}4}} ΠιΆΥΘ 
81 ρΡϑγῃβϑίοῃ δ 1}}} {86 {μι γ ΒΒ ἄαν οἵ Χαπιμίουβ, ἢ} [Π6 βϑουσὶίγ, {Ππαὺ [Π6 Ψ6}78 

Ὕοτα. 12, 18. ---ἴ ΑΥ̓͂. : πἰδο θᾶ αἰσαψ. 3 40 οδοδροὰ (ἰξ τοϊχῃς 6 τοπάἀοχϑά, “' φκοδροὰ ὈῪ δδιπιθῖη δὶρῶς ".. 
8 Ὑο. 4 (Μογθ Ἰ᾿ἰδ., “δὰ ἢθ τγ88 0 100].᾽}} δ ρηιὶϊίβ ἋΡ. 6 ({ξ., τσεγε μπεοπρφμεταβίε.) Τ (πάντα δνναμένου. 
Οοαά. 111. 106. οαΐο (9 ζοττῃθσ.) 

ψογ. 14. ---8.Ὰ. Υ.: ἐλεηὶ ἴο. ὃ (σνλλύσεσθαι ἐπὶ πᾶσι τοῖς δικαίοις ; 111. 62. θ4. 74. 938. 106. Οο. ΑἸὰ., συλλύεσθαει, 

προς τυδῦ Ὁ6 τοϑὰ, [ ἔπεισε οὗ (86 δοτηχοοῃ ἰοχὺ ἰδ δἀορίοα. Α ἔονν σοάά,., 19. θ2. 64. 98., τὶ δι ΑἸὰ., μαγὸ ἐμ ἱπιρετί.) 
ὅπειθε, ν»πϊο Οτίπιπι ἡγοῦ] σοοοΐγο. ΟΥ̓. ζο]ονίης ποῖθ.) 19 ΤῊΟ τεοῖ ἰαχὶ, καὶ διότι καὶ τὸν βασιλέα πείσειν φίλον 

αὐτοῖς ἀναγκάζειν γενέσθαι, 'Β ποῖ οἸεδτ. Θτίπιπι νοι] ὰ οἰἕμος δίσίκο οὐὔΐ πείσειν, οΣ ἰπδοσὶ 8 καί Ὀοΐογο φίλον, ἱακίπᾳ καὶ 
διότι ἴον καὶ ὅτι. 1 φῬχοΐος, ν δ ὙΥΔὮ] δηὰ Κοὶ!, ἕο ἰδίκο καὶ διότε ἰπῃ 9 δϑῆδο οἵ καὶ ἵνα εἰδῶσι, διότι (ΞΞ ὅτι) δηὰ τεπάεξ 

88 ΤΟ]]οτνβ (εἴ. ΔΗ] 5 Οἰαυῖδ, ὍΠΟΥ ἀναγκάζω): " διὰ δα 0, 88 Ῥχοοῦ ἰδὲ πὸ ψουἹὰ νῖ 8180 [0 ᾿κίπρ ΟΥ̓Σ ἰ0 

ἐβθῖη, ΒΒ ΠΟῪ 8ΙΤΟΔΑΥ βοοκίηρ ἔο τῶοτο Ὠΐτη ἴο ότι ἃ ὕσοη ἀδΐρ πιὰ ἐπ 6πὶ..) Τὸ οὈ͵οσ οι ἐὸ ἐπί8 ἰῃπζογρτεϊδθου ἰδ 

τοδὰο ὈΥ ασίπιπι ὑπαὶ 1ὑ ποοσϑαβίτδῖοβ ἔμ ἰπίσοαποϊίου οὗ ἔπ ὀχ ΣΒΏΘΟυΒ ποράβ, “ΠΟῪ δἰγοδαν." Βυΐ τἈΗἷδ ἐπβουρσλὶ ὧδ, 
ἐπ δεῖ, σοῃ δίτιϑὰ ἐμ 86 ἰμδτι. ῥτοδ., 89 Ὀοίηρ ἴῃ ἀἰϊδιϊποἰοι ἴο ἴΠ6 Τ ἴυτο ἱπδπι., πείσειν. 

γογα. 15-117. -τ-Ἴ ΑΟΥῚ : Τῆοδη Μ΄. 12 ΘΑΓΟΙῸ] οὗ (829 εογήπιον κοοὰ. 18 δηὰ τἢδίλοονοσ (11{., αΣ γπάῆν (Ἀἰἱπρὲ αὲ 

Μ. ντοῖϑ (τλοσο 1|ἰ., 46] τουϑὰ οὐὸσ ἴο ἴ.. ρου ἢ τυτί εἶπ χο 7). 16. χτδληςοὰ ἐξ. 15 (Βοσὸ τῷ πλήθει.) 15. Αρκδίοῃ. 
11 (ΟἹ. ὥσν»ι.) 18. ῬΟΓΪΟΣΣΔΏηΟΘΟ οἵὗ ἴῃ οσοηϊδηίδ ᾿Ποτοοῖ. 

ψοσβ. 18-21. --τ 9.0. γ΄: ελέπγε (ὅσα) ΒΟΘΥΟΣ Ῥ6ΣΘ πιϑοῖ [0 Ὀ6 χοροσίθα. Ὁ ἀδοϊαχοὰ ἑλεσι. ἔ5Γ[1 8 ΣΘ.ὉΘὮ 88 σαἱρῆὶ Ὁ6. 

ἊΣ ([1|,, τοεὶ! ἀἰδροϑβεαά.) 35. ΠΟΤΟΑΥ͂ΕΣ 815ὸ ὙΠ1 Θμ ἀσλΎΟΌΣ..... . (παραίτιος ΞΞ ὀσὶπρ ἐπ ρματί τὰς οαπι50). Ἅ. γοῦ ῦ 

ξοοὰ (ὑμῖν ἰβ οπιϊἐἰοὰ ὉΥ 111. 28. 44. 6].). 25 (διαλεχθῆναι, ἵγεαί.) Ἅ (ογΥ.... ὑνΘΏΪ (866 Οὐ.) 
γον. 22, 22. --- ΑΟΥ.: Νοῦν. 325 ρου(δίηθα 680 ἩΓΟΓᾺΒ (οἵ. γος. 16, διὰ ἰχ. 13). 30 .6 ἰσαπε]αίοά. 80 Ἀΐτο 

αὐἱοῦγ, τα ἐοσγν ὁΠ6 ΤῊΔῪ αἰἰαπὰ ὍΡοΩ ἢἷδ. 
ΨογΒ. 24-28. ---δι Αἰ ΚΟ: ͵ἴο υπαοτείαπὰ αδὸ.... νου] ποῖ δοηδοηξ ἴο ΟΜ ζαίδμποσ, ἴοὸσ ἴο Ὅθ Ὁτοῦρι ὑπο ἐμ οὔ» 

ἴοπι οὗ [π6 Θοπε]ο5, πὲ δὰ σδίμοῦ Κορ... ζοσ ἐδ9 δίς σα86 (επί. γεο., καὶ διὰ τοῦτο ἀξιοῦντας. ΤΙ ΣΡΟΣΘ 
βίσι κοβ οὐϊ 8}1 θὰϊ ἔδο 1αβὲ ᾿νογὰ, ἐὴθ βαπιθ 7411 ἰπ τηοδὺ οὗ ἐμ Μ88.} (ΒΟΥ σϑαυΐσο οὐ ως ὑμδῖ ἐσέ δῃουϊὰ κυθον ἔμσιι ἴο 

1ῖνο δέϊοσ ἐμοὶ οὐσῃ αν (τὰ νόμιμα. Ἐτὶ Ζ80 86 βέτί Κοα ουἱν αὐτῶν αἴτος (π6 ἰδίϊοσς ποσὰ. [1{ ἰδ γαίης ἰὼ 1Π|. 28. 44. δᾶ. 
Δ1.). 81 ἩΒοτζγοίογο ΟἿΣ σρϊπὰ ἰδ, ὑμ δύ ἐπ ΐβ. 88 ἴῃ, 84 δηὰ νο. 88 (0 τοϑίοσθ ἔδοιῃ ὑποὶσ ἰθταρ]6. ξ6 ογπῖ 

διά, 81] δῇ). 88. ΘῈ ΠΟΥ ΔΙῸ οοτἢοὰ οὗ ΟΣ ταἰπὰ (προαΐρεσιν ΞΞ ΡΊΤΡΟΞΕ, τε εέγεπεε). 80 ογηῖίς ὈοΙ͂Β, 
40 οοτηζοτί. 41 ΘΥΘῪ 20 (διαγίνωνται. 423 ΒΌουΙϊ (πρὸς . . .. ἀντίληψιν). 

Ὕροτα. 217-81. -- 5.Α. Υ. : ογτὶα οὗ ([Π9 ὕθγ5. 646 ογπέίξ διὰ. ἠδ οπιΐδ ΟἼΤΡΟΙΥΟΘ. 46 ἀφοϊατοὰ. 41 (6.0 νειν.) 
ὦ (γίνεσθαι πρόσ) ὉΦ (καταπορενομένοις. Οἵ. Οοηι.) 89 ξαῖο οοῃπάυοί. 



9 ΜΑΟΟΘΑΒΕΕΞ. δ99 

ΤΏΔΥ 86 {Π6Ὶ οὐη ἔοοα 3 δηὰ 1ϑνν8, 88 Ὀδθίοσθ, δῃᾶ {πδὺ ὃ ποθ οὗ ἰΠ6ῃ) ἴῃ ΔΏΥ͂ 
82 νψῖδβθ ὁ 8}1}8}} Ὀ6 τηο]ββίβα ἴον ἐῤλίπφϑβ Ἰρῃόγαηῦ]γ ἄομθ. Απᾶ δ 1 Βανθ 4150 βϑιιύ Μϑιῃ- 
88 εἸδι8, ὑμδὲ ἢ Τὰδὺ 86 ΌΓ6 ὁ γοῦ. ΕἌΓΟ γ9 Μ}6}}. [ἃ {π6 Βυπαγοα ΤΟΥ δια οἰραία 

γοϑῦ, απα 6 Πἧίοαθπίῃ ἄαν οἱ ἐδλδ πιοηίλ ΑΒ υΒ. 
84 Απαΐ (86 Βοχηδῃβ 4180 βθηὺ ὑπίο (Ποπτ ἃ Ἰδον σοπίδί πίη {Π686 ψΟΓαΒ : υΐη- 

(08 ἢ Μοηηλυ8, απᾶὰ Τίιι8 ΜΔ] 15," Δ ΑΒ οσΒ οὗ Ὁ86 Πλοτηδη8, δε στο ηρ 
8ὅ υπῖο {86 ρφοο0ρ]6 35 οὗ [6 ὅονσβ. ΟὈὐμποοτγηΐηρ {πᾶ νγΒ]οἢ 11 ΠΤ γϑῖδβ (Π6 Κἰηρ᾽Β γα ]δ- 
86 ἰνο 15 βδίἢ σγαηίθα γου,} 5 γχ 4180 οοηβθηῦ 0 1.35 Βυϊΐ ψ δὲ δ 6 Ἰυάροα 5ῃου]ὰ ᾿δ 

6 Το ἔθυγϑα (ο {π6 Κίηρ, δέίδσ γοι αν δαν βϑα {πο θοῦ, βεπα ομθ ἔογ  ν ἢ, ὑΠμαὺ 79 
87 τοδὺ βϑὺ ἰὕ ἴουῦ 88 1Ὁ 18 βιπρ' ὑονγαγὰβ γου,} ΟΥ̓ γγθ ἅγ σοΐῃρ ὁ το Απιοοῃ. ΤΏΉΘΓθ- 

ἴοτϑ βϑῃᾷ ϑοῖλθ ἢ βροϑά, ὑΠδῦ γγ8 ΠΊΔῪ 8180 3 πον δῦ 18 γοὰΓ τηϊπᾶ. ἘΆΓΘΤΕ]]. 
88 [πῃ 186 Ὁ Βυπαγρά ΟΣ δηά οἱρθι γοᾶγ, {π6 Πἐύθθηί ἀαν οἵ ἐδδ πιορμίδ ΧΑ οαΒ. 

γα;. 8]. --ςἋἈ5ὦἈαἰΡ΄. : 4πα ἰδ Ζ. 5881}. 8. ζίμα 07 τιοϑὶβ (δαπανήματα ΞΞ ἐχρεμπαϊίμτεξ, Ἰ6ΤΘ, ἴοΣ 1οοα). δ οηιῖία 
ἴδδι. 4 ΔΗΥ͂ ΠΑΉΝΕΙ 07 ̓ τΆΥ8. 

Ψεχα. 82.-83. --ὐ ἃ. Υ.: οπιίία Απά, 9 οοϊηζοσί. 1 οπιΐε Αὐπὰ. 8 (Κόιντος.) 9 (866 Οργι. ῬἘτ᾿ Σϑο ἢ 9 
δορί Μάνιος ἔγοιῃ [11]. 28. δδ. 62. 8]. : Μαιος͵ 44. 74. 248. ΟΙά 1,Δι., Μαπίέμδ; ὅγτ., Ομέπέμς επί διλίμς Μαπὶμδ.) 
10 (τὸ τῷ δήμῳ.) 1. ῬΒδίβοουο. 15 ρομδίῃ. 12 οπιΐβ γοῦ. 16 ἐλεγειοί ἐλ... , ΤῸ Ὑ6]] ρ]οδδοά. 
15 ἰομελὲπε ΒῸΘὮ ἐλίη 8 88. 16 το. 117 ἄροϊδο δε ἰὺ 156 οοπυθηΐθηξ ἴοσ γου (Π|. 106., ἡμῖν, 1. 6.., 26 ἰδ νου] ὍΘ οὺΐ 
ἀυγ). 18 ποῖ κοίηφ. 19 ον δο.0. Ὁ Τὶ Ὠυπάγοά δηὰ οἰμκμὶ δηὰ ἴοσίγν (οζ. ΤΟΣ. 83). 

ΟἬΑΡΤΕΚ ΧΙ. 

γεσ. 1. Οὐ [0 αἰ ἤογθποθβ Ὀθίνγθθῃ [ἢ ἰ8 80- ἰ ροτίοὦ ὈΥ ἴ106 ΜΒ8., ον ομὸ (19.) σίνίηρ [00 
σοὺ δηα ἴθ ΡΔΓΑ]16] ἴω 1 Μδασι., οἴ. Οὐπι. οἡ Ὁ8ὸ  Ιοτη) κορινϑίου!: 8111, ὃ σδπποῖ ψν6}}] 6 σΟΥΤΘΟΙΙ 
Ἰατῦετ ὈΟΟΚ (ἷν. 26-35), ἐπα τῃς 7πέγοα. ἴο [6 ᾿γθβ- νυ θη. [0 8. ἴπ6 ροηϊίνο οὗ Ζεύς, Ἰοίΐηθα ν"ἱϊ 
θη Ο6. [10 τὴηὴῶν Ὀ6 δβιιρροβοά [δῦ 8016 ἜΝ κορίνθιος. ΤΏἬὮΡΓΣΘ 18 ΠΟ στοιμπᾶ Ζοτ τ λἤϊην ἵτ, ΜῈ 
τοϊατηρ ἴο τῃ6 Βοοοπα οκλιμρδίρηῃ οὗ [,γ8ϊ88 ἤδνθ] δ. ἢ] δ Βηοῦ, [ἢ ἤδηθ οὗ ἃ ατοοὶς πηοῃῦϊ). 848 {ΠῸΓΘ 
Ὀθοη ΠΟΙΘ ὑγϑηϑίουσοἃ τὸ ἴθ ἤγθϊ, οὐ. τἰιαὶ [Π6] 88 πὸ δύο. ασϑοὸκ τπομ. Τῆο ΟΙὰ 1,δΔιΐ, ἔο]- 
ΒΔ 6 ΟΔΙΏΡΑΙΡ 15 ἀΘβουὶ θὰ πῃ Ὀοῦ ὈοΟΚΒ8, Ὀιΐ ἀΓο  Ἰονθαὰ Ὀγ [ᾳ1Π 6 Γ δηὰ οὔδογϑ, Ββοθπὶβ ἴ0 ἢδνα γοϑδὰ 
ἀεγνοα ἔτοπι αἰΠεσθηῦ δηὰ ἀἰνοσρθηῦ δ ΠΟΥ Ε168,] Διοσκοῦρος οἵ Διόσκορος (Ὠϊοβοοτῖ), ψ μἰςἢ,, ἰῃ ἐμοῦ, 
80 ὑπδῦ τΠ6 νυν οὗ 3 Μδος. ποιὰ ἰξ ἴο ὃὉθ ἃ α1-] τγᾶϑ τπ86 Ὠδλιηδ οὗ ἃ Οτθίδῃ τοηζῃ. Βαῦ ἱἰτ18 ἀοιι δῦ 

 ζογθηῦ 5601168 οὗ ονεπῦβ πο γοθ τηθϑῃῦ. ἔ.} ὙΠΟΌΠΟΥ δυο ἢ ἃ νοσὰ ψοῦὰ ἢανὸ ἔουπαά ρ͵866 
γεν. ῶ. Το οἱΐγ. Φαγυβδ] ΘΠ), ἴπ ἃ ᾿ΘΙΙῈΓ γι θη Ὀγ 8 ϑυτίαη, οβρθοΐα!γ, θη 
γον. 3. ΤῺΘ ἴθσαρὶθ ἴᾶχϑῦ]6θ. Τῃο ΓΘπιρ]6᾽ ἰς 18 ποιϊςθὰ τηδὺ βοιηθνῆδὲ ἰδίου (νοσβ. 33, 88) 

δά θθθὴ ὨΣΌΠοσΐο ρῥγον θὰ ἔου, ἴῃ βοιλθ οὗ [8 6χ- ἰδ Μεσδάοηίϑη πδῖλθ ον ἴἢ6 6» 180} τομὴ ΝΊ- 
868, ὈΥ̓ ἀοηδίίοῃβ ἔτοπη [06 ϑδυγίδῃ ΓΌ]0Γ5. [βλη 8 γίνη, πδι]Θ Υ, «Χαπίιλίουδ. ἨἩθηςο, ἰδ ἰδ 
ἴοι 1 Μϑδος. χ. 25-45, ον νυ οΥ, γῆθγο 1)θιηθ-} ργοῦαδὶα, ἐπαῦ [Π6 τϑδάϊηρ οὗ 6 ΟΙὰ 1,κἴη 18 

ἰγΐα8 1. ΘΟΙΘΓ ῥχομλἶβο8 [μδὺ οογίδίη γοοϑὶρῦβ οὗ 106 | ΕΙΠΆΡΙΥ οοη͵θούισο, ἀπά τῆι βοὴ ΜαἼοἀοπίδη 
ΒΆΙΩΘ 8ΠἈ]} Ὀθ {ΠΘγοΔίτοΣ ἔγθο ἔγοπι ἰαχαιϊοη, νγνὸ  τηοπὺ 8 πηθδηῦ. 10 88 δὴ οτήάου οὗ ϑδ6]θῦοιιβ 
ἰπίονγ τὰ ὉΠῚ8 δα ποῦ Ὀδθὴ γον ουα]γ 6 οΆ56. ΝΙορΑαῦοτ ἵπδῦ [Π6 ἢδηι68 οὗ ἴη0 Μεοθαοῃΐδῃ τηοῃΐ 8. ὦ 
ΚρῚ] ὉΠ ΠΚ8 10 ρΣοΌΔὉ]6 ὑμᾶὺ δας δχοπηριίοη ἀδιοά  Βῃου]ὰ 6 Θιμρ]ογθά ἴῃ ϑυσία, δῃὰ Φοόβορῆμπβ 8150 
ἔτοτῃ 86 ρέδοθ τὶ Απύοομυϑβ Υ', Εαραῖοσ. ΟἿ, [ πηϑοβ υ80 οὗ [ῃδπὶ|. 78 πιδγ δοσθρῦ, [βοσθέοτθ, 
1 Μδος. νἱ. 58 8.8 ΤΟΑΒΟΏΔΟΪν οοτιδίπ, δι οἰ Ζ μα (Νονϑι 060) 

γοσ. 4. ἘΟΌΣΒΟΟΣΘ ΘΙθρβδηῖθβ. Νοίμίηρ 5) οὐ δ υβέγμβ (ΜΆΥΟὮ) 15. τηϑϑηῖ, ἀπὰ (πθ οογγιρίϊος 
δβαϊὰ οὗ οἰθριδηῦδ ἴῃ [86 ρᾶγα}1]61 βδοοουηῖ οὗ 1 ἄγοόϑὲ ὑὨγοιι ρ ἢ 8 σΟΡΥ ἰδ, ΟΥ̓ ἃ. τη ϊδία Κα οὗ [Π6 ἩΤΙΓΟΓ 
Μδος., δηὰ τ6 ὨΌΠΙΌΘΥ, ἱῃ ΔΗΥ͂ 6886, ἰδ 87 ἴ00] πἰπη86]ξ., ἼὙΠ6 5. γγλς ὑγαπβίδῦθβ ἤθτα ὉῪ ΤΊ βγὶ σοΥ- 
ἱσῇ. γοβρουάϊης ἴο ἴΠ6 ΜεδοἼοοσάοηΐδῃ Ζ) ει. 

ε΄. 5. Βοίΐδμδυγσβ. ΟἿὮ Οὐπι., δὲ 1 Μίδος. ἱν. ΟΣ. 22. Ὅπίο (8.8) Ὀχούδοσ, ἱ. 6., τοίαίυε. 
ΟἿ. νοτβ. 1, 88. 

γεν. 6. Βιχσουμοϊᾶβ. ΤῊΘ ῥ] 18] ἰβ υδϑοὰ Ὁ6-.] γον. 28. Απιίοοδυβ ΕΡίρἤδΠ68 δ᾽] ονγθά ἢἰπ18618 
8080 ἷῃ ἰαγίπρ εἶορα ἴο Βοῦμβυσα μ6 Βῃονοᾶ ἢ] ὕο Ὀ6 σἈ]}]6ἀ ροὰ ομ ἴδ οοἴῃβ οὗ ἢ 8 σϑϑίιη, δηὰ ἷς 
Ἰηἰθηϊίου οὗ διείμοκῖηρ ΟΥΠΟΡ ἔογτ βθὰ Ρ]ΆΟ68. -- 18 ποῦ μ] }Κοὶγ πᾶς ἢΐ8 βοὴ σου σοργϑβθηῖ ἢϊπὶ 
αοοὰ 856], ἱ. 6., ΠΕΓ6 Δ 8ηρθὶ ἴον ῥχοϊθοϊίοῃ. [ ἤθσο 88 ΘὨ]ΟΥ Ωρ ἃ γθ 8] Δροιῃθοβίβ. ατίτηπι, μουν- 
ΤῊ δάὐθοιίνο 18 ποῦ ἴὸ ὃ6 τεραγάθα ἃ5 δηυυποιίο [ νον, τη κθ τμδῦ ΟὨ]Ὺ ἃ Πίρθοῦ ογάθυ οὗ Ὀδίηρ ἰβ 
ἴο ῥἑαά. Οἱ. χν. 28 δὰ Τοῦ. ν. 21]. τηθλπῖ, 8ηἀ [Πδὺ ΠΟ Χ6Ὰ] ΔρΟΙΠΘΟΒΙ8 18 ἱπιοπαθά. 
ΟΣ. 7. ὙὝΏΘτο [πο ον 8}. ἈΓΙΩΥ γ88, δῦ [Π6] ει. 24. Μετάθεσις -- (1) ἰγαηϑίαιίο, (2) πιμία- 
Ὦπι6 ΓΠΑΥ͂ γτϑορίνθαὰ [ἢ Ὡθνθ οὗ [6 δἰΐβϑοκ ΟἹ] ἐἔΐο. [Ὁ 888 [ἢ Ἰδιῖου ππϑδηΐηρ ὮΘΓΘ. 
Βοίῃβυτα, ἰδ ἰ8. ποῦ 881}. Ι ον. 25. ΤῊ σομο] βίοῃ ῬγΟΡΟΥΙΥ͂ ὈΘρῚΏΒ ὙΠ 

γον. 17. Ροιυϊιίοι βυρεοσίοὰ.. 10 ἰ8 ποῦ ϑϑῪ [6 ΨΟσαϑβ, “ Ἧ͵Ὑὸ ΠαΥΘ ἀϑιοππα πθὰ,» δηὰ ποῖ νἱ ἢ 
ἴο υπάἀεογβίαπα νγῆδὺ ἰ8 τηθϑηῦ ἤΘΓΟ ΕΥ̓ ὕπ6 ψοτὰ ὕπο Ὀορίμηίπς οὗ τι 8 γθῦβα 88 ἱπ ἴῃ Α. Υ. -- Α1δὸ 
χρηματισμόν. ῬΥΟὈΌΔΟΪΙΥ, ΠΟΎΟΥΟΣ, ἰδ γγὰα8 [Ὧ6 ἀοο- ὑμιὶα Ὡδίύΐου, 48 Ὑ6]] 48 οὔ 1 ϑιϊοῃδ ᾿168 οὗὨ [ἢ 9 
Ὁμθηῦ ἰὼ ὙΒϊοῦ [6 ὅθνβ δὰ νυϊζῖθη ἀοόνη [Π16 ᾿ ΣΘΔ] πὶ. 
ῬΓΟΡΟΒΆΙΒ [ΟΥ ῥθΆ.6 πιδὰθ ὈΥ̓͂ ἔγπῖλθ. Βαΐ Γἢ6 οὐ" ογρ. ῶ9. ϑῃοϊδῦδ. ῬυΟΌΔΟΪ ὕῃθ ὈΘσβοὰ 
θεῖ ἴῃ βοπάϊπρ ἴο ἴπ6 ΨΦ6}Β ἃ ἙΟΡΥ͂ οὗ ὑποὶγ ον ᾿ταλάθ ἰρῃ ρῥγίεβὲ ὈὉῪ Απιίοοδυθ Ερίρῃμδηθ. ΟΕ, 
δή άγοββ ἴο ἴπ6 Κίην ἰβ ποῖ οἶθαγ. Ἐδ1] υπάογβιαηὰβ ἱν. 28; νυ. 15. --- ΤῸ σούυσῃ Ὠοχηθ, κατελθόντας, 
ὈΥ ὑπογεγραμμένον ἴπθ ϑαυδοτίριίοη οὗ τπ6 765 ὦ, 6., σὸ ἀοννπ ἔγοια Φογαβαίθπι ἱπῖο ἔπ νϑγίομβ ἀΐ8- 
ῬθΟμ]6 ἴο ἐποὶς οὐπ ἀοσαπιοηῦ ; ατίασα, ὑμδὺ ἰδ ὑτσῖθ ἤθσο τοῖν ΠΟοηλθ8 γοῦθ βἰτιϑῦθὰ. 
ΤΩΘΖΏΒ, ΤΑΙ ΠΟ, διιδ)οϊποα, ἃ8 δι ἷχ. 25. γογ. 806.ὡ Χαρϊμίουβ. [Ιζ νὰ8 το βἰχίῃ Μα- 

ον, 231. Ηυμπάτοάα οἰφδὺ διὰ ζοσγυϑίμβ. 8. Ο.] οδἀοοΐδη τποηίῃ, οογτοθροπάϊηρ ἴο ὕπο “θυ ἴδ 
166. --- ἱοσοοσίτίυδ. ΤῸ ποχὰ ἰ8. γ6}} βαρ-} Νίβαπ δὰ οὐσ Αρτῖὶ, ΓΠΘ πᾶπιθβ οὗ δ ΟὔΒΟΓ 
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Μδοθάοῃίδη Το μ(ἢ8 ἰἱπ ΟΥΘΙ Ψ6ΓῸ : Ασίθυηἰβί 8, 
Παβῖαβ, Ῥῃθπιαβ, ουΒ, Θοτρίεοαβ, Ηγροσθοσο- 
ἴδ5, Ὠῖυ8, ΑΡΕ]]υβ, Αὐυάγπειϑ, Ῥδυίτιδ, 1)γ8- 
Ὀπ8.. ὙΠΕΥῈ 88 ἃ Μδοδάοῃΐίμῃ ΟΠ ὙΘΔΥ δηὰ 
8 ΒΌΠΟΥΘΑΙ. Βυῦ 6 ΠδπηοΒ οὗ ἴΠ6 ΜαρἼρθαοηΐδῃ 
ΤΩΟΏ ΓΒ ΘΙ ΒΟΠΊΘΙΪ 65 866, 88, ἔογ ἰπηδίδησο, ὈῪ 
ϑΟΒΟΡὨΏΒ, δ ΠΡΙΥ ἴο ἰηάϊοαίθ ΓΠ6 ςογγεβροῃάϊη 
δον αἢ πποηῦῃ8. ΟἿ. “πεΐᾳ., 111..10, 8 5; δΒεἰϊ. Ψκα., 
νυ. 3,8}, ἀηὰ ΓΟΙΊΔΓΚΒ ἴῃ ἢ ἄγον Β Διειίεξί, Ζεῖϊ- 
σεδολιολίε, “ Βεϊιγᾶρο 1. 

γεν. 81. (ΤΒίη 86) ἰβυοσδη!ν ἄοτοθ, τῶν ἢγ- 
νοημένων. ΟἿ. τομηαγκβ δ 1 Επ4. νἱϊ. 74, δηὰ 
Οοῖρκα ἴῃ διμα. μι σι, 1849, Ρ. 0655 ἔ. ΟὙΘΤΊΟΡ 
(1.ε“., 8. Ὁ.) Β8Υ5: “ΤῊς ἀγνοοῦντες ΘΟ ΓΟΓΑΪὨΡῚΥ ΔΥῸ 
ὕπο66 ἍΠ0 δ8Γ6 ἈΠῸ ΘΓ [Π6 ροῦνοὺ οὗ βίη, δπὰ ὉΠ υ ἔρυτο 
δ'ἢ; ΡΕΥΠΔΡΒ, ἀραϊηδὶ Κπον]θάρο δηα μ01}}; Ὀαϊ ΔΓΘ 
Ῥδβδίνὶυ βα δ)θοὺῦ ὕο ἰζ,. ... ΤΟΙΟΥΒ ἴο [Πο86 Ψ ὮΟΒΘ 
δοίδβ ΔΥῸ ποῦ [6 Γ68}]0 οὗ ργονΐουβ σοῃδοίοιβ [δοῦρ ἢν 
(εξ. Εοπι. νἱΐ. 7; νυἱῖϊϊ. 18), 80 τᾶῦ {πον οοπάποῖ 
οδηηοῦ Ὀ6 σΣοραγαθα 88 ἀδ]  θοσαῖθ δηὰ ἱῃθηι μα] 
ΟΡΡοβι ἴοι. . .. 1πουρὴ ἴῃ σομδθαπθηοθ οὗ [ἢ6 
ἱπιθγροβι τοι οὗ ἴΠ6 ἰανν, ἴθ ἢᾺ8 ὈΘοοΙη6 παράβασις, 
ἃ. 6., ἱηνοϊνοβ ρα]. - Ὁ 15. ἀουθ θα], μονγονου, 
ὙνΠΘΊΠΟΥ ὑΠ6 ψοΓγὰ ἰβ ἴο 6 ὑχαῃδὶαἴθα ἴῃ {Πΐ8 Ὀ4| αν 
106 ΓᾺ} ΒΘΏΒΟ ἴῃ ὕ6 ραββαρθ Ὀοΐογθ πβ. [Ὁ υοι]Ἱὰ 
ΒΟΟΙ ΤἈΪΠΘΙ ἴο Ὦδγθ [ἢθ Β0η86 οἵ ΟΥ̓́ΒΏΒ68, ἴῃ ρ6ῃ- 
ΘΙΆ]. Βαῦ, ἰἔ 8ο, ἰῦ 8 δὴ ἰπίογθϑίίηρ ἕδος 88 ὈΘΔ.- 
ἵπρ' ου ἴΠε αιιοδίίοῃ οὗ [86 δομητῆοη υΥἱονν οὗ δίῃ μ6] ἃ 
αὐ {118 {{Π|6. ᾿ 

νεῖ. 84. Θυΐϊηῖυκ Μοσωσηΐυβ. [11 18 ποῦ οἰθαν 
ἔτγοπι ΟΥΠΟΙ ΘΠ οΥ [68 Ὁπαῦ ΓΘ ΓΘ ΤΟΙ͂Ο ΔῺΥ ΔΙῚ ΆΒ- 
ΒΑΟΟΥΒ οὗ {Πἰβ Πδ6 ἱπ Αβία δὲ [δῦ ὕἶϊπηθ. “6 
ὨΒΙΏΘΒ ἈΓῸ Ο,͵ΘΒΌΥ νγὶθα, Πούνονοσ, ἰὼ ὑπ αἰ ἴ6τ- 
Θηΐ οοὐΐοοβ ἀπ νουβίομβ. 8.66 7 χί. δίοίεϑ. ΟἿθ 
οὗ [06 ἀπ ΠΑΒΗΒΑΌΟΤΕ, βοηῖ ἔγοπι ἤοιηα ἴὸ Απύϊοο 8 
ἘΡΙῬΏδηΘ6Β, 1υ8ὺ Ὀδέογο ἢΐ8 οδιηραῖσῃ ἴμτο {Π6 Θαϑῖ- 
ΘΓ ῥιουΐποοβ, γὰ8 οα]Ἱοὰ αηίιδ ϑεγσίιβ, δῃὰ 
Οὐΐπεπιὶ ΠῚ ΚΒ ἰδ ροβαὶὉ]9 [αὶ ἢΐ8 πᾶπηθ ἢδ8 ἤοτΘ 
ῬΘΘῃ τηδᾶθ υϑὲ οὗ. (ἕ, Ῥοϊγῦ. χχχὶ. 9,6; 12,9 ἢ, 
ΗϊϊΣὶζ, μοννενοῦ, ΟΥ̓ ἃ ΠΟῪ διγϑηροιηθηῦ οὗ ἀδύββ 
((Οεβοἠϊολίε, Ρ. 413), Βα ἴο ΒΟΥ τὺ [η6 (μέη- 
ἐυι58 ἀπά Οὐπυίρίια οὗ Ῥο]γὺ. χχχὶ. 18, τ τηοδηΐ. 
Ἡς κδγ8 : “ΑἾβο, ἰδῖοσ 86}}} Θευϊηῖιβ 8. 8θηΐ ΟὮ 8} 
ΔΙΩὈΆβθασθ (ΡΟΪΥΌ., ΧΧΧΙ. 14); ἰδ ἰδ 6  οπὶ 68 
πλιϑὺ Γοχαγὰ 88. ΟἿἹἿΣ Ομ πίι8 δῆοπιπιΐμα; δια 8 
οΟἸἸ]οαριθ νγὰ8 οδ]]οὰ 71{ι δήαπίϊιδ τες (Οἰαπείδειιϑ. 
Αἴδοῦ ΕΠΙΘΥ ν᾿ τὸ ὑπσουρἢ ἰπ Ερτρῦ, ὑπ Υ τγανο θα 
οννν ἔυΓΟΙ ἴο 5γτία." Βιι Ετίσζεομῃα (ϑεμθη- 
6} Δδιὸδ. 1,.α., ἀτῖ. “ Μδηΐυβ ᾽᾽) διυσοοββί Πν σοη- 
1688 {18 νυἱϑυν, ποῦ ΟὨΪΥ οὨ ἴδ στοιηὰ (ἢδὺ ᾿ϊαῖοτ- 
ἶς8] ἀδίθβ δύθ ὑπογοΥ πηξαϊτῖν τηδηὶρυ!αῦοα, θα 
ὉΠδῖ, οα [Π6 δα ποτ οὗ Ῥο]ν θῖι.5, αυ 9 οἴποῦ ρϑῦ- 
ΒΟΠΒ ὝΕΓΟ 86ηἴ 88 8 ὈΑΘΒΔΟΟΣΒ 0 ῬΙΟΪΘΙΏΥ Ῥῇνε. 
οοη, ὕμδη ὕΠο86 βαρροδββὰ ὈΥ Ηἰϊἱχὶρ', παπιο ιν, ΤΊ 
ΖΤογσμαίις δὰ Οπειι8 λογία. ὥϑῖμπσθ ὑπθ Ἰοιῦον 
ἴῃ ΟΥ̓ΠΟΥ Τοϑρδοῖβ 18 Ορθῇ ἴὸ ζτᾶνϑ διβρίοϊοη, 88 ἔοτ 
ἰἸηδίδῃςο, ἰπ ὑἢ6 ἔδοῦ ἴπδι ἰτϊΒ ἀδίθθ αγὸ δοοογεΐϊηρ 
ἴο ἴ6 Θοίδυςίδῃ οὐ, ἱπβίθδα οὗ δοοογάϊηρ ἴο (οη- 
ΒΌΪΑΙΘβ, ἃ8 88 081.1.8] τὶ ἢ ἴῃ6 ἘΟΙΊΔΠη8, δηαὰ ἴΠδί 
ἴς 8 ἀφιοα εὐ 86 βαῖηθ {6 νεῖ Γῃ6 ῬγθνίουΝ 
Ἰοῖζοσ ἔτοτα ὕὉἢ9 Κίηρ, [8 ἀδα ρρογίθα βίαιθιιθη 8 
ἴῃ [26 Ργδβοηῦ ἱῃβίδῃοθ σαπηοῦ ὃδ δοοορίθα νῖτῃ 
ΔῺΥ στολῦ ἀορτοθ οὗ οομἤάδθηςθ. ὙΉΘΥ 8Γ6, ἰῃ 4}} 
ῬΓΟΌΔΟΙ ΟΥ̓, 8: πὴ 016 ἐδ ὈΓΙοδτΟ 18. 

νου. 86. βδόπιδὸ σ3ΘΏΘΓΆΙ ΣΘΙΏΔΓΚΒ Οὐ [Π6 ζοΥοβο- 
ἵπρ᾽ ἰο 618 ου]ὰ βοϑῖὰ ἴο Ὀ6 ἀειηδῃάθα. ὙΒοΙγ 
ὉΠΏΔΌΙΓΑΙ Ἰπχίδροβί του δηὰ Βιπ]ΑΥ  οὗὨ Ζόγα ἰδ 
ἢγοὶ οὗ 4}} ποιίοθαθϊθ. ὙΏΘΙΟ ΔΓΘ, ΠΠΟΥΘΟΥ͂ΘΓ, ἃ 
ΠΌΤΟΥ οὗ βἰῃρ]θ διυβρίοϊοιιβ οἰτοιτηβύϑῃοοβ, Κὸ 
[86 ΓΟΡΓΟΒΘΏΛΔΓΟΙ ΟὗὨ ΥΟΓΒ6Θ 17, 24, τὺ [ἢ 96 008 
αἴλοτ βὰς ἢ δὴ ΟΥΟΥ ΠΟΙ πιΐηρ Υἱούοῦυῦ ὈΓΆΥ ΤῸΣ 
Ῥόδοθ, δῃὰ ἐπδὺ [Π6 ὕδιηρὶθ 18 βρόκθὴ οὗ ἃ8 σὸ- 
τυγηθα ἴο [10 ὅθννϑ ὙΠΘ ἰδ δὰ ποῦ Ὀθθὰ ἴδκθϑη 

ἔτοιη ἵπθθ. ΤΤΏοθῈ Σοργοβθηϊδιομβ, ὨΟΎΓΘΥΘΓ, 
τσ] Ὅ6 ΘΧΡΙ]Δί πο 48. Ὀθϊηρ 8]] ον 8 Ὁ]0 ΟΧ δ ῬΕΈΓἃ- 
τἴομδ, ἄμ6 ἴὸ [0 αϊρ]οτηδῦς ἔοστα οὗ ἴμ6 ἀοου- 
τηθηῖβ, Βαῖ ἴ80 Ἰοίύοτθ σοπίδίη, Ὀεδία 68, ροϑβίτῖνα 
Ἑοη ΓΔ ἰοϊοηΒ ἢπὰ δῖ θαϑοὰ οὐ δαρροδίουβ 
ΚπονῺ, ἴῃ ΠΘΥΔΙῺ ΤΟΒροοῖθ, ἴο Ὀ6 8166. ΕῸΓ ἰῃ- 
Βἴδηοο, ἔτοπι Υοσ, 29 ἰΐ της Ὁ6 ἰηξεγσϑα ὑπαὶ Ἐἢ9 
Φθ8 ῬΈΕΙ ἱπιρτβϑοηθα ἴῃ ΦοΓδΑ]6) δπηὰ τηϊδὶ 
ἢδγθ ΡῬϑυτηϊββίοη, δὰ 1ἢ6 δβϑϑαγδησο οὗ α βαίϑ οοη- 
ἀποῦ Ὀοίογο ὑΠοῪ οουἱά νϑηΐαγο ἔοσῃ. Βυῖ δὸ 
ςΟΣΐη ἴο γϑῖβ. 1ϊ, 12, [86 δΥμῚΥ οὗ Γγϑῖαβ δδὰ 
Ὀ6ΘῺ αυἱΐα ονθυτ σον, δῃαὰ ἤθηοα [Π6 Ἴετν ἔτοϑ 
ἴο βῸ ΨΠΘΓΘ {ΠΟΥ ρ᾽εαβδθά. Αρϑίῃ, {16 Κίηρ ἰδ δὰρ- 
Ροϑεᾶ (χὶ. 86; χὶΐ. 1) ἴο αν ὕδθθῃ ἴῃ Απίίοσῃ 
ἀυγίηρ ὑὴ6 περουιυϊοηϑ ἔοῦ ρεᾶοθ. Βιυξ ον 1μ 6 
οουὰ ἢθ ᾿πβίϑι Οἡ ΒΓ ἢ ἃ ἔοο ἱΒἢ ῥσον δῖοι ἴῃ ἢ8 
ἸΘΟΘΥ 848 ἴπαι βἔιθοη ἀδγ5 σσϑοθ Βῃου)]ὰ ὃὉ6 4]]ονοᾶ 
ἴο ἴη6 Φονγβ ἴῃ ΨΦογυβαίθη ἴ0 χοῦ ἴο Ὁποῖσ γι ρθο- 
εἶνθ ΠΟΙΊ68, ἱ. 6., ἤἔοθῃ ἀδγ8 ἔσο ὅπ 151} οὗ 
ΧΕΙ ουΒ, τ Π6 ἢ 10 νου] γοαυ ΓΘ ΠΟΑΓΙΥ ἢἢς ντῦο]6 
οὗ {πὶ 6 ἴο οοιῃηπμπηϊοδίθ ὕπ6 ἕδος ἴο ὕδοπιῖ 
Βυΐῦ 81}}} γτοδίον ἀπο {168 Δ Γῖ56 ἔγομι ἴΠ6 εἰγοῦπι- 
Βίαᾶποθ ἴδδὺ Πυγεῖδβ 8 ὮΟΤΘ ΣΟργοβθοηϊθα 838. εθοϊς- 
ἸῺν ἴο τηϑκο ρϑδοθ ἱπητηοαϊδύθ Υ Αὕζον Ὠἷβ ἀοΐοαὶ, 
ὙὙἢἾ16 δοοοτάϊην ἰο 1 Μδος. ἱν. 85, ἴ οπὶν διϊηγη- 
Ἰαἴθ8 ὮΪπὶ τὸ 580}}} συϑδίῖίοσς οἴοτι" ἴο βυράας ἴ}6 
ὅονϑ. Ἅπδῦ [Π6 βΒ8)0 ΑΙ ρδίρη 18 ἴῃ ὈΟΓῊ (5.568 
Γοΐουσθα Ὁ ἈΡΡΘΔΙΒ ἔσοπι ἴῃ6 ἀδίθα ρίνθη ἰη 1 
Μδος. δῃὰ ἰῇ τἰγθὸ οὗ ἴΠ6 ῦοτο Ἰοὔιουθ. ϑόυηθ, 
88 Βογίποδυ, 06 Υοῖία, δπὰ 61], ᾿πβῖϑδα οἵ 860- 
ἱὴν μὑτοπηὰ ἴῃ }}18 [0Γ διιἐροοϊίηρ [86 σ, ΘΠ ΘΠ 6853 
οὗ γὉη6 ἰοῦ υβ ὉΠπῸΘῚ σΟ ΒΙ ἀθγβι ο, ΓΟΡΆΓα ἰῦ ΓΑΓΠΟΥ 
ἈΒ ΡΟΣ οὗ 116 88π|6, βίποθ ἱῦὺ ψουἹὰ πϑίι ΓΑ! Υ 
ἤδνο ὈΘ66Ὼ ἴΠ6 δἷπὶι οὗ ἃ [δ ὈγοΔΙΟΓ ἴὸ 8 Κα ἴθ ἵν Ὸ 
ΔΟΘΟΟΌΠΙΒ ΘΟΥΓΕΒΡΟΠ 8.8 ΟἸΟΒΟΙΥ 88 Ροδβϑῖ]6. ΤῊΪ8 
ἈΓσυμηθηῦ τηλΎ, ἱπαθϑά, Ὀ6 Βοηγχείἐπιθ8 ὑξοὰ νΊΓἢ 
ποοά οἴξεςῖ, Ὀαὺ ποῖ ποῦ ὑ6 Ὀτοβδβϑα ἴοο {ξγ, βίποθ 
ὍΠ6 τπιοίΐνα δα ἀπορά, ΔΙ Ποῦ ἢ ἃ εὔγοηρν οης, πλῖσιξ 
ΘΒΜΙΎ 06 ΟΥ̓ΘΓΟΟΙηΘ Ὦν Οἴδογς Βανηρ ὑἢΠοὶ μα νὶδ ἴῃ 
ἃ ἴον οὗ ἱπάδροιάθηςθ δηὰ οὔρια! γυ. ΤΊ680 
ΟΥἑΟσβ ταδί πίϑῖ Γμαῦ 016 Ργθέθηῦ παγτατν 6 σΟΪδῖο8 
ἴο ὉΠ6 δεοοπαῖ σλπλρμαῖμη οὗ Πωγδἷδβ, νυ ἰ ἢ, ἴῃ τῆθ 
ἸδίῖοΣ οὗ ἀαῦθε (τ 6.8. 20, 838, 38) δηὰ {Π16 ἈΣΤΔῺ 
τιθοῦ οὗ πιϑιογίαὶ, ἢ Πδ8 βοοπηϑα ἴο σοπίοι πα πιὰ 
πὸ ἤτϑι. ἀασίμπιμα, πονγανου, ᾿088}} οἱεοςῖβ ἴὸ τ 8 
νον ὉΠὰῦ τ ἀο65 ποῦ πιϑοῦ (ἴ6 ἀθιμαπδβ οὗ τ} 
6386. ΗΪ5 βεοοπά οσδαιρδίκξη Ὠὐγοΐαβ ἀπά θγίοοκ ἰῃ 
ςοππθοίοη στῇ 6 Κίπρ, 0 δοσομρδηὶεα Πἰπιὶ 
ἴπ Ὁ,  Π11]6 ἀυτίηρ [Π6 περνοτ αι οὯΒ ἴογ ρόδο Απεὶ- 
Θουβ Εἰ ραῖοῦ 88 ποῖ δὶ Διηθοςον, Ὀὰΐ αὖ 1809 
πολἀαυδτίογ οὗ [86 ϑγγίδη σαῖρ ὑεΐοσο “96 1π|88- 
Ἰεῦ. Μόσθουοσ, Βα ρροβίῃρ, Ἀ8 γγὸ πηυδῖ, ἴῃς 1Π,Υ2- 
'ἰὰ8 σομα υσθα τἴῃ6 ΠΟΙΡΟΓΠΙΔΌΟΠΒ Τοΐουσθα ἴο, 848 
τοργοβοηΐδιῖνο οὗ πὸ Κίωρ, ὨΪ8 'ναγὰ, νι ἢν βιιουἹά 
6 ποθ ἴο ἰδὺ ἴη8 τηδῖῖου ὈΘΌσα [Π6 ἸαΓΤΘΡ ἔογ Ηἰδ 
ἈΡΡΓΟνΑΙ, ΟΥ ηδΔῦ ὈΓΟΡΤΙΟΙΥ 88 ἴποτὲ ἴῃ ἢ ΗΘ 
ΜῺ8 δὖ ὑ}18. (ἰτπη0 (150 οὗ τἴῇ6 ϑο]θιοίη ΘΓ) ποῖ 
ΙΏΟΤΘ ἴποι ἤθη Ὑ6 818 οὗ δᾶῶθ. Βυϊ {1}}8 εἰτεοτπτηβίδησο 
ἀοθβ ποὶ β66πὶ ἴο ἢδνθ οςοιιγγθὰ ὕω ἴῃς τ τὶζον οὗ 
[Π6 βοοοῃὰ οὗ πε δῦονα Ἰϑίῖοσα. ΕἸ ΘΓ, 186 δὶ 
οὗ {Π|686 ΕΓ 678 ΒΟΥ ἃ ΟἸΘ ἃ ΔηΔΟ ΓΟ ΐβτη ἱῃ ΓΕΡΓΘ- 
ΒΟΒΙς ἴη6 ΒΟΠΊΒΠΒ 88 ΓΟΙΓΘΑΡΟΠαΙηρ ὙΠ [80 
68 ἴῃ 0Π6 1481} γολγ οὗ τὴ6 ϑοϊοθςίδι) γα, ὙΡΕῺ, 
δοοοταϊηρ ἴο 1 Μδϑδος. υἱῖϊ. 1 δ, 117 ΘΕ., τὉπ6 δοχιυλδίη- 
[806 δῃα ρο] ἶσ4] σοππθοιΐοῃ οὗ [6 «6 τ σι ἢ 
Ποπιθ ἀϊὰ ποῦ Ὀθρΐῃ 0}0}} [6 ΥΘΑΓ 15] οὗ ὑμπαῦ 6σα. 
Οὐ πο80 δηά βδ᾽ δι ρτουπᾶδ, τοδὶ ὑποϊβερὰ 

οΥοἷο8 τηαϊηϊαὶπ ὑπαᾶῦ ὉΠ6 αὔονθ ἰοιΐζεσβ σὰ ποῖ 
σοααΐπο. Οτίταπι, ψνἱτἢ Ὑ ἐσηϑάογί, 15. 80]0 ἴο 8ὲ0 
ΟἾΪΥ ἰμ ὕπο ΓὨϊτὰ Ἰοιίον {(νεγβ. 29 δηὰ 80) ἃ σόγῃηι οὗ 
Ὠἰδιουῖολὶ ταῦ. ἩονΖίο]ὰ (Οἐδολίολίεθ, 1. 2359), 
ἀϑέριιαβ οὰ φυΐϊθ πηΐθηδθ]ο στουμίβ, [ἢ6 σοπαΐπο- 
Ὠθ88 Οὗ ὕὉ80 ἢτγδι ἸΘΌΤΕΣ, τ᾿ ἰ16 δἀμλϊηρ [Ὧ6 ὑδὺγ 
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εὐἰξίοη οὗ τῃ6 οἴπμοτθ. Ηἱχὶρ {(Οσεβολίολίο, Ρ. 412) ἀδῖθ, δ ἰῦ σοῃσουΠΒ [Π6 ΥΘᾺΣ οὗ ὑπ 880 ὕνο ]οῦ- 
Τοραγὰθ 4}}1 τΠ6 ]υΐΓ6 5, ἐχοθρίϊηρ Ὁπᾶὺ ἔτοτῃ 186 16Γ8, 8 ΨΤΟΩρ;, μανΐπρ' Ὀ6ΘῺ ΑἸϊογοα ἔγοτα 150 ὈΥ̓ 
Κίῃν ἴο Γγϑῖβα, 18 σϑπυΐπο, ΚεΙϊ, νὴ ἢ ἢἷ8 μι 6}}-  Φ ἀδόῃ, οὐὁ ὃν ἴΠπ σου ρ! ον οὗ [86 ψοσκ, ἡ πο δηθὰ 
Κποτσῃ σου δβογνα ΐβπι, δοοθρῖβ 8]} [16 ἸΘτῦθτθ, τὶ θἢ- [τῇ᾽ὸ Ὀτίπρ ἴσ ἰμῦο ΒΑΣΙ ΟΩΥ ἩΣ ἷ8 Βαρροδίτἰοι ὑπαῦ 
ουῦ Θχοορύίοῃ, 88 του 816 ἃπά Ὠἰδίοσίο. ὉΠῸ} [Π6 ρεδοο ἴοοκ ρ͵δοθ ἈΡΘΥ [86 Βτβὺ οδιηραῖρτι οὗ 
ΠΗΒΌΘΟΟΒΒΓΙ] σδτηραῖρη οὗ Ὠγϑ148, Πο ΓΘ τοΐοσγοὰ ἴο, 1 γ81825. ΟΥΠΟΓ τυρὶ ρΥ ΟὈ] ΘΟ ΟἢΒ δρϑιηϑὺ [ἢ 6 
δοοογάϊηρ ἴο Ὠΐπι, 88 ἢΐ8 βϑοοηάᾶ (εζ. 1 Μδος. νἱ. [ σοηυΐπθηθαθ οὐ [86 ἰοῖῦθτβ, Κ 611} βΒθκβ ἴὸ ῬΔΓΤΥ͂ 
42-62). δᾶσθ 88 τη866 ἴῃ [6 γϑδϑὺ 160 οὗ [8:6 δ τῇ8 ρΌΠΕΓΑΙ δδϑουϊίου ὑπδὺ ΠΟΥ σϑϑὺ οἡ τα ΐϑα:- 
ϑεϊθαοίδη οτα. 111ὲῈ ἔουγ Ἰοίϊογα γοῖθγ ἴο {115 ἀογβιδιαΐηρδ, ἀπά τὴ ἱπραϊαίίουη οΟὗὨ ΠῚ Ώρβ8 ἴο 
Ῥεδοθ. πο ἤγβι ὕνο ὈθΙοηρ τορχϑῦποῦ, ἤθησα [Π6] [ΠΟΙ τ Γγουρὴ ἃ ὈοιῖοΣ Κηον]εᾶρθ οὗ ὑμοὶγ 
ΒΘΟΟΠα 5 τ πουῦ ἄλῖ6. ΤῊ Κίηρ᾽Β Ἰϑου ἷβ τὸ θ6] αἷπιὶ ἀπὰ πιθδιΐηρ, σου ἃ Ὀ6 Τουπὰ ὕο ὑ6 στοππά- 
Τοζαγαθα 88 8 “ ΒοΙ]αμα " ἴ0 ἴδπαῦ οὗ γεῖαβ ' ΤῊΘ 1686. 

ΟΒαάρτεπ ΧΙἧ. 

1. ΑνΝῃῇΡ ἢ ψἘθῃ (686 ἰγοαίΐθβ δα Ὀθθῃ οοπο]υᾶοά,3 1, γεῖδθ ἀοραγίθα ὃ πο (86 Κίηρ, 
2 ψἘ110 4 [ῃ9 ὅοννβ σϑηΐ ὃ δρουΐ ἐλεὶγ ὨυΒραμάσγ. Βαῖ οὗ [Π6 φζΘΠΘΓΑΪΒ οὗ [6 ὅ ΒΘΥΘΓᾺΪ 

ΡΪδοθβ, ΤΙ οίμθυβ, δῃᾶ ΑΡρο]]οπίμβ {Π6 δοη οὗ ϑηπεοῦβ, δπα Ὀαβιθβ, ΗἸΘΓΟΏ τ, ἷ 
δα Θοιόρμοι, δηὰ ἴῃ δααϊ οι ἰο " ἰμθι ΝΊΟΔΠΟΥ 186 σόνθγθοῦ οὗ Οὐργυβ, βυβογοα 

8 (δϑὰ ποῦ ἰο Ὁθ αυϊοὶ,.90 δπὰ |ἷνγθ ἴῃ ρϑθδοθ.0. Τὰ6 ἱμηβοἰίαπίβ 11 οὗ ΦορΡΡ6 4180 ἀϊά 
ΒΌΟΝ 8Π ὉΠΡΌΑΙΥ ἀδδά : ἰΠ6Υ ρῥγαγϑᾶ (86 6 νγβ ὑπαὶ ἀνγοὶῦ διηοηρ ἴμθ πὰ [0 Θά γΚ Ἶ2 
τῖῦ ἐῤοὺγ τεῖγοθ ἀπ οὨ]άγθ ἴῃ 15 [89 Ὀοδίβ το (ΠΟῪ Βαᾶ ἰπ τϑϑαϊΐηθ88,}} 88 

4 Κμουρὴ πὸ 11} ζϑϑὶ]ἱπρ οχἰβίθα δρϑϊπδῦ (6 ηλ,18 θὰῦ ἃ8. πουρ 1Ὁ ΓΘ δοοοσαϊηρ ἰο 
[Π6 Θοτμπιοῃ ΟΓαΐπδηοθ οὗ [Π6 ΟἸΥ ; δπὰ [86 0, Ὀθοδαβθ [Π6Υ νοῦ ]ά, 1ξ ροββί 16, 11ν9 
ἴῃ Ρ6806, 8πα δβυβρθοίθα ποίπίησ, δοοορίοα.}5 Τακίηρ πθιὰ ουἱ “ἴ ἱπίο {86 ἅθ6ρ, ἴΠ6ΥῪ 

ὅ ἀτοννποα {μϑῖῃ, ἴθ γ6 Ὀδὶπρ' πού 1688 δὴ ὕγχο Βυπάγοα.8 Βαΐ δυάδβ ου ποαγίηρ οὗ 
1Π6 “5 ΟΥΙΘΙΥ ἄοπθ υὑπίο ἀΐβ οΘοπηίγγτηθη, τηβᾶθ ἰῦὺ Κηονγη ἴο 9. ΓπΠ086 ἐμαὶ τνϑτὸ ἢ 

6 Βίμι, 8πᾶ 3, σ4]}Π1πρ προ Οοα (86 τρῃύδουβ υᾶρα, 6 νγϑηῦ δραίηβί [86 “5 χηυγά το ΓΒ 
οὐ λὲς Ὀγθίμγθη ; ἃπά ἢθ ὁ Ὀυγηΐ ἴῃ6 ἤάνθη ὈΥ̓͂ Πρ, πα βϑὲ 86 Ὀοβϑίβ οἢ Ηγβ, 

7 ΜἘ116 3 ὙΛΠ086 ὑπαὶ ἤδα {ἐπι Π6Ρ ἢ βεν. Απᾶ βίηοθ [86 ρΐδοθ ὁ νγὰβ βδαΐ ἀρ, ἢΘ 
8 ψϑηῦ ΑΎΑΥ, ἡ Ἰηοπαϊηρ' (0 τοί γη δπὰ 2 τοοῦ ουῦ 41} ἔῃθπὶ οὗ (86 οἰζγ οὗ θορρβθ. Βαϊ 

Βανίηρ “5 Πραγὰ {πΠδὺ (86 Φατμῃὶῖθ8 880 9 τοῦθ ταϊηαθᾶ ἴἰο ἀο ἴῃ [6.6 Β8πιθ0 ὃ ἸΔΠΠΘΡ 
9 υπῖο ἴΠ6 9601 ὑπαὺ ἀνθ] διμοπρ ἐῤόηι, ἢ6 16]] 51. Ὃροη ὑπὸ Φαπληϊῖ68 4180 ὈῪ πἰρῃί, 
84 βαὺ ἤσϑ (0 ὅ3 (ὴ9 βανθὰ ἱορϑίμον στ ὅ8 [86 ὭΑΥΥ, 80 ὑΠαὺ {π6 ἸΙσμῦ οὗἩ (116 Ηγθ γγ88 
866} δύ “6 ΓΏ8616 πὶ ὕγσο Βυπάγοα δηὰ ΤΟΥ {Ὸγ] ΟΠ ρΒ ΟΗ͂, 

10. Βυῖ ψβθὴ ἐδεν Βα ροὴῃθ δ ΔΥΤΑΥ ἴσγοτῃ ἰἤθηοΘ πἷπθ ἔ]Οπσθ ΟἹ {ΠΕ ῚΡ ἸΔΓΟὶ 
ϑρεϊηϑι 5 ΤΙποίδοιιβ, πΠῸ ἴον (ἤδη ἔνθ ἐβουβαπα τηθῃ οἡ ἴοοί δ᾽ δηὰ ἔνθ ἢυπάγοα 

11 Βογβϑηχθῃ οὗ ὑμ6 Αὐδθΐϑῃβ βοῦ Ὁροὺ τα. Απᾶ βἰποθ [86 8016 Ὀθοδπλθ δϑύθσθ, δμα ὅἷ 
υάαβ᾽ 5:46 Ὀγ 16 Π6]Ρ οὗ (ἀοὰ χοῦ βυοοθββέῃ, 3 (86 Νοιμδάθβ 5. Ὀϑίῃρ ονθγοοιλθ, 
θοβουραῖ ιἀ85 ἴογ ρϑᾶςθ, ργοιαϊβίηρ οί ἴο ρῖνο ολ 016,6 ἀπ ἴο 610 ἴπθπὶ “ἢ οὔθ ῃ- 

12 νῖὶβθ. Απὰ Ψυάβ8, (μ᾽ πίη (δὲ {μ6 0 ἱπάθοὰ “5 τσοιζα δδ Ῥτοβία Ὁ]6 ἴῃ την ἐλίπρε, 
οομβθηΐθα (0 θθρ ρϑᾶοθ νυ ἐμθιι ; δηὰ {Π6Υ τηδᾶθ ρθδοθ, δηᾷ “"' ἀθραγίθα ἰο ὕΠ 6] 
ἰθηΐϑ. 

18ι Απᾶ ἈΘ ξ6]] 4180 ροῃ ἃ οδγίαϊῃ οἱ βίσοηρν ὑβγουρὴ θαυ ουκ8, δηὰ Κ' ἔδηοοα 

γον. 1-9. --τ Α. Υ͂. : οπιδδ Αὐτὰ (δέ 16 τοοοϊγοὰ ἤγουν {Π|. 44. δδ. 4]. ὉΥ Ἐσὶ ἔκδομο ; ἐεχέ. γας. οταὶ ἐδ). 3 ΘΟΥΘΩΔΏΪ 
ἜΤ τηδάθ. ὃ πρῃῆξ. ἐμβῃηὰά. ὅ ψοζθ. 8. ΟΥΘΓΠΟΙΒ οἵ. 1 ἀθδθῦξ, 8180 Η. 8. θοπίάθβ. 9 πουἹὰ ποὺ 
δαον [μο. [1ὅὉ ( Τεζί. γες., εὐσταθεῖς : Οοἀὐά., εὐσταθεῖν) 11 Ἰηϑῆ. 12ρο. 18 ἰηΐο. 14 ρῥτορδασζοά. 16 (λὲν 
δλὰ τοϑδηὺ ἴἤθτα Ὧ0 Ὠυτί. 

ογο. 4-6. -- 16 .Α.Υ. : Ὑ[)ο δοοορίοὰ οἵ ἐξ (1 ΤΌ] 1οῦν (6 μοϊπίϊης οὗ Ῥτίσδοθ᾽ εκ ἰοχί, ΤῊ καὶ Ὀοΐοτο τούτων ἐπιδεξα- 
Βένων ἀοθσα ποὲ ρϑιτηῖ [86 τοπάονίης οὗ ἔδο Α. Υ. 866 Ο"»»».), δοσογάϊης ἴο ἐπ ΘΟΙ ΟΠ ἄθοσθθ οὗ ὑμα οἷν, 88 Ὀεΐπρ ἀ6- 

δίτουδ ο ἰἰνο. .. βυδροοτίης ποίη β. 11 σὺ ψ θη ΒΟΥ ἯΟΓΣΟ βοΏ6 ζογίδ. 18. ἀγουῃθὰ 20 1668. .. . Ἀυηάχοά 
οΓ ιλενι. 19 Ὑγ8θη 2). Βοδσὰ οἵ ἐλί:. 30 Ὠ9 οοτηδηάοα. 51 (ὁ πιαΐε ἰλέηι τεαάψ. Απάᾶ. 32 ᾿ρῃῃηθ δρδίῃμ δ ἐῤλοδε 
Ὁ γί Ὦδ6.ἁἩ. ἮἾ δηά. 

οΣΑ. 7-9. --- 5 ΑΟΥ͂..: νος ἐδο ἰονσα. 30 Ὀδοκνατά. 1 δε 11 Ἦἣο νου]ὰ τοΐϊασῃ ἰο (πιδσζᾷ., τοίλ α Ῥωγροϑε ἰ0 
γείμγᾺ). 35 ὙὨ6Ὼ δ6. 20 οῃηιΐί4 4180. 80 Κῶ. 81 ορτηθ. 85 οὨ. δὲ ρηὰ. 

γεσβ. 10-12. --δῷ ας Κ᾽, : Νον. . ., ΨΟΣΘ βΌΠΘ (ἀποσπάσαντες ἰδ δὐορίοα ὈΥ Βτίίκδομο ἔσοα ΠῚ. 23. 44. δ2. δῦ. Δ]. ; 
ἐεχί. γες.,) ἁποσπασθέντων). 86 ἴῃ τπμποἷν ἸΟΌΣΏΘΥ ἰονγασά. 86 γηεῃ οἡ οι. 81 ὩΥΒΟΤΟΌΡΟΣ ὑδμοσὸ νθ ἃ ὍΕΡΨ 5019 
Ὀδὶε]ο; Ὀμϊῖ. 25 κοί {δ ΥἱείΟΥΥ, δ0 [Πδῖ. 80 Ν, οὗ Αταρία (Ετέϊσϑομο δἰσῖκοα ον Ἄραβες. 1ὲ ἰδ νδρτίπᾷ ἰὰ ΠΟΘΕΙΥ 
811} (9 Μ55.). 40 (Ἐτἰϊχεοο δάορίθ ἐλαττονωθέντες ἴτχοτῃ 111. 7]. 74. 243. 6ο. ; ἐεζε. τες.) ἐλαττωθέντες.) 41: Λὐνι 
οαι96. ἋἍΣ ρῥ]δδδισο Ὠἰπι (αὐτούς ἰ6 τυδπείης ἰη 71.). Φ ΤΏΘΩ {., (δἰ κίης ἰπἀοοά ἐπδὲ ἔδογΥ. 44 κτδηϊοά ἰμλ6πὶ 
Ῥοδοθ: ἩΒΟΣΘΈΌΡΟΣ ἔπΠΘΥ ΒΏΟΟΚ πδηάϑ, δηὰ 40 ἔπογ. 
ετβ. 18-δ. --- ἰδ Υ. : Ἠο προΐ δἷϑο δῦουϊ ἴο πιδβκθ δ Ὀτίάψο ἴο δ΄ οοσίδίῃ δίσουκς οἱ ἵν ([ὸ ἐεζέ. τες. τϑδβάβ γεφυροῦν 

δἔϊος πόλεν, Ὀσ ἐξ ἰδ οπιεϊοὰ ὉΥ 19. 28. δ. 62. θ4. 98. βγε. Βτίϊκϑοδιο ἀὐορίο γεφύραις ἔτοια δδ. ΟΙὰ [4ἱ., ἡνπιαηι Ῥοκέν 
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δου [ἢ γν8}1]8, δὰ ἱμμδἱοα ὈΥ Ρ6Ορ]6 οὗ ἀΐνογβ παίοῃβ ;} δηᾷ [η6 πδᾶπιθ οὗ ἐξ 
14 στα (αϑρῖ8. Βαΐ {Π6Υ (μὰὺ γογο ΠΒῖη ἰτυβίοα 3 ἰῃ {Π6 Βιγθηρίῃ οὗ [86 νγγ81}8 δπὰ 

1ῃ6 βίοσγθ οὗ ῥσχον βίοῃβ, δῃᾶ ὃ Ὀθϑβανθὰ {ποδοῖν συ 6 ]Υ ἰοτναγβ π6448 4η4 {Π6πὶ 
[δὲ γγοσθ νὴ ἢ Ὠἶτη," ΓΑΙ Πρ δηαᾶ, Ὀθ681: 468,5 ὈΙΔΒΡ μἱ ς᾽, Δπα αἰϊοτίηρ Βδὶ τγ88 ποξ 

1ὅ βροῆγ. Βαΐ 7ι448 ψ]Ὲ Π18 τηθη," ΘΑ] ηρ ΡΟ 1816 στοϑὶ οτὰ οὗ 1π6 σου], ψ 80 
ΜἸΠΟουὐ ΓΑΠη8 7 ΟΥ Θηρίηθ8 οὗἨ γγὰγ οϑϑὺ ὃ ἀόντῃ 6 ῖοΒο ἴῃ (μ6 πιθ οὗ Φοβῆυδ, τηϑᾶθἢ 

10 ἃ ἤργεθ δββϑῦ ἀραὶ ηβὶ {Π6 νγν8118.ὙὉ Αμπά δανίηρ ἰδθῃ [86 οἰζγ ὈΥ 86 ψ}}} οὗ Οοά, 
(ΠΘΥ τη866 10 ὨΠΒΡΘΆΚΑΌ]6 5] ρ ἢ 6 ΓΒ, ̓ μβοτηυοῖ (μδὺ (ἢ 1Δ|κΘ ὩΘΑΡ ὉΥ, ὕνγο ἔυσ]οηρΒ 
Ὀγοδα, βθθιῃθα ἴο 06 ἤονίηρ [0]] οὗ 11 Ὀ]οοά. 

17 Αμὰ {μον ἀερατγίοα 12 τοὶ {ΠθηοΘ βανθὴ πυπᾶγοα δηά ΒΓ ζυγοπρΒ, δμα σϑιμθ ἴὸ 
18 ΟἸδύδοα υηΐο 1.6 Φονγ ἰμδὺ δ Ἵδ]ϑᾶὰ Τυρθίθηὶ. Απα Τίμοίηουβ, ᾿πά 666, ἐῃ6 

ἴουπὰ ποὺ ἴῃ {π6 τϑρίου ; ἴῖῸΓ 5 Ὀϑίοσα δ δὰ αἰβρδίομθα δῃΥ (μίπρ, δ [δὰ ᾽ἢ 
ἀερατίοα ἔγοτα {Π6 σϑρίομ, δῃᾷ δ 1εὔλ ἃ ὙΘΓῪ ΒίΓΟΩΡ ΡΆΣΤΙ ΒΟ. ἷπ ἃ οογαϊπ ρ]δοα. ἢ 

19 Βυι"} Ῥοβίίμοαβ πὰ ϑοβίραίον, τσάο τσογὲ οὗ ἴπΠ6 Μαοοδῦθθ᾽β οῆοετε,᾿Σ ψϑηΐ Τότ ἢ 
Δα κἷονν ῃοβο (δαὶ Τὶποίπουβ Πδα Ἰοῖϊ ἰὴ {μ6 Ζογγθββ, ἀῦονο ἤθη ὑμουβϑηα τηθῆ. 

20 Βυὺ ἐμ6 Μδοολθθ6 3 τδηροϑα 1}18 οὐ Ὁ ἈΥΤΩΥ ΟΥ̓ αἰ ν]ΒΊ 0 η 8, δηα βοὺ (μθπὶ 33 οὐϑσ (86 
αν 81018,25 ἀπ ΤῊΔΤΟΠΘα ΒΥ ΠΥ 35 ἀραϊηβὶ ΤΊ )οΙ 68, γῆ0 8α ϑρουΐ Εἶτα 8 ππη- 
ἀγτβά δῃά ὑννοηΐν ὑμουδβαπᾶ τηθη οὗ ἰοού, ἀπά ὑνο ἱμβουβαῃα δπᾶ ἔνθ δυπᾶάγθα ἢΟΥβΘ- 

2] θη. Απᾶ ψῆθη Τιποίμουβ δὰ Κηον]θᾶσα οὗ Ψυάαθ᾽ οοπλῖηρ, ἢ6 βϑηὶ ̓̓  (16 
ΜΟΙΏΘη δηα [86 7 ΟὨΠ] τοι δηᾶ (Π6 οὔ  ππονϑὉ]68 35 ὑπἴο {Π|0 3 γογίγεβα ο8]16 ἃ (ὐδγ- 
πἴοπ ; [0Γ 1[Π6 ρ͵δβοβ Ὁ τγὰβ δγὰ ἰὸ θϑβίορϑ, δῃὰ αἰ α]ὶ δ ὑ0 Θοπηθ ηίο, ὈΥ͂ ΓΘϑβοη οὗ 

22 16 Βίχαϊϊπ688 οὗ ἃ}1 (Π6 ρ]δοθβ. 3 Βυῦ ψΠδὰ δυάαε᾽ βγθῖ αν βίοι δ σατηθ ἰῃ βἰσβί, 
[Π6 ΘηΘΙΩΥ,5 6 Ὀαϊηρ βιλϊ θη ΜΓ} θαυ δηἃ ἴθστοσ {ΠγοῸΡ ἢ (86 Δρρθδγῃρ ἀραϊηβί 
ἴμθμὰ ὅ5 οὗ Βἷτα {πᾶ0 Βεϑίι 41} ἐλίπισε, ΗΘ διμηδὶπ, ὁη6 γτυπηΐϊηρ (δ 18 τγ8Ύ, Δποῖ 6 {Παὶ 
ὙΆΥ,) 80 88 ὑπαΐύ δον ΟΓΘ οὗΐθι Βυγὺ ὈΥῪ ἦὁ ὑμεῖς οὐ πῖθπ, δῃπα ρῥἰογοθᾶ Γσουρἢ 

28 νὰ {86 ροϊηίβ οἵ ἐλείγ οἱσα βυγοτᾶβ. Βαὶ ὅδ Φυἀδ8 νγγὰ8 Ὁ ὙΘΙΥῪ Θϑγμδϑί ἴῃ Ρυγϑυΐηρ 
ἐλοηι, Ὁ ἈΙΠ]6α {π6 τὶοκοά πυγοίοθβ, δηαὰ ἀθδίγογϑα ' δϑουῦ ὉΠ ΓΥ ὑμουβαπὰ τηθῃ. 

24 Μοσγθονον Τἰμοῦδθαβ μ1π|86}} 16]] ἰηΐο (6 Πδηάᾶδβ οὗ {π6 80] ἴθ τ οὗ “25 Ποβιίμθυβ δὰ 
ϑοβίραίθσ, δηᾷ “5 θθβοιραῦ τ ἢ πιο ογαίυ "' το Ὀ6 Ἰοὺ “ὁ γὸ ψῖ ΗΒ 116, Ὀθοδιβα ἢθ 
ἢ Ἰηϑηγ οἵἁ {Π6 υ͵οισδ᾽ ραγεπίβ, δῃὰ {π6 Ὀγοίμγθη οὗ βοιηθ ΟΣ ἐδεηι, σσμο, 1 (Π6Υ ρὰυΐ 

25 Βἷπῃ ἰο ἀβδίῃ,"" Βῃου]ὰ ποὺ Ὀ6 τοραγάθᾷ. Αἀπὰ “7 γμθῃ [6 μδὰ αββιγθᾶ ἑΐδηι 5 σι 
ΤΑΔΏΥ τσογαἰῖς ἰδ δὲ σου] τϑβίοσ ' {ποτὰ τ μβουῦ παχί, (Π6γ δ᾽ 1οὺ ἶπι ρὸ ἴοσ 86 
βδυϊηρ οὗ ἐλεεῖν Ὀγοιἤγθη. 

25 Αμᾶ ὑκάαξ ψεπὶ ον αραϊπϑὶ δ, Οαγηΐοι, δπᾶ {16 δ2 ἰϑχαρ]6 οὗ Αἰδυρδεῖβ, δπὰ 
27 516 5 ἤνο δηὰ ὑννθηῖν ὑπουβαπα ρθσβοῦβ. Αμπά δἔίοσ ἦθ πδὰ ραυΐ ἰο Ηϊρῃί δᾶ ἀθ6- 

βίγογϑα ἴδ6πι, ἢ6 164 [18 ἉΙΤΩΥ 8180 ἀραϊπϑί δ ΕΡΏΓομ, 8 βίσοηρ' οἰἵγ, ἡ β γθῖῃ 1γδὶδδ 
δοαο, δ αηὰ ἃ δ τηυ]ιυθ οὗ αἴνδυβ πδίϊοηϑ ; δηᾶ γδ]δηὶ ̓  γοὰηρ' τηθῃ Καορί [86 
γγ78118, δια ἀοίοηαοα ἐλέει ὈΓΆΥΘΙΥ ; δηἀ ἴῃ 10 ὉΠ6Γ6 τγὰ8 ἃ στϑδῦ βίογ δδ οὗ δηρίῃθβ δηὰ 

28 ἀδγίβι Βαυΐ θη ἁμάαϑ απὰ ἀέξ οοπιραπν μαὰ ο8116 ἀροὶ (μ6 Τογὰ, 9 πὸ πιὰ δή 

ὃμε. 8660 Οὐη1.), ὙΤἈΟΒ ῬΔΒ. 1. φουῃ γῖοθδ. 8 ἐξέ νῬϊ Ζμολ ὑσγαδί. 8 δῃὰ Ῥτγουίδίου οἵ υἱοΐυδὶ, ἐλαΐ ἐμογ. 
4 [δι ἐπδὶ οσο ἩΐῈ ᾧ. δ ογιῖές Ὀοδίά68. 6 φῃοὶ τσοταβ 88 τοεέῖό ποῦ ἑο ὉΘ δροξκοῃῃ. ἸΒΟΤΟΙΟΣΟ. . . . . ΘΟΙΡΘΩΥ. 
Τ᾽ απν τϑχοξ. 8. ἀἰὰᾷ οαδίύ. 9 .ρμαγο. 

γος. 16-18. -- 10 ΑΟΥ͂,: τοοῖκ .. .. δῃὰ ωδϑῶθ.0. ἉἈ1 δ Ἰακο ἴτνο ζυγ] οὩ δ᾽ Ὀτοδὰ ποῦ δά ϊοϊε ων ἐλαγεμίο, Ὀεΐπς δ᾽] 
.}1, τῶδ βοὴ σι θπίηρ ἢ. 1: ΤΉ δη ἀορατγίοα (ΠΟΥ (εἴ. τον. 10). ΔΣ3 Βυί δεϊοσ Τ...... ὲπὰ Ὀοΐ ἴῃ ἐπο ρίδοε: 
οσ (τε -- τότε, 111. 44. δ2. 4]. --- 701] ονοὰ ὉΥ καί τὶ ἴδ ἔοσεο οἵ δὲ. . . . καΐ). 1. οπιῖίς Ὠδὰ. 16 ἴπσποῦ μανΐοξ. 
16 Βοϊά. 

γεῖς. 190-21. ---ἸΤ Α, Υ, : Ἠονδοῖι. 18. ἈΓροσΔΌουδ᾽ οδρ δ 8. 19 Απὰ Μδοοδθθυ. 39. ογπέϊς ον (τὴν ἐαντοῦ; 
ΠῚ. 19. δῦ. 62. 64. 98., τὴν περὶ αὑτόν). 31 θη άπ. 25 {Βτἰἴχαομο δἀορὲδ ἔπ διοηἀδίίοῃ οὗ Οττητα, τοβάϊηςξ αὑτοὺς 
ἐπί ἴον τούς ἐπί, ἰ. 6ὁ., ΡΙδΔοοὰ Ἰοδάθσ οτοὸῦ ἔθη, παιιϑὰ ἰθδάθσα οὗ [86 βοραγαηίβ αἰγὶ δίοπα. Βαϊ οἵ. τον. 24.) 33 Ἰυβηδε, 
5 ποηΐ (ὥρμησεν). 36 Νον,. 30 (Νοχϑ 1{ξ., δεπὶ σι δεοτα, προεξαπέστειλε, ᾿ΪοΙ ἔστ᾿ δα !ὁ σϑοοῖγοβ ὕγου {Π]. δδ. ; 
ἐεχί. γες.,) προσεξαπέστειλ) ἘἹ ογιῖίε ἴῃ.6. 39 Ὀβχρεβο (806 (Ὁ).). 80 α. 80 ῥοντῃ. 81 ὨΏΘΟΔΥ. 82 (ἢ 
Ῥοἴτο, Τ0]οὐνθὰ Ὁ ΒυΏδ6 8 Βιδείτοεντά, τουιάοσα : "" ο δοσουὴδ ΟὗὁὨ [86 ΠΔΥΤΟῪ ῬᾷΔ664.""}) 

Ὕοσα. 22-25. -- δα Υ. : Φυάδα ἷδ ὅγεί Ὀδηά. 8ὲ ΘῃΘΙἶδα. 856 ΟΥΠῚΣ δχαϊπεκὶ ἰΒΘΙα. 86 οἵ. 81 πουμάοά. 
88 οηιίς Βαϊ. 80 5] γαδ.0. 4 (1, “πιαάς τλὲ Ῥωγϑμῖε τποτε τελοπεέπε,} 1. 6... [δὴ (Ποῖ; δ᾽τοδὰν σορὶάὰ ἤρα ϊ δβοετοοᾶ 
ἴο ἀουδη ἃ.) 41 ΚΙ ἰλοϑε.. ... οὗὁἨ ὮΙ ὯὮΘ 5100. ἊΣ οῃηχὲίς [8:6 δοϊ ἀἰοχ οἵ. 4 ΒΟΙΣ 86. 4 (ἰὐἰ΄, 7εξ- 
εἰΐπε. ΟἹ, νῖτ ἐΠ0 Οτοεκ, 2 Τίπι. {1}. 18. 1ἐ [6 ἐπι ρ!!6ἅ ἐδδὲ τυδδιὶ Ὧθ βδίἃ τῦδϑ ποῖ ἐσθ.) 456 [ο Ἰεῖ Βῖχη. 
46 (Ἐτ] ἴσδομο δ γῖϊκοδ ουν εἰ ἀποθάνοι, δα ΔΗ πς ἰῃ 111. 23. 44. 62. δδ. αὶ. τίμια ἰδίηκε ἰδ ποτὰ σδσιποῖ Ὅ6 βρδγοὶ.) 
4“ 0. 46 (τὸν ὁρισμόν. Τμθ νοτζὰ βϑϑιηβ ἴο Ὀ6 τιϑδοὰ ὮΘΓΟ, δα δἰ δ Βοσο ἴῃ ἴ89 ΤΧΧ., πὰ ἴ86 Ε6Π86 οὗ οδέϊφαεείοπ. ἘΦ 
τοδὰθ ἐγμξέεσογέψ ἐλε οδἰέφαίίοπ. ΟἿ. Νυτηῦ. Χχχχ. 8, 4, 8, ἀιὰ ΚοΒ] θυ ποτα 1.2... 5. υ.}) 40 (Ετ ἔσο ρμο βάορίδ ἀποκατα 
στῆσαι ἴτοιι 11]. 19. 44. δῦ. 4]. ; γΌΪς., ἀποκαταστήσειν.) δὺ ᾳοσογάϊηρ ἴο ἰδ9 δρτεοοιβοηΐ, [Π6Υ. 
ον. 26-28. -- δ Ἀνὰ Υ, : ΤΒοη Μ. (πο 62. θέ. 93. ΑἸ.) ταδτοϊιοὰ Τοσέὰ ἴο. δι ᾽οἴἢ0θ. δ8᾽ (ἀεγα ὯΘ ΑἸΟΥ. δι ϑιυάδο 

(νδοῖίηρ ἴῃ 111. 28. δδ. 71. α]. Ο]ά [,41.} τουιονοὰ ἔμ Ἀοβῖ ἰοννασγάδ. δ (τ᾿ ἔπδοῦ δέτίκοα ουἱ κατῴκει Ανσίας καί. 
Τθο86 ποσὰ δῖὸ Ὑβωηϊίηρς ἰῃ 111. 23. 44. δῶ. δδ. ΑΙ. Βυΐ (Π 67 δῖὸ τοϊδίῃοὰ ὈΥ Οτίπιπι θὰ Καὶ].) δδ ἃ κτοδαὶ. δῖ [ἢ 
βἰσοῃξ. 86 χρυ] : τ ΒΘΡοίἢ αἰϑὸ ψν88 ατοδὶ ὑσουίδβίου. 8 ΑἸταϊζῖγ Οοα (δννάστην. ΟἿ. νος. 1δ). 
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ΡΟΥΘ ὈΓΘΑΚΟΙ (86 βίγθηρίῃ 3 οὗ λὲδ δηθιηΐθθ, {ΠΟῪ σοῦ ὃ (ἢ6 ΟἾΥ, 8πα 8]6} 
29 ὑνθηιῦ δᾶ ἔνθ ὑἐπουβαπα οἵ ἴπθπὶ {παὺ πγθῦθ ἹΠΐῆ. Απά’ ἔτοπι θθ ποθ ΠΟΥ ἀ6- 

Ραγίθα δῃά τηϑᾶδ ἃ βυ τηάγοῖ ἀσαϊηδὺ δ ΒΟΥ ΠΟροΟ] 8, τ Βῖοῖ ἸΙΘ᾽ ἢ δἷχ Βαπαγρα ἔυγ- 
80 Ἰοηρβ ἔγομι θγβα!]θπι. αὶ βἰποθ " [86 768 ὑπαὶ ἄννε]υἷ Πότ ἰεβ 1864 " {Πδὺ [89 

ΘΟΥΒΟΡΟΙ Δ π8 ἄθαὶὺ ἸοΟΥ ΠΡῚῪ ἢ (ἤοτη, δπὰ ἰγθαιθα ἢ" ἐδεπι Κη] ἴῃ {Π6 ἰἶπη6 οὗ 
81 ἐλεῖγ δαάνουβιγ, [ΠΟῪ σάγνθ ὑμθτὰ ὑδη 8, δα ἀδβιγϑα ᾿Ὁ ἐλθηι ὕο Ὀ6 ἔγΊ ΘΠ ]Ὺ 4180 ἴῃ {Π9 

ξαΐυτο ἰονναγᾶβ ὑΠ6ῚΣ Τ80Θ; δηὰ 15 {Π6Ὺ οδτὴλθ [0 Φογυβαίθα, (86 ἔδαβὶ οὗ {Π6 ᾿σθθ Κ8 
ΔΡΡσοδοβίηρ. 

82 Αμὰ αἴϊον {δμ6 γδαδέ “4118 ἸῬΡεηἰθοοδί, ὑΠ6Υ τϑηΐ ΤΟΥ ἴῃ δαδίθ 15 ἀραϊπϑὺ (ΟΣ ί88, 
88 [86 σΘΠΘΙᾺΙ 18 οὗ ΙΔαπαα. Απα ἢ 5 σδῖὴθ ουὺὑ ἢ ἰμτθθ ὑβουβαπα τηθη οἵ ἴοοξ 
84 δπὰ ἔουγ Βαπαγοα Βογβθπηθη. Απὰ 10 Βαρροπρα ὑπδὺ ἰπ ἐλοὶν Πρ ιν ὑορϑίμοῦ 8 ἴον 
85 οἵ {π6 ον 16}1.}δ8 Απά 15 Το βιΒθυ8, ἃ οογίδίη 17 οὴ6 οὗ Βδοθῃοῦβ τη 60,18 τ ἢΟ ν88 

Οἢ ΒΟΙΒΘΌΔΟΙ, δηα ἃ βίγοηρ τήδη, αϑίθηθα 15. ἀροὴ ογρίαβ, απ ἰδκίηρ Βο]α οὗ [8 
οἰοαῖκ Ὁ ἄγον Εἶτα ἀἱοιρ  ὈΥ Τοττθ, δᾶ πουῦ]ὰ Ξ Βανϑ ἱβκϑὴ {δύ οσυγβοᾶ ᾽παη 8]1ν9, 
ἤθη ̓5 4. Πογβϑιίλδη οὗ ΤἬγαοίβ οοϊηΐηρ ΠρΟπ Ὠΐτη δηα Βηλϊηρ ΟΥ̓ ἢΪ8 ἀγω, ΘΟΣρίδΒ 

86 δοβολρϑὰ " αμΐο Μίαγῖβα:. Νον ὙΠ Θὴ ὉΠ6Υ (Ππδὶ τγοτθ τὶ Εδανβ Ὁ ἢδὰ Του ρῆν Ἰοην, 
8 Πα ὙγΟΥ6 ὙὙΘΑΓΥ͂, 4848 6416 ἀροὴ {π6 ογὰ, ὑπαὶ Ὺὧθ του] ΒΟΥ Ὠἰπι86}7 [0 Ὀ6 ἐῤεὶν 

87 ΒΟΙ͂ΡΟΣ δπὰ ᾿εβάθγ οὗ (6 θα 16. Απά ἱδκίηρ ὑρ 25 ἴπ ἢΪ8 παίϊνθ Ἰδηρτιαρο (16 Ὀδι16 
ΟΥΥ, ΝΌΠ Ρ881Π18, ἢ6 Γυβῃρα  ὈπατγΓΘ8 Ὁρο οΥρίαβ᾽ ἴθ, δα 3 ρυΐ (Ποῖ ἰο ΕἸ ῦ. 

88 Αμᾶ ΨΔυᾶδβ σαίμογοα ἢ18 ἈΡΠΥ, 9 Δηα ολτ26 ὃ Ἰηἴο {86 οἰΐγ οἱ ΟἀοἸ]δῃ. Απᾶ θη 
{πΠ0 βϑυύβθῃΐῇῃ ΟΔΥ οϑτη6, [ΠΟΥ ΡΟ β6α ὑπο πηβοῖνθβ, 88 [Π6 συδβίοτῃ νγἃ8, δᾶ Καρί (Π6 

89 βαῦθδῦ ἢ ἴῃ [Π6 8816 ρ͵]4.66. ἀῃηά ὑροῦ (86 ἀαν [0] οϊηρ, 458 10 πα Ὀδοοτὴθ 8 ταδύς- 
[6 οὗ Ὠοοθδϑιυυ, Γ᾿ 9 πἀλ8 Δηα ΒΒ ΤΏΘη ΟΆΠ16 ἴο ΟΔΥΤΥ ΟἹ 3 {Π6 Ὀοάϊθ8 οὗ {π6ῃλ {μδΐ 

40 μδᾶ ζ4]]6ῃ,55 ἀπά ὕο ὈυΓΥ ἐΐόηι τ ἐλοὶν Κίπβίηθι ἴῃ ἐλοὶν [ΔΕ ΠΟ δ᾽ στάνθβ. Βα δ᾽ 
πον {Π6 οοδίδ ὅδ᾽ οἵ ΘΥΘΓΥ͂ 0Π6 οὗ ὑπ6 ἀεδα 35 {Π6Υ Τουπά ΐπρβ σοῃβθογαίθα ἰο [86 
14ο]8 οὗ δμιηΐα, Ἶ ὙΠ] ΘᾺ 5 18 ἑου ἱἀάθη τ[.6 ὅϑνν8 ὈΥ (Π6 Ἰανσ. Απᾷ ᾿ξ ὈΘΟΔΙΩΘ Οἶσθ ᾺΓ 

41 ἰο 4]} 5. υῃπδὲ 118 νγᾶβ 116 σδυδθ ΠΟ ίογθ {μουν δα ἔφ] θη. ΑἸ] τηόπ ὑπουθίοσθ 
Ῥγαϊβίηρ (μ6 1,οτά, {Π6 τἱρῃύδουβ παρα, τῆο Πδα οροηθᾶ [86 ἐλέπφα ἰπαὶ σγοτο δ]4, 

42 Ὀδίοοκ {μϑιλβθὶνθβ πίο βυρρ)ολίίοη, "1 δηα Ὀθβουρσῦ λύμη ὑμαῦ {Π6 β'η οοτμμ θα 
ταὶρῃν ὍΘ τ ΠΟ]]Υ Ὀ]οιοα οα. Απὰ {Π6 45. Πο0]6 Δυάδβ ὀχβογίθα {86 ρθορ]θ ἴο Κθαρ 
{ΠΟΙΆ ΒΘΙγ 68 ἔγοτ 81}, βίποθ "Ὁ [Π6Ὺ βδαᾶὺν ὈΘΙΌΓΘ ἐλεὶγ Θγ68 {86 ἐλίποε ἰμαὶ Ὠδα οΟμηθ ἴο 

48 ρμᾶ88 Ὀδοδι86 οὗ “' {16 8β'π οὗ ὑπο89 ὑπαὶ δα ἔ81|1 6 ἀπιπλο]γ. Απᾶ πανὶπρ πη 8 
ΠΟἸ]Θούοα ΟὗἨ ἸὩΟΏΘΥ ἔἴγομὰ πϑὴ ἴὸ τΏ8} “' (0 (6 δύ: οὗ ἵνο ἐβουθαπὰ ἀγδοῆτηββ οὗ 
ΒΙ]ν Γ, ἢ6 βθηΐύ ἐξ (0 ες γυβαίθιι ἴο ΟΥ̓ΘΣ ἃ βπ οἴογίηρ,"" ἀοϊηρ' ὙΘΓῪ ΠΟΌΪΥ δηα ῥγορ- 

44 οΥἹγ." 5 ἴῃ (δ΄ ἢ6 τγαβ πη} οὗἁ {Ππ|0 τοϑυσγθούίοη; [ῸΓ 11 ἢ6 δά ποῖ ὀχρϑοίβα 3 τῃδὲ 
(Π6Υ ὑμαὺ δα 14]]16} ἀπεϊπλθὶν νου ]ὰ σὶβθ Ὁ ἀραΐη, ὁ δα Ὀθθὴ Ββαυρογῆπουβ δ; δηὰ 

Αδ νδὶῃ ἴ0 ΡὈΓΔΥ ἴὉΓ (Π6 ἀ68α ; Δπᾶὰ 8180 ἰη [δύ ἢθ ἴοοῖ ἰῃίο οοπδίἀδσϑύοῃ ὅ2 τἢδὺ {Π 6 Γ0 
γγᾺ8 σιοαὺ ἔδυουν ὅδ ἰαϊὰ ὑὉρ ἴον ὑποβθ (μδὺ αἰθά ρσοά]γ,δ ἐξ εσαδ ἃ ΠΟΙΥ δῃὰ ροοῦ δ᾽ 
{Βουριῦ ; τ γα ζοτο ὅὅ ἢΘ τηδὰθ ἐδ ἢἾ Γϑοομο!] οι ἔον [86 ἀεΔ4, μδὲ ἐΐον ταϊραῦ ὈΘ 
ἀο]νογοα ὅδ ἔτοιῃ ὑπ ἢ βίη. 

ον. 28. --ἴ σνντρίβοντα, ελίτεγείλ.ς 8Ἧ ἀλκάς: 1171. δ2. δδ. 106., ὁλκάς.ςὨἩ 8. Α. ἵ.: τδῇ. 
νον. 39-94.---Α. Υ.: ογιῖς Αὐὰ, δ ἀοραγίοἀ ίο. 6 μὮθῃ. τ (Ἐεϊίσδομο σοοοΐνοθ καθεστώτων ἴτοτῃ [1]. 44. 

δ2. δδ. αἱ. ; ἐεσί. τες., κατοικούντων.) δ δὰ ἰοειίἤοά. 9 δοηἰτεαιοα (Ἐχίέσδολο βιτίκοα οοἱ ὀποιοῦντο αἴτεον ἀπάντησιν͵ 
8611}11. 23. 44. δ. 4].). 10 τῃδηκα, ἀοοίσίηρς (τ᾿ ζδοῖο δισῖκοδ οὐ αὐτοῖς αἴτοΥ εὐχαριστήσαντες. Τὶ ἰ6 τυδοίίτς ἰῃ 1171. 
23. δὅ. 8].). 11. γι] δ.}}} ἀπο ἔμ οπι : δηὰ 40. 12 ογεί!ς ἴῃ Ὠδεῖθ. 15 [Π0 ΚΟΥ͂ΘΣΏΟΣ (στρατηγόν). Μ1, 
(Οτοξίιδ τνου]ὰ τοοὰ ᾿Ιαμνείας. 866 Οὐγι.) ψὮο. 16 γγοῖὸ ἰδίῃ. 

ετα. 86-87. --- ἸΘ ΑΟΥ. : Αἱ ψὨἰο ἢ εἶπιθ. 11 οτπῖ!ς ἃ οοτίδίῃ. 19 ςογεραπψ. 19 γχρα 6[1}}. 30 λὲξ οὐδὲ 
(χλαμύδος) 51 οπιΐίς δἰοῶῦξς.Ό Ξ5. σοα Λό ουὰ. 5 ογείίς θη. ὮἜΦ βτηοίο ΟΠ λὶξ δδουὰον (ὦμον, δα ἴον ἀνηρ, 
88 δὲ χν. 30), δο ἰδὲ 6. ἤοά, 36 (οταίαδ (εο 44. 64. 71]. 74. 248. ΑἸ]ὰ.). 36 χοΐλ ἐλαὶ Ὧο Ὀοζαη. 37 οὐ ἸδΔΏχυδρο, 
δηὰ κῦμ ὕἈδδ]τὴ6 Μ| 8 Ἰοιιὰ τοίοο (Εἰσί ἐσδοθο δβέσίχοα οἷν ἀναβοήσας καί, 86 ὙδῺ πα 'π ΠΟΑΣῚΥ 81} ἔῃο ΜΆ5.;, δηὰ συδι- 
ίῃχκ.. 356. 

γοτβ. 388-42 ---Ὁ ΑΟΥ.: 80. . .. ἀΐ Βοοῖ. 80 (τ  ἐσβοῖο σϑοοῖτοθ ἧκεν ἔγοιῃ 111. 19. 44. δ2. δδ. 4]. : ἐεχέ. γός., 
ἦγεν.) 81 [πὸ ὯΔ0 δὰ ὕδε (καθ᾽ ὃν τρόπον τὸ τῆς χρείας ἐγεγόνει. Ἐτί Σρο ὁ 586, 70ΓΣ τρόπον, χρόνον. Τὴο Ἰαέίοσ ἰ8 
δυρροτίοα ὉΥ 11]. 19. 44. δ2. ὅδ. 41... 81 ΘΟΙΡΔΩΥ. . .. ἰο ἴΔΚ6 ὉΡ. 83 Ὑ619 δἰδίη. 8. Νον. 88 (χιτῶνας.) 
86 ἰῃδὶ ὍΔ αἰδί:. 81 [ΓΠὸ “διηηϊίοθ. 88 (ὧν ταὶξ;ϊ τοῖεσ ἴο ἱερώματα ΟΥὉὨ ἴο εἰδώλων. ασίπηπι ρτοΐοτγθ ἔμο Ἰδέϊοσ : 
τοοδὶ οἔδοσα, ἴπο ἔοσιοσ) ἔκζἔκδὅ[. ΤΏΘΙ ΘΥΘΕΥ ΘΗ δᾶ.»ν. 40 νοσὸ δἰδίῃ. 41 Ῥσδυοῦ (ἱκετείαν). 43 ὙΌΟΪΥ Ὀθ Ραΐϊ ουΐ 
οὗ τοτροιοῦσδηςο. Βοαίάο8 ἐλαὲ. 42 ΤΟΓΒΟΙΩΏΘΦΝ 88(. 66 ᾿ΒΠ|9 ἴο ῬΆΒᾺ ἴ0. 5. ὅδ ὙγοΣῸ δβἰδίῃ. 
ψεΣ. 438-46. --Φ5.Α. Υ. : δῶ ὃ6 Ὠδὰ τοδᾶθ ἃ καί πασίης (Ὠτουρσηοῦῦ [Π9 ΘΟΙΏΡΘΩΥ. 41 (προσαγαγεῖν περὶ ἁμαρτίας 

θνσιαν) 43 ἰΛεγεῖμ ὙΘΤῪ Ἣ6]1, δὰ ΒΟΏΘΒΙΥ. 40 Βοροᾶ. δ0 ψχ619 δἰδίῃη βῃ ου]Ἱὰ πεδγ9 τίδϑι. δ᾽ (ἘτῚ Σκσ 9 σίτίκο8 
ουὔιϊ ἄν αἵΐοξ περισσόν. Τὶ ἱ5 τδηϊίηρ ἰη {Π|. 28. 44. δ2. 1.) 83 ρογοοϊγοά. 86 (χαριστήριον, ὑτοςοάοα Ὀγ κάλλιστον, 
φηοεῖ ἐζεοεῖϊεπ.) ΒΒ ([μὲ., λαά ζαἰϊεη απἰεε}Ρ ἐπ ρίεῖψ) δὲ (εὐσεβής) 88 ἩΒοζθῦροπ. δῖ 8. δ8 (ἀπολνθῆναι, 26ὲ 
δες, ἀεαγεά.) 89 ογῖ το ([ἴ..6 δροοΐδὶ δἰ: δθόχηθ ἰ0 ὍΘ τοζοττοὰ ἰ0). 
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ΟΠΑΡΤΕΕ ΧΙ], 

εν. 2. Τϊοίδουθ. Ηο ἴβ ργευϊουϑὴγ βαϊὰ ἴὸ 
Βανθ Ὀ66η πιιγάοτοά, ΟἿ χ. 24, 833, 37. --- ΑΡοὶ]- 
Ἰοηῖυβ. ἢ βιϊπυ βῃοὰ ἔσο οἴἤοσδ οὗ 6 κβαπὶς 
πδῖηθ (οἷ, ἢ]. δ, 7; ἵν. 31;1 Μδοο. χ. 69 ἢ) ὮὈῪ 
Ὡδιρΐηρ Ὠΐπι “τὴ 8ὸ) οὗ Οϑπηβιβ.᾽" [ΠΟΥ 
δ πη ΒΟΠῚΘ ΟΥΠΕΙΒ οοπδίσυςις ἴΠ6 δῦ νοσάὰ δά 7θο- 
ἔνεὶγ. Βαῦ ἴῃ ὑπδὺ ο886 1 τηῦδὲ πάνθ Ὀθοῃ 864 
ΠΡ ΠΙΕΕΙ Υ ὙΠΟ ἰδ ΠΑΡΪΥ ἴο ὈῸ βαρροκοά. [Ι{ 
ΟΟΟΌΥΒ ΟἸΒΟ ΠΘΓΘ, ΠΊΟΓΘΟΥ͂ΟΡ, 88 ἃ ῬΓΟΡΟΥ͂ ὨΆΠΊΘ. -- 
Ἡ ΘγοΏ ταῦ απ ὈΘΣΏΟΡΒΟΣ 8Γ6 Τηρητοπ6α ΟΠΪΥ͂ 
Πεσθ. ΝΊΟΒΏΟΣ [8 ς8]16ἀ ἐλέ φουόγποῦ ἢ Οὐρτια (ὁ 
Κυπριάρχηδ). ΤἼΠΟΓΟ 88 ποῦθε ΝΊΓΒΏΟΥ ΨῆῸ 80 - 
ῬΘΔΓΒ ἴῃ [Π6 ᾿ἰδίοτυ (κ6θ υἱ . 9; χίν, 12). δυδῦ πιμδὶ 
[πο ρΡοδίτἰοη οὗ [18 ΟἿ ὙΓᾺΒ 18 ποὺ οἶθαᾶσ. Ηθ τγ88, 
Βονενοσ, ϑ 6 ΡΟ Εἶ6 81 ρονόσπον πηΐον [Π 6 ϑυυ- 
δι Κίπρ,, ΟΥ̓, 1ξ τῃ18 οδδοθ νναϑ δ γδαῦ ἰῇ ροββοϑ- 
δἷοη οὗ δῃοῦμοῦ (ἷν. 29), 6 νγα8 οἰΐϊοῖῦ ἀϊγϑοῖονῦ οὗ 
[Π6 ῬθΌΙΟ μι απι68 ἢ ΠΟπΟΥ οὗ [86 γοάβ. Οἷ. [Π6 
ΟΟΙΏΙΠΘΏ ΓΘ ΟἹ Αοἰϑ χῖχ. 8]. 

γεν. 4. [ἴῈ ἴδ ποῖ ΠΟΟΘΒΒΑΡΎ ἴο ππαογείαπα ἰῃδὶ 
ἴΠ6 86 “ΤΟΙ 4}} ἐπ 6 76 )8 ὙΠ Ὸ γγόγο δ {παῦ ζἰτὴο ]ν- 
ἴῃ ἴῃ δόρρα. ὙΤμαῖ ΓΠῸῪ το ἔοι διιϑμιίοίοι που] ὰ 
δοσορῦ Βιι6 ἢ δὴ ἰην Δ 0} 0 Δ8 [ἢ 6 ὁπ6 δῦου τοζογγεα 
ἴο 8 ἤΠΑΤΑΪΥῪ οΥΘ 1016. Ι͂ἢ ἔβοῦ ἃ βυβρίοΐοῃ ἰδ {π|- 
Ῥ) δὰ ἴῃ [86 ἂν εἰρηνεύειν θελόντων. Αοοοτάΐημ ἴο 
Ἰ Μβες. χ. 74 ΕἾ το δονγβ υππάθγίοοϊις Ποβι 0168 

ἴηϑὺ Φορρᾷ Ὁπάθῦ ὡοπαίλαπ, θὰ τὸ αν 80 
ΠΙΒιΙΟΣΙΟΆ] Βα ρροτῦ ἔογ ἴῃ} ργϑβϑηῦ παυγατνο οὐδ᾽ 6 
οὗ [116 παγγδαίϊνα ἱ{8618, 

γογ. 7. ϑίῃοθ [80 ὑυἷδοθ τγῶβ δῃυΐ ὈΡ, ἱ. 6., 
δραίηϑυ ΓΠοὶγ δ γΆΏςΘ. ΟἸἾΠΘΥΒ, τ] ἢ 1688 μτορσί- 
οἴν, τοπάοσ (1)9  οἵτ6) : “ ἤλεη ἀε λαὰ 8ἠμῖ ρ (κε 

αοό, ἷ. 6., ΒυΓΓοπηιϊθα, Ὀοδίορεά 1. Ηδ ἡ 
ΤΟΥ ὈΘΟΆΙΒ6 ἣθ δα ποῖ ἃ δβυδίοίϊθης παπιῦοῦ οὗ 

ἸΙΟΟΡΒ ἔοσ ἃ ΧΟρῚ]ΔΓ βίορα. 
γον. 8. Φαχημϊῖθα. Οἱ, 1 Μδοο. ἵν. 15. 
γον. 9. Νάνν, στόλος. [Ὁ τηθδῃδ 9 δαμΐρ- 

τηοηῦ οὗ δηντηρ ; ἤθηοθ, 85 ῬΤΟΡΟΣ Θαυἱρπιθῖ οὗ 
8 ΒΑΓΌΟΥ, Β᾽08. ΜΔΥ ποῦ [Πϊ8 ΒΟΥ δᾶνύθ ὕθθῃ 
τη δάθ Ἂρ ἔτοπι ὑμαὺ τοοογαθα ἰῃ 1 Μδοο. ν. 56-6], 
Ὑ ΠΟΤΘ ΦΌΒοΡἢ οοπάιπιοῖβ δὲ ΘΧρθαϊτοη δραϊηδὶ 
δδιπία 1 Ψψυάδα δὲ ἰπδΐ {ἴπη6 1οἀ ὁπ ἴῃ Βῃοῦ.Γ 
ἀϊγοςοη, εἴ. 1 Μᾶδοο. ν. 68. --- ΤῊΘ Ἰἰᾳῃΐ οὗὁὨἨὨ ἐδο 
ΒΥΘ, τὰς αὐγὰς τοῦ φόγγους. Οπ ἴΠο αἰ ογοποο ὃ6- 
ὕσεθῃ 686 ὕννο νου ὰ8 88 Ὑ76}] 85 ἔογ [86 ΟΥΠΘΥ 8γ- 
ὨΟΙΏΥΤΊΒ Οὗ φῶς, οὗ. δε! πη αῦ, δκποηγπιῖζ, σὮΔΡ. 
χΧΧΧΙ. 2, 3,5. ὙΠο Ἰδίῦου πογαὰ ἰδ σΘΏΘΓΑΙΪΥ υδοὰ 
ἷπ ὑΠ|6 ςοποροεῖρ, 85 γοίοσγίηρς ὕο τὴ6 τὨτηρ τΠ δῦ ρῖνοβ 
Ἰχδς, (6 ΤΌΤΤΩΘΣ ἰ5 Πρ εὐ ἴῃ δοῦν, ἐ. 6., 88 βδιηο, 
ΟΥ ἢοδί. 

ψεσ. 106. Αγαρίδῃβ. Τῆοβο Βοάουΐῃβ ἀπ 6] ἴῃ 
{πὸ αἰκιτίοι ᾿σίπρ Ὀθύννοθῃ Εργρ᾽ δηὰ Ῥα]οβιΐῃθ. 
Οέ, τ} ἀγίῖς]θ “ Αὐβϑίοῃ "᾿ ὉΥ δεῦσδαοσ, ἰῃ ΕἸΘΠπ Β 
Ἠαπαιυδτιετδιιοεῖ. 

ον. 18. Γεφυροῦν (ΟΥ γεφύραι5). ἴῃ Ἡδοτγοά. 
(ν. 58, 57, 6] ; οὗ. Ηδν βοι᾿ Β ογοά., 11]., Ρ. 255, 
Ὡ. 6), δὰ αἴϑον. [πΠ6ὸ Ηοϊηοσῖς ρῥοσίοα ρΌΒΕΓΑΙ]Υ, 
γέφυρα τηδϑπΐ ἃ Ὠγίάρο. [ἴῃ (Πὸ 1Π|μἃ 11 18. δορὰ 
(ν. 88, 89) 85 τηϑδηὶηρ α ἄαηι, α πιομπαὶ 07 εαγίἡ, ἴο 
Κεὸρ οὔκ ν'ΆΟΣ ; αἰ80, 88 σϑίουσί δ ἴ0 [Π 6 Βρδοα ἰῃ- 
᾿οσυοηΐης Ὀοῦνγθϑη ἔνγο 168 οὗ Ὀδι||6, πὰ Βὸ ρθη- 
ΘΓΑΙΪΥ, ἴῃ ὑπ Βοηδο οὗ δαξίίο-εἰα. ΑΕγίπιπι ὉΠ1ηϊκῶ 
{Π6 ννογὰ ἴῃ ὑῃ6 ργθδθηϊ ρΆββεηρο ϑῆο:)ὰά ἤδνθ ἐΐβ 
ΟΪάον πιοδιΐης; Καὶ, 18. Ἰδίογσ. --- Οδδρίβ. Ῥοβ- 
ΒΙΌΪΥ ἴπ6 Ολαβρδον Οὗ Ἱ Μδοο. ν. 36, 86. 

ΘΓ. 14. ᾿Αναγωγός ΞΞ ιοἱϊλοιι φαμοαίϊοη, ἩΘΏςΘ, 
τοισὰ, ἱπιριιάεπι. 'ΓῺΘ οοπιραγαῖϊνο ἰδ υϑοὰ ἴῃ (ἢ6 
ΒΘΏ8ΒΘ Οὗ πιογε ἱπιρμαίδηί ἰζλαπ ισα8 τῖσἠϊί, ἱ. 6., συ 
ἴοο ἱπιριαεηί. --- ΟὨ θέμις ϑοδηΐάς ΤΟΙ ΔΥΚ8 (δὺ- 
ποηγπμά, χυλὶ. 1): “1 ἰδ ἴὍὉ06 οἴθσῃδὶ, αἀἰνίῃθ ἰδ, 

{Πδῦ ὑπ τ ἴοη αν οχ βεϊηρ ἔγοτῃ ἘΠ 6 ὈΕΕΊΘΒΙΒΕ το 
ΜὨὶσἢ Απίΐροπα τη846 Δρρθ8] (ΒΟρΆ., μίῖσ.» 450 
8η.) ΠΘῺ 86 ΜᾺΒ Ὀσοῦρμηϊ ἴοὸ Ῥοοῖς [οΥ ἢδτίηρ 
᾿ΥΡΏΒΡΤοδερα ἃ Πυπδπ ογάϊπδιοθ. [ ἀν }}5 ἴῃ 
Π6 σΟΠΒΟΪΟΌΒΏΘΑΒ Οὗ Τηθῃ ; ἰβ δῦ 1πΠ6 ὑδεῖδ οὗ τὴθ 
ογάᾶον οὗ τῇ νου], 88 νγγΉ}] ἔπ 6 τηοσα] 8.5 τη δίεσίαὶ), 
δβίποθ ὈΟΓ᾿ ἃγο Ὀουπα ᾿μϑοραγαὶΥ Τορεῖποσ. 

νον. 1δ. Θσϑϑῦ 1οσὰ (δυνάστην) οΥ̓ [.)0 τγοτϊὰ, 
ΤῊΪΐΒ ορίμοθὲ '8 Δρρ]οα ἴο αοἀ 4]μο, ἴῃ Εσς]05. χὶνὶ. 
5,6, δπὰ ἰπ ΟἿΟΣ ρμαββαρθδ οὗ ὕἤ6 ργεβδϑηΐς ὈοοΚ. 
10 ΠΙΘΔΏΒ μοββεββοῦ 7 ρμοιρεγ. ἴτ ἷβ βοὰ ὮὉγ (88 
ΧΟ. το ἱγϑπαῖδιο ΜΝ (οἴ. 500 νἱ. 23; χνυ. 30), 

δηά ἴῃ 6Π6 ἰηῃδίβῃοςθ, δὲ ἰοδδὶ (1,ον. χῖχ. 15), Ὁ... 

γον. 17. σμδαγδοα. Τῆθ μἷδοθ 18 ποῦν ὨΘΡῸ ΕἾ8θ 
τηθηϊὶοηρα, δηὰ ἰΐ8 ὁχϑσῖ δἰζιιδίιοη 18 Ὁ ΚηονΓῃ. 
10 Ὰ58 οδδῖ οὗ ἴῃ Φογίδῃ δηὰ νὰδ ᾿ῃ πα ΐτθά Ὁ 
οννβ οδ]οὰ 17᾽μδίοπὶ, ἱ. 6., οὦὁἨ Τοδὶς (Τοῦ), 1 ΟἹ- 
οδὰ. ΟἿ 1 Μδος.ν. 9,18. 16 ποτὰ Ολαγαξζα ΤΑΥ͂ 
ποῖ, ἱπάδοά, Ὀ6 ἃ ῬΙΌΡΟΓ πϑῖηθ, θαῦ ἀοδβίρηδῖα ἃ 
ξογυϊῆοα οβηρ, ἔγοπι χάραξ, α ᾿νε ρύῤρ δίαΐίξε, οἴ. 
ῬοΙΥ Ὁ. ἱ. 29, 8. ΤΊα Ῥγϑϑόμοθ οὗ 86 Δσῇϊς]α, ἴοο, 
ὙΟΙ]ὰ ἔδνοσ 1ἢ}18 νον, 

γον. 3206. Τὸ τοδάϊηρ τούς ἴογ αὐτούς, πἢϊοῖ 
Οτίπα δηὰ ΕὙΓΈΖΒΟῆ6 δὰἀορῖ, νου]Ἱὰ πηᾶῖκο ἰδ 
8686; απα μίασεα ἰεασίεγβ ΟὐΟΥ ἰλεῖπ, οὐ παπιοὰ 
ἰφαιίεγβ οΥ̓́ἐδό βἰπῳίε αἰυϊδίοπα. 1 106 δπ4] τοδάϊηρ 
ἴθ τοδὶ ποᾶ, (ἢ6 ργουοῦῃ ποι] τοῖον ἴο ἔπ Ὀθέογο- 
τηοητομποα 1)οπίιμοιιβ δὰ δοαίραῖίοσ. ΤῊΘ Ἰδίζοῦ 
ΥἾΘῊ ΡΡΘΆΓΒ, ΟἹ [ἢη6 ὙΒοἾΪΘ, [0 ὈΘ ΠηΟΓΘ ΘΟΟΘΡΙΒΌΙ6, 
ΘΒ. ΘΕΙΆΪΙΥ 85 1ζ 16 ἰανυογοὰ ὈΥ [Π6 δβίδιθπμηθηϊ οὗ τόσ. 
24, ὝΠὲ βῖΖο οὗ ΤΊ μοῦ οι Β ΔΥΠΙΥ͂, 88 Π6ΙῸ ρἴίνϑῃ, 
ἷ8δ ἘΠ4Οα ΘΑ ΙΥ ΥὙΘΤΥῪ πιυςῖ ὀχαχρογαῖοα. 

γον. 91. Οαχιίοι, ἵ. 6., Οαγπαῖπι. (Οἱ, 1 Μδος. 
ν6τΒ. 26, 43,44. [0 8 Τ᾿που δ ΟΥ̓ ΒΟΙῚΘ ἴο ὃ6 ἰάδητὶ- 
64] νὲτἢ «Α(δλίογοίἑ- Αατπαῖπι. 80 ατονθ πη δι} 8 
δδὲδ. 2 ίεῖ., 8.υ. ἸῈ5Βο, [μη ἐπα ποῖο αἱ 1 δος τ. 
26 ἰΒ ἴο Ὀ6 οδηροά δοοοσάηρ)ν, βίησθ “4“ἠέατοία 
Δηὦ Αδλϊοτοίλ- Καγπαΐπι σαποῖ Ὀ6 ΠοΙὰ ἴο ὃ6 ἰάεΏ- 
υἰςα]., Ὑὰὸ ἀθβοσίριίοη οὗ [86 ρας 88 ἤθσὸ γσίτϑηῃ 
ΟΟΥΑΙΗΙΥ 008 ποῦ οοττοβροπὰ υἱδῃ {[Π6 δεῖδ τ0- 
Βροοῖΐην 7 εἰϊ-Αεἠιεταῆ, ἵγῖης Ὀδεΐνοο Δίοσα διὰ 
δεχαγειδ, σοτητηοϊν ποὶὰ ἴο Ὅ6 Ὁ (ἰΔγμδὶπι Γὸ- 
[αγτθα ἴο, βίμῃσθ [8 ᾿διῦοσ νγὰβ8 δἰζυδίοα ἰὼ ἃ π]ὰθ 
Ἰαΐ. 

᾿ γον. 28. ΤΏΪΣΙΥ ᾿πουδαηᾶ. Αοοοτάϊηρ ἴο 1 
Μδοι. ν. 84, ΟὨΪῪ δὺϑουϊ 8,000. 

γον. 26. Ηεοτγοαοίυβ (ἰ..105), 88 ἰξ σοι ]ὰ ἀρρεᾶσ, 
04118 τῃ6 νοάάραβ ἤθσ πιθηϊ) οηρα [86 “ Οεἰδειϊαὶ 
Ῥεηιβ.᾽"" 8Ὲὸ νν8β. ΝΟΥα ρροα ὑπᾶογ [6 ἔοσγτῃ οὗ 
ἃ Τη ΣΙ αἰὰ, ΟΥ 8 ἤσιγο ἢ41}} ἤδὴ δηὰ μαι ποπίλῃ. 
5116 δδ48 θϑϑῃ ἰἀδῃιῆἶοα ν ἢ “4 ατίε, ΟΥ [6 πο 
οὗ ἴη0 ατοοκβ. Οἱ ᾿δν Ἰπϑοη κα Ηοτοά, ἱ, 2834, δηθὰ 
ΝΟΙάΘΚ ἴῃ ἴπὸ ΖειμοΥγ. ἀντ δεμῖ. οτρεπίἄπα. Οε- 
δεἰϊδελα, χχὶν. 92, 109. 

γεν. 27. ὙυΒοσγοίῃ 1γδδο δροῦθ. [τ ἢδβ Ὀθδη 
οὐ͵θοῖοά ἴο {Πὶ8 δἰδιεπιθηῦ [Πδὲ {116 ρΎΐσηθ σῃἰοΐβίοῦ 
οὗ [Ππ6 δ. Τ8}}) δι μῖτα Ου] ἃ ΣΟΆΓΟΙΥ ἢανο Ἰἰνθά 80 
ἔα ΔΨΆΥ ἴτοτη [6 δοδὲὶ οὗ φονοσπηθηῖ. Τ|ἷ5, 
ἴοο, δοςουῃῖδ ἴον {Π6 ταῦ διϊου ἰη ἴη0 Μ55. Βιυὶι 
[6 πιχς δῶν δὰ ἃ χολίάθῃηοθ ΠΟΣΘ δὲ δοῖι 
{1π|6.ὕ 

γεν. 82. Ῥοχιίθοοδιυ. (. Οὐηι., αἱ Τοῦ. ἰἱ.1.--- 
Ιἄυτθα. ΟἿ 1 Μδος. ν. 59, δοοοσάϊης ἴο ν}ο ἢ 
Οοτρίδβ 88 δὲ {18 πὸ ἴῃ Φαηπῖα. Ἡθηςα ἔδι8 
ΤοΔα ὴν 80 ὃν Οτοίίυβ, ποις αῦονο. 866 
8,60, γόγβ. 88 δῃὰ 40 δηὰ Ψοβερῆῇ,, 4ηἷ1φ. (χὶϊ. 8, 
ὃ 6.) Βυΐτῃθ ἴνὸ δνθηΐβ δγθ αὐτὸ αἰ οσχοηῖ, 
116 σδρο δυρροῖοά ἢ 85 ΠῸ ΟΥ ΘΆΙ] Βυρροτῖ. 

γε) 83. Διὰ ΠΘ οἂχῃθ οὗυὔὖὐ. Οτίτηπι ἰῃ ορρο- 
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εἰτίοη ἴο 41} ΟΥΒΟΓ ΟΠ ΠΟ ΠΙΟΙΒ τηϑκο8 [ἢ6 δι )εοῖ 
ἢεῖΘ ΨΦυάδθ, ἱπδιθαὰ οὗ Οουμίδθ, οὐ ὅπ σγουπά 
τηδῖ, οἴ πουισίδο, [ῃη6 Παγγαῦογ ψου]ὰ Ὀ6 υπΐτιιο ὕο 
.ἷϑ 0808] πιοῖποὰ ἴῃ δδβδίσπΐημ ἴ0 [ἢ 6 ΘΠΘΙΩΥ 80 
8118}} ἃ ΠΌΓΙ ΘΓ οὗ γτγοορα. Βαϊ (δ6 οἰτουπιαύδιοο 
Γπδὲὺ τἢρχθ το δΠοτδοθη ὙΠῚῊ Πίτ, τα 8168 
δραϊηδὶ [6 ΒΌΡΡοδβ,[[ΟΏ,, βίης Ὁ ἰδ ἀου Ὀῦζι}} κν ΠΟ ΟΓ 
ἔθ εν, δὶ πὶβ τπηθ, δὰ δυο} ἃ ἔοσοθ οὗ ὕθῃ) 
δῖ ΠΟΙ ΠΊΒ Πα. 

γοσ. 85. Ῥοαΐζδιουο, 8 οοσίδίῃῃ οὔθ. ἮἯθο ἱβ 80 
ἀοβεγί θα ὑῃδὺ ἴθ ΠΙΔΥ ποῖ ὃ6 εσοπίουπάεὰ ν»υἱτἢ 
πὸ ΟὯΘ ζω θη] οηΘα ἴῃ νοῦ. 19.--- Χλαμύς 8 ποῖ ἃ οοαί, 
θυϊ 8 τοῦ τ οἰοαΐξ, πιαπιίς, ΒΓ ἢ 88 ψγ88 ὑνόγῃ ὉΥ͂ 
οἴἶξοογα, ΠΚὸ εἶ [Δι Ῥαϊιααηιοηίμηι. --- ΤΏο ΤΉΓΑ- 
οἶδ ΠΟΥΘΟΙΏΘη ὙὙ6ΓΘ ὮΡὮΪΥ Γεβρθούθα δηπὰ ζοαγϑὰ 
ἴπ δποϊθηϊ {ἰπ|68.--- Μέδυίεα. Οἵ. Οὐηι. δι 1 Μίδος. 
Υ. 66. 
εν. 88. Οδο]ασ -- Ααἀιϊαπι. 18 βἰτυδιϊοῃ 

ἰδ Ὡοῦ ὙἹῸ} σουίδ ηΥ Κπονπ, δαῦ ἴδ ἸΔῪ Βοῖηθν ΠΟΣΘ 
ἴῃ 0 ῥΡ]αἰπ (6614) οὗ Φυάλῃ. Οἱ. Φοδὶ. χν. 
95 

γεν. 406. Το οοπδοϑοσαίθα (ἱερώματα) ἴο 
ἴ.9 1801. Ὑ δύ [ἴΠ686 Ὁπίηρθ ὙΘΓΘ ἰ5. ἀησθτίδίη. 
ϑοτηο [ΒΚ οὗ βιπ8}} ἱπιαροβ οὗ [Π6 σοὰδ; οὔ οΓγΒ 
οὗ αἰ ογθης ὈΒῖηρβ ἐπ8ὲ παὰ Ὀθοη ἀθα οδιθα τὸ ̓ μ 6 πὶ 
ἴῃ ἴΠ0 ἴθ ρ]6, πὰ μδὰ ὑθθῃ βοουγοὰ ΟΥ̓ {Π|686 
ΤΩΘῺ 88 ἙσΠΒΓΙΏΒ. 

ψε τι. 43-15. ἸῸ ΟΒῈΣ ἃ δἷῃῃι οὔδσίῃς. [Ι͂ἢ [ἢ 

οαἰϊα τιογτίμογώτη, ἔτοτη 8 ΘΑΤ ΘΓ, ΘαῸ8}}γ ἔα6]86 γθἢ- 
ἀοσίηρ, ὕγὸ ρεσοαίο πιογίμογιι. Τῆδὺ 488 πηοδὴῦ 
πὰς [06 ΠΙΟΏΘΥ δοιὰ Ὀ6 βρθῃς ἰὼ πηβκίηρ 81} 
οὔἴἶεοτίηργβ ἔον λοδε ἰλαὶ δαα μωΐίεη, ἱ. 6., ἴον τἢ6 
ἀςε84, σὐπποῖ 6 ρῥτγονυθά. 6 ορίἱπίοη οὗ [(ἢ9 
τὶ ον οὗ [Π6 ἰδίογυ, οὐ οὗ [8 ὀοιηρ ]οσ, ἰβ υἱΐθ 
Βδηοῦίον ὑπίηρ. [Ὁ 18 ἔν τηοῦθ ΠἸΚΟΙΥ, 88 ἱπάθοα 
ψΟΣΪὰ ΔΡΡΘδΡ ἔγοπι ὉΠπ0 σοπίοχῦ (νοῦ. 42), (ἢδὲ ἢἷ8 
Ὁποῦ ἢν νγ88 ἔῸΥ [06 ᾿ἰνίης δὰ {π0 ἀδηροῦ οὗ ΤΠ ἷ Ὁ 
Ὀεΐην μα πβμοα ον [Π6 δίῃ οὗ ([ηὴ9 ἀοδ. Βαϊ 079 
ἴς ἴο δἀπι δὰ παὺ [Π6 ὨΔΙΤΑΙΟΥ ΠΘΙΘ ΠΙΘΒΠηΒ 
ἴο ἰοϑοῦ ᾿ἰυδὴὺὴ᾽ ψθδὺ Βοιηδη ΟιΠ0}}ς65 ἱπηραϊο ἴὸ 
πἷπχ, (ΠΘΣΘ ᾿Ῥου]α 80}}} 06 πὸ στουπα ἔοσ Ὀδδβὶπρ 8 
ἀογρπιδ ὕρου Βιιοἢ ὑθδο ίηρ, }υ80 45 1016 στοπηά, 1η- 
ἀθεὰ, 88 ἴον ὑϑαΐηρ ΟΌΘ οὐ 8 υἱΓΟΣΆΠΟΘ οἱ Φόδορῆυδ 
οΥ ΡηΐΪο. ΤΏΘΓΘ 8 ποῦ, 48 8 τηδίϊογ οὗ ἔδςοί, ὑῃ0 
Β] 1 σηῦοδι ον ἀθηθθ {μὺ ΔΩΥ δυο ἀοοσίτίηθ 88 ὕὉμδῦ 
οὗ ἴπε Βοχηδιΐδβίβ σοϊαιίηρσ ἴοὸ ῬΌΓΣρΡΔΙΟΤΥ δὰ ΔηΥ 
ΘΧὶδέθησθ διηοὴρ [06 60} δ τὴ'ῖβ. ἔθ. (ΕῸΣ 186 
τοϑοίηρ οὗ [Π6 Ῥεγβίδη8 δοο απ. Ϊπίγοά.) ἘὩτΤΓΒΟΓ, 
ἱξ ἰδ νοσὸ ἴο ὃὈ0 δήπι θὰ ἐπεὶ Διάπα Ὠἰπι86}6 ἀἰὰ 
τηθϑη ὈΥ̓ Πἷδ σοπάυοσι Ποτα, δῦ ἴΠ6 Ὀγϑβθηΐ ὈθῸΚ 
Δγτηθ, ὑπ ἀραῖΐθ νοῦ ὰ τη κθ πὸ Ὀἰπαάϊΐηρ, τὰ] 
ἴοΥ υ8. ΨΔΦυᾶδβ ΜαδοἪοοδΌδουβ γν88 ΤᾺΣ ἔγοπιὶ ὑοΐηρ 8 
Ροσΐθοῦ πδη, πὰ ἰὺ σοι]ὰ 06, δ΄ ἰϑϑϑὲ, φαὶϊΐθ ἃ8 
5816 ἴ0 ἔο!ονν ἷπι ὈΪ ΠΑΪΥ, 88 ἴο [οἱ] ον, ψτποαΐ 
Ἀφρύ τε 106 ΘΧΔΙΏΡ]6 οὗ βυσἢ ΙΏ6 ἢ 88 ΑΌγδμδπι οἵ 

δυϊὰ. 
υϊχαῖο ἴΠ6 ρϑββϑδρθ [88 ὑὕθϑῃ 8] ογοὰ [0 ῶγὸ ρές- 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΠἼΠ]. 

1 Ανοἱ ἰη ἐδ6 Βυηαγοα ΤΟΣ δηᾶ πἰπίἢ γθᾶν 10 νγαβ [014 πὯα8 δηα ἢἷβ τηθη,ἦ {παι 
2 Αποοομαβ Ευραίοῦ νγαβ οοιηϊηρσ ΨΥ} ἃ στοαῦ ἴοτοθ δραϊπδί δπάερα, ὃ δηα τυ ἢ πὶ 

1, γϑ888 8 συκταΐδη, ἀπα ῥσῖταθ τ] ἰδία υ," Θδοῦ Βανίηρ ᾽ ἃ Οὐσθοῖδῃ Δυαγ," οὗ ἱοοίμλθῃ 
8η Βυπατγρα δπᾶ ἔθη ἐπουββηά, δηα Ποσβοηθη ἥν ἐπουβδηᾶ πὰ ἰἤγοο Ὠππαγϑα, δα 

8 ΘἸΘρΠδηΐβ ὑτο δὰ ὑθηΐγ, δπὰ ὑἤγϑο Ὡπηᾶάγοα οματγίοιβ ἀτιηθα τυἱτἢ βουίμοβῖ Απα ὃ 
Μομοϊδαβ δ]50 Ἰοϊηθα Ὠΐταβϑὶῦ ἱ ἢ ἴθθπι, δπα 10 τηυοῇ ἦ αἰ βεὶ πλ]αύϊο Θμοουγαροα 
Απιοσδαβ, ποῦ ἔοτ [Π6 βαζοριαγαὰ 19 οὗ [η6 σοππίγγ, θὰ. Ὀθοδυβ6 ἢ6 ᾿πουρηῦ Β6 που 

4 Ὁ6 ᾿π8|81]6ἀ ἴῃ [89 οἰἶἕοθ οὗ μἰρῇ ργίϑδι. Βυῦ (ῃ6 Κίηρσ οὗ Κίπρβ ανακθηθα Απῶο- 
Ομ δ᾽ ΔΗΡΘΡ ἢ ἀσαϊηδὶ ἐλ᾽δ τϊοϑα τσϑίοῃ, ἀπά 1 γβίδβ ᾿πίογταϊηρ πἶτα 18 (Πα [Π|8 γεαπ 
γ788 (Π6 ὀϑδ6 οἵ 811] (86 τιϊβίογ 68, Ὠ6 16 σοϊηχηδηθθά ἰο ὑτίηρ' τὰ ἀπο Βογοα,͵δ 

ὅ δὰ ἰο ρυὶ ἀΐηε ἴο ἀθαίῃ, 88 716 Ίϑ ΠΟΙ 8 ἴῃ ἰλαὲ Ρ]6Δο6. Νον ᾿ {Π6γ6 νγὰβ 1 ἰπ ἐλαΐ 
ΡΪδοθ ἃ ἴονοσ οὗ Πξιγ οαρὶϊ8 λεῖσλί,18 [}} οὗὨἨ 848}|68; δῃηᾷ ἰῦ δα 8 γϑυοὶνίηρ Ὁ ἰπϑίγιυ- 

6 τηρηΐ, ΜΒ] Οἢ ΟἿ ΘΥΘΓΥ͂ 5166 ῥγϑοϊρ ἰδὐθα Ὁ ἰηΐο 186 88η68β. ΤΠΘΓΘ 811 ρπηρθ Πΐπὶ 
7 σΌΠΟΥ οἱ δ γ]ορα, 48 8180 οὗ ΔΗΥ͂ Οἵ δῦ στίθνουβ ογίπιθ, ἰηῦο ἀδϑίγαουϊομ. Ὁ 00} ἃ 

ἀθδίὰ “5 10 θ6[6}1 ἐΠ6 ἀροβίαϊα Μίθπϑίϑυβ το ἀΐθ, ποῦ μανίην 80 ταῦ 88 Ὀυγί8] ἴῃ {Π9 
8 Θολγι, 5 ἀπα ἰλαΐ γοῦν Ἢ Ἰυ8|}]γ. ΕῸΥ ἱπαβιλθοἢ 88 Β6 δα σομημ θα ΤΔΗΥ Βἰηβ δρουΐῦ 

186 ΑἸ(ΑΓ, ἡ Πο86 ἤγθ δηᾶ 88}68 6 γα ΠΟΙΥ, 6 τϑοοὶνϑα ἀὲἕς ἀθδίῃ ἴῃ 88}68. 
9 Βι 5 86 Κίηρ οϑϊη8 ἰῃ 8 βαναρθ τῃοοά, [0 ΒΠΟΥ͂ 186 7678 [η6 νογβῖ οὗ ὑπαὺ τ] ἢ 

10 Παὰ δὴ ρδοβ “5 ἴῃ ἢΪβ [αὐ 6Γ7᾽8 6. Απᾶ Ψυάδβ, οὰ Ὀθοοταΐην σορηϊζαηὺ οὗ 1ὑ, Ὁ 
σοι δηαρα [16 τη] 46 (0 6811 ὑροι {μ6 [μοτὰ πἰρῃῦ πα ἀδΥ, ὑπδὺ 1ἴ Ἔνναν 35 δὖ ΔΏΥ 

οτε. 1-8. --ἴ Α.Ο Ρ.: ον πὰ, 8Ἧ ογιῖδ διὰ ἰδ θῇ. ὃ. ῬΟΥΟΥ ἱπῖο θ86. ἀἍὅ4 Αἰ ῥγοΐϑοϊοσ διὰ ζΌϊοσ οἵ ἀξ 
ΔΙ'΄αοϊτθ. δ Βαυΐηκ οἰ δον ο7 ἐλεηι. δ ῬΟπΟΣ. ἴδ οοκθβ. 8 οπιίίξ Απϑ!ὰ. 595 τοδί, 10 (σωτηρίᾳ, Ὀθ1 6ΓΘ, ρμεῖ- 
δδρν, ἰῶ [09 ΤΔΟΥΘ ΖΌΣΘΓΔΙ δ6 50 οὗὨ τρεὐϊ-δεὶκ κα.) 11. τὸ Βαῦο Ὀθθὴ τπδὰθ κουόσηονῦ (ἐπὶ τῆς ἀρχῆς κατασταθήσεσθα. Οη 
ἀρχή εἴ. ἱν. 10, 27). 

γερο. 4-θΘ. -ἸΣΑΙ͂Ψ, : τηογϑὰ Α.᾽8 χιϊπὰ. 12 ἰηΐοττηθὰ ἐλα ζΐηε. 14 γκϊδοδίοῖ, βοὸ ἴμδὲ ἐλ ἀΐηρ. 16 Βοτοα. 
36 (δέ.) 1 γγὰδ (ὅστι, Ὀ0ὺ 1 Ἰοᾶγο ἴδ του δοτίηκ, οἢ δοοουῃΐ οὗ [Πο σουί(οχί). 18 ουδίϊα ἀΐκχά. 19 στουῃὰ (περι- 
φερές). Ὁ Ὡδηροὰ ἀοΎΏ. 21: Δνα ἩΨΏΟΒΟΘΥΟΣ τ,Ξ.8 (τί σοῦ δἰ κα ουν ὄντα 85 τ δη ηρ ἰπ δἰ ποσί Δ]} ἐμ Μ55.) 
οοῃάδιηῃοᾶἂ.. , .. ΟΥἩ δὰ σουῃηπιϊἰθὰ ... , ἔῆοτο ἀἰὰ 411} πιεπ (800 Οὐηι.) [ἄτυδὲ ἀέηι ἀπίο ἀϑδίι. 

γοτα. 1-9. --- Ὁ τῳ μόρῳ. 5.ΑΟΥ͂. : Ὠδρρεποὰ λα! νὶἱεκοὰ γιαη ἴο ἀϊθ, ποὲ δυο κ 80 Συ 0 ἢ 886 ὈυΣὶΔ1 ἴῃ ἐΏ0 
Φαστ (θέ. ΑἸά. τοοὰ ταφῆς ἴογ τῆς γῆς. Ἐθι6 ΘαΏδο ἰδ κῃ. Μοτο [Π|., ποὲ ἐτον λαυίπβ α ελαγε ο΄ .λ4 εατιλ). 36 μηοσὶ. 
Ἱ Κον. 35 μι ἃ ῬδυῦοΓΟῦδ δπὰ ὨΔΌΘΗΙΥ πὐἰπὰ (Τοῖς δὲ φρονήμασιν . . . . βοβαρβαρωμένος. ΗΪο ἰοο!ρϑ δὰ ρυτ- 
ΡΟΘΟ ὙῸΣΘ ΒΑ Υδ (6), ἴο ἀο ζδν οσϑο (0 ἐδο ον ἔθδΔὴ δι ὈΘΟῚ ἀοχιο. 

οι. 10-.13.-- ΑΟΥ. : ὙΓΒΙ ΣΝ ἐλέη ξ: πλμοῃ “7. νΡατοοὶγοά, 6. 30 (τί κοομο δἀορίδ καί ἔσζοσο ποδιεὶν δ}} ἐμ σοάά,, 



6006 : ΤῊ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΑ. 

ΟΥΒΟΣ {ἶχηθ, 80 Βο ὃ6 ψου]ὰ ἢ μοῖρ ἔδϑια, Ὀδίπρ δὖ {π6 ρμοϊπί ὑο Ὀ6 ἀδρτῖνοα οὗ {88 
11 αν, ἀπ οὗἨ ἔδυ" ]δηᾶ, δηα 5 ΒΟΙΥ ἰθιωρ]6 ; δηᾶ (δμδὺ (6 τυου]ὰ ποῖ βυ ον [ἢ 8 Ρ6Ο]6, ἰδμδὶ 

Ἶυβῖ πονν δα δᾶ 4 1116 ταβρίῦθ, ἴο Ὀθοοῖηθ βυ)]θοὺ ὃ τὸ 186 Ὀ]ΑΒΡΠΘιμΟυΒ πιϑίϊοῃβ. 
12 Αμᾶ’ ψῆθῃ ΤΠΕΥ͂ δα 411 ἄομϑ (886 ββαηθ ὅ ἰορϑίβογ, δηὰ θδβουσῃύ (86 σρθγοῖξυ] 

Τ,οτὰ ψῖἢ πϑϑρίηρ δηα ζαβίϊηρ, δῃα Ἰγίηρ Βαὺ ἀροη π6 στουπᾶ (πγθθ ἄδγβ ὑπ]η- 
ἰογσαρίοραϊγ,, Φυᾶαβ δσχμογιθα (μθπὶ, δηᾶ " σοτητηδηᾶθα ἤθπι (0 ἢ ὈΘ6 ἴῃ ΓΕΒ ΪΠ688. 

18 Αμᾶ ὑμάαξ, θεϊπρ ἀραγὺ τὶ (86 οἰἄογβ, 0 ἀδιθγιηϊη θα, Ὀθίοσθ (86 ΚΊη 8 ΔΓΙΩΥ͂ ἴῃ- 
ναδεοᾶ 7υάεα, δια Ὀδοδῖηθ τηδδίδσ οὗ 15 [86 οἰΐγ, ἴο ρῸ ἔουὶ ἢ δῃηὰ ΕΥ̓ {Π6 ταύρου ὉΥ ̓  

14 186 ΒΕΙρ οὗ {π6 Τωογὰ.15 Απὰ Βανίηρ' σοτηχηϊ θα (ἢ8 ἀδεοίβίοι ᾽ὁ ἐο (88 Ογεδίον ᾽ὃ οἵ 
186 μοῦ], δῃὰ δχβογίρα ἢΐβ βο]άϊθσβ ἰο ἤρῃῃῦ ποῦ ]γ,}6 ππίο ἀθϑίν, ἴον Ἰαννβ, ἰθιηρἶθ, 

16 οἷξγ, ἔδι μου ]δηά, οομησλοηνγθα ,"7 ἢ6 οϑιμροᾶ ὈΥ δίοδεῖπ. Απᾶ μανίησ σίνθῃ [86 
. πΘΙΟΒγΟΓΑ (ο Ηἷ8 τη6η,}8 ὙΊΟΙΟΥΥ ἐδ οἱ αοά, νὴ} ἐΠ|6 τηοβὺ να] δῦ ἀπά σΠοῖοα γουπρ 

ΤΩΘῈ Β6 6}] ἀροι Ἶ [Π6 Κἰπρ᾿Β ὑδηῦ ὈῪ πἱρηΐ, ΔΠα 5] 6 Ὸ ἱπ {86 οϑὰρ Ὁ δροαΐ [ΟὉΓ 
ἐπουβθαηα τηρῃ, δηά ]Ἰαἰὰ Ἰονν 3. {(Π6 οἰϊοῦ οἰθρηδηί,9 ἢ {86 ΤΆ ΠΥ (μα΄ Τ6ΓΘ ὍΡΟΣ 

16 Β'τη.3 Απὰ δβἱ Ἰαβὲ ἔμ γ 116 μ6 οδαὶρ τὶ ἔθαν δηα ἰατυ]ῖ, δὰ ἀδρατίθα τ 1ἢ 
17 ροοά βιοοθββι Απά {μΐβ μβδᾶ ἰβκβϑῃ ρἶδοθ δ 5 (86 Ὀγθὰκ οὗ 86 ἀδυ, ὁ Ὀδοδυβα ἰδ 

Ῥτοίθοϊοη οὗ {Π60 1ωοτὰ αἰὰ Π61ρ δΐπι. 
18 ΒΒυΐ (86 Κἰηρ μανΐηρ, Ζ1 (ΑΚοη ἃ ἰδβῖθ οὗ {86 ἀδτγίηρ 35 οὗ (86 δεν, ϑηῦ 5 δρουῦί (ὁ 
19 (5Κ6 {π6 βίσοῃρβο ᾶβ δ᾽ ὈῪ ροϊῖογ. ΑΑπά Β6 τωδγοδθα δραϊπϑὺ ' Βρϑίμβυγα, τολέσλ τοας 
20 8 βίσοῃρβο]α οἵ {86 9678; τνδβ ὅ2 ραΐ ἰο Νϊρηϊ, ταδάθ αἀποίλον δὐίβοκ, 1[41164.5 Απὰ 
21 Ζ0ἀ88 βϑηΐ ἰπ ὅ' υαπίο ἔπι {Π|8ὺ τγθγα ἴῃ ἐξ βυοὶι ἐῤλίηηφ8 88 ὝΘΙΘ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ. Βυΐ Εδο- 

ἄοευβ, οὗ (Π6 9 ον 8 διταγ,᾽ 6 αἰβοϊοβθα ὑπ6 βϑθογθίβ ἴο (86 θην ; δ Ὀυΐ δ᾽ 6 ν)ᾶ8 
22 βουρδξ ουΐ, ἀπα ἴβκθῃ, δῃὰ τγχὰ8 ρυΐ ὅ8 ἰῇ ρῥγίδοηῃ. Τὸ Κίηρ ἰχοϑιθα πῖῖἢ ὑΒ6 πὶ ἴῃ 

Βαδιδβαγα [86 βθοοπᾶ (ΐπιθ, σανα μ͵8 Βδηᾶ, ἰοοῖκ ἐλεῖτδ, ὃ ἀδρατίθα, ἔουρσηὺ τ] «688, 
28 νγ8 ΟΥΘΓΟΟΙΊΘ; Βαασα ὑπαὶ ῬΏ]1ρ, τ Βο μϑα Ὀδθὴ 1οζῦ 88 ῬσΊπλθ ταϊἰϑύθσ “ 'η ΑΠΌΟΟΒ, 

δα τϑὈ6}164, γγᾶβ οοπίουπάαα ; Π6 ΒΡΟΚΟ ἔγίθμ ἢ τνογαὰβ ἴο (μ6 “6 νγ)8, γ᾽ 46, δὰ 
ΒΊΟΙΘ ἰο ΔΗΥ͂ δα υἰ {806 “1 Θοπα! ἴοηβ, ἀστοοα τ ἢ ἐλεηι, δπα οὔογθα βδογιῆσθ, Βοποσοᾶ 

24 (ῃ6 ἰθῖιρ]6, δηὰ ἀθαὶὲ Κίμαϊγ τὶ (86 ρ]866, δπᾶ τεοοϊνϑᾶ τυ 6 Πα] 688 (86 
Μδοοδθθα," τηϑὰθ “5 λίην ργϊμοῖραὶ '' φΌΨΘΓΠΟΣ ἴγοιῃ Ῥίο]θιμαῖβ ἀπίο {86 (ἀθγγμο- 

2ὅ πΐϑῃβ; “δ ὀδιὴηθ (ο Ρίο]θιμαῖβ. ὙΤΏΘΥ οἵ Ῥιρ]θμηδὶβ γογθ ἴῃ 11] ὑθίωρϑγ οοῃμοογπίΐηρ “' 
26 {Π6 δογϑῃδῃίβ ; ἔοσ {Π6Ύ βίογιηβά, Ὀθοδιβθ {Π6Ὺ που] τμδκα {110 ὕθσηβ “ νγοϊᾶ. 1,γ8- 

ἷα8 ψνϑηΐ Του ψαγὰ ρου (86 Βρθδκαγ᾿β βίδα," βαϊαἃ 88 τη οὶ 88 ροββί Ὁ]6 ἢ ἴῃ ἀεΐθμβο, 
Ροιβιδαϑα, ραοῖβαά, τηϑᾶθ ἐΐσην 1611] αδοῖθᾶ, γϑοίυσηϑα ὑὸ ἀδίοομβ. Τδὰὺβ 1 πϑπὶ 
ἐομολήίηφ ἴλ6 Εἰηρ᾽᾿Β οοταίηρ 8δπα ἀθραγίηνσ. 

δύ ἰῃ [Π9 σοι ρδσίβου [Ὁ ἄοοδ ποὺ ΣοαἾΪτ6 γα: δι οι.) 1. λὸ Ἡου]ὰ ΠΟῪ 8190. 3 γνυὲ ἴτοτο ἐλεὲν Ἰανν, ἔσο ἐλεῖνγ 

ἙΠΟΒΌΣΥ, διὰ ἔσομη ἴδ 6. 8 (μοὲ δὰ εἴη ΠΟῪ Ὀθδο Ὀσὶ ἃ {110 τοϊσοδοὰ (1 δάορὲ ἐμο σωδσῃ. στεϑάϊῃρ), ἴο Ὀ6 ἰῺ σε 760. 

εἰσι. 4 80. δ (6. 8 (καταξιοῦν, ἃ εἰσο γι πομοὰ ἔοστα οὗ ἀξιοῦν.) Τ᾽ Ἰο;ᾷ. 8 Βαυϊᾷ οχμογίϑα ἔδποσε. 
9 ἐδεν διου]ά. , 

ψοτϑ. 18-16. --- 1014. δεοοηιῖπς 70γ λέμε τοῖλ ἰλε εἰάοτε. ΟἿ, οὉ καθ᾽ ἑαντόν͵ ὙΤΐποΣ, Ὁ. 401, ποῖαι 11 Α. Υ͂. : Βοοὲ 
Βῃουϊά δηΐον ἰπίο Φυ 68, δπὰ κοῦ. ἸῚΣ ἑῃ Λρλε Ὁγ. 15 (ΠῚ. 19. δδ. 62., θεοῦ.) 1 30 δα Βο0 84 οοεωτηἰἐἰοὰ εΣ] 
(Θτοείαδ τοᾶοσ ἐπιτροπήν ὉΥ ἀἰπρεπξαίίοκεηι δε. 16 (11. 44. 14. 243, ΑΙὰ., "" ποτὰ,;: τιϑίο ἰδ ποϊοοὰ Ὁ. ἐδο Α. Υ͂. 

ἴῃ Ὁ0.6 ΣΔΥκίἢ). 16 χῃηδηΖ}}γ, ὁσεπ. 11 [Π9 ἴοννα, ἰλ}6 ἐδῃιρ]ο, ἔμο εἰΐγ, ἴμ6 σοπμίσυ, αμα ἔμο οοσηιθοηνορ 

(πολιτείας). 18. {ποτ [πδὲ τοτο δρουΐ πη). 19 νορΐ ἴῃ ἰηἴο. 30 (Ετίἐσδοθο δορὶ τὴν παρεμβολήν, ἴον ἐν τῇ 

παρεμβολῇ, ἰ. 6..) “88 ἰδ ΘΟ σΟΣΩδ ἴΠ6 σαι." ΤΏ 6δοο. ἰδ ζουμπά ἰῃ 111. 283. δ2. δδ. 7]. 4}.) 31 (Ετ σϑοθο δορὶ 
“: 2000 "" ἔτοπι 1]. 44. δ2. 81.) 53 ονπΐίς Ἰαϊὰ ον (δ06. Οὐηι.. 58 οἰίοίοοί οἵὗἁ [δ οΘἰορμδηίδ. 36 8}} (πεῖ πόσο Ὁροῦ 
ΐχῃ (666 Οὐηϊ:.). : 

γε:. 117-190. --ἼΑ. Τ. : Τὴηΐθ γ88 ἄσπο ἴῃ. 6 (1μἀἰ|, δ’ ὮΠ16 [86 ἀΔΥ τγδϑ διτοδὰυ ᾿πδὲ δρροδυίῃκ.᾽}) τ ΝῸν 
ὮΘΗ . . . . δά. 39 χρδη ηομα. 80 ἢὸ ψι οῃῖ. 8ὸ Ὠο] 8 (11ξ., "" αἰἐοσι ρέϑα ἴΠ6 ρ΄δοοα ξσουξὰ Ρ]οῖα. ΟἿ. τοσ. 
19)) δ1 φμᾷὰ τπιδτομοὰ (Ἰἰξ., αὐαυαποεα) ἰοσασάβ. 85 Ὀπὲ Βὸ ὑδδ (0 καί Ὀοΐοτο ἐτροποῦτο ἰδ δίσίοου οὐξΐ ὉΥ τί ἔσδοῖνο, 
τὶ 1Π|. 28. 44. δδ. 4].). 82 ᾳ]]οὰ, δηὰ (βο θ2. 64. 983, ΑἸἀά.) Ἰοδὺ οὕ λὲς "ιεν. 

ψοΒ. 329-23. --ἩΆΑΟῪ. : 7ἴ0Σ . δὰ οοῃνογοά. 8 τρὴο ισαϑ ἰῃι ἴδ 79.717 8 ΒοΒβῖ. 86 φῃστηΐοα. 81 ἐΠοτοΐοχο (δέ 
Ὀοῖοτο καί ἰδ οτἰεἰθὰ ὉΥ 11]. δὅ. 64. 98. 106.). 88 γγὮο (δον πδὰ κοξϊϑῃ Ὠἶτη, ὑΒ6Υ ρῬυΐ Εἷτο. 80 (ἐ, 4., τοοο Ῥεϑοθ 
στ ἰΠθπι.) 40 ΜΔ Ἰοζὲ οὐοὸσ ἐμ δαίσβ. 41 γὸδ ἀοπροσζαίθὶΥ Ὀθηὲ (τι γᾷ... γεδεϊεα), [τ1π88] οΘουΖουπά σὰ, ἰπὲτεαιοά 
ἴο ον, δυδτι ὑοὰ Εἰ Πλ5617, δ ἃ ΒΤΒΙΟ ἴο 81} οατι8). : 

γοσα. 24-26.-- 55.Α..Υ(ΞΨ: δοοοριοᾶ ν}} οὗ Μδοοδῦοιιϑ. Φ(Ως,, ἰε.) 4 (8.0 Οὐπι.) 4 (Τεῤῥηνῶν ; ΠῚ... 
Τεννηρῶν ; δδ., Γεραρηρῶν. 8.66 Οὐπι.) 46 (Π0Ὸ ὈΘΟΡΪ6 ἔογο ἮΘΣΘ στίονφὰ ἴῸΣ. 4 ἐλοεῖ οογδωδει δ. 48 πὴ ἐο ἰδ 
ἡυάκτοοιῖ δβο. 49 οουδῦθ. δ0 ἀοίθῃορο 07 4Ὲ}}4 οαμϑα. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙ. 

ον. 1. ΤῈο Βυμπάτγοα οΟΣῚγ διὰ χη γδα:. ἰ [85 τηϑὰθ ἃ τηϊδίδκο, 85 8 ουϊὰθπξ, ἔγοτῃ σοτηρασίηρ 
Ασοοογὰϊ ἴο 1 Μδες. νἱ. 20, δὰ Φοβορῖιιιϑ (4 πίϊφ., } ἴ0 υῖτ 1561. [πη Παρ. χὶ. 231, 33, 88, [Π6 ΔΌΏΓΟΣ 
ΧΙΙ, 9, 8 8), ἰδ τγᾶϑ ἰἢ [Π6 γϑῦ 150, δῃὰ [686 διι- ͵ 88 βδροκϑη οὗ δνυθῃῖβ 8.5 ὁσσυυσίρ ἰπ τῆς γον 148 
ὈΠΟΥΙΟἾ68 ΑΓΘ ἀοι 0658 οοστοοῖ, ΤΠ ῥσοβουῦ ὈΟΟΚ᾿ ᾿ὰ ΒΔΙΤΏΟΩΥ ὙΐΠῈ 1 Μδος. ἷν. 238, 62 (οἕ, 1ἰϊ. 87), 
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ΦἸΓΠΒουμἢ ΠΘῪ τοοῖς μ᾽αοα ἴῃ οοηβθπθηςα οὗ Ἡμδῦ 
ὧδ ἀεβευὶ θὰ ἴῃ ἴθ ργθβθῃΐϊ οβαρῖθι δηὰ νϑγβθ. [ἢ 
Ῥο ἢ Ὀοοίκθ εἰ1Θ εἶπηθ αίνθη ἔον τπ6 σομίης οὗ Π 6- 
τηοίτίυβ δοῦν πο τμ6 ᾿διμὰ οὗ Ὠΐβ ζἈΓΠΘΥΒ 15 [ἢ 
διπ6. (ἢ 1 Μεος, Υἱῖ. 1; 23 Μβος. χὶν. 1. Τδ6 
ΟΣ ογθηοο ἴῃ ἀδῦθθ σΟΠΟΘΓΗΒ δἰ ρὶῪ ἴἢ6 πιδίῖεν οὗ 
ὍΠ6 δϑοοπὰ σαπηραίχη οὗ [,.γεϊα8. (ΟΓ, (δϑρϑυῖ, ἰῃ 
ἐσϑεμα, ὦ. σιεἰκ., 1877, 1. Ρ. 182, αηὰ Οτίσαπι, Οπι., 
αα ἰος. 

νογ. 3. Τα πυροῦ οὗ ιγσίδῃ βο]άΐθγβ 15 
ξτοδιν ὀχαραογαιοα. 

νεγ. 8. Μομοῖίδιβ. Ηδ νδβ {6 91Ο0Υπιο Πρ ἢ 
Ῥιηΐοϑι οὗ [δὶ πϑπηθ, 88 18 οἰϑδὺ ἔγοιῃ ννῆδὺ ἔο] ονσα, 
ΨΟΙΓΒ. 4-3.. Οἱ. 3 Μδος. ἰν. 33.-35. --- Βπσοουχοροᾶ 
«ἈΠΕ ΟΘΟΒΌδ, ἑ. 6., ἰὼ υἱπἀοΥίδκῖηρ 8 ΑΓ. 

γεν; 4. [1 ννδβ ποῖ δἰϊζοροῦμοῦ ἱγὰθ ψμαῦ Τν δῖ88 
8 δαί ἰο δνὸ βροΐθῃ ἀναΐηδὶ Μοϑῃρίβιιδ (εἴ. ἵν. 
1 8}. ΦΔιδοῦ νὰβ πο ΠΟΤΘ ΘΈΠΥ. -- Βϑχοθδ. 
Α δυείδη οἱ ὑθίνγθθῃ Απίϊοοῦ δπὰ Ηἰογαρο) δ. 

γον. 56. ΕῺ]} οὗ δβῆοε. Ηοῖ 3 8[)68, ΟΣ ς04]8, 
8.1 τη 08 Πηϊ. -- Δ σονοϊνίης ἰδίχτηθαῦ, ἴγ6 ἤια 
ἔς νοτὰ ον υϑοᾶ ἴῃ [ῃ6 58Π|0 δ6η86 ἴῃ 4 
Μᾶδος. ἰχ. 19, 30. Α δβοιηον δῖ δι αῦ τηοάθ οὗ 
ἘΠ 8 ἢ πηρηΐ ἰ8 8180 τηϑηθίοποα ὃγ Ν᾽ αϊεσίυβ Μίαχ- 

1π105 (ἸΧ. 2, 6), Ὑῆ0 δ80Ὁ8 παῖ ᾿λατίαᾳ5 Οσἶ8 οὗ 
Ῥογαία, ννἱϑίμη [ὁ μοῦ στὰ οὐ οδγίδῖῃ οὐμοχίουβ 
οἰεῖβ ἀθνβοὰ 8. ὩοΥθ] πηοάθ οὗ ριυπηβῃτηθηῖ, ἴὸ 
δΔΥΘ Ὠϊπη86]6 ἔγοτι νἱοἰδείηρ' [}6 Ἰούῦογ οὗ ἃ ργϑνυϊουϑ 
Οδῖἢ : ““ ϑερίωπι αἰἰἰ8 ρατιείέδιια. ἰοσιπι οἰπότα οοπι- 
»ίἰευϊί, φιμρροδὶοφας ἰσπο ργονιϊίπεπίθ, δεπίσπε οἷδο 
εἰ ρμοίϊοπε ἐ:οορίος ἔπ 60 ς Ἔφιιο δϑοιῆπὸ 80- 
ἐ ἵπ ἡ απ ἱπείἀϊοθαπι σοησετίειῃ ἀεοίἀεδαπί." 

δι. Οοϊϊομ, Ρ. 304. 
γεσ. 6. ΑἹ], ἅπαντες. [Ιἱ ἰδ αἰδῆςυ]ς ἴο Ἔχρ]δίῃ 

ὙΠαῦ (6 ΔύῖθοΣ ψουἹὰ δαγ. 1} ἰὰ ψοσο [6 ὁχ- 
ΘΟΙΠΟΠΘΙΒ ὙΠῸ ἃ. Γεζοστοά ἴο, ΕΥ̓ ἰδ ὕΠ6 νοτὰ 
πιϑοὰ δ 411 Οδδὺ ((ὍὉηι., αὐ [ος.} τ ΚΒ ἔἶ6 οο;- 
ἀοιηηθὰ τὸ ὈΠΟΓΘΌΥ ᾿παϊοαϊοά, οὗ τῆυτὰ ΑΘ ΘΓΆ] 
ΓΕ Θχοουῖθα 80 1{{Π|6 ΒΆΠῚΘ ζἰπι6, ῆο ὑεΐηρ Τπγούγη 
δου Δηὰ ἀρεΐηδι 006 Θῃμοίῃον ὈΥ [6 πηοϊοηδ οὗ 
τΠ6 τὐδοθίηθ, ΠΠΔ}}Ὺ ΓΠΣΟῪ ΟὯΘ ΒΗΟΙΠΟΡ ἰηῖο [ἢ6 
Βυχηίΐηρ 8565. Τὸ [Πὲ5 Οτίπιπὶ οὐ͵δοῖθ ὑπαῦ τῃ6 
Οτοεκ ἀοθδ ποῖ δαπιὶξ οὗ βιιοῖ 8 σϑπαδγίηχ. Ηθ 
τ ΚΒ [0 Β ΤΒ ΤΏΔΥ ὑὃθ τηθϑηῖ, 0 ὙΠΟ ἢ 6 
τίσῃι πες ῦ αν ὈΘΘΏ Ἑςοποεαρα ἴο ἴα Γη ἴδ ἰΠδίσι- 
ταοις ὉγΥ σὰ ἴπ0 ἀθδαι οὗ ἴἢΠ6 οΥ ΠΣ 8] νγ88 οἵ- 
ἰοιἰοὰ. Βαῖ εδη ἰδ Ὀ0 δῃρροκθὰ ἐπδὺ δρϑοϊδίογβ 
ψγοῦ]Ἱὰ ἢν οχθγοίϑοα ΘΗΥ͂ βθςο ϑυρροδαὰ ρμτίνὶ- 
Ἰορο3 
τ ποϊὰ 7, 8. Ὑὴ6 ΘΕΣΟΒΟΪΟΡῪ ἤθγῸ πιαδῦ ὃ 7886. 
Ανςοογαάϊΐηρ ἴο γος. 8 ἰὃ 'ννἃ8 Μϑῃοϊδαβ ὙῆΟ ὁπ ΟΟυ"- 
δχοὰ Αμὐοοπαδβ ἴο υπάογίακο [Π6 ψὰγ οὗ νυν ΐοὴ 
Ψ6 τοϑδὰ ἴῃ υϑ8. 1 δηὰ 2. Βυῦ Ὀδέοτθ ἰδ [88 δεῖ- 
Δ}}γ Ὀοράμ, Μοποίδὺμβ ἱβ ὀχθουϊθά. Φοθερίβ, 
ΜΠῸ 8180 Ἐρϑδκβ οὗ {Π18 δχϑοιζίοη (Απέίΐᾳ., χιὶ. 9. 
8 7), ρίδοοβ ἰδ δἱΐζοσ (1:6 σοποϊυδίοη οὗ ρϑϑοθ ψ]ἢ 
ἴπ0 δονγθ δηά δέϊθσ Απιίϊοοϊδ πὰ γοϊατηθὰ ἴο Πΐ5 
σαρί8]. Οἱ πῖ8 ροϊηῦ ἀτίπηηι γοπλᾶγΚ8 ὑπδὺ 7060- 
ῬΡῆι8 ψου]Ἱὰ ὃ6 τρῶν ἴῃ (ἢΐ6, (ἢ Ὁ σὸ ὕσιιθ, “ 88 
18. ΡΓοδυρροθθὰ ἴῃ 2 Μαςο. χὶ. 29, 82, {π80 Μϑῃθ- 
Ἰδὺ8 δοῦθα 48 τηθιϊδίου ἰῆ ἰδθ ποροϊ δι 8 ἴογ 

δοθ ὑὈείννοθη ὑΠ6 Δεν δηὰ 1ωΥ8188 ; ἔοσ 118 οου]ὰ 
ἔπη αρροποὰ ΟἿΪῪ δἔϊος [9 δεοοπα ὑπῶ γα οὗ 
1,γδῖ88, βίης [Π6 χεροσύ οὗ οὺνρ ὑοοῖ (χὶ. 14 Εἴ.) οὗ 
8 ῬΕΒεΘ δίζου ὕ80 ἤγδι σαπηραΐίρη, ἰδ ΠΟΙ͂ πῃ ΐδ- 
ἰοτίςαὶ. Βυῖ ἰξ Μοϑῃοὶδυϑ δἰγοδάγν, Ὀθέογ ὕὴ6 δ6- 
᾿ς οὗ [Π6 βδϑοοοῃὰ οδραίχη, δὰ Ὀόθη ρμαῦ ἴο 

ἀμ κιὰ, 88 ΟΌΓ ὨΔΊΓΑΙΪΟ ΓΟΡΙΟΒοηΒ, [6 6 οου]ὰ 
ποξ ἴδνθ 1δκθῃ μαγῦ ἴῃ [6 ὨρροΟς ΔΙΙΟΏΒ ἴοσ 
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ον. 15. ΜῈ [0 ΤΩΔΏΥ ἰδὲ ΟΣΘ ὉΡΟῚᾺ 

χα. 1,10. τοὐλ ἰλ6 πιιμ μας ἴα (λ6 λοιδο, ἷ. α., τ[ἢ8 
τοοάθη ἴοτος ΟὉ ὑδὲ ΘΟ] ορἤπη ς᾽ Β ὕθδοκ, ἰπ Ἡ ς ἢ 8 
ὨΌ ΠΟΥ Οὗ ϑοἰαΐοσβ, Ὀὰῦ ΟΥ̓͂ ΠΟ ΤΩΘΆΏΒ 8. “ Πγ}}}0]- 
ἴ0ἀ6,᾿ ψγογθ ῥ]βοθαὰ ἴῃ ογάθσ ἴο ἢρῆϊ υἱτἢ σι γθδΌΟΣ 
δου Υ ἀηα διιοοεθθ, ((ἐ. 1 Μδος. νἱ. 43--46.) -- 
Συνέθηκε. ὟΥ ΔΙ] ((ἰαυΐε, 8. υ.) το ο;β ΕΥ̓͂ ροϑιι ἴῃ 
[Π6 8006 ΟΥ̓ ἀεροδιιξ, ἱ. 6., ὑτοβίγαυϊ!. ἐξ 8180, 
ἘΤΙΣβο θ᾽ 5 τοχίῃ 8] ποῦρδ. 

γον. 2]. ΤὍῆο δρισοῖβ γοίοσγοά [0 "Ἔσο ποῖ {Π060 
β᾽ΠῊΡ]Υ το] δείπρ' ἴ0 ΓΘ ΒΌΡΡΙΥ οὗ [6 ρεττγίβοῃ, ὑαϊ, 
ἴῃ ζΘΏΘΓΕΙ, 4}} [ῃδ΄ ἀρροτγίβδ πὰ ἴο ὉΠ βιίγθησίι δηὰ 
την θιηθηῖ οὗ {{|᾿0 «ἐν ἱκῇ Ἔστιν. --- [Ὁ Π45. Δἰπιοοῖ 
[Π6 ΔρΡρθδγβποθ οἵ ἃ βαζΐγθ οὐ τηοάθγη οομ͵θοϊαγαὶ 
εὐϊ εἰς πὶ ἰο τοι Ἡ χῖμ ΒΒ ΤΠΘΟΣΥ (20 8., ἰϊ., Ρ. 144), 
τμδῦὺ Ηποαάΐοσυδ γαρθηῦθα οὗ ἢΐ8 ΓΓΘΘΟΠΘΓΥ, πα οχ- 
Ῥω ᾿ἷ8. τορϑιίΐδηοα ἴῃ Ῥβδὶπιβ ἰχχχνυΐὶ, δηὰ 

χχνὶϊ, Οἱ, ατίπιμ, Οπι., αὐ ἰοο. 
γογ. 28. ῬΒΠΙρ δὰ ποῖ, ἰῃ ἔβοῦ, Ὀθθη Ἰοῖξ ἴὸ 

ἀοὺ ἴῃ {118 ὈΚΡΆΘΙΥ, Οὗ, 2 Μδος. ἰχ. 26 Εξ. δηὰ 1} 
δος. γνἱ. 55 ΕΠ. 

νεν. 24. σπῖο [89 Θϑυσβοχίδηβ, ἕως τῶν Γεῤ- 
ῥηνῶν ἡτ-(οΥ Ἢ )γεμονίδην. ϑδοπγηθ ψου]α ὑτϑηβ]αῖθ 
ἴπ6 ἰα5ῇ ΨψΟΓΔ 88 δὴ ϑρρα]]δίϊνθ δργϑοίηρς νἱτἢ 
στρατηγόν. ὅὃ0 ἴθ Α. Υ΄., “ ρῥτγίποῖ μα! ρσονϑυμοῦ." 
Μοϑβὶ οὗ [9 ᾿δῖδσ Ἵὐ]ο8, ἤοννονος (τίπχηι, ΕὙΊΕΣ 
Β686, 611), οοηβίθυ ἴῃ6 ψογὰ ἴὸ Ὁθ 8 ΡΓΟΡΘΡ 
Βοῦη, 186 Ὡϑιὴθ Οὗ 8Β0Ππ16 ἘΠΙΚΠΟΥ ΡΟΥΒΟΏ. [ζ 
σου ϊά ἠοῖ νν68}} σοΐον ἴο π483, ἰῃ δὴν οΆ56, δῃὰ οἡ 
[86 Βυρροβίιίου (Πδῇ ἰδ 18 ἂῃ Δρρϑι]ηίνα, ἴς ἰ8. ἢοῦ 
ΕΒΒΥ ἴοΟ 860 ΨἢΔῦ 180 ἴΠ6ΓΘ γγὰϑ (ογ Ὀοιὴ ἴδ δηὰ 
στρατηγόν. Οπθ οὗ [6 ψογὰβ νν88 4υἱῦθ δπουφῆ. 
ΕΆΣΙΠΟΓ, [06 ΘΟ πο ἰαχὺ μ85 Γεῤῥηνων, ἱ. 6., ἐη- 
λαδίίαπί8 9 ἀὐεττα. ΤὨΐθ νγ88 δ εἰν ᾿γίῃρ ὃὑ6- 
ὕνθϑῃ ΕΠ οσοΟΙ γα δηὰ Ῥοϊ αδίαπι, ἐπα [ἢ Ἰηθδληΐηρ 
οὗ [86 ἀρ τνν ψοῦ]ὰ το ὃ6: ϑοπι ῥιοίεπιαὶδ ἰο δα 
δογάεγα 97 Ἐσψρί. 1Ὁ ἢὰ8 Ὀθοη οὐ]οςύθά, πονονεσ, 
ὑπ Οεγτῆα ἀἰὰ ποῖ, αὖ ὑ᾿πᾶΐ τ1π16, ὑε]οῺς; ἴο ϑ' γτία, 
δυῖ Εργρῖ, δὰ πομοθ ἴδ ἢδ8 Ὀδθη διρροθοὰ πὶ 
[Π6 ργϑβεὴι σϑϑϊμρ ἰ8 ἃ ςοισαυρύίοη, οὐ 8 τπηΐεῖακθ 
οἔὗἔ ἃ ςοργ δῦ, ἔυγ Γεραρηνῶν, δὰ (ἰδὲ [ἢ 6 ἐπ Ὀϊταπὲδ 
οὗ [πε οἷα εἰν ἀεγαγ, δου ποδδὺ ἔσοῃη (Ζα, ἈΓΘ 
Ἰηθϑηῖ. Οπο ΜΒ, ἰδ ΜΠ] ὕῦ6 ποοράα, ἔανογϑ (ἢ 
Υἱονν. 

νον. 35. Το ἱμῃδοϊίδηΐ οὗ Ῥιυοϊθπηδῖβ "τ ΣΘ 
ἴσ6ἢ) Θηγαροα (μαΐ Γγϑὶαβ δὰ τηδᾶὰθ ἴθγηδ τὶδ ἢ 
[Π6 ὅδοννβ, ἀῃὰ πνουἹὰ ρ] γ ἢδνο πα} ΠΕἔΠυρ ἃ 8 
δειϊίΐοη. ὙΥῚΌ τοορϑεῖῦ [0 [6 ζΘΏΘΓΑΙ ΘΠΆΓΘΟΙΟΥ οὗ 
86 ΠΒΙΟΣΥ αὖ (Π]8 ροϊμῦ, 'ξ πιαῦ ὉΘ βΒαϊ4 ὑμαῦ ΟἿΣ 
δυῖθοσ, ψν ἢ116 το δυηςν ἔγομη νεσϑ. 9-26 ψῇδὶ κνΘ 
δνθ ὈΘίοΓΟ τηϑὺ νἱτῇ, αἱ 1 Μίδος. Υἱ. 328-683, ἀοδι ἰδ 
ἴῃ Βασι 8 ὙΑΔΥ {πδὺ 6 ΔΙῸ ΒΟΔΙΟΘΙΥ 8016 ἴο τοὺ- 
Ομ ΖΘ ἴΠ6 δνθηΐβ 88 ἴῃ βάῖηθ. Δοιύογαϊΐην ἴο [9 
ἔοστθον θΟΟΚ (νὶ. 81), [0 ϑ'υγίθη γὴν δηϊογοα Ρ]- 
ΘΒ.1η6 ἔσοιῃ ἴΠ6 δουςῃθαβῦ, ἘΠΕΟΔΒῚ Ιάἀππηδδᾶ : 86- 
οεογαϊΐηρ ἴο τῃ6 ᾿βῦῖονῦ (χῖ. 18), ἴγοια [86 πογίῆ. 
ΤῊθ πἰριν δἰΐβοκ οὐ 1, γδ148᾽ 8 σϑρ ὉΥ Ψπ688 ἴῷ 

ΟΥ̓́ΘΥ πῃ [Π9 ἔογῃιοῦ ὈοΟΚ, δπα ὕπογθ ΒθΘθ 
10 6 Ὠ0 ῥΪΐδεθ ἔογ ἴδ ἴπθγθ. Τὴ {ἴθ τηδίΐογ οὗ ΚΙ]]- 
ἱπρ ὉΠ6 ρεϊπεῖραὶ οἱθρθδηι (νοῦ. 15), [η6 ψοτὰ ὅχ- 
λος ἱπαϊεδῖθδ ὑπδὸΡ πΊΟΥΘ ρΘΟρ]9 ψ6 ΣῈ οἱ (6 εἶθ- 
δῖ ΓΒΔ σοι] νγ96}} ἢᾶνθ ὕδθϑη δοοοιιπηοάαιοά. 
(ἢ τογχαγὰ τὸ 6 διΐδεῖκ οὐ Βοιπδβισα, [η6 ἔνο 

δοοοιηῦθ ἃΙῸ ἴῃ αἀἰτεοῦ οοῃηΐοῦ, [86 ΟὯ6 διδιϊης τας 
ἢῦ σαρὶτυ]αῖθά, (ἢ6 Οἴοτ, Ὁμαὺ Γυγϑΐα8 αβ Κα βηα οὗὔ- 
τδϊμθὰ ροϑσα οὗ [Π6 Ὀεϊεασιθογοὰ ἱπμαυ βη5. [}ὴ 
ὍΠ0 βοοοηὰ Βοοκ, τ ῃδίονοσ τοἰδίθβ ἴο Δ γληι οὗ 
δΌΘΟΘ5Β, ΟΣ πππιὶ δύο οὗ {πὸ 978, 18. ψἡν 80}}γ Ἰοξ 
οὔἵ, ΔΙυΠοῦχἢ ἰοπηαὰ νὴ βυδιοϊοηῦ ΟἰἸΘΕ ΤΏ ΘΔ5 ἴἢ 
[6 ΕἾτοΣ κ (1 Μεεος. νἱ. 47 Ξξ., 62); νὰ} 
βιδίθιηθηδ ΔΓΘ τη846 ἰῃ [Π61Γ ΠΟΙΟΥ͂ ὙΕϊοἢ ΟἹ οὶ» 
ἔδοθ δ ὙΓΠΟΪΪῪ ἀεϑιϊζυῦθ οὗ γι τῇ. 



608 ΤῊΞ ΑΡΟΟΕΒΥΡΉΑ. 

ΟΒΑΡΤΕᾺ ΧΙ͂Ρ. 

1 ΑΝ] 816 (ὮΓΘΘ γΘΑΓΒ 1Ὁ ΟΔΠ16 ἰ0 [Π6 6818 οὗ 045 δηᾶ ἢἰβ τηϑη,2 ἰμαὺ Πδπιο- 
(Σἷὰ8β (Π6 8δοὸπ οἵ δοϊίδαουβ, Βανί δηΐεγοά ΒΥ {πΠ6 δᾶνθη οὗ ΤΥρΟ] 5 τυ ἢ ἃ στοδὶ 

2 ΔΥΤΩΥ ὃ δηᾶ πϑνυγ,} Πα ἰδίκθη [86 σου ΤΥ, δια ΚἰΠοὰ Αποομυβ, ἀπα 1, γ 8185 ἢ18 
8 συδτάϊδη.δ Απα 5 ομα ΑἸ]οΐμηυβ, γγο πδα ργϑνϊουβυ 7 Ὀδθη Ὠἰρἢ ργθϑί, δηα μα ἀ6- 

ΠΙ6α Πίμμ861 οὗ 18 οὐνῃ δοοογά " ἰη (86 {{π|6ὸ8 οὗ [86 πχϊχίηρ," βοοίπρ (δύ ΒΥ ΠΟ Γ68}8 
4 ὯὨδ οοὐ]ὰ βαν Εἰ πη86]}, ΠΟΥ ὮΔΥΘ ΒΏΥ ΙΏΟΓΘ ΔΟΟΘ88 ἴοὸ Ὁ ὑμ6 ΠΟΙΥ δἰἴαγ, σϑθ (0 ἴδο "ἢ 

κἰησ ᾿ριμοίγιυβ ἰπ [6 Βυπαγοα δηα οὔθ πᾶ ἢ θ γϑαγ, Ὀγίηρσίηρ 15 ἀπο ᾿ἶπὶ 8 
οτούῃ οὗ ρο]α, δηᾶ 8 ρϑΐπι, δῃὰ θθβί68, βοῖηθ οὗ {Π6 Οὐδ ΠΔΑΣΥ οἶἴνο Βουρσμβ οὗ ̓5 

ὅ 186 ἰΘπρ]6 ; δᾶ 15 ἐῃαὺ ἀΔὺ ἢ6. Πο]ὰ 8 ρθδοθ. Βυὺ μα ἔοι ̓δ Ορρογίπη:Υ ἴο ἔυτ- 
{86 δὲς ἔοο] 188} Θη  υρσῖβθ. Οπ Ὀϑίηρ 15 ο8}16α ἰῃηΐο οουη86] ὈῪ Ποιγθίγαβ, δπα βεκοὰ 

6 πον (16 68 βίοοἂ αϑοοίοα, δπα νγαῦ ΓΠ6Ὺ ἰπίθπηαθα, ἢΘ δηβιγογοα ἱπογοαηΐο, ΤΉ πο 
οὗ [86 ὅονγβ οδ)]ϑὰ 17 Αβϑϊ᾽δξδηϑ, 8 ο86 ᾿6ϑάοσ 18 Ζυΐαβ {π6ὸ Μδοσδῦθο,;"δ ΠΟΌΓΙΒ ἢ πᾶσ, 

7 δῃὰ δγὸ βοαϊουβ, αηἃ αἰϊονν ποὺ (ἢ Κιηράοπι ἰο δἰίδίῃ ἰο  ρθδοθ. Ὑδογοίογοε 1], 
θοΐηρ ἀορτγινϑα οὗ ταΐηθ δῃμοθδίγαὶ Πομον, Ὁ 1 πηθϑῃ οὗ οουγβα 5 (μ6 Πϊρἢ Ρυγββϑιβοοά, 

8 μᾶγθ “5 ποὺ οοπιθ ΠΠΒΘτ : 5. ἢἤγδι, "6 ἴον [86 ππέεϊρηθα οτγθ 1 μᾶνθ οΕ ἐῤλίπφε ρϑγίδίη- 
ἴησ ἴο {Π6 Κἰπρ ; ἢ δαῦ Βροομάϊγ, ΑἾϑ0 Πανὶ ἴῃ Υ]ΘΥ ταΪπ6 ΟΥ̓́Τ. ἔθ] 10 οἰ ΖΘ η8Β ; Ψ 0Γ 
8}1 ΟΣ ΓΆΘΘ 25 18 ἰῃ ΠΟ 8128]}] πιΐβοσυ τῃγουρσὴ {Π6 υηϑανὶβοα ἀθα]ὶηρ Ἶ οὗ ἐδηι ᾿λίοτο- 

9 βαϊά, Βαΐ αο που, Ο Κίηρ, πανίηρ δοαυδιηίθα {ἢ γ86]ἢ τ] 41} (μ686 ἐλίποε, ἰὴ ἀο6- 
1411, παν ἃ οᾶγὸ ὈΟΐὰ ἴοσ (ἢ 6 ΘΟΙΠΙΤΎ, δη4 ΟΥ̓ Ορργϑββθᾶ γϑοθ, Ὁ δοοογάϊπρ' ἴὸ 186 

10 ἔτῖθπα]γ 9 ΟἸΘΠΊΘΠΟΥ ἐμαὺ ἴΠοὰ βϑῃονγοδί απίο 411. ΕῸΓΣ 88 Ἰοηρ' 88 ψυΐαβ ᾿ἱνϑίῃ, ἐξ ἐξ 
11 ποῖ ροββὶθ]6 ὑπαὺ {Π6 βίϑίθ δὐδίη (0 ρϑϑοϑ.  Βαὺ βοἢι [Βἰηρσβ Βανὶηρ ὈΘθη Βροκϑῃ 

ὈΥ δίτα, [Π6 τϑϑὶ δ: οὗ {π6 ζέπο᾽β γι ϑῃαβ, Ὀθὶμρ᾽ τ] Ο] ΟΌ581ν αἰβροβϑθα ἰουσαγάβ 53 πᾶδ8, 
12 αἰὰ 58}}} ὅ5 τγογα ἱποθηβα Ποιηθίσίαβ. Απά ζογ ἢ Π} σΆ]Π}Πὴν 0 Ηἰπὶ δ ΝΊΘΔΠΟΥ, τ ῆ0 

"Δα Ῥδθη τηϑϑίου οὗ {π6 δ θρῃδηΐβ, δηᾷ ργοοϊδ᾽ ιλΐηρ ἰπη σΘΠΘΓΑΙ ὁ ΟΥ̓ΟΙ Ψυάεθα, ΒΘ 
18 βοηὺ ἀΐπι ἴογίῃ, οοτητηδηάϊηρ ᾿ΐπὶ ἢοῦ ΟὨ]Υ 0 ΒΔ ὺ Ἦ' διᾶδθ, Ὀαὺ δῖ ἴο βοδίζοσ τῃ θη 
14 ἐμαὶ σοῦ τῖθ πἶτη, Δηα ἴο τηδῖκο δ᾽ ΑἸολται8 ἰρὴι ρῥγὶθϑὲ οὗ (ῃ6 δτοαὶ ἰθ 016. Απᾶ ἢ 

{π6 Βοδίθθη {πδῦ μ84α Π6α ουΐ οὗ δυάδα Ι͂Τοτ «688, οΔη6 ἰοὸ ἢ ΝΊΟΔΠΟΣ ΟΥ̓ ἤοοκβ, 
{ΠΙπκηρ (Π6 τϊδίογαμθβ δημὰ τα ΒΔ 08 “ οὗ {86 6 ν)71ὲῈ ψου]ὰ γραουπα ἴο ἐπεῖς Οὕἢ 
δανδηΐαρθ. 

16 Βαϊ ἐἦε ὑεισβ ου Ἀϑατίηρ " οὗ Νίοδηοτ᾽Β οοϊηΐηρ, πὰ οὗ (86 οπϑοῖ οὗ {π6 μϑαί μοι." 
σαϑὺ θαυ Ὅροι ὑποὶν λδαάς, απ τηΔ46 Βαρρ)]οαἰϊοη ὑο Εἶτα Ὁμ80 δα ΘβΔ Ὁ} 15 μοὰ 46 Ηἷ5 
ῬΘΟρΡΪΘ ἴοσ ϑνϑῦ, δῃὰ ψπ0Ὸὺ δἰ υβ μοΙ ρα ΒΒ ρογίίοη νὴ Υἱβῖ 016 πιδηϊ θβίβιϊοπβ." 

10 Απά δ δὐ [786 οοτηπιδπάτϊηθηΐ οὗ ὑμεὶγ Ἰθβᾶθι “ ΠΟῪ τϑιμονθᾶ βιγαι σμίνγαγβ ἔγοπὶ 
17 τδηςθ, ἀμ δηραροα 5 {ποθ δὲ {Π0 υἱ]ᾶρθ " οὗ [οβϑαῦ. Ἀπᾶδ δίπιοη, Ψυάαϑ᾽ 

Ῥγοίμογ, δὰ Ἰοϊηθα Ὀλ016 τὰ ΝίοδηοΣ, θυαὺ δα Ὀδϑὴ βοιηθυ δῖ αἰδοοτηβίοα 

νον. 1-. --τψὙρΌα. Υ. : οπιῖϑ Απὐά. 3 νῶὯϑ. ἰηϊοττηοά. δ ῬΟΎΟΓ. 4 (Οὗ. 1 Μδοο. 1. 19.) 8 γττοίεδεϊοσ. 
6 Νον. Τ ογίί8 ῬΤΟΥΪΟΌΒΙΥ (πρό ἴῃ ΘΟΙΩΡ.). 8 {1 Ὸ}}} (ἐκονσίως). 9 ἐλεὶν τυϊη σις τοί Δὲ Οεπεῖϊε5 (Ἐτὶτσρομο 
τοοοίνοα ἀμιξίας ἔγοτῃ 1Π]. 23. 44. δ2. δδ. 4]., ἴον ἐπιμιξίας. 806 (Ὁη1.). 19.Α βιβοοῖθοῦ δηὰ οἴθσῸΣ δοηίδῃοο του ὰ δα 
καϊῃϑά ὉΥ ἃ ἀἰ εσθηϊ ογάὰθσ : " βοοίπς (μδὶ δα οου)ὰ ὈΥ ΠΟ τη 68}8 58 ὕϑ Ὠἰπ66 17, ὩΟΣ ΔΗΥ͂ ἸΏΟΤΘ ὮΔΥΟ δοσϑαδ ἴΟ."" 

γοσα. 4-6..---Ἰ1 ΑΥ̓͂. : οπιῖία ἰδ. 6. 12 ργοβουτηρ (προσάγων). 12 αἷλο οὗ ἔμε (νομιζομένων. Ἀΐοτα., ἰλομρὰϊ ἰο Ὀο) 
Βουρἣδ νυν οἢ νοσΘ τδοὰ δοϊ πη ν ἴῃ (ΥὉ}]6., σμὲ ἐεπιρὶ  ἐ4πε τἰ ἀεδαπέμ). 14 βηῃά 40. 1 Ἠονδθεῖς, παυΐϊορς κοϊεη. 
16 αμά Ὀεὶπᾳᾷ (πιοτθ |ἰξ., “ΒΒ τακίῃς δα οοδάϊυϊζος δὴ οὁρροτίυΥ ζδγυΌσΡ]ο ἴοῸ ἰα οὐγ ζοο  βιοδδ: οἱ Ὀοίσικ ")). 
11 [δὲ Ὀθ ςΔ)}]οὰ. 18. σρρίδὶη ἰδ ἡ. Μ. ἣν ψ1}}1} ποὺ Ἰε (0 τοδὶπλ ὃὕὉ6 ἴῃ. 

Ὕογε. 7-9. -- Ὁ Α. Ὑ. : δῃσοκίογ Β Βοθοιισ. 48) ομιί οὗ σοῦγδο (δή. Λέγω δή ΞΞ 1 δ)ὰψ τοίίλοιι εἰγεμγηπϊοςμξίον, »ἱαϊκπῖψ. 

ΤῊΪΐδ ρατίϊς!ο ἰδ οὐΐοι ἀβοὰ ἴο Σομ δ᾽ ΠΟΤ Θπιρμδίίο, δὰ ἀρβηθ τηογο Ὄχδοῖϊυ, [86 τνογὰ δἴοῦ τ Ὡ]οἢ ἐξ οἰδυάο, ἴω τὴ 

86 1186 οὗἩ ργεείδεῖν, ἐπχαείίψ, ευεη. ΟἹ, ΚαμηονΒ ται. Ρ. 489, 818, 2. Οοά. 106., τῆι 6ο., πιδ6 δέ). ἋΣ Ὡ1η. 

5 (οτ δεῦρο, 111. 28. 62. 64. 983. τοδὰ δεύτερον. Οἱ. 1 Μδοο. γ. 94) ἍΜ ὅγε ὙΘΡΙΙγ. 38. δῃ)ὰ δοεοῃάϊγ, οὙΥ̓ΘΏ ζος 
ἔμδὲ 1 ἰπϊοπὰ ἴδ χοοά οὗ... . εουππίτγθη. 35 πδίίου. 21 (ἸἈϊ., ἐλε ἰλοιιρλιίοαεπε4.) 5 ὙΓΒοροίοσο, 0 κίων, 
δεοίημκ ἴβου Κηοννοδὲ (ον ἴῃ ἀοίδ!, ἕκαστα) .. .. 06 σδτοΐῃ! . ... πδιίοῃ, συ Βΐο 18 Ῥγοσδϑὰ οσι ΘΥΘΣῪ δία (ῬΡΓΌΡΟΣΙΥ, 
δΣισγομπαεα, ἐπϑεϊγεῖοα, ἰ. 6., ἰτ ον 8). 9 ογιέίε (τἰεπάϊγ (Δ τοράοτα 86 γεαά ἐἶψ Ὀοΐογα δα εισεδὲ). 

Έεγα. 10-12. -τ ὁ ΑΑὙὟΥ. : δου ὰ ὃΦ φυϊοί. 81 ΤῊ Ϊ6 ΜΔῚ Ὡ0 ΒΟΟΏΘΓΥ δροῖοι οὗ δα, Ὀθϊ οἴ οτα. 85 ρρὶ ϑραῖησι, 

82 οπιΐία δΕ}}}. 86. ογιΐίς ἴὸ Εἰπι (106 προσκαλεσάμενος, 1Π1. 28. δ2. δδ. θέ. 88. 106. τοδλὰ προχειρισάμενος. ΟἿ. {Π|. 7, τὴ! 
8). 85 πιρκίπρ λέηι ΚΟΥΘΓΠΟΥ. 

Ὕοτδ. 18- δ. --- 39 ΑΟΥ. : λὐγπ ἴο Βα. (ἔλθ ρματίΐο195 μέν διλὰ δέ Βιιονν ἐπδὶ οδοῖ οἵ ἴΠ66δ0 ΟὈθοὴΒ 88 ἴο Ὀ6 Κορὲ ἀξεέξτιο:}} 
ἴη τίον. ΕΥ σοῖο δάορὶδ ἐπιστολάς, ἱπεϊοδὰ οὗ ἐντολάς, δίίος δούς, νι. νου ἃ ἱτορὶῪ τογίεεο ἱπσιγωοέίοα. δε 

ζοσιιοσ ἱβ δαρρογίοα Ὦν 11]. δ2. θ2. 171. 98. 106. 248. ὑο. 8γτ:.). δῖ φυηὠὰ. 88 (καταστῆσαι͵ ἑπείαί!.) 80 ΤΏΙ 

40 (1΄ξς., νεϊηκίεα ἐορεῖλετ εσἰιλ.} 41 ἤδτὰ δηὰ οσδίδυί ἰοα. 45 (ὁ ὕο ἐδοὶν νοϊΐδτο. Νονν ποῦ ἐλ ὅσιοῦ Ὠοοτά, 
45 δῃρὰ ἰῃδὲ (86 Βοδίμθη ᾿ψνοὔο ἊΡ δεαϊηκὶ ἐλέσι (πλᾶῦζ., Ἰσέγε )οἰπφα ἰο. Οἱ., ἴον ἐπίθεσιν, ἰγΥ. 41, τ. δ) ἔδογ. 4 δῖον. 

1ἰσοὰ (ἰἱἰ., πεῖ ἐἑοφείλετν, εἰ τρ, ογχκαπίξεα). 46 χηδληΐοοίδιίοιῦ οὐ λίς Ῥγέδεπεε (ἐπιφανείας). 

ΨΜογο. 16- 18. -- (6.Α. Υ. : Άο. 41 (6 οδρίδίθ. 48) σδῖῃο πϑᾶγ ὑηῖο (τί σβοῖο δάορίδ ἀναζεύξας συμμίσγει ἴτοτο ΠΙ. 
43. 44. δδ. Δ]. ; ἐεχί. τες., ἀνέζενξαν καὶ συμμίσγονσιν. Τὸ ΔΌΟΥΘ δοθπιδ ἰ0 Ὀ6 (Β9 ζοτοο οὗ [λ9 γαστὺ σνμμέσγειν Β6ΓΟ, 88 δὲ 
ΧΥ. 28, δηὰ οζδῃ ἰῃ ατοοῖ δυΐμοσο. Οἵ. Ηοσοά. 1. 127, τὶ. 14. Ἰμυογά. ,. 49). ΦὉίονῃὄ. ὅῷ ον. ΕΣ ηοαν βοζῃδ- 
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18 τὨτουρῇ {Π6 βυθάθη β᾽]θηςθ οὗ ἀΐδ δῆθηνθθ. Βαΐ,, δον μ6] 688, Νίοβηου, Βθαυΐηρ 
τ δὺ ΔΗ] η688 π6848 8πἀ ποτὰ (Πδὶ τοῦθ τ] ἷπη δά, απὰ τ δὶ ΘΟΌΓΑβΘ πῃ {ΠΟ ΙΣ 

19 οοῃίεβίβ [90 Γ ἐμϑὶν ἔδυ] ηα,2 ἀγϑὺ ηοὶ ὃ ΟΥΥ {Π6 τηδίϊοσ ὈΥ̓͂ {Π6 ϑιυογὰ. 5. ὙΠ ογθ- 
20 ἕοτα ἢ βοῃύ Ῥοβίἀοηΐι8, δῃᾷ Τ)θοαοΐιβ, αμα Μαϊαυ 88, ἕο ταδῖκα ρθαοθ. Απά δἴϊοσ 

8. Ἰοηρ σοπβίἀδγαϊίοη οὗ {Π6 πιδίζθγ, δῃᾷ {Π6 ἰοδᾶου ὃ δὰ τηλάθ {86 ἔγοορβ" 860- 
αυδὶηἰθα ἐῤεγοισίζἑ, δηᾶ 1 ἀρροαγϑᾶ ὑπαὶ ἐΠ6 Ὁ γ6γ 411} οὗ οπα ταἰπά, {Π6Υ οοπβθηϊθά 

21 ἴο (Π6 ἰγθαδίθβ,, δηὰ δρροϊηϊθα 4 ἀδὺ οὐ ἢ ἢ ὑΠ6Υ Βμου]α οοἴὰθ τοροίμον " ὉΥ͂ 
22 {Ποιηβοῖνθϑ ; Δπα ἢ" οδῃη6, Δηἀ Βρθοίαὶ 15 βί0018 ὑγθγθ βϑῦ ον θϑϑοῖὶ οὗ {6}. Διά δ8 

πιά ᾿5 ρ]δορα δυτηθά γηδη γοδὰν ἴῃ οοηνθηϊθηῦ ρ͵Δ668, ἰδ δοργια ἰΥΘΔΟΠ ΘΓ Βμου] Ὀ6 
28 βιάση} ῥγδοίϊοθα ὈΥ̓͂ (ἢ 6 ΘΠΘΙΔΥ͂ ; 80 ἴδ6 γ Π6]4 ἃ δἰην 15 σοηΐθγθηθσθ. ΝίσδποΥ Ὁ 

δυοαθ ἴπ 96 ΥΓΆΒΑ] ΘΙ, δηα αἀἰὰ ποίπίηρ ουϊ οὗ ρἰκοὶ,᾽δ Ὀὰΐ βϑηῦ αἸΎΘΥ [6 Δββθι}θ) θᾶ 
24 ἰτοορθϑ ἰῃ ἤοοκβθ. Απά Πθ δα “488 ΘΟΠΕΪΏΔ]]Υ ἴῃ δἰρσῃῦ ; ἢ ἱπο! ποὰ ἐονγααβ ᾽5 [89 
20 τηϑη ἔτοπὶ ἢΪ8 ἢθατί. Ηδ ργαγϑα ᾿ΐπὶ [0 τΊΡΓΥ, δηά ἴο Ὀοροὶ οὨ] ἄγθῃ ; ἢ 5 Π]8Υ- 
26 τἱοά, μδὰ γοϑί, βπ)]ογϑᾶ 1116. Βαῦ ΑἸοΐτηυϑ, ρογοοι νην (86 ροοάν}}} 9. (δῦ γγᾶβ Ὀ6- 

ὑψὶχύ (ἤδη, ἰοο Κ {Π|6 ἰγϑδίϊθβ ἰμδὺ Βα Ὀθθὴ τηδάθ, δηὰ “' σαῖηθ ἰο Πδιηθίγβ, δηᾶ 
(014 λύηι ὑμαὺ ΝΙΟΔΠΟΥ γγα8 μοί ν6]] αϑοοίοα ὑοτγαγ 8 (Π6 βίδίδ : ἔονυ 5. Ὠ6 πδά πδιηρὰ 3 

27 Ψυάκβ, (Πδὺ 3 ὑσαϊῦοῦ ἰο [Π|6 τθδ]πη, ἢΪ8 "ὁ βυσοθββοῦ. Αηᾷ "6 ΓΠ60 Κίηρ Ὀθοοιηϊηρ Θἢ- 
τασοῦ, Γ᾽ ηα ρῥτονοκοα {πγουρἢ (86 58] απᾶθυβ 3. οὗ (6 τηοβί ννϊοϊκεα ρα, ᾿τοῖθ (0 
ΝΊΘΔΠΟΓ, δἰ ρηϊγίηρ (μαὺ ἀ6 νγὰ8 τῦοἢ αἰ8ρ]Θ 864 οΥϑὺ [Π|6 ἐγϑδίθβ, 9 Δηα οοιῃπηδηά- 

28 ἰηρ λέπι ἰμαὺ λέ Βῃου]α βοπᾶ ὑπ6 Μδοοδαθθο ὃ Ὀυ βοῦοσ, ἰῃ μιϑβίθ 51 αηο Απιίοοῃ. Βιι 83 
θη [ἢΪ8 σϑηθ 0 ΝΊΟΔΠΟΙ᾿ Β Ποδγηρ, ἢ6 νγγχὰ8 οοῃἰουπάρα ὅξ δηα 001 1 ργβ ονοΌΒ 
{παὺ ἢ6 βῃου]ὰ τλδκα νοϊὰ τνῆδι ῃ8δὰ θθθῃ δ ἀρτϑϑὰ ὕροῃ, [86 πιὰπ μανίης ἀ0π6 ποῖ - 

29 ἰηρ στοηρ. 5 Βυΐ Ὀδοδβα ἴΠ6γῸ νγχὰ8 πὸ ἀθα]ϊηρ ἀραϊηβὺ (86 Κίπρ, ἢὮ6 ναϊομβοα (ον 
80 8 ἰδνογδθὶθ ορρογία πὶ ὃ ἴο δοσοιηρ] 8 {}}}8 ἑλίπφ ὈΥ͂ ΡΟ] ογ. Βα [πΠ6 Μδοοβῦθο ὅἶ 

δᾶνν ἰδὲ ΝΊΟΔΠΟΥ δοίθα ΤΏΟΓΘ ΒΑΓΒΏΪΥ ἰονναγαβ ὅδ ἢἶτη, δὰ ὑπαὶ Π6 τηοὶ ἰπλ νυ ἢ 
ΙΔΟΥΘ ΤΟ Π688 ἢ (ΠΔὴ ὨΘ γγχὰθ γοηΐ, δῃηα “' ρογοοϊνίπρ ὑπαὶ [Π6 ΑΓΒΏΏΘΒΒ “ἢ ΘΔ 116 
ποῖ οὗ ροοά, 6 ραῦμογοα ἐορϑῦθος ποῖ ἃ ἴον οὗ 818 τηρῃ, δῃὰ δοποθα]ϑα “5. ΒΙτηβ6 1 

8Ὶ1Ὶ ἔγοιω Νίοδβποσ. Βαϊ ὑπ οἴπϑῦ, ὑπουρῇ αὐνᾶγο ὑπδὲ Ὧ6 Πδα Ὀδθη ουὐνυν6α ἴῃ 4. ΠΟΌΪΘ 
ΨΆΥ ὈΥ {86 Τγ8},45 σΔΠ|6 ἰηΐο0 [Π6 στοδί δηα ΠΟΙΥ ἐδθιαρ]θ, δηα οοτηπιαηαϑα ὑπ μγιδβίβ, 

82 δαὶ νϑγοὸ οὔογίπρ [86 δρργοργίαῦθ "' ββογιἤσθβ, ἰο ἀθ] νοῦ ἂρ ἰο πἰπὰ ὑπ6 Κ πδη. πὰ 
ΜΠ ΠΘΏ ΨΠΘΥ Δβϑαγθα Ὠΐπη, τ] ἢ οδί8, {Ππαὺ ΒΟΥ ΚΏΘΥ ποῖ αἱ 8]}} “5 ΘΓ ἢ6 ὙΔΟῸ γ͵88 

88 βουρῃῦ νγ88, ἢ βίγείςῃϑδά ουῦ λὲδ τἱὶρῇϊ μαπαᾶ ἰοπνατα {116 ὑθῃρ]6, δ τηδ46 δὴ οδίῃ οἱ 
1018 βογῦ: Τ 1 γοῦ ἀο “5 ηοῦ ἀο] νοῦ ἃρ ἴο 9 τὴ υΐαβ αδ ἃ ῥγίβοπον, 1 ν}} ἸΔῪ {118 
ἰθ0]6 οὗ αοα δνϑὰ ψἱτἢ [Π6 στουῃᾶ, δπὰ 1 ν}}} Ὀγθακ ἄονσῃ ὅ᾽ [86 ΑἸίαγ, δπά δγϑοΐ 

84 ποτὰ δὲ 4. ποίϑὈ]6 5 (θρ]6 υπίο Βαοοῆυβ. Απαὰ δανίηρ 80 βροΐϑη,δ Βα ἀοραγίθα. 
Βυι δέ {πΠ6 ρῥγιθδίβ βίγοιομῃοα ὑποῖν δ᾽ βδη 8 ἑονγαγάβ ἤθάνϑῃ, δηᾶ ὈοδουρὮ πἶτα ἐμᾶς 

8ῦ ντῶβ ΟΥΘΡ ἃ ἀοϑίθμπαθν οὗ οὐγν δ᾽ παίΐοῃ, βρϑαϊκίπρ (ἢ 8 : ΄ Του, Ο Τογά," 8 ψὰοὸ Βιαβὶ 

Ἡδδὶ (οΥ “0γ α {ἐεἶ4 ἐπε; βραχέως, (εχ. τες. ; βραδέως, 111. α].} σου ἢ ἐδο δυἀάθῃ 8116 866 οὗὨ λίδ Θῃοσα 98 (δεὰ τὴν αἱφ- 
νίδιον τῶν ἀντιπάλων ἀφασίαν. ὅ8ε0 (οηλϊ. ἴοτ ΟἾΒΟΣ χσϑῃ ἀθυί ὩκΑ). 1. οπιίῖς Βαϊ. 3. οὕ (δο τηδη}} 688 οὗ ἴοπι (δὲ 
“ποῖ τϊτὰ 2, δηὰ ἴ86 σΘουταχοϑοιβηθδδ (δὶ ΠΟΥ δὰ ἰο Ηχὶ ζον ἐλεεῖν σΘούσπέσυ ([ ἴα ἔοο Ζγθ6). 8 (ἐπενλαβεῖτο; Ὀυὲ 
τὶ σεοθο δορί ὑπενλαβεῖτο ἥτοτα [11]. 44. 74. 98. δ]., στασμαὶν λεγε Ζἐοἰε ἩΡΟῊ λὲπι ἀομδία, λοεα ἴοι. ατίτηπι ταΐηκα 

ἱξ δοὶ βοδῆοϊ δ ΕἸ τ ὸ}} δα ρροτίθα.) 4ἍὍ ([μἐϊ.. »παξε ἐλε ανόξένανιαμε, ἱ. 6.. ἀθοϊάθ ἐπ ἔσδυο, ἑλγομρὴ ὀϊοοα.) 

Ψοσα. 20-Ὡ. ---δ Α. Ὑ. : 80 τ Βθὴ ἐλόν δὰ ἔδίκθῃ ἰοῃς δα ν δοιπθὶ ΓΠὨΘΥΘΌΡΟΣ . .. . οδρίδίηῃ (Β εἰ χδομο δάορίβ ἦγον- 
μένον ἴτοια 111]. 44. δὅ. 41]. ; ἐεχὶ γες., ἡγεμόνος). 6 χευ]εἰτυ 6. Τ᾿ ρογρηδῃΐδ, 8 (ο πιοοί ἴῃ τοκοῖδοσ (εἰς τὸ αὑτό, 
ἑπίο ἰλῸ δϑάπιὲ Ῥίδοθ: δύ} ν, ἐπὶ τὸ αὐτό). ὃ τολεῃ ἰλε ἄαγ. 10 ογεῖία βρϑοίδὶ (βδοοογάϊης ἰο Ετ  σϑο θ᾽ ἰοχί : παρ᾽ 
ἑκάστον δίφραξ, ἔθεσαν δίφρους, ἰλεν »Ῥίασεαί ξἰοοἶξ, α εἰοοἱ ὃν εαελ. ΤῈ καί ἰ6 τταπίΐπρᾷ δὲ (μΠ9 Ὀοκίπηίης, ἰὰ ΠῚ, 28. 44. 
δδ. 82. δ]. 6ο., δῃηὰ ἰδ ομλί δὰ Ὀγ γί χασο. Η6 τϑοοίγοδ δίφραξ ἴτοιι 11]. 44. Δ]. ; δίφρος, 28. δδ. : ἐεχί. γες., διαφόρους, 
ζουπμπὰ αἷδο πὶ δ2. 62., ἰ. ὁ., ἰδέ μίαλεά, δρορείαῇ. 11 τνοζθ βοὺ ἴον οἰἴδος οἵ ἔῃ 61). 12 ογπὶίς δὰ. 12 δῃοσηΐοθ: 430 
186 τλϑὰθ ἃ ροδοθδῦϊο (ἁρμόζουσαν, οτο ὀς είης, “4 Οοἰοφμίμηι μἰγέμδσμα ρέγεοπα ἠϊρημηι.)" ἘΔὨ]). 
ον. 253-26. --ἸΑ. Υ.: Νονν Ν. (τ σδοῦθ δίγίκοα οὔἱ δέ, 8 πδηϊπρ ἴῃ 111. 44. δ. 62. 74. 98. 106. 243. σο. 41ἀὰ.". 

1δ ῃγ0 υχί. ἔψἔὅ ρμοορὶο ἐμδῦ οδο Ποοϊκίπμ μπίο λῆηι. Απὰ Ὧθ ψου]ὰ ποῖ ν᾽] ΚῚῪ ἢδνο {. ουἱ οὗ Δί δἰ κ;ξ : )2ὺὼγ ἢ Ἰονϑά. 
11 Δ1ὸ ἴο ἐδ ἃ νεϊξε (666 ζοὶϊ ον α). 18. 20 Ὧθ. 19 γγ88δ αυἱϑί. απα ἴοοῖκ ρῥδσγὲ οὗ ἐλὶς 179. 0 Ἰογτο. 1: δΔηὰ ςο0ῃ- 

εἰἀοτίης ἔπ οονθηδηΐδ (εο Οδδο, Ὀυΐ ὃ νουϊὰ τοαΐτο μεταλαβών, ἱπείοδα οὗ ἀναλαβών. Ιϊΐ 15 ἴο Ὀ6 ΟἸοΒ6 1} οοπηοοίοᾳ 
“ἰιἢ ἦκο. Θτοιίοκ, αεειρἐ ἐοπυεπεΐ4) ἰδὲ νγοτθ πιδάθ. Ὦ (ον ἐπδὶ. 16 ογάδίηθϑα. Ἅ δ (τόν). 46 Ἦ]κ5 ΣΘ δ] π), 
ἔο δε ἐδ κίπισ᾽Σ (ἰἸτ ροαδί Ὁ] 0. 866 Οὐνγι.). 

Ψοῖο. 217-29. --- ΑΟΥ͂.; Τὴ. 7 οΐης ἰῃ ἃ ταζϑ. Ὁ νΜνἡἰἢ (ἢ δοοσυδίίοῃ. Ἔ “ἢ [ἢ σογοθηδηίδ. 
δ8]ὸ ροῃιὰ Μ. Ὁ! αἱ ιδείϑ, 83 οκίία Βυῖ. δ 5. γεμολ οοὐήουπάοἂ πε λίγα. 86 (116 ἀγέξοίεα οι ο0θ. 586 Ὀοΐηκ 
ἐβ τὸ δι]. 585 μεἷο (1126. “ 

Ψατ. 80-38. --- ΣΆ. : Νοἰπ!ποιδηῤίηκ, πῆ θη Μ. 828 θοζδὴ ἴο ὃδο συΥ] δἢ πηῖο. 80 οηἰτοοίδα Αἐρὲ ΠΟΓΘ 
τουχῆϊγ. 40 ορεῖ δά. 41 “μεὴ ΒΟῸΣ Ὀοδαγνίουγ. 42 ὙΠ άτον. 4 κῃονίης ἰμδὲ 6 ΒΒ ΠΟΙΔΌΪΦ ργονοηϊοα 
Ὅγ “μαα4᾽ ΡΟ]. γ. Φ4Φ. ἐλεὲὶν πδῦδὶ]. 456 ἀφ] γον λένε. 46 αὐτο (δὲ ἐλεν σου ]Ἱὰ ποῖ [611] τνϑτθ ἐδ 6 παν τν88 υνοτῃ 
86 ροφῶῖ. ὋὉ7 ἴῃ ἐδπ18 ΓΔ ΏΘΥ. 48 π|]1]. 49 ογπιίίς ὰρΡ ᾽οθ. δ ([{ξ’, ἀὴφ ὡπάεν, ἀὲρ ἀοισπ, ἰ. 6., ἀθθίΓΟΥ ὈΓΟΣΙΥ. 

ΟΖ. υάίει 1. 8). δῚ ογμῖε Ὦοτα. ὃΣ5 (ἐπιφανές, ἐϊϊμεῖγί) ἔ[δΚὼΑΙΟΥ ἰλο60 Ἰσογας. 
ΨοΣο. 84- 80. --5.4Κ.. Υ.: Τοη. ὅ6 "7 Ὧρ ἐλδίγ, δ6 ἐποὶςγ, 81 ρουίης ἰῃ (ὨἰδΙΏΔΏΣοσ, δδἧΊοτὰ οὗ 811} ἐλέη ([8Φ 

89 
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ὨΘΘΩ͂ οὗ ποιϊβίηρ, νγαδὺ μ᾽ 656 {παι {Π6 ἰ6 1 ρ]6 οἵ {λ1πὸ Βαδδιίοη ; βδβου]ὰ ΒΕ ὅσοσεν 
86 τ8: δη ἢ πον, Ο ΠΟΙΥ ΙΓ οὗ 81} πο] πϑββ, Κδορ ἐπὶ ἤοῦβ6, τ βῖο ἢ αὶ ᾿Δέοῖν τᾶ 

ΟἸοαπδρα, οὐοῦ Ὁπ6οῆ]οη ὃ 
872 Απηάᾶιδοῖα νν88 ὁ δοουβοῆ ὑηΐο ΝΊΟΒΠΟΓ οΘ Εδσίβ, ἔσομαι ἢ ἐμ οἱ άδθγξ οὗ Φοσιεβδίεξεα, 

8 Ἰονϑγ οἵ ἢἷβ [6]]οὐν οἰτ1Ζ6 8," δπα ἃ τηϑη οὗἁ ΣῪ ροΟα τγορογί, δηὰ οἱ δοοοῦῃϊ οἷ 
88 Κἰπάποϑεβ 8116 ἃ ἔδίθεγ οὗ 1π6 768. ΕῸΓ ἰπ [6 ἔσττηθσ {ἰπ|68 οὗ πο-ἰπίοτοουσε ἢ 

ἢ 84 οποουγαροὰ 8. βοραγδίίοῃ οὗ ᾿᾽ υἀβίβεω, δῃὰ ᾿προγ]οὰ 11 θΟΩΥ δὐὰᾶ 116 πὰ 
89 41] βιθδαϊαβίῃθβα ἔον πα δἰβηΣ Απά Νίσδθοσ, τ δῃϊηρ᾽ τὸ τηδπῖΐοεῖ {π6 1} 027}}} τας 
40 πο θΟΓῈ ἰοναγαὰβ δ [Π6 965, βδεπί δῦονε ἤνο Βυπάγοα 50] ἴθ β ὁ ἰο κα Ἦΐπὶ ; ἴογ ΒἊ 
41 του ρῆὶ ὮὈΥ τδκίπρ πὶ ἰο προσκ {ποτὶ 11. αὶ 48 (6 ἰσοὸρβε σεσα ου ἴδε ροϊηΐ οὗ 

ἱακιπρ ᾽δ 1ῃ6 (ΟΥ̓ΘΓ, δῃπα νἱ ΘΠ Ε]Υ ὕγοκα {ΒΡΟῸρΡὮ πο ουΐον ΤΠ ἄοοτ, δὰ ογάογοὶ 
1Πδὺ γα ββουϊὰ 06 Ὀγουρῃὺ δπα 186 ἄοοτβ βαῖ οἱ ἤγε,"" Βα Ὀεϊηρ δυττου θα δῃα δθοαὶ 

42 ἰο ὃὈ6 ἰακοη, 9 [011] ἀροη δὲς βινογά, ομοοδίῃρ ἴο ὅ' ἀϊα τηδητὉ}}γ, γβέμεν ̓5 ἐμδη ἐο οοῖμα 
ἴηῖο 86 Ππαηᾶβ οὗ {πὰ υἱοκοαὰ ντοίοῃοβ, δῃὰ Ῥ τὸ Ὁ6 Δρυποα ἴῃ 8 ΣΏβΏΠΟΙ [21 δο- 

48 βοοιηθα ποῖ ἢἷβ ΠοὈ ]γ.5. Βυΐ τηϊδδίηρ λὺξ βίγοϊκα (τοῦ 16 Παβῖθ οὗ (μ6 οοιμῆλϊςες. 5 

ΤῊΕ ΑΡΟ(ΓΕΥΡΗΑ͂. 

{Π6 ἱγοορβ ἢ 180 συδῃϊηρ τ [ἢ] [Π6 ἀοΟγβ, ἢ6 Τα ΒΟΌΪΥ ὑροῖ ἴ (μ6 νὰ}, απὰ οβεὶ 
44 Ὠἰτηβ6] Γ ἀοῦνῃ τυϑη }}} ἀπιοηρ ἴπ6 ἰτοορβ.9 Βαὶΐ {Π6Ὺ ΟΙΟΕΙΥ σἰνὶηρ δεῖς, δινὶ 

ΐ 46 βρβοθ Ὀοὶῃρ πιλάθ, ἢ6 [6]} 5. Ἰηὸ ἴπὸ πιϊάδὲ οὗ [Π6 νδοδῃ ΡΪαοθ. Βαὶ, 28 Ψ (δόσε 
485 γϑί Ὀγθδϑι τ] Πΐη ἢἶπι, δπα ἢ νγ88 Ἦ ἱπβατηρᾶ τὶ τἢ προσ, 6 Τοβ6 Ρ, ἱμοῦρα 
λὲς Ὀ]οοά συβῃρα ουΐ ἴῃ βίγθβαπιβ,᾿"" ἀπὰ λὶς σουπᾶβ τοῦ στίονουβ, γα τὨγοῦρὶ θὲ 

40 τηΐαβὶ οὗ (86 ἰγοορβ,᾽ 8π4 βίδπαϊηρ Ὀροη ἃ βίθορ τοοκ, ἢἷ8 Ὀ]οοά Ὀεϊηρ Ὁ ποὸπ ααΐνο 
ϑοπ6, ἢ6 ρμυςκοα ᾿ οαὐ ἀΐς Ὀονε]8, δηα ἱακίηρ ἐῤοηι ἴῃ ὈΟ(Ὦ λὶς μαπάβ, Β6 οβξὶ ἑάσιν 
ὍρΟΩ [ἢ ἰγοορβ, 5 δηΐ 6Ά]}[}πρ' ρου ἰδ [οτὰ οὗ 116 δηά ερίτῖς ἰο γοβίοσε Βῖπε [μόϑὲ Ἦ 
ἀϑαὶπ, ἢ6 (Πυ8 ἀϊρά. 

ποῖὰδ τῶν ὅλων δ8΄Ὸ ἰ0 Ὀ6 οοῃποοίθα νεῖ ἢ ἀσροσδεής, τοέἐλοι τοαπ 97 δΔογτ δίς, πεογα). 
ἔγοια 111. 23. 44. δῦ. 14. 106. ο., ἰισίοοά οὗ κατασκηνώστως.) 

1: (Ῥιξδβεδο δάορὲβ σκηνώσεως 
3 Τδοτγοίοζο. ὃ φγονῦ υῃδεοβ]οῦ, πίε ἰοδεὶν 

85 ΟΪοδηδοά, δηὰ δίορ ΘΥΟΣῪ υπτἰκΐοουῦδ που (ἔλ86 ἰδδὲ εἶδυδο ἰδ οιάοί, πεῖ οἰἰκοὶ νασίδιίοαδ, Υ 12. ΟΣ. 6ι. 68. 
ΑἸὰά.). 

νεῖν. 81-40.---4κ. Υ.: Νονν ὧδ ἴδοτο. δ ρπε οἵ. 
3 ψὮσῃ λέν τη μ] οὐ οὶ ἐλεναεέσες ἰοἡ 1λὲ Οεπίίε. 

8 τ;ἍμὖἍδ εὐἰ δέ. 

κρίσιν εἰσενηνεγμένος. 
6 λὲΣ ΘΟ ΣΥΙΩΘΏ. Τ χῦοο ἴον Δ ἐξ. 

10 Ὅθ6η δοουδοὰ οἵ (ἦν... .. 
Ταϊχς τἸρεαη, ὁγομκὴξ ἐπ α ἀεείσίον γον ὑμαάαί:νι. Οτίτηπι του άοσα Ὁγ γερζειεπίσαῖ, οἱ, Ἰἷξ., λαα Ῥνεξδεπιεαὶ α ἐφήππαδε) 
11: αἰὰ ὈΟΙΑΙΥ ἡδορατὰ Αἰ. 
Ῥασο υηἴο. 14 τῇϑῃ οὗ ὙὯ.Σ. 16 4ο ἐλε .(Ϊεἰὸς ν»αμεὰλ Ὠυτι. 

οτε. 41-44, ---ἸΘ. ΑΚ Υ. : Νον δῆ ἐδ πιυϊευάο νου ἃ δα τὸ ἐδίκοει. 

Ὁ Ὀεΐπξ ΤΟΥ... .. ἱδίϑθῃ ΟἹ ἜΥΘΓΥ δἰάο. 
"6 οἰδοχνυῖθο ἤδη Ὀσκοοιωθὰ δὲ Ποῦϊο Ὀΐτί ἢ. 

828 γοίᾳ (666 Οὐ» .). 

8: Ῥοίηρ. 

19 ἴ[ο Ὀυτη ἰἰ. 
(ες. χὶϊ, 28) απα διὰ. 
ὭΡ ἴο. 28 (ἰεϊκεσί οὔ έλενι. Ὁ {611 ἀοισπ. 

οτε. 4δ, 46. ---δ1: ΑΟΥ. : Νονογίοϊοδα, τ Β 16. 
δργίας, ξυελίπα ουἱ). 

ΒΊ νἱυςκ. 88 ἐῆγοῦῆζ. 89 (δοδ0. 

Οβμαάριξκε ΧΙΨΥ. 

ερ. 1. ΑΙἼΟΣ ἴῆσοο υδᾶσα, ἱ. 6., {πγοΘ ὙΘΔΓΒ 
ἔτοπι ἴΠ6 [26 τηϑπιϊοηθα ἴῃ χίϊὶ. 1, ΟΥ Π6 γ88Γ 
149 οὗ ἴπ6 δεϊουςίδη γα. ΤΠδὶ ψου]ὰ πιαῖκα 152. 
Βιιῦ {ὸ πιθ 85 δοΐθα!}ν 151, 48 Ὁ ἈρρΘΆΓδ ἔγοπι 
γ6Γ, 4 Ὀεΐον. [Ὁ 18 ἴο θ6 πηάἀοτγδίοοάξ, Ποτγοίογθ, 88 
ΒΙ ΠΥ ϑ(ΔΙΘΙΠΠΘΠ5 ἴῃ ἢ6 ΟΟΒρο]89 ἅτ Ἔχρὶδὶποά, 
88 ἱποϊυὐίηρ θοΙἢ 1Π6 γ6ϑγ ἔτγοπι νν πὶσ, δηὰ ἴδ6 
γΘΑΓ ἴο ν᾿ ἰς ἢ, [Π6 τροκοηΐπρ ΨΓᾺ8 τηϑε]θ. 

Μοῦ. 3. .ΑΔ6άὕ΄ὺ ατοδὺ δύων. [Ὁ ψ88, οὐ [ἢ6 ςοῦ- 
ΤΓΆΓΥ, ὈΥ ΠΟ ΤΩΘΔΏΒ ἃ ργγοδῖ ἴογεθ. Ασςοογάϊηρ ἴο 
1 Μδος. ᾿ξ νγδϑ ὙΠ 8. “ ἔθ νν πιθη.᾿Ὁ Απὰ ΡοΪν» 8 
(ΧΧΧῊ  , 22,. 11) καγπ τῆδῦ ἢ6 Δὰ τ Π δῖ πὶ “ οἰχῆν 
ἔγθηδθ, ἥν βαγνβδηῖβ, ἀπά ἴἶγθο Ὀογ8. ΒΚεΙ!], 
Βονονοσ, τοι] ττβμ]αῖθ εἰσπλεύσαντα ὈΥ̓͂ ἐπι- 
ὑαγζει, ἀπὰ δι ρροβὸθ ἢπεῖ ἔγοπι ἔπ γὸ ἢδ τηλαθ 8 
ἀοβοθηῖ Οἢ δ01η6 ΟἾΠΘΙ ρατὶ οὗ [ἢ σολβὲ. Ἦδ εἶτο8 
ΧοΒορβοη Απαῦ. (νἱ. 4. 1), ἴο κον (ἢδὲ εἰσπλέω, 
ἱῃ [Π6 560η86 οὗ δα έησ ἴη, 5 σοῃϑιγιςῖοὰ ὙἹ ἢ εἴς τι, 
οὐ ἢ 0Π6 ἀσοσιεαῖνο, ἀπά ποὺ νἰτ διά ἀπά τἢς 
βεηϊτίνο. Οἱ. αἷϑο, [.1446}} απὰ ϑοοῖϊβ 7ωζ., β.υ. 
- Το ΤΎΡΟΝ 6 ἤοτο τοζεγσοὰ (0 νᾺ8 ἃ ΟΥ̓ δηά 
ΒΑσθοῦ ᾿γΐπρ πογίῃ οὗ δίάοη. [Ὁ ῬᾺΒ 80 6(Ἀ116 ἔγοπ) 
1πὸ ἔδςσι τα τ ΔΒ σο]οπἰΖοὰ ἔϊοῖι [86 ΟΠ ΧῸΘ οἱτἴ68 
οὗ δίίοη, Ἶγτο, δὰ Ατδάμβ. 

12 γ0ΠΒ ΘΙΠΘΏΟΥ 10 ἐδ τεὶὶκίου οἵ 6 ον. 

88 μοὶ, Ὧ6 ΓΘΏ (100 ἰἰξ., »αξδοα ἐλγομσὰ ὁπ α ΓΜ). . .. ἔπσοῦξ. 

12 80 Ν. τις ἴὸ ἀϑόϊδσο ἰδ Βδὲο.... 

1 Ὀγόοΐχοῦ ἐπἴο ἐδ υἱΐαε. 5 ὩρδΦ. 

3 ον τοῖον. 18. οιμκῦξε τὰ τοῖο δε 

ῖ5 (τουσὶ ΒαείθἬ.Ό. 9 χὐἱἹϊυάδθο. ἔΐ δολὲϊγ 

82ὲ ἸΠκῸ δρουΐδ οὗ ψδίδσ (Ἰἶξ. ἣδδε 6 
86 τρΐδε 86 δία Βλοοὰ πιὸ. 

3, γαίλεν ἰο. 

82 ακα ἰπουκὰ. 

(Οἵ, 1 Μδος. νἱ].). 

ες. 8. ὙὍὯὼὯὼο μιδσὰ υσονυϊουδίυ δοιὰ δὰ 
Ῥτίοο. Ηο ᾿ιδὰ ΠΟΥ δοῖΌ ἢ Ἔχογοϊϑοῦ (Ὁ 
οἵἷοο. Φοβρρῆυ8 βίδιοα (4πηέΐφ., χχ. 10. δ 1) ἴἴας 
Γγεῖδα δὰ ἀρροϊπιεά Ὠἷπι ἴο ἱξ, αἴξεῦ {πὸ ὀχ δευσίου 
οὗ Μαεποίδυδβ, νυ] ἢ 5. ᾿ἰηἀορὰ ροβαίθ ]6. ---- ἘΠ: δ 
οὗ ἴλ6 χτηϊπσίῃ κα, ἱ. 6., οὗ ἴῃ6 ονγα δηὰ αγϑοκβ, ππάος 
(Ὧ6 τῦϊο οὗ Απιϊοοῆυδ Ἐρίρίδποα. ἘΠΌΣΒΟΝε 8 
τοδαϊης, ἀμιξίας. 'νου]ὰ τοαυῖγο ἴΠ6 Γοηοτῖπρ {πος 
ΟὕΓ ἐἦε φορατγαίϊοῃ (εἴ. τότ. 87.) [Ὁ ἱα ποῖ δαοριεί, 
οσσονοῦ, ὉῪ Οτίπιπ ΟΥ Κεῖ. --- ΝῸ τρϑδσιβ ΒΘ 

οου]Ἱὰ δᾶνὸ Εὐτλβο}Γ ἰ. 6., αὶ ἢ τοβροοῖ ἴο ΟὈξΔΙ δ 
τς τῆς τὸ ὄχογοῖβα {π6Ὸ οῆοθ οὗ πἰρῇ ῥγίθεϊ. -- 
ΝῸΣ ΠδνῸ ΒΏΥ ΤΟΙ Δοοδϑδβ. Ηο ᾿8ὰ ὕδϑῃ ρεῖεεί, 
δηὰ 68 δυςἢ οἰεϊδιοα δ ἴ[Π6 ΑἸΓΔΓ. 

νεν. 4. ΟυδιήοτχηαγΥ οἷἶνο Ὀουκμα. ΤΊΟΥ ποῖ 
Θτ ὈΪ6πι5 οὗ ροδοθ πὰ ψεῖθ ργθϑοηϊθα ἔγομη [ἢ 
ΘΠ} ]6 ἴ0 ἃ ΓΌΪΘΙ 88 ἱπαϊςλεῖνο οὗ πβοπιᾶσο. 80 Ὧδθ 
Ὑγοιο, ατίπιπ, Κὶοὶ!, Ηο]εσδπη, δπὰ οἰμοσα. ΑἹ: 
εἴηυβ Ὀτοῦυσῃῦ τΠπἸ6πὶ 85. ΠΟ ἢ Π6 ὝΘΙΘ 8 ΓΟΡΓΟ- 
βϑηϊηξῖνα οὗ {Π6 9θ 18} ΡοΟρΪθ. 

γον, 12. Νίοδῃονυ. Ἐπ ἰ5 βαϊὰ ἴῃ 1 Μδος. τῇ. 
26 ἴο αν ὈΟΓΏΘ “ ἀθδαϊν παῖ ὑπο ἴατβοὶ." Ηο 
πὰ ἰβκοὴ ρδτῦ ἰῃ ὑπὸ ἢταες οχρεάϊου οὗ 1 γαῖα. 
ΟΕ 1 Μδος. 11]. 88. 
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γον. 17. ᾿Αφασία ταθ8}}8 δρεεολίοαβηθαβ, ΒΟ. 8.8 
σοπλθ8 ὈΡΟΙ ΡΘΥΒΟΠ9 Ὑ ἢΟ 8Γὸ ρτοϑῖῦν ἐγ σα ηθἀ, ἴῃ 
αἰἰδεϊποιίοη ἔγομι ἀφωνία, νυν εἷς τηθϑπ8 δου] τραϑί 
97 ερεεολ. Οἱ. Βομιπιίάτ, ϑψποηγηιξ, ν. 108. Ηδργο 
δΐξ βοοπηδ ἰὸ ὃθ υϑοῦ ἴῃ {Π6 586η86 οΟὗἁ οοπβίογπαζίοη, 
δηὰ βρρ ἐρηρονὸν ΙΩΔΥ ὃθ ἱτδιδίαἰθα : οὐ ἀσοομηί 
οἵα εμάἀάεη μαμϊὲ οαμεεά ὃν ἰφε ἐπεπῖν; ΟΥ̓ΤΏΟΥΘ 
ἔτϑα! : οπ αδοοιιπὶ 97 α ραπὶς οσαμερα ὃν (λὲ διά θη 
ἀρρεαγαποἊ οὗ (δὰ ἐπθην. ΤΠ Μαυϊρδίθ τοηάθΓ8: 
4“ ροπίεγγιίιδ 651 τορεπίϊπο αασρηίι ααυενεαγίογεπι; ᾿ 
πιο ϑυσίας : ““σμία γεαίἐππηίεν ἱποιεγτεγμηΐ ἴΉ δια, ΔΡ- 

ΒΟΥ αν [6 τεδάϊΐηρ ἄφιξιν. Οτοϊίηϑ δῃὰ 
Ἐξ ευὑπεν ΤΟΡΟΒ6 ἴῃ6 τοδαϊΐηρ ἐφοδείαν ἔον ἀφα- 
σίαν. τὰ οἴἴθ βυχροδίβ ΠΕΡΡΙΒΕ ΟΝ ᾿ εὐ 
»ίἰδισ! ἰσἦεπ, δἰαπιπιεη Απονὶβ,"" “τἀγοισὴ α «ιαάεη, 
δἰἰεηὶ αἰἰαςῖ ; " 8.5, αῶσ Ομ μία: με απ λοοίϊμπὶ 
γερεπίϊπηηι ἰασί πιριια αὐυεηΐμπι. ας ὉΠ6ΓΟ 8. ΠΟ 
ΔΌΓΒΟΥΪΥ 0Γ περ 6 ατοοῖκ πογὰ οοποογηρά ἴῃ 
τινῖα. ΒΟΉΒ6. 

γεν. 26. 10 να8, ἀου ὈΓΠ685, 8 ΠΟΡΥ͂ οὗ [ἢ6 ᾿Ἰγϑϑῖυ 
τοδὶ ΑἸείπιιδ σαντα ἴο 1)οιποίτιυΒ. ὙΠΘΙΒΟΣ, 88 
ἃ τοῦΐίον οὗ ἕαοϊ, ΝΊΣΔΏΟΥ Δ ΔΩΥ δμοῖ ἀεθίζη 88 
ἴδι οὐ πιικίηρ 85 [6 Βασοθδβοσ οὗ ΑἸοϊ πη 8 
ἴη τηὸ πἰρσ ἢ Ῥτιοδῖ 8 οβῆςθ, σϑπποῦ ὕ6 ἀοιογηϊηοα. 
Ναζυγα!!γ, ἢθ δά πο ὑπουψῆϊ οὗ πρακίην Εἰπὶ [86 
Κη σ᾽ 5 δυο Ά80Σ. 

εγβ. 82, 83... “Ὑμαῖὶ ΝίοθμΟσ οδῃ ΒρΡΘΔΚ 88 
ἴοτο δηὰ ἴῃ χΥ. 3:-5. ΟΥὁἨ Ἔνθ ΒΒΒΠ ΠῚΘ ΠΟῪ (ΟΠῚ- 
τηϑηα οὗ τὴ9 ἸτΌΟρΒ αἰτοοῦθὶ ραϊηβὲ 6668, αἰτοῦ 
δανίηρ ἀχρογίθησθα ἰῃ Ὠἰπη8617 1 διιο ἢ ἃ ζθδγίαὶ 
ΓΙΒΏΠΟΓ, 88 ἴθ Ὠϊτη561} 680} 68 {ν]1]}, 86), ῥτοοῖδβ οὗ 
“6 )ον ᾽ν Β ΡΟΥΤΘΓ, ΟὨΪῪ Βι Οἢ. 8 ὙΥΤΊΙΟΣ 85 Τη8 ρχεδθιῦ 
86 Ἄσου]ὰ ΓΒὲηκ ρΟββι 06." ΟΥΐπιπι. 

αν. 41. ΤΏ ἄοογχα, ἱ. 4., [6 ἴΠΠῸΥ ἀοοτα ἴῃ 
ἀἰδιϊποιίου ἔγοσα ὑδ6 ἀοοῦ οὗ Π6 σουτὶ τηθπιϊοποὰ 
7.8. θεΐοσθ. [Ὁ ἰβ ἢοῦ ΘδϑύΥ ἴο ὑπαογβίαπά ΜΨὮΥ 
ἼΠΟΥ 8ῃοι]α ὃὈ6 δοῖ οἢ ἔγο. ΠΟΥ δὰ Ὀχοκθη ἴῃ 
110 Οοσ ἀοοὸῦ ὑὮΘΥ σου]ὰ 4180 ἤᾶνὸ ἀθῃο ῃρα 

(ἢ ἴον ΟὨ 685. ἰῺ [Π}6 ΒΔ ΠῚ6 ὙΔΥ͂, δ ἰξ νου ]ὰ πδΥθ 
δεινοῦ, ἃ5 Ὁ ᾿νοῦ] 8θθ), πη ἢ ὑγοῦ ΌΪ6. 
εν. 42. ΝΟΥ. ΤῊθ ΟΠ Υ 'ν88 ὑπαὶ οὗ 

ἔθ] ἑηρ, βίησο ποῦ! ἐν οὗ Οἰγὶἢ νγ88 ποῖ γθοορηϊζοα 
ΔΙΏΟΣ (ἢ 968... Τα ᾿πδι! Πσαιίοι δὰ ᾿δυαἀδὕοη 
οὗ δβο]ξ πιυτάϑγ, το ΠΟΤῈ οοϊηθ5 ἰο0 ᾿ἰχἢῦ, ἰδ ηοὶ 
ΟὨΪΥ͂ δη{{-ὐον 80, θὰ 1 ἢ88 4150 Ὀθθη ἐαδοὶν ἀγροὰ 
ὈΥ Ρτγοίεβίδῃι {ποο]ορίϑη8 88. αἰγθος ἄλλων 
δρλϊπϑι [Π6 σδηοηίϊςϊζν οὐ [ἢ6 γθϑοηῦ Ὀοοῖΐς. 
{Π8 οὐ͵οοῖϊίου Βοπηδη ΟΑΙΠΟ 1.8 ἤᾶνθ πον Γ ὉΘΟΝ 
8.0]6 ἴο τη86 8 δδυϊβέβοι ον ΔΏΒΟΥβ ΤΠ 68868 οὗ 
880] δῃὰ οἵ δαπιβοι, δοπηούϊηθβ οἰὑθα 88 Ρ8Γ8116], 
8Γ6 ἴῃ 4010Ὁ9 ΔΠΟΙΠΘΤ ΟδΓΘΖΟΥΥ. 

Ψον. 44. ΙὨϊΟ [86 τη δὲ οὗ ἴ8ο νδοδῃῦ ὉΪ1806, 
κατὰ μέσον τὸν κενεῶνα. ΤῊΘ τηρδηΐηρ ρίνθη ἴο 
16 βυδϑῖδηςινα ἢογρ, ὈΥ ΟἿΣ ὈΓΔΠΒΙΔίοσβ, 88 ἠοῦ 
Δ ὕθ 0888] ΟὴΘ ἴῃ ἴδ ἰδίαν. ασοοκ, δαὰ ἰδ 8 ονὶ: 
ἄεμπι ἔσοπι ὕΠπθ οοπίοχιὶ ὑπδὲ ἰδ ἰθ οογσεοῖ, Βαΐ [ἢ0 
ψΟΣὰ τπηϑϑηῦ αἷκο, δ ἃ σοπη ον, [δῦ ραγὶ οὗἨ [10 
Ὀοάγ Ὀούνοοη [6 τὴῦθ δηὰ ἴῃ6 ᾿ἶἷρ8, δηὰ ἤθῆςα, 
ΒΟΙΏΘ ἢδν9 Βαρροϑοιῦ ἔπαῦ [Π6 τηρϑηΐηρ ἰδ {πᾶὶ ΕΑ Ζίδ 
βῖγιοϊκ ἰὼ ἔα! Πρ, οα πἷ8 θυ 615. 1,ΓῆοΓ ὑγαηϑἰδῦθϑ 
ὉΥ ἰοῖπβδ. ΤῈ Ψυϊχαῖο ΔΒ: “σδηῖ ΡΕῪ πιραϊα τῷ 
οστυΐοεπι,,, ΔΡΡΑΓΘΏΛΥ δα δυϊτυϊτίηρ αὐχένα ἴογ [18 
88] τοϑδαΐης. Τ0θ ϑ'γείδο οὔἱτδ ἴπο ᾿νογὰ θῃ- 
ὨΓΟΪγ. τὶ ἷ 
ΑΝ 45, 46.ὙἩὀ΄ὃ ΤΠΟΒ6 δβιίδιίοιησηδ ἃτθ ἩΠΟΪΙΥ, 

ἱβοσθάϊθ]οθ. ΤἬΟΓΟ ΠΊΔΥ, ἰπάθοα, ἤδνθ Ὀ66Π 8 Ὀ8818 
οὗ ἔδει, ας ἰδ νου] ποῦ πᾶν ρομθ Ὀογομὰ {Ππ|Ὸ 
Ροΐπι οὗ δεβογιΐῃρ τμδῦ ΤΠ6ΓΘ ᾿γ88 8. ῬΘΥθΟη οὗ {18 
ΔΘ ὙὮὯΟ, 0 Θδοδρθ ἔγοῃχ [ἰἷ8δ ψου]ἀ- 06 ΘΑΡΙΟΙΒ 
τηδ ἃ ἔδαγίι ᾿ϑὰρ ἴῃ νυ Ποἢ δ6 Του μὰ ἢΐ8Β ἀθϑιῃ. 
Οὗ [π6 ἰαυάθ δεῖ οὗ βυρροβοά δοσοίβηι, ν Ὠἰ 
αχὶβ ΠΟΘ ροχΐογπιβ, ΟΥ̓ ΠῚ ΠῚ ΒΆΥ8 πιοδὺ Ῥδυι- 
ὨΘΏΠΙΥ : “ ΝῸ [Γ6 ΤΔΙΓΥΥ [ΟΣ ΓΟ] ρίουδ {ΓῸΠ δοῖβ 
ἴῃ {Π|8 ταν, Ὀυδὃ ΟὨΪΥ 8 οοποοὶῖθα δΔῃα ΟΥΆΖΥ ἤΘΙῸ 
οὗ [Π9 βίαια." 

ΟΒμαᾶἂρτεε ΧΥ͂. 

1 Βυτ Νίσβθοσ, Βϑδυίης (μΠαὐὺ ὅπἋι8 πα δΐβ τηθὴ ἷ ογο ἴῃ {Π6 δέγομ θΐδοοβ οὐ 
ϑδιδγία, τον τ ἱποὰῦ ΔΠΥ ἀΔΠΡῸΓ ̓  (0 14]1] ὕροῃ {πθηλ οἢ {886 βαθθαί ἀδΔγ.ὅ 

2 Απά ψβθὴ ὅ [6 ον) ὑπαῦ γογα δοιῃρθ]]6α ἰὼ ρῸ 1} Ὠἶπὰ βαϊ, Ο ἀδβίγου ὕμθιὰ 7 
ποῦ ἰῃ ΔΩΥ 0186 ὃ 80 ΟΓΈΘΙ]Υ 8Π6 ὈΔΓΌΔΓΟΙΒΙΥ, Ὀὰὺ σῖνθ ΠομΟΣ ἴο ξλαέ ἀαγ, ᾿ΒΪΟὮ ὈΥῪ 

8 δἴτα, ὑπαὶ βθοίῃ 41} ἐλύγισβ, δι Ὀθθὴ Ὀϑίοσθ Βοηοσθα 9 πὶθ ΒΟ] η688,.5 (86 τηοϑῖ 
Ὀπρτδοίουϑ τογοίοὐ Ἰηαυϊγοα 11 δ [Π6γΘ ΓΘ 8 ΓΌΪΘΡ ἴῃ Πθαύθη,}5 πᾶ δα οοτῃ- 

ἀ τηϑῃᾶθα [Π6 Βα Όδ ἢ ἀν ἰο ΡῈ Καορί. Απά ψῆθη {Π6Ὺ ἀθοϊαγθα ρῥ]δίη]γ, [Ὁ 18. 19 
᾿ἰνίηρ Ιμογὰ δ πη86]7, 48 συ ]6 Ὁ ἰη ἤϑάνθῃ,1δ νυ Π0 σοτηπιδη θα ὑμ6 βουθηῦι ἀΔΥ ἴο Ὀ6 Κορί, 

ὅ (86 ΟΥΘΓ δῆβοσθα,} Απάὰ 1 πὶ ΓΌΪΟΓ οὐ ἢ 6 ᾿ὃ ΘΑΓ;, δηα 1 σομπιτηδηά ἰο δίκα ἈΓΠῚ8, 
διΠα (0 ΘΑΓΤΥ οὐἱ ὁ 016 ΚΙ ρ᾽Β Ὀυβίηθ88. Ὑοί 6 βυοοδθαθα ποῦ ἴῃ οϑυσυίηρ οὐἱ [18 

6 νὶοκοα ρδη. Απὰ σῇ ]]6 ἢ ΝΊΟΒΠΟΥ ἴῃ Θχοθοάϊηρ ρυῖάθ δῃα δὰ  ἶπ688 Π δα 15 ἀοίθυ: 
τηἰηοα ἴο βοῦ ὋΡ 8 ΡΌ]1]ο ᾿οηυτηθηῦ οὗ δὶς νἱοίογυ οὐδγ ΨιυἋδ88 δῃα ἴπθηὶ ὑΠμαὺ ὑγ6ΓΘ 

7 πῖῶι δἷπι, (ῃ6 Μαροοβῦοθ ᾽᾽ δα ονδὺ ΒΌΓΘ σοῃάθηοο 9 {Πδὺ [86 Τιοτὰ πψου]ὰ Π61]ρ δίπι: 
8 Αμὰ μι Θχξιογίβα ὑμοβθ τ αἷπὶ ἢ πού το ἔβα [86 οοτηΐησ οὗ {86 Βϑδίβθη,"} Ὀὰΐ ἴῸ 

γοῖβ. 1-8. --1.Ὰ. Ψ. : ΟΙΡΘΏΥ. 
δ(1Άε, τ1λὲ αν ο7 δε τεεῖ.) 
θ9ηο.... δὲἢ οπουτοά. 

6 ΝΕγν τ 61668. 

3 δῦουϊ (κατά, αδομὲέ ἐπ. 8.66 ΟΌν.). 

 ογῖία [6 π (οομ δἰ θά ἐπ ἴ56 οοπίοχί). 

16 δῦογο οἰλεγ ἄαψε ([86 πρό, ἴῃ σΟΙΡ., ΓΕζοσα ἴο ἔἰππιθ. 

Βοπουγοὰ Ὀοΐοτα ὉΥ Ὠΐπη, το ἰὼ ΒΟΙ ᾿;Ὡ688 ΣῈ 68 ΟΥ̓́ΟΣ 8}} (ὨὩχΒ." Οἵ. αοῃ. ἰϊ. 8; Εχ. χχ. 8). ΤΒθ. 

δ ([μι., εσέλ αἷ δεευγὶ ν.) 4 οί. 
8 οηιέί5 ἴῃ ΒΏΥ τῖεο. 

ΟΥΦΥΒ ΓΟ ον : ἐ' τ ΪοὮ δι ὈΘΘῺ 
11. ἀοιηδη δὰ. 

12 ΜΙ ΟἿ (06 γεν. 29) 'ἴπ δοδνϑῃ (ΟΙΠΟΣΒ: δ᾽ ὙΒοῖμοΣ 80 ΓΟΪΟΣ 0 Ἀδὰ ςσοτημιδηάοα ἴο ΚοΟΡ ἴδ Κα αἰ ΑΔΥ γν88 
πῃ Βοανεῃ.᾽" ΤῊο Κίης αἀἰά ποῖ πιϑδῃ, ΒΡΡΑΥΘΏΕΙΥ, ἴο ἀθὴν ἐδθ οχἰδύθῃοο οὗ ἀοὰ, Ὀυὺ ΟὨΪΥ ἴο πα ϊσο τοῖο διηοης 
ἴδο κοὐ οὗ οανεη ὕπο ΓΘ 88 ΟὯδ τδο δα ἰπδιαοα Βυσῇ δ ὀοτηπδηά). 

γεγ. 4.6. ---Ἰ2 ΑΝ Υ. : καἰ ἃ (ἀποφηναμένων), ΤΏ ΤΟ ἰκ ἰῃ Βοδυθὴ ἃ ᾿ἰνίης Τοχὰ, απα τοίρμέγ. 
11 οδίδίηρα ποῖ ἴο ΒΔΥ͂Θ ἰεἷ6 ψυϊεκοά γν1}1}} ἀοηθ. 25 αἰεο αγῆὶ το ΚὨΕΥ ὌΡροΙ. 16 ἀο. 

εαγτνὶπε λίφλ λὰ πεεῖ τοϊἐλ αἱὶ ναΐπ δοαδιίῖπρ, λαά.) 
γοτγα. ἢ, 8. -- 9.ΑΟΥ. : Βυὶ Μδοσδθθαμ. 

Ἀλ ἩΟΙΘΙΟΣΘ . . . . 8δ[ἰ8 ΡΘΟΡΪΘ6. 

Ψ (δ βεϊα ἐδ οἶον. 

8ο. 18 ογιῖίς Ὠμὰ (τροτὸ |ἰἰ., 

30 (1μ|., τολο λαὰ εοπεπμαΐῳ ἐγωξίφα τοϊλ αἱ] --- ῖ. 6... Δεῖ --- Λορε.) 
31 ΠΟΔΊ; ἀραϊπδὺ ἐλέηι 
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ΤΘΙΠΘΙΌΘΙ (86 610 ΜΉΘ ἴῃ ΤΙΟΥΤΏΘΡ ἰἰπη68 ἴΠῸῪ Δα τϑοοϊὶνοα ἔτοτῃ βϑανθῃ, δηὰᾶ 
ΠΟΥ͂ (0 Θδχρϑοὶ ὑπ υἱοίοσυ δῃᾷ αδἷἰά,2 τῇ ΐο ἢ βου] οομθ ἀπο ἐμ θπ ἔγοτῃ {86 ΑἹ- 

9 τιὶσῃῖγ. Απᾶ δποουταρίηρ ὃ ἐμ οὐ οἵ {ῃ6 147 δῃηὰ [Π6 ῥργορῃοίβ, ἀπᾶ τὺ 8}8] ρυΐ- 
τἰηρ {Π6 πὶ ἴῃ τηϊηα 4180 οὗ (6 οοπίθβίβ ὑπαὺ ὑΠΘΥ δα σαγτὶθα ἐμγουρῇ," δ6 τηϑᾶθ 

10 {μϑῖὰ τόσο γοδαγ. Απαᾶ δανίηρ βιστθᾶ ἀρ (ποὶγ οοῦταρο," π6 ρᾷγθ ἐλεηὶκ ἰδεῖν 
σθΑΓΡΘ, βῃονίηρ ἐδόηι {ΠΟΡ ον Π4] (Π6 ΑΙ] ββη 6887 οὗ [Π6 Πποαίῃθη, δῃᾶ {ποεῖν 

11 ὑτοδοῦ οὗ οδῦμβ. ὙΤμὺβ" 6 ΔΙΙΩΘα ΘΥΘΕΥ͂ 006 οὗ ἴδῃ, πού 80 πησοῖὶ ἢ σου Βάθμοθ 
ἴῃ 15 βῃ16145 δῃᾷ Βρθᾶγβ, 88 ἢ (86 οοτξοτὶ οὗ σοοὰ σψΟΓὰβ ; δηᾶ [6] ηρ' ἔθ Ὀο- 
8168 ἃ ᾿θάγϑδια ῬΟΓΥ ἰὸ Ὀ6 Ὀ6]ανοθᾶ, 4 Κρ οὗ πδκίηρ νἱβίου, "5 ἢ6 τϑ)]οὶςϑα 4]]. 

12 Απᾶ {118 νγ88 δἷ8 1" νυἱβίοῃ : Οπΐδβ, δ τσγῆο δα Ὀδοη ΒΙρΉ ῥγὶἝβί, ἃ νἱγπουβ δπᾶ 8 σοοά 
8}, Τηο0α68[ ἰπ ἱπ ΓΟΟΌΓΒΘ, σΘη116 ἰῃ Π]ΒΏΏΘΓΒ,Ἶ5 γ76]] Βροίκθϑῃ 17 4180, δἀῃὰ δχϑγοϊβοα 
ἴγουῃ ἃ ΟἸὨ]]α ἐπ 4}1 (06 15 ρμοϊηίδ 5 οἵ νἱγίιθ, βιγοίοἰηρ' ἔοτ ἢ ἴ8 Ὁ δηαβ ργαυϑα 1ῸΣ 

18 (6 ψῇῃο]6 ΒΟΥ οὗ {μ6 6.8. Ηδγθυροη,, πὶ ΚΘ ΤΩΒΏΠΘΡ ΠΟΥ Δρροαγθα ἃ. πηδῃ 
αἰβεϊη συ Βῃ6α ΟΥ̓ Κ,ΙΤΆΥ ἢΔΙΓΒ, δηα 8. τηϑ᾽θβίϊς ἈΡρΘΆσϑηΟΘ ; Ὀαΐ βοιῃθι βίην ννοηάογίι] 

14 δηα ΘχοθθαϊΡ]Υ ταδρση βοθηὺ τγ88 {16 σταπᾶθοσ δθουΐ τ. Απᾶ 3 Οηΐδβ δπδνογοα, 
Βα, ΤῊ 18 ἃ Ἰονϑὺ οὗ (π6 Ὀτδίγθη, πὸ ργαυθίμ τσοὶ ἴον (Π6 ρϑορίθ, δπὰ γον 

156 116 ΒΟΙΪΥ Οἰ(Υ, ἐο εοίϊΐ, ΘΓθυμΐαβ ὑμ89 ῥτορμοί οἱ σά. Απα 3 ΨΦογοπιῖδβ βίγοι μην ᾿ 
Τουτὶ λὲς τ σῦ μαπα ἀ6] νογθα ονοσ 3 τὸ ὅπ 88 ἃ βιυγοτγά οὗ ρο]α, αμὰ ἴῃ σ᾽ νην ἐξ 5Βρ8κθ 

10 τ{πυ8, Τάκο ἐλὲς ΠΟΙῪ βυνοσά 88 5 ἃ σι ἔγοιῃ αοα, τὶ τ ΒΙΟᾺ 55 (μου 8 α]ῦ τνουπὰ [89 
ΒαΥΘΥΒΔΓΙΘ6Β. , 

17 Αμπᾷ δοίηρ Θηοουγαροα ὈΥ͂ {1:6 ΨΘΓῪ Ὀοϑυ] ψογὰβ οὗ Φυᾶδβ, ψ ηΐοΒ 4180 ᾿δὰ 
ΡΟΥΟΣ ὅ9 το βι1ν ἐΐδηι ἊΡ ὕο γϑὶοσ, ἀπα ἴο ἱπβρίσγθ συ ἢ ΙΏΔΏΪΥ ΘΟΌΓΑΡΘ {86 Βρὶ (8 οἱ ὃ 
γοιηρ πθη, ἸΠ6Υ ἀοίθγ μη ποί ἰο ρἱτοἢ οδῖηρ, θαΐ ΠΟΌΪΥ δ᾽ ἢο βοῦ ὑροὴ ἐλθηι, δῃᾶ 
ΤΩΔΠ ΠΥ 83 [0 (ὙΥ̓ [86 τηδίίοῦγ ὈΥ σοηῃῆϊοῖ, Ὀδόδυδθ (Π6 οἰ δηᾷ {86 βδποίπανυ ἢ δηὰ (86 

18 ὑθῃ1ρ]6 ψ6ΓΘ 'π ἀἄδηρθῦ. ΕΓ {86 σᾶγο δ (Παὺ (ΠΟΥ τΟΟΚ ἴον ἢ τίν, δῃα οἰ] ἄγῃ. δπὰ 
θαβ᾽ 468 ἴοσ Ὀγθίῃγθῃ,. 5 δηᾶ Κ᾽ 8018, γγ88 ἴῃ 1ϑϑϑῦ δοοουηῦ τ ἢ ὑπο ; Ὀαὺ (Π6 στοαίδϑε 

19 δῃά ρῥυῖποραὶ ἔδαν τσας ἴον [Π6 ΠΟΙΥ ἐθῖιρ]6. Απα {ΠΥ 4180 (δύ πδαὰ Ὀδοη Ἰοἔϊ πη ἐπ6 
20 οἷν Πα πο 11{{10 δῃχίθίγ, θοΐηρ ὑσου ]6α Ὀθοδαβθ οὗ (Π6 οομῆϊού ἴῃ ὀρθὴ 861]. Απὰ 

88 ΔΙΓΟΔΑῪ 8}1} αν θα {116 ἰϑβὰθ αὖ μαῃᾶ, δηᾷ {Π6 δῆθιην ἢ δα 8Δ]Γοδαν υηϊ 64 ἐπ ΟῚΡ 
ογοθϑ, 55 δηα ὉΠ6 ἈΤΤΩΥ Ὀ66η ρυΐ 55 1 ΑΓΓΑΥ. πα [86 6] ρμδηΐβ ΗΠ] ΠΡῚΥ 5. ρ]αοοα, ἀπά 

21 16 Πογβθιῆθῃ βϑύ οἢ ὑπ νῖηρβ, {π6 Μδοοδθθο “' βθοϊησ [ἢ οουλΐϊηρ Οὗ {πΠ6 τηβ8868 οὗ 
801 416 Γ8,"5 δηὰ {π6 ταβηϊ 018 ϑαυϊραιθηΐ οὗ ψθᾶροβ, δπᾶ (6 ἤθγοθηῃθββ οὗ (Π6 6]6- 
Ῥμδηίβ," βιγοίο θα ουύ λὲς Ββαπᾶβ ὑονγαγαβ ἤδάνθη, δηα (8116 ἀροὸη {μ6 [,οτὰ “' ἐδπαὶ 
ΓΚ οὶ τομάθγβ, Κπουσίηρ ὑπαὶ [86 “5 ΥἹΟΌΟΣΥ οομμθίδδ ἢοΐ ὈΥ ΔΙΤΩΒ, Ὀὰϊ ΘΥ̓́ΘῊ 88 ἱξ 

τα. 8, 9. -Ἰ τὰ νῦν. ΤῈ δζί!ο]ο 16 ον δι ρηδείδ, αὐ οπεε. Οἱ. 1 Νδοο. Υἱὶ. 8δ. 8 γγὶϊκεομο οἱ ἰδ καὶ βοήθειαν, 
πίὶῖὰ 111. 19. 23. δῶ. δδ. 62. 64. 174. 98. 106. Οο. 8 ΑΟΥ.: 40 οοριζοσίίην. 4 γκΐϊηά οἵὗ ἴδ Ὀδέι]66 [μδι (ΠΟΥ δὰ 
ΟΣ αὐογε. δὅ ΘὨΘΕΣίῺ] (προθυμοτέρους, εαφετ, γεασψ). 

Μετ. 10-12. --6 4, Υ.: πνῆδ Βο δὰ... .. πιϊἰηάβ. Τ ζα]ροῃοοά. 8 (δο (ατί. τῇ ἰδ 6 ἔογοο οὗὨ 8) Ῥεσϑοξιδὶ 

Ῥυοῶοῦλ 9(δέ) 1[1ὅ "0 τημοὶ τοί (οὐ --- ὡς ΞΞ οὐχ᾽ οὕτως, ὡς. ΓΔ] Οἱαυίς, υπό ὡς) ἀοίδηςο οὗ (11. ἐλ6 δεεδιστῳ 
97). 11 τοἱτῷ σοι οτίδ 0] δηά. 12 δῃηῃὰ Ὀοοϊάοα ἐλαί, Πο ἰο]ὰ ἐλέη ἃ. 18 ακ 17 ἰξ παὰ Ὅθασ Βὸ ἰπἀοϑὰ {ὕπαρ τι ΞΞ α 
εεγίαΐη, οἰείδίε ἀρρεαταπεε ἐπ α εἰαῖε ο7 ιυαχίηφ. Τὶ 15 δΔἀἀοὰ ἔο ΘΏΠΔπο6 ἴδ 6 ἐγ διν οὐ ΒΙδαδ οὗ [86 δυρροβδὰ γονοϊδεϊοει. 
10 ν,Ὴδὲ δοϊῃθι πρὶ ἸΏΟΓΟ ἔἤδῃ δ ὄναρ, α λίπα ο7 ὕπαρ. Οοάά. 111. 28. δ2. 74. 98., πίε Οο., τὸ ὑπέρ τι, εἶ ἰἢ 
ἔδηθ δοῃδο οὗ πιογέ εγφαδίε ἰλᾶπ απνίλίης, ὑετῷ ἱγμσιισοτίάν, που]ὰ αἷτὸ ἃ ΣΏΟΤΘ πδίυ σαὶ πποϑδηΐηρ, δη ὰ ἤδηοο ἰα Ἰομα ἸΚοὶγ 
ἴο ὃ6 οτἱ κί Δ]). 14 (τούτον τυΐογα ποῖ ἴο “υἀδε Ὀιϊὲ ἴο ἔπ6 ἄσοδ. [141.. ἐλὲ δελοισέπα οΥ ιΑἷδ ὙΔΔ αϑ ζοἰϊοιος.) 
2: ΤΏδι 0. 16 γουϑσοῃὰ ἐπ σου γοσβδιϊοῃ, κϑηΐ]ο ἐπ οσοηαϊξίοι. 1. (ἱ-., δεέπρίης 7υγιοσαγά (Ἀὲ2) ἀρασεοῖ τοὶλ Ῥτορτίείῖψ, 
πρεπόντως )ὺ 18 ογκίίε ἴῃ. Ἣ11Ρὅ (οἰκεῖα, ἐλαγαείετι εἰΐοα,͵ ἀετιαπαδ) 39. Ὠοϊάϊπα ἂρ ἀΐ:. 

ψογε. 138-16. -- Ὁ Α.Ο Υ.ὔ: Τη8 ἄσηο (εἶδ). 833 ν | ἢ ΚΥΑΥ Βδὶστα, δὰ οχοθοάϊΐηρ κἰοσίουθ, 0 νδδ οὗ ἃ ποπάδοσίαὶ δὰ 
ὁχοο]]ϑηὲ πιδοδὶν (δόξῃ Ὀοΐοτο διαφέροντα ΒΟΟ ΠΏ ἴο τοῖϑσ Πόσο ἴὸ ἴλ6 ἔοτηι, δῃά ὑπεροχήν, νν Ιοἢ 18 ἀἰδεϊη κυ ποα γος ἰδ 
ὉΥ δέ, ἴο ἔθ Βαῖο οἵ κΚἴοσυ στο δυττουπάοα ἰΕ. ΤΏ ἰηδη., εἶναι, ἰα υυϑοὰ ἴτι ἐπ δ0Ώ86 οὗἨ ἴδ ᾿πηροτίεςϊ. 80 Οτίωτα, 
ὙἾο τοΐοσα ἰ0ὸ Μαιία, ὅ 409), ΤΏΘΩ. 35 (14|., απεισεγίηρ, ξαϊά. 860 Οὐπι.) “κ᾿ ἩΒοΣοΌΡροῦ. 36 Ἠοϊάϊης. 
36 καγο. 57 οηιΐϊϊ 88. 89 ἴπ0 ὙΔΙΟὮ. 

Ψογ. 171-19. -- 9 ΑΟΥΊ: ΤΏυδ Ὀοΐπς τοοἱ οοτηοτίοὰ . , . . ψΟΓᾶ οἵ 2. τολίελ Ἰσέτέ ὙΟΥῪ κοοᾶ, δὰ 80]10θ. 80 ΘΩΓΟΌΣ- 
δκο (τί σδοο τϑοοῖγοδ ἐπανδρῶσαι ἔτουι 1]. 19. 28. 44. δ. δδ. 62. 14. Οο., ἔος ἐπανορθῶσαι οὗὁἨ ἰδ ἐεΖ,. γόε. ἸΤῊΦ 
Ζοσῖλοσ ταϊ οὐ ϑαδὶὶν πατο Ὀοο ὀχοπδοροὰ 10᾽ ἐπο ἰδίΐον, ου δοεουτὶ οὗ ἰδ Ὀοΐηρσ ππΌΒυΔ) ἰῃ [Π16 6680) 6 Βοαχίδ οἵ {δο. 
δι Πουταβθουδγ. δὅ3 (μετὰ πάσης εὐανδρίας) δὅ (τὰ ἅγια, δηὰ 10] οννοὰ ὉΥ τὸ ἱερόν. Θτίτητο, Κοὶϊ, διὰ οἴδιοτο τείοσ ἰὰ 
ἴο [9 ἐλεσεγαςν, δαεγεα εοπείίμέϊον ο77 λα εἰα!ε.) 8. (τί ἔκδοῦο δέτίκοο ουνὐ ἀγών, τί ΠΙ. 28. δ3. 106. : 44. 14. Οο. 
ΑἸά. Ἀδγο ἴοσ ἰὶ κίνδυνος.) 86 ἴον δεῖ. δ86 γιὰ ἐλεὶγ δ άτθῃ, ἐλεῖγ ὈΣΘΓΏΣΘΙ. δ Α160 ἐδ ογ ἐδεῖ '᾿νοσο ἰῃ ἐδο εἰ 
ἴοοκ ποὺ ἔδο Ἰοδδὺ οᾶσο, Ὀοίῃς σου] θὰ 70. πὸ οορἤϊεὶ ΔΌτοβά. 

γοτο. 20, 21. -τ δ ας, Υ. : πον, ἩΏΘῺ 88 δὶὶ Ἰοοϊκοὰ πιιδὺὶ δου) Ὀ6 [80 {7]Δ], διά ἴ86 ΘΌΘΕΛΙΦδ ΦΙΘ ΔΙΓΟΔΑΩ͂Υ σοζοα Ὧ68 8 
(συμμιξάντων ; 111. 64. θ8., προσμιξάντων Γ9 ναδδοῖ. 40 Ὀσλδὶδ ΘΟΠΥΘΕΪΘΏ(Υ. ἔἐδἔἧ ἴῃ (κατά, νῖϊ ἃ ἀἰδι τὶ θα εἶνο 
ἴοτος, οπ ἐδε ἐϊσο τοὶπ 5) νῖηρα, Μαοσδῦουδ. 43 τηυἱυὰο (πληθῶν, Δὲ το ΘΏΟΥ ἴῃ ἐμθ Ῥγοδοῖὶ ὈΟΟΚ, ἴοσ Σοέάέεγε, πιὰ 
16 σο]]δίογΆ] ἰάοα οὗ ἐμοῖς δοίης δ υυυἰταάο οὗ ΒΘ πι). 45 ἀΐνοτβ ργορδιδέίοῃδ οἵ ΔΣΙΠΟΌΣ, .... Ὀοαδίυ (866 γος. 30). 
4ι (Εγσκοῖο δυσί κο οαΐ τὸν κατόπτην Ὀοΐοχα κύριον, [86 586 δ Ἐς ἴῃ 111. 19. 28. 44. δ2. δό. 62. 74. 98. 106. Οο. ὅττ. 
γα. 1 ουπά ἰπ τΠ6 οτἰχίπδὶ, [9 Γ0 τῖθϑ ὩῸ δρραζϑηὶ βτουπὰ ἔοσ Ἰοανυΐπρ ἐμόῖ οὐ). ἑἔἐδοητμ ἐμο (θη  Σδο 9 δέσῖκοῦ 
οὔ Δ180 νίκῃ, 88 υδοϊίης ἰὼ [11. 28. δῶ. δὅ. 74. 108. ὅο. 17 οὐ εϊοὰ, τὸ πράγμα; ΟΣ ἡ κρίσις, δμβου)]ὰ Ὀ6 δυΡρΡ} 164). 
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22 δοϑιῃϑίδ σοοῦ [ο ἶπι, μ6 ψίνϑί [Π6 νἱοίοσυ 0 86 πουίῃγ.} Απά ἴῃ ὈΓΔΥΘΡ ἢΘ ΒρΟΪΚΘ 
αἴξον 3. 018 ΤΒΠΠΟΡ : Ο 1 ,ογὰ,ἢ (που αἀἰάδὲ βοπὰ {μῖπ δῆρθὶ ἴῃ (16 πιο οἱ ΕΣΖΕΙΚΙΔ8 
(86 " Κίηρ οὗ Φυάεε, ἀαπὰ αἰάβι 8]ΔΥ ουΐ οἱ [86 οδπρ οὗ ϑϑῃηδοῃουὶπι ὃ δΔῃ πυπαγοάᾶ 

28 Ιοὐγβοοτθ δηᾶ ἔνθ ὑπουβαπα. ΑἈπὰ πον, Ο [τὰ ἦ οὗ δαυθῃ, βθῃα ἃ ροοά δῃρθὶ 
24 ὈΘίογθ 18 ἴογ 8 ἴθαν δῃὰ ἀγοδὰ.δ ΤὨΓΟΟΡΉ [Π6 τοῖρῃῦ οὗ {πΐπθ δύτὰ 16ὺ ὑμο86 Ὁθ 

βίο κθη 0} ὕθσγοῦ, ἰδδὺ σομηθ 11} Ὀ]ΑΒΡΏΘΠΙΥ δραϊηϑὺ ἐμ γ ΠΟΙῪ ρθ00]6.5 Απά ΒΘ 
Θηάορα {μ88.} 

25 Βιυι} ΝΙΘΟΒΠΟΣΙ δῃηᾶ {ΠΟῪ ὑπαὶ τ το Ὁ} Ὠϊπὶ οϑῖὴθ ἔογ γασὰ ὙΠ ἰγαμηροίβ δπὰ 
206 βοηρβ.3 «υάδδ8, οῃ 106 ΘΟΠίΓΑΓΥ,}} ἀπ ἢΐ8 πχθη 16 Θποουηίοσγθα [86 Θηθαν 16 π] ἰπ- 
27 νοσϑῦου δηα ᾿γᾶγοταθ.Ό Απᾶ ψ}} 116 16 ἢρμίηρσ τὴ ἐλόῖγ Παπαᾶβ, δηὰ ργαγίηρ ὑπο 

αοα νι} ἐῤλεὲν μοατγίθ, {ΠΘΥ̓ δανν 5 πο 1688 {π8ὴ (ΙΓ δια ἔνθ ὑπουβαπα πλθη, συ ΘΟ 
28 το]οϊοἰηρ δὖ (Π6 ἱπίογροβί οῃ οὗ αοὐ. δ Βιιὺ "5 ψῃθὴ (Π6 Ὀα0016 τγὰ8 ἄοῃθ, δῃηὰ (ΠΟΥ͂ 

ΘΙ Γαϊγηϊηρ Ὁ τ] 70γ, ὑπ Ὺ αἰβοονθσθα Νίοθῃου γῆ Βαὰ ἴδ ]] 6 ἱῃ ἢΪ8 ἈΓΊΩΟΥ. 
29 Απιὰα {Π6Γ6 ΔΙῸΒ6 8 3, βῃουΐ δῃά 8 ἰπι}0,33 δπα (ΠΟΥ Ὀ]ΘΕ86α {Π6 1,ογὰ 33. ἴῃ ὑΠ 6] Ὧ8- 
80 εἶνε 3 Ἰδηρυασο. Απὰ [ο “ὁ ν]ῖὸ βαὰ Ὀθθῃ ἴῃ 4]} γθϑρϑοίβ ὃ 1Π6 οἰἱοῖ ἀδέθμαογ οὗ δὲ8 

216 }]ονν οἰ] ΖΘ ἢ Ἷ τυ ὈΟΟΥῪ ἀπ βοὺ], γ8ο μὰ Κορύ ἷ8 8. Ἰονϑ ἰονγασβ ξδ Θου ΓΥ- 
6 411] λῥε 116,39. οομηπδπαρά ἴο βίγῖϊκο ΟΥ̓ ΝΙΘΔΠΟΙ 8 Ποδα, δηὰ λὶς βαπα σὴ λί 

81 γη, 5 δηὰ Ὀσίηρ ἐλθηι ἴο Φογυβα]θη. Αηα ΒανΐηΡ ΘΟΠῚ6 ὕΠ6Γ6, δπα οΆ]]0ἃ ἷ8 οουῃ- 
ὑσγιήθῃ 5: ἐορσϑίβου, δηα βϑὺ (Π6 ργίβϑδίβ Ὀθέογθ {Π6 δ]ίασ, μ6 βϑηῦ 05 ὑμϑῖὴ οἵ (86 ἔοτ- 

82. ἰγ688,52 πὰ βῃονοα ἐλεηὲ ν1]6 ΝΊσΔηΟΓ᾿ 8 ἢ684, δπὰ [6 Βαηάᾶ οἵ ἐλαέ Ὀ]ΔΒρΡΘμαθσ, τ ϊοἢ 
88 Ὀοδβίρν 5 6 Ὠδά βίγϑίομθα ουΐ δραϊπϑῦ [6 ΒΟΙΥ ὑθρ]δ οὗ {πὸ ΑἸ ἢ γ. Απὰ 
σαν 55 ουὐ [89 ἰοηφσαθ οὗ ἐλαὲ ἀῃροά]γ Νίοδμογ, ἢθ οοιπημηδηᾶδα {Πᾶῦ ἐλεν βῃου)]ά 
δῖνο ἐξέ ΌΥ ρίθοθϑθ ἀπίο (86 δ᾽γα 8,5 δηὰ ἤδῃρ ἃρ (86 ἰοίκθῃ οὗ (0 ρυμίβῃσηθῃῦ οἱ Ηἷβ 

84 [00] 18}: 688 ὅ6 Ὀδίογο [}|6 ἔβα ρ]θ. Απὰ ΘΥΘΓῪ τῆ Ὀ]Θβδοα ἴ ἰονσαγὰβ (ἢ 6 ἤθανθπ [86 
8ὅ ᾿Ἰηἰογροβίην δ᾽ [ογὰ, βαγίηρ, ΒΙΘβθθα ες μα (δύ δίῃ Κϑρί 18 οὐγῃ ρῖδοθ υῃάθῆϊοα. Ηθ 

δυηρ ουἱ δ᾽ 4180 ΝΟΔΠΟΤ᾽ Β Βοδα ἔγουῃ [ῃ6 ζογίγαββθ, "Ὁ δὴ ουἱάθηΐὺ πα τηδηΐξοδί βῖρτι 
86 υηΐϊὸ 41} οὗ 186 Ποὶρ οὗ (μ6 ογτὰ. ΑἈμα {Π6Υ ογαδι θα 411] ὈΥ τηϑδῃβ οὗ ἃ δου 

ΟΡ ΠδΠ06 “' ἰπ ὯΟῸ 0486 (0 ἰοῦ (μαῦ ἀΔΥ ρ888 νυ ουῦ ΟὈβογνϑηοθ, Βυὺ ἰο οΘΙΘὈΓαίθΘ 
1π6 τη ϊγύθϑηίἢ ἄαν οὗ [86 ὑνγϑ τ πιο, ἐσλὲσῪ ἴῃ [86 β΄ γγίδῃ ἰοηριι 18 64116 ΑἀΔΓ, 
186 ἀδὺ Ὀοΐοσ Μαγαοοβϑιθ᾽ ἀΔγ. 

87 δίποθ, μοῦ, ἰὺ τοῦ ἐμ8 ἢ τ} Νίοδποσ, δῃὰ ἔτγοιῃ (ῃδὺ ἐὐπιθ ἕογιἢ ἰῃ6 ΗΘΌΓΘνΤΒ 
μα τἈΠ6 οἷγ ἴῃ ἐμϑὶγ ροόῦνῦ, 1 α͵8δὸ ν7}}} ἤθσθ οἷοβθ {86 παγγαίίνϑ " 

88 Αμάϊὶξ 7 λανε ἄοπα π6}}, ἀμὰ 88 Ὀϑῆυθυ {Π6 Ὀοοκ," 6 ἐὲ ἐξ {πᾶἰ τολίολ ] 4180 ἴ ἀ6- 
βῖγθα ; Ὀιὺ 1 Β]ΘΠΟΘΕΙΥ δηα ἴῃ γῆ γ, "5 ἐξ ἐς (Πδὺ εὐλίος 1 οουὐ]ὰ αἰίαϊπ ππίο. 

89 ΕῸΓ 88 ἐξ ἐς ἢυγι} τὸ ἀγῖηῖκ τῖμθ. δηα 80, ἴοο, Οἡ (86 οΟἶδοῦ δαπά, νϑίθυ, 9 8]016, 
θυ 5 45 τὶμο πιἱηρ]οα τὐτ γαῦθυ ἐξ ρ]θαβϑδηΐ, πὰ τρβϑί (86 Θηϊογπθηΐ ἀο]ρὨιία], 

γα. 2], 2. --1 Α. ΥἹΨὌ : {01ὸ «μοῖ αἱ αγὰ νου Ὦγ. 3 ἐπογοίοσο ἰπ δἰ8 ῬΣΓΑΥΟΣ 80 δα αὔ47. 8 (δέσποτα.) 
4 ογιίίς ἴ90 (46 44. 106.). δ β]αγ (ἀνεῖλεν. Ἐτίίχροδ δάορίϑ ἰμΐδ, ζοσ ἀνεῖλες οὗ ἐπο ἐκζέ. γες,, ἴσοι 111. 19. 44. δ2. 
62. 64. 74. 98. 106. 6ο. ΑἸά.) 'π ἔμο μοεὶ οὗ βοπηδοδογί. 

γοτα. 28, 34. -- 9. Α.Ύ. : τολεγεΐογε πον Δ.|6ο. Ἷ (δυνάστα. ΟἿ νοτα. 8, 22.) 8 ἀγοδ υῃΐο ἔδοῖὰ (62. 64. 98. Α]ά. 
δῳὐὰ αὑτῶν) : αλά. 9 028 δρδίμπεῦ. . . . Ῥϑορίο (ναόν, 28. δ2. 74.) ἰο ὈΙΔΔΡΏΘΣΩΘ. ῖο αμτξ., εὐ ἐλεδα, 1. 6., 
ἩΟΓᾺδΔ). 

γοτη. 250-217. ---ἰὴ . Υ.: Τοα. 12 (τῶν δοῦζα. 8.66 Οὐη1.) 12 Βυῤ 7. 16 ΘΟΙΡΘΏΥ. 16 Θῃθχηίοδ. 
16 ΡΓΆΥΟΡ. 850 δαὶ. 1 (Ιὲἱ.. ἑαΐαὰ ἰοιο.) 18. ἴτοΣ [Πσουμῆ (δ0 ΔΡΡΟΆΣδηοο (ἐπιφανείς, 86 δὲ χίΐ. 22, χίν. 18, ἃ υἱβί Ὁ]9 
τολεὶ οεἰδεου, ἰἰογχροδιεΐοη) οὗ ἀοά ἔπΠΟΥ τόσο χτοδῦν ομοθχοάᾶ. 

ψοκα. 235-90. -Ν ΟΥ̓. : Νοῦν. 30 χοξγηΐηρ αϑαΐκ. 31 κηονν ὑμδὶ Ν. 1δῪ ἀσδὰ ἰῃ ἀξ βδγιοδα. ἘΒθη ἐλόν τηδὰθ 8 
ἔτοαὶ. 33 μοΐδο (ταραχῆς. 55 Ῥταίδίηῃρ [9 ΑἸ πὶ κ ν (δυνάστην. Οἷ. νον. 28᾽). Ὁ ονῇ 156 7μάας (ταὶ δ νο 
ὈΘΘῸ ΡΌΓΡΟΘΕΙΪΥ οτ θὰ ζ0 Ὁ [80 5Ξ8|κὸ οὗ Θιαρῃδαϊ κί [Δ ἐμ πιογο). 5 ὍᾺΔ ὁνὸγ (καθ᾽ ἅπαν). 21 (Πο οἰζξοηδ. 
18 δοίλ ἴῃ Ὀοὰν δηὰ κυἱηὰ, αν τὸ οοδέϊπυοὰ ἡ. ζκ[κ3ϑ (4Ἃ1Ἔ(ῤϊ., τολο λαὰ ξερὲ ἰλε φοοαιοε 977 ἀξ ψομίλ ἐοισαγά λὶβ εὐ μΙΨ- 
πιεν.) 80 βῃου]άος (εἶ. χὶὶ, 86). 

ότι. 81-33. ---81'ἢὄϑ ΑΟΥ. : 80 θη ὯΘ τΔ8 ἴποζο, δῃὰ δὰ οδ᾽ οὰ ἔμϑτι οὗ αἷς πδείου. 853 ἐπδῖ σοσο οὗ ἔδο ἴοῦσοῦ. 
81 τἱ ργουὰ Ὀτακ 9 Βαδὰ. δὲ Θη Ὧ6 δὰ οι. 86 7018. δὅ6 τονδσὰ οὗ Αἰ Ὡδάηϑβ (600 Ο071.). 
ον. 8ι-86. -- 1 ΑΟΥ: 80... .. ῥγαδϊδοὰ (οἵ. ἐυδὲ οῖονν, διὰ γόρ. 29). 88 κἱοσίουν (εἴ. 22). δ0 δησροά. 60 βορὰ 

Ὅροι ἔδο ἴονον (ΒΥ δοῦο δἀορὶδ [6 το ϊηρ προτομήν, ἴτοιι 111. 28. 44. 71. 74. 108. 0ο., ἴος κεφαλήν οὗ ὑδο ἐεΖέ. γεξ. 
Τοδὶ που!ὰ Ὀο, λεαά ἐοφείλεν ιοίλ αλοιμάεν ἀπά ὀγεαξι). 41 γε ἃ σοϊάπιοῦ ἀθοσζϑο. 42 βοἱδιθη ον (ἀπαρασήμαντον, 

μπηπηιαγκεα, μηποιίϊοεα). 4 (πρὸ μιᾶς ἡμέρας τῆς Μ. Το ἙΔΥ Δ] πα 6 Ὁ [5 ἀδοὰ ἰἢ τἢ 0 6626 οὗ ἰΠ6 οΥΐ Δ] πρῶτος. 
ΟΣ. Αἀά. ἐο Ἐπί. 1.1; Μαεϊὲ. χχνῆ!. 1; Δίασκ χυὶ. 2. 1Ὲ 15 βοπιοίέσηθα τοχασὰθὰ δ ἃ Ηδυσαίΐϊδαι, Ὀσϊ ΟΟΟΌΓΣΒ δἷδο ἴῃ 
οἰδβδείοαὶ υυτϊίοσα. 860 Ἡογοί, ἰν. 161; Τππογά. ἰν. 116 : αδἷϑο Οἰοόγο, ϑεμδε., νυ. “" ὕπο εἐ οοἰορσεείνιο αππο.} Οἱ. πος, 
Ῥ. 8: Βυιίπιδη, Ρ. 29.) 
ον. 837-89. --ἜἸΑὩὈὉ ΡΨ. ; Τυ8 Ἡσϑηὶ [ἰ{. 4 Αηὰ Ποῖο τὴ 1 πδῖκο δὴ οηά. 46 φῃᾷ (οτηἰεϊδὰ Ὁγ 1Π|. θέ. 74. 98. 

ΑἸ]ἀ.) [5 διεῖπε ἐμο δίοσυ (συντάξει. Θείοιπι νου ἃ ΦΆΡΡΙΥ ἦν ὁ λόγος, διὰ ἰακο ἔπ0 δάνεγὺβ δῪό δάϊθοϊϊνοβ, διὰ σϑηοῦ 
συντάξει ἴῃ ἰδθ δοΏδ0 οὗ αγγαπξεπιεμέ, τοίλ τεέρεεί (ἰο λα ατταηφετηεπὶι. Βαϊ ἷπ πο Ζο0]ον Ως τογήθ Ὧθ τοηάοτο ἰδ ὉΥ͂ 
“ Ὀοοῖς,"" ΒΟ σΠΔΏρο οὗ τδδηΐηκ δοοδ 1} 6]γ). 4 ογΐίδ 4160. 48. ΣΏΘΘΏΪΥ (ὈΓΟΡΟΣΙΥ, πιεάέοετε, πιλα απ ρ) 
Φ συγ] (πολέμιον, δορὰ εὐχιὶ τρε6 Ὁ υηρίσαϑαμ) ἴο ἀτίη!ϊκ πεὶπὸ ΟΣ ᾿γαίϑσ. 80 βρη, 



014 ΤῊΕ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ. 

80 8150, [Π6 »γΟΡΕΥ διτδηρθιηθηΐ οὗ {π6 παυταίνθ ἀθ ! σμιϑίι (86 ἰαβὺ8 Ἶ οὗ ἔμοιὰ ἐμδὲ 
Τοδα {π6 ὈοΟΚ.3 Βυΐ ἢογθ 85}8}}] Ὁθ 16 οῃάα.ὃ 

ψοσ. 89. --ἴ Α. Υ.: ἀο!κπέοϑέδ [μ6 ἐδδὲθ : ουδῇ 80 δρϑϑοῖ ΔΏΟΙΥ ἔσασηοᾶ (τὸ τῆς κατασκενῆς τοῦ λόγον ΞΞ ἐλε τᾶν 97 
ατταπρίης ἰλὸ παττατε) ἀκ οὶ ἐμ6 οατ (ἀκοάς, το Ζρίγίέμαὶ Ῥεγεερίίοπε, ἑαδίε). 3 βἴοιγ. 8 Απὰ Βοῖο 
88.811 Ὀ6 δῃ δῃὰ (80 ζαΐ. οζίθῃ δἰδη δ ζο᾽ ἔπ ἱχηροσδεῖτο. Βυϊίσηδησι,, ». 287. Οοά. δδ. μδ6 ἔπ χω ροζσα ξγο). 

Οβάρτεα ΧΥ͂. 

ΨψοΣ. 1. Ῥίδοϑρε οὗ βδασηδασία. ΟἝΟἱ. 83 Μϑδος. ;. 1. 
Αοοογάϊηρ ἴο 1 Μδεος. νἱΐ. 39 ἔ. ἴξέ τγῶβ {π6 ὈΟΣῸΟΣ 

ἴο Ὀεύνθοη σορηπᾶ δηᾶ ΒουΠοσοΠ. 
οι. 56. 6 τὰ ποῖ ἱῃξζοτσιηθα ΠΟῪ ΝΊΘΔΣΟΣ 88 

τουθηιθα ἔγοπι πιλκίηρ ὕΠ6 Ῥχοροδοὰ διΐϑεκ οἱ 
ἀὐθο! οὐ ἴῃ6 Βαβδθαιῇ. 

Ὗαγ.9. ΤΏ Ἰὼ διὰ [86 ὑσορμοῖα, ἱ. 6., ἴσοσῃ 
616 ΒΊ0]6 οὗ (παῖ 0}Π|68. 

γεν. 10. Θανο (ὑόσο [861]}} ΟΘΣ 6, ΔΙΊ ΕΪΥ, ἴο 
Ῥαὶ ποι βαῖνοβ ἴῃ Τοϑα  Π6Ά8 [ῸΣ ὈΔ81{]6. --- ΒΣΕΘΔΟΒ 
οὔ οδῖῃβ. Τῆϊΐδβ οουϊά ποὶ ᾿νΜ 61} τοΐογ ἰο Τ)οπιθῖτ 8, 
ὙΠῸ 88 ποῦ Ὀουπὰ ὃν τΠ6 ττϑϑιΐὶοβ οὗ Αμιοςπ δ 
Ὑ,, βίησθ ἴθ αἀἰὰ ποῖ τοραγὰ ἢΐπὶ 88 [ἢ Ιορ᾿ ἰπηδῖθ 
δονογοΐρῃ. Βυῖ ἴδ τῇδ πᾶν γοίθγθηςθ ἴο [ἢθ οοη- 
ἄαπςοι οὗ Απιϊοοϊϑ Ὗ'΄. πἰπιβο}] (οἴ. 1 Μδοο. νἱ. 62), 
δια ἴο οὔδον ἰπβίαποθα κα τπδὲ οὗ Αρο]])οηΐῃ8 (ν. 
925 [.) 8ηα οὗἉ ἴ[Π6 ἰδ υϊϊ δπἴ8 οὗ δορραά (χὶϊ. 5). 

ον. 12. νοσίν ἴο Ρ6 Ὀο]ονθὰ. ΤΠ 4π68- 
τίου πουἹὰ ποῦ 6 ἡ Ποῖ σ ΨΔυάἀδ8 πδὰ σϑϑν πδῇ 
ἃ ἄγοδιῃ οὗ ι᾿ἷ8 Κη, [ΟΣ πο οὔοὸ οὗ ἢΐἷ8 πηϑῃ οου]ὰ 
δυο ἀοιυδιοα πὲ τνοτὰβ ἴῃ ὑΠ18 γοδροεῖ, θα δἰ ΠῚ Ρ]Υ 
ἴο ἴΠῸ0 πιδῖῖοσ οὗ ἰδ Ὀαΐηρ 8 ἀΐγϑοϊ σϑνεϊδίοη ἔγομι 
σοά. : 

γεν. 13. ΤῈ Κ ΣΘΏΏΘΥ, ὩΔΙΏΟΙΪΥ, Ἡ}Γ ὨΪ8 
᾿ι8η48 ουϊδίτοίς μοὰ ἴῃ ῥγαγοῦ, κα ἴπο56 οὗ ΟὨΪΆ8. 

ον. 14. Απὐενοσθᾶὰ. ΤΠ ἈΡΡΟΆΓΆΔΙΟΘ ἰἰϑ0} 
ὙὮ8ᾶὃ«ιπ Πα ἢ6 ἀπενογοα. Ηἶλθ ρᾷνθ δι ἰητογργοίδιϊοι 

οὗ ἱξ. Ιἐ ἰδ Π1Κ6 ὑπ Ηθθτονν ΓΙ 9, δηὰ δ᾽ ΝΆΥΒ ἢδ8 

Τοίθγθῃσθ ἴο βοὴ ἀδῆηϊξοα οοοδδίου, ἀθιηδηάϊηρ ἃ 
τορίὶγ. ΟἿ 1 Μδος. ἰϊ. 17. 

νογ. 14. Ῥχγαγοῖὶἢ σῦομ. ΤῊθ τοργοβοηϊδιοη 
ΒΟΘΙΒ ἴο ὃὉθ [πᾶὉῷ 1Ἐπ686 ἀδδ ῬΟΓΒΟΠΒ τηϑθ δΌΡ}}}- 
οϑῦϊομβ ἴον ἔπ ᾿ἰνίηρ. ((Ο. 1Κὸ χνὶ. 27 ἢ.) δυςἢ 
ὙᾺ8 850 [}6 Τοδο ίηρ οὗ ΡΆ]Ο 88 ποῖα ΌὉγ τί πηπὶ 
(ὐοπι., ἐπ ἰος.). ΟἿ. αἶδο, Φοβθρῆυβ (“44 π|ἰ0., ἰ. 18, 
8), ὙἬΘΥΘ Π6 ΤΆ ΚΕΒ ΑὈΓΘΠ ΔΙ ΒΔΥῪ ἴο ΙΞδϑς, 88 ἢ 

15. οὐ ὕΠ6 ροϊπῖ οὗ ἌΚΤΠΡΙΗΡ ὍἸΗΙ “ἫδΘ ν}}] γϑεθῖνθ 
ΤΥ 8οὰ] ΙΝ ῬΓΑΥΘΥΒ δῃα ΠΟΙΥ ΟΥ̓ 68 οὗ τοὶ ρίοῃ, 
δπὰ ν}} μἴδςς {06 ὭΘΆΓΡ ἴο ἢ πη8601[, δὰ ἴπου τνἷ]1 
ὍΘ ἴο 126 8 ΒΙΠΓΟΙΘΓ, ἃ ΒΌΡΡΟΣ(ΟΥ ἰῃ ΤΥ οἷά ἀρ6.᾿" 
Βα ἰδ ἰ8 ἴο Ὀ6 γοιῃϑηροχοα, (1) (δῦ τπὸ ΤἈποηΐο δ] 
Βουρίαγοθ ΕἾΥΘ ΠῸ δβαρροτί ἴο βασι ἃ ἀοοῦγίμθ. 
ΤἼῊΘ ρΡδΒΒΑΡΘ 08 γοΐα ἴο (κε χνὶ. 27), σαπηοῦ 
ῦ0 7.8 1}}γ δἀἀποοὰ ἱπ 118 δι ρροσί, ποῦ οὨΪἱν ὁπ [ἢ 6 
στουηὰ οὗ ἴΠ6 βρυγχεαῦνθο σοργθβοης δυο, Ὀμ1 4180 Οἢ 
[δὲ οὗ {πὸ χοξιιβα] οὗ ΑὈΣΑ ΔΙ ἴἰο ρίνο ἰο Πίνοδ᾽ 
ῬΥΔΥΘΙ ΔΩΥ͂ Ποδτίηρ. Απὰ (2) ὕπδι ποτ ἰδ ἢ88 
ΟὨΪΥ [Π6 βυρροτῖ οὗ ν»δαῖ 18 δεοκηον]οάροα ἴο ὃθ 8 
ἄγϑεθι. Αμπὰ (3) τπαῦ, δὲ ἴΠ6 πηοδῦ, ἰὲ του]ὰ ὃ6 
ἰδυρηῦ, δἰ πιρῖγ, [παῦ 1ῃ6 μίουϑ ἀθδά ΡΓΑΥ͂ ἴον {Ποὶσ 
Ῥθομὶο, δῃᾶ τ86 Ἑμαγο ἢ 15 ρΘΏΒΘΓΑΙ, ΟΥ̓͂ ΠῸ ΠηΈΆ ΠΕ, 
88 Ἰϊοιηδηΐϊδίβ ἴθδοῦ, ἴπαῦ ὈΓΆΥΘΥΒ 8.6 (0 ὃ6 δἀ- 
ἀγοεβθὰ ἰὸ ὕπϑῖὰ ἰῃ ΟΥΟΣ 0 ΒΟΠΌΓΘ δ ἢ ΒΡ] 168- 
ἐἰοη. 

γεν. 25. δυοὴ ὙὯΓ ΒοΩρ8 Μ6͵Ὲ οοιῃηπιο. (ΟἿ. 
ὙΤπυοςγά. (ἵν. 48) τι ἤότα ἰζ 18 8814 οὗ [9 (ον 8 
Βο] ἀΐοσυ ὕπδὶ ΤΠΘῪ τπημὰθ 80 δἰΐδοκ ὙΠ 8 θ610}6 
ΒΟ. Α δοῃρ 88 βΒῦηρ ἴ0 Μδγδ Ὀθίοσθ 86 ὑδῦ- 
{16 δῃὰ ἴὸ Αρο]]ο δἴνον τι. 

γον. 8]. ΤΏοσΩ οἵ [89 ζοσχίσοδε. Βυῦ ν88 (116 
ἐοτῦΓΘΑΒ, δῦ [18 [[πτὴ6, ἢ [Π6 ροΟΒβϑΑβίου οὗ [86 9008 ἢ 
[0 πουἹὰ βϑοῖὰ ποῖ. [τ αἷὰ ποὺ σοππθ ἰπῖο ὑμϑὶγ 
Ῥοβδοδδίοῃ 811} {16 γϑδγ 171 οὗ [6 ϑεοϊοποίδῃ ΟΥ̓. 

ἘΟΙ Γΐη8 {παὺ ἰδ ἰδ ποῖ τηοδπΐὶ ἕο ὃ ἱπεϊπιδιοα 
Ὁπδὺ [Π6 ΤΟΣΈΓΘΒΒ Μγ͵88 Π6]α δ΄ ΓΠ]5 ὕπο ὈΥ ἴΠ6 Φοντα, 
βδἷποθ 1ῃ6 ῬΘΥΒΟῺΒ Βρυκθ οὗ δ΄ οἱθδυν ἀϊδεῖτ- 
Βαυϊδηοὰ ἔτοπι τοὺς ὁμοεθνεῖς. ΤῊ δου οεΐ8, μουτ- 
ΟΥΟΣ,  ΏΟΝ Π6 Ππάβ ἰ8 ὈΥ̓͂ ΠΟ ΠΊΘΒΠΒ 80 ΕΟἰἸΘΆΣ. 
τοῖα ἐπε ϑρ [παῦ δον οὗ ἴΠ6 ψαγγίξου Ν6ΓΘ 
Ρτοδοηΐϊ ὙΠ} Γοΐθσεησθ [0 τηβκῖηρ Ρϑδοο, Ὀπῖ τούς 
οου]ὰ ἠοῖ ν08}} Ὀ6 τα κϑῃ ἴπ ὈΠ}Ϊ8 56η86. 

γον. 38, Τὰ δὲ ἐπίχειρα. ΤὮΘ οτίσίῃ δ] τυϑϑῆ- 
ἴῃς; οὗ [πΠ1|8 ποτὰ ἰβ ιρασέδ, ραν, ΜΒ ΘΙΠΟΥ 85 σοπδγὰ 
ΟΣ Ραπίβτηθηῦ. ΜΆΠΥ ΠΟΙ πο πΙΆΛΟΥ ἤαγο ἐδ βοὶν 
τἀ ΚΘ ἰδ δ ΓΘ ἰῃ [1:6 Β6Ώ86 οὗ λαπά, ὙΠ ἢ πιεδηΐηρ 
(ΟΣ γδῖῦδμϑι ασπι) ὑπ6 σψογὰ ἢ 885, ἱπἀοοὰ, ἃ Ηδδταίοςὶς 
ατοοκ, θαΐ ΟἿΪΥ ἰπ ὑπ 9 δἰηρτι αν πα ῦθοσς. ΟἿ, τῃ6 
[ΧΧ. δι δοσ. χὶν. 25. Βυῦ [π6 τηοδὲ οοπιπηοῖ 
τ Δηρ οὗ 1[ἢ6 νοχὰ ἴῃ πὸ ῥ]ΌΣΑΙ 18 Ῥεηϊδλπιεηί. 
Ἠδοῖθ ἴδ ᾿5 Ὁ] δῖ ΠΥ ἴὸ ὃὉ6 ΔΚ  ἷἱπ [Ὧ6 δϑῆβο οὗ δίση, 
(οἴεη 977 Ῥυπίελπιεηὶ. ---- Βοίοσο 18:6 ἴϑιωρ! 9. 6 
νοχγὰ πἀδοὰ ἴον ἰσπιμίε ἰβ ναός, ἱ. 6., ἐλδ6 Ῥτορετ ἱεπερίε 
δι αΐπσ, ἵπ ἀἰδθϊποιίοι. ἔγομπι ἱερόν, ἐδ ἐστηρίαε αδ α 
ιὐλοίδ. Ατίτπηπι ἰηέογα, ἐπογοΐοσγο, ὑπαὶ το το πιαδὲ 
᾿ανο Ὀθοα, [ἔ ὑῃ:8 διδτοσηθηΐ ὃθ ἔταθ, ἃ ἀθ ἢ] Ὡρ οὗ (Π6 
ἴθ 016. Καὶ, βονγθνυεσ, δυζιιθθ {Ππδὺ ΓΠὲ5 ἰ8 τακίην 
1Π6 νψοτά ναός ἴῃ ἃ ἴοο Ἰἰπιϊοα ξρη86, βίποθ [ΠΌΓ6 8 
ΒΟΓΠΐπρ ἴῃ [Π6 σοηΐεχῦ 0 τη κα ἴδ ὨΘΟΘΒΒΆΤΥ 80 [0 
86 1ξ, δὰ ᾽ν '5 οἶζθῃ οηρογθὰ τὶ ἢ [ἢ 6 58 Π16 πηοδῃ- 
ἵῃρ᾽ 88 ἱερόν. Βαϊ 16 οοηὐοχὶ ἀο68 ἔπνου [ἢ68 υἱϑῦν 
οὗ Οτίπηπι (866 νοΓ. 81}, 88 νν6}} ἃ8 ἢ ἕαςϊ τπδὲ [86 
ὙΥΤΙΓΟΓ νγὰ8 Ὑ1.6}} δοαυδίηϊοα, 88. ἴὴ6 ὈΟΟΚ βῆονγα, 
ὙΠ Γἢ 1ἢ18. αἰβυϊ ποίου. θοίννθθη τἢ6 ἴνο πόοσάβ. [δ 
ἷβ. ΟἿἹῪΥ 8ὺ Δα! ἰτ 008] ρῥγοοῖ, ποσόνογ, ἔμδὶ ἢ 6 
γι [016 ΤῊ ΔΕΤΟΥ '8 8 ρΡΏΌΓΟ ἰμνοηιίοη. Νοιίηρ ἱβ εοἱὰ 
οὗ 10 ἰῃ Ὁ06 ρδγδ]}}οὶ δοοουπὶ ἰῃ 1 Μδος. νἱΐ. 47. 

γεν. 86. Ηδγαο. ἴοο, 'ἴ᾽ του]ὰ Δρρϑδγ δὁ85 ᾿ῃοῦχῃ 
106 ἔοτίτοββ ψοσα ἴῃ ροββοββίοη οὗ ἴη9 ὅενβ. Ηονυ,, 
οὐδβογιίθο, οου]ά ΠΟΥ ἤᾶνα πθηρ ἴπ6 ποβὰ οὗ Ν- 
ΟΑΠΟΣ Οὐὔὐ ἔτομῃ (ἐκ) 132. Απὰ ΙΓ ἰξ ογο ποῖ ἴῃ 
ὉΠΟΙΓ ῥοβδϑβδδίοῃ, ΨΥ δβιου)ὰ ἴὸ αν Ὀθθα Βυης 
ἼΠ6Γ6 δὲ 4}}, ψνῆθσο ὕπο ϑυγίδη ζαγγίθοῃ σοῦ ]ὰ ποῖ 
ἰιανθ βθθῃ ἷἱΐ, δίποθ πα[ ΓΑ, [0 ἤδη ἰὉ ἀρ Ὀοίογθ 
εἰς 6γΥ68 οὗ ὑμοῖγ Θῃθηθ8 νοῦ ὰ ὃὉ6 ἢται τμουρεΐ 
οἵ 

γονρ. 86. Μαγσχάοομεϑιδ᾽ δύ, ἱ. ὁ., ἐλε αν ο 
ΜΜοτναδοαὶ, [6 ἀδγ πιο οοἸουταϊοὰ 116 ἀθ]τοῖ- 
ΔΏςΟ οὗ ἴπ6 δεν ἐῃτουρὴ Μογάροιὶ. 

οσ. 87. Τὸ σου]ὰ ποὺ ὃ βα!ὰ συ ἢ (τυ, τὰλὲ 
16 ἍΦονγ8 τοιηδίποὰ πα δέαγδε ἴῃ ροδϑϑβείοη οὗ 
96 γ08816 πὶ ἔγοιμ ὑ}}15 {ἴπη6 ἔογσί!. Οἱ. σία, Εἰπ- 
ἰεῖϊ., ἡ. 19 ἢ. 

γον. 388. ΤῊ ἥρυγε Πογο δι ρ]ογοά ἰδ, ἴο δᾶ 
ὍΠπὸ Ἰεδβῦ, ΒΟΠΊΘΥ Διὶ ΘΧΙΓΒΟΓΟΪΠΑΓΥ δὰ ἢ} ποὶ 
ὈΟΘΆΓ Ὀοΐπρ ᾿γοδϑοά. [ ἴβκϑὴ ἴῃ 118 τηοβὲ πδίιγαὶ 
ΒΘΏΒΘ, ἴν νοῦ] ἃ ἔπ ΣΉ 8}} δυδοϊοπῦ στοιιπμὰ ρου ςοἢ- 
ἀοτηπίηρ ἴπ6 1ονν δἷπὰ οὗ [Π δορί ὑοπλῖδὲ ἴῃ ἢἷδ τ σῖκ. 
ΟΙ. " 26. Τὴ ΠΟῪ ταῦυςἢ ἢθ ἜΧΟΝ αᾶυα ἰδ 
ἈΡΟΪΟΘῪ σον ῦ ἀοθ8 ποῦ ἄρρθῶᾶσ. Βιυΐ δΔηγ βροϊοσν, 
τς 81} δῇ ΔΡΟΪορΡῪ οὗ μΐῈ βογί, οαπηοῖ [δ ὀκόνι 
ἴο ΠατΙπΟὨἶΖΘ Ἀν 10} ἃ ῥτόοροῦ νἱθν οὗ ἰηβρὶ βίοι. --- 
ΤΠ ᾿ἰδδὺ ὕννο γϑῦδεδ οὗ Π]8 οπδρῖογ, δοσογάϊηρ ἴο 
Οοἴϊζοη (Ρ. 217), ἃ τδηῖτηρ ἱπ Οονθγάα θ᾿ 8 ΕΠ ΡΒ} 
[ΓΔΠΒΙΔΏΟΩ (1585), ἰῃ Μαρπον᾽ (1537), ΟΥ̓Δ ΠΟΤ Β 
1539), πὰ ἴῃ [6 νδγίοιιβ σϑρυγιηῖδ οὗ [ἤθϑῈ σοσκβ. 
ΤΠΟΥ γβὺ ἈΡρϑδΥ ἴθ Πρ 80) ἀγθδδ, 88. ἢΘ ΒΌρ γμοθοα, 
ἷῃ Γὴ6 αἀεπουϑη υδχβίοῃ οὗ 1560. ᾿ 



ΤῊΝ ΤῊΓΒῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΑΟΟΘΑΒΒΙ. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΤΗῊΕ ργοβοηΐ Ὀοοῖς ἰγοδίβ οὗ ουθηΐβ πῃ ΐοι δηϊθάδίθ {π6 ργΌρου ΜδἼοοδθεβδῃ ἢἰβϑίουυ (γοίρη οὗ 
Ῥιοϊθιν Ῥμιοραῖον, Β. ο. 221-204), δπὰ 18 δηθ 6 ἰο 18 πᾶπιθ ΟὨΪΥ ΟἹ [86 στουπὰ {πδὺ 108 
οοπΐδηῖδβ ἤδνα, ἰῃ ρσοθοΓδὶ, 8 βίαι ἑν Ὀεαγίησ. ΤΠδὶ ἰῦ νᾶ οΥἰ σίη8}}}7 τι ἐἴθη ἰπ ατγϑοὶς ἔμ 6 ΓΘ 
ΟΔΏ Ὀ6 ΠΟ γϑϑβορδῦϊο ἀουῦδὶ. [16 τοϊδιίνοὶγ ἔονν ΗΘΌγ αἰ βὴΒ ΔΓΘ Ἡ ΠΟΙ Ἰοχὶς δὶ (ἰϊ. 14,15, 20; 

ν. 42; νἱ. 8, 1δ, 18), γοῦ Βυῆϊοθ ἴο βῆουν ὑπαὶ (86 δυῖμπου νῶᾶϑ ἃ ὅθν. ΤῊΪθ νουὰ ἀρρθᾶγ, 

860, ἔγοτῃ 86 ΘηΓΓΟ βιγυοίυγο δηὰ δρίγις οἵ [86 παυταῖῖνθο Τμα ἰδησιδρο ἴ8. αυΐῦθ 8᾽πλῖ ] Ὁ ἴῃ 
δῖ)γ]6 δῃὰα οοἱογίης 0 ὑμδὺ Θῃιρίογθα ἴῃ 2 Μαοοδῦθϑϑ, Ὀυΐ 8.}}} βῆονγβθ ἴοο 8 Ροϊπίβ οὗ ἀ6- 
εἰάφα ἀϊδογθηοθ ἴο 050} γ [56 (ΠΘΟΥΥ οὗ ἃ ἐοιηπιοη δας βογβῖρ. ΤθΘΓΘ ἰδ [16 δϑιὴθ ἰόύθ ἴοῃ 
τοίοτί 8} ογῃδπιθηϊδιίοη (ἰ. 16; ἰν. 8-8; ν. 48); δπὰ 51} }}8 Ὁ Θχ ργββϑίοῃϑ 8Γ6 υϑϑὰ ἴο βαὶ ἔογιῃ 
δἰ πιΐϊαν 14.688: βυο ἢ 85 1πΠ6 γθαυδηῦ δπιρογπιοηΐ οὗ [δ6 νγογὰ ἐπιφάνεια ἴο ἀθῃοίθ 8 βρθοίαὶ, 
ΒΌΡΟΓΠδίυγΑΙ ἰηὐογροδίξίοη οὗ (ἀὐοὰ, οὗ τόπος ἴο ἱπάϊοδῖθ {Π6 ὑθιαρὶθ δὲ Φογυβδίθῃι, δηα οὗ ποι- 
εἶσθαι, αἰϊ δὴ δοουδαίῖνο οὗ [86 νϑῦῦδ] ἰάθα, ἱπβιθϑδὰ οἵ {1:6 δίπηρὶθ νϑγὺ :1861{. Οἡ 186 ΟΥΒΟΥῦ 
Βαπάᾶ, [6 ἰδησυδσα οὗ [86 ργϑβοηΐ Ὀοοὶκς Βῃονγβ Π0 βυ σὰ δῇ Ὑ σὴ} (86 ττγίληχβ οὗ ῬοΪν 8 
88 ἀ06858 [δὶ οὗ 2 Μδοοβῦροθβ: ἀοθβ ποῖ 80 το ἢ Δθουπά ἴῃ ἰπβίδηοορϑ οἵ 8] }}οταϊίοη, ΟὨΪῪ ὕνο 
ὀχϑιρίθϑβ οὗ (86 βογί Ὀθίηρ ἔοαηὰ (1. 28: νἱ. 11); Ὀαὺ οἶΐοη ουϊάοοθα 2 Μδοσδῦθθδ ἴῃ ἰΐβ ἰογεθὰ 
8η64 οὐὔϑοῦτο πιο μοαβ οὗ ὀχργϑβδίοη (ἰ. 9, 14, 17,19; 1ϊ. 81; 111..2, 4; ἷν. ὅ, 11: ν᾿. 17; νἱΐ. δ), 
88 ἯὙ6]|1 ὲ5 ἴῃ [8 ποῖ ἱπέγεαχυθηϊ δἰϊοτηρίβ δὺ ρορϑίϊο ἢἸσ 8 (1. 18: 1.19, 81; 111. 1δ; ἶν. 8: ν.᾿ 
26, 81, 47; νἱ. 4, 8, 20). [Ι΄ οδθ6 ἰπβίδησθ, 82ὴ δοῖψδὶ αὐοϊδιίοη ἔγοπι δοθ ρορίΐοαὶ ψοτκ 
δοθῖη8 ἴοῸ Ὀ6 πιδᾶθ. ΤΟΥ ΓΘ, ἴοο, πο ψΟγὰΒ Θαι ρἰογοα, ΟΥ δυο ἢ 85 ἀύὸ δα βεϊάοιῃ ἰουπὰ 
οἰδοσθογο (ἰ. 20, ἀνεπιστρέπτως ; ἰὶ. 28, λαογραφία; ἷϊ. 29, προσυστέλλεσθαι; ἷν. 30, χαρτηρία; γ. 
25, ψυχουλκεῖσθαι; νἱ. 4, ποντόβροχος; νἱ. 20, ὑπόφρικο:); ὙἘὯ116 οΪὰ τγοΓὰβ ἃγθ βοιηθίίπιθβ υδοα 
ἴῃ Ὠδτν δὶ σῃηϊβοδίίοηβ (ἰ. 8, διάγειν ; ἷ, δ, χειρονομία : ἰἰϊ. 14, ἀπρόπτωτος ; ἷν. ὅ, καταχρᾶσθαι ; 

ΥἹἱ, 8, ἐπιστρέφειν. ΟΠ. Οὐηι.. δὰ τί 8 ΕἸἰηίεί!,, Ρ. 21. 
ΤῊ σοππου ατθοκ ἰδχὶ οἵ ἴ[Π6 ὈΟΟΚ μδδ ποὺ ᾿πίγοαυ θη} Ὀθοη οπθηἀοα Ὀγ ΕΥ̓ (ΖΒΟ 6 ἴῃ ἷδ 

οὐϊτίοια οὗ [26 Αροσγγρῆδ, ἴῃ πο ἢ σα568 ἢ6 [88 ἰγυδίοα ῥυϊποὶρΆ} Ϊγ ἰο (8ὸ Οοὐϊΐοθβ, 1Π1. 28. 
δδ. 14., δῃηὰ {π6 Οοπιρ  υϊθηδίδη δηὰ Αἰάϊπο οαἀϊοηθ οὗ 116 ΧΧ, ὙὉὙΠα οοὐΐοοβ 44. δηὰ 7]. 
6 ΤΟρΆΓ 8 88 688 ΨΟΓΓΠΥ οὗ σοηβάτποο, τ δῖ]6 Ἰδοκίηρ σΟὨβἐ ΓΔ Ὁ]6 ρογίζοηβ οὗ 186 ἰοχῦ ([ἢθ 
ἴογιηοκ, ἰἱ. δ-8, 183-16; ΓΠ6 Ἰαϊίον, ἰϊ. 8--19.. 1Π|. 28, 80; ν. 11-18; νἱ. 4-1δ, 2δ, 26, 84--36, 

88-40; νἱῖ, 2). Τδδ τϑινδίηϊησ ΜΗ, ἌἽχδινίηθὶ ὈΥ Βίαι,, 19. 62. θά. δηὰ 98., αν 4 ἰοχί 
ὙΠ ΊΟὮ 888 ὈΘΘη ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΔΌΪΥ τηοάϊῆοά ὈΥ οογγοοιἰοῃ. 

Ὗγο μᾶνο βδί ἃ (δὲ {Π6 τὸ 18 ϑυῃείθηῦ ουϊάθπος ἴῃ τῃ6 ὈοοΪκΚ (861 ἴο ργονϑ ᾿μαὺ 186 δ ΠΟΥ 88 
ἃ ὅονν. Ετομι [6 ΒΆΠ|6 ΒΟΌΓΟΘ 1ΐ 18 Ο]6 δ γ, (μδὺ ἷ8 ὨοΘ τγ88 ἰῃ ΑἸοχδηάγία, (δὲ ἢ6 τγϑϑ ἴΟΓΘ 
ΟΣ 1688 δεχυδίηιοα τὶν} [816 ΡΕΠΟΘΟΡἨΪΟΆ] δγϑίθιῃβ [Π6γὸ οὐττοηί, δηα [μὴ Ὦ6 οσοπηροβοά 8 ποτὶ 
ποῖ ἕδν ἔγοτῃ {6 Ὀορί ποίην οὗ τ186 Ομ γἰδιίδῃ ογα. Ὑμδὺ [Πῃ6 τίου τᾶ8 δὴ ΑἸοχδηάγίδη βῇονβ 
1186}, ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ 1.6 τηδῖϊον οἵ ἴ[π6 νοῦ, Ὀὰΐ ἴῃ ἐϊβ δέγ]6: [6 γηρδιογιοἰϑηιβ, (6 Ὀοιηθαδὲ, [89 
διγαϊηϊηρ ἴον ᾿ἰΠΟΓΑΥῪ οἰρθοῖ, δηὰ [86 ῥϑοι δ ν πλογ8] οὐβοσυδίίοηβ δηᾶ πιαχίιηβ [δὶ δγὸ ψόονθῆ 
ἰηΐο {π6 ἰδίου. αἰτῦγον (Τ6]] 1., ῥ. δ4 8.) πὰ ονϊάθηοο οὗ (δ ἰπῆποησο οὗ ἔπ ΑἸαχαπάτγίδη 
Ρ Π]Οδορ ιν ἴῃ δοιῃθ ρῬθου ἰΥ (ἶἰθ8 οὗ ἃ ργάγονῦ οἵ (86 Βἰχίι ῥγὶϑδὶ (11. 9 Η.). ὙΠ τπουσῃῦ ποτ 
ἴδι ἀοά ποθ048 ποίησ οὗ δῃῃ ΘΑΡΟΆΪΥ ἙΠανδοίον (ὁ τῶν ἁπάντων ἀπροσδεής. ΟἿ. 9086 ρ08}., «4 πιῖφ., 
ΥἹΣ. 4, ὃ 83), γαῖ ουΐ οὗ ἰογθ ἴο ἴδγϑδοὶ οἰοϑθ [86 ὕθιρὶο ἔογ ἷ8 ἀνθ] Ἰησ-ρ δοθ, ἰ8 ΟΏΘ, 88 ΒΘ 
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Βῆοννβ, ὑπ 8 ὙΘΥΥ σοπθοη ἰπ ῬὨΪο. Τμα ἀϊνίης σίου (δόξα, ἰϊ. 14) 18 αἶδο, ἱπ μἷβ ορίηΐοη, 
ἘΒΑΓΡΙΥ αἰδιϊ προ ϊθηοα ὈΥ οὐν δυίμονῦ ἔγοτῃ {π6 αἀἰνίηα Βοίησ Ὠἰπιβο!. ΤὨΐβ σίου να ἀἷδ- 
Ρἰαγϑα δβροοίΐδ!γ ἴῃ τΠ6 ὑδιιρ]8 δὖ ϑδγυβαίθηι. [1 νγὰ8 ἃ Κἰηα οὗ οἴ πθηοα ἔγουι Οοά, πὰϊο 
Ὑγ88 ΔΟΟΟΓΟΐπρ [0 (Π6 ΡΒΙΠΟΒΟΡἢ 6841] τοργοδοηϊδίίοηβ οὗ Ῥηΐο. ΤῊΪ5. οὐ οἶς 8668 ἔασον πηλγκ8 
οὗ βυο ἢ ἃ Ρ}]]οβορ ἶσα] ἰπἤπθηοο δὲ ν. 8 (ἐπιφάνεια) πα δἱ νἱ. 18. Ὀδάμηο (ἰϊ. 187 δ΄.; οἔ, ἴἃ, 
68 [.), ψὮ1Π6 ποὺ ἰαγίηρ 80 τυ ἢ ΒΓ 88 88 αἔγογορ οἡ {π6 ραγίϊου αγβ πηθπιϊοποα, 18 8.1}} 88 115- 
ἢοὰ (μαῦ (μὲ δυῖμοῦ γᾶδ ἴὩΟΓΘ ΟΥ 1688 γονογῃϑὰ ὈΥ (8:6 ΡΠ ]οΒορ ἶοαὶ νἱθνβ ργαναϊοηὶ δἵ τΠ0 
Ἐσγρίίδη οαρὶϊα]. Ηδ 68}18 αἰϊδηπιίου ἴο {π6 δορί δὲ δρριϊθὰ Ὀγ πἰπιὶ ἕο [86 ϑύργοια Βοΐησ. 
ΤῸ 18. σϑῆθγδ!ν μέγιστος (ἰ, 9, 16; ἷν. 16; νἱῖ. 22), Ὀυ δοπγοιϊπι68 ὕψιστος (νἷ. 3; νἱὶ. 9), πίοι 
88 ἢ6 ΒΌΡΡΟΒΕΒ, 18 ἴο Ὀ6 Θχρίαἰηθὰ ΟὨ]Υ οἡ [18 βυρροβὶίοη. 

ΤΉΘΓΘ ͵8 [ΟἸΘΥΔΌΪΥ οἰθατ φῬγοοῦ ὑπαῦ βοῖὴθ ραᾶγΐ οὗ {Π6 οτίψί ηδ] νοῦὶς 848 Ὀθθη ἰοϑ. Τὶ 
ΒΡΡΟΔΓΒ ἔγτοπὶ {8.6 ΤΆΠΠΟΓΡ ἰῃ ὙΠ ΠΙΟὮ ἰῦ Ορθηβ (τ δέ), ἔγοιῃ ἃ ἀεῆηϊία Δ]]αϑίου δὲ '. 2, Ὑθογο 
ἃ Ἀἱοῦ 18 τοίοστεὰ ἴο 85 ἱπουσὰ ἰδ 6 γῈ ψ6]} ζηοτη (τὴν ἐπιβουλήν), Ὀυΐ οὗ ψῖο ἢ [86 ὈοΟΚ σὶνο8 
18 Οἴου ἶ86 0 ἰηξογημδίΐοπ, δηα ἔγομι 8 δἰ πὶ αν οᾶ86 δ ἰϊ. 25, σθγο θοοῃ οομιρϑπίοηβ οὗ [86 
Κίησ ἃγΓθ βρόκϑθῃ οὗ 88 μανίηρ Ὀδθη “" ὈΘΙΌΓΘ πιρηϊοηθὰ ᾽᾽ (προαποδεδεεγμένων), ΘΗ πὸ δύο 
τηθητἴοη δ88 ΤΟΔΙΪΥ ὈδΘὴ τη846. Βυὶ 10 8 ποῖ 4] οἷο ἔτγοπι [18 οἱἰγουμιδίδησο ἰο ἄταν [ἢ 6 
ἰῃέθγθμοθ, 88 δοὴθ δᾶνθ ἀοηθ (ὈΆΠη6, ἰϊ. 187 [.). (πὸ [86 ὍΟΟΚ ἴδ βἰ υΡῚῪ ἃ ἔγαστιδηΐ, κἴησα, 
πῃ οἴπιον σεβρθοίβ, ἰξ 18, ἴο 81} δρρϑάγαησθ, χυΐῦθ οοῃηρίοῦθ δῃὰ [848 8 νοὶ]-τουπά θὰ δηὰ διησ 
Θοπο]υβίοθ. [{ ἰδ πΏΟΥΘ ΓΟΆΒΟΠΔΌΪΘ Ὁ ΒΌΡΡοβθ τῖθἢ ἀτίπηιη, ο Ὀ45685 Ὠΐβ ορϊπίοη οἡ 1πὸ σεῆ- 
ΘᾺ] ἀτ οἵὗὁἨ (86 οομμροβίοη ἴῃ ΟΥΠΟΡ ραγίβ, {παὺ ποῖ τότ {8 8ὴ τῆδὶ πσουἹὰ ππιουπὶ ἐο ἃ 5ἴη- 
δ᾽6 σΠΔΡίον 88 Ὀθ6ὴ Ἰοβί, δῃῇ {}80 ἔγοιι {π6 Ὀθσὶπηΐησ, ΤὨ8 ΡΥ ΔΌΪΥ ὑγοαιθα, 88 (ἢ 6 4] δα οΏ8 
τοΐοστοα [0 ψουἹὰ βεθηὶ ἴο πα ϊοαία, οὗ [6 ρϑῃογαὶ οσοηάἑτίοη οὗ [6 δον ὑπο Ὁ ἴΠ6 δπορβίογα 
οἵ Ῥιοίοιωγ Ι΄, δὰ οὗ βυο ΟἴΠῸΡ πν6}}- πον ἔδοίβ ἴῃ (πδὺ οοηποοίΐζοη 88 ψουϊὰ ϑεσνα ἴὸ 
σῖνο ἴο [26 οοτηροβίζου ὑπ 6 ἀρρθᾶγϑηοθ οὗ Ὠἰβιογίοδὶ ὑγυϊ. 

ΤΒοτΘ σδὴ ὈῸ ἢ0 ἀουδί (μδῦ [Π6 τοῦ τμϑϑῦ ἴο ἴδγο 18 τοῦκ 888 ἴογ νου 0]6 Ὠἰϊκίογγ. 
Ηον ἴδτν ἰυ ἰθ δου 4}}γ ἴο Ὀ6 γοραγάθα 85 βυιςἢ, τὸ νι. ἢ ον σοηβίἀθσ. ΑἿ ἰϑϑβί, ἷἰϑ ρογιγαϊζητα 
οὗ 186 Ομαγδοίοσ δπά {{π|68 οὗ Ῥιοίθαιγ ΙΥ΄. ῬΠΙ]οραῖονῦ πηυδὺ Ὀ6 δοοορίοα 848, ἴῃ ἐδ πιδίῃ. σοῦ 
τοοῖ, ΤὨϊΐβ Κη νγὰβ 1π6 οἰἀδϑὲ βοῃ οἵ Ῥιοίϑθιηγ Επογρϑίθβ, δὰ ποίογίουβ ἔογ ᾿ιἷθ βοπβαδ 
δηα εἰοηνΐπαου. Ηὸ ν͵δ8 δηραροα 1π δἰπιοδὺ σοπβίϑης ΑΓΒ ὙΠ Απιϊοουβ {86 Οτοαὶ οἵ 
Βγγία (οἵ. ῬοΪγὈ.» ν. 84, χίν. 12). ΤὨΘ ὀοούστοηοο οὗ (Π6 στοαὶ Ὀδίι]α οὗ Εδρμία (Β. ο. 317), 
ΜΠ 86 Ὀγίοξ δοοουηῦ οὗ ΒΟ ΟἿΣ Ὀοοὶκς ΟΡΘ6Π8Β, 8. Βυ ΕΠ] Ἴ ΘΠ αἰὐθδιθα ΌΥ ργοΐϑδῃηθ δυιβογῖτῖθβ. 
Το Ὑμοοάοίαβ, πιδηςἰοηθα δὐ ἱ. 2, ἰβ ἃ ἰβίοτγ 8] οπαγδοίοσ. ΑσοἊοογάϊΐησ ἰο ῬοΪγὈΐα5 (ν. 40, 
460, 61, 62) Βοὸ ν88 δὴ Ζ ο] δα σἢο, δέίθν τοιπαϊηϊησ [0Γ ἃ {ἰπ|6 ἴῃ [Π6 βογυῖοα οἵ Ῥῃὶοραίου, 
ἤπα}}ν (Β. Ο. 219) ἀδδβογίβα μἷπὶ, δηα πϑηΐ ουϑῦ ἰο ΑπίϊοομυβΒ. Απά (μα ἔδοῖ ὑπαὶ [6 6 νν8 δὲ 
ΑἸεχδηάγίβ οἰ γαιθα, ὈῪ 0.0 ΟὈβθγνϑηοο οὗ ἃ ραγίίουϊαν ἀδν, ὑμοῖν ἀδ᾽ νογαποθ ἔγοιῃ ἃ ἀϑῆσοῦ 

δἰ πα ΠΡ ὕο [6 οὔθ ἤθγὸ ἀθβογί 64 (ἰν.-νὶϊ.), ἰβΒ σοηϑγιηθα Ὀγ Φοβορῆυβ ((Ὁπίγα 4 ἱοπ, ἰὶ. 5). 
Φοβορῆυβ, πόνονογ, ρἶδοθβ [86 δνθηΐ ὑπάθὺ Ῥιοϊοων ΡὨγβοοη (Β. σ. 145--117), ἀπὰ δϑβίστιϑ 
αυϊϊδ 8 ἀἰβογθηῦ γθάβο ἔογ [86 ργοροβθὰ ἀθδιγυοίίοη οὗ (Π6 968, ἰῦ Ὀρΐηρ, δοσογάϊησ ἴο Βΐηι, 
θεσδυβθ {ΠῸΥ δὰ σοὔροταιθα νῖϊὰ [86 Θηθπιΐθβ οὗ ῬΏγβοου. “ὁ ΕῸΥ [μΐ8 οδαβο, {Ππ6η, ᾿ξ τγ88 
1πδὺ Οηΐδθ ὑπάογίοοῖϊ 8 ΔΓ δϑαὶηβὶ πἰπὶ οἡ ΟἸθοραίγδ᾽ 5 δοοουπὲ ; ΟΡ πουϊὰ ἢ6 ἀἰβϑαρροίπὺ [Π6 
τγυδῦ {Π6 τογὰ] ἔδυ! γ δα τοροδοὰ ἴῃ ᾿ἶπι ἴῃ ἐμ εἶν ἀἰδῦγθ88.᾽» 

Ἦν 8 τηϑυ, Ρϑγῃδρβ, Ὀ6 ΠΕΙρΡΟά ἴο ἃ ἀθεἰϊβίοη οὗ ἴπ6 αυθδίϊοη 88 ἴο σοῖς, 1 οἰΐπον, οὗ ἐμ δ 
ὕπο δυι που 68 οὐρθῦ ἴο Ὀ6 ἔο!]ονθά, Φόβορ 8 ΟΥ ἴπ6 δι μον οὗ 8 Μδοοδῦθοβ, ΌΥ ΘΟ ΒΙ ΘΓ ησ 

186 ἰβίοτολ] ὑγυβισου  ΐη688 οὗ [Π6 ἰδίου ἰῃ ΟἰΟΡ τϑϑροοῖβ. ΠΟΥ ἰδ νουν [1{0||6 τὸ Ὀ6 καϊὰ 
ἴῃ ἰ(5 βυρροτί. Μοβί ογτἶοβ, ἴῃ ἔβοῦ, δββιπιθ ἃ8 ουνίουβ δὰ δοκηουϊθάσοα {μ6 τοῖδὶ ἱπογϑάὰϊ- 
ὈΠῚ οὗ πιοεὺ οὗ [6 ἀ618118 οὗ [6 παιταῖνθ. Τὴ ἱπῃηροββὶ Ὀἢ ΠΥ, ον ἰπβίβηοα, οὗ [Π6 βαρροεί- 
τ΄οὴ (δῦ βυοἢ 8 τυ τα οὗ ΡΟΓΒΟΩΒ ῬΘΓΘ το αθα δὲ ὁη6 (ἷπι6 ἰηῖο [6 Βἱρροάτοι!θ δὲ Αἰὸοχ- 
δπαγία; γί Πογ, (δῦ 80 ΔΎ που ὰ ῬΘδΟΘἔ ΠΥ δαθπιῦ ο Ὀ6 Ὀουηά δηὰ ἀγασυσθαὰ αὐσᾶγ ἔγοιι 
(οἷν Βοπιθβ ἴο [86 οδρίϊα] οὗ Ἐρσγρῦ ἴῃ [86 πηϑῆπον ἀσβογ θά, ψιοὺὶ 8 διδᾶάον οὗ τοβϑιβίδησος; 
1880 ἰδ τοαυΐγθα ἔογ ἀδγβ ἴο τὶϊθ ἀόνγῃ ὀνθὴ ἃ ρᾶσῦ οὗ {116 ἤδῃι68 οὗ (π6 οαρίΐνθβ, δπὰ ἰδὲ (δ6 
ῬΆΡΘΡ δοίοτίββ (χαρτηρία, ἱν. 20; ὙΥ͂ΔΪ τοπάθυβ Ὀγ σλαγία) σᾶνο οὐῦ ἰῃ μεῖς οἴοτγὶβ ἴο ρτοὸ- 
ἄσοθ ρΆΡΘΓ ὁποῦ ἴο Ὀ6 π8ρα ἔογ βυςἢ ἰγδηβογιρίίοῃ, ἰ8 ἴοο ενϊάθηὶ ἴο τθαυΐγο δηγτῃϊησ πιοῦθ 
(δὴ 8 δ ρὶο τρηοη. Βαῦ [00 ὙΥῖζοῦ ΒΟΥ 8 Ὡπ ΓΤ Βυ σου ΐη 688, 4180, ἴῃ ἔμ ἔβοὶ [δὴ ἢ6 
ἰ8. ποί οοπβίβίθην τὶ ἰδ! ἴῃ αἰδογθηῦ ρδαγίβ οὗ [86 παιταῖϊνθο. Αἱ ἷν. 18, ἴοσ. ὀχδιιρῖο, 
Ὁη1688 βοπιθί ἰπρ Β88 ὈδΘη οτ θα ἔγοιῃ {86 ταχὺ, {μοῦ 'β δὴ οὐνίουβ ψδηῦ οὗ ΒΑΥΏΟΩΥ πὴ 
ἩΔδύ μΒ85 ρΌηΘ Ὀδίογθ, ἴῃ {Π6 βἰδίδιηθης (δῖ ἱζ νὰβ ἔουηα ἱιηροθβὶ Ὁ]6 ἴο οοπιρίοίβ ἔμ6 γορίβιγα- 
ἄοῃ οὗ [86 ἢδίηθβ, Ὀθοϑιβθ [86 6 }0}0718 ἬΓΘΓΘ 80 βοδίίογοὰ δῦσοδα [πγουρδουῦ ἴμ6 ἰδηὰ. [τ μδὰ 
Ὀδθῃ ῬΓΘνΙΟΌΒΙΥ σοργθβθηϊθα ἰμαὺ (Π6 ὅενβ δὰ Ὀδθὴ δγοδαν δεβθα θὰ δἱ ΑἸοχαηάσία, δὰ 
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ἐμαῦ [86 τουσϊβιγαιίίομ ἴοοΚ ρίδοθ ἴμθγτθ. Αραίῃ, ἱξ, δ8 1}6 Ὀοοὶς δἰδίθβ (ΐν. 20), βδρϑὺ θῃου ἢ 
δου] ποῖ Ὀ6 ῥγοάυορα ἔον ἴ86 εἰπιρία ρύτγροβο οὗ γβοογάΐηρς [86 Ὡβπι68 οὗ [86 νἱοίπι8, ΠΟΥ γ͵88 
ἐξ ροββί Ὁ]6 ἰο ροὺ ομβαῖῃβ δϑῃουσὰ ἴο Ὀϊπα (μθπὶ “ Βαπᾶὰ δῃὰ [οοῦ ᾽᾿ (ν. δ); ΒΟ τὰβ δ ροββί ὃΪθ 
ἰο ἰθεα [μθιὰ ἤον βποὶ 8 Ἰθησίὰ οὗ ἐπι (ν. 15), δῃᾷὰ οϑρθοΐδιγ, ὑο ρῥγονίάθ τηϑϑμβ οὗ [86 Κὶπὰ 
ἀεβοσι θεαὶ ἔον τῃοὶν [δδυν 168, σι οἢ Ἰαϑίοα ρου δ ἀαγ8 (νἹ. 80, 40, νἱῖ. 18)7΄ ὙΒΟΙΘ 
89 ΙΏΟΓΘΟΥΘΡ, ΘΥἹΔΘΏΓΥ ἃ ἔδ[βο βἰδίθπηθηί αὖ νυ. 2, ν ΟΓΘ [86 πα 6} οὗ ἰορμδηίϑ πι80α ὈΥ͂ 

Ῥιοϊθταγ ἴο ἀδβίσγου ἴμ6 96 νγβ 18 ϑαϊά ἴο αν θθθῃ ἔνα μυπάτοά, ν ἢ 1]8 (6 τμΟΪΘ πυπιῦθν 6π- 

ῬΙογοϑά ἔπ (μ6 Ὀδι16 οὗ Βαρῃΐα νὰ8 οὨ]γ βϑαυθηίυ-ἴὮγθθ, δά 4}} [παῦ σσοσὸ Ἰθῖὶ ὈΥ Ῥιοίοπιν 1]. 

Ῥμ]αάἀοΙ ραθ, αὖ [86 δηά οὗ μιῖ5 τοίρῃ, νὰβ δα ἴδτοθ Βυπάτοα (ΒΟΪΥΌ.» ν. 79); αἴ8ο δὖ υἱῖ. 2, 
ὙΠοτα Ῥιοϊοαγ ἰβ τηδάο ἴο βρβᾶκ οἵ ᾿ἰἰπιβοὶὲ δπὰ ἀὲε οὐάτγοη, Ἡθα, 88. 8 τατον οὗ ἔδοί, 6 

δὰ πο Ἰορίπιαῖα Ομ] άγθη δὲ {μδῦ ἐπι (Β. Ο. 211--216); δηὰ ἰπ υϑὺ. 20 οὗ ἴΠ6 βάπιθ σα ρίον, 
ἴῃ πο ἰὉ 18 β8ι4 [Πδὲ [6 ὅΦ6νγ8β γα ργθβογνθα ὈΥ “" ]Δπ4, δῃὰ β68, δῃὰ γῖνθν,᾿ Ὑ ἶ]α [Π6 ΓΘ 
δ πο ονίάδῃοα, δὺ ἰοδϑὲ ἴῃ (μΐ8 ὈοοΟΚ, {πᾶὺ (ΠῸΥ ᾿όγα ΟὈ]σοὰ [0 ρᾶᾳ88 ΟΥ̓ ΒΩΥ 868 ἰῃ σοϊηρ᾽ ἴο 

δηὰ ἔγοιῃ ΑἸοχαπάνία. [11 οδὴ μαγάϊγ Ὀ6 γτοσδγὰθα 88 ογο 0], ἔασι μον, [μδ0 6 ῥγίϑθδβὶ βιουὰ 
δοῦ ἴῃ [86 Ὡϑῆηεν ἀοδβουϊθοα ἰη νἱ. 1, οδυβίηρς (Π6 δ᾽ ἀδγβ δὰ ρϑορίθ ἀγουηὰ αι ἴο οθᾶ86 ὈΓΑΥ- 
ἴησ, (δῦ Π6, 458 ὑμοὶγ σοργοβϑηϊδιϊνθ, ἸΠΔῪ ῬΓΔΥ δοθθ. Απᾶ, ἤπα}ῖγ, ᾿ξ δυο δΔῃ ϑυθῃῦ Οὗ β}υΐθϑ 
οὗ Ἔυθηΐβ 88 ἀθβογίυβα ἴῃ ἴ86 ργϑβθηῦ θοοῖκ ΓΘΑ ΠΥ ἴοοῖκ ρἰδοα ἴῃ [86 οἷν οὗ ΑἸοχϑδηάγία δὖ (89 
εἶτα βυρροβϑὰ, μον 8 ἰὰὲ οοποοῖνδοϊα [μδὺ πὸ ποῖΐοθ τ βαΐθνθν ϑῃουϊὰ Ὀ6 ἴδίκθῃ οὗ τι6 δοὺ ὈΥ 
ΟἾΒΟΥ Ὑγϊῦοσβ οὗ [Πδῦ ΟΥ ἃ δυδδοαιοηΐ ροτγὶοα ὃ ἊΝ 

Οὐ (δ686 δῃὰ οἵδιονγ βἰπιΐαν στουηάβ, {πογθῖοσθ, (π6 ργθβθηῦ ποῦκ τηυϑί 6 Ἰοοκοὰ ΡΟῚ 88 
οὔ οὗ ἴπ6 πιϑηγ οὗ 18 Κὶ πὰ πϑῖοι ργοοοοαρα ἔγοιι [Π6 βᾶπηα στοδῖ σθηῖγο οὗ ρὨΣ]Οβορ οὶ] δαὰ 

τοὶ σίουβ (Βουρμῦ, ἴῃ τ] ἢ [Π6 ἔδοῦδβ οἵ ὨἰβίουΥ ἃγθ δ ΛΑ Υ Ϊγ τηοαϊῆοα ἴῃ ογάθσ [0 βιιῦβοῦνθ 

8 ΒΌρροβϑα πιογϑὶ ρύγροβθ. Οὐ [86 ρογηϊοίουβ ρυποῖρ]8 ὑμαῦ [86 οπᾶ [πδ18468 (Ὧ6 ΠΙΘΒΏΒ, 

. Βιἰβίογίοαὶ ἔδοϊβ ἱπάρθα μᾶνθ, ἴῃ [86 ῥγϑβθηῖϊ 6886, Ὀ6ΘῺ 80 ἀἰϑρίδοθα, δηὰ ᾶνθ σϑοοὶνϑα βιιοἢ 8 
ἔα ]86 οο]ονγίηρ, ἐπαῦ ΠΟΥ δ γα ἔδοϊβ Ὧ0 ἸοΏρΘΓ, δηὰ [6 στοαὶ ἀοοίγίπο οὗ ἴθ Ὀνίπο Ῥγουϊάθῃοθ, 

ἩΒΙΘὮ [86 Ὑυΐτοῦ τπηϑϑηῦ ἴῃ {8198 ἩΔῪ ἴο Βυρροτὶ δηὰ ϑηΐοσζοθ, βπὰβ ἴῃ ͵8 πογὶς, οὐ [6 ΘΟ ΓΑΙ, 

δ ὈΏΘΡΘΑΚΘΌΪῈ ἱπουμηγϑηοα δα οἷοσ. ΑΔ Ῥ δίοοιῦ (διμ ̓ 8 Βιδ. Ζὲοί., ἀπά 8 Μδος.) 

Ὑγ6}] ΓΟΙΏΔΥΪΚ8 : “6 [ἢ {818 τεϑρϑοῦ [μ6 Ὀοοὶς οὔἶοῦβ δὴ ἱπϑίγυοῖγο σοηίγαδι ἴοὸ [6 Βοοκ οἵ Εδβιμογ, 
ὙΠῚ} το ἰδ 18 οΟἰοβοὶγ οοπηθοίθα θοᾺ ἴπ 18 ρύγροβα δηὰ ἴῃ [16 ζΘΏΘΓΑΙ οἰ δτγϑοῖον οὗ 118 ἱποὶ- 

ἀθηΐβ. [ἢ ὈΟΙᾺ ἃ ἰδσυὶὉ] 6 ΟΑΙΔΠΙΣ 18 ἀνογίθα ὈῪ ἰδέ μέ] Ῥγάγοῦ; ΤΟΥ] ΔΏΡΟΥ 18 ομδησοα (0 
ΤΟΥΔῚ] ἔδνογ, δῃ [86 ρυπίβῃμιθης ἀοβίσπθα ἔογ [86 ἱπποσθῃΐ 18 αἰχθοῖβα ἴο 186 ρα γ. Βυϊ ΠΟΙΘ 
16 ᾿Ἰκο 688 οηὰβ. Τ]ιὸ ἀἰνίηθ γόβοσνυθ, νι ΐϊοὶ 18 1Ππ6 ῬθΟῦ ΔΡ οπασδοίοσίβιίς οὗ Εβίμοσ, ἰ8 ὁχ- 

ομδηροᾶ ἴῃ 8 Μδοο. ἔον τῃθίογίοδὶ δχασσθγαίίοη, κῃ οὔθ δϑϑίη [86 ψογὰβ οὗ ἰπβρίγδιοη βίδηᾶ 

Θηηο θὰ Ὀγ [ἢ ργθβεῦςθ οὗ ὑμοῖὶν ἰδίθὺ δουηίογραγι.᾽᾽ ὌΝ 
Βυΐ 18 ἴμ6γ 186, ποίμίηρ {Ππ8ὺ ὁδῃ Ὀ6 γοραγαβα 88 Ὠἱδίοσῖοδὶ ἀπὰ δοίῃδὶ ἱγίπρ' δὺ [89 Ὀ8818. 

οὗ ἴ.6 ῥγϑβοπΐ παιγαίϊνοῦ Τμδὶ ποιϊὰ δ6 ἴοο τσοὶ ἰὁ ΒΆγ. ΤῺΘ σϑῆθγαὶ οἰ γϑοῦοσ οἵ 
Ῥιοϊον ἹΨ΄. 1 οουτθοῦγ ἀρ] θαι, ὙῊ6 ἔδοϊ οὗ (Π6 οὈβογνϑηῃοθ οὗ ἃ γὙϑαῦὶγ ἔθβίϊναὶ (νἱ. 86, 
υἱΐ, 19), δηὰ οἵ [86 δγθοϊίοη οὗ ἃ ῥ᾽ ΠῚ δηὰ ϑγμδροσὰθ δῇ Ῥιυοϊθπιδὶβ ἰῃ οοπιπιοιηογϑίζοη οὗ 
βοῖῃθ ουὐθηῦ οὗ (18 Ἂἰπ, πθοὰ ποῦ ὃὉ6 οδ᾽]οὰ ἴῃ αροβίίου, δἰ μοι ρἢ, 88 ΕὙΖ80 86 ΟὔΒΟΓΝΘΒ 

(ϑεθθη 61} 8 Βιδ. 1.67.5) 8. υ.). 10 "δὰ Ῥδοοπιθ ἃ Βα ἱν ῖ ἢ (Π6 «96 18 υϊύοτβ οὗ (μἷ8 ρογίοα ἴὸ 
σοπηθοῖ 8 ἔοβιλναι τὶ Ἔν ΥῪ ἱπιρογίδης νοοῖ. Βαϊ {πᾶὶ [86 δυθηΐ ψ Βὶο 8 [86 οσσδδίοη 
οὗ τπ686 πιοπυμηθηΐβ ἰοοὶς οἷο ὑπάορ Ῥιοϊθν Κ7.,) 88 ΟἿΣ ἩΓΙΘΡ Δϑβϑϑγίβ, Οὐ ὑπ οῦ ῬιΟΪΘΩΥ 
ὙΙ., 48 Βυβίηυδ, {πγουχ Φοβερμυβ, τορογίβ, πθοὰ ποὶ Ὀ6 δεοςαριθα. ὙΠΘΓΘ 88, ἀουθι]688, 
Βοπι6 ἰΓδαϊιΐοη οὗ [18 βοτὺ δῇοδι, απὰ ἴῃ ποῦ (μ8ὴ Θὴ6 ἔοστη, δι ὶυ, (δῦ Βοπηθ δονθγαϊ ζῇ 

δὰ δἰνοιυριθὰ ἴο ἔοτοο .εἷ8 ΔΥ ἰπίο {πὸ θη ρ]α δὖ Φογυβδίοπι, δὰ δοίης πἰηάθνθὰ [ῸΓ 8οπιθ 
οϑ56 ΟΥ ΟἸΠΟΥ, βουρσῃῦ ἴο ττοδκ ἢΐβ σθηρθδηοα οἡ (πὸ ον. Τηδ βίογγΥ οὗ Ηδ)οάογυβ᾽ 6χ- 
Ροτίθποθ, 88 γθοογαθα ἰῃπ 2 Μδοοδῦβαβ, ἔοῦ ἰπδίδηοθ, ηυδῦ πᾶν ἰϑίζθῃ τότ ὑμ8Ὼ Ο6 ἔογῃι. 
Ῥοεϑί οἷν, μόνου θῦ, ἰὺ 16 Ὀ8864 ΟὨ 8016 ἰδίδν δνθηΐ, ἃ8 Εὐσαὶὰ, αγίμγαι, Υ δἰ ἰηροῦ, δπα οἰδογβ, 
οοπ͵θείατα, {Ππὸ τπαὺ το οσουγγρὰ ἀυγίησ (Β6 τοῖσῃ οἵ Οδ]συϊα, βοὴ [86 ΘΙΏΡΘΙΟΥ 8ῦ- 
τοπιριοαἃ ἰο Θγθοῦ ἢ)ἷ8 δίδίαῃβ ἴῃ {πὸ θηρία δὖ θγιβαὶθη) (οὗ. ΦοΒθρῆ., 41π|4.., χνὶὶ, 8, 8. 2), 
πο ἢ, [ῸΓ ΡΟ] ε 8] γθϑβοηβ, ἰ8 μθγο ὑγβηδίοστοα ἴὸ (π6 ἄπηθ οὗ Ριοίθν [Ρ. ϑίδη]θυ 888 
(ἰϊ. 248, ποῖθ), τῃδ ἃ δἰ} !αὺ ΒΟΥ τγὰ8 ο]ἃ πἰαι ὈΥ [6 1πηᾶπὶ οὗ (86 πιοδαπθ οὗ Πθθτου, οὗ 
81}}} δποῦμον Εργρίίδῃ ρμοϊθηϊδίθ στο νγὰ8 βίσιιοκ ἀόσῃ ἰη ἰκὸ ὩΔΏΠΘΡ ἰὴ δἰϊθιηριϊηρ ἴο ΘΏ ΟΣ 
[86 Βισίπο οὗ ἴϑαδθο. Απῃὰ ψ1} τοβρθοῦ ἴο οἰμοσ οἰτουϊηδίδησοβ οὗ (86 Ὡλυγδίνο, 88, ἴου θΧ- 
διιρίο, [μδὺ οὗ δυςησ ὑρ 186 6 ν8 οὗ Εσγρί ἱπ ἴμΠ6 Βἱρροάγομιδ δὖ Αἰοχδαιηάγίδ ἔογ ἀδθϑίγυο- 
ἐἰου (ἦν. 11 85). ἴθ ταῖσῃν ᾶνο Ὀθθὴ βυχσθδίθα ὈΥ 8. δἰτηΐ αν ὀσσύγτοηοα ὑηάον ΗἩδγοα (86 Οτοδί. 
ὝΒΙ6 ἁγίηρ δ Φογίομο, 6 δοπῃητηδηοα [Πδὺ {16 γβῦ πηϑὴ οὗ δι ά858 βου! Ὀὰ Ὀγουρμῦ ΕΣΕ ΒΟΥ 
διὰ βῃυῦ ἰπῖο [Π6 ἱρροάγτοῃθ. Ηθθ (μθὴ ογαογθὰ βδίομηθ δῃὰ δοὺς ἰμίγὰ Βυδθδηά, ΑΙ6χδ8, ἴο 



618 ΤῊΕΒ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΑ. 

᾿ανα {Π6 ῬΓΪΒΟΠΘΥΒ, ᾿πωπιρ αἰ δίοὶν δἔίον ἢἷ8 ἀθδίμ, σὰν ἴῃ ρίοσοβ Ὁγ Βἷ8 θοάγεσυδτνά, ἴῃ ογάογ {πδὲ 
ἢΪ8 ἀγίης ἀν τιΐρῦ ποῦ ρᾶ88 πη]διηθηῖθα ἴῃ ]ϑγαθὶ, ὅ0, ἴοο, Ῥομίία8 ΡΙ]Αΐο δὲ οπο {ἰπ|6 δὰ ἃ 
ἴαῦζθ πυδον οὗ 6} ἱπο]οβϑα ἴῃ [}16 ΒΙ Ρροάτομιηθ δὶ θυ βΆ]θ [0Υ ἃ |ἴκ6 ράγροβθ, Ὀυϊ βηΔ}}γ 
Δα πἀοηδά ἴΐ οἡ δοοουηΐ οὗ {ποὶτ βίοδα  ββίηθβδθ (866 ϑο γον, Νουίεϑί. Ζεισεδολίοσλίε, Ρ. 358). 
1 τῆλὺ ὑποτγοΐοσα Ὀ6 σοπβίθγθα 88 ργοῦ δ Ὁ]6 {μ8ὺ ΟἿ Δα ΠΟΥ ἢ88 πιδάθ 86 οἵ οσογίδἑη γα  ΠἸΟῺ 8 
ουγτοηῦ ἴῃ Ὠΐδ ἔπι, ἰο πο ἢ 6 ὰδ δουσμῦ τ0 ρῖνο ρζγοδίθν ποῖσῃς ΌΥ σοπηθοίῖηρ ἔθη τ ῖ ἢ 
δαηϊδῖοα ἰδύογ 64] ἔδοίθ, [86 βαηθ Ὀδίηρ, ἴῸΓ ργυάθηίαὶ γθϑβοηβ, ὑϑ θη ἔγοπι {π6 ρεσγοα οἔ 
Ῥιοϊον Ι΄. ῬΒΠ]οραῖου. Τὸ ρὸ ἔυτι ποῦ, δπὰ ἐπάθδυον ἰοὸ ἔχ, νῖ Εσαϊὰ (Ο:εκολίολίε ἡ. 
Ῥοίζ. 15., ἵν. 6, 11 8.), ατίηπι, απὰ οἴθογβ, (86 οχδοῦ Ὠἰἰβῦογοαὶ Ἔνθοῖβ ἩΠΙΟῺ (Π6 ΔυῦθΟΓ 
τηρϑηῦ ἴο ἀδρίοῦ ὑηὰ ον [88 αἰβρυΐδθ, βθθῖη8 ποῖ ἴο ὉΘ Ἰυδιϊβοα Ὀγ {16 νῈΎῪ υποογίδίη στουπὰ 
Ὄροη Ὑ ἢ δΌΟ ἢ 8 ἱηνοβ σα οῃ πλυδὺ ργοοθοα. ΤΠ ΟὨΪΥῪ τ ΔΙ Ϊν ἱπηρογίδηυ ρᾶγα] 6], ἔοτ ἰπ- 
βίδποθ, ψ ]οἢ (Π686 οΥἶς8 Βπα ἴῃ ΟὟ ὈΟΟΚ τῖτ 1.6 (ἴμ68 οὗὐ (αἰ συ ]ᾶ ---- ἰοῦ 8 σμαυδοίεσιζα- 

᾿ δίοῃ οὗ νῆοβο δοῖβ, ρδγιϊου αυγ ἷ8 αἰϊαπιρῦ ἴο ρῥἷδεθ ἃ ϑίαίιθ οὗ Ὠϊηη86 1} ἴῃ (86 ἰδιιρΐθ, ἈΠ 6Υ͂ 
ΒΌΡΡΟΒΘ ἰΐ τϑϑ τὶ θη, ---- ἰδ [6 δος (δῖ, δοοογάϊηρ τὸ ΡΟ, (86 Βοιηδὴ ρονοσπον τ] πάγον 

116 τίρηϊθ οὗ οἰσοηβ ἔγουῃ {πΠ6 ὅονβ δ ΑἸοχδῃηαγίδ. 
16 τ5Ἀ8δὲ (Βθοσγ οὗ Εἰναϊ ἃ απὰ Οτίπηπι γοβρθοίζηρς [86 οοοδβίου οὗ ἴπ6 σοπιροβίοη σου ἰὸ ὉδΘ 

δατηϊιοα, [86 τιαϊίον οὗ ἰζ5 ἀδῖθ πουϊὰ ποὺ Ὀ6 Ββο ἀἰβῆουυ ἰο Ηχ. [{ τὲ ἰη (μα οσ456 ἤδνο Ὀθοῃ 

ὙΤ τ6Π ΔΡρουῦ ἰῃὉ γϑδσ ἃ. ἢ. 406. Αὖ 8}} ονυθῃίβ [{π6 ὈοῸΚ πηυδῦ αν Π8α ἃ ἰδίθ οτὶ σίη, βἰι μοῦ 
ΒΒΟΓΕΥ Ὀδΐογθ, ΟΥ ΒΒΟΣΤΟΥ δἔϊον, [86 Ὀδρίηπίπρ οὗ 16 ΟἸ γἰβίίδη οστα. 1 186 δνεπίβ βροόκθϑῃ οἔ 
85 δανίπο ἰΚοὴ ροἶδοα ὑπᾶάθν Ῥοηίίι8 ῬΙ]δία δπὰ Ηδγοὰ δὰ ἱπῆσθηοσ ἴῃ βἰιαρίης [88 σοπίθῃ δ 
οὗ [6 Μοῦ, 88 6 ἢδᾶνο Βιρροβϑᾶ ἴο Ὧ6 ροββὶ Ὁ]6, {πΠ6ὴ [86 ᾿αὐΐδν ρμεγοα πιυβῖ, οὗ σοῦγϑο, ὉΘ 
ἤχϑα ὑροῃ, ἑ. 6.) Βοπηδ [ἰπηθ ἃ8 ἰδῖθ 88 Α. ἢ. 26. Τ)ιδῦ {}))6 Ὀοοὶς 8 τυ ὕθη θα θα θην ἴοὸ 
2 Μδοοδῦβεβ ἴ8 οἶθαγ ἔγοιω 118 ροβίζἰοη δέν ἴζ, ΔΙ Πμουρὶι ἰδ ἰγοαίβ οὗ ὀνθηῖθ μπαῦ ὁσσυγΓεα θδυ] ον, 
88 ἰδ 8180 ἔστι οὗ 2 Μδοσδῦθοβ νἶζδ γοϑρθοῦ ἴὸ 1 Μδοοδῦθθ. Οἱ {16 οἵμοὺῦ μδηά, Ὁ τδηποΐ 8 
δΔοοορίορα 848 σογίδίη ῥὑτοοῦ {μαὶ ἰΐ γδβ ηοῦ ἴῃ οχἰβίθποα δὖ {88 ἰἰπ6 οὗ Φοξδρίνιβ, Ὀθόδαβο ὮΘ 
Εἶνοβ φυϊῖο ὩΠΟΙΠΟΥ νοσγϑίοη οὗ ομα οὗ 118 ἔππἀαπιθηΐαὶ βίδιθπιθηῖθΌ ΕΗ πιϊσμῦ να ἄοπο ἰξ 
οἰἴ μον Ὀθοδιβα ἐδ 88 8 σθ8}}γ αἰ ογοηῦ ονθηΐ ψὩἸΟ ἢ 6 ἀσβογῖθθβ, οὐ Ὀθοδαβθ [26 δᾶπ)6 ἰγϑδαϊ- 
οη οχὶβίβα ἴῃ αἰογθηῦ ἔογαιβ. Βυὶ (Πἰ8 18 41} (μδὺ σδῃ Ὀ6 8814 τὶ ἢ οοηβάθηοα οἡ ὑμ8 πηϑίίοῦ 
οὗ [86 ἀδίε οὗ ἔμ σοπιροδβίτἰοη. 

18 οὐσῃ βίο 8ἃ8 ἃ ᾿ἰθραυυ σοσκ ἰδ, ΠΠΟΥΘΟΥ ΘΙ, Βοδγ οἷν 1688 Οὐβοῦσο. Ατηοηρ (μ6 «98 ἴὐ 
ὙΓΔΒ ΠΕΡΟΡ γοργά θα ΜΙ] ΔΗΥ ΡΑΓΓΘΌΪΑΡ ἰηΐογοβί, πα 86 6π18 ἴο αν οη͵ογοὰ πὶ (θαι ΠΟ 6χ- 
ἰθηβῖνο οἰγουϊειΐοη. Βγ ΟἈὨ τ βιϊδ 8, τηοσθουϑυ, 0 8 ἢοῦ ποίϊορα τη] 4 οοιῃραγαίί νοὶ ἰαΐθ 
Ῥογίοα. ΤΏγοο Ῥοοκβ οὗ Μδοςοδῦθαβ ---- οὔθ ΜΆ. βαγβϑ ἴουγ --- 8γ6 τηθηϊοηδα ἴῃ {Π6 Αροϑίοϊ!ςε 
Οδῃοηβ 88 διηοηρ (Π6 ἩΥϊηρσ8 οὗ {186 ΟἹά Τοβίαπιθης “ὁ ἰοὸ Ὀ6 τενοσοποθὰ δηὰ δ6]ὰ μοῖὶν.᾽ (6. 
Ῥῖοι, 9 Ολγίδι. Απίΐῳ., 8. υ.). ΑΒ τῷ βδᾶνθ ποιϊεθὰ ἴῃ {π6 Ιπιτοἀποιϊΐοη ἴο 2 Μδοοδθθοβ, {116 
Οορίϊς νογχδίοη οἵ ὅδη. Ιχχχν. ᾿ποϊυὰθβ ἴἢ6 θοοκΒ οὗ συ! δηὰ Τονὶς ἰἱπ (86 ΟἹὰ Τοκίαλπιθης 
σϑῆοῃ, ἰπβίοδα οὗ 1, 2, δῃηὴ 8 Μδοοδῦθοθβ. ἸὙΤμοοάογοῖ ( ο. Α. ὕ. 457) αυοίοβ {Π6 ργεβθηῖ πους 
1 τοβροοῦ (4 δαη., χὶ. 7). Ασοοτγαϊηρ το Ρ]ιοϊϊα5 (Βὲδ. Οοά., 40), ΡΠ] οβίογσίυ5 γο]θοιοὰ ἱἢ 
οὐ [6 ΥΘΟΥῪ στουπά οη νος ΤὨθοάοτγοί οὗ Απίίοοὶι ἀοοορίοα ἰΐ, πδπλον, Ὀθοδιιδα οὗ [Π6 βὺρ- 
Ῥοβϑὰ τηΐγϑοὶβδ ἀδβογί δοὰ ἰπ 1. Ὑμοοάογοὶ τοσαγάθα {8686 ᾿ γΆ 68 88 ἃ δἰ πρὶ ἔμ] Ἀ]]πηοὴὶ οὗ 
Ῥγοαϊοίΐομβ ἔουπα δὲ ὕ δη. χί. 7. Τῆγοο Ὀοοΐβ οὗ ΜαοοδῦΌθοϑ ἃσο ρἰδοθα δπιοὴσ [86 αἀπίξε- 
φοπιόπα ἴῃ [86 80-68]]6 οαἰδίορυο οὗ ΝΙσοορἤογαθ. (Γ ἃ. Ρ. 828), 88. δἷβ8ο ἴῃ [86 "" δύ πορβὶβ οὗ 
Αἰμδηδδὲυβ,᾽᾽ πίοι, μόσανοῦ, δοοοτάϊης ἰο Οτθάπον (ρΡ. 220 8.) ἀϊὰ ποὶ οτγσίπαῖθ Ὀθίογ 
δθουΐ [6 ὑδηἢ οοηίυτγ. ΤὍΠ6 Ἰδιίοῦ βροᾶῖκ8 οὗ Μακκαβαϊκὰ βιβλία δ᾽ πτολεμαῖκά. ΤῊ ρΓΟΌΘΌΪΘ 
τοδάϊησ, πονγουογ, 8 καὶ πτολεμαῖκά, ΟΟΥ Ῥγαδοηῦ Ὀοοὶς Ὀθΐησ 80 Ομδγβϑοίογ θα οἡ δοοοιυηΐ οὗ 118 
ῬΥΪποῖρδὶ ρογδοῦαρθ. [Ι͂ὴ 1)8 Ὑ ἐβίθγῃ δῃηὰ ΑἸοχδηάγίϑη ομυτομθ8 (μ6 στοσῖκ 566π18 ἰο ἢανα δδὰ 

«Ὧ0 οἰγουϊαίίοη. Νὸ 1,δὐΐη ἩΥΓΘΓ τη ῖκο 8 πηθηίίοη οὗ ἰΐ, δπὰ ἱΐ ξουπᾶ δορσογα Πρ ῚῪ πο ρἷδςα ἰπ 86 
ε αϊσαίθ. Ὑμ6 Προγεῖδὶβ οὐ ἀοἰαβίυβ (Ρορβ, α. ν. 492-696), πο, μονγανον, ἴῃ μον ρταβοηὶ 
ἴοτια ἀἰὰ ποῖ οτὶσί παῖθ δαυ ον [δὴ [Π6 εἰχίι σοπίυγΥ (οἴ. Ογοάπον, Ρ. 287), οπιϊβ 8 Μδοσδῦβαβ, 
ΔΙ πουρ ἢ τηοηοπίηρ 6 ἢγδῦ ὕσνο ὈΟΟΚΒ οὗ {818 πᾶπιθ.0 Τῃ6 ἰδιοῦ ἀγὸ ρ᾽δορα δῇ (λ6 ἐπὰ οἵ (86 
ΟἸἹὰ Ταϑιίδπιθηὶ ἰδὲ ἴῃ [86 10] ονίηρ ογάον: “ ὐἱοῦ ἰἶδον 1, Τοδίαβ 1, Ἐδίλεν 1, συάμλῖ, Ἐϑαάτγα 
ἐνὶ 2, Μαοσαδαοτιπι ἰἰδτὶ 2.᾽) ΤΉ6 ΟἿΪΥ δηοϊθηϊ νογδίοη οὗ {π6 Ὀοοῖ ἰδ (ἢ 6 ϑιγγῖδο, δῃὰ ἴΒόγὸ 18 
ΟἴΒΟΡ δνϊάθηςο {μδὺ ἰδ Θη]ογοᾶ 8 Ὑῖά6γ εἰγουϊαίίοη δηα στοδίον γθβρθοῦ ἰῃ [86 ομυτοῖ οὗ ϑιγτία 
{δὴ οἰβονοσο. ΤῊ ΐβ 8 δῃονσῃ ἰη [6 186 πιδᾶθ οὗ ἰῦ ὈνΥ Ἰποοαοτοῖ οἵ Αἰίΐοοϊι, 85 Ὀθέογα τηθη- 

τἰοποά, (ἢ ἔδοί [Πα ἰὲ 18 ἐουπα ἴῃ {86 σαίδίοσιο οἵ ΝίΓΘΡΒογαβ, ν ὨΙΟὮ, ΡΓΟΌΘΟΪΥ, 8150 οτ σ᾽ παιοὰ 
ἴῃ Απθοοῖι ( δβιοοιι, Βιδ. ἐπ Οἢ., ν. 225; οἵ. Οτϑάμπογ, ρ. 248), 85 150 ἴη 16 80-0 4164 11δὲ οὗ 
“ Βίχίγ Βοοῖκβ,᾽" βοπιδίΐτηθβ δβογί θεὰ ἰο Απαβίδϑδίυϑ δἰπαίίδ, ραϊτίδγοι οὗ Απίίοςι, δὰ σϑαῦθγ- 

ΔΙΙΥ ο βοιὴβ ϑὅγγίδῃ δοιγοθ, δουρὶ, ροσμαρδ, τόσο ᾿ἰκογ μανίην ἰ(8 οτἰχὶπ ἰῃπ Αδία Μίησε, 
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Ἐτιϊζεοδο πιθηςοηδ, ἔυγίμον, [86 ἔδοις (ΕἸἰπίοῖί. ἐπ ἃ. Βιωοῖ Τοῦῖ, ν΄ 18), (μαὺ ἷπ [86 ΝΝοπιο- 
εαηοη Ἐσοοϊεεὶα Απιϊοοὶ (α Βατ- Πεῦνγαο σοπιροκίίιια, ἴῃ Α. Μαὶ ϑογίρί. Ῥεῖϊ. Νουα Ουϊϊεοίϊο, χ. 
Ῥ. 58) ἔγϑο Ῥοοκβ οἵ Μδοοδῦθοδ ἅσο γοοκοηθᾶ δ᾽οησ πὶ ἢ συ δηὰ οἴμοσβ διιοης [Π6 “ ΗοΟΪΥ 
ΒΒοΟΚβ.᾽᾽ [Ιἡ ἴι6 ΑὈὐγβδίηΐδη σμυτγο (εἶ. Ηογζοσ, δαϊ- Επονᾷ., ἰ. 1710), ἴγοθ Ῥοοῖβ οὗ Μδο- 
ΘδΌθ68 ΔΓΘ Βοπιοίίπηθ8 δηυπιοσγαίθα διηοης [86 “ὁ ἔογίγ-βϑῖχ ᾽᾽ οἔ τπ6 ΟἹ]ὰ Τοδίδιηθπι. θη 118 
ὙΓ85 ἴΠ6 6486 [ΠΟΥ ἬΘΥΘ 508} διδβοοϊδίθα νὶθῖ [πὸ ΒΟΟΚΒ οὗ Εποςΐ, 2 Εβάγδβ, 1166 8, εἴα. 
ΤΏ νοΥκ ψ88 ἤγϑί ὑσδηϑ]α θα ἰηΐο [,διΐη ἔοῦ [86 ΟΟμρ] υϊοηβίδῃ ῬοΪγσ]οῖ, αὔθ ναγάβ, 4180, 

Ὅγ ΕἸδινΐηἶυ8β ΝΟΡῚ]ΐι18. (88 Ὁ ΔρΡΡΘδσΒ ἴῃ (π6 Γοηάἄοῃ ῬοΪγρ]οῦ), ὈῪ ΕὙΔηΖ Δυμπίυ (Κεἰ. Τεβία- 
“πεηϊὶ Βιδίία ϑασγα [αϊ. Ῥενί., Ττοη 1118 οὐ Ετδηο. δαηΐαδ, Ηδηον., 1618), δηὰ Ὁγ Απάγ. Οβὶ- 
δηᾶον ({ 1617), ἢ Πῖ8 οαϊτίοη οὗ [η6  υϊσαῖθ. Ετίπηπι 8180 πηθηϊὶοηβ θη αἀἰδογθοῦ ἀογδη γϑγ- 
δῖοηβ: οὔδ ὈΥ [,ϑ0 υπδᾷ (ἴῃ {πὸ Ζαγιοῦ Βιδ᾽6), ὈγΥ Φοδολίπι Οἰγθιαθοσσον (ΥΥ̓ΙΟΘΌοτς, 1554), 
ταὶ ουαηὰ ἴῃ ΤΟ] 6 γ᾽ 8 Ῥοϊγῳῖοὶ (Ηδαηιθυγνς, 1696), οηθ ὉΥ Φομη Ῥ᾽βοδίουγ, ἴῃ 8 ϑαϊθοη οὗ 186 
ΒΙΌ]6 ρυ] δμοὰ δἱ Ηδγθοσγῃ, 1602--4, Ὀγ ΠδΔη. Οτὐδλοσ ({ 1687), νοβα ὑγδηβίδίοἢ ΔΡΡΘδΓΒ ἴῃ 
Βα νοΓΆ] οὐ ϊιοη5 οὗ ᾿0{Π|6Γ᾽8 ΒΊΡ]6, (μδὲ χίνϑῃ πῃ 1116 8ο- οδ θα δεγίθηδυτγρεν Βιδεὶ ; [ἘΠ 6Ρ, ΟἢΘ 
ὍΥ Οτγηδιυδ (Βδδο], 1176), Ὀγ 6 οι (181 δα. οὨἶγ), ὉΥῪ αδδὺ (Τυθίηρθοη, 1818), δὰ ὉΥ͂ 
Ουϊπιδηη (ΑἸ]ΐοηδ, 1841). Α 91}}} ὈΘΙΓΟΓ ομ6 ἴδῃ ΔῊ οἵ {680 ἴῃ οὐῦ ἠυσρτηθηΐ, 88 μανίην 
Ὀδοα πιδὰθ τὴ οΥἰ οὶ τοίθσθησθ ἴο [86 ᾿ἰαϊθϑι υσοῦῖβ οὴ (6 ΑΡοογυρ]δ ἱποϊυάίηρ ἘΤῚ (ΖΒ Θ 
δα ατίτηπι᾽ 8, 18 (μαῦ ἰουηά ἴῃ Βυηβθοη᾽ 8 Βιδείινετα (835 ΤΏΙ, δὲς 4.»οἷ. Βιελεγ). Αοοογάϊης 
ἴο Οοίϊοη (Ε ἰσε Βοοΐξ, Ϊπἰγοά., Ὁ. χΧ), [86 ἤγβι ΕἸ Πἰ58}. γογϑίοη οὗ 1ῦ 8 πιδάθ ὈὉγ Ῥ 8116 Ὁ 
Πγπηθ, 1650, [6 886 Ὀοΐηρ του ϑοα δηὰ δρρϑηῃσθᾶ ἴο ἃ ἔοϊϊο δἀϊίοη οὗ {π6 ΒΙ0]6 ργιηϊθὰ ὈΥ 
Φοδη Πάᾶᾳγο ἰὰ [6 [οονίησ γοαῦ. [Ι͂ἢ 1719 δηὰ 1727 ἃ ὩΘῪ ἰγϑη βίοι τγ88 ρα] θῃ6 ΟΥ̓ 
ὙΝΜΒϊδίοη ἴῃ οοππροίίοη ψἱ 1} 8 “ Αὐΐποηῖὶς Ποσυχϊηρηίδ,᾽ δηα δῃοῦθονῦ Ὀγ ΟἸδπιθηῖ Ογαῖνο!]} 
ἷη 1786. Οοἰΐοη Ὠἰπηδοὶξ, α͵8βο, τηϑ46 ἃ νογβίοῃ οὗ ἰΐ ἴῃ 1832 ἴοσ 18 δρονυθ- μῃηθηϊοηρα ποῖκ, 
ἩΔΙΟὮ 6 πᾶν τι96ἃ ἰ0 Βοηθ δχίθηϊξ ἴῃ οοῃηθοιίΐοη ἩΪΠῺ Οὐν ονη. 786 δ΄ΓΘ ὑῃ80]6 ἴο ΒΆῪ 
ἩΏΘηοΟ [86 ΕἸ Ρ ἰδ γογβίοπ οὗ [Π6 Ὀοοΐς, Σου ἴῃ Βαρθίθν᾽ 8 "" Αροοσυρλα ατϑοῖκ δὰ ΕΠ ρ] 15}, 
οτἱρίπαιοὰ, [0.18 ποῖ 80 116 γ8] 88 ὑμδὺ οὗ Οοἰΐοῃ, ΔΙ Που δοσμθίζηιοβ βυγραβδείηρ Ὁ ἱπ Δρρσγο- 
Ῥσχίδίβῃθβδ δῃὰ οἰϑζβϑῃοθ οὗ ἀϊοιίοι, 
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ΟΕ ΤΗΞ 

ΜΑΟσΟΟΘΑΒΕΙΕἕΞ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ἴ. 

1. ΑΝ ῬΒΙΠΟΡδῦΟΣ ὁ ᾿Ἰδαγηΐηρ ἔγοια (ἤοδθ ἡγῖῸ οδῖιθ Ὁ80Κ (παὲὶ Απίϊοομ8 ΠδΔα κπο- 
οοθάθα ἴῃ ἰακίπρ δΔΥ [Π6 ΙΔ 668 οὗ τυ] οἢ ΒΘ Ὠἰπ186} 84 ΓΟΥΤΩΘΡΪΥ  ὈΘΘῺ πδβίου, 
ο411]6ἀ ουί 4}1 ἷθ ἔογοθβ, Ὀο(ἢ ἰοοΐπηθῃ 3 απα Πογβοιηθῃ, 0 Κ τ] Ὠΐτ 4150 ἢΐ8 856 
Αγβίποῦ, ὈΓΟΚΘ οδρ ἀπ τηδγοποα οἵ 848 [Δ 88 {π6 ραγίβ δρουΐ δρῇῃΐα, γμογα Αἢ- 

2 ἰοοπ8 πα Ὠΐβ ἔοόσοθβ δα δησδιηροά. Βυὺ οπθ Τμοοαοίιδβ, τὴ} τπ6 ἰηἰδηϊίοη οὗ 
ΟΑΥΥγηρ οὐδ (86 ρ]οῖ, ἑοοκ τ δἴτα [6 Ὀγανθϑὺ οὗ {6 δἀγιηθα τηθη (Πδὶ Πδα Ὀδδῃ 
Ὀοίοτγθ ρυΐ ὑπάθγ ἢϊ8 οοτημηβπα ὈΥ Ῥ(Ο]ΘΙΏΥ, ἀπ Ὀθίοοκ Ηἰπιβθ] ἢ Ὀγ αἰ σὺ ἴο ἐμ τοπὶ 

ὃ οὗ ῬιοΙου, ἰὼ ΚΙ]] Ηἷτα οἢ ἷὶβ οὐ ΓΘΒρΟ ΙΒ ΠΥ, δ πα 80 [0 πα ὑπθ τγᾶσ. Βαϊ ἢ ον- 
ΜΠ 6υΒ, 64116ἃ (86 βδοῃ οὗ Ὀυίαυ]υβ, ὈῪ ὈΪΡΓ ἃ ψονν, θαῦ Βυ ΒΘαΌΘΠΕΥ δὴ ἀροβίδίθ 
ἴγοιῃ {86 Ἰανγϑ δῃα 4] παιϊθα ἔγοιι {116 ἔδ! (ἢ οὐ ιἷ8 ἔῃ Γβ, μ8α σοηνα θα ἢΐπ ΑἸΨΑΥ͂, 
Δη4 τηδθ 8. οογίδ ἢ ΟΌΒΟΌΓΘ ΡΟΓΒΟο 1ἰὸ ἀονγῃ ἷπ ἢΐ8 βίδα ἰὴ ῃ6 ἰδηΐ, ποῦ ἰδ ὑεῖ6}} 

4 ἰο τσϑοϑῖνϑ [6 Ῥυπιβῃσηθηῦ τηθϑηὺ ἴοσ ἴΠ6 Ο6γ. Βυῖ ψ 6 1 68Π|6 ἴ0 ἃ ἤθγοθ θα0}9 
Δηὰ πτηδύϊογβ ὙΟΓΘ [8]}}1πὴ Οὔ ΓΑΐΠΟΓ ἴῃ ἔδνοῦ οἵ Απίϊζοοδιιβ, Ασβίποξ σε Ὡρ δπὰ 
ἄονη 0Π6 ΓΗΒ, Δ ΠΟΙ Πα ἀἰβῆονοὶθά, τ] ἢ} γα] ηρ δηα ἴθαγθ, ὑΥΡΘΏ]Υ ὃ 6χ- 
Βοτίθα {116 ΒΟ] ἴθ. ἴο ρῃΐ ΘΟ ΓΑΡΘΟΌΒΙΥ ὈΟΓΒ [ῸΓ ὑμθῖηβθ]ν68, 8η4 {π6ὶ σὨ] άγθη δὰ 

ὅ πῖνϑβ, πὰ ργομβθα ἰοὸ ρῖνθ {Π6 νἹοῦουβ {0 πηΐη88 Οὗ ρο]α ἀρίθοθ. ἀπά 80 ἰΐ [6}} ουἱ 
(δῦ {Π6 ΙΓ Θηθτἶθ8 ΤΟΥ͂Θ ἀσδίγογοα ἴῃ μδηα-ἰο- Πα ΘΟ ΠΟΙ, ἈΠ ΤΔΗΥ͂, 8180, 6 ΓΘ 

Θ τ Κ6ὴ Ὀγβοποῖθ. Βαΐ Ππανΐηρ ροὺ [86 Ὀείον οὗ 0818 ἀδβίζη, δ ἀβοϊἀβα ἰο ργοςθθὰ ἴὸ 
7 τ} ποὶῃθονίπρ οἰάδβ ἀπά διηοουγαρα ἴβοη. ἀπά ὃὉγ ἀοίϊηρ {8΄]8, δῃἃὰ ὈΥ ταβκίησ 

ἀοῃδίϊομβ ἴο {Πρὶν ὑθιρ]68, Β6 ἱπβρὶγοα ἢΐ8 β Ὀ]θοβ δῆθῦν Υ]Ὦ σοι βάθηοθ. 
8 Απάνβοῃ (6 ὅ6}ν}8 βθηΐ βοιὴθ οὗ [Πδἷγ ΘΟ 61} 8η4 οὗ {πο ὶγ 6 θῦβ ἴο στϑϑὶ Βῖπὶ 

ΔΠα ρῥγθβθηῦ (0 ἢΐτὰ ριιθδί 8 δηα οοπρταίυ]δύοηΒ ΟΥ̓ΘΡ Μηδὺ δα ἰβκθη ρ]866, ἴἴ 
9 οϑιῃθ ἴο ρ888 ἰῃαὶ Πα ἀδδβίγθα 511}} σογα ἰοὸ υἱβὶῦ [Πθῖ 88 ΒΟΟῚ 8ἃ8 ροββ 0]6. Βαϊ τ θη 
μ δυγινϑᾶ δὖ Ψθγυβαίθτι, απὰ δα εδογ βορὰ ἰο (Π6 στϑαιδδεῦ Οοάα, δπὰ οὔεογοὰ {μϑηῖς- 
Οἔοσῖη ΡΒ, ἃπΠα 80 δα ἀοῃθ, 0 βοῃηα δχίθηϊ, ἐμαὶ το Ροβίϊοα ΓΠ6 ρΐδοθ, Β6 ἐμοη 

10 αἷβο ϑηϊοσθα {ῃ6 ρίδοθ [1186]2, πὰ τγδβ δϑιουπαθα δὖ (ἢ οδσγθ ἀὐρίαγεά, διὰ τὴθ 
ἈΘΔΌΥ͂, δηα Δαπηϊγοα 4]80 {π6 ὁγάθυ!Υ ἀσσαηροιηθηΐθ οὗ [Π6 ἴθλρ]6, δα σοησεϊνοα (86 

11 Ρύγροεθ οὗ δηἰθσίπρ {Π6 βαποίυμασυ. Αμπᾶ ῃδη ΒΟΥ (0]4 ἶπὶ Ὁ[ῃδὺ 1ὺ γγὰβ ποῖ βιησ 
(4 {818 Βῃου]α Δ Κα ρ]δοβ, βίηοϑ 1 γγϑβ Δ] ουσθά ἴο ποθ οὗ 1μοὶγ βαίΐομ ἴο δηΐθσ," ποὶ 
δύϑῃ ἴο 81] (ἢ 6 ρῥυβϑίβ, θαύ ΒΟ] 6] } 0 ἢϊπὶ οῸ γγ88 {1:6 Ἰ6δάδὺ οἵ 8411], (Π6 Βίσῇῃ ῥγίϑϑβὶ, 

12 δῃᾶὰ ο ᾿ἴτη ΟὨΪΥ ποθ ἷπ 8 γδδῦ, Β6 ψου]ᾶ ὈΥ ΠΟ πηθϑῃ8 σῖτο αν. ΑΠπά ΓΒΟῸΡἢ 
(ΠΟΥ τϑδὰ {16 ἰανν ἰο Εἷτῃ Β6 ρογβίβίθα ἴῃ Ὀπγυβύϊηρ ἰτηβθ] ἢ ἔογνγαγα, βαγίης, 1Π8ὺ δ 
Ταυδὺ ΡῸ ἷπ, δηὰ {μ8ὺ ἰἦ [Π6Υ Βδά Ρθθη ἀδργὶνϑα οἱ μἰ8 Βομπονῦ, 1 5 ουρσῆϊ ποῖ ἴο 6. 

1 Τενομένην ; 111. δδ. 71]. 14., ᾿ 
3 Ἐγϊίσδο πο βίσῖκοα οοἱ αὐτοῦ δἴϊον [ΐα ποτὰ, ψὶ ἢ ΠῚ. 19. 28. δὅ. 63, ὁ]. 
δ ΟΥΠοΣΒ σοηποοῖ (ἢ9 Δαν Ἡΐι ἐπὶ αμένη. 
4 (οὐά. 111. 28. δ6. οπιΐ! ἐξεῖναι, 19. 62. 64. 98. ΑἸἰά., εἰσιέναι. 
δ ἘΤΙΣΒΟΒΘ γϑοοῖγοα ὁ δὲ οὐδαμῶς ἐπείθετο ἔτοιι 111. 28. 44, δδ. 60. ; ἐεζέ. τεε., οὐδαμῶς ἡβούλετο πείθεσθαι. 
86 Αἴϊον ἐμέ, 111. 28. 62. 4]. Βατὸ δέ; ἐεχί. τεθ. ομαὶτδ. 
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18 Απᾶ δα ἱπαυϊτοᾶ 0 ψδδὺ ΓΟΆΒΟ ΠΟῸΘ οὗ ποβθ ῈῸ Ὑ6ΓΘ ργοβθηῦ ἔογθαάθ ἢΐπι, 
14 νι ῆθῃ 6 δηϊογοᾶ {Π6 πιδίῃ ἔθ ρ] 6. μπᾶ ἢθ νὰβ ὑπουρ .] 58 }} δηβυγογθα ὈΥ ΒΟ θ 
15 οπο, ἐδπδὲ ᾿δ τγϑϑ 11} οὗ Ἀπ ἰο Ὀοδοὶ οὐ {8ῖ8β.0Ό. Βυΐ βίποα ἐμῖ8β δὰ ἰβϑῃ ρ]δοθ, ἢθ 

Βαϊ, Ὀ6 {86 τϑϑβοὴ ψῇϑίὶ ἰὑ πιϊριΐ, Υ ΒΒου]α ἢθ ποὲ ϑηΐογ ἢ06 γγ}.0]6 οὗ 1, τ μ  ΠῸΓ 
ΜΠ ΟΣ πὶ πουὺὺ Ποῖ οΘοηβοης ἡ Απᾶ ψβθὴ 186 ῥγίθδίβ [6}} ἀόοσῃ ἰπμ {πρὶν βδογϑᾶ 5 
γοβυμθη(β δηα ἱππρ]ογοά (Π6 στοδίθδὶ ἀοα ἴο ἢδὶρ ἴῃ [Π6 ργοβθηΐ πϑϑᾶ,ὃ δῃηᾶ ἴο ἰυ τ 
ΔΎΤΑΥ ἴΠ6 νἱοἰθῆοο οὗ {π6 ἱπιρίουθ ΔρρΤΘΒΒΟΥ, δπα 116 (Π6 ὑδηιρ]6 τὶ οΥἶθ8 δπὰ 
(δδτ8, {Πο86 γῶο πδα Ὀθθὴ ἰοῦ Ὀθῃϊηα ἴῃ (86 ΟἿ 6 ΓΘ Βοαγϑα, δῃᾶ Ὀουμάᾶθα ἴοσι, υῃ- 
οογίδίη οὗ {116 ἰββι ὁ οἱ (Πδὺ τ πο ἢ Πδα ἰδ Κθη ρ]δςθ. ὙΠΘ Υἱγρὶῃβ 8180 σγῇο μδα Ὀθθὴ 
Βϑοϊυαοά ἴῃ ομδιμΘΓΒ τυβῃθα ουἱϊ τ ἢ {Π|6 1} τοῦθ θτβ, δηα βοδύουϊηρ 88.868 δηα ἀιδί 

19 οἡ {μοῖρ μοϑᾶβ," ἢ116 {Π6 βίγϑοίβ τῖτἢ στόϑηβ ἃπα βῖρῇβ. ἀπά ἴδοβθ, ἴοο, γο ᾿δὰ 
γγΠΟ]]Υ Ββοο]υαρα {ΒΘ ῃ186]ν68, [ουβακίηρ' [86 Ὀγ]Δ 41 ΟΠΒΠῚΌΘΓΒ ῬΓΘραγθα [0 ὁ0- Βα 118- 
(ἴοη διὰ {6 τη οα ΘΒ Υ τὲ Ὀοβ(οα {Π6πὶ, οηΐ οἢ ἃ ἀἸΒΟΓ ΘΓΥ ταη ὑΠΓΟΌῸΡὮ {Π6 οἰΐγ. 

20 Αμά [86 ποτ-Ὀογη θα 068 6 ΓΘ ἀθϑογίθα Ὀγ ὑπο ὶγ τηοῦθ 6 Γ8 δηα Πιιγ868 80 6 γα Μ] ἢ 
{μθιη, ὮΘΓΘ 8πα {ΠΠ6 ΓΘ, ΒοΙηΘ ἢ Πουδ868 δηα ΒΟΙη6 ἰῃ {86 Η6]48, ν Ὁποῦ ΟἈΓΘ ; δῃά {ΠΟΥ 

21 ΓΙ 6α ̓ ῃ0 ὑΠ6 800] Ἰθδὺ οὗ ἔθ ρ]686. Απᾶ νδγίουβ ΓΘ ὑΠ6 Ῥγάυθτθ ΟἸΘΓΘα ἃρ 
ὈΥ 1Πο86 νγ0 8586 1064 δ 'π (18 ρ]αοθ, ονϑῦ ψῇηδὺ δα Ὀ6Θῃ ᾿πηρί οὐ] Υ ἀηἀογίδ κθὴ 

22 ὃγ [Πδί δη. Απά δἱοηρ νυ ἱ ἢ ἰἤθπλ τγ γα {Π|6 ΘσΟΌΓΑΡΘΟΙΒ ΟἼ68 ΔΙΔΟΠΡ {Π6 ΟἸἾ ΖΘ 8 
ψΠ0 ΜΟᾺ]α πού θ6ΔΓ ἢΐ8 1ηβἰβύϊηρ᾽ δἰ 411 ϑυθηΐβ, 8π4 ἢἰβ ἰῃύθηϊοη οὗ οαγτγίηρ ουϊ Πἰ8 

28 ρύγροβα, θαΐ ογιϑα ου (δι {ΠΟΥ Βῃου ἃ ΗὟ [0 ἈΓΙΏΒ, δηὰ ἀἷθ Ὀγαν ΘΙ Υ οα δα! οὗ 
{Π6 αν οὗ {ΠΠ5Ὶ} 10 ἢ 6 ΓΒ, 8ηα τηδὰθ ἃ στοῦ ὈΡΓΟΔΣΓ ἴῃ ἴΠ6 Ρ]866, δπα ΟὨΪΥ τ ἢ αἰ - 
βου! τοῦτα Ὀσουρῆν Ὀδοῖς Ὀγ 1ΓΠ6 τονθγθηᾷ ἴ δῃα {Π6 δρϑὰ ἰο δίκα {Π6ὶγ βίδι οι αὖ [89 

24 88π|6 866 Οὗ ργᾶγθσ. Απά [86 τυ] ἀθ Καρί οἢ ργαγίηρ ἀυτίηρ ὑἢ 8 ὕπ6 ἃ8 ρΓθ- 
2ὅ νἱουβὶῦ. Βυΐ [Π6 6]άθγβ, γῇο ὑγθγθ δρουΐ (16 Κίηρ;, Βίγουβ ἴῃ ὙΑΡΙΟῸΒ ΑΥ8 [0 αἰνοτί 
20 ἷ8 ἔγϑηζίϑα πηϊηὰᾶ ἔγομι [116 ρ]δῃ ἡ ϊοῖ μ6 ὨδΔα Τοτιηθά. Βυΐ ἢ6 ΓΟ] ΒΒ }Υ Ρυΐ 4]]} 

8 ΜΑΟΟΑΒΕΈΕΞ. 

16 

17 
18 

Ἀ8146 ἀπὰ γγὰβ 8ΙΓΘΔΑῪ βϑύϊϊηρ οαΐ ἰὼ Θοὔλθ Ρ, ΔΡΡΑΓΘΠΓΥ͂ ὕο ΟΔΥΤῪ ουὐ ἰπδὺ ψν μ]οἢ 
21 Ὠ6 ἢδΔ4 Ὀθῖογθ βροόκθϑη. Αμὰ ἤθη, πον, ἔΠο86 γῇ ΟΓΘ αρουΐ Πὶπὶ Βι  ([ι18, (Π6 Ὺ 

ὅϑνθ {ΠδιΏβα ν 68 ̓ οροῦμον ἢ ΟΌΡ ΡΘΟρΪΘ, [0 ΟἈ]]πρ ρου Η πὶ Μ᾿ ἢΟ ἢδ8 811 ῬΟΥ͂ΣΘΓ,. 
ἴο αἰὰ ἴῃ [6 ργϑβθηϊ αἰ βίγθϑβ, Δῃα ποῖ (0 ὀνϑῦοοὶκ [Π 18 Δ. 0}7]688 δπα 'πβοϊθηῦ θα ᾶν-- 

28 ἰΟΡ. 
29 83)ὴ ἰπάθβου 04.016 ΠΟΙΒ6 8ΓΟ86. 

Απὰά 80 οοῃίπυοιιβ δη4 νοι θηηθηΐ γγα8 [ἢ 6 ΟΓῪ οὗ (Π6 6861 }0164 ΟΓΟΥΤαΒ, ἰἢδί 
Εογ, 88. 1Ὁ βϑϑιῃϑθά, ἢοὺ [6 ᾿πθῃ ΟὨΪΥ, ὑὰΐ (86 νΘΕῪ 

γγ8}}8. δῃηὰ ὑΠ6 ὙὙΠ0160 ἤοογ οὔθ ουΐ, βίηοθ {ΠΟΥ 81], ἰῃ ἔδοί, ργϑίθγγθα ἀϑα (θη, 
ΤΑΙΒΘΙ ὑΠ8ῃ ὑΠπδὺ (Π6 ρ]αοθ βῃου]α Ὀ6 ἀθβθογαίθα. 

1 Ἐ0ὺγ τερατεύεσθαι, 19. 62. 64. 98. ΑἸά. βγγ. παγτοὸ πράττεσθαι. 8066 Οὐηϊ. 
3 Ἐτὶ σκοπὸ δάορίδ πάσαις [ὉΓΣ ἁγίαις, ἴτοιι 11]. 28. 44. δδ. 14. ΑἸά. 
8 Τῇ ἐνεστώσῃ ἀνάγκῃ; 111. 19. 28. δ. 62. 64. 98., τοῖς ἐνεστῶσιν. ΟἿ. γος. 27. 
4 Τεχί. τές., ἄδηλον τιθέμενοι, Ὀιτπ Ετὶ ἐδεσ!ο 210] οὐσα Οο., ἄδηλόν τι θέμενοι. 

8 Ἰόμας, 111. 28. 4]., ἴοξ κεφαλάς οὗ 186 ἐέΖε. γες. 
6 τ σεοῦο τϑοοίγοθ σνλλεγέντων ἴτοτι 11. 23. 44. δδ. 14. ὅο., ἴον συλλεγομένων οὗ [0 δοζηζηοι ἰοχὲ. Οτίσαμ, οἢ 

86 οὐἑδξ πδηά, βδὺϑἰὲ ἰδ δ οοσγϑοξίοι αὐ δίηςς ἔχοῦλ ἔδ6 ἀποὺ ἐμδὲὶ ἰδ ὑσγοϑαρὺ ττ86 Ὠοῦὺ Ὁάογξρίοοὰ. Τὴ ΌΣΟΙ Ὑτ8 8 
ΘΟ Δ} ἱποτοδδίης. 
1 Οοάά. 19. δδ. 62. θ4. 98. ΑἸὰ., ““ ῥτίοεί5.᾽» 

ΟΠΑΡΊΈΒΕ ]. 

ες. 1. ῬΒΠοραῖορ. ΤΗΐδ ἰ8 ῬιοΙοαΥ ΙΥ΄., ὉΠ6 
ΒΌΘΟΟΒΒΟΣ οὗ ΕἸποΓρθίθ8. --- Κ΄ ΤΟΣΩ ἴλοδ0 ΤΟ ΟΘΙΩΘ 
ῬΒωοκ. ὙΤθϑθ ΨΟΙΟ ἔπριονοθ, δὰ ἴὉ 18 ᾿ἰκοὶγ, 
Ἐκπγριίδη οἰδοία δ. -- Πα δἰδῖοσ Ασβίπού. ὅδ᾽06 
ὙὙ88 150 15 τ [6, δηὰ ὕδδγθ ἀἸ Π ΘΟ ΥΘ ἢ ὨΔΠ168 ἴῃ ἢἰ8-' 
ἴοτΥ. Βυ Ῥοϊ γυῖα (ν. 88, 8; χν. 25, 2) 8Π6 18. οΔ]1 68 
ΔΒ ὮΘΤΟ, 8πἃ 50, ἴοο, ου ἴπ οποία βίοῃθ; ὈΥ͂ 
1νν (χχχνυί!. 4), ΟἸεοραῖτα ; ὉΥ “ πιϑιπ (χχχ. 1, 
7), Ειισναϊΐοο. 88:0 ννὰ8 δ ὈΘΘαΌΘΗΌΥ μα [ὁ ἀοδἢ 
δῖ ἴΠ6 ἱπβιυϊραίξίου οὗ 6. Βυκθαηὰ δηα ὨῚΒ τοΐη]δ- 
1608. --- Ἑξώρμησε οσοηἰδὶῃβ ἴΠ6 τόν ἰά688 οὗ ὈγΘΑΚ- 
ἰἱῃρ σα ρ δηά πῃδγοδίηρ. -- Ῥασί δροιῦ Βδρμΐδ. 
Τοῖ5 ἱπιρυτίδηϊ μ]Δ66, οὐ ἴδ οοδδὺ οὗ [Π6 Μοάϊ(οῖ- 
ΤΑῃθδη, ΒΟ (ἢ οὗ (Σ4Ζα, δηα αὐοιυξ τη ἀἸΥΑΥ ὈΘύνγΘΘῺ 
τπδῖ υΪΐδος δὰ ΕΠ ΪΠΟΟΟ]ΓΆ, ἰα Τῃοη οηοα ΟὨ ΟΠ6 
οὗ τ86 ἰϊπιογίςαὶ τΔ0]ο5 οὗὐ Εδαγῃδάάοῃ. ΟὟ. 
Τταπδαοίίοχδ, ἵν. 85. ΤῊ Ρ]8ὸθ659 δῦους Ἀδρίνὶδ, 86 
κίντοη ὈΥ ῬΟΙΥ 8, ἀσὸ Τγτο, δαϊδιςοΐα, ῬιοΙθηναίβ, 
ΑὈἱα, ἀδάδγα, δου ΠΟΡΟ]ΙΒ, οἷς. --- δα ϑῃησασαρϑά. 
ΤΌΘ σϑριοϑοῃιδίζοη δϑθοπδ ἴὸ ΡῈ ἐμδὶ ΑἸ οο 5 

δα ΑἸγοααν ὈΘΟὴ ἴῃ {Π||8 υἶδοθ ἔοσ ἃ ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΒΌ]6 
ρϑτοά, ναὶ δοοοταϊηρ ἴο ῬοΟΪν υἷα 8 (ν. 80), π6 ἴνο 
διτηΐθθ αγγὶνοα δῇ ἀθουξ [Π6 88πὴ8 {ΠΠ|6. 

γον. 2. Τμοοάδοῖαδ. Ἦοσ ν88 ὉΥ Ὀἰγι ἢ δὴ 2Ετω- 
᾿δῃ δηά δὰ εἰϊοῦ οοιππιδηὴ οὗ ὕΠ6 ἔργρυΐδι ἔογοθς 
ἴῃ ϑγγίβ. Ηες [αι αἵ οηθ {ἴπι6 Ὀδ6ἢ 4118 βυσοθαβέαὶ 
ἷῃ ᾿ἷβ. Ορεγαίζυιβ αὐαίηβο ΑἸθοσμ 8. 111. (ΠΟΙ γὺ., 
Υ. 40, 45, 61), δι Βα ὈΒΘα ΘΟ ὈΘοδπιΘ αἰαῖ ξοοϊοα 
δηα ἀοϑογίθαὰ ἴο ἢπὰ, σΑΥΥΥ Πρ ΟΥ̓ΟΥ πὶ ἢϊπὶ [ἢ6 
ἱπηροτίδηϊ οἰὈ᾽68 οὗ [ΓΟ] 6 πιδῖ5 πὰ ΤΎ Το ὉΠ ΤΩ ΒΗΥ͂ 
Βίογθ, δῃὰ ἔογῦν βῃϊρ8 οὗ γᾶν. --- Τ)6 υἱοῦ. Τὴ 
ΔΙΌΟ]6 ΠΘΙῸ ταὶς ἱπάϊσαῖα βοὴ ἀοδηΐζθ ῥ]οῦ οὗ 
μι ἢ 6 δῃου ἃ Κηον πιοῖὸ ἢ τὸ δα [Π δὶ ρογ- 
υἴοη οὗ ἴθ ψοΥκ τ ἢ Β66 59 ὕο ἤδνθ Ὀδθη ]Ἰοϑὲ 
ἔτοτῃη ἴπ6 Ὀαρίπηΐηρ. [τ πιΐρῃῦ, πονγονον, τοίου ἴο 
[Π6 ἐπ ρ] θὰ ρίδη οὗ ῬὨΙ]ορδίον ἴο ἀθέθαϊ Δ οο 5 
αἴ ΒΩΥ χορ δηα ὈΥ̓͂ ΔΗΥ͂ Ι68Π8. ὅ.66 ΥΘΓ. 6. --α 
ΤῺΟ Ὀσανϑαῖ. Ασςοογάϊηρ ἴοὸ ῬοΟΪν ὈΪαΒ ΟὨΪΥ {Ὁνο. --- 
Διεκομίσθη. Οἵ. 2 Μδος. ἰν. δ; ἰχ, 29, πὰ [89 
Ριοθοιῦ ὈοοΚ δι 11}, 30. 
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Μὸν. 8. ΤΤΠο δοοοιηῖ πῃ ῬΟΙΥΐ.8 (Υ. 81) ἰ5 
ΑΙ εγοηῦ ἔγοτη ἴ06 ργοϑθξ 916 πὰ ἴῃ ΒΟ0ΠῚ6 ΓΘ- 
ΒῃΘοΙΒ ΘΟΠΙΣΔΟΪΟΙΟΥΥ ἰοὸ ἰδ. ΤῊΣ ΤΟΥΠΙΘΥ τοῦδ τῃ δῖ 
Τηθοάούυδ Κἰ]]οὰ τ[ῃ6 γογαΐ ρἧἢφψεϊεΐαπ, Απάγεαϑ, --- 
ΌὈΥ ὯῸ Τηθδη8 8 ΟὐὔΒΟΌΣΘ ΡῬΘΙΒΟΙ, --- δά πομπαοα 
ἴνγο ΟἴΠΘΓΒ. 

εν. 4. Ῥοϊγ 5, 4180, τήθης οηΒ ἴἢ6 ἔδοῖ [Παΐ 
ἴΠ6 ἐογίυθβ οἵ ψαῦ ἢγεὶ ἔδνοσοὰ Ἀπ οοῆι8 δηὰ 
δίζοσ σὰ 8 ΡΙΟΪ ΤΩ, Ὀυῦ 18 ΑἸ] σοπο ΓΗ Πρ [ΠΘ56 
ΠῚ οὗ Ατβί ποῦ ἀυσὶηρ ἴἢ6 ὈαΓ]6. [Ὁ 18 Ῥτγοῦ- 
ΔΌΪΥ δὴ δχαψρογαίίοη οἢ ἴΠ6 ρασί οὗ ΟἿΤ δΌΪΠΟΣ, 
Ὀαδοά οἡ 6 ἰδεῖ τῃδὺ ργευΐοιιδ ἰο (ἦε δαί ΑΥβὶηοῦ 
Ὁηϊϊοα 1 ΠΟΙ Ὠαδυπα ἴῃ τηδκὶηρ 8 ΔΡΡΘᾺΔ] ἴο 
ἴπ6 εοἰάΐοσβ. (( . Ροϊγῦ., ν. 83, 8.) ΤΈΘ ῥγογηΐββ 
ὙΙΘΝ 8ῃ6 18 ΠΕΙῸ Βα! ἃ ἴο ἢδύθ μίνϑῃ, 8306 Ἄοοιυ]ὰ 
ΠΟΙ Πᾶνα ὈΘΘῺ ἴῃ οἰστοππη)δίδηοθβ ἴο ἔ0}Η1}1. ΤΠο 
ΔΙΙΩΥ οὗ Ῥιο]θτην ςοηδίαῖθα οὗ 70,000 ξοοϊμηθη δηά 
5.000 ποτβθηθῃ. (ο]γὃ. ν. 79, 2). 1ξ τη ἘργρΡ- 
εἶδ τηΐηδ ἰΒ τηοϑηΐ [18 ν8]}6 Ὑ48 δου 6408] ἴὸ 
εἰμηῦ οὔποθδ οὗ ρο]ὰ. --- ΤῺ ἕανοσ οὔ Απθοσμτ. 
ῬιΟΙΘΥ Β ̓6 ἐν τὴρ 88, ἴθ ἔδοῖ, αἱ σβὺ ΘΠΕγΟὶν 
Ῥυῦ ἴο δίρῃξς, δηὰ τὉ0ὴ6 ἱπεχρογίθποθα ΑἸΠΟοἤ ΕΑ, 
ΠΟῪ ἴοο σοηβαθσῃῦ οὗ πα] δίιοοθϑβ, αἸὰ ποῖ πι86 βυι - 
δεῖϊουῦ σαπίοη. . 

Ψογ. ὅ. Χειρονομίας ἴΐ πιρδΔηβ ἢγδβῦ α πιουΐπῷ οὗ 
ἐλὲ λαπαε ἀοοογαάϊπρ ἴο ταί, 88 ἴῃ σοι ου]ατίοη, μὲ 
Πεσο, ΘΥἹ ἀθηθγ, λαπά 0 ᾿απά ἐποοιιπίεγ, ὍΠ6 τϑαᾶ- 
ἴῃρ οὗ 19. 62. 98., χειρῶν νομαῖς, [ποι ἢ ον άθηΠγ 
8 σοΤΓΘΟΪΟΙ, ἷἱΒ αρὶ. Οὗ 2 Μβοο. ν. 14. 

γεσ. 7. Ῥοϊγθίπα ὈΪ]απιθβ τ ΒοΚΊΘΏΘΑΒ οὗ [86 
ῬΘΟΡ]Θ ἱῃ ἔμ ὑχβηβέθγεῖπρ, (Δ ΠΛΟΪΥ ὑπ ῖν 4Δ|16 ἴθ ο8 
ἴο ἣν Οη6 ὝΠΟ Πδρροηῃθα ἴᾳ ὃ6 1 ῬΡΟΟΓ, (ν. 8, 
11. 

γεσ. 8. Τὸ νου]ὰ δβοοῖὴ ἴῃαὺ Ῥιοϊετῃν ᾿δὰ Ῥτγο- 
Υἱοῦ π8α 186 τ ΐβἢι ἴὸ υἱεὶῦ Φογαβαίθπι. 

γεν. 9. Καὶ τῶν ἑξῆς τι τῷ τόπῳ ποιήσας. ΤὮΘ 
τηθδηΐηρ οὗ ἑξῆς 8 δὴ δάνϑγῃ ἰβ, οπα αὔἴεγ αποίδετ, 
ἵπ ογάεγσ. Ἑοϊϊοννεὰ ὈΥ τινι ᾿ῦ ΠιΘ8Π8 διιϊαῤίο ἰο. ἵ 
ἦνθ Δθον6 ἴΠ6 ΓΕ ΠἀΟΥΊῺ δἀορίοά, ἰπ ἴΠ6 πηδίπ, ὮΥ͂ 
τἶτηηι, ὅσο 012, δὰ 881. ϑοο1]2: “ Απα αἱὰ 

τυλαὶ οἰλετγιυΐδο ψεί ισαβ ἀρρτοργίαίε ἰο ἰλε ρίαςσο.᾽" 
ΤΟΥ ἰΒ, ΠΟΥ ΟΥΟΥ, ῃ0 ῬΝοσὰ ἴῃ 06 οΥρὶμδ] ἴο ὃὈς 
Κγαπβί δία ὈΥ οἰλοτγισίδε γνοὶ. Οσωτοιυβ ἔγοσῃ σομἾθο- 
ἴατο ψου]ὰ ΓΟΠὰΘΣ : “ ἬΕΙ )εεϊἰδεοὶ φα, φιία ἱρδὶ ἵπ 
{{|0 ἰοσο ἤασότα 7ὰ8 ἐταὶ --- φιιαπι ἰδειπι νεποταίιδ δεϑεί 
ἐπ διιδα αἰὶ σεπίτμηι,᾽"᾽ τοδαϊηρ ὧν ἔξεστι Ἰπδίοδα οὗ 
τῶν ἑξῆς τι Οοά. 64., ἢ ΑἸά., οὔἶοτβ ὧν ἔξεστι 
τί. 1 ἰ8 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΆΣΥ ὕ0 ΒΙΊΡΡΟΒΟ {πὲ 1Π6 Κίη 
ΨᾺΒ ὨΪΤΏ86 7 Ὀγοδοηΐ αὖ ὍΠ6 βδοσιῆοοβ. Ὦ δὶ ἴο]- 
ἼΟΥΒ Β6ΘΠῚΒ ἴο ἱΡΙΥ ὑΠδῦὺ ΠΘ τγ85 ποῖ. 

νον. 10. Οοποοίνθα [26 ῬύΓ,ΡΟΒβο, ἐνεθυμήθη 
,βονλεύσασθαι. ΤΑίοΓΑΙΪΥ, 7ὲ σάπια ἱπίο ἀϊΐδ πιϊπα ἴ0 
ίαζε ἰλὲ τεεοἰμιἴοπ. ΔΝ: “ Παμα μτοοιΐ αδοταί 
απίπιιιδ α σοηδιί το (ἰοπιρίμι, ἱπίταπαϊ)." ΤὨο “ Ηο]γ 
Οὐ ΗΟ]168.᾿" 18. τηοδῃξ. 

Ἅογ. 11. ΟἿοθ ἰπ ἴ86 Ὑϑδῦ, ἑ. 6., 056 ἀΔΥ ἴη 
[Ππ0 γοαστ. Ηδθ ν δὲ οὈ]ροὰ ἴο ρὸ ἴῃ τηοῦα {{Ἰ’8ῃ 
ΟΠς6 ἴῃ ὑΠο ἀἰβοῦαῦρο οὗ ἷβ ἀυτῖθα, Οἱ, 1,6ν. χνὶ]. 
12-10. 

γος. 18, Μδῖσι ὕθιωρ]ϑθ, κᾶν τέμενος, ῬτΟΡΟΥΪΥ, 
ὅπῸ 1016 161}0]6, ἱ. 6.,) (86 ἴθ 010 88 ἃ Ὑ 8016, 88 

ΤΟΡΤΟϑθη θα Ὁν ΟἸΟΙ σουγίδ 88 γν8}}] 886 8 ἴθ ΟΡ 
ΒΕ τῖπο. Τῆὸ ραγροτῖ οὗ τ1η6 ᾳαδοίίοη 15, ἂν μαδά 
Πα ποὶ ὕθθι ἰπάοτγοα ὃν ἴἤοβ ργοϑοηῦ ἔγοπι οὐη- 
ἐπ ἱπίο ἰδ ἱεπιρίε αἱ αἰΐ, ̓ ξ ')0 γεσϑτὸ ποῦ ἴο ὃ6 Δ᾽] ονσοὰ 
ἴο 90 ἵπίο εὐετν Ῥατί 07 τ. ΤὨΐδ σοπάθυϊτρ ϑεοπιδ 
ἴο ὯΒ ἴο δρτοο Ὀδδῦ ὙΠῊ [86 οοπίοχῖ, Βυῖ τὶ που]ὰ 
6 ΡΟΒΒΙΌ]6, τί ἢ ἸΏΔΗΥ σοΟπηπιοιίδίογϑβ, ἰο [ἈΚ6 πᾶν 
τέμενος ἴῃ ἴΠ0 56186 οἵ “" 41 ἴοπι}}65,᾽) ἃ. 6., ΒοδῖΒοΣ 
[ΕΤΏΡΙΘΒ. 

ΕΓ. 14. ΠῚ οὗ Βίτη ἴο Ὀοδεῦ οὔ 88. Τ16 οοϊη- 
ΤΏΟΣ ἰδχὺ ἰ8 κακῶς αὐτὸ τοῦτο τερατεύεσθαι.ι ὙΠΕΙΘ 
ΔΓΘ ΙΏΆΠΥ Δ] ΓΟΓΔΌΪΟΏΒ πὰ τἀ ΘΓ ρθ Βυρ οκίοα. 
δΟΠΙΘυΒη: “18 Βεὰ τἈΚ6η Ρἶδοθ ᾿ΠΡΓΟΡΕΓΪΥ͂ 
Δα ΘΟΠΊΓΑΣΥ ἴο γοοοὶνοα οπδίοπι." ((Ο. γϑδάϊηρ ἰὼ 
Τεσί. Νοίεκ.) Οτὶπιπιβ βυρροβιίου ἰὸ τοδὰ αὐτόν ἔογ 
αὐτό ἰΒ ἰοαϑὺ οὐ)οοί Ομ. Ὁ16θ.0 ΤΠ6 πποδπίϊηρ που]ὰ 
θη ὃ6 ὑδμαῦ Ὁ νγὰβ ποῖ {Π6 τίρῃς ΦΒϊην ἕο τι, 
ΠΟ δά ὕὈδοη 8] ονγθὰ {8 ρτνη]θσθ, ἐποῦΡ 8 
Βοδίμοι, ἴο τῇβκθ ἰζ (16 ρτουπὰ οὗ ἀσπιαπάϊηρ 
οἴου, δπὰ ὑπ μοθγά-οὗ σοῃςοββίοηβ. 

εν. 16.5. ατοαίθαῦ αοἅ. Α Ττόῦγὺ ἔτεοαποηξ 
ορίτποὺ οὗ Φεοθονδὴ ἴῃ ὉΠ6 μγεβοῦ ὈοοκΚ. (Οἱ. 1.9; 
ἢΠ. 11; ἰν. 17; ν᾿ 25; νι. 32; διὰ 23 Μδος. 1). 
36. 

νεοσ. 17. σοογίαϊῃ οὗἁὨ ἴμ9 ἔβα οὗὁ ἐμδὶ 
ΒΊΟΣ δα (δκθ 0]δοῦ, ἄδηλόν τι θέμενοι τὸ γι- 
νόμενον. ἼΠΟΥ ἯΤΟ πὰ ἀουῦξδ τπδὲ ῦο {Βίπκ οὐ το 
ἀο ὑμᾶσ 1Π6 ΟἸΓΟΙ ΒΔ ΠΟΘΒ. 

ψοσ. 18. ΤΠ θάλαμος ν͵ἃ8 ἃ τοομῖ ἷῃ ἐδ Ὀδοῖς 
ραγτί οὔ {π6 ἤοιιδ6, δΡΘΟΙΆΙΙΥ ἀθδίποα ἴοσ (89 
πη ΠΟΥ 8π4} ἀδιιρῃοσθ. Οἱ. 2 Μβος, 111. 19, το ΓΘ 
ἃ, δ᾽ ΠῚ ΔΙ Β06 6 ἰ5 ἀεδβογ δε. --- ΤῈ 186 οὗ 88 
ΟΓα τεκοῦσα ἴοΥ ΤΩΟΙΠΟΓ 18 ροσίϊς. 

γον. 19. ΠροσαρτίωΘ. Τὸ πογὰ ἀρτίως, 85 8 
Δάνοσῦ -- (1) ρεγγροίίῳ, (2) 7ιδ5ι, πειοίῳψ, ἰΒ ὮδΓΘ 
ΒῖΣΘΠρΙΠποηοα ὈΥ̓ ἴπ6 γγδροβιιίου. Τὴ ποτὰ πὰ 
[18 ἔογπι ἴβ ὉΠΟΟΙΏ ΠΟΙ, δ8ηἃ ἰ8 βαϊὰ Ὀγ ατίσωτα ἴο 
ΟΟΟΌΥ ΟὨΪ ποτα. Οἀτοίιβ που]ὰ ρίνθ ἴο ἐσταλ- 
μέναι [8 δ6η86 οὗ οἰοίλεά, πιοᾶο ὑεδίεπι (περίϊαίεμι) 
ἱπάμία. Βυῦ τηοβὶ σοι θηζϑίοῦα ἴο01]]1ὸν αδδὺ ἴῃ 
εἰνῖὶηρ ἴὸ Πενὸ [26 τπηοϑηΐης οὗ ιολάγαιση, δεοίιαδά, 
ν οἢ πιδαηΐηρ 8. 6180 Μ6}} δϑίδ ἰδμῃθὰ. (ΙΕ. 
ΘΠ ΒΟΥ 5 7,2 τ., αἰ5ο, δίδριι., Τλεξαιι., 8. υ. 

γεν. 91. ὙΠῸ ππδη! ο]μθ88 οὗ [ἢ 6 ῬΥΑΥ͂ΟΣ [58 
ἔρρεε: [0 ἴῃς ΡεΥβο8 οἴξθηηρ ἰδ. 

6Γ. 38. Τραχύτης -- τοιισλπεδ8, υπσυεηπέβ8. ΤΉ 5 
ΒΟΏΒ6, ὨΟΎΘΥΟΥ, 18 ὮΟΙΘ οὶ διτηρ. ὙΠῸ δά]οεῖνα 
τραχύς ΤἸΩΟΒ8ΠΒ 80 "οἷά, ἀποτῳ, αἀμὰ ἔγοτῃ (ἢϊ8 τῃ6 
ἰάθ8 οὗ πῴγοαν ἷἰ8β Θϑϑγ ἀοτνοὰ. Οἵ, Ηοροσ, 7|ι., 
ἴϊ. 95, τετρήχει, δηιὰ νἱ}]. 846, τετρηχυῖα. 

γον. 28. ᾿Αγέρωχον. ῬΤΟΌΔΟΙΥ ἀετίνεα ἔτοπι 
γέρας διὰ ἔχων, ἱ. 6., ΞΞ- γεράοχος ΜῈ α ἰηιΘηδίνο. 
Ιη πὸ ἰαύον τοῖς, δβρϑοὶδ!ν αἴίονῦ Ῥοϊν θυ, ἰδ 
Ἧ88 υδβοὰ ἴῃ ἃ υδὰ θ6Ώδ6, ἴον ᾿γίάς, ἱπδβοίεησε. 
ον. 37. Τοῖς παροῦσιν. ὅϑοῃθ που]ὰ 

Ἰαῖθ ΟΥ̓ ἐλοῦο αδδετηδίιοα, Ὀαΐ ἷξ 18 δὴ Οχρτγοδείοα 
Τουμπα ααΐτο ἔγοαθθπον πῃ [86 οἰδδδίοθ ἴῃ ὈὮ6 ΒΕΣ86 
οὗ ἐλε ρῥγεβοπὲ τιαΐίδγδ, εηοῦφεπον, πεεὰ, ὅθε Ηοτοὰ., 
.. 10; νἱ. 100; Χοη., “4{παδ., 1. 3,3. ΟΕ 1666]] 
δηὰ ϑοοῖι δ 7.6ζ., απάογ πάρειμε. 

ΟἜΑΡΤΕΕΞ 11. 

1 ΤῊΕΝ [Π6 πἰρὰ ργῖθὺ ϑίπιοπ ον ηρ ἷβ ΚΏΘΘ8. ΟΥ̓́ΘΣ δρσαϊηϑύ (8.6 ΒΒΠΟΙΌΔΙΥ, δπᾶ 
ΟΔΙ Π}]γ Βργθδάϊησ οαὖ ἢ18 πδηά8, υὐἱογοα (Π6 10] Οἱ ηρ᾽ ΡΓΆΥΘΣῚ : 

2 Ο Τωοτά, 1οτὰ, Κίηρ οὗ {π6 ἤϑᾶνθῃβ, ἀπά Πα] οὗ [1:6 Ὑγ 016 ογθδίϊοῃ, ΒΟΙΥ͂ διβοῃρ, 
[86 ΒΟΙ͂Υ, 8016 Οὐονθύμοσ, δἰτηϊρ ἴγ, ρῖνθ ΘΆΓ ἴο ἊΒ ὙΠῸ ΔΓΘ ΟΡ ΓΘββϑᾶ Ὦγ 8 πὶἰοκοὰ 

8 δπὰ ρῥγοΐϑῃβ 8, ριυδα ἃρ ἩΣ Ὀο]άπ688 πᾶ βιγθηρίῃ. ΕΣ ἰδοῦ αἱάᾶδι ογθδῖδ 8}} 
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ΓΠπϊησβ δηα τὶ {πῸ Τοτὰ οὗ 186 ππΐίνϑγβθ, ἃ γἱρη θοῦ ΤΌ ]ΘΣ, δηα Ἰυάροϑὺ {π086 γῆ 0 
4 ἀο δινγ(δίηρ' ἴῃ ῥγ4θ δπὰ ἱπβοίΐθβῃςθ. Τθου ἀἰαδβὺ ἀΘβίγου ἴῃ ΤΟΎΤΟΥ (1268 {π086 γῇ 0 

αἸὰ ἱπιχυϊίγ, διηοηρ ἡγοτὰ ὙγΘΓΘ 4150 ρσίδηϊδ, γη0 ἰγαβίθα ἴῃ {πο ὶν βύγθηρτ δηα ὈΟ]- 
ὅδ᾽ πιϑβ8, Ὀυϊηρίηρ ἀροὴ {πὰ ἃ ΠΙΘΑΒΌΓΘΙ688 ἤοοα. Τπου αϊαβὺ γα ἀρ τὶ ἢγθ δηὰ 

Ὀγἰπηϑίοπθ ὑἢ6 ϑοαοιλῦθβ, γῆο Ὀγϑοῦ θα ᾿ῃβοίθμοθ δηα Ὀθοδπηθ ποίοτϊουβ ὑπγουρἢ 
6 τμοῖν ἰμἸαυ 168, πα Κίηρ {Π6 πὶ 8ὴ ΘΧΆΠΊΡ]Θ ἰ0 δυο σϑηθγαίοηβ. Ὑμου ἀϊάδύ (65. 

[π6 ἀδοἤδηςο οὗ ῬΠΑτγδοΐ, Θηβίαυοῦ οὗ ΓΠΥ Ρ6ΟΡ]6 86 ΠΟΙῪ [βγδ8], υχὶἢ τηδη }}0]48 δηᾶ 
7 τυπηοσοὺβ ρα ΒΗ Ππηοπΐ8, ἃπα οδυβοα [ΠΥ στοδὺ τλϊσῃύ ἰο Ὀ6 τοοορσηΖοᾶ. Απαᾶ μου 

ΤΟ]]οαβὺ Π6 ἀδρίῃβ οὗ ὑΠ6 868 οὐϑῦ ἢΐπι, ἃ8 ἢ8 ρυγβυθα νγ ἢ ΘΠ γΙοίβ δηα τ 1 8 τηὰ]- 
Εἰυθ οὗ ἔσοορβ, Ὀυῦ οαγγθαβί βδίθ] Υ ΟΥ̓ΘΓ (Π086 σοὺ ρμυΐ {παν ἰγυβί ἴῃ 866, [86 

8 ΤΙιοογὰ οὗ (ἢ6 γγ8ο]θ ογθαίΐοῃ. ΑἈπᾶ ἱμϑυ, βανίηρ βθθὴ ἱορϑίθμον {π6 σσοσκβ οὗ {πῖη6 
9 Βιεπάβ, ργαϊβαὰ ἴῃθ6, [86 ΑἸπιίρῃίγυ. Τῆσου, Ο Κίηρ, γῆο ογθαὐίθαβυ (μ6 1ΠΠ᾿παϊίϑ 0 ]6 
Δα π]ΘΑΘΌΓΘ]688 Θϑγίι, αἰἄθι σῃοοβθ ουὐ ὑΠ18 ΟΥ̓ δηα αἰαβύ μΆ]Π1ονν 5 018 Ρ]Δο6 ἴο ΤΠ γΥ 
ΠΆΠ16, [Πο Ὑη0 Παϑὺ πϑϑα οὗ ποίῃϊηρ, δῃα αἰάβϑῦὺ Θχοθθαϊηρν ρ]ου ν ἰὉ ὈΥ γοπαθγα] 

10 πιδηϊϑδίδίίοηβ, μανὶπρ' οι 64 ἰΐ ἰο {Π|0 ΠΟΠΟΡ οὗ ΠΥ στϑαῦ δῃηὰ ρ]ογίουβϑ πδῖμθ. Απὰ 
ἴδοὺ ἀϊάδὲ ἱπαθρα ὅ ῥτγοιαΐβο, οαὐ οὗ Ιονϑ ἴο {π6 ἢοιββ οὗ [8Βγ86], [πδ΄ 5ῃοι α γγ6 [4]] 
ΔΓΆΥ, δηἀ αἰδίΓ6 88 ΘΟ 6 ΠΡΟῺ Ὁ8, ἃπα γγὸ Βῃοι ἃ ΘΟΠ16 [0 [18 ρΡ'δοθ δῃὰ ῥγϑυ, ἴῃοὰ 

11, 12 πνουϊάσβι Πα ΟἿΓ ῥΓΆΥ γ. Απᾶ, νοῦν, ὑποὺ γί [410π|π| ἀπα ἵταθ. Απᾶ βῖποθ 
ποὺ Παϑὶ οἴΐθη διἀθὰ οὐγ ἔδίμοσβ ἤθη μαγὰ ργαββθα ἴῃ ὑπ" ἰστνὺ οϑίδίθ, δῃα ἀ6- 

18 Ἰἱνογοα ἰβϑη ουἱ οὗ δτοδῦ ἀδηρογβ, ἢ Ὀ6ΠΟ]α πον, σ εν, ΠΟ] Κη, (ῃδὺ γγν6 ΠΡΟ σῇ 
ΟἿΤ ἸΩΔΩΥ ΔΠα στοϑὺ β'ῃ8 8.6. ὈΟΓΩΘ ἄονῃ, ἀπ ταδᾶθ βιι ]θοὶ (0 ΟἿΣ ΘΠΘμΊΐ68, απὰ 

14 μανϑ σίνϑη οὔ ἰπ θα πθθθ. Αμπα ἴῃ οὐσ ἴ4]]6ὴ βἰαίθ, {Π|8 Ὀο]αὰ δῃα ργοΐϑηθ στηδη 
ΒΘ0Θ 8 [0 ἀο ἰπβυ]ῦ (ο {πὶ8 ΠΟΙΥ Ρ]866, Θοῃβθογαϊθα οἡ δῦ ἴο (ἢν ρ]ΟΓΙΟ.Β ὨϑιηΘ. 

16 ΤῊΥ ἀνθ] σ-Ὀ]Δ66, ἱπα 664, (Π6 ἤδανθη οὗ ἤδθανβηβ, 18 ἱδρρσΟ ἢ Δ016 ἴο θη. Βιΐ 
16 κβἴποθ 1 ρ]Θαβϑα (π66 ὅ (ο Ὀ6 ρ᾽ογβεα διθοηρ (ΠΥ ΡΘορὶθ ἴβγδθὶ, δῃ ὑποὰ Παβὲ βδῃοί- 
17 Β6α 818 ρΙδοθ, ριπίβῃ ἃ8 ηοῦ πσουσὶ (Ὧ6 ὉΠΟΙΘΔπη688 οὗ ἴῃ 886 ρβ6Όρ]6, ΠΟΥ οἤαβι180 

8 {ΠγοΟΌΡ ΡΓοΐδηθηθεβ, ἰθδὲ {Π6 ὑγϑβογυθβθουβ Ὀοδϑῦ ἴῃ {πος Ὠϑυρ τη 688, δηα Θχὰ]ὸ 
18 ὙΠ 6}Ὁ ᾿ἰπβοϊθηὶ ἑοηρτια, δηᾶ βᾶγ. Ὗ 6 ᾶνθ Γι ρ]Θα ἀροη ὕΠ6 ΠΟΙΥ ἢοιι86, 48 ἢ 6 
19. μουβ68 οὗ 140]8 ἃγ6 ὑγϑιηρὶ δα ἀροη. ΒΙ]οῦ ουῦ Οὐτ 8[η8 δπᾶ 40 Δ συ Ὑ]Γἢ οὖν οὔἕθηβεβ, 
20 διά 8ῃμονν ἔογί ὑμγ σοπηραββίοι δὲ {18 ἔἶταθ. [μού {ΠΥ τηθγοΐθϑ αὐ] Κ]Ὺ ονθγίακθ 8, 

δη4 ρυΐ ρῥΓΑ186 ἰη {86 τηουἢ οὗ (Πο0866 οαδϑὺ ἀοῃ δῃα αἰβοουγαρσθά, σΊν!ηρ᾽ 8 ρθᾶςθ. 
21 ΤΜΒοη Οοά, ψὴ0 Β6ϑἢ 4}1 (πΐηρθ, δῃᾷὰ 18 [ιο  θϑὲ δρονθ 41] [8 (86 Βοῖὶν, μβαγὰ (ῃ9 

ΡΓΑΥΘΓ ΤΑῚ γγ88 ΔΟΟΟΓαΐηρ' ἰο {86 1ᾶνν, δΔηα Βοουγροα Ὠΐτα γ 80 τ 88 ΘΥΘΘΙΥ ἀρ] 64 
22 σι ρῥγ46 δπα θο]άπ688, βδμβακίησ ἷτα ἴο 8η4 το 88 ἃ γεϑα 18 βῆδϑη ὈΥ [86 ἰνϊηά, 50 

{μαὺ ἢΘ ΙΔΥ̓ τηοίο]688 Ὡροη [Π6 ἤοογ, δηα, Ὀ6581468, ρΑ ΓΙ γ ΖΘ 1η ἢ ΐ8 ᾿ἰπι 08, δῃα ἀη- 
28 8016 ἴο υἱίξδ ἃ δουπᾷ, Ὀοίηρ ονδθγίβκθη ὈΥ͂ ἃ υϑὲ γϑυῦ θα οη. ὙΥ̓ μογθίογθ ἢ18 ἔστι θη 8 

δα ἢϊ8 βοάγ-ρυδτγα,, ὈΘΠο]ἀϊπρ [Π6 δῇδγρ ομδβιϊβοιηθηῦ το δα ονθγίδκϑη ἢ]πη, 
Τρασίηρ ᾿ϑϑὺ [6 τ !ρἢῦ 4150 416, Βρϑθν τοιηονθα ἢ ΐη), Ὀϑὶηρ' ϑύγῖοκθη τ ἢ Θχοθθα- 

24 Ἰηρ ἴΘΙΤΟΥ. Βυΐ ψῇθη, ἴῃ ΟΟυΓΒ6 Οὗ {1π|6, ἢ6 αἰξον νγαγὰβ οϑῦλθ ὕ0 Ὠἰπ186}, ἢ18 ἢ! 9- 
υἰδοιηθηΐ ἴῃ ΠῸ 86 Ὀτουρλῦ τη (0 γορθηΐίϑηοθ, θὰ Ὧθ ἀθραγίθα υὐἱουίηρ ὉΠ ΘΓ 
ΔΠΓΘΔ ΘΠ] ΏΡΒ. 

2ὅὃὅ ΔΛπμᾶ δανϊηρ τοίυγποα ἰο Εργρί ἢ᾿θ ΚΓΘῪ 58.111 νγοῦβθ ἴῃ ἡ] ΟΚΘάη 688, δηα ἰΠγουρἢ 
᾿ΐ8 θοογθ-θη!]οπθα Ὀοομ ΘΟ ρδηΐοῦβ 8ηα δββοοίδίθβ γὰοὸ πα οαὺ ]ο0088 ἔγλοιῃ 8] 

20 μαΐ νγὰβ στρ, 6 νγὰβ ποῦ ΟὨΪ]Υ πο] ἴδϑ8ὺ ἴῃ ἱπηυππθ γα 16 ἀθΌδυ θυ 168, Ὀαὺ ἢΘ 4180 
γγϑηΐ 80 ἔδι ἴῃ κἷβ δυάδοὶζγ Ὁπδὶ ἢ6 βοδιθγθα 6ν}] τϑρογὶβ ἰῃ {086 Ρ]8Δ068, δ ἃ ΠΙΔΗΥ͂ 
οὗ Πἷβ ἔγϑηάβ ὙΠῸ ΘΒΡΘΟΙΔΠ1Υ τοραγαθα [Π6 ᾿εἰρ᾽Β ρΡΌΓΡΟΒΘ 8180 ὑπ 6 ῃ186]ν68 [0] ονγοά 

27 ἷβ ψ1}}}. Αμὰ ἢΪ8 ΡΌΓΡΟΒΘ γνγὰ8 (0 ἱπῆϊοῦ ἃ ρὉ]16 βύϊστηα ἀροὴ [86 οὐεισί δὴ Ὠδύϊοη. 
28 Ομ {{ ὕονγοσ ὈΥ͂ {πΠ6 ρϑίδοθ ἢθ ρ]δοθὰ ἃ ἰδ0]οι δῃαὰ ϑηρτανθα δὴ ἱῃβογιρίίοη., {Πδ0 ᾿ 

ΘΗΐΓΒΠΟΘ (0 ὑΠ6 ὶν ΟΥ̓́Τ θη ρ]0 νγὰβ ἴο ὈΘ Γοίπδοα (0 81] ἰῃο86 γῆ αἸὰ πού βδοσιῆοο ; 

1 1 ἐδο οοσιηοη ἰοχὲ ἔδογο ἰδ Τουηὰ αἴνον ἐμ ἰβ ̓ψτογὰ, τὴ» σὴν (οὐ ἐοὰ ὈΥ 74. 00.) δυναστείαν (111., δύναμιν) ἐφ᾽ αἷς 
. 8 Μοζὰδβ δῖΙῸ οὐάἀθης ! Υ ἰδυϊοϊοσίοδι, δὰ, Ὀοίης οὔλἹἐύοὰ ὮΥ 28., ἃτὸ σο οοϊοὰ ὉΥῪ Οτίμαχα, Ἐτὶ το, δηὰ 

Ἐπ τς διορίδ ἡγίασας ἴοΣ ἁγιάσας, ἴτοιῃ 111. 10. 28. δ. 62. θέ. 74, 98. 6ο. ΑἸά, 
8 γι δὴ ὅτι, 111. 28. 66. 98. μαγο διότι. ΟἹ, 2 Μίαοο. τἱ!. 87. 
4 σοσά, 111. 23. δῦ. 74., νϊτἢ σο., ὁ οΥἱϊδ.᾽» 
δ γτί σοῖο, οἱ οννίης Οτίπιπι, δἀορίβ ἐπ 9 ρασίοἶ ρ᾽ο εὐδοκήσας, ἴ0Υ εὐδόκησας οὗ (ι ἑεχέ. τέε. 

6 Ῥγίἐσρομο δάορίβ, ἰῃ ρἷδοο οὗ πρὸ πάντων οὗ [89 δοϊηγιοῦ ἰοχί, προπάτωρ ἔτοπι 111. 28. δὅ. 98. βγν., Ὀὰὺ 16 ἄοδθ ποὺ 
80 Ὑ6]1 δυὶς ἐπ οοπίοχέ, δῃά ἰοοῖκα 1ἰἶο αὶ οοσγϑοίύίοη. ΟἿ. τοὺ. 2. 

1 ΤΏο ποσὰ αὐτοῦ ταχεῖαν καί, οι αἴνοΥ σωματοφύλακες ἴῃ ἔπ δοπιηοη ἰοχέ, δτοὸ δύσί οκο οὐδ ὉΥ ἰδ ὃθδ᾽ τοσϑηῦ 

οσιεἶοα. ΤΉΘΥ ἀσὸ τδηϊίηρς ἰῃ ΠῚ. 23. 44. δὅ. 71. 14. 6ο. 
8 ΤΊο καί Ὀοΐοσο ἐπί, Ετὶ ἐσδοὶ βίσίκοα οαῦ, πιὰ 111. 23. 44. δδ. 14. 00. 
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Δη4 (δύ 411 [816 968 ΘΓ [0 6 τορίβίογθα διμοηρ [Π6 σΟΙΏΙΏΟΙ ΡΘΟΡ]6, δπᾶ γοἀμπορα 
ἴο {π6 οοπάϊτίου οὗἉ βουυδηΐβ, δπα τῃδὶ Πο86 ὑγῆο Γαβίβίθα ΘΓ ἴο Ὀ6 ἴογοι Ὁ] ν ϑεἰζθρά 

29 8δηα ρυΐ ἴο ἄθϑί ; 4160, (πα βοῇ 88 ὕγεσο γθρ ϑύθγθα, 6 γ6 ἴο 06 ὈΓΑΠαΘα οὐ {ΠΕΡ 
ῬΘΙΒΟῺΒ ὙΠ δὴ ᾿νγ-]οαῦ 88 ἃ ΒΥΠ|00] οἱ ΠΟ γβαβ, Δπα ὑπαὺ (ΠΟΥ ΟΓΘ ἴο 06 ἀ6- 

80 σταᾶθα ἰὸ {πὸ ἴουπιοῦ ᾿ἰπιϊϊοα τὶρηϊδ. Βαΐ {πδὺ Π6 τηἱρῃῦ ποὺ ρρθδγ 88 ὁπ6 το 
Βαίθα {μϑῖ 411, ἢ6 στούθ Ὁπάοσγηθδίῃ, (μδὺ 1, ο {π6 Οὐ Ὶ βδηᾶ, 8δὴγ οὗ [θὰ σΒοβ6 
[0 1οἴῃ ἔποβα ᾿πι1δἰθα ἱπίο {6 τηγβίθγίββ, [686 βου πανθ Θαπη8] τ ρὶ 8 νυ [Π0 
ΑἸΘΧΔΠΘΣ ΔΒ. 

81 ΘΟΠῚΘ ΠΟΥ͂, ὙΠΟ ὝΘΓΘ ΟΥ̓Δ᾽ 8ἃ ΟἸ(Υ, ἀΘΒρ  βπρ [Π6 ΔΡΡΓΟΘΟ ΟΒ ἴο (Π6 ΟΥ̓ οὗ ρἱοίΥ, 
ὉΠ ΘΒ ΔΕ ΪΏΡῚΥ ργανθ ἴῃ 88 ὑπουρὴῆ (ΠΟῪ ὈΘΟΆΙῚΘ ΒΏΔΓΘΙΒ ἴῃ 8016 στεδΐ ΣΘΠΟ ὨΥ͂ 

82 {πο ῖν Ῥγοβρθοίίνο ἰπίθγοουτβο τὴ ἢ {86 Κίησ. Βαὶ ἴΠ6 τηοβί βίοοα ἤγτῃ ἴῃ ἃ. ποῦὶθ 
ϑρ τ, δΘηα αἱ ηοΐ δροβίδιϊΖθ ἔγοτω {Ππ|ὶν το] ρίο ἢ πα ΡΑΥΪηρΡ ΤΟΠΘΥ ἰδπαὺ ΓΠ6Ὺ πρὶ 

88 ᾿ἴνα πὶιβουῦ ἔδατ, {μ6 Υ βουρῆῦ (0 δβοᾶρθ {86 γϑρβίγαιίοῃ. ΤΉΘΥ ΓΘ 8130 ἴῃ ροοά 
Βορα οὗ οδίεἰηΐπρ᾽ το! ἰοῖ, δπα ἀθίθϑθθα (πο56 ῆο Δα ἴ41]16ὴ ἀἸΑΥ ἔσομι ὑμοιη, θο(ἢ 
Ἰυαρσοα {Πδῖ ὑο Ὀ6 Θηθηλἶθ8 οὗ [Π6 πδίϊοῃ δηᾶ τ] 614 ἔγομη (μοῦ οοσγπλοῖ 1η 6 Γ- 
ΟΟΌΓΒΘ δηα {τ Π]Υ ΒΟΥ 68. 

ΟἜΑΔΡΊΤΕΕ [Π. 

ΨοΣ. 1. δίσηου. Μοϑὺ ῬγΟΌΒΔΌΙΪΥ δ΄ πηοη 1]., Βοη 
οὗ Οηΐδ8 11., Ὠἰρὴ γ»τοβδῦ ἔγοτῃ Β. ο. 219-199. ὅ66 
ΕΥ ΖΒΟΠΘ ἴῃ ϑομοπκειΒ δι. 1,55., 4. υ. ΟἿ κο]υ8. 
1.1 ΕΓ, δπὰ 9ο8., Απεῖρ., χὶϊ. 4, 8 10.-- ΟΥΟΣ δξδίηδί 
[86 ΠΒΟΙ͂Υ Ρ]αοθο.0. Τηϊθ 8 πὸ οσῃβίοπι οὗ [Π6 
Ψ6νν8 ἴῃ ὈΓΆΥΘΓ, ἱ, 6., ἴο ἔσσῃ ἴΠ6 ἔδοθ ὑοναγὰ 1Π6 
ΓΘ} ]6 τηοι φαΐ, 1 ΠΠΘΥ τὸ ἰη 1ἴ5 ποὶρ ογῃποοὰ 
(εἴ. 2 Οἤγοῃ. νἱ. 84; 1784. νἱ. 11), ΟΓ τονγατὰβ 16 
ΤΟΙ ΡΪ6 [8618 γῃ θη ἴῃ [πὸ οὐἵογ οουτὺ οὗ [Π8 ΒΆΠ16, 
(Ρ5. ν. 7; Εςεῖιβ. 11. 14). - Εὐτάκτως. δ᾽ πΙΟἢ 5 
αὐτί δ δὰ σοπάυποϊς ΓΘ τορτθδοηϊθα ἃΝ ο81πὶ δπὰ 
τονγθηῦ ἰῃ σομγαδῦ ὙΠ ὉΠ086 Οὗ [π6 Θχοϊῦοα ταα]- 
υἱτη 468 δοουῦ ἢἷπὶ. 

ψεγ. 2. ΨΜΏΒΟ]ο οτϑϑϊίουυ, ὝΟ. Ζυάίθ ἰχ. 12. 
--- ΟΙ͂Υ δγοουκβ [86 ΒοΟΙ͂Υ. Οἰδογβ ὑγαπϑαῖο ν᾿] ἢ 
ἈΡΡΆΓΘΗΥ ᾿οδα ῥτορστίοῦν, “ δοίη ἵπ τλὲ ἀοίϊε8," 
((ὐοιῖοι) ; “ Ποιϊσεν ἵπι Ἡεϊσίλμνι " (Οτοί, 
Οδδῦ, 5.11015). [Ὁ ΒΘ6ΘΠῚ8 ἴο Ὀ6 ΒΙΠΊΡ]Υ 8 εἰγου]ο- 
οὐτίοι ἔοε Αἰ-λοίν. 

εσ. 4. Δ]]υβ0ἢ8 ἴο ἴπ680 ρδηΐδ, ΟΥ̓ βρτίπρ οἵ 
106 διρροδβοὰ ἱπιθυ γΓαρῸ ἥ ΒΠρ06]5 ΠῚ [ἢ 6 
ἀδυρ ΠΥ οἵ πιθῆ, 8ΔΓ6 ΥΘΓΥ οομμηοῃ ἰῃ ἴΠ6 ΑΡος- 
ΓΥΡΒΆΙ δηᾶ Ῥβθιιάθρίσγαρια] ὕοοκθ. ΟἿ. Βοοῖκ 
οὗ Ἑποςοὶ νἱῖ. 2; ἰχ. 9; χν. 8 (ὈΠἸπ Δ Πμ ἢ Β οὰ.) ; 
Βοοκ οὗ Φυ 1665 ν,Ὶ 7; ὙΥ̓Ϊκάοτη χίν. 6 ; ΤΟΣ νἱ. 
14. Ἐςο]α8. χυ!. 7; Βαγαςῇ ἰἰϊ. 26. 

γεν. δ. Ὑπερηφανία, ᾿πδοίοποο, σοπἰοπιρίποι ὕδατ- 
ἐπ. Οἵ. Εζοκ. χνυὶ. 49 ἴῃ Ὁπ6 ΧΧ. [0Γ ἃ 5’ }}ᾺΓ 
ςπαγδοίοΖαιίίοη οὗ βδοάοιη. 86 8180, 3 Ῥϑῖο ἴἱ. 
6. 

γεν. 9. 1] νυν 6 016. 80. ο8]16ἃ ΠΥρδΡθΟ 1 Ά]}Υ, 
τ ἢ τοίογθηοο ἴὸ ὉΠ σΟΠΙΡΑΓΑΟΟΙΥ 5Π18}} Βρδοα 
οσσυρίοα ὈΥ 6 γι ΒΑ] 6). --- Τῷ τῶν ἁπάντων ἀπροσ- 
δεεῖ. 8.0, ἴοο, δῦ ὃ Μδος. χίν. 8385; Ας΄β χνυνὶ. 25. 

ψασ. 10. Ῥσοσηΐβθο. 86661 Κίπρε τἱῖϊ!. δὰ ἰχ., 
δηὰ 2 Οἤγτοη. νἱ. δῃὰ Υἱ!. 

Ψεογ. 11. Οτίπηπη νου] οἷν ἴο δή Ποτθ [ἢ 
Β6186 οὗ ἐπ αὐαί οι, τοξοντίης ἴο ἱ, 9. 

νον. 14. ΤῊΣ κμ᾽οσγίουθ ὩδζΏθ, τ 23 Ἐν". 

ΟΙ. Νδῆ. ἴχ. 56. Οτγίπηπλ τοπηδτκβ δὲ ἰδ ἀο68 ποῖ 
τόδ “ ἐδλν σίοτίοιιδ παπιο,᾽ Ὀὰῦ ἴῃ6 παῖηθ οὗ σοὰ 
88 ἈΠ ΘΧΡΓΘΑΒΙΟΙ Δηἀ δορὶ Πεὺ οὗ Π]Β ρ]οσίουβ Ὀοϊηρ, 
τηϑ]οδῖγ. ΤὨ8 ἰά68 οἵ “ δοΐηρ ᾿ 18. ΠΟΨΟΝΟΣ σΟη- 
ἰδὶποά ἴῃ [6 τνοχὰ ““ παπιο,᾽᾽ δοσογαάϊηῃρ' ὕ0 ΘΟΙΠΙΏΟΗ 
ΒΊΌ] ΘΑ] βάρ. 

ον. 15. ΤὨΒΡΡΣΟΘΟΒΔΌ]6, ΟἹ. 1 Τίη. νἱ. 16. 
Το Ὁπουρην 18 ὑΠδῖ ΜῊ} 1Ὁ τᾶ ἰπάθϑα ἰπῃροββί Ὁ]0 
ον πο Κίῃρ ἴο σοϊῃτηΐῦ ἃ ΒΑΟΙΠ]ΘρῸ ο ὕΠπ6 ϑοῖθ8] 
Βδθ δυο Οὗ (οἀ, γοῦ [ἢ Ἰδαίου δα δ'ϑὸ Ἵἤοβθα 
086 ὕθχῃρ]ο δὶ 6 γιιβδ]θιη ἃ8 δὴ δθοάθ. 

Ψον. 18. Ῥυδσαριοᾶ ρου. ΟἿ. 15. 1χίϊϊ. 18. Ώζ83:ι. 
ὙΠ. 13. - Τῶν προσοχθισμάτων, πιιιηιδίέπο δίοοζκε, 
αδοπιϊπαίίομδ. ξ ἰβ ἔγθαπθης πὐοᾶ ἰὼ 1π0 ΟΧΧ. 
88 τοίουγίην ἴο ἰάοἶβι ΒΥ δὴ ἰηδάνογίθησο τὴθ 
ΣΙ ΓΟΥ ΠΟΤ ΤΉ ΚΟΒ ἢ 6 Ἐργριίδῃ8 681} [Π6 τοι 0] 
δῖ ΠΟΓΌΚ θα ἃ “΄ ΠΟΙΥ Βοῦδ6 “" δηά {16 140] ἐπι ρίτα: 
“ Δοοτ δ οηΒ.᾿ 

Ψεγ. 206ό. Ε. Ρκ. Ἰχχῖχ. 8, ὑβεῦο ἴπ6 βαύὴλδ 6Χχ- 
Ργθϑβϑϑίοη ὁσσΌΓϑ. 
εν. 38.. Βυίθηδβ. Τδὸ Πίσῃον οοοθτθ δπᾶ 

φοπο] ΠοΥβ οὗ [6 Κίηρ. 
ψεγ. 34. Ὁ πεν ἀχοῖ τερεηίαποο. ΕἸτεὶ πδοὰ 

ἴῃ 018 Β6ΏῺ86 ὈγΥ ̓ ΓΒπυςγαϊ 68 {νἱὶ. 55). 
γον. 35. ϑδίῃσοθ [686 ἔσθ ηβ ἤδνα ποΐ Ὀοζοτθ 

ὈΘ6Θἢ ΒρόΚθϑη οἵ πῃ ἴδο ργοβθηϊ ὈΟΟΚ, 88 ἰδ ΠΟΥ ΟΧΙβΊδ, 
ἯῸ ἤδνο ἤθτῸ μα  Π] 058] ονίάθποα ἔπαὲ βοιῃδεῃϊηρ 
ἢδ5 Ὀθοὴ ἰοδὲ ἔσοηι τ ἢσγβὶ ραγὶ οὗ ἴΠ6 οτὶρίηδὶ 
ΟΤΚ. --- ὉΘΌδυομοσίθα. ον ΐαβ Ὡπὰ ϑίσδθο 
4]860 δροδκ οὗ ἴπθ γτοδῖ 1] Πουϑηθϑβ πὰ ἀσθ- 
ὈΔΌΘΠΟΣΥ οὗ ᾿πὲὶβ ΤΠΟΠΆΣΌΒ. 

γεν. 26. Εἰ στίουιβ. Οὐοἰΐοη που]ὰ τδκο τ ἷ8 
τοίου ἴο ὉΠπ6 ἔγίθπβ οὗ [ὴ6 Ὑ ΟΣ, ἱ. 6., ζ΄ νγα, Ὀυὲ 
ἢ ἰδ ἔὰ Ὁ τῇοῦϑ ΠΚΟΙγῪ ἴπ8ὲ ἰϊ τοΐοτβ [0 [ὴ0 σουγιίοσα 
οὗ ΡιοΙ ΙΗ. 

εν. 28. Δοοογάϊηρ ἴἤο βοὴ (Οτοϊίπβ, Οοξξου, 
Πὲ Ὑοῖ6), [6 ὑγογὰβ ἈΥΘ ἴο 6 580 οοῃδέγιιοα 88 ἴο 
τοδὰ : ἐλαὶ ποπὲ ιὐλο αἰαὶ ποί δαοτίϊοε τρ ἰλεὶγ [1}6 
Ἐνγρηΐδη] ἐεγληρίεα δὴοιμαὶ επίου, ἷἱ. 6., θεοῦ τἢ0 
Ρδ]ᾶοθ οὗ (6 Κίῃσρ. Βαΐ ἰδ βθοπὴβ Ὀδίξογ, δοιὴ 
ΒτΑ ΠΗ Α1|6811ν πὰ ἸορΊς Δ}, ὕο σοηπθοῖ εἰς τὰ ἱερὰ 
αὐτῶν αἰτοῦ Ἡ ἢ εἰσιέναι ἀπ ἴο τοίου αὐτῶν ἴοὸ 
[Π6 δι )οςῖ οὗ τῶν μὴ θυόντων. ὅὃο Οτίπιπι, Βυη- 
Β6Π 8 “᾽ οίιροτκ, ἀδδῦ, ϑεθοϊζ, δὰ οἵἤοσα. Τῇο 
Ῥτγο τοι 18 ρἴνθη π᾿ ρΌΠΟΥΑΙ ἴθγίηδ, ἔδαὶ ποῦς 
ψῆο αἰά ποῖ βαογι ῆσθ βῃου)ὰ δηίου ᾿παἷγ οὐσα το Π- 
ΡΙ68. Βυΐ 88 ἴΠ6 Ψ6 5 θγα [86 ΟἿ]ν Οὔ68 ἴῃ Ἐσνρὶ 
Μ}Ὸ ἀἰά ποῖ ΟΥ̓ΘΥ 5δογισοθ ἴῃ τῃοῖγ ΤΟΓΒΉΡ, ἱὲ 
διηοπηίοα ἴο 8 οοιππμδηὰ ἴπδὲ ἴῃ 6 ὅονγδ δου ἃ ποῖ 
ΘΠΓΟΥ {ΠΟΙΡ ΒΥ ὨΒΡΟΖΌΟΒ. --- ποαίδίοσοα δσθοὺς [6 
ΘΟΣΏΙΏΟΩ ῬΘΟΏΪΙΘθ. ΤἬΉΟΤΟ ὙΟΙῸ ὑῆγθο Οἰπαθοθ οὗ 
Ρθομὶθ ἰη ΑἸοχδπάτία: (1) Μαοθαοῃΐβηβ, ῆο πδὰ 
ἴῃ ἔ}]οϑὺ τὶ ἢῦβ 85 Σου μά ογ8 οὗ [Π6 εἰῦγν ; (2) ζοτ- 
Εἴ ΣΠΟΓΒ Βυ ᾽]οοῦ ἴο ἴΠϑτ ; (8) παῖῖνο ΕΥΡρε ἢ. 

γον. 29. ϑυςῖ ἃ Ὀταπαϊΐηρ ἴῃ ΒΟΟΣ οὗ ἃ ἀοὶ! 
ΜΆΒ Ποὺ ὈΠΟΟΠΙΙΏΟΩ ἱπ ποίους ὕὔππθα, Οἱ. Βρογν. 
νἱϊ. 8; ΧΙ, 16,17. Βδοσδ8Β ΑΒ ὑΠ|6 ἔβι ]ν ἀδίεῦ 
οὗ (6  το]οπιῖοα δπὰ Ῥἢῃ]οραῦον Ὠτη586} 18 βδίὰ τὸ 
πᾶνο Ὀσοὴ Ὀγϑηάθαὰ τὐἱἢ δὴ ἵν ᾿θδέ. 

Ψογ. 81. Οὕὐοσ ἃ οἱῇγ, ἑ. δ., ρουμαρδ 8 δοσηπηῦ- 
Ὁ ἰῃ ΑἸοχαπάτία, Πόλις ἸΔΥ ὃ6 ποϑὰ ἔῃ ἐδὲδ 
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Β6ΠΒ6. -- ΟἿΌΥ οὗὁὨ γνἱοῖν, πδιηοὶν, ἴπ0 ον ἢ σοπι- 
ἸΩπὶγ. 1 ν 88 ἴο Ὁ6 ΔρΡρεοβδομϑαὰ οπἱγ ΟΥ̓ πιθ8 8 
οὗ πὸ οὐὔβεγνδηοθ οὗ [6 Μοβδίς ἰδαὰσ. Οὔ σΒ 
(Οοιῖοπ) Ὁγδηβίαῖθ : “ 7 ἦεη ἱπαεεαὰ ἃ γξιῦ ο7 (λοβε 
τσὴο αιρεἰϊ ἐπ (λό οἱΐῳ, ιοῆο λαιϊεὰ λα αἀναποέβ ὁ ιὴ6 
γε σίοη 977 ἐλὰ ον," οἴο. Ηδ ἀοεῖνοδ [8 πιθαιΐην 
οὗ το ποσὰ ἐπιβάθρα ἔγοπι ἰζ8 .86 ὈΥ͂ Φοθορῆπδ ἰῃ 
Απίὰῃ., χὶ. 8, ὃ 23. Ογού, ΥΥ 2}, δῃ αὶ ΟὔΘΣΒ 8 Κ9 

(λε οἰϊῃ 9 Ρίεὶψ τοῖον ἴο Ἠθδνυϑη, Ὀπι ὉΠἰ8 νἱθὺν 18 
οἷν διιρροτύδα Ὀγ ἔμ 6 ̓θδομίηρ οὗ οὐν ὈΟΘΟΪΚΚ 686- 
νι ὮΘΓΘ. 
ον. 32. Ῥαγίῃᾷβ του. Τῃθ ΟΠ ο 418 νν6 γ0 

ῬΓΟΌΘΔΟΙΥ Ὀγϊδοὰ. 11 οου]ὰ ποῦ αᾶνὰ Ὀθθὴ [16 Κίῃρ, 
δἷῃοθ δ6 ἰδ Ττοργοϑθηϊθὰ 88 ἀἰβεδι βῆεα νυ} ὉΠ15 χθ- 
ΔΌΪΌ οὗ ἰδ οὔξυτίβ [ο ἀθρταὰθ ὑμθ9 Φονγ8. ΟΣ, 1.1, 
880 Υ. 1, εἰ ραδεῖτι. 

πάρε ΠῚ. 

1 ΤΦΤΗΡ ἱπιρίουβ ζΐησ, οἢ Ἰοδγηΐηρ 4180 οὗὨ (18, γγὰϑ 80 ἱποϑηβθᾶ 48 πού ΟἿΪΥ (ο ὈΘ 
ὙΘΙῪ ΔΏΡΤΥ Μ} {86 δον οὗ ΑἸοχαηάγία, Ὀυῦ 4180 Ὀδοδ6 ἃ πιογο Οἱ ΓΓΘΣ ΘΩΘΙΩΥ͂ [0 
{πο86 οὗ {86 ΘΟΌΠΙΓΥ, δπηα σοπληδηαοα ὑπαὺ (ΒΘ Υ Βῃου]α 411 Ὀ6 ΒρΘϑ ΠΥ Δ5Βθι 164 ἴῃ 

2 0Πη6 8ῃη4 (89 Β58126 ρΪΙδ66 δηα δἢ6 ρυϊΐϊ ἴο {Π6 τψογϑβὲ οἵ ἀθαίμβ. Βαϊ ψἢ]16 {πὶ8 νγὰϑ Ὀ6- 
ἵν σαγγθα οὔ, 84 ΠοΒ[116 γθρογῦ γγὰ8 οἰτου]αίθα δραϊηβῦ {Π6 Γϑσ6, βίῃ66 60, ὑ7 8.0 
ἀρτοϑά ἐοροῦθοῦ ἔου 6.1] Θηᾶβ, μδᾶ ρίνγϑη ὀοοδβίοη [ῸΓ (ἢ6 γϑργθβθηϊδίίϊοῃ ὑμαὺ {Π6Υ 
6.6 πἰηάογϑα ἔσομι (6 ΟΌΒοσνδηοο οὗἉ ἴΠ6 ἴανγβι Βυΐ (Π6 96 )ν}8 πχαίηἰαϊηθα ὑοτνα ΓΒ 
ἰμοῖν Κίηρβ σοοᾶ Μ}}} δπᾶ ὑπβυγογυϊηρ ἸΟΥΔΙΟΥ ; γαῖ, 89 (ΠΥ ἡγουβϊρροα αοα δηᾶ 
δονθγηθα ὑΒθιηβθῖνϑβ δοσοογαάΐηρ' [0 δὶβ ἰανν, ΠΟῪ τηΔ46 ἃ Βαραγδίίοῃ ἱῃ οογίδίῃ ὑπ] ηρΡ8 
διηα ἀσνί δυο... οἡ νι οἢ δοοοιῃῦ ΤΟΥ Δρροαγθα οὐΐϊοιιθ (0 βοῖὴθ ρϑῦβοηρβ. Βυΐ 
βίῃοθ (ΠΥ δαογηθα {6 ὶ" ̓ἱπίθγοΟΌΓΒΘ ὙΥΠ}Ὲ} ΟἢΘ ΔΠΟΥΒοΥ τὶ ἢ 0Π6 σοοα ψγογβ οὗ {16 
τἱρμύθουϑ, {ΠΟῪ δα Θβί8 Ὁ} }5}}64. ὑποηλϑοῖνοϑ ἴῃ (Π6 ροοά ορίπίοῃ οὗ 41] πιθῆ. ΤᾺ 18 
οἰαγαοίον οὗ ἐΠ6 γσϑοθ ὸγ ροοῦ ψΌΓΚΒ, πούθυογ, τ αἰο τνὰ8 Βρόκθϑη οἵ ὈΥ 41}, νγἃϑ 
ἸΏ8 16 οὗ 0 δοσουμΐ ὈΥ ὑΠ6 ἴογθίριθγθ ; Ὀὰῦ (Π6Υ ἰΑ]Κοα δουῖΐ ὑπο ὶγ ἀἰβαργθθιηθηί 
ΓΟ τοϑρϑοὺ 0 ὑουβΐρ δηαᾶ ἴοοῦ, δἰ οσίηρ ἐμδὲ 686 πηθὴ σοῦ Κἰμα]γ αἀἰδροβοα δηα 
Ιογα] Ὡϑῖῦμοῦ τουγαγ 8 [Π6 Κίηρ ΠΟΓ [86 τα] 6 γβ, Ὀὰ τσοσα ΠΟΒΌ1]6 ἀπα ΘΓ πποἢ ΟΡ- 

8 ροβοά ἴο (π6 ρῃΌ]16 γγθὶ] ; δηὰ ὑΠ6Υ οογογθα {μθῖὰ τυ ἀηβ8] σοργοδοῦ. Απα {118 
Ὀποχρθοίθα ὈΡΓΟΔΡ Δα ἀη ογθβθθ ΘΟ ΘΟΌΓΒΘ Οὗ ρ60ρ]6, Θοποθγηΐηρ ὑπ 086 8Ο δα ἴῃ 
ΠΟ γγ186 τοηροα {Π6π|, γγὰ8 ποῦ πΟῦΒουν θα ὈΥ (η6 Οτθϑοῖκϑ γγἢο0 Ἰἰνοα ἱπ τΠ6 οἰγ; 
θὰ (ο αἰὰ ΓΠ6πὶ νγὰβ ποῦ ἴῃ ὑποὶγ ρόνοῦ, [0 Ὁ Ὁ86 σοπαϊοη οὗ [πη ρ8 γγὰ8 ᾿αρουῖουβ ; 

᾿ δὰ {Π6Υ ϑΠοη5Πμ6 ἃ, ἀπά 6 γ6 οὔῦ οὗ πατηοῦ δηα με] θνοα ὑἐμαΐ (686 μη σ5 ψου]ᾶ 
9 οὔδϑηρθ. ΕῸΓ ἃ ρβῈβῳ!δ οὗ βυοῃ πωρογίδποθ, ἐμ μ88 ἀ0η6 ΒΟ Πϑγὰ, νΧ71}} ηού Ὀ6 (Πι8 

10 ονογὶοοκοά." Απά αδἰγθϑάυ, 4150, βοηθ οὗ ὑποὶγ ποῖσῆθο 8 δηα ἔγ θη 8 δηα Ὀυ 8688 45- 
βοοίδίθβ δὰ ἔβκϑῃ σϑγίαϊ οὗ [Πθτἢ ΘΟ ΘΕ Υ 88146, σίνθη (Ππθῖὰ [ἢ Θ ἈΒΒΌΓΘΠΟΘ Οἱ βὰρ- 
Ρογῦ, δῃά {πὲ {Π᾿Π6 ὺ νγου]Ἱα ἀο [86 νϑτῪ υὐπιοβί ἴο μ6ρΡ τ1μθ. ΤῊ ζΐησνη πον ὈΘΟΟΙῚΘ 
διτορδηύ ὑπΓΟΌΡἢ [ἢ.6 ΠπποΠΙΘΠΤΑΓΙΥ [ἈνΟΥΔΌ]Θ ὕυγη οὗ 4108, δῃηα σοπβι ἀϑυίηρ ποῦ (116 
Ρον ον οὗ (δ6 στοαῦ (ὐοά, ὑθαϊ, οὐ 0Π6 ΘΟ ΓΆΓΥ, αϑϑυχηΐηρ ἴμδὺ π6 ψου]α γϑιηδίη οὗ 
116 βΒ8π16 ῬΡΌΓΡΟΒΘ, ἈΠΟ ΔΏΡΘΔΌΪΥ, τγοῦθ [86 [ΟΠ] ον ρ ἸΘοθσ γοβρϑούϊρ' ἔΠ ΘΠ : 

1: Κίηρ Ριοΐϊθγ ῬΒΠορϑῖοσ, ἴο [η6 σθῃθΓ8}8 δῃᾷ βο] ἴθ γβ ἴῃ Ερσγυρῖ, (μδὺ 18, ἴῃ ΘΥΘΓΥ͂ 
18 ρ]δοθ, 6841} δπὰ μαρρίῃθβδβ' Απᾶ 1 τη γ86] 4180 δὴλ γγ8}}, δῃὰ οὐν αἴξαιγβ ἰὴ σοοὰ 
14 οοπαϊτοη. ποθ οἂγ ἀβίδιϊο οδιηραῖμι, δρουΐ τ ]οἢ γοὰ γοῦΓΒΘΙ 68. 8180 ὅ 4Γ6 1ῃ- 

Τοτταθά, πο ὈΥ (π6 δἱὰ οὗ [Π6 ρσοάδβ, ποὺ Πρ γ σίνθη," 88 ὈγουρὮ [0 ἃ 8100688- 
1ὅ [1] ἴβϑυθ δοοογάϊηρ ἴὸ Θχρθοίδιοη," γ1ὁ ΓΟβΟΪγ θα, ποῦ ΟΥ̓ ἔογοθ οὗ δγιηβ, υΐ τ] σθῃ- 

116 Π688 δηα στοαὺ ἢ ΔΏΪΥ [0 ΟΔΓΘ ἴον {Π6 παίϊοῃβ ἸηΠΔὈϊηρ Οο16- ϑυτῖα πα Ρῃω- 
16 πΙοῖβ, ἀπ 0 Ὠ6 ὑπο ψ Πρ ὈΘποίδοθοσ. Αμά, πανὶῃρ Ὀοϑίονγθα ἰατρὸ ἀοηδιοῃ8 

ΡΟὴ (86 ΤΘΙΏρ]68 ἰπ [86 ΒΘΥΘΓΆΪ ΟἸ0168, γγχθ ργοσθθαθα 480 αηΐο 96 γαβα θη, δηὰ νγθηῦ 
17 ἃρ ἴο οποῦ {π6 ἴεπιρ]6 οὗ [ἢ 6886 ὙΤΘΙΟΠ68, 80 ΠΟΥΘΓ 6Θ8486 ἔγοια ὑῃ δὶ [01]7. Απά, 

ἴῃ ἈΡΡΘΆΓΑΠΟΘ, ΓὮΘΥ ἢ 8.164 Οὐ οομηΐηρ ψ ἢ σἸΔάπ 688, θαῦ, ἴῃ ἴδοί, Ὠγροον 8] ]γ, 
βίποθ, ΠΘΏ ΜΘ γίβῃθα [0 οί ἰηῦο {Π6ῚΓ Βϑποί ΔΓ δα [0 ΒΟΠΟΡ ἰν ὙΠῸ ΘΧο θη 

.,2μῳ.ῳ:τῳ.ι  ᾽ Ὁ ὦ ὧϑ 

11 

Ὶ Τεζί. τες., ἐποίουν ἐπί τινων καὶ καταστροφάς, ἴοἰ]ονίηξ, Δρρδιθηίν, ἔμο Οοάά. 44. 71. 74. ΒῸΣ ἐπ0 ᾿δϑὺ νοσζὰ, 
Ἐτιυσεο ἢ δάορίδ κατὰ τὰς τροφάς ἴτοιιῃι 19. 28. 62. θέ., δηὰ ἐπὶ τοῖς ἤγοπι 98... ττίτς (80 ἩοἾθ, ἐποίουν ἐπὶ τοῖς κ. Τ. τ΄ 
860 Οὐηι. 

3 Ῥγίτεφοῖο, ατίτατο, δᾶ οἰδβοσα δάορὲ ἔπ γοδάϊης οὗ 19. 238. 44. δδ. 64. 71. 98., παροραθήσεσθαι, ἴοξ παροραθήσεται οὗ 
ἔδο ἐαχί. γας. 

8 Ζοϊιονν Κτέϊσυοϊβο δὰ Οσίωπι, σὰο δάορὺ ἐμ ἱοχὶ οὗ 111. 23. 44. δ5. 62. 74. 98. σο., ναίει Ιοανθ οὔὲ δίζοσ καὶ αὐτοί, 

πρὸς ἡμᾶς. . ... καὶ τῇ ἡμετέρᾳ δὲ ῥώμῃ ἀπὰ ἄριστον αἴξος τέλος. 16 δ (20 Δρρϑδίβῃηοο οὗ α οοσγϑοίίοι, τυδάθ ἴμ ἐδ 

ἍψὉ7 οἵ οχρ δηδίίοῃ. 

4 'λτρουτώτῳ. τοι δυζοαίδ, 88 δὲ) οἰδοηδεδίέου, ἀσροόξτῳ, ὑπεχρεείοά, ΜΜὩϊοὮ 18 1089 δι 18 0]9 ἐο ἐμ οομῃέοχέ 

40 



026. ΤΗῊΗΕ ΑΡΟΟΚΥΡΗΑ. 

18 δῃηὰ πιοβῦ βϑδυιί.] οὔδοσίηρβ, ἔπ γ, ᾿ρ6]1Θἃ ὈΥ͂ {πον οἹ]α σοποοῖθ. ἔοσθαθ Οὐγ 6ῃ- 
ἴγϑποθ, ψ} 8118 Μὲ αἸἃ ποὺ θχϑγοὶβθ ΟἿΣ βοΟΎΘΓ Οἡ δοοουηΐ οὗ (ἢ6 σοοά νν1}} τυ] ἢ τ’ 8 
ἜΠΘΥΙ8 ἢ) ἰον ΑΓ 411 θη. Βαΐ ΓΠ6Υ τηϑᾶθ ουϊάθηὺ ὑμϑὶγ Ποβυ ΠΥ ἰονγαγὰβ 8, 88 δϑίηρ 
{Π6 ΟὨ]Υ͂ ΟΠ6 δηλοηρ᾽ {Π|6 παίϊομβ (0 ΟΔΓΓΤΥ͂ Βἰρῇ [016 ΠΘδα δραϊηβί Κίηρβ δηα {πεῖν οὐσῃ 
Ὀαμθίλοϊογθ, ἃπΠα 86 ΠΝ] ηρ ἴο ὈΘΆΤ δηυηρ [Παὺ ἰδ ργοροσ. Βαΐ νγθ, μανίην 
8646. 8Δ]] Οᾶ πο ἴῸΓ ὕΠ6 ἴ01]γ οὗ (π 686 Ρ600]6, δῃαὰ πανίηρ τοίῃγηθα νἹου ΟἹ ΟὉΒ ἴο 
Ἐργρί,} μᾶνα τηϑὺ 411 πδίϊοηβ τ ἱἢ σοοᾶ Μ1]}}, πὰ δοίθα 88 τγδβϑ διύηρσ. Απά, ἰπ 
ϑοοογάδποθ ΨΠῈ {Π|8, 6 δηπουηορά ἴο 411] (Ποὶν ὀοπηίγγηθη ὑμαῦ τν Ὠδα ἔογροξίδῃ 
[Π6 ντοηρ βυΐξογοα, ἀπ δὴ δοσουηΐ οὗἨ ὑπϑὶν δβϑἰβίδῃσθ ἴῃ νγὰγ δῃα {ἢ 6 ὙΘΓΥ͂ ΤΏΔΩΥ 
ῬΌΡΙ]Ϊο ὑγαδβίβ νν Ὠἰοἢ ἔγοιη {Π6 Ὀδρὶπηΐηρσ δα Ὀ6Θῃ οομηταϊ θα πῃ σοηβάθδησθα ἰο (Π 61, 
ν 6 γγου ]α νϑηΐαγθ ἴο ἰπίσοάμοθ ἃ οἰἰδηρθ: ὅὸ οι] ἃ 4180 οβίονν ροὴ ἴμθι [86 
τὶ ΐδ οὗ οἰζἴΖοηβ οὗ ΑἸ χϑπαγὶα, ἀπά ταδῖζθ {ἢ 6 πὶ ΒΏΔΓΟΙΒ ἴθ [Π6 ρογρϑίυδὶ σϑ] ρου 
τϊθβ.5. Βυῦ ὉΠΘΥῪ ἰοοῖς 1 ἰπ ἃ ΘΟΙΠΕΓΑΓΥ͂ ΒΡΙ γί, απ ουὐ οὗ ἱπμαῖδ τ] Κθάμθ88, ΒρΡΌΓΗ- 
ἴησ (Π6 σοοᾶ δπὰ ρογρθϑύμα!ν ἱποὶπρα ἰοὸ {Π|0 61], αν ποῖ ΟὨΪΥ το͵θοῖθα [Π6 ῥγὶοθ- 
1688 ΠΟΠΟΡ οἱ οἰ ΖΘΏΒὮΙΡ, ὑαΐ, 4150, πᾶν βῆοννῃ, δἰ πο ὉΥ γογὰ ΟΥ 8|]|6 ποθ, {Π6ΙΡ 
ἀρφιδβίϑύϊοη οὗ {Π|6 ἔθνν διηοηρ [ΒΘ ὈΓΟΡΟΙΙΥ ἀἰβροβοα ἰονναγα 8, Αἰ ΤΑΥΒ Βανίησ ἴῃ 
νίον, ὑμαὺ ὈΥ οοπεϊπαΐηρ' ἴῃ ὑΠ6}]Γ ἈΠ ΜΟΥ οοπαάποί νγγ Βμου]ὰ Ὀ6 τηονοϑα, ΒρΘθα ]γ, 
ἴο ΤΘΟΔ]1] ΟΡ 1.50 τηθάϑιγοβ. ἸΤΒΘγΘίοσο, ὈΟΪῚ Ὀδθολσξα 6 8Γ6. σοην ποθ ὈΥ ΟἾΘΆΓ 
Ῥτοοῖβ ὑπδὺ [8686 ῬΡθΟρ]β ἃγθ ΘΥΘΓῪ ΝΑΥ 111-αἸβροβθα ὑοτγαγβ 8. Δηἃ 848 ἃ τηϑάβυγο οὗ 
ΡΓΘοδυίίοη ἱξ, ἰῃ δαϊΌΓΘ, ΡΟΒΒΙΌΪΥ ἃ βυδάθῃ ἀἰβογά ον ἄτοβθ, δρϑίηϑυ Ὠδνίηρ {8686 ᾿π- 
Ρίουβ Ὀδίῃσβ 88 ὑγαὶοῦΒ Δα ΟΥ6] ΘΏΘΙΆΪΘΒ δὺ ΟἿΣ Ὀ80 ΚΒ, 16 πᾶν 6 ρίνθῃ ογάθυ {πϑὶ ἃ8 
ΒΟΟῺ 88 {8 ἸΘΕΘΓ ΓΘΆΘἢ 68 γοῦν, [Π6 ΥὙΘΙῪ Βδῖ6 ΠΟΤ, [6 ρΘΓΒΟῺΒ Ἰηἀ]οαί6α," ἑοροῖμο 
ΜΠ} τυῖνοϑ δπα ἢ] τη, πάθον ἀθυ86 πα τοσιηθηΐῖβ, θουπα Ππδηα ἀπά ἔοοΐ ψ10 ἴσο 
ΟΠ δίμβ, Ὀ6 ἀΘΙ ν ΓΘ [0 8 ἔοτ ὁΓ 6] δηὰ ἱρῃοιηϊπίουβ ἀθαίῃ, βυοῖ 85 6 ῆϊβ ἔῃοβα μοβ- 
0116 1ν ἀἰβροβθᾶ. ΕῸΥ, τυ ἤθη ὁμοθ {π686 ἢᾶνθ θ6θῃ Ῥαῃὶβῃθά. ἴῃ ΟἿΓ ΟΡ ΠΟ νγ 888]}} 
ἢδνθ ΘΒ Ὁ] 15Πῃ64 (ἢ 6 418 οὐὁὨ ΟἿΓ βίδίθ ἔοσ 0πΠ6 ἔαύυτο ἴῃ ρϑγίθοϊ δου Υ δηὰ ἴῃ [86 
θεβὺ οσάθύ. Βαΐῦ ἡ βοθυθὺ 8}48]] 53}16]14 ομϑ οὗ (δ 76 χ8, ἔγοῃμι 8ὴ οἱ τηβδῃ ἴο 8 οἰ] 
ΟΥ ΒΌΘΚΙΙηρ, 8841} Ὀ6 ρΡυΐὺ ἴο ἀοαῖ ἱ}} 18 8016 μοσδ6, ἀπά γ ἴΠ6 τηοβὲ ἱσποιηϊηῖ- 
οὐϑ ἰοτύιΓθ8. Βυΐ 6 ΨΠοῸ 15 Μ]Πἔηρσ το ἰηίοστη αραϊηβὶ ἔἤθιὰ, ἴῃ δἀαϊο ἰο {δ 
ῬΓΟΡΘΓΙῪ οὗ κἷτῃ ὕροῖι οπλ 6 ρΡυΠἰβῃταθηΐ ἴ8118. 818}} 4180 σϑοοῖνθ ἔτο ἱμουβαπὰ 
ΒΙΥΘΡ ἀγδοῆμηδβ ἴσοπὶ ὕΠ6 τΟγὰ] ΓΓΘΆΒΆΓΣΥ, δπὰ 6. Ὀοΐ δβϑὺ ἔγθθ δῃὰ πᾶνθ 8 Ἵσγονη. 
Βαῦ ΘΥΘΥΥ Ρ]δοθ ἡ ΠΘΥΘ ἃ ΘομΟΘΑ]6α «607 888}} ΟΥ̓ ΔΠΥῪ τηθλπ8 06 οΔυρῦ 588}1 Ὀ6 τηδᾶθ 
ἱπ)ρΆ8880 16, ἃπα ὈΘ Θοπδυμπηθα Ὀγ ἢγθ, δῃηα ὈΘ ΒΘΘἢ [0 ὉΘ .861658 ἴ0 ΘΥΘΓΥ͂ τπηοτί8] ἔἴοτ- 
ΘΥ̓͂ΘΓ. 

ΑἸα βύοι ΘΓΘ 186 ἴογπι δημὰ συμ θηίβ οὗ {Π6 οὐ Γ. ̓" 
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1 ΤῈ καί, Ὀοΐοσο εἰς τὴν Αἴγνπτον, ἰ8 οτηἰὐϊοὰ ὉΥ 62. 64. 98. Οτέμηπι, Θδδὺ, διὰ οἴδοσε, δ]δο, βέσίκο ἱὲ ουὲ 88 θαπδο- 
1685. 

3 ἘΣ Ζ5ΟΒΟ δὰ ατίτοι δορὶ, να ατοίϊ 5, ἱερῶν, οΓ ἱερέων οὗ ἴπ Οοὰά, 
8 Κογ σιγῇ, 19. 62. θ4. 98. Α1ὰ. τυτὶτο ἔργῳ, θαὺ ον ΟῚ Ὀοσϑαδο ἔμο οἶμον ψτοσὰ τγῶϑ ποῖ ππἀοτγείοοᾶ. 
4 σοαά. 9]. θ2. θά. 93., ἢ ΑἸά., Βανο ἐνσημαινομένονς (οἵ. Υ. 47), Δηὰ τὶ ίποοδο 10110 75 Οτίσοτω, ἐμοζεΐοσο, ἰῷ δάορν 

ἰπρ ἐνσεσημαμμένονυς, ἴον ἴμο ἀϊ οι! ἐννεμομένους οἵὗὨ ἴΠ οοτηταοῖ ἐδχι. 
δ (οἀά. 111. 23. δὅ. τὲ... τι Οο. δὰ ΑΙά., ομμἱῦ τεύξεται καί. ΟΥ. Ονηι. 

Ομάρτεξα [11]. 

ον. 1. ΤΏ ἀϊδιϊποιΐοπ ὈοΌΘΘ ΘΟΙΏΓΥ δπὰ}] ον. 6. ΤῺ6 ζογυϑίβηοσε, ἱ. ὁ., {πὸ Μδοθάοηϊ- 
οἷτν 15. Α|80 παϑδήθ Θ]Β0 Π6ΥΘ ἴῃ [86 μγϑϑεηῦ ὈΟΟΚ. 
ΟἿ. ἵν. 11. 

γεν. 3. Τὴθ ενγ8 ἅτ σορχοδοηϊθα ἃ8 Ποβί!]θ ἴρ 
16 Ὀδνυὺ ἰπίογϑϑῖβ οὗ [Π6 βἴαϊι. 716 ῬυγΒΟη 8. Ψ]}10 
τὴ} Κα 818 το ργθιθηςΑ το ἈΓῸ Ποῖ δροδίδῦθ [6 ΎΒ, εἰ8 
ΒΌΙΒ πᾶνο βαρροερά, θυῖϊ  Μασθαοιΐδη ΘΟΌΓΤΕΙΘΙΒ 
διὰ οἴμοι ῃΟ 866 ὈΠΘΊΘΌΥ ἴοὼ νἱπ [Π6 ἔδνοσ οὗ 
ἴΠ|6 Κίην. 

γεν. 4. α ἤδλνο ὑγδηβὶδιθα {15 νοῦϑο δοοογα- 
ἴῃρ ἴο [π6 τϑορῖνοα ἰθχῖ, ΕὙΠΈΖΒΟ δ᾽ Β ῃγοροδοά 
ΘΠ ΔΏσο, πονγονοῦ, θαβοὰ οὐ ἴῃη6 ϑυχίδο διὰ ἃ ἔδνν 
Μ|855. (οἱ οὐδεγυαδαπὶ αἰδελππΐηπα οἰδογιπι)," ἀπά ὕταο- 
ἐἰοεα αἰδιϊπείίοπδ ἱπ ἰδ6 πιαίίεν οὐ 7004, ὰΒ τηποὴ 
ἴῃ 118 ἔάνου. ὟΑτοιῖβ που]ὰ τόδ ἀποστροφάς, γε- 
7εοἰΐοηϑ, ΤΟΥ καταστροφάς. ΟἿ. οὨ τῃὴ9 ορὶμΐοηδ Ποία 
ἈΠΊΟΙΡ [6 8ῃοοηῦβ γοϑρμϑοιίηρ ὉΠ6 ροου Αγ δίεθ οὗ 
116 νη, Ἰ)1οά. δὲς,, δ᾽ εἰοσ., 11. χχχίν. διά χ]., δῃὰ 
1 δυϊτυβ, 418,., ν. 2. ᾿ 

γεν. ὅ. ΟΕ, (ΟἹ. ἰν. δ; 1 Τλοββ. ἐν. 13. 

855 ἃῦονο γτεΐοσγοὰ ἴὼ ψγπὺ δα τηδὰθ {Π6 οΟπὶ- 
Ρἰαίηι. 

γον. 7. 866 ἴΠ0 5: ΠῈ}}8 Ὁ σπαγρο οὗ Ηδπιδὴ ἴῃ 
Ἐβιῃ. 111. 8; αἰκο, Δαά. τὸ ἔβιῃ. αὐ ἰος.; ςξ. αἰϑο, 2οκ., 
Αηἰϊΐο., χνὶ. 6, ὃ 8. 

γογρ.8. ΤῸ αγϑοκα. ΤΠῸ ΠΟΌΪΟΓ οὐ εἰναϊοὶ 
61488, ᾽πὶ ἀἰβοϊποΐοη ἔσο [6 “οτοί ποῦ ᾿" (ἀλλό- 
φυλοι) ΘἸδυνγ πο γΘ ΒΡΟΚοὴ οἴ. - Τ16 οοπαϊδοι οὗ 
[απ 885 ἐγ ΡΟΣΊΟΊΙΒ, ἴ. 6., ῬιὈ]}ς δο πη Ἰπλθηϊ τ 88 
δρϑίηβο ΓΘ. (το ὑγϑμβ]αῦο5 διάθεσις ὈΥ “1.6 
οοηδί μἐΐον ο7 σοσεγηπιοηὶ." ΘΒ Θιιβη  Γ ὈΥ͂ “ φαἱαῖ." 
ϑαγμ επὲηι εταΐ δαϊείαπι δ ζκααὶδ μιδίϊςαΐμτα. 
71 ηδβαιν. 8. υ. -τ Δυσφάρως εἶχον, ᾿σετε ομὲ 9.7 λωπιοῦ 
(πὶ τ δίδῦθ οὗ τπΐησ 8). ΟΥΒΟΣΒ Ἐγδηδ]ηῖα, ἰσόγε 
δογτῃ, ὙἘΠῖοΪ. πιθδηΐηρ ἴ[ῃ6 ἩΟΓΩΒ Ὁ 1}} δἰ βὸ ὈΘΆΓ. 

ΟΡ. 11. Αδαουγίηρ [μδὲ Ὠ6 ψου]ὰ τοσαδῖῃ οὗ 
[89 βδδῖωθ ρυσροδθ. 6 τοΐίογθησο 8 ἴὸ ὑΠ6 οὔ- 
Ἰατΐςυ ὉΠμδῦ ἐλ προὰ ἰἷπὶ ὈΥ̓ Ἡδὶςἢ δ6 ἐογροῖ 
[18 ΟΥ̓ Ῥτθυΐϊουϑ ΘΟΠλ 8 ΠΕ. 
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νὲεσ. 12. [ΙῈὩ 8]} γῖδοϑβ, κατὰ τόπον. ΤῊΘ Ὁζο- 
δεῖ οὗ [πο αἰ οσοηὶ ἀἰθυγ οὐϑ Βθθ πὴ ὕω Ὀ6 Τη68ῃϊ. 

νεσ. 16. Βεοδίονσοα ἴδσᾷρ ἀοπδίίουθ. ΟΥΠΟΥΒ 
ἸΥϑηΒ]δῖθ στ 1688 ὈΓΟΡΤΙΘΙΥ : ἡπιαῖε Κγεηπεπὶ σἱδί δ, 
τακίη πρόσοδος, ΠΟΎΨΕΥΘΥ, ἰῃ ᾿18 ὈΥΓΓΏΔΕΥ 56Ώ86. 

οσ. 18. Οἱὰ οοποοὶϊξ, τύφοις. . .. παλαιο- 
τέροις. ἼΤΠο οοτμραγαῖδνο ἴῃ [6 Β6Ώ86 Οὗ ἰο0 οἰά, 
ἴ. 6., απίϊφιαίεα, οὐδοίείο. 

γεΣ. 20. Συμπεριενεχθέντες. ΤῊ νοΓὰ ΤηθΆ 8, 
ἢγοῖ, ἰο σὸ αδομὶ τοι ἀπ οπ6, (ΠΘΉ,, ἐ0 ἀσοοπιηποααίε 
οὐδ᾽ 8 βεἰ 7 (ὁ ἀποίλετ᾽ 8 7οιδίεκ5. Τῆι βύοϊς Ζθηο Βο]ἀ 
τἷ8 ζογ ἃ ἀπ (ϑέοσ. Ζαιοτί., νἰϊ. 18,18). 10 πιϑιηβ 
μι ἴΠ0 ἀὐμνεὴν ῬΑδεμΕΒ ταῦ οἢ [Π6 Β8Π|6 88 οἂν ψογὰ 

τ. 5... )ογδεα (Ο]8. χχΥ. 1, γυνὴ καὶ ἀνὴρ ἑαυ- 
τοῖς συμπεριφερόμενοι. 

γεν. 21. ΜίδΩΥ ΡῈ) ο ἰσυαῖθ. 1π βοΠπιΘ [ἢ- 
Βίαμοοβ δ 84 ὕθοῃ μἱδοθὰ οΥ̓ῸΣ μΆΓΓΒΟΙΒ. 
ΤΠΟΥ πὰ ςοἸ]δούοα ΆΧΘΒ εἴτ ΘΧΟΒΒηρΘα ΤΠΟΠΘΥ͂, 
Ῥτον θα νγοδροὺππ 8πα ῥγον ἰδίου ἔον 6 Ερυρίΐλη 
ΣΙ ἶθΒ. -- ὙΝουΙὰ νοπΐυσθ. [{ οὐδὲ ἴῃ Κίηρ 
ΒΟΙΠΕΙΠΙ Ων --τ οὐ Π6 ψου]ὰ ἢδνο Ὁ 80 ΔΡΡΘΆΣ --- ἴο 
δοὸ οἱ ἰγυδιίηρ ἢΓΠ6 6 νν8 δὲϊοι' πὶ πα δδρ- 
Ῥέπεά ἴῃ θγυβα]θπι. --- Ἱεῤῶν 8 ἀπαἀοῦθτο  α]Υ {ἢ} 6 
ἴσι τοδαϊηρ ϑηἀ ννὰ δύο ὑγιηβ) θα δοσουϊρ]γ. 
ΤῊ το] χίου πιθϑηῦ 8 {ΠῸ ΟΣ ἷΪρ οὗ Βδοςθυβ. 
ΟΥ 11.239. ΤΠ ον 18} τοὶ σίου τ[μ6 Κίης τοχαγάθα 
8.8 ΟΠ6 ΜΠ Οἢ 88 ΠΟΥ ἴυ 06 τοοϊρά οὔῦ. 

Ψογ. 23. Σιγῇ. τοι ΘΧΡΙΔΙΠΒ.: π6 δΟΥΠΊΟΝ δ 

οἵ, '. 6., [ἢ Φενγθ. ΘΟ ]ΘαδηοΣ που] τοϊδίῃ τοὺς 
ἐννεμομένους “ἰτ {Π6 τηνλδΐηρ: ἔλοδα αἰιυοϊἑπς 
αἸποπῇ ψοῖ, Μ᾿ ὨΪΟἢ νον ἴ8 8180 δἀορίοα ὃγ Οοἴίζοηῃ. 
αδ8Ρ, οα τῆς8 οἵαν δῃὰ, νου ]ὰ ρίνο ὕΠ6 τνογὰ [0 
θη ρ, Ῥογδίδιϊης ἴη ορροδίἑοη. ὝΑτοῖϊιι8 ΘΟμ766- 
ἔυγοά ὉΠπ8ῦ 16 ΟΥἱρῖη8] τοδαϊην νγν88 ἀνομουμένους, 
φιΐ ἰεσὶ βατεγε τιμὰς Βυῦ ποθ οὗ ἴΠ|686 νἱθνβ 
816 ὙΠΠΟοὰΣ στᾶνθ Θἰντ  ]ορῖ 8] ΟΥ ΟΥΔΠῚ ΠηΔΓ|ςᾺ] 
οὐ)θοιϊίοὨ 8. ἦμὸ ψογὰ σημαίνω, Βονγανοτ, ἰπ [86 
ΒΘΠ86 ΠΘΙΘ Βιρροθθά, οὐειΓϑ ΘΙ ΘΟ Ύ ΏΘΓα ἴῃ ὕΠ6 ΡΥΘ8- 
δῦ θοοκ (ν. 47), δὰ ἢδ8 ἱπιρογίδηςξ δαρροχῖ ἴῃ 
ἴπὸ Μ585. δῃηὰ βϑεπὶβ ἑδνογθᾶὰ δἷδὸ ὈΥ ἴη6 ὅὥὄγσγίδο, 
δογὶρίοβ ἴπ δὰ (Θρὶβιοἰα). --- Πάντοθεν κατακεκλεισ- 
μένους. Τιὶϊ., δεσιγοα ὕγοπι ουετῃ δ᾽4ε. ὁ ὮδΥθΘ 
᾿ΓΑποἰδιίοα ἰαϊοτηδιίοδ! γ, δομπα λαπα απά Κ0οί. 

γεν. 2ῶ8. Αδοονγάϊηρς ἴο τΠ6 οοϊηηοη χοδάϊΐηρ, 
τῆς ἐλευθερίας τεύξεται καὶ στεφανωθήσεται, ἴ}ι0 
ΓΑ πδ] το νου] ὃ6, ““δ[αϊΐ δὲ βεὲ ὥρα απᾶαὶ δὲ 
ογοισπεά.᾽" αὶ ἰδ ψου]Ἱὰ 6 ἱπιρ!οά ἘΠΟΡΘΌΥ τΠ8ὲ 
ΓὭΟΠΘ Ὀὰῦ βανεβ σοι αχὶνο ἰηϊογπιβίίου οὗ [118 
κἰπά. Ηρμοθ, 85 τ 6 δον πηθηθοπεὰ ΜΝ. Ἰοανθ 
ουῦ ὉΠ6 νοσαϑ υἷι ἤδη καί ἀρὰ [Π0 Βρηΐθῃοθ 88 
8 ομοπάοα ποιὰ 6 ποῦ 8650, Οτοΐ!8 
88 Ῥγοροθϑὰ ἴο οἴϑηςθ 10 τοῖς ἐλευθερίοις στεφα- 
νωθήσεται, ἷ. 6., δλαίί δὲ ογοισηιοα αἱ ἰδλε δἰειιλεγίαπ 
"εειίναί, νε ὨλΟ ἢ ἔλία 8 ἄδτω τηϑδηΐης δηἀ 18 86- 
σοριοα δἷβο ΕΥ̓͂ (ὑγίπημα, Εὐϊ Ζαοθ, απ οὔ ον οτγιῖ- 
᾿ς, ΤΠ [οθῦνα] τηοῃτἰοηθα γγἃ8 ομα ςοἸο γδῖθα ἴῃ 
ΒοΏΟΣ οὗ Βασοσδα5. 

γεν. 29. 'Αβατοϑ, ἱπιραδεαῦδίϊ. ΤῊ δβϑηι6 ἴ8 
βαϊὰ οἵ ἴΠ6 ὕθτῃμ]θ δῖ γεσ. 48. ΤῇΘ νοσὰ ἴ8 ϑοπιθ- 
ὑπ ιϑεὰ 'π ἃ βχυγαῦνθ ΒΟΏ80 ἔογ μποοπίαηιϊ- 
παΐεα. 

φυΐάεπι 605 αϊσπαπίεδ εἱ ποατίοδ. 
γοσ. 24. Ταραχῆς, αἰδοτάεγ. 1 ΤΩΔΥ τοΐεῦ ἴο 

ΔΏΥ ἰδοόγάθν ἴῃ ὉΠ δίαῖθ, βιοἢ 85 νγὰ8 1 Κοὶγ (0 οὐ- 
ΘΟ ὉΠῸΘΓ ἃ ρσονογημηθηῦ {{κὸ (Πδὺ οὗὨ [Π}8 Κιην,. 

γοσ. 35. ὁ ἰδᾶύθ δάἀορίθαὰ ἴῃ 6 ὑγαμϑίαἰΐοη 
186 τόδ ὄνσεσημαμμένους, (ἠο86 ἱπαἰοαίοά, δροζοη 

ΟἬΑΡΤΕΕΚ ΙΓ΄. 

1 ἘΥΕΒΕΥΨΉΕΒΒΕ, πον, ΤΠ 6ΓΘ (18 ἄθογθα σϑΙη6, ἃ ζοϑέλναὶ αὖ {86 ρα Ὁ] 6 ΘΧΡΘη 86 γγ8 
Ἰηϑυϊυἱϊθα,, σι ἢ δῃουϊησ ἀπὰ ἸΟῪ ὈΥ͂ ἴΠ6 Πραΐμθῃ, βίηοθ 86 Ἰοιρ ὈΘΐογθ ἀθθρὶγ 

2 βραἰθᾶ ᾿ηνγεασγα Ποβί ΠΥ νγοὰ ]α ποῦν ὈΥΘΔΚ ἰογῦἢ ᾽ ἔγθου δηα ὀρθη]γ. δαὺ διποηρ [86 
δον [Π6γ6 γγἃ8 ἰποθββϑῃηΐ ἢ τηουγηΐϊηρ δηα οἱ ΕἰὉ] οὐΐοῦ!θ 8. τνἱτῃ ἔθϑγβ, ἐμ ὶγ πϑαγίβ Ὀ6- 
ἱῃρ ᾿πῆδπιθα οἡ 8}} 8:4 68 συ δἰ ρἤΒ, 848 {ΠῸῪ Ὀδνγα θα (μη6 ἀποχροοίρα ἀδβίσυοιίοῃ ἴο 
γγΠΊΟῈ [ΠΟΥ 84 ὈΘΘη βυάάθη}γ δα]υασοα. ὙΥ̓Πδὲ ποθ, ΟΥ Οἰγ, οὐ νγβδὺ ρἾδοθ δὶ 41] 
ἱηπδοϊθά, οΥ ψγμδὶ βίσθοίβ τοῦθ ποτ, ψ οἷ γογὸ ποῦ ἢ]]6α οὐ {Πϑὶνῦ δοοουηὶ ἢ 
γγδ Πὴρ 84 Ἰαπιδηίαιίοη ἢ ΕῸΓ (ΠΟΥ 676 Ββϑηΐ ἑογϊ, ὁπ 6 δπὰ 8]], ὈΥ͂ (η6 οοτημηδηᾶ- 
ΓΒ ἴῃ [6 ΒΕΥΘΓΆΙ Οἰτ168, τυ Ὁ δυο ἢ ΘΓ Θ]Ὑ ἢ δηα 80 Γ᾽ 011688 ἃ βρίτῖϊ, ὑπαὺ οἢ δοοουπί 
οὗ [Ὧ6 Θχοδρίίοηδὶ ΡΒ πηθηΐβ ΘύΘἢ ΒΟΠ16 οὗ ὑπ ὶν Θηθια 68, μβανὶηρ {86 ΘΟΙΏΙΏΟΙ [1}8- 
ΘΡΥ͂ Ροΐοσγθ {6 ]ν Θγθ8 δηα γϑῆθοίίπρ ὁ [Ὧ6 ὑπορυίδϊῃ ἰβδὰ6 οὗ ΟἿΓ 116, Βῃ6α ἔθδγβ ΟΥΘΓ 

ὅ (ἰοῦ ψυϑίοῃθα ὁ χρυ βίοη. ΕῸΓ ὑΠ ΘΓ νγχ88 164 δἱοῃρ' ἃ πα] 46 οὗ ο]α τχθη, δἀογηϑα 
γ ἢ ΡΥ αὶγ, 0, ὈΘοδι86 οἵἨ 8 ἴογοθά, βῃδιη)θ᾽ 88 αἀγ νἱηρ ἴογνγαγά, ἡγοῦ ΟὈ]σοαᾶ 

Θ ἴο υτρὸ ὑμὶν 8] οῦν ἔδϑί, οὔἱρρι θὰ ὈΥ ἂρθ, ᾿Ὡἴ0 ἃ βῇδγρ τη. ΥὙουῃρ ψοπΊθη, 4180, 
ψῆο δδα Ὀυῦ 1ι8ὺ νν]Πγανγ ὑπ ΠΊ86}ν 68 [0 (Π6 Θη]ογιαθηῦ οὗ πϑαάθα 11ἴ6 ἴῃ (ῃ6 
δγ144] σμδηλθ γ, ἈΘΑΓα, ἰηβίθΘδα οὗ ΤΟΥ, Ἰδιμθη δι] 0η8, 8η ἢ ἀγίνθη ἔογίἢ, ἀηγ61164, (Ποὶγ 
δηοϊηθα 1060 Κ8 ἀθῇ]θα νι} ἀαδί, Ἰοἰποα ἰορθίμοσ ἴῃ γα] ηρ, ἰηθι68Δα οὗ ἴῃ βοησβ οὗ 

1 ῬΓΔ186, 81η66 (ΠΟΥ 6 ΓΘ ΘΟΏ να Ϊβθα νγ]ἢ ραΐῃ ὈΒγου σα Ἀθη ἶδ αῦα86. Απα Ὀδίηρ 
Ὀουμά Ὀοίογθ 411} δγθ8, ἴΠΘῪ ὝΈΓΘ ἰοσγοὶ Ὁ] Υ ἀγαρσροδα δ]οηρ, {1}}} ὉΠΘῪ στ το ὑμγοόσση ἰηΐο 

1 1τοϑᾶ, τ τ ατίτηπι δηά Ευ σϑομο, νῦν ἐκφαινομένης, ἥτοτα 111. 10. 28. δδ. 62. 171. 74. 98. 6ὅο. ; ἐεχέ. γτες., συνεκφαιν. 

ὯΝ ἌΡΡΘΙ͂Ν δὐορίδ ἔσομι 98., ὉΥ ἃ δβοοοπὰ μαπά, 44. δῦ. 74. 6ο., ἄληκτον (ΤΙ1. 7]., ἄλεκτον), ἴον ἀνήκεστον οὗ ἔμ 6 ἐδχέ. 

“ σοὰάά. ΠῚ. 19. δδ. 64. 11. 14. 98.., νι ἢ ΑΙὰ., Βδγο πικρίας, ἴον πικρᾶς, δορὰ 111. 74. ΑἸά. Ἰοᾶνο οὔξ ἐδ καί ᾿πιταϑά δίς ! Υ 

τ Ὁ αν 28. δδ. 62. 64. Ὧδγο δυσάθλιον, ἰπρίοδὰ οὗ τρισάθλιον, διὰ Ετὶἔχδοῦθ δἀορίδ ἰῦ. 869 Οὐ». 



628 ΤΗ͂Ὲ ΑΡΟΟΘΕΥΡΗΑ. 

8 [86 8ῃ)0ρ. ὙΠοῖΓ Πυβθαπαβ, ίοο, τοατίηρ ΒΑ] 6᾽β ἱπβίοδα οὗ ραγίδινάς δου {μεὶγ 
ΠΘΟΚΒ8, ἰὴ (ἢ Β]οοΙ ἃπα ἢ γρεβηθβδβ οὐ γουίῃ, βρθηΐ {86 σϑσρβιπίηρ ἀνε οἱ {δεῖν 
ΠῸΡ1141]8 ἰπ ἴθδγβ ἰπδίθδα οὗ δαβιρ ἀπ γουϊμ{Ὁ] το αχδίίοῃ, 88 βεαίηρ Η 3668 δ]γεδλὰγ 

9 Ἰγίπρ Ὀαοίογθ ἐπεῖγ θεῖ. Απᾶ ΠΟΥ γεγο οδιτὶϑα οἱ κὸ νὴ] Ὀεδδίβ, οουβηθα στὰ 
ἸΤΟΏ σμαΐηβΒ. ϑδοηθ γγογο Ὀουπαᾶ ὉΥ {Π6]Γ ἤρα (0 {86 Ὀδποδθ8 οὗ {πΠ6 τούγοσε οὗ ἴδε 

10 βῃ1ρ8; Ἐ116 οἴδοσβ πδὰ {πεὶγ 1θοὲ Ὀουμᾷ ἰδδὺ ἢ ἀπ γ]ο] ἀΐηρ ἐοιζετβ ; δὰ {86 7 
ΘΓ, Ὀοβί 68, βῃυΐ ουξ ἔγοιι (Π6 ᾿σῇιι,2 (86 (μ]οῖς ἄθοῖ ᾿γίηρς ἀθονε (ϑτὰ, δοὸ ἐμιδξ, εη- 
γο]ορθαᾶ ἴπ ἰοία] ἀδγκηθδα, (ΒῸῪ ἐχρογίθηοοθα (π6 ἰγοδίπιθηί οὗ ἰζαϊίογο ἀῃγὶπρ [86 
τ Πο16 νογαρα ἄονγῃ. 

11 ΥὙΠΘΩ, ποῦν, ὑμ6Ὺ δα Ὀδθη Ὀτουρῆξ ἰο {Π6 8Βο-ὉΆ]16α ϑδ΄.ῃοαῖα δπὰ (πὸ τόονᾶρὸ ψὲς 
Θηαρα 88 1 δα Ὀ66η ἀθογορα ὈΥ (Π6 ἰκϊηγσ, ῃ6 ογάογρα ἱμαΐ {πον δου ἃ θ6 μὲ ἱπίο 
1Π6 ΠΙρροάγομηθ ἤθδῚ {Π6 οἰτγ, ἃ. ρἷαος οἵ ναϑί δχίθηϊξ, δῃᾷ ν6]] βυϊ ὑρα ἴο {8 ραγρονοδ 
οὗ τηλκίηρ ᾿Πθπὶ ἃ μαζί ῃρ-ϑύοοϊς ἴο 4}1} (080 σγᾶο ψϑηΐ ὈΥ̓͂ ἰπίο {πθ αἰέν, δῃηα ἴο ἐποϑὲ 
ὙΠΟ ἴγοπὶ ἢ 6 ΠῸΘ Π2846 ἸΟΓΠΘΥΒ ἰπίο [Π6 ΘΟΟΠΊΙΣΥ, 80 ἰΠ80 (ΠΟΥ τηῖσΐϊ ΠΟΙ μΟΣ πᾶτὸ 
Ἰπ ΘΓΟΟΌΓΒΘ 1 8 ΓΟΟΡΒ, ΠῸΡ ὕὉ6 δοπογρᾶ δὲ 811] τὶ} (Π6 ῥγοίεοϊίου οὗ νεᾶ]]}ς. 

12 Απαὰ σψἤθῃ (Π18 πδα ἰβκδὴ ρΐδοθ, ἀπά ἢθ ποατὰ ἐμδὲ {μεὶγ ἔθ] ον οοπηίσγτθθη ψετ 
18 οἴΐθῃ, ΒοογθΌ Υ, ουΐ οὗ {πΠ6 οἶτγ ἴο Ὀθ τα} 186 Βῃδηηθίι} τοι Θά ἢ 688 οὗ {Π6ῚΓ Ὀγει ἈΓΘΌ, 

ἢ νγγ88 ΘηΓΑσοα, Δῃα οοτητηδη θα (δι [Π6Υ 4180 Βο]α Ὀ6 ἰγθδιῖθα ἴῃ ϑχδσι! [86 58πνθ 
ΤΉΏΔΠΏΘΥ 8ὃ886 6 ΟΠ ΘΓΒ, 80 ὑπαὶ {Π6Ὺ διιου!α 06 ἴῃ πὸ σεβρθοῦ ὈΘΒ Πα {ποῖ ᾿ς ῬΌΠ15Β- 

14 τηρηΐ, πα ἴο 6ηΓ0]} 186 ΘηΓΓΘ ΓβΟΘ, Ὡβῖη6 ΟΥ̓ ΠΆΠῚ6, Ποῦ ἴο0Γ {πΠ6 ἸΔΟΥΣΙΟΌΒ, ἡ ΘΆΓΙΒΟΙΒΘ 
βογυΐος ὃ Ὀοΐοσγ ΓΙ Η͂Υ τηϑηὐοπαά, δαὶ ἴο Ἰογίατο ἔπδῖ πὶ {Π6 {πΠγοαιίθη θα μ81Ππ5 δὰ, 

16 ἤπα!]γ, ὑὸ ἀδβίγου ὑπθπὶ 'π ὁη6 ἄλγ. Τα τορίβίσαιϊίίου οὐ {Π 686 ῬθΓβΒοηβ, Ποῦ, ἴοοκ 
Ρΐδοθ ἢ ΘΟ (ΓΘ 268] δπα δε ἰ(ἴου8 285 Δ Υ ἔγοσα Βα γ86 ἴ0 βυπδαεῖ, αθα οϑποθ 

10 υπῆπίβῃοα (0 18 οπὰ δἵ {Π6 δχρίγαύϊοη οἵ ΤΟΥΥ ἄγε. Απάᾶ {86 ἱίωηρ, 8|1|δὰ τ ῖῖὰ 
δτοαῖ δη ΘΟΠ ποι 10Υ, ᾿ηβεϊ πὐδα ἴθαδἴ8 ἴῃ [Π6 [ΘΙ Ρ]68 οὗὨἨ 41] {π6 140]5 δπά, 'π δὲ5 
τηἰηά Ἡ]ΘΙΥῪ Θρίγαυ ἴσοῖλ ἰἢ6 γαῖ, ργαὶβθαὰ στ Ῥγοίδηθ του [6 ἀοδῦ τπϊὴσε 
ὙΠΊΟΝ ΘΟΌ]Ὰ ΠΘΙΓΠΘΡ ΒρΟ8Κ ἴο, ΠΟῸΓ Πρ ἴδοι; τ ἢ}}16 ἀραϊπδὶ {πΠ6 ψτοαῖοβε Οοά μῈ 

17 βροόκο ψνῇῃδὺ νγ88 Ὡσῖ βθοῖωϊγ. Βυΐ βδἴΐδν {πΠ6 ἰαρβθ οὗ (86 Ὀοίογθ- τ θη ]οπ θα ρογῖοα ἴδ 6 
Γορ βίγαγα γορογίθα (0 {Ππ6 Κίηρ {πᾶ {Π6Υ̓ Θου]α ΠΟ Ἰοηζοῦ οοπίΐπυθ {16 τσ ξιγαίίοι οἱ 

18 {π60 Φονγα Ὀθοδιδθ {ποθὲν παμῚ Π6Γ γγὰ8 ΘΟῸΠΙ1688, Δ᾽ που ἢ {Π6 τηοβὶ οὗ ἐμοτ ἡ σα τοὶ 
βοϑίογθα ἴῃ [Π6 ΘΟῸΠΙΓΥ͂, ΒΟΙῚ6 51}}} ἑοροίποῦ 1 Βοῦβθβ, Ὀαΐ οἴ Γβ, αἷϑο, ἰῃ βϑρασγβδίδ 
Ρίδοθ8, 80 ὑμπαῦ 1Ὁ ἯγὙδβ 8: ἱπῃροββὶ 018 ὑπ ϑγιδκίηρ ἔογ 411 {Π6 Θοτητηβϑηᾶθεβ γ8ο σσετὰ 

19 ονὸν Ερυρί. Βὺΐ δἵζοσ ἴθ ᾿ιδά γραία (ἤθη ὙΘΤῪ ΠΆΓΒΏΪΥ, 88. ΤΒοΟυΡἢ [Π6Ὺ Βδὰ 
[Δ Κοπ Ὀγῖθεβ ἴο ἀανβ {Π]8 ργοίοχί, 1 σδη6 ἴο ρᾶ88 {πδ΄ Π6 8 [}]Υ οοηνυϊῃσδα οἱ 

20 ἐμὶβ ροϊηΐ, τνθη {πο Ὺ δἀἀυςρά 88 ργοοῦῖ (μαὺ ΔΙ ΡθδὙ ονθη {Π6 ῬΆΡΘΓ τηληυΐδοίογγ, 
21 δῃά [Π6 γϑεᾶ ρθπ8 Ψ ΠΟΙ (ΠΥ υ86α, Δα σίνοεη οὔ. Βιυιὺ (8 ννὰ8β ἐδ 6 ψοσκίησ οὗ 

[6 ἱμπνίηο] 010 Ῥτονίάθηςσο, νι ἰοῖ ΒΕ] ροα 16 9678 ἴγσοπλ ἤθανθῃ. 

1. Τῆι καί [6 οὔγίνίοα ὈΥ 111. δδ. 74. Οο. Αἰὰ. [ἠὲδτλ}γ, ἐδθ νῆγχαδο που }ὰ πον Ὀ6Ὸ: “18 ἔδο ταΐὰσὲ οὗ ἃ ἔτεα ασνὰ 

ΠΕ ἐδχὲ ἐμο ννοσὰδ τὸ ἀποκλειόμοενοι τὸ ζουπὰ δέξο διακειμόνῳ, Ὀπὲ Ἐσί ποεῖ τε θεῖδβ ἔγοτη οἱ ἐδ 9 
ΦΌΒΟΥ Υ οἵ 11]. 19, 28. δ6. 6. 74. 98. (ο. ΑἸά. ἀηὰ, ΔΡραγθῃον, τὰς βυσγίδλο. Οσίπε που]ὰ κοϊδὶτ ἐδοια οἷ ἐνε ατοππμὶ 
τμδὲ [86 Ἔχρεοβαίου [6 ἴοο ρϑεῦ ας ἴὸ πδνο Ὀοθη ἰηἰτοὰποοιὶ, " τὴν Αἰοξοίσμης, το πάντοθεν ὀσκοτισμένοι."" Το ποεῖ 
ἀποκλειόμ. που]ὰ 6 1ο]] οννοὰ, 86 ἤοτο Ὡρο, ὉΥ [Ὧ6 δίοπδ. οὗ ἔδο δος διὰ ἐῆο ἀδεϊνο οἵ ἔμ Ῥούδου, ἱπδιθδαὰ οἵ ἐδ 
βοζυκ. οὗ [Π6 ΡΟΤΈΟ δηὰ (Π6 ἀδεΐνο οὗ πὸ της. Δ} σοηάοτ ὑπὸ τοσὰδ πνκνῷ . . .. ἀποκλειόμεν., ὅεπ8ο ἐπίεν ἴβϑϑε 
εἴ {ιδέετετι ἀεγέτη ὑπιετγπεεπίε ἰφείο α εαἱὶ αὐερεείμ ξεοίμϑὲ. 

8 Ετίεκρομο στϑοοῖνοϑα οὐκ εἰς τήν ἤτοι 11]. δ. ἴον οὐ γὰρ τήν οἵ ἴδο ἰεχέ. γεε. Οοάὰά. 68. 64. 14. 98... αἷδο, Ιοατο οὔὲ γέρ. 

᾿ ΟΗΆΡΤΕΒ Ι΄. 

γον. 1. Δημοτελής (δῆμος τὰ τέλη), ἱ. 6., Μ 41} ον. 4. “Ἑξαλλος, φεΐίί6 αἱ Πετεηξ, ατνὰ βίποθ ὅδ 
τὶς 6 ἀοπο δὴ ὕὍῃ6 μυ Ὁ] }] 6 ΘΧΡΘΙΒ6. ---- Προκα-' τ{ἰπ|6 οὗ Ῥο]ν Ὀὲυδθ, ὀχίγαογαϊπατῃ, ἴθ ὈΟΓΝ ἃ ρσοοὰ 
τεσκιῤῥωμένης -- σουετοα τοἱϊλ α οαλίιια, λατάεπεα ᾿ Διὰ ἃ Ὀφπὰ δϑιιβο. ΟἿ. [π6 ΠΧ. δὲ 2 ὅδ. υἱ. 14. 
δοίοτελδαπά, δὰ ποία ρ ογί 8 ]}}γ, ἱπυοίοταίο. -- Σ Ἰ)αν ἃ ἷα Βροίκεβῃ οὗ δβ ἐνδεδυκὼς στολὴν ἔξαλλον. 
υουὰ πον Ὀτγοαὶ Τοσῖ. ΤΉοΘΓΟ [8 ΒΟΆΓΟΘΙΥ δὲν] -- Ἡδυίης [26 ΟΟΙΏΙΏΟΩ τηΐβοσῦ. Τδ6 ἰάδα ἰβ 
ἀοπὺῖς {πδῖ νῦν ἐκφαινομένηφ ἰ8Β ὕπ0 ἴτας τοδαϊηρ, [Πδὺ ἸΟῪ τοῦ 1οὰ ἴο τοῆθος οὐ [86 ΠΏΟΘΥΔΣΩ ἐἶε8 
ποῖ ΟΠ]Υ οἡ ἴδ γτουπὰ οὗ Μϑ. δυϊποτγίγ, Ὀπῦ 4180 
οὗ {π6 διε ὉΠ ο8ἷ8 ἴῃ τὶ ἰσ ἢ (π6 ϑοπίθηοο βίδη 8 τ} 
ΜΠηΐ ΡΓΘΟραΘθ8. 

Ψοτ, ῶ. Ηρασχὶ Ῥείη ἰμδοϊηοᾶ. ΤῇΘ ΤΠΟΣΘ 
οοἴηπιοῦ Θχργθιβίοῃ ἴον ἴ[ὴ6 βδη8 ἰά68 νου] ον 
Ῥ6, οουπαεαά, στυδιεα. 

νεσ. 8. Νομός. ἸοτΩθ. ΤῊ 88 [89 πϑιῃηθ ἈΡ- 
1194 το τῆ ἀἰευτίςῖδ ἰῃ Εργρὺ τυϊοὰ ὉΥ ρῥγοίθοϊβ. 
ὃς 1 Μασς. ΣΧ. 80. 

πὰ τη ΐβογίθδ οὗ ᾿1ξ8 πῃ σεποσαὶ. Το τηοβὲ μγοτϊη5- 
ἴηι; Ὀερίπηΐης πιΐμῦ παν [Π6 ταοσὶ πϑέσα ὉΪ6 διὰ. 
--- Τοῦ βιόυ καταστροφήν, (λ ίυωγχη ψ ἐγε, ἱ. α., ἴξδ 
δά. Οἱ. κει. ἰχ. 11. 10 τπαϊσηῦ, ποπενογ, γαΐος 
ἴο 18 ὈΠΠΙΘΕῚ οἴδηχθ8 δη Υἱοϊδει 468. --- Τρισώϑ.- 
λιον, ἐλγεεγοία (υεγ) ὠπδαρρῳ. Οἱ. ἃ Μδεος. νι. 
84, τρισαλιτήριος. 

νον. 5. ὕσξῶο, καταχρωμένων. ΤὨε ποτὰ οχσὰξ. 
ΒΘΓΪΥ τηθῶ!8, ἰο πιαΐδε ἀπ αὐπογπιαΐ, ουὶὶ ὧδε ο7 ἀπγ- 



8 ΜΑΓΟΟΑΒΕΒΗ͂. 

ἰἀλίπο, Ὀὰς Βοῦο, δὲ ἰὸ που]Ἱὰ δϑδπι, (9 “86 ὑεγοπά 
δἰγεηρίἦ, ἰ. 6., ὠγρο, ἤόγοε. 

εν. 6. ᾿Αλλοεθνέσι. ΤΙϊ8 ποτά, ΒΟ ἢ ψὸ 
Ἦδγτο ΤΥΡΒΠβ]αιοα ὈΥ̓͂ λεαίλεη δῆ, ὮΔ5 τη ποῖ [6 Β8Π|6 
τοοϑηΐηρ 88 ἐξάλλοις ἴῃ το. 4. ὙΠὸ ἰάθα οὗ Βοπιο- 
{πΐηρ δίγαπσα, εκίιγαοτάϊπατῃ, οὐἰαπαϊοδ, ἰΒ ἐοπίδί πεά 
ἴῃ ἰϊ. 

γεν. 7. Τὸ πλοῖον. ΤΠΘ δεῖς ]8 15 πβοᾶ 88 ἰησδὶ- 
Ἑδαπρ, μεν ἴπδι [6 βῃ!} } νὰβ δβρθοῖ }] ἀθ- 
ΒΈΠΟΙ ΟΓ {πον γοοθρίϊου. γοϊεβίιοιοι Ππ 

6Γ. 8. χνυώγεῖς. 1ιἷκτ., γοῖζο ,» Ῥοεοιὶ ῸΣ 
λυδδαπαθ οὐ ισἷτε. Ἡρτθ τὐομόμαρνν ΑδεΣ Βῆον" 8 
ταῦ ἰδ πηθδὴβ [Π6 ἔογ ΠΟ. 

γεγ. 9. Πυκνῷ σανιδώματι. Ὑὶβ νὰ ἴ6 ἀθοῖκ 
οὗ ε;ι6 βιἷρ. 

ες. 11. Βομοάία. ΒΥ δοῖῃηδ δοϊὰ ἴο ὕ6 8 ρ]δοθ 
οὗἉ υΠπ|| ἢΔπι|θ πιθιτἰοηθὰ Ὁγ δίγαυο, ἴσοι ἔν ῖὶνθ 
ἴο δίϊοθηῃ τ ]]θ8 ἔσοιη ΑἸοχαπι τα Βαι [Π6 ργεβοπῦ 
Βοποάΐᾳ βϑϑπβ ἴο ἤνγνα Ὀθοὴ ἴῃ 6 ἱταπιοάϊαῦο 
Ὡοὶ  θοτῃοοῦ οὗ [Π6 οἰΐγ. -- Ηἰρροάγσγοζωθ. ἴι ἰδᾶν, 
ἀοοογάϊην» ἴο ϑύγαῦο, ΟἹ; ἴ[ῃ6 ϑϑδὺ εἰάθ οὗ Αἱοχδῃ- 
ἀτίδ. --- Τ ΘΡοΟῦΣδ6 ἱτ8 ἰδ ἴσοορθ. Ηθ πιϊχιί 
ἔοδν ἴπαὶ την ποῦ] Ὀ6 ὈγΙθοα ὈΥ [80 “6078, ρϑγ- 
ΠΟΙ Αγ 58. ἢἰγΘα ΓΓΌΟΡΒ. 

γογ8. 12. 18. [Ὁ ἰδ ἢθγα ἱπηρίἰοα (Πδῖ, ἘΡ ἴο 8 
ὑϊπιθ, ποις πὰ Ὀδοη ἀομθ ἀρδίησι [Π0 δ ἴῃ 
Αἰοχδαηάσια Βιιΐ, δεουτάϊΐηρ ἴο 1}. 1, το86 οὗ τῃ6 
εἰν δὰ Ὀδοὴ 8180 ἱποϊ πο ἐπ ἢπ6 Κιμμ᾽ 5 ρ΄ 8π8 
ἴογ νόηρόδῆςθ. Αμπὰ [Ὁ ἰβ παίιγαὶ ἴοο, ἴο ΒΌΡΡΟΘΘ 
ΠΑΡ ΠΟΥ που]ὰ πᾶν 66 [86 ἤτϊβι ἴο ἔδεὶ [ἷ8 
Ὑ͵Ά(Ή. 

γεν. 14. Τα θογχίουβ, θαυ δοϊηθ βοσυίοθ. Μοσο 
11ξ., εἦα τοεαγ γίπς δεγυΐσα οΥ (λα ττονῖξ (τῶν ἔργων), 
ὩΔΙΉΘΪΥ, ἰλγοισὴ τοογῖα, οοιπίπο ὃψ τοοτέ. ΟἿ. 1. 
28... 

ον. 15. Ἐπὶ ἡμέρας τεσ α. ϑοιθ 
[ΥΔΠ5] αἴθ ἔ] 5 ον, αἴῦεν "ογίψ ἀαγα. ΟΥΠΕΙΘ χῖνθ [ἢ 6 
Ῥτγοροβίτίου ἴ[ῃ9 ξθη88 οὗ εἰμγίηφ. ΤΠδ γροβιτίοη οὗ 
[Πθ ὙΌΤΑΒ, 88 ΟΥ̓ΤῚ πὶ ἢ88 ΒΟΥ, ΓΘ ἾΤΟΒ [Π δῇ ΠΟΥ͂ 
Βῃοῦ ]α ὃ6 )οἰπαὰ νῖτἢ ὉΠ6 ρὮγηθο, σάπια μη ηϊδλεά 
ο απ ἐμά. ὭθΟΥ ἱπαΐςδίθ, 88 ἰῃ Μαγκ χν. 1, ῳΚὸ 
χ. 85, Αοἴβ ἴΠ. 1, [π6 εἰτηθ ἐοισαγαα ισλιίοὐ, αδοιιί 
τυλί οὐ τῃ6 τΠΐϊηρ Παρροποα. Ὑ]6 Ὠυτ ΟῸΣ ΓΟΥΙΥ, 885 
θ γ611} πον, 88 Γορδ θα 8ἃ8 ἃ βδογθά πυπΌΕΓ. 
ΟΣ 2 Μδος. ν. 3. 

6029 

νον. 16. ᾽πὶ τῶν εἰδώλων, ὃν ἰδλ6 ἰαοἰδ, Ἡ Ὠϊοΐ, 
οὗ οοῦγβο, που] 6 ἴ ὉΠ ΟἿΣ ΤΟΙ Ρ]6Β. 

Ψεν. 18. Οἰδογα, δἷβδο, ἰπ βορδσζαὶθ Ῥῖδοϑϑ. 
ΤΊΏΟΥ δά πὸ βοι(]|οὰ δοοᾶθ, θυ ᾿νϑῦθ νν δηδογίηρ᾽ 
δθοπϊί. Οατοιΐαβ 588: “ 75 εἰἰυὶε εἰ ἰαι δι 5." ΤᾺ 
Β61586 ἰδ Ὠοὺ αὔἶΐο οἶοασ. Δοσογάϊηρ ἴο 18:6 ῥγθ- 
νίουβ Γορτγοδοιίδίίοη, ἱν γου]ὰ Ἄρρϑανῦ (μδὲ αὐΐ ἐλ 
.“7)ειθα ἢδὰ ὈδΘΩ σαυπογοὰ ἱπίο [6 Πὶρροάτγοζηῃθ δὲ 
ΔΙΟχαμα γί δηαὰ ΠΟΥ ΘΓ ἴο 6 τορίβιθσοά. Βυΐ 
ΠΟΥ͂Ν ἰῦ 19 ϑἰαυοὰ ὑμαϊ [ἢ 6 τη] οὐ τν ΔΓΘ 50}}] δεδττοτοᾶ 
δῦουϊ ἰπ ἢ Τοοπηῖσγ. 16 ΑἸ ΟΌΪΕΥ, τηοτϑονϑῦ, 
ἴῃ [Π6 φαιόν οΆ89, 8 ἴὸ βηαὶ ἰλεπι, ποῖ ἴο γοχἰβῦθτ 
ὉΠ6πΔ Οἢ) ϑβοοοιπῃΐ οὗ [Π61 Ὀοΐηρ 80 πυηθγόοῦϑ. [Ιζ 
8. Ῥοββὶ Ὁ] 6 Ὁπ8ὶ δου ἴμρ᾽ 88 ὈΘοὴ Ἰοϑὶ ἔγοτῃ ἴῃ 6 
ιοχῖ. [1 ποῦ, ἴα ὙτΓΙΌΟΣ οἰτῃοτν ἀἰά ποῦ Κπον τ πΠδῦὺ 
ἮὮθΘ τἰϑθαὰ [0 Ἑομπηπιθηΐςδῦθ, ΟΣ Ὧ88 ᾿ΤΙΓΙΘ ἢ ἰδ ἰῃ 8 
Υ̓ΘΕΥ͂ ΟΆΓΟΪΘΕΒ 8πα ὑϊϊηὰ 'τννἂγ. 

ΕΓ. 20. Χαρτηρία. ἴὐδοὰ Ὀγ Δ] ἴῃ [Π6 56:80 
οὗ χάρτης, ραρεγ, Ὁ ΙΠΟΓΘ ῬΓΟΡΘΙ͂Υ τοπάεγοα ὈΥ͂ 
Οτοιῖαβ θὰ οὔποθ ραρεῦ πιαπιγαοίοτγῳ. ΤῊΘ ἰάθδ 
8 τ1η8Ὁ 686 ῬΆΡΘΙ 118 ΟΣΘ ὯῸ ἸΟΏΚΘΓ ἢ οοπάϊ- 
κτἷοη ἴο ὰυγηΐθη ἢἴΠ6 ποοάοα τηδίογίαὶ. Τἢ6 κίηρ, ἰδ 
μλιδῦ Ὀ6 οοηΐοαβθα, 88 ὙΘΤῪ ΘΒἈΒῚΥ βαιἰβῆθὰ. Ἀο- 
οσογάϊηρσ ἴο ῬὨΐο, ὑ86 ψΏοΪΘ πα δοσ οὗ ον ἴῃ 
ΕνΥρὶ ψᾺ8 ἃ π}}]Πἔἰἐοὺὰ. Βυῦ ἰξ ΠΟΥ πα Ὀθοὴ ἃ 
δτϑαῖ ἀ68] ΠΊΟΓ6 ΠΕΙΊΘΤΟΌΒ, [ἢ0 διϑιίθιη θη οὗὨ ΟὟΓ 
ΔΌΓΠΟΣ ταλϑὺ 81}}} 0 ξομδγάθα δὰ ἱποζθὰ 0] δηὰ 
Δῆθυγά. ΤΠΘΥΘ 88 ὨΟῦ μδΡΘΓ ΘὨΟΌΡὮ ἴο Β6ῚῪΘ ἔοῦ 
τοοογ πρὶ ἴΠπ6 πϑηγ68 οὗ [6 968; Ὀυῦ [Π6ΓΘ ΘΓ 
σἤδὶηβ ὁποῦ ἢ ἴο Ὀϊπὰ τἤθι (ν. 5) δηὰ δαὶ 11010 
πη ΔΒ τοαυϊγοὰ ἰοὸ ἀο 1. Απαὰ Οεππὶ ψ06}} 
Ἀ5Κ8Β: “1 ρῬᾶρϑσ ϑπουρὶ οου]ὰ ποῦ θ6 ργυάυςοα 
[0 ΒΟΣν6 0 τομ διοσῖης δ ΡΙΥ ΓΠ6 Ὠλημθδ οὗ 6ϑοὴ 
ΟἿΘ οὗ [6 ἱπηθηβο τ] ἰτπὰ 0, ν ἤθμσα δα [06 
ἔοοὰ ποΟθϑβδυυ ἴὸ ἔδεθαὰ τῃ6 πηξοσιηϑῖ08 ἀπ 
ΤΟΥ ἀδΥϑ (νοῦ. 15), πθϑησο ἢΠ0 πα ὙἹῸἢ ὑγἢϊς 
ΤΏΘΥ ΜΟΓΘ γοίσεβῃϑα ἴον βούθὴ ἀΔγΥγ8 δέου ὉΠ6ῖγ ἀθ- 
νϑγϑηςθ (νἱ]. 80), ἤθη 6. [6 ΙἸΘ8Π8 0 Γ ἴΠ6 [01}- 
[66 ἀδύβ ἔοβνα) (νἱ. 40), σῆθῃοθ [Π6 πιθϑηβ, ΜΚ ΠΙ ΟΝ 
086 Κίηρ ρῥχονίἀεα πὶ βθο ἢ 8} ] 689, Τ0Γ ἴΠ6 ᾿ΟΌΤΠΘΥ 
Ποιηθ6, παῖ ΠΟΥ 6 γὸ δ0]6, οὐ 16 αν, ἴο ἰῃδιΐταϊο 
ἃ ἀγίη κίηρ, ἔθαδβὶ τ δὺ Ἰαδιοα βονϑὴ ἀδΥ8 (νὶ!. 18) 1 
ΠΟ Πἰβιογίδη βθοπιδ ἴο ἢδνα 0 ρῥγοβθῃςπιθηὶ οἵ 
1Π6 ΘΧΊΣΔΟΓΪΠΆΤΥ ΘΟὨΙΣΔαϊουΟἢ5Β ἰπ Ἡ ἰοἢ ἢθ ἈΔ8 
ἰμτοϊνοά πἰπιθ9}.᾽ 

ΟΗΑΡΤΕΕ Υ͂. 

1 ΤΏθη ἢ6 ς4]16ἀ ἰο μἷπη Ηδγθομ, 80 δα σἤαγρο οὗ [Π6 ΘΙ Θρἢδπίθ, δηα Ὀοΐηρ [01] 
2 οὗ ἤδγοθ δῆρϑι δηὰ σᾶρθ, αυ16 ᾿τητη ον 806, ἢ6 σοΙητηϑηαθά, ὑμδὲ ἀραϊηδί (Π6 σομϊηρ᾽ 

ἄγ, 411 1π6 δἱθρῃδηῖβ, ἥνθ πυηαγοα ἰῃ ὨυΏ ΘΓ, Βμου]α Ὀ6 τηδΔάθ ἀγιης τυ ἢ ΤΩΔΗΥ͂ 
Βδηαίυ]8 οὗ ἔγδῃκίποθηβο δηα ἰαῦμα αὐδης 168 οὗ πητηϊχοα ψΐηθ, δηα ἰπαΐί, αν; 
Ὀδ6οὴ τηϑαἀαθηθα ὈΥ͂ ἃ οΟρίοιΒ ΒΌΡΡΙΥ οἵ (6 αΡΙΏΚ, ὑΠΘΥ δου] Ὀθ6 16 ἴῃ ἰο 86{1]6 

8 {16 δία οὗ (86 ονγβ. Ηδ, ποῦν, βανὶπρ ψίνθη 0}}}8 Ογάδὺ ἱγηθα ἴο [Π6 Ὀδησμαῦ, ὙὮΘΓΘ 
86 Δββϑι} ]6 ἃ ἢ8 Ὀθβὲ ἔγθπβ ἀπα Πο86 οὗ (Π6 ΔΙΊΩΥ ἼΟ ὈΘηανοα τηοϑὲ ΒδίθὉ]}}Υ 

4 
ὅ 

ἱονγεγαὰβ (6 ὅθε. Νοῦν [86 Θοιῃτηθπᾶον οὗ {πΠ6 δ] ρῃδηίθ ᾿ [0]Π]]64 ᾿ι18 σΟΥπι β8: Οἢ 
ΡΓΟΙΩΡΌΥ. Απά [86 δουνϑδῃηΐβ, δρροϊηϊθα ἴοσ {πΠ6 ρύγροβο, τϑηΐ ουἱ ἰονγαγβ ουθηϊῃρ' 
δηα Ὀουηά {6 Ὠδηά5 οὗ (ἢ6 ΡΟΟΓ ττοίοῃθ8 83πα ἴῃ 41] 6186 ἰοοὶς Ῥγθοδυοηβ 10} τθ- 
δρϑοὺ ἴο ὑπ61ν Ὀδΐῃρ Καρί ΒΘΟοΌΓΘ ἴον [Π6 πἰρἢϊ, δΒαρροκίηρ ὑμαὺ ἰοΐΆ} ἀθειγυοίίοη που]ὰ 

6 οΟΥ̓ΟΡίδΚο 86 ψῆο]6 τδθοθῚἿ. ΒΒυΐ [6 θννβ, ο βϑϑιηθα ἴο 6 ἢϑαίῃϑη ἰὸ ὃὉ6 ἀθϑε αΐθ 
Οὗ ΔΏΥ ρῥτοίθοϊίου, Ὀθοδδθ {ΠῸῪ ΨΟΓΘ ἰγρθβὶβὶ Ὁ] θηυγοηθα μὴ} ΟΠ δἰ η8. ΟἹ ΘΥΘΥΥ͂ 

7 β146, 411 ἱῃυοκρα, ἢ δὴ ὑποθϑβίησ 
ὃ ΡΟΥ͂ΘΓ ΟΥ̓́ΘΣ 8]] ΡΟΥΡΘΓ, [ΠΘῚΓΡ πιθτοί ζει 

1 Τὴ οοπιηοῦ ἰοχὲ 86 Ἕρμων δΐονῦ ἀραρότως. Οσά. 44. 

ΟΥῪ ἃπαὰ ἴθϑγβ, ἰπΠ6 ΑἸτϊσηΐν [οτὰ, το [88 
Οοά διὰ Εδίδμον, ργανίηρ (μαῦ μΠ6 του]ὰ ἀνοσὶ 

οτοία οϊδ πογὰβ. Οοάά. 19. 62. 64. 98., νεῖ ἢ ὅγγ., Βδνθ 
ἃραρότως τὸ προσταγὲν τῷ Ἕρμωνι συνετέλει, Ὁ αἵ. τοτϑ. 3, 10, 28. δειά Οριπ. 

,΄ 



680 ΤῊΞΒ ΑΡΟΘΟΕΥΡΗΑ. 

[Π6 ν]ὶοκοα ρῥ]οῦ δραϊπβὲ πθτὰ δῃα ΤοβοῦΘ ἔπτη, ὈΥ ΘΧΙΓΒΟΓΑΪΏΔΓΥ ταβηὶ βίο ῃ8, 
9 ἔγοῃῃ 6 ἴδίθ δ᾽ γοϑαν αὖ ἤδη. ΟΟὨ ΟΊ Β]Υ, ΠΟΥ, ΤΟ56 {Π 6} ΒΌρρ!οδῦίοη ἰο 

10 Ηδανθη. Βυΐ Ηδθγπιοῃ, πανΐηρ βυξαγθα (ἢ 6 τυθγο 888 δ] θρῃδηίβ ἰο ἀσῖηκ {πο πιηβαῖνθθ 
{}}} οἵ νὶπα δπᾶ βὐμ ἐμοιηβα]νο τ ἢ γα Κἰποθῆβθ, γϑηῦ ἴῃ [ἢ 6 ΘΑΓΙΥ τηοΓηΐηρ ἴο 

11 {6 Ῥδῖβοθ ἰο δ κΚθ 8 τϑροτί οὗ 1 ἴο (6 Κη. Νοῦν {88 σι, ἀ6] ρ [Ὁ] ἔτγοσα 186 
Ὀαρὶηπίηρ οὗ {πΠ6 ψου]α, Ὁ ἀν δῃὰ πἰρηΐ βϑηΐ ἔγοσα ἢἶπὶ 0 ΒΠΟνΒ ἔδνοῦ ἴο 4]1 ἴο 

12 ν]ιοτὰ ἢθ δἰ πι86} ν11}}, ἃ ρογίΐοῃ οὗ βῖδθρ ἢθ βαῃὺ ὕο ὑπ 6 Κίπρ, 8ηα ὈΥ͂ ἃ Β166Ρ, δυγϑοί 
δηἃ ἄδδρ, νγὰβ ἢ6 ἀδίδ πα ἐπγοῦρῃ ὕπ6 πουκίηρ οὗ (6 Τωογὰ, 80 {μαῦ ἢθ νγᾶβ στϑδϑὶγ 

18 αἰδαρροϊητθά ἱπ Ηἷβ ἀσὶρ ύθουΒ ρυΓΡΟΒΘ δῃᾶ ἴῃ ἢΐϊ8 χϑα ρ]δῃ σαὶ σὮγ ἀθοοϊνοα. αὶ 
186 678, μαυϊηρ Θβοαρϑᾶ {Π6 ῥσγϑυϊουβ!υ ἀθβίσηδίθα ΠΟῸΓ, ρῥΓαβθα ὑπα6ῖὶγ μον Οοά, 
Δηα ἀραΐη ὈΘΒΟΌρΡὮϊ Ὠΐτη, γγΠ0 18 ΘΆδῪ [0 Ὀ6 ΓΘΟΟΏΟΙ]Θα, ἴο βῆονν {Π6 τιϊσῃΐ οὗ ἢἷβ δχ- 

14 σοραϊ ΡῚΥ ρονθυΐα] μδηά ἴο 186 ἀγγορϑδηΐ Βϑαίμθῃ. αἀπὰ ψῆθῃ (86 ἔθη ΠΟΌΓ νγλβ 
ΔΙΤΘΔΟΥ͂ ὨΘΑΓΙΥ Π4] ρΌΏ6, δηα 6 ψο ᾿δα {86 σᾶγθ οὗ [Π6 ἸῃΥ] ΔΓ] 8 88} {ἢ 6 ρυσδίδ 

1δὅ Δ ββϑιη θα, ἢ6 γγθηῦ Ρ δπά Βῆοοκ ἴπ6 Κὶπρ. ἀπά, μανὶπρ' 1} αἰ ΒΙΘΆΠΟΥ ἀνα κοηρά 
Ὠΐπι, 6 ἰηΐογηηθα ᾿εἶτα ὑπδὲ 1πΠ6 (ἴπ6 ἴον ἴῃ6 ἔδαβὺ νγ88 δΔΙγοδαυν ραβεϑάᾶ, πὰ τηδᾶθ ἃ 

16 τϑρογί οοποδγῃΐηρ [86 τηλίίοτ. Τῆὸ Κίπρ᾽ οομβί ἀθσϊηρ 0118, δηὰ Ὀοιδκίηρ ὨἸΠ.56 17 ἴὸ 
(16 Ὀδηφαθῖ, οοτητηδηᾶρα {παὺ [Πο86 γῆ. δᾶ σοτηθ ἴο (Π6 ἔραβί βΒῃου]ᾶ γθο]πθ οΥασ 

11 ἀραϊμδϑῦ ἢ. ΑἈπᾶ σψῆθη {Πΐ8 Πα ἰΔ ΚΘ οἾἶδοθ, Β6 ϑποουγαρθα μδπὶ ἰο σῖνα {Π6π}- 
ΒΟΙνοβ ἰοὸ ἔθαβίϊηρ δηᾶ, βίηοθ (Π6Ὺ 6 γο ΒΙΡΏΪΥ Βοποτγϑᾶ ἴῃ βῃδγίησ ἰπ [Π6 ρῬγθβθηςΐ 

18 οδβί, ἴο γ16]ἃ {πϑιηβοῖνθβ ἴο γονϑῖσγ. Βυῦ 88 (6 οηϊθγιδιητηθηΐ τγϑηΐῦ οὐ, ἐπ 6 Κὶπρ 
δὰ Ἡδτγηοη ο4]]6α δηὰ ἰπαυϊτοα, τ] ἤργοθ ὑμγθαίθηϊησ, [Ὁ τ ἢδὶ ΓΘΆΒΟΩ (Π6 «6008 

19 δα Ὀδθη ρογτηϊ θα (ὁ οὐ] ῖνο τπ8ὲ ἅἄδγ. Αἀπα ἤθη πὸ βμονϑα {δδῖ, ἀσγίην (86 
20 πίρῃῦ, ἢ6 Πδᾶ οαγγίθα οἂὐΐ τπ6 ογᾶθγ, δηὰ ἤθη [8 ἔγί θη 48, 4180, ὑθβυ!βοα ἰο ἰΐ, Πα, 

}10 ουἰἀϊὰ ὄνοη ῬΑ] ΑΓΒ ἴῃ ΟΓΌΘΙΥ, 8814. ὑΠᾶὺ ὑΠ6ΥῪ δα ἷβ 8160 οὗ ὑμδὶ ἀδὺ ἴο 
[8 ηΚ. Βυὶ πιβουῦ ἀο6]αΥ, σοὺ σαν (Π6 δ θρθῃίθ ἴῃ 11ΚΘ ΤΏΔΠΠΘΙ ἀραϊηϑί [Π0 

21 Ὀγθδὰκ οὗ ἀδὺ ἰο-ἸΏΟΥΤΟΥ,, ἴογ (6 ἀοϑίγαοίοη οὗ 86 σοα]θ88 ὅθγϑ. Απὰ σψβθη ἴἢ6 
Κίηρ παᾶ βα]α {Π|8, 811 ῇῆο ψεσθ ργθβθηΐ, τὶ ΟἿ6 ϑοοοτα, σὰνθ ρ᾽δα δβϑϑηῖ 

22. Δοοϊδγϑ 008 οὗ ἸοΟΥ 8δηα ἀοραγίδα ϑϑοὴ (0 ἷβ οὐ ἤοῦβθ. Ἀἀπᾶ {86 ηἰρσῃῦ Ὁ πλ6 ΠΟΥ͂ 
Βροηΐ 1658 ἴῃ 8166} ὑπϑδη ἴῃ ἀθυ βίηρ' ΘΥΕΓῪ βοτί οὗ ἱπα 1 Υ [ΟΣ ὑΠ686 ΔΡΡΑΓΘΠΩΥ ΡΟῸΓ 
ψΓΘίοΠ 68. 

28 Αμᾶ [ο βοοῃθῦ δια {Π6 οοοἷς δηπουηοθα [6 ἄατγῃ (Πδῃ Ἡδγπιοη ἄγονα ἴπ6 δττηρὰ 
24 Ὀοαβίβ ἰῃ τῃ6 στϑαῦ οϑοϊοηηβάθ. Τὴ τυ τυ 468 ᾿Πγουρθουΐ ἢ6 οἷ Υ, 8180. βυνσδγιηϑῆ 
2ὅ τορϑίμοῦ ἰο (Πΐ8 τηοβῦ ρἰ {14 0]6 βρθοΐβο]θ, Θαρ "]Υ αννϑι πο [6 Ὀγοὰκ οὗ ἀν. Βυὶ 

{86 9 678, βίῃδθ ΟΠ]Υ ἃ τηοπιθηΐ γοί Γο)ϑὶ Π64 ἴῸΓ (ἤθιι ἴο 1ἶνθ, βιγαίο πα ἐμοὶ ἢδηάϑ8, 
δια βὕ ΤΔΏΥ ἴθ Άγ8, ὑΟν ἈΓ48. ἤθᾶνθη, Δηα ὈΘβουρἢῦ ἴῃ τη οΌ ΓΗ] βίγαϊηβ ἴῃ στοῦ σοὰ 

26 ἀρϑῖῃ ἴο 86}]ρ ὕπϑῃχ Βρθϑά!]γ. Απά [Π6 ΓΑΥΒ οὗ {Π6 Β Ὑ6ΓΘ ποὺ γαὺ βῃ6α ΔὺΓΟΔα δπᾶ 
[16 Κίῃρ' τγᾶϑ τϑοϑὶνίηρ ἢΪ8 ἔσθ 8, θη Ἡθγηοη, βίδηαϊηρ ΌὉΥ ἢΐπη, βαμητηοη θα ἴῃθαὶ 

217 ἰο βοὺῦ ουῦ, Δηπουποίηρ, ὑπ80 Ππ6 νυ Ἰδὲ οὗ 186 Κίῃσ ἢδα ὈδΘη αἰθηαθά ἴο. αῦ ἤθη Π6 
ὈΘΟΔΠῚΘ ἈΥΤΆΓΘ Οἱ 1, 8ηἃ γγᾶβ δίῃ βῃ 6 α δὖ 166 ἀπ Β08] βϑυπρ' ουὖ, ἴῃ Ἰρπόσγαπηοδ οἱ 
[π6 Θηθγο ργοσθϑάϊηρ, Βα ἰπαυϊγοα τῆδὺ (86 Γμὶηρ γὕχα8 Οἡ Ῥγῇοβθ δοσουῃΐ [818 πιδὰ 

28 ὈΘΘῺ 80 ΖΘΔΙΟΌΒΙΥ Ὀτουρἢῦ ἴο ρ888 ΕΥ̓͂ πα. Βαΐῦ [18 νψγα8 {π6 ψογκίησ οὗ {Π6 Οοά, 
γ ΠΟ ΤᾺ] ΘΙὮ 8}1 ΐησβ, πο μα τηδᾶδ ἶτα ΟὈ]νίουβ οὗ ὑμαὺ τ 1 οἢ ἢ6 πδαὰ ᾿ΓΘΥ]ΟΌΒΙΥ 

29 ἀονιβοὰ. Βυΐ Ἡδγιοη δηᾷ 8}} (Π6 ἔγί θη 8 ἀθοϊαγθά, ΤῊ θϑδαῖβ δῃα [06 ἸΤΟΟΡ8 ἃΓ6 
80. γτϑϑγ δοοοσγάϊηρ ὕ0 {ΠΥ ραγιου ]ῦ οοτηιηδπά, Ο Κίηρ 152. Βυΐ Προ, |16ὰ νυ ἤδγοθ 

ΤΆΡΘ αὖ ἴΠ680 ῬΟΙΑΒ, δίῃοθ τ} τοίθγαηθθ ἴο [8686 τηϑίοσβ, ἐῃγοῦ ἢ 186 ῬΤονάθμοδ 
οὐ ἀοά ιῖβ Β6η86 δα ὈΘθῃ ΘὨΓΓΘΙΥ͂ ὑδίκθη ἀΥΥ, ἸΟΟΚΘα ΠαΓα δὖ Ηἷτπὰ δηὰ δα αγοβδβοα 
δῖπι ἴῃ {πγοαιθηΐηρ ἰδηριαρΘ : 

81 [ΠΡ (ΩΥ ὅ ρΑγθηΐβ οὐ οἢ ] ἄγοι 6ΓΘ ΒΕ6ΓΘ, [ΠΟῪ Βμου]α ΓυΓΠΙΒῃ ἴ0Γ [86 Ὀδαϑίβ [}18 στοὰ 
τορϑϑῖ, ἰηβίθδα οὗ 1π6 ἱπποσθῃὶ 7θν78 Ὑπ0 ἴᾶνθ ὈΘΘἢ ΡΘΓΙΘΟΙΌΥ ἰογαὶ ἴο τὴϑ ἃπὰ τὰῦ 

82 ϑῃοθβίουβ ἴῃ ἀμϑνουνίηρ ἤα6] 1γ. Απά, ἰπαθθα, Ὀὰϊ Ὁ ΟὟΓ ΘΑΡν ἐγ θη βῃϊρ δηά 
88 γοὺγ ΠαΘΙ ΠΥ ἴῃ οὔῖοθ, γουτν 16 Βῃου]α ἢᾶνα σΌηΘ ἴον {Πϑῖσβ.0 ὅδο Ἡδγηιοη πιϑὶ τ] ἢ 

δὴ ὈΠΟΧρΘοΙΘα δηά ἀδηρθγοιβ πηθη806 δπα νγὙὰ8 οαϑὲ ἀοννῃ, 88 ϑρρδαγθα ἴῃ Ἰοοῖζς δῃὰ 
84 τηἰθρη. Αμά 88 ομὸ ἔτ᾽ θη δἵθψεσ [Π6 οὐ θὺ βῖ0]6 οἱὔ᾽ ψ Ἰἢ Βηδαονοα Ὀγονγα, ΤΠ  Ὺ αΪ8- 
8ὅ τρἰββθα α]8ὸ 0Π6 δββϑι}θ]δα πα ἱξ 68, ΘΥΟΓῪ Οὴ6 δϑουῦῦ ἢἷ8β Ὀυδίηθβ8. Βυΐ ψ θη 1Π6 

1 Ἐὸοὸν τὸ παρόν, 28. 62. θέ. 98. οὔσον τὸ πάρωρον. 866 (Όνι. 
8 (οἀ. 64. μ88 α Ἰοῃρ δα αίτοη αζίοσ ἐδ γοσδο, Ὀὰϊ 856 ἐΐ8 οοπίθηξδ ΔΙῸ ἴῃ ἀΐτϑοῦ οορδβίος τὶ (μ0 οοπίοχὲ ἱξ 16 οὗὔ- 

Ὑ]ἹΟΊΙΥ ἃ ἰδίου δα αἰζίοη. Ι 

8 Ἐγίίσβομθ σϑοοῖνϑα ὅσοι, ἴῃ Ρ]Δ09 οὗ εἴ σοι οὗ ἔἰϊιο ἐεζέ. γϑο.. ἴσοται 11, 28. 44. 4] 
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6 τν8 Βδβγὰ οὗ ψῇῃδὺ δα ἰβϑῃ ρ]866 σις (86 Κίηρ [ΠΒ6Υ ῥγαϊβϑα (μ6 ἰμίθυροβίηρ αοᾶ 
δα ᾿ζϊηρ οἱ Κίπρβ, μανίὶπρ' τθοϑὶ γα α͵80 {18 Πρ ἔγομπι ἢΪπ|. 

86 Βαΐ [}8 Κίηρ ἀραΐπ δα [Π6 [δαϑὺ ργΘραγθα δέον ὑΠ6 βᾶπι6 ὦ ΠΔΔΠΠΘΓ 8πα Βυϊηπηοηθα 
87 (86 συσβίβ ἰο ρῖνθ ὑμϑιίμβοὶνθβ ἊΡ ἰο τηϑυυ θη. Απᾶ π6 μδὰ Ἠδετοῃ ο081164, δηὰ 

8814 ἴο Πίπι, τη θηδοϊ ΡΥ, Ηον οἴΐθη, μου ποτγϑὺ οὗ ττϑίομθθ, τηυϑὺ οη6 σίνθ {660 
88 ογάθσβ δϑουῦ ἴΠ6 βϑῖηθ ὑμϊησ ἢ Αὐτὴ (86 6] δρῃϑηΐβ ΠΟΥ 8180 Ἀσαὶπ, ἀσαὶπϑὲ [ο- τη 0Ὁ- 
89 τονν, ἴον {π6 ἀδϑιίγαοίζοη οὗ ἴ[Π6 968. Βαΐ {π6 Πίρμον οὔοῖα}8Β γῇ ὑγ ΓΘ δὖ (806 
40 νυ ἢ Πΐμη, διηδζΖθαὰ αἱ [8 ὑπβί8Ὁ]6 ταϊπα, ΘΟ ργαββθα ἐμ ιηΒ 68 88 ἔο]]οννβ, Ο Κίηρ, 

ἢονν Ἰοηρ ἀοβὺ ὑπο πιδῖο (γἷ8] οὗ ι18, ἃ8 ὑπουρἢ 76 γ τ τ  ΠΟΌὕ ΒΘΏΒ6, Β[Π66 ΔΙΓΟΔΑΥ 
ἴον {Π6 {Π|Τὰ {ἴπιθ6, ὕπο ογάογαϑῦ ὑποὶγ ἀθϑισαουίοη δηα ἀοβῦ αραὶῃ 6041} (ΠΥ ΟΥΘΙΒ 

41 ΓΠΤοΟυΡἢ 8 οἤϑηρθ οὗ ρυγροβα, θθΐογθ ἴῃ τηδίΐου 18 θοχϑουϊθᾶ. Οπ [Πϊ8 δοοουπὶ [ἢ6 
αἷτν 18 Θχοῖίθα τ} ἢ Θχρθοϊαθίοη δα ἢ]16ὰ τι βοαϊ θη, δᾶ οὔϊθη, ΔΙ Γθδαυ, ἢ88 θθθη 

42 ἴῃ ἀβῆρον οὗ Ρεΐπρ ρυπάοτρά. Τῇ Κίηρσ, ἴῃ 811] τοϑρϑοίβ 11 Ῥμδ]αγίβ, γγα8 ΠΘΓΘΌΥ 
116 νυ ὈΠΥΘΑΒΟΏΔΌ]ΘΉ68Β, δηα τηβκίηρ πΠῸ δοοοὰηῦ οὗ 8 σμδηθ οὗ ρΌΓΡΟΒΘ Γθ- 
δρϑοιϊίηρ ἴ86 ἀ6]νθσδῃοα οὗ (Π 9678, γί ἢ ἢ πιϊπα δα ὉΠαΘΓΡΌΠΘ, ΒοῦΘ δὴ ὑῃ- 
ΤΘΟΒ]]4016, του ἢ ἩΒΟΙῪ ναΐῃ οδίι, ἀθιθγιαϊπῖπρ ἴο βϑηαᾶ τἤθιι ψὶμουΐ ἀ6] ΑΥ̓͂ (0 

48 Ηδα68, ἰοτϊαγοα Ὀγ {1Π6 Κη668 δπᾶ ἔϑοὺ οὗ θθϑβίβ; ἀπά 6 ψου]Ἱὰ ἰηνδῆθ νυ ἱ ἢ Δῃ. ΔΥΓΑΥ͂ 
υᾶ8 8, ἀπ {Ὠγουρὴ ἢγθ πὰ βιυγογὰ αὐΐοκ)γ 16 ν6] ἰ0 τὴ [86 στουπᾶ : δια ὑπο ὶγ 
ΒΘ ΠΟΙΌΔΥΥ, ἢοὺ Ορθηθα ἴο 8, δ Οπ66 ἀδΒίΓΟΥ ἔτοπι {Π6 Του παδίϊομβ τ ἢ ἤγθ, δπὰ " 

44 [6 ῥ͵]δοθ γῇ Π6Ὺ ΟΥ̓ΘΡ Βδουῦ!ῆσθ ΔῪ ννϑδίθ ἴου 41} {ἴΪ1π|6. ΤΏθη {86 ἔτίθπαβ δηᾶ 
Βῖσθον οὐἥοὶα 8 ἸΟΥΓΆΠΥ δηα οοηβάσηξιν τ πάγον πα ἀϊβροβθᾶ [π6 ἵγοορϑ ἴῃ 0110 

4δ τηοϑὺ δρργορτγίδιθ ρ]δοθβ οὗ {Π6 οἱνυ [0Γ συδγαϊηρσ 0. Απηᾷ {86 τηϑβίθυ οὗ (ἢ8 6]6- 
ΡΒδηΐβ, βανὶηρ Ὀγοῦρσῃς {Π6 ᾿νοδδίβ 1ηἴ0 ἃ βίδίθ οἵ ἔγθηζυ, 80 ὕ0 βρϑδᾷ, ὈΥ̓͂ ηθδπ8 οὗ 
ῬΟΙοπΒ οὗ ρογίππηθα ννῖηθ πιχϑα ψ 0 ἔγαη κἰποθηβθ, δοα ἢϊθα ΓΠϑῖὴ ουὐ ἢ γι σῃῦ- 

46 [1] ᾿πβίγυπηθιίβ, ὕο γΑΓ 8 τηοΓηΐ πη, νν 116 (ἢ 6 ΟἸΓΥ̓͂ ἰη [Π6 αϊγθοίίοη οὗ {π6 ὨΙΡΡΟάΓΟΠῚΘ 
Ὑγ88 ΔΙγθδὴν ἢ]16α τὺ ]Ὁ}} δοὰ ΠΕ1685 τη] ἰτ 468, Θη θγθα ὑἢ 6 ρᾶ]δοθ δπα ὑγρϑα {Π6 Κίηρ' 

417 ἴο τ1}6 τηδίίοῦ ἰὴ απ. Απᾶ 6, ΠἰΒδ ροάϊθββ τωϊμα ΕἸ]6α τυ βογθ γαῖ, γυβῆῃθα 
ΤΟΓΙ δοσοιηρϑηϊθα ὈΥ 6 ψ» ἢ. 016 τϑ88, Υἱ ἢ (ῃ6 Ὀθαβῖβ, Γθβο γ6α (0 ρᾳΖΘ ὙγἱὉ}} 8ἢ 
ὉΏΥἸΘ]αηρ ποαρῦ δηα ΘΑρΡῸΓ ΘΥ68 οἡ [6 ρϑὶπ!Ὰ} δηα τσϑίοῃθα αἀθεγαοίίοη οὗ [ἢ 080 

48 Ὀοίογε-τηθηὐοπθα. Βὺΐ ἐπ αν, οἡ βθθίηρ (86 οἱουάβ οὗ ἀμπβὺ τηδᾶθ ὈΥ (ἢ6 6]6- 
ῬμδηΐΒβ ρββδίηρ ουΐ δὲ {πΠ6 σαΐθ δπα ὈΥ (86 ἃγιηθα 1ἿοΓγο6 ὑπαὶ 90] ον θα, ἃ8 γν6}} 88 (ἢ9 

49 τηυ]εϊύιάθ τ8δὺ Δοσοιῃρϑηὶθα ὑῃ6πὶ, Δηα Πϑαγϊηρ' [π6 τη] 08 ποΐβθ, πουσμῦ ὑπαὺ 
[18 τγδϑ ὕΠ:6 148 τηοτηθηΐ οὗ 1116 ἔογ ὑπϑιὰ, {Π6 6δηα οἱ τὉΠ6ὶν νγοθία] δηιοϊραιίοη, δηα 
ΒΆγΘ {μϑιλβον68 Ρ ὑο ἸΔπιθηἰ δῦ οη 8Πηαἃ ΡσΤΌΔΠ8, ὑθῃ ΔΘ. ΚΙΒβθά 6 δῃοῦΠ 6 Γ, 6πλ- 
Ὀγϑορα {πον σον, [4}Πηρ οἡ {Π6 1 ΘΟ Κ5, ἐδ Π 6 γ8 οἡ [1086 οὗ ΓΠ 6] ΒΟΏ8Β, τη 8 
οὗ τὉΠ6ὶγ ἀδαρηῦθγβ, γν 8116 Οὐ ΓΒ μ614 ἡϑυ-Ὀοτη ΟΠ] άγθη (0 ὑπο ν Ὀγθαβίβ, ἀγα ν]ηρ 

ὅο {π6 Ἰαβὺ τηῖ]κ. Βαΐ, Πϑυθγί!6]688, οοῃϑι θυ ηρσ 4180 {6 ἔογιηον ἀ 6] νούϑποθ8 Π]οἢ 
Δα οομὴθ ἰο {μϑιὴ ἔτότη ἤθάανθιι, {Π6Υ ργοβίγαιθα ὑπϑιαβαῖνθβ ἩΠῚὴῈ Οἢ6 8ΟοοΙα δῃὰ 
Τοπιουίηρ [ἢ6 ἰηΐδηΐβ ἔσομι ἴ6 Ὀγθαβίβ, οὐἱϑα ουἱ ἢ} ἃ ὙΘΥῪ στοδὺ ΟΥΥ, ὈΘΒΘθοίηρ 
{πΠ6 [μοτγὰ οὗ 411] ροῦγϑὺ {ΠγΓοΟυΡ ἢ 8 τπηϑη βίο οὗ ᾿ϊἱπ|861} [0 8ονν ὑῃ τὴ Ἰ ΤΟΥ, ὙΠῸ 
Βίοοα ΔΙΓΘΔΑῪ δὖ {6 ραίθβ οὗ Ηδά68. 

1 1 1}0]1ονν 1Π1Ὶ. 19. δὅ., τοὺς αὐτούς, ἐμ σοτηταοῦ δχὺ μαυΐης τούτους τούς. 
3 Ἐυϊσεομο, τῦῖϊῃ 111. 283. 44. δδ. 14. Οο. ΑἸὰά., ογΐ ἐδ (ἷβ σομηθοῖίίτο. Οοάά. 111. δδ. 74., ἢ ὅο., οταΐδ δἷδο (η9 70]- 

Ἰονίης ἔρημον, τ Β]6 Ὁ παρ χἰνο (ἢ 6 βοηδο [δῦ ῃ6 του]Ἱὰ ᾿ἰκε τῃθ ἐογο ἢ ἴον ἀδαίγουίης (6 ἰδ ρ]6, ἔγνοια [86 ἦτο δὖ 
9 ΔΙἴῖασ. Βοὺδ [9 οτος οὗ νογάδβ δπὰ ἔλθ ὑπου μὴν δτὸ δχδίηβὶ ἔο χοἰ μθησδὸ οὗ (.6 ἰοχὺ ἴῃ ἐδ ἤΌΣΙΩ. 

ΟΒΑΡΤΕΕΒΥῪ. 

οι. 2. Αμαϊμδί [86 οοχηίης ἄδν. Ὑπό, ᾿ἰκθ᾽ Θχργοββίοῃ 18 θχύγομπι νυ αγυϊβοῖαὶ, αμὰ ἃ ζοοά βρθοὸ- 
[Ππ6 [μδτίη διὸ Ἰἢ [Β6 δοσυβαῦνο οὗ τἴτηθ, πηθϑηὴ8 ἱπηθη οὗ ΟἿΓ δι ΠΟΥ Β δύγί δ ἴῸΓ πηθγὸ οδοοῦ, 
οἶοδα ἱμοη, ἰοισανά8. ΟΕ, Αεἰδ ν. 231]. --- ἘἾνθ βυη- ογ. 4. ὙΠΟ ἰ8 ᾿ἰτι190 ἀοαδι ὑπαὶ [π6 ννογὰ 
ἄτοὰ ἴῃ ΡΟΣ. ΤῈ πΌΉῦΘΥ 8 ἀου Ὁ] 6885 οχ- “ Ηθιπιοη ᾽"᾽ δῃου]ὰ ὃ6 ]Ἰοέτ οι, 88 4 γίοβα, ΤΠ 
ρεογαῖθα. Ῥιοίοπινυ 1. ΡἢΠΠ]Ἰδάοίρηιβ δὰ Ὀὰῦ σολάϊΐηρ οὗ ἴπ6 ϑυτίας, ψ ἢ Οὐοά. 19., διὰ ΟΥΘΙ5, 
ἴδτοθ μι πάγοα δ᾽ τὲ ϑμὰ οὗ ἢΐβ τοίμη, ν να Ῥιο]- ψ Ὦ]ο}} αἰδιεϊησιι δηθ8 Ηοσπηομ ἔτοτη ὕΠ6 σΟμ πη δη 6 Ρ 
ΘΙΙΥ͂ ΠΡ ΌΡΕΡΣ δὰ Ὀυῦ βονθαῦγ-[ἤγι8 πὶ [η6 δαῖ- ΟΥ 186 ΘΙΘρῃδηίβ, Ἰδῦ Ὀ6 τοραγάθα 89. Β'ΠΠΡΪΥ δὴ 
[10 οὗ Βδρί 8. -- Ἐανίηρ ὈθΘῺ τοδἀἀθηθᾶ. 16 οἴογι ἴο 7.61} γ ΓΠ6 Ῥγοθθηοθ οὗ 6 ἔογιηοσ ννοτὰ 
Βιϊ πη α]αὐΐηρ οἴδοῦδ οὗὨ ἔγϑ ΚΙ ΏΘΘΩ80 ΓΘ βρόκϑῃ οἵ ἴῃ ὉΠ ἰοχί. 
αἶβο ὈΥ ΡΥ δπὰ Πἰοβοογίάεβ. Ὑ Βὸῃ γίνεπ ἰὰ 'ου, γον. 56. Βουπμάᾶ [μο Βαῃᾶβ. Αοοοτγάϊΐηρ τὸ ἢ]. 35, 
Ϊαυρθ ἀοδεβ 1ὕ ρχοάιισε [ΟΠ ΡΟΥΆΓΥ πιϑάηθββ. Δο- ΠΟΥ μὰ δἰγοδαν Ὀθθῃ Ὀουπηά “ δαπα δηὰ ἔοοῖ." Αἱ 
οογαΐϊηρ ἴο νοῦ. 48 {Π||8 ἀτὰρ 88 ἀἰββοϊνεὰ δῃηὰ ἷν. 9, ου ὑΠ8 ΘΟὨΟΡΑΤΥ ποίῃϊηρ 18 βα1 ἃ οὗ [Π6 πϑπι8 
ταϊχϑαὰ νη} Μ]Π6. --- ΤῸ δϑύθὶθ ὑπὸ ζδύθ, πρὸς συ- [Ὀθΐπρ' θουπά. Βαϊ ἴῦ ͵ἰβ ΒΟΔΤΌΘΙΥ οτϑ 10 ]8 ὕμαῦ ἂρ 
νάντησιν τοῦ μόρου. Ἰλὶ,, ἰο πιοεί 6 7αἰ6. ΤῊΘ, ἴο 0818 τἰπιο ἴΠ6 ἰαμὰβ πδὰ Ὀεθη ἰοΐ ἔγθα, βίῃοθ 
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ΠΟΥ͂ του ]ὰ αν ὈθΘὴ δ0]6, ἴῃ [Πδὺ σλξΘ, ἴ0 ΓΘ]Θ686 
ΠΟ ΒΕΙν 68 ἔγοτη ὉΠ6 ΙΓ Ομ ποιηθηῖ Θη ΓΟ ΪΥ. -- Αἵ 
πἰχηῦ, ἔννυχον. Το ρμΐδοθ ἃ σοϊπηᾷ Ὀδοίογο {Π|Ὶ18 
ογα, 45 16 ἀοπθ ἴῃ [6 ΘΟΠΙΟΠ ἴοχῖ, 18 ἴο ἰηῖτο- 
ἄποθ οοπέιδίου ἰῃῖο [86 παγγαίΐνθ [ὕ πηυδί [6 
Ὀ6 ᾿σϑμβ διά, 7 λαΐ ἰοίαἰ αεδιγιιοίίοη τροια ουετίαξε 
ἐλ γταοὰ αἱ πίφἧϊ, ΜΙ Ὀ16 [Π6 ἀοδίγαοιίου δὰ Ὀ6θῃ 
Ῥδπηθα Το [Π6 ΟΠ] οννὶπρ Αγ. 

Νοσ. ἢ. Μοσοῖζα] Θοὰἀ δὰ Ἐδίμοσ. ΤῊ {10}6 
“ἘΔΙΠΟΡ᾽ 8 4180 σίνοῃ [ὁ ἀοά ἴῃ Τοῦ. ΧΙϊΐ. 4 ; 
ΝΥ βάοτῃ χὶ. 10. 

νον. 8. ἘΣχιγδοσα Δ ΥῪ τωδηΐζοείθδ λουια. 3 ομ)θ- 
τΐϊηρ᾽ ΘΒ ΡΟΓ Δ ΓΑ] 18 ηθϑηῖ. Οἱ, 2 Μᾷδος. 1. 21]. 

γον. 11. ϑοιιὸ ψουἹὰ σοπηθοῦ ἐδ ψνονὰβ ἐν 
νυκτί, οἵο., πὶ καλόν (ἀΔΔ0, ὅ'.Πο}2), Ὀυδ ἰῦ ἐδ 
νειοῦ ἴο 7οΐῃ [θη ἴο ἐπιβαλλόμενον, ποῖ δεαιεϊ εἰ 
ὃν πίσλὶ ἀπά ἄαψ, Ὀὰὶϊ βεπέ ὃψ πισλὶ απα ἄαψ. ὅτο- 
(108, οἢ 6 ΟὟΠΘΓ παπᾶ, ἔο]] νὰ Ὁγ Οοἴΐζοι, ψου]ὰ 
ςοππροῦ οπίψ ἐν νυκτί σ“ἰτἢ καλόν, ν᾽ ἢ 116 Ἰοϊπΐῃρ; 
ἡμέρᾳ πἰτὰ ὕΠ}0 ἔο!]οὐνίηρς γοτῦ, σοοά ἐπ ἰδε πισὴϊ, διμ 
ῃοιῦ δεπὶ ἱπ ἰδὲ ἄαψ. Βυῖ 818 ψου]ὰ ὈΘ6 ὕο Ἰζῃογα 
[π6 ἕδος, τὶ [Π6 ὕνγο τογὰβ 8. σοππηθοίεα ὉγΥ καί, 
δΔηῃὰ βῃοι]αά ἤᾶνο β8η16 σομιβυγ πο Ι Οἢ. 

γοσ. 14. ΤἸδὸ θοῦ μουν. ΤῸ ΒΑθΥ]οπδη 
ὝΔΥ Οὗ τϑοκοῃϊηρ ὕἰπ6 15 Π6ΓΘ τοίογγοά ἴο. Τῆς 
ἴδηι ποὰγ νου ὃο ον ἔουγ ἢ ἴῃ ὑπὸ αἔθγηοοῃ. 
ΤΙ Κίης δα δ]θρὺ ἀπ|}} ὉΠῚ8 Γἴπ|6, δὰ 88 ἰζ ννἃ8 
ὩΟΥ͂ [6 ΔρρΡοΪ θὰ ΠΟΌΓ ῸΣ ἷ8. ὑσϊποῖρα] ΔΑΣῪ 
1168], ἴ τἑ5 ποῖ ἴο Ὀ6 Θχρεοίοα τΠπδὺ [6 8 ΔΈ ΕΓ 
οὗ {Π|ὸ ον ψου]ὰ ζακο Β΄ ἈΝ 01] δηοίμοσυ ἀδυ. 

γον, 15. ΑἹγχοδὰν μΡαδὲ. Β6 υὑβ}] ΠΟΙ ἴῸΓ 
ὑἢ6 τῇ] νγδϑ ἴγθο ο᾽ οἱοοῖΐς. --- ΟΟποθσς 86 
Σαδίϊοσ, περὶ τούτων. ΟΑτοιΐα8 ὑπ ΚΒ τπ6 σιυοδίϑ 
ΔΙῸ τοίοστοα ἴθ. ΟἾΘΙΒ βύρροδβο ὑπᾶΐ {6 Τηδῦῦδ᾽ 
οὗ τλ6 ἀθδβύγυςσιοη οὗ [Π6 «ὁ ν78 18. Θθρϑοίδ ν τηθϑηῖ. 
Βαῦ ἴτ 8 ργοῦδ Ὁ] ὕπδὺ 88 ὑπ18 Ῥϑυῦ σα ΑΓ ῬΘΥΒΟῚ 
Πιδὰ ΟὨΪΥ [δ6 πιδίῦθν οὗ ἔθαϑῦ ἴῃ ὄπαγρθ, Ὁ ΨΨᾺ8 Θος- 
οοσηΐϊην τ ἔδαδβῦ ἴῃ ρΘΠ ΘΙ] τῃαὐ Π6 τηδάθ τη ΐ6 Σ6- 

τ, 

γον. 17. Τὸ παρὸν τῆς σνμποσίας ἐπὶ πολὺ γεραι- 
ρομένους εἰς εὐφροσύνην καταθέσθαι μέρος. Οϑϑὺ 
νου] ἰγϑπβίδῖθ: 70 γεσαγταὰ ἰἠς ργέδεπί γεαβὶ, ὃν 
εσλϊ οὐ ἰλεν τροτὰ πιμοὴ λοποτεα, α8 (ἴπ ἰλ6 ἰϊπε ὁ7} α 
»ίδαδωγε. αὶ ἰζ βϑεῖηβ Ὀδῦϊμοσ ἴο Ἰοΐῃ μέρος αἷ- 
Το ΜΠ τὸ παρόν, ἰδ ρμγοβδϑηὶ βδἠαγίπη ἐ ἐπ ἐλε 
εαεὶ), οὐ δλατγίησ πὶ ἰλε ρνϑβοηΐ (7ξαε). ΜεδηνΠ]ο, 
[6 τοδαΐηρ πάρωρον (ουἱ ο7) ξεαδοη, ἰαϊ6), ἴον παρόν, 
ΜᾺ. ΘΟὨΒΙ ἀΘΥΔὉ]6 δυρροτγι,  οἢ σγου ὰ ρσὶνο τΠ6 
8686, ἐπδὺ Αἰ που ἢ ΠΟΥ Πδὰ ἃ β''Άγο δὖ 80 ἰδἴ6 δὴ 
ΒΟΌΓ, ἴῃ τΠ6 ἔραβὲ, [ΠΥ βῃου]α ποῖ Ἰ1οῦ (μδῖ ἐπίεγ- 
ἔοσθ υνἱἢ ΓΠΟΙ͂Γ ΤΠ ΕΣΕΙ 6 ΠΌ. 

γεν. 306. Ῥμδιασίβ. Ηρ ν 8 ἃ ὑντγδηΐῦ οὗ Ἀρτῖί- 
βοὴν ἴῃ [6 61}} ΘΟ ΤΥ Ὀοίογε Οἢγὶοῦ, ΗΪ8 ΠδιΒἢ- 
ὮΘΑΒ Ῥ8 ὈΙΟΥΘΥΌΪΆΙ. Οἴσοτο (“ἀἀ Ἅ{ι., νἱϊ. 12) 
0868 ὕΠ6 Θρὶτ Ποῦ φαλαρισμός. ΟἿ. α͵δο, Ῥο]γῸ., 
ΧΙ, 25. 

γογ, 2383, ΤῺ6 στοαΐ οοϊουηδᾶθ. ὅϑοῖηθ ρασῦϊο- 
ὉΪΔΥ δὰ ἔογπιθῦὶΥ Μγ6}}-Κπονη ρΐδοθ ἰῃ ΑἸθχϑῃ- 
ἀτίβ, 85 ἰ5 ὑσοῦβ}}]6, Ὀπῦ 10 18 πον ἀπ Κη. 

γεν. 28. δοιηοιῃϊηρ, ΒΒ. ΠΥ 18 γοϊδίθα οὗ [6 
Ἡοιπίδη ΘΙΡΟσΟσ, ΟἸδιαΐιβ. Ηἰ8 ν]έθ, Μϑββα δ, 
μανίηρ Ὀ66 πιιγάογοὰ ὃν ἢἶπι, 6 δϑκθὰ 5ΠΟΡΌΥ 
δἴογ ρα 8, ΨΠΥ 806 ἀἰὰ Ὡοῦ ἈΡΡΘΆΓ δι (Δ δ]6; οἵ ἢ- 
ΘΙᾺ, αἶθο, Ὑ ποῖ 6 πὰ οοπἀαριηηοὰ ἴο ἀσαίῃ, ἢθ 
τη 50 δηὰ ἱπαιίγεαὰ ἴον οἷν [6 ἔο ]οὐγὶπρ ΟΑΥ. 

γον. 81. [Ὁ 15 ποῦίςοϑα Ὀγ (οἴου, ὑπ δ {118 ΒρΘΘΟ ἢ 
οὗ ῬυΟΪθαΥ οου]ά, νὴ} ἃ 1100]60 ομμθηἀαλίοη, "6 Ρὰϊ 

ἰπἴο ἐγ πηοῖοῦ Ἰδλῖςα. Ἑπα]ὰ ἐπίηκα ἐδ ΤΩΔῪ Ὁ 
ἃ ΓΟΠῚΪ ὨΙδοθῃσα ἔτο κοιηθ ἀγαπιβεϊδῖ. 

γοσ. 839. Συγγενεῖς. Ηστο ὑοῖ “ τοϊδενοδ," δὲ 
ὨΒ0}1Υ ὑγαπβὶαίθα, Ὀαῦ {Π6 λέσλογ οἠὲοϊαία δὲ οουτι. 

γον. 40. Διαπειράζειν. ὕὕϑοα ἰπδίοδὰ οὗ τῃ9 
[1808] διαπειρᾶν. Τν ἴ8 ἔοπηά, οἰθον μετα, ΟὨΪΥ͂ ἴῃ 
ὅο8., 4πι|ϊφ., χν. 4, ὶ 2. 

γες. 41. ΤῊ τοδϊηρ ὀχλεῖται ἔοΣ ὀχλεῖ Βδ6τα8 
ἴο ὃὉ6 τοᾳυϊτθά. Ὑὴθ ἸδΘΓ τλ κο8. ὯῸ 961156. --- 
δοάϊζοῃθ. ὍὙῃ6 τϑνο ὐομδῦν ομαγβοῖοσ οὗ τ88 
ΑἸεχαπανδη ΡθορὶῈ ἴῃ δμοίθης ἔἰπηθβ 15 ν6]}} 
Κυονη. 

γοσ. 42. ᾿Επισκοπὴν τῶν ᾿Ιουδαίων, αεἰϊ σεταηποῖ 
οὔίδε ὕειυδ. ΤὮΘ ποζὰ Ὀθομρ8 ΟὨΪ ἴο Β΄ ]1ς8]ὶ 
πα Θοοϊοβί εὶς] ατϑοκ. [τ κἰχηίϊῆθθ, ἢγβὶ, οὐεσ- 
δὲσλὲ, ἱπυεδίϊσαϊοπ ( Ο, ΟΥΑΙ ὁ [Π6 μαζί οὗ σοά, 
Ἐξοϊαβ. χυΐ. 18; ὙΜ1βά. ἰἰϊ. 18) δϑ ὑπ ον ἔυτγ- 
ΠῸῚ ἰγθαίιθηῖ, Ποῖ Θοττοθροπαβλίο ψαὶ 18 
ουπά ἴο δε Ομ ̓ 5 ἀδερυίβ. --- ΒΥ ἴ) 6 Κυδοῶ. Τ μΠ686 
ψΣἶβ ἢδνο οίνθῃ 80π16 αἰ ο]γ. Βαΐ Οοιΐοῃ τοὸ- 
ἸλΔΥ 8. (Πδϊ “ ὁδοῖς ψογὰ 848 πη ἰηξοπάθὰ δηὰ ἀἴ9- 
υἱποῦ τηθϑηΐηρ ; δῃὰ {π8ἴ [ἢ6 ΔΌΓΠΟΥ τγ͵ὸὰ5 δοη υΔἰηϊοα 
ἢ ὉΠ6 ΠΑὈἐ [8 οὗὨ [Π6 811π18158 Ὑ ἰ οἷν 6 1ξ ἀθϑονὶὉ- 
ἴῃς. Βοομᾶσι (ΠΠιογοτζοῖς., ὶ., Ὁ. 361), φοπιιποπίϊης 
οἡ 118 ραββᾶσο, πιθΓ0ὴ8 τπδῦ ἰζ γγῶ8β ΟὈΒΙΟΙΠΆΣΥ 
ὙΥΪΓὮ ΘΙΘΡΠΑΠπι8 ὑγαϊμοα [ῸΓ νγὰσ ἴο Ὧ86 Ὀοϊἢ {ΠΟΙ͂Σ 
Κηθ68 δηὰ ἴοϑθι 101 ἵγοϑδάϊηρ ἀν δπὰ ογυβῆὶ 
ΓΠ6ΙΓ ΘΟ 6 Π168 8ηα τοῖδγβ ἴο 1808 ΣΕ] ἰβίονῳ οὗ Απε- 
»παὐ8 (ΥἸ11, 10) ἔον σοπγτηδιίοῃ οὗ ἢἷ8 Γοιηδυκ....... 
Απάὰ ΗἰπΐυΒ (6 ἔβείίο Αὐίσαηο, ἃ 72) τοἸ]αιῖηρ [Π6 
Ὀγάνοτυ οὗ ἃ βοϊ ἀἷδὺ πὸ γγδβ αἰὐδοϊοα ΟΥ̓ 80 οἰἷθ- 
Ρμδηῦ ἀδὲ8 ἴΠπ ἔο!] ον ἴης όσα: ὁ ὥμυπε οἰερλαπίως 
υμέμοτε ἰοἴμ8 --- ἴῃ ἰΐχαηι ἵπεγπιδτα ἐπιρείμτη ἤεοίεκεεῖ, 
εἰπήφιο 8 ρμεάε διδαιίωπι, ἀοἰπ δ σέπα ἐππίχιι ροη- 
αἰοτθ διιο ---- ρυεπιεγεΐ οἱ ὁποοαγεί.᾽ 

γον. 43. Τιονοὶ ἰδ τί ἐμ ὅτουμῃᾶ, 2. α., 118 
ἀν 6] ΡΒ. -- Απὰ ὑμοὶν βδαποίυθσυ ποὺ οροσϑά 
ἴο 8, καὶ τὸν ἄθατον αὐτῶν ἡμῖν ναόν. ΤΠ 
ὙΥΓΙΓΟΣ ΠΟΓῸ ΟἸΠΏρΡΘΒ ἴο ὕΠ6 ἀϊτοοῖ βἀάγοβθ. Οδδὺ, 
δ βοπιὸ οὐἤοῦα, οι ἢ τᾶῖκο “ τα" τοίου ἴο ἰδ8 
ννγτον, Ἰποϊαάΐπρ [Π0 08 'ἴ8 ρθῆοσαὶ, ΝΟ το ΓΟ 
ποῦ ροτα το ἴο ΘηΓΟΓ (Ὠ6 ναόν, ἑ. 6., [86 “ΒΟΙγ οὗ 
Ὧ01168. Βῖῦ ἰδ ϑθθπι8 ὈΘίαΓ ἴο ὑπἀογβιδμά ἰξ 85 
πιθδηϊηρ ὕἢ8 ἰκῖηρ. 

νογ. 44. Οομδάσρηϊν. ΤΉΘΥ τόσ οοηῆάθσηϊ 
(δι ποῖν, δὲ ἰδ, [Ὧ6 ογὐάου ἴογ ἴδ ἀοδιίγαοιίοη οὗ 
ὕΠ6 ὅθννβ ψόυ]ὰ 6 τϑα]ν ϑχοουῦῖθά. --- ΑΡρχγορσί- 
δῖθ Οἱδοθβ οὗ {86 οἱΐγ. [ 8 ἰκοὶγ τῇϑι 106 
Βίγθοιβ 8) ρεββΆσϑβ ἰϑδαϊηρ ἴο ἴ[ῃ6 ΠΙΡρΟάΣοΟΠΘ 
Ά͵Θ Γοξογγθα ἴο. 

νον. 48. Ῥ εκ α] ἱμεισυτοοοία. Τ οδ6 ἬΓΟΙΟ, 
ῬΓΟΌΔΌΪΝΥ, ᾿Ὠβ γα Ππ 618 τηδ 46 οὗἉ ἰγΟΏ, ΟΥ̓ Β[66], νυ Βἰοἢὴ 
ΜΨΌΓΘ ἰαβίοποα ἴο αἰ εγοις ραγβ οὗ 16 Ὀοάϊοβ οὗ 
Γἢὴ6 δηϊπηη δ, ἰἢῺ ΟΥΘΥ ἴο ΤΌΠΟΥ ἴπθτη 8.0}}} ΤΟΙ 
[ον ἀδ 8]6 [8 ΠΟΥ πουϊὰ Ὀ6 ἴῃ ὉὈΠ0Ὶ]Γ πδιοτγαὶ 
δίδϊθ. 

γον. 47. Παντὶ τῷ βώρνι δοῖγθ που] ἔγβϑις- 
Ἰδῖο, ὃν ἐλε δηἰγε αὐπιν. ἴβδαῦ ἴῃ ὉὈΠ8:0 σ856 ΒΟΠῚ6 86- 
αἰ οΏ8] ννογὰ 83 τοῦ στρατοῦ ταὶσἢϊ παν Ὀδθ 6χ- 
οοίθά. ΟΥμοΓβ γοπᾶθγ ἢ} 8.1}} 16Ξ 8 ῬΓΤΟΡΓΙΘΙΥ, 
δ ἰλὲ τολοίε ισοϊσἠϊ ο(Γ ἀὶϊδ ἱπαϊσπαίίοη. Αμφϑὶη, 
᾿οὐὔοπ ρῖνοβ {π6 ψγογὰβ [Π6 ἐπιροιδὶ 8]9 πιθδῃΐῃρ, 

ὃγ αἰ ἦτα τοῖϊπιιο. ΤῺΘ ὕγμθ πιϑϑηΐῃρ βθθίῃβ ἴὸ 
Ὀδ6, ὃν ἐλε τολοία πιαδ8, ἱ. α., οὗ δ) ρῃβηϊβ, βοϊ ἀἰουβ, 
δῃα οἰυζοπβ, {Π6 Οἰορῃληϊβ Ἀ5 οτιηΐην [Π6 πηοϑὲ 
πού 68}16 δπὰ ἱπιροβὶπρ μϑγῦ, ὑεΐπρ οβρθοΐδι! 
τηθηὐϊοηθοά. 
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ΟΠΑΡΊΤΕΒ ΥἹ. 

1 ΑΑΝΡ ομὲ ΕἸἼΘΒΣΟΥ, ἃ Τ8} ΘΙ Ϊποηῦ ΔΙΠΟΠΡ (ἢ6 ῬΓοδίβ οὗ {86 σσππίτυ, σγῆο δὰ 
ΔΙΓΟΘΩ͂Υ αἰἰαϊποα ἴ0 στοαί ἃσα δπά σδοβθ 1116 γχὰαβ Δαοτγηθα τ] ἢ ΘΥΘΓῪ νἱγίπθ, ὈΔαΘ 
1Π6 6] θτβ δγοῦμῃα ἢΐπι οθᾶβθ Ο8]}}ὴρ’ ΟἹ {Π6 ΠΟΙΥ Οοά, ἀπά ργαγϑα ἀϊπιδοῖγ ἴῃ 0818 

2 ΤΩΒΠΠΘΥ : Ο νυ] ἀθ- τα] πρ᾿ Κίηρ, πηοϑὲ ΠΙρἢ, δἰτ σιν Οοα, το ἀοβὲ σόνθση (6 Ὑγ80]6 
8 σγϑδίϊοη ἴῃ ΤΩΘΓΟΥ͂, ΙοοΚ, Ο ΕΔ ΠΘΥ, ἀροη (πα βεϑᾶ οὐ ΑὈγαθδϑη, [6 ΟΠ] άγθη οὗ [ἢ6 

ΒΔ ΏΟ 1864 δοοῦ, [Π6 ΡΘΟρ]α ἰπδὲ 8 [ΠΥ βαποιϊβοᾶ ρογίίοῃ, ῆο 88 ΒΤ ΠΡΌΓΒ ὉΠ] 50 
4 μουῖβ ἴῃ 8 βίγϑηρε ἰδ. ὙὍὙΒου ἀϊάβὲ ἀθβίγου ῬΒΑΓΘΟΙ, ομ66 ΓΌΪΟΣ οἵ {πῖβ ὙΘΣΥ͂ 

Εσνρῖ, το ἴῃ ΘΠδσίοίβ οὗ γΑΥ, ὙΠῸ γγὰ8 116 Ρ πὶ 4 ]688 ἱπιρυάθηοθ δηᾶ 8 
Βοδβιῖαϊ ἰοηστιθ, ἀγονγηΐηρ ᾿ἶπλ, ἰΟρ ΘΟ Γ τ ἢ 18 ᾿ΠΒΟ]ΘΩὗ ΔΥΤΩΥ͂, ἴῃ [Π|6 868, 8Ππα 80 

δ οδυβοῆ ἃ Ἰρ}ιῦ οΟὗἩ ἸΏΘΓΟΥ [0 ἈΡΡΘΆΓ ἴοῦ {Π6 σϑὸθ οἵ [βγβϑὶ. Τοῦ, Τωοχα, αἰάϑ8ὺ Ὀγθαῖκ 
1 ΡΐθοθΒ δ ηλοπο τ: τἰσῃ Ὁ Κιηρ οἱ Αββυγίδ, σῖο, Ῥγουᾶ οἵ ᾿ΐβ ᾿ἸῃπΌ 6 ΓΆ]6 
ἔογοθβ, 8α δἰγοδαν σὴ [Π6 ΒΡΟΑΓ βυδάυοα [6 Ψ0]6 Ἰαπᾶ δπᾶ 11{{64 ἂρ Πἰπι86} 
ασαϊπϑί (ἢ ΠΟΙΥ ΟἿΤΥ Βρθακὶπρ' τα ογάβ, ἴῃ Ὀοδδίϊηρσ 8πηα ἱπιρυάθποθ, δηα ἀεί 

6 ΒΠΟΥ͂ ἔογίδι (Πγ τυραν ἰο την πδίοπθ. Ὑποὺ αἸαθὲ ἀθ! γ 8 γΓ ἴῃ ΒΑΌΥ]ΟΙ, ὑπμυτί 
Θύθῃ ἰοὺ ἃ παῖσ, [Π6 ὑΠ|γ66 ΘΟτηρδη:ΟΏΒ, γΠ0 γΟΪΠΙΑΓΠΥ σανθ {πον 1ἴγθ8 ἴ0 {π6 ἤγθ, 
ΤΑΙΠΟΣ ΓΔ} Βοῖνο [Π6 ψαΐῃ ὉΠΊῚηρ8, Βῃ ἀρ ἃ ἄθνν Ὄρομ ὑἢ6 ρ]ονίηρ' [ἼΓΏΔΟΘ, τ᾿ ἢ1]6 

7 ἰτυτηΐηρ [86 διηθ δραϊπβί 811 {Π6 1] δάνθσβασθβ. Ὑποὺ ἀϊάβ8ι τοϑίογο Πδηΐ6] ἀημυγί 
ἴο {86 ἸΙσῃί, σμθη {πτοὰρὴ οηνϊουβ ΘΑ] ἈΠγΠἾ68 ἢΘ γγᾺ8 {ΠΓΟΎΤΏ, 88 ἃ ῬΓΘΥ [ῸΓ ὈΘδΒίβ, 

8 ἴο {δ6 Ἰίομβ ππάρουρτουπά, Απᾶ (που, Ο Εδίδοσ, ἀἰάβιὶ βυ ον Θοηδ ἴο Ὀ6 8Β6θῃ ὉὈΥ͂ 
811 Ηἷ8 οὕγῃῇ δραΐῃ, ὉΠ ΠδτΙηθα, 80 ψγὰ8 ἀθουῦ ὕο ρϑγβῃ, τὶ πουῦ τηϑτου, ἴῃ π6 ὈΘΙῪ 

9 οὗ ἃ τηοηβίοσς Ὀγθᾶ ἴῃ [ἢ6 ἄθθρ.0. Απᾶ ὕον, ἴδοιι, ψῆο ἀοβῦ Βδαὺθ ἱπβοόίθῃμοθ, γπ0 τί 
Δρυπαἀληΐ ἰπ ΠΟΙΟΥ͂, Ρτοίθοίον οὗ {πὸ ππίνϑυϑο, τηδηϊθϑί (Πγ86 18 αυϊοκὶν ἴο ΓΠθὰ οὗ 

10 Ιβγ86]᾿ 8 σϑοθ, ΠΟ δἃΓΘ ᾿ῃ8ΟΪΘΗΠΥ͂ ὑγθαιθα ΕΥ̓͂ ΔθΟΙΑΪΠΔ0]6, 4 ν}1688 ἤθαίῃθη. ΑἈπαᾶ 1 
ΟἿΓΡ ]1ἴ6, 'ἰπ σοῃμβθαῦθποθ οὗ Ὀυγ ΒΟ]ΟΌΓΠ ἴῃ ἃ βίγϑηρα 18η6, ἢΔ8 ὈΘΟΟΠῚΘ ΘΗΒΏΔΓΘα ἴῃ 
ὈΠΡΌΘΙ] 688, γοῦ ἀθ ν . τ ἔτουι {Π6 Βαηα οὗ ὑ86 θπϑυ, ὑβουρὴ (πο ἀΘΒΊΓΟΥ 8, Ο 

11 1Τιογα, ΌὈΥ͂ β00}} ἀθϑίῃ 88 ἰδοῦ τηαυθϑὺ οἰοοβθ. 1ω6[ ποί {Ππ6 νδὶῃ- πη θα 0]688 {Ποῦ 
1401]8 ονϑῦ (86 ἀθϑίγυοίίοη οἵ ἐμ γ Ὀο]ονθᾶ, νυ 8}]6 {ΠΘῪ βᾶγ, νϑη ὑποὶν (οά αἰ ποὶ 46- 

12. ᾿νοῦ ἤθω. Βυΐύ ἀο ποὺ, Ο ούθσμδὶ Οπ6, γῇ. ᾿ιδϑῦ 4}} βίγηρτῃ δηα 41] ἀοιηϊπίοῃ, ΠΟΥ 
ὈΘΠΟΙ4  ῬΙῪ 8, το, ὈΥ͂ {Π6 86 Π561688 ᾿πβοίθποθ οὗ {Π6 1Δνν]688, αγθ ἴο Ὁ6 ἀδοργινοα 

18 οὗ 5 116 ΚΘ ἐγαϊΐοσβι Απὰ πιαῖκο [16 πθδίμθη αἴγαϊὰ ἰο- αν, ὑμγου ἢ (ΕΥ̓ ᾿ην ποῖ Ὁ]6 
ρονοσ, Ο ἰδοὺ γονογθᾶ Οηθ, υϑίηρ ὑπ γ ρόοῦγοῦ ἔοτ {Π6 βαϊναϊΐϊοη οὗ {86 σϑοθ οὗ ὅβοοῦ". 

14 ΤΊ ὙΠΟ]6 ΘΟΙΏΡΒΩΥ οἵἉ οἰ] άσθη, τυ ῖτἢ {ΠῚ ρῬΑΥΘηἴ8, τη  Κ6 βαρ] οϑιοη ἴο [66 ἢ 
15 ἴϑᾶγβ.0 δον ἴο 8}1 (86 μραίϑῃ (παὺ ἔου, Ο 1,οΓά. ἀτί τ εἶ 8, δα παϑὲ ποὺ ἐυγηοα 

ΔΎΤΑΥ (ΠΥ ἴδοθ ἔγοιῃ 18; Ὀαΐ, 88 ὑβοὰ πε βα]ἃ (δὲ ποὺ του ]αθβὲ Ἴνϑυοοῖς [Πθια, 
ποῦ ὄνθῃ σψἤθη ΠΟῪ Ὑ6Γ6 ἰη (ἢ Ἰαπᾶ οὗ {Π6]Γ Θπθιηΐθδ, 80 {0]Η}} 1, Ο Ἰωογὰ. 

10. Νοῦν, υδί 88 ΕἸ πδαά δπαάθα ἢἷ8 ῬγΆΥΘΡ, (6 Κίηρ᾽ ΘΆπη6 ὉΡ ἴο {86 ΒΙΡρΟαΓΟπιΘ 
17 σῖῦἢ ὑπ0 Ὀοαβ8 δπα (ἢθ ψ10]6 ἐπι] ποὰβ ἕοσοθ. Απα [86 ψοννβ, οἡ βϑοίηρ 1, ογὶ θὰ 

δἱουᾶ ἴ΄ο ποάνθῃ, Β8ο {πδΐ, βίῃοθ 4180 [86 δαἀ]δοθηὶ γα] ]6γ8 ϑομοθα Ὀδοὶς [Π6 ΟΓῪ, ἴΐ 
18 ἀινακοηθά ἴῃ [86 γγΠ 016 ΔΓΙΩΥ͂ Δ ὉΠΟΟΠΙΓΟΪ]8016 ἰατηθηϊδιίΊοη. ΤΉΘῃ 0Π6 τηοβὲ ρἷο- 

του, ΔΙ πιὶσηϊγ, δπα ἔτι αοα βιονγϑα ἢ18 ΠΟΙΥ σουπίθηϑηοθ, 8πα ορθηθά {Π6 σαίθβ οὗ 
Βδδυθῃ, ἔγοπι ΒΟ ἴννοὸ 8ηρ618, ρ]ογίοιιβ δῃηα ὑθγγῖ 16, ἀθβοθηαθά, ἴῃ (Π6 βἰσῇῃῦ οἱ 4}} 

19 οὀχοθρὺ (9 δον; διὰ [ΠΘῪ οοπίγοηίθα {π6π πὰ Η]]6α τὉἈ66 ᾿οβ(1]6 δύτὴν συ ἢ σοηΐυ- 
βου 8 ἀτοϑδά, δα Ὀουῃα ἔπ πὶ ὙΥ10}} ᾿τητλου 0} ]6 οί. Απᾶ [86 ῥδῦβοη οὗ [6 
Κίηρ, 4180, γγ188 βίγιοῖς ΓΠΓΟῸ ἢ ἩῸῚ ΠΟΥΤΟΤ, δπα ΟὈ]νίοη ἑοοῖς [86 ρ͵δοθ οὗ [18 ΔΗΡΤΥ͂ 

21 ἀδοβῆδηοθ. Απᾶ {6 Ὀθαβίβ υσηθα ὕροι 1ῃ6 δΔγπχθα ἔογοθβ ἐπδὺ ζ0]] ονγθά, δηα ἰσοὰ Ἰροὴ 
22 ἴ6π|, δπὰ ἀδδίγογϑᾶ πο. Απὰ ἴΠ6 Εἰ 8 ψτϑῖδ γγὰ8 σῃδηρθά (0 Ἰαπιθπίδίίοη δηὰ 
28 ὑδᾶσβ οὐδ (παὶ νὶο 6 Δα ὈΘίογο ἀθνυῖθθά. ΕῸΓ οἡ θασῖπρ' [ἢ ΟΥὟ δηᾶ βϑϑίησ 41} 

Ρἰππξοα ἴῃ ἀοβίγαοιϊοῃ 6, γθθρὶηρ τ ἢ ΓΑρΘ, ΥἹΟ]ΘΒΟΥ ὈΠγθαϊθπθα ἢ18 ἔρθη α8, δπὰ 
24 5414, οι πάνθ ὈβυΓροα ἴο γοῦΓβο ν 98 Κἰηργ ΡΟΥΘ 8πα Θχοθθαθα ὑυγϑηΐβ ἱπ ΟΓΆΘΙΥ, 

Δη4 Θυθὴ π16, γοὺγ ὈΘηθίδοϊοσ, γοὰ 8.9 Θῃθδνοσίηρ ΔΙΓΘΔαῪ ἰο ἀθρσῖνο οὗ δῦ ΟΥ Υ 
2ὅ δῃᾶ 11ἴ6, ὈΥ͂ ΒΘΟΓΘΙΪΥ ἀν Ἴβὶπρ' πηθαβυγοα ᾿π]υγίουβ ἴο (ἢ6 Κίἰηράᾷοιι. ΒΟ [88 ἴοοἱ]- 

5} }γ οο]]θοίθα ἰορθίθοῦ Π6ΓΘ, γθπιουΐηρ ΘΥΘΥῪ ΟΠ6 ἔτομι {86}. ΠΟΙ 68, 411 {1686 ρθὸ- 

1 Ῥτιιδλοῖο τοοοῖνοα σύ Ὀοίοτο δέσποτα ἔτοτο [Π|. 93. δὅ. 74. σο. ΑἸᾶ., πα οἢ 18 οταξεεοὰ Ἰὼ ὑδ6 Θοϊβσθοι ἑοχὲ. [1ἐ ταΐκδὲ 
Βδνο ἔδϊ θη οὐ ἴῃ σοηδεαύοησο οὗ ἴΠ6 ἔδεῦ (Πδὲ [80 ρτγοοϑάϊΐῃρ δΥ}18]10 ἰ5 σει. 

83 (οάά. ΠΙ. 19. 44 δδ. 62. θ4. 14. 98., 1 0ο. 414. ανο μεθισταμένονε, ἴ0Γ μεθιστανομένονς οἵ ἐδο ἐσζέ. γέο..) διὰ [ἐ ἰδ 

δὰοριοὰ ὈΥ τὶ ἰδβοῖιθ. 
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20 ρ]6, Ψ͵ὴ0 ἸΟΥΔΙῪ ἀοἔομαρα (Π6 ἰογίγθββθθ οὗ οὔ σουηίτΥ "Ὁ ΠΟ [88 80 πζΟΣΪΥ 
δίνθῃ ἋΡ ἴο ᾿]οΚοα ἀρθυδβα ἴΠο56, σἢο, ἔτοτῃ {πὸ ἢτβὺ, αν βυγραβϑθα 'ἱπ ΘΥΘΥΥ [Γὸ- 
Βρθοΐ 811] ῃΔ 0] 008 ἴῃ {Π6}} σοοῦ Ν1]1] ὑονγαγὰβ 8, 8πα ἤᾶγθ Οἴζθη ὩΠαΘΥρΡΌΠΘ (Π6 στοϑί» 
δβί ρ6γ}18 ροββί 16 ἴο τῶθῃ " [9Ο056, Ιοο086 ΘΓ ΓΟΪΥ (Π6 Ὀπ)αδὺ θοπά8' 1,6ὲ ἴΠθτ ρῸ 
ἴῃ Ρθ8ο8 ο {Π6]Γ ΠοΙη68, 116 βίην ΓΟΥΡΊΨΘΙΗΘΒΒ ἴ0Γ ὙΠδΐ 88 ὈΘΘῺ Δ]ΓΟΔΑῪ ἀο0Π6. 
δοί ἔγθο [06 8088 οὗ {πΠ6 δἰ τη ϊσγ, Βϑάνθη)γ. ᾿νίηρ αοα, τγῆο ἔγοσα [86 ἔἶπηθ οὗ οὔ γ 
Τουθίδι ΓΒ ἈΠῚ1] ποῦν, π88 νουοῃβαίθα ἰὼ ΟἿἿΓ 81] γ8 ὉΠΙΠΙΘΥΤΌρΡί ἃ ΡΓΟΒΡΟΓΙΠΥ͂ δά 
ΒΊΟΥ. 80 ἴθ 6 ΒρΡοΚθ; δηὰ μου, θαΐηρ ἴῃ 8 τηοϊηθηΐ γο]θαϑθά, Ὀ]Θββθα Οοά, 
1Π6}ν Ποῖν Π ᾽ν γοσ, παυϊηρ᾽ ᾽υ8ῖ ΘΒοΒροα ἄβδιῃ. 

ΤΠΟΓΘΌΡΟΙ {Π6 Ἰκϊηρ᾽ το Σ "64 ἴο {116 Οἱ ΌΥ͂, ΒΤ ΠΟΙ Θα ἴο0 18 ῬΥΘΒΘΏΘΘ {86 ταϊ ἰδίου οὗ 
ἤηδηςθ, δΔη σοΟπτηδηα 64 Ὠΐτ ἴο ργον 6 [0 {86 6 078 48 γν6}} νυ] Π6 88 ϑυθγυιϊηρσ 650 
ὑπαὺ πιὶσιῦ 06 πΘρα Ὁ] ΤῸ Γ 4 ἴθαβι οὗ βθυθὴ ἀ84Υ8, μανὶπρ ἀδίθσιηϊηθα ἐῃδὺ ἴῃ ὑΠ6 ΘΓ 
ΡὈΪΙδοα ψῇθγο {πΠ6 Ὺ οχρθοίθα ἰο τηθοΐ {ΠΕ6ῚΡ ΘΒ ΓΟ 0η, ΤΠΘΥῪ Βῃου]ὰ οο] ταῖθ, τι τὰ 
811 1ογ, {ποὲν ἀ 6] σθσησθ. ὙΤΒΘη (Π6Υ ὙΠῸ 6 ΓΘ Ὀοίογο (9 τηοϑὺ ἀδθβρίβεά δηᾶ ὑ}ῦθ 
ΠΟΘᾺΡ (0 Ηδάθβ, ΟΣ γϑίθοσ, δα ϑηΐδγεα ἰηίο ἐ}ΐ, ἰῃηβδίθδα οἱ βυ ουϊηρ ἃ ὈΠΙΘΓ ἀπὰ ρδῖη- 
[1] ἀφδί, οϑ]θὈγαίθα ἃ ἔθδίλναὶ οὗ 46] νύϑηοθ 8η6, [1}}] οὗ ΟΥ, αἸν] δα {86 ρΙδεθ ῥγϑ- 
ΡᾶΙΘα ἴῸγ ὑμῖν [411] δῃηα Ὀυ714], ἀτηοηρ ὑΠΘΙΏΒ6 1 γ 68 88 Βρ866 ἴοΥ θαπαυθιΐηρ. Δηᾷ (ΠΟΥ͂ 
οοαδοα ἴσοι ὑπ 6 }Σ ἀο] 6 1} 80γ81} οἱ Ἰατηθῃιϊδίίοη δηα ἴοοϊζ ὉΡ ἃ βοηρ οὗ [Ποὶγ {08 6Γ- 
Ἰδηα, δῃα Ῥγαῖβθα (ῃ8 πομάθι- οσκίηρ (οάα, (μοὶ ϑανίουνγ; 411 στοδῃῖπρ' δ νγϑ Πρ’ 
{ΠῸΥ ραΐ ΔἸΝΔΥ δηα ᾿πβιϊ 64 ἀθ 668 πὶ ὑοΚθὴ οὗ ρϑϑοϑία] θυ. Απαὰ ἴῃ 1|Κ6 ΤΒΏΠΘΓ, 
αἶδβο, {πΠ6 Κίπρ' 8Δββθι} Ὀ]6α [0 088 τθβϑοῦ ἃ στϑαὺ ΠΌΤΟΥ οἱ στιθβὶβ [0 ἢΪ8 {80 ]6, δϑᾶ 
Ιη8 68 Βο] 6 πη ΘΟΚΠΟΝ]ΘΟρτ ΘΙ 8 ὩΠΟΘΑΒΙΠΡῚΥ ἴο ἔθᾶνθῃ [ῸΓ ὑπ 6 γοπα [Ὁ] ἀ6] 1 ΟΥΆΠοΘ 
Ὑν ΒΙΟἢ Πλα ΘΟΙΏ6 ἴ0 Ηϊπηη6} 1. Απα [Π6ΘΥ ψο Ὀθίογθ δα βυρροβοα {6 ὺ που] ΡῈ 46- 
ΒΙΓΟΥΘα δῃὰ ὃθ6 ἃ ΡΓΘΥ͂ [0γ ὈΐΓά8, δηα,͵ τὶ ἢ 10ν, δα τορίϑίθγθα {Π6 πὲ}, στοδηθα δἱουά, 
Δα 6 Γ6 οΟΥΘΓΘΩ͂ τ ἢ Βηδπιθ τοβρθούϊηρ' ὑποπηβθῖνϑθ, δπᾶ ὑΠ61}γ ὈΟ]ἀη)688 τὶ ἢ δα 
ταροα [1Κ ἤτγθ, νγ88 ἱπρ]ουϊοιβὶ Υ αυθηοῃθα. ΤΠ6 “76 νν8, ΠΟΨΘΥΘΙ, 88 1ὁ Πᾶν ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 
Βαϊ, μαυΐηρ ᾿ηβύϊ αὐ θα {ἢ 6 ὈΘ[ΟΓΘ- ΘΗ Ομ ΘΑ ἄδηοθ, βρθηΐ ὑπϑὶγ {πη ἰῇ Ὀδηφιαδίζηρ, 
δι 80 ἸογἊὉ] {Π8η Καρίνὶηρ δηα Ῥβϑίτηβ.0 ΑἈἀπα (ἢν τηδάθ ἃ ρυθ}ς ογαΐπαποθ τοπὺοὶ- 
ἵῃρ [686 τηδίίοιβ δηα ἀθογθθα ἴῸΣ 411 86 {ἰπιθ οὐ {6 }Γ ΒΟ]ΟΌΓΩ διηοηρ ΒΙΓΒΏΡΌΓΒ 
ἴσο φαπϑγαίίοη (0 ροπογδίίοῃ, [μα [86 ὈΘΙΟΓΘ- ΘΠ Οη δα ἀΔγ8 δου] Ὀ6 ΟΕ] ΘὈταιθα 
88 ἀδγβ οἱ [ϑβοϊν:γ, πού 0 (Π6 88Κ6 οἵ ἀγιηκίηρ δη4 ἔθδϑιίίην, Ὀὰὺ Ὀδοδυδβο οὗ (ἢ6 

87 ἀδ]νογᾶμοα ἐμαὶ μδα οοτηθ ἰὼ ἔμ Τὰγουρ οα. Απά ἔπ Ὺ Δρρ]οα ἴο {πΠ6 Κη 
88 ἢ [6 τϑαμοβί, ὑμαῦ {Π6Ὺ πιρηῦ ὈῈ6 ἀἰδπι5βθα ἰο [6 ὶγ Ὠοπηθ8. Τὴ6 γτϑρβίοσίηνσ 

ΠΟΥ͂, ὅγΧ88 ρΌΪΏ᾽ ΟἹ ἴτοτῃ ἴ86 ἐνγοηίυ- ἢ οὗ ῬΔΟΠοα (ο 186 Τουγἢ οὗ ΕΡΙρὶ, ἀυσίηρ 
ΙΟΥῚΥ ἀαγβ; δῃᾷ π6 1 ἀρϑίγαοίίοι ἀοὐθσηϊηθα ἀροη, ἔγοτα ἰμ6 Αἴτἢ ὑο [Ὧ6 βονϑηῖὶ οἱ 

89 Ἐρὶρἢ, ἀυσίηρ (ΠΓΘ6 ὅδνβ ; ἰπ ὑί ἢ, αἷδο, (ἢ6 ΒΌΪΘΡ οὗ 4}1 ρ]ογι οι Β] Υ τῃδὴ  οϑιβὰ 
40 ἶβ ΤΏΘΙΟΥ 8ηα ἀδ] νοσθαὰ {μθπὶ ΟὯ6 δῃηα 41} ὑπῆυγί. Απάᾶ {π6γὺ [δαϑίβα, Ὀθϊῃρ ῥγὸ- 

γί θα τ 1 Θνοσγιΐηρ ὈΥ ἴΠ6 Κίπρ, απι}} 086 ξΣουγίθθη ἢ ἀΔΥ δηα ἤθη τηδᾶθ γϑαϊβὶ 
41 ἴοὉ ὑμοὶγ αἰβιηΐβθαὶ. Απᾶ {Π6 Κίηρ Ῥγαϊβθὰ ἰμθῖη. δῃὰ τγοΐθ [0Υ ἔῃθια ἰο 4]] 186 

ΘΟΓΔΙΠΒΠΑΘΙΒ ἴῃ {Π6 οἰτἴ68 1π6 ἸΘ 6 ΒΌ)οἾπΘα, βού ῃρ ἔοτ ἴῃ ἃ ΞΘΏΘΓΟΙΒ ΤΩΒΠΠΟΣ 
[18 ΒΟΥ Οὰ8 ΡΌΓΡΟΒΘ. 
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1. πῃῖρ οοπηροξγο ἰδ ποὺ ζουπᾶ ἴῃ {86 ἐεχέ. γες., Ὀπὲ 16 τοοοίγοὰά ὮὉΥ ΕΥῚ ΣΟ ἢ ἔτοσα 1Π1. δὅ. 62. 14. 6ο. Α1ά. 

ΟἼΑΡΤΕΕ ΥἹ. 

εν. 1. ἘΠθασοσ. Οτΐπηπι, τὶς οὔἤογα, θΒῈΡ- 
ῬΟΒ6Β ὑπαὶ [18 ὨΔΠῚΘ ΜγὙΑ8 βΒοίβεῦβα ὙἱὉἢ τ ΐθγθηοα 
ἴο ἴπ6 ΕἸΘΑΖΟΡ οὗ 2 Μβος. νἱ. 18. --- Ατηοὴς 86 
Ὀυίθαῖίβ. [ἐ 8 ποῖ ἱπιροββὶ Ὁ] 6 ὑΠαῦ ΠΕ ὙΟΙΘ 
ὁΠολθ Ὑ80 ΟΠ Ιοἰδιοαὰ ἰῃ ἔπ ἴ6Π|0]6 αἱ ζϑομίορο] 8. 
-- Οϑθδ80 οδλ ας. ὙΤΠθδ6 ΘΙ ἀ6 ΓΒ ΤΏΔΥῪ ἢδνθ Ὀδοα 
ὑμοβθ ΨἜΟ 5᾽οοα δὖ ὁ ποδὰ οὗ 6 ψθνίθῃ σοτ- 
ΤΥ ἷἱπ ΑἸοχδαηᾶσδ. [0 8 Ῥγοῦδῦ]θ ὑπϑαὺ [6 
ὙΥΪΕΣ γ88 164 ἴο ΓΠ|8 πηοδῦ ππηδίι γΆ} το ρτοβθηΐδ- 
οι ΠΥ {Π6 ἰάθα τ1π8 τῃ6 ῬΤΆΥΘΣ οὗ 8. ργίϑθδῖ, πάθον 
εὐ ἢ οἰσουσηβῦδηοοδ, ΤΟ] ἃ ὍΘ ΤΩΟΓΟ 11ΚΕΙΥ ἴο μτὸ- 
ναὶ]. 

γος. 2. ΤῊΐβ ῥσάγον οὗ ΕἼΘΆΖΟΣ 'β σοτῃροδθὰ ἴῃ 
Ῥοθῖῦϊς Τυθᾶϑαχο, διὰ Οοἰΐοῃ Π848 ραὺ ἰξ ἰῃ ἴἢ6 ἔογτῃ 
οὗ "απ ὶκ ΚΘ ΤῈ : 

“ Μοδδσοῖ τοδί ρονοσία]} ! Ηἰκμοδὲ, το μιἰοϑὲ Θοά ! 
[1089 πηοσοίοῦ 8}} οσοδίίοι ΘΥῸΣ χζυΐὰθ -Ὁ 

ωο" ΑὈΥΔΏ Δα δερὰ --- Ἰο  “6οοῦ 6 δλοχϑὰ Σϑοῦ --- 
ΤῊΥ βδηοῦ  δοὰ ἱῃ ον ἴδ ῃο9 --- ἰἢγ Ἰοἱ -- 
ὙΓΒδὶ ν͵ΣΟΏΚΒ 6 δ 6. ἴῃ 8, δίγδ χοΣ Ἰδηᾶ."} 

σε. δῖνε Βοοΐδ, Τηιϊτοὰ., Ρ. ΧΙ]. 
γογ. 4. Ποντόβροχος, ἀγουπεά ἱπ ἦς δεα. Τηὶδ 

ΜΟΣᾺ ἢ88 ὈΘΘῺ ΠΟΝ ΘΓ 6180 ἰουπὰ, Ὀπὶ ἴῃ Οχίπιηι δ 
ΟΡ ηΐου ΜᾺ5 [Δ ΚΘη ἔσομη δοίηθ ροϑῖ. 1ξ 18 φοπὶ- 
Ρουπαθὰ οὗ πόντος δὰ βρέχω. 

γερ. ὅ. Μικδίν, βαρύς, ἱ. 6., ὁπ6 αδίε ἴο ὅ(ο πιμοῖ, 
πιϊσλίψ, ῬΡοιρενμ. 1 “8 ποοὰ πῃ Ηοπιοσ [ῸΥ 
ΒύΓΘΙ ΡῈ ΟΠῚΥ ἴῃ 8 ῬΒΥΒΙΟΆΙ δ6ηδο, ἰῃ Ῥοὶ)ν Ὀΐι.8, αἰδ0, 
ἴῃ ἃ ΙΟΤΆΪ 8686. 

νογ. 6. ἴη {6 δροοσυρῆδὶ δααϊτοηβ ἴο ἔλθ 
(μἰγὰ ἙὨΔΡΙΘΥ οὗ 1)8η1601, [η0 580-411. “δου οὗ 
16 ΤΉγχεΘ ΟἸὨΠάσθη," νοῦ. 27, ψὸ τοϑὰ : “ “νην 
πιααΐε ἰδ πιϊάδὶ ο7 κε ὕώγηαοα ας ἰλοιιρὰ α τοἱπα Ὁ 
ἄειο λαὰ φοπα λϊεεὶπο ἰλτουσὰ ἱ. ὙΠῸ ἕδςσε ἐμαὶ 



Ξ 8 ΜΑΓΟΑΒΕΕΝ. θ8δ 

μεθ δἰ τἱοπβ ἴο 1)Δ 16] τσ Κηον ἢ ἴ0 ΟἿΓ δα- 
ἴΠοΓ ἷβ ΨΟΓΙΩΥ οὗ ποιῖςθ.Ό ὙὍὴδ ᾿δθῦοσ, ΠΟΎΤΘΟΓ, 
ΒΟΘΠΙΒ ποῖ ἴ0 αν ὈΘοη ρδγίίου αν 0 ἔο]]οΥν δι.- 
ἐΒογὶτῖϊοδ. Ηθ τοργοβοηῖα, ἔῸΣ ἱπβίδηοθ, ὑπαὶ αἰΐ 
1:6 ΘὨΕΠ)ῖ68 οὗ [Π6 “ἴὮγαΘ ΘΟΙΡΒΏΪΟΠΒ᾽" ψοτα 66- 
δίτογθὰ Ὀγ [Π0 ἤἥδρδπιοιυ [Ι͂ἢ 12 8ῃ. 111. 22, νγο τοδά 
ΟἿ ἴδε ΘΟὨΓΗΓΥ : “ 7Ὺλὲ ἥακπιε Οὗ 1λε γα 5ἰθιυ ἰλοβο 
ῃίοη ἰλαὶ ἰοοΐξ ὡρ Θρααγαοῖ, ΔΜίεελαοῖ, απαὰ ΔΔδεά- 
περο.᾽ 

Μεγ. 8. Τὸ ἴδ ποισοϑ Ὁ ]6 τῃδὲ ότο, ἴοο, ἮΘ ΠΑΥ͂Θ 

κήτος 88 ἴμο ἐγβδῃβίδιίοη οὗ [6 ΗΘΌΓΘΥ ΥΩ ὩΝ 
στοαὶ Με, τΒ ἷπ ἴΠ0 ΤΧΧ. δὲ Φοηδῇ ἰΐ. 1. ΤΆ ΐδ 
ὙΘΙΒῈ [6118 18 δβοτηοϊΐῃρ δῦοιιξ Φο: δὴ, ὨΔΙΏΘΙΥ, 
[πδι ἢ νγ8ὲ8 ΔΙΘΣ ΑΓ 5. Β6Θ ἢ ὉΥ Πα 8 Π}}} ἔγίθη 8, 
οὗ νη ῖοἢ ὑΠ6 ΟΔΏΟΠΪΟΑΙ ὈΟΟΪΒ ΒΔ Ὺ ποίῃίηρ. [{ 18 
ἀου Ὀῦ]688 ἴὸ 6 ἴδ Κθὴ 85 ἃ ψχϑίῃϊ οι ᾿Πἔθγθηςθ 
οὗ τ6 υυίϊοσ, ΟΥ, δῦ Ἰοδϑί, οὗ βοῖηθ ὙΓΙΓΟΣ οὗ [6 
Ἰαῦοσ ρετϊοά. Αοοοσάϊηςς ἴο (οϊζου (δ ἔνε δοοίε, 

. 81), πὰ ὉΠ6 ΒΡΟΟΙΥΡΒΔΙ ορίδυ]6 οὗ δι. δὲ] τὸ {6 
οὐ ΒΔ ἢ8, ὈΓΟΒοσν θα ἰπ [Π6 Ατὐτηθηΐδη σἢ γος, 

δηὰ ττϑῃϑ] θα ἔγοπι ἰδὲ Ἰδπριηρο ἱπίο ΕὨρ] 5} 
ὈὉγ Ιογὰ Βυγοπη, ὕπδσθ ᾽θ ἑοπηὰ {Π}8 Ῥῃ ΓΑΒ ΘΧΡΓΘδ- 
εἰν οὔ Φοπδῇ  Β σοι μίοῖο ὑχοδογνδίίϊοῃ : “ ΝΘΙΌΠΘΓ 
ΜΆ ΔΏΥ Ῥδγὺ Οὐ Πιἰβ8 ὈΟῪ οοχγυρίεά ; πε ΠΟ Σ τὰ 8 
8ιῖβ ΘΥ̓ΘΌΣΟΥ θεηϊ ἀονη.᾽ 

γον. 10. Το ἰάοδ ἰ8: “)ο ποῦ Ρᾳῃ δ) τ8 ζῸΣ 
ΔΗΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΑ 6 ΟΥΘη 568, Ὁ τηλκίπρ 18 086 ΚΓΟῪ 
οὗ [σε σι θὰ Ὠοϑῖπθη, Ὀπΐ ἴῃ ΔῺΥ ΟἾΠΟΥ Μὴν 
τοὺ πιοιγοβὲ ομοοβο. Οἵ. 2 ὅδιι. χχὶν. 14. --- Ἐν- 
έσχηται, δέσομια ἐπδπαγτεά. Το ἰάοα οὗ [ἢθ ἄθεορ- 
ἄνθηθϑβ δῃὰ δίδνθγυ οὗ δ δθθ 18 ἴ0 Ὁ6 ἱῃνοϊνθα. 

γεγ. ᾿1. Τοῖς αοὰ ἀϊᾷ ποὺ ἀοὶίνοσ. ὅδε 
0 δἰ πὶ Δ Σ ποσὰβ οὗ ΒΑΌΒΠΔ ΚΟ. δἱ 2 Κίηρα χυ] δὶ. 
διὰ [5. ΧΧχυϊ. [0 ὙΠ10., 8160, 811 δῖο ΠΔΥ ΠΟΣΘ 
Ὀεὲ τηδάθ. 
ον. 156, ΑΦ ἴμπου μαδὺ βαϊᾶ, Οΐ [,υ. χχνὶ. 

44 ἴῃ 80 ΧΧ, 
γετ. 17. Τμδ παγγαῖῖνο δὲ [8 ροϊῃμῦ ἰδ αυΐῃθ 

ἐμοσθα Ὁ16. 
Μετ, 18. 411 ὀὁχοθρὺ [89 ὅϑονσβ. Οτοιιβ πα κθδ 

{Π|6 οοτηπιοηΐ : “ Δ᾽οίμίἐ δπῖπι βαϊὶ8 ἰογγο8 ζμάσοα 
ἐεγγεγὶ ἱπδιρενῦ λοττί δι σοπδρεοίι.᾽" ΟἿ, γδη. χ. 7; 
Ἀΐςὶ ἰχ. 7; χχὶϊ. 6-9. 

Μοῦ. 19. ΙΙΣΩΟΥΔΌΪΟ ζούϊοσα. ΤῊΘ ὩΣΙΩΥ 88 
Θποδαίηθα ὈΥ ὕπ6 φἸὙΤΖι] νἱβίοῃ. 

ον. 24. π ιλεύετε. Ιλῖ,, ἰο τεῖσπι αἰοπσ- 
δίας οὐ, κιιὰ ἴπ6η, ἐο μδὲ»} (δε Κιίπσίψ ρῥγετοσαίἶυο. 

γεῖ. 35. ΤΟΥΔΙΥ ἀοίοηὰθά. Αἱ {ὴ. 24 ἷδ 
Ἰδησύαχο τοβρθοῖης [16 δ. ν8 νγὰ58 αυἷτο αἰ ἕογοηι. 
Φοδβορῆπβ (Ἁπίϊᾳ., χὶϊ, 1) τηϑηῦοπα ἃ βοιιθνῃδι 
ΒῚΙἾΪΔΡ ἱπδίδποθ ἵπ ΠῚ Οἢ ἰῦ 8 βαὰ οὗ ΤιοΪετὴν 
Ἰασυδ: “Αμπὰ 88 0 ΚΗΘῊ ἴμδὺ [6 ρθορὶα οὗ 

6 γΌ5816Ππὶ 6 γῸ τηοϑύ ἔα 0] ἴῃ ὉΠ6 Οὐδβοσνϑῆοα οὗ 
ΟΑἰἢΒ δηὰ σονοπηηΐθ, δπὰ {πἰ8, ἔσοπι ὕΠ6 ΔΏΒΥΤΘΡ 
ΠΟΥ πλδάθ ἢ ΑἸΘΧΆΠΑΘΡ πο ΠΘ βρηΐ δὴ Θπιῦ088- 
δέρ6 ἴο θη δἴζοσ ἢ6 πδαὰ ὑθδίθῃ [λαυῖυθ ἰῃ Ὀα[16, 
80 [6 αἰπβιγθαϊοα ἸΏΔΠΥ οὗ ὑπδπὶ ἰητο σΆΓΓΙΒΟΏΒ, 
δὰ δ ΑἸεχδμάγία γᾶν {πεπὶ ΘΠ Ὰ}}Ὺ ὕΠπὸ ρεῖν!- 
Ιαζο οὗ οἰπΖθὴ8 ἢ [ἢ6 ΜΑΠΟΔΟΏΆΠΒ ὉΠΟΠΊΒΟΙνΘ8, 
πὰ τοηυϊγοα τπθπὶ ἴο ἴδ τΠποὶγ οί 5 {Ππᾶὶ ὉΠΟΥ͂ 
νου] ἃ γοπιδὶῃ ἔαὶ τ ἢ} ἴο [Π6 Ροθίθυ ΠΥ οὗ [060 γ᾽ 0 
δὰ οὐτηπιλυϊοα [ΠΠ686 μἰδοθδ ἰο {ΠΘῚΓ σϑτο.᾿ἢ 

γεν. ῶ9. Τῃ ἃ στηοϊωϑηῦ, ἐν ἀμερεῖ χρόνῳ. ΤῊΐδ 
τηιιδὺ Ὁ Ἰοοκοὰ ΡΟ 88 830) οχαρρμογαϊίοιν, ισοηβί - 
Ἔτη [86 ΠΠΒΏΏΘΣ ἰῃ ἩΒΙΟΙ τΠῸν μδὰ Ὀθθ Ὀοιιπά. 
ΟΓ, τν. 20 1. 

γον. 81. ΟΥ σαῖῦδπον δὰ ϑιίοσοα ἑηΐο ἐδ. [Δ ϊ,, 
ΟΥ̓ ταίλεγ ἀαα ιυαἰκοα ὡροὴ 1ϊ, ἱ. 6., 1886 8οὶ}] οὗ 186 
ππάἀογννοσ]ά. -- Κώθων. ὙΠ6 ἢνβι τηϑϑπίηρ ἷἰ8δ α 
σοδίοι, δηὰ ἴΠ6η, α 7εαδί. (ΟἿ. πότον σωτήριον, δὲ 
νἱϊ. 18. --- Τόπον κλισίαις κατεμερίσαντος Ἴ 6 ]δεῖ 
ΜΌΓΑ [8 8ὸ τοδὰ ὃγ [11]. 19. 23. 62. 74. 98. (ζο., δπὰ 
ἰδ 18 δαορίοα ὃγ Εσϊζεοῆθ. ΤὍΤῆθ σοπιτήοη ἰοχῦ ἢ η9 
κατεμέρισαν. Ἐοτ 6 Βεοοπὰ ψοτὰ 111. 28, ἢδνθ 
κλισίας. Αἀοριϊηρ [Π6 ΤΟΥ ΘΓ, ἴΠ6 το δου νοι ]Ἱὰ 
υ6, “ὙΠΟΥ αἰν θα ϑημοιρ ὉΠοΠλβον 8 ἴΠ6 Βροῖ ΖῸΣ 
δδιηρ ρ]δο68.) Οὗ 1υκΚο ἰχ. 14, ποτὸ κλισία ἰδ 
εἴνοη ἴῃ 8080 οὗ “σΟΙΡΔΠΥ ᾿᾿ ἴῃ ἴπθ Α. ΡΓ.; 
δηαἃ Οοὐῦοῃ ΣΟ ΠάΟΥΒ ἤθγ: “ ἀπηὰ ραγίβα [6 ρῖδεθ 
γγΠ ἢ πδὰ Ὀδθὴ ργοραγθα ἴον τΠοἷγ [8}} δὰ ἔπ πογαὶ 
ἰπῖο βονϑγᾷὶ τθηῖ8 (ΟΓ οομραηῖε8) Ὀθίηρ Η]]6ὰ πῖϊὰ 
δἰδάπ688.᾽ 

γον. 32. Α βοᾷ οὗὨ 189 ζαϊμποσϊδηἃ. [0 τνα8, 
τόδ ὶγ, [μ6 186Γ7} Ρ8. Ετοπι 1 ΟΒγοη. χυὶ. 41] ; 
2 Ο(Ὥγου. γ. 18 ; νυἱΐ. 8; ΕΖγα 1. 11, τὸ Ἰοᾶσγῃ τδδὲ 
ὉΠΐν νὰ [Π6 1588] Ὠγτη οὗ ὑμΔὨΚϑρ νηρ. 

νασ. 88ι. Θοϊένοσδοθ ΘᾺ 8 οοχὴθ ἴο 
Ηΐτλδ617, [Ὁ ΤΩΒῪ σϑίου 0 8 ὁΒοΆρ6 ἔγομη [6 8ῃ- 
ΓΆρθα ο᾽θρῃδηΐβ, ΟΥ, 88 ΟὮΘΓΒ ΒΌΡΡΟΒΘ, ἴο 1} ἔδοῦ 
ταῦ Π6 ᾿α8 ἀο]νοτοα ἔγοιη [6 ἀδηρο ον οὗ Θομη- 
ταϊ εἰ 80 »τοδὶ ἃ ἡ σΟης 85 ὕΠ6 ἀσδίγιοςςου οὗ [89 
εν νου πᾶν ὑὕθθῃ. 

Ψοσ. 34. Α γον ἴοσ Ὀϊγάδβ. Οἱ, θη. χὶ. 19; 
Ἐχοῖ.. χχχίχ. 4; 2 Μᾷςς. ἴἰχ. 15. 

Μεγ. 86. Νοῖῦ Τὼ; [826 βαῖο οὗ ἀγίηκκίηρ δὰ 
Τοδδίίθης. Ομ οὗ [Π6 οἹὰ ΕἸ ἰδ ὑγαηβ 0 η 8 
(1550) τϑηάυσβ, “Νοῦ ἤο Ὁ δυὰ ἴο θοὸν} ἴῃ, ἔων 
εἰυϊίοηγ.᾽ Οἱ. Οοὔίζοη. 

νον. 38. ΤΊιΘ Ὡδπι68 οὗ [Π6 τπορ 8 ἤΘγ σΊγθ, 
Ῥαεΐλοη δπὰ δρίρλὶ, ψσϑοτὸ [Πο086 ἴπ 186 ἴῃ Α]οχϑη- 
ἀτία, δῃὰ σουγοβρομά, γαϑροοίίνου, ἢ ΑΡτ] 26-- 
ΜαΥ 25, διὰ Ψυπ6ὸ 25-υ]γ 24. Το Ἐργρίίδη 
το ἢ Βανίηρ 780 ΓΒΙΓΙΥ ἀκνθ, [Π6 {{π|6 ἔγοπι [Π6 
2510 οὗ Ῥαοΐου ἴο 186 ἔοι οὗ ΕΡΙΡΒὶ ποῦυ]ὰ ὃθ 
ΤΟΥ ἀξ γ8. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΥΠ. 

1 Κινο ΡῬιοθΩΥ ΡΒΠ]οΡρδῖου ἰὸ {Π|6 ΟΠ Δ ΠάΘΓΒ ἐδγουσμουῦ Εργρί, δῃα ἰο 811 ῆο 
2 ΒοΙὰ ρυθ]ο οἱοθδ, ΟΥ̓ δῃὰ ἢ681}:1}}. Απαὰ γγχνδ ΟἼΓΒΘΙΥ 68, 4180, δηα οὐ ΟΠ] ΓΘ 8 ΓΘ 
8 ν6]], 1η6 στοαῖ αοά μεανὶηρ ἀἰγθοϊθα οἂνἦ Δα γθ 88 ννὸ τυ 188. Οὐδγίδίη οὗ ΟΡ {τὶ θηβ, 

πιανίην ουαὐ οὗἉ 111-70}}} ΘΑΓΠΘΒΟΥ ῥγθβϑθα (π6 τηδίίθν Ὡροὴ 8, ρογβυδαθα 8 (0 (Ο]]6οῦ 
τοροῦμον (6 ὅθ ν8 οἵ {πΠ6 Κιηρσάομῃ ἰπ 8 ὈΟΑΥ, δπὰ ἰο ἱπῆϊοι ἀροπ [Π6Πὶ Ἔχ ΓΔ ογ ἀἸ ΠΆΓῪ 

4 ρυῃΒῃσηθηΐθ 88 γα ῦοτβ, σίνίηρ οὐἱ ὦ ἰΠδῦ, ἀ8}} (}18 Βῃοι ] ἃ Ὀ6 ΔΟΘΟΠΊρ]]8Π64, ΟΌΓ 
ΔΙαΙτΒ σοῦ ἃ Πονοῦ ἢ Ὀ6 ἴῃ ἃ ΡΓΟΒΡΘΙΟῺΒ δίδίθ, οἡ δοοουηΐ οἵ [Π6 τη] νυ  θηοθ τ Ϊο 

ὅ [686 ΡΘΟΡ]6 σου θα ἰονγαγὰβ ΘΝΟΥῪ ΟἾΠΘΥ παίϊοη. 'ΓΉΘΥ 680 Ὀγουρῃῦ ἴθ Π6 ΓΘ 
ἢ ομδίη 5, τ ἱτἢ 11} ἐτθαίπηθηϊ, 88 ὑΠΟΌΡὮ [ΠΟΥ ΓΘ Β]4 68, ΟΥ ΓΑΙ ΠΟΓ 88 (πουρὴ (ΠΟΥ͂ 

1. Ἐτ  εδοῖθ δάορίβ προφερόμενοι ἴξοιι 111. 62. 93. 6ο. Α]ἀά. (οἷ. τος. 11), οσ προσφερόμενοι οὗ [Βο σοτηπιοῦ ἰοχῦ. 
3. Ἰιικιουᾷ οἵ μήποτο οὗ [μο οοσάσηοσι ἰοχὶ, μηδέποτε ἰ8 δἀορίοα ὉΥ Οτίτητι διὰ Εσίίσφο;ο ζτοσμι {Π|, 19. 62. 98, 



686 ΤῊΒ ΑΡΟΟΘΟΒΥΡΗΑ. 

γγοτΘ ἰγαϊίογδ, 8η4ἃ ὉΠαδΡυΟΟΚ ἰο ἀθέου {βοὴ Ποῦ ἈΠ ΘΧδι πδίΐοη ΟΥ ἸΠΑΌΪΓΥ, 
6 πανίηρ Ραΐϊ Οἢ 8 ΟΓΌΘΙΟΥ ΤΊΟΓΘ ὈΔΙθΑΓΟῸΒ ὑμδη {πᾶὺ ργδοῦοθα ὈΥ δου απ. Βυΐ τὸ 

ΒΘΥΘΙΓΟΙΥ {πγοαίθηθα ὑἤθῖα [ῸΣ ἢ}18, 8πη4 τα] οίΘ ΠΥ σάν ἔθθῖ (Π6ῚΡ ᾿ἴνθβ, ἴῃ Π8Γ- 
ΙΏΟΕΥ ὙΠῸ [η6 ἔθο]Ππρ' ΟΥ̓ ΟἸΘΙΘΠΟΥ͂ τ ΒΙΟἢ τὸ ἜΠΟΣ ΙΒἢ ἰογΑ ΓΒ 411] τη, απ τϑοορ- 
αἰζίηρ ἰδ [86 σοᾶ οὗ Ηφανϑῃ ἢ88 Κορί (86 96 }.8 βδέδ! Υ, δηα 8838 δ΄ ᾶγ8 ΤΟΌρΡὮΣ [ῸΓ 

7 {μοι 88 ἃ [δ 6. [0 ὮΪ8 Β018, 8180 08]}1ηρ᾽ ἴ0 ταϊηπα (Π 6 ἤτγτη δπᾶ ἰγὰβ σοοα νγ71}} νυ δῖ ἢ 
ἴμποῪ ἢδνα ομθυβῃθα ὑονναγβ 8 8ΠηΠἃ ΟἿΓ Δηοοβίοσβ, γὸ ἴδᾶΥθ ἴῃ Ἰυβίϊοα δοαυϊ δα 

8 [Ποῖ οὗἩ ΟΥΘσῪ οΠΆΓρΘ οὗ τ δίθυοῦ βοσ. Απᾶ 7ἷὸ ἢδῦθ 6 ῃ]οἱ "6 α ἼΡΟΏ ΟΥ̓ΘΓΥ ΟΠ6 ἴ0 
Ἰοὺ {πϑῖὰ 8}1 ταύτῃ ἰοὸ ὑπο ὶσ οὐ, (0 ἰπῆαγο (θὰ ἴῃ ΠῸ μ]δοθ ἩΠδίρθυοσ, ἀπα ποῖ, 88 

9 νου]α Ὀ6 πη]ιδβί, (ο σον] 6 ὑΠθὰ ΟΥ̓ΘΡ γμαῦ ἢ88 ἰδίζθ; Ρ]8Δ066. ΕῸΣ Κπον, (μαι 1 τθ 
Βῃου]α ἀθνίβθ ΔΠῪ 601] δραϊηδὺ 861, ΟΥ 1Π]ῸΓΘ ἔμθσῃ δὖ 411, γγ βΒῃουἹα μανθ ἴῃ 1} 9 
[αὔαγα 88 θην, ποῖ ἃ πηδη, Ὀὰῖ {π6 ἰσῃοδὶ (ο, 1,οτὰ οὗὨ 411] ρόνγϑσ, δα δὴ δνϑῆ- 
δεν δρϑϊηβί {Π6 βἰδίθ, ἴγο τη ἡ ΠΟΠῚ ΔΏΥ ΘΒΟΔρΡΘ ᾿νΟι]α θ6 πη ρΟ8810186. ΕἌΓΘνΕ]] ἃ 

10 Βαΐ οι γροθίνϊηνρ 018 Ἰο ον, {ΠΘῪ Ια ποῦ Βαβίθη δῦ ὁὔδθ ἕο πλδῖκΘ ὑγαρασδίϊοῃ ἴοὸγ 
ἀοραγίυτο, θὰ τραυθβίθα ὑθ8: 468 οὗ 116 Κίηρ, {π8ὺ (Πο86 οὗ (Π6 ον 8ἢ τασθ, ψ͵ῃ0 
Πα νο] ἰδ ΡΥ δροβίϑ 1266 ἔγοῦλ (ἢ6 ΒΟΙΥ οα 8πὰ ἕτγοπι {86 ἴὰνν οὗ ἀοά, τῖσαι Γο- 

11 οεἶνθ, του ρῖ μοι, ἀθβοσνθα ρυπΙβῃτηθηί, ἀθοϊατίπρ {πὶ [Π086 γῆο δα ἰγβῃβ- 
δτοββθα (Π0 αἰνίηθ σομηδηστηθηΐβ ἔοσ {Π6 Ὀ611γ᾿8 Βα ῖκ6 νου] 8180 ΠΘΥΘΥ 06 νγ8}} ἀἴ9- 

12 ρῬοββϑᾶ ἰονδγάβ [Π6 αὔδϊτβ οἵ [Π6 Κίῃρ. ΑἈπάὰ ἢ6 δαιη)ι ρα (δὲ (Π6Υ βροῖζθ (86 γι, 
Δηα ῥταϊβίηρ ἴθ ἢ6 ρᾷνα {ῃ6ηὶ ᾿Ἰ ΘΓ ἴῃ 41} γϑβρθοῖβ, (ο ἴΠ6 δχίθηϊ τῃδῦ {πΠῸ 7 
τη ῦ ἀοβίγου, υὐύουν δηα ὈΟ]αΪγ, [Π6 ἀροβίδίθβ ἔτοτῃ ὑπ6 ᾿ὰνν οὗ (σοὰ ἴῃ ΘΥΘΓΥ ΡἾ80θ 

18 υὶτῃΐπ ἢΪ8 Τογα] ἀοιηδῖῃ τυ που ΒΡ60181 ΤΟΥᾺ] δα ΠΟΥ ΟΥ̓ ΟΥ Ονογβίσῃί. ΤΉθη {ΠΕΙΡ 
ῬΓΙΘβίβ τηϑδαθ ἢΐπὶ {Π6 1]. δοκη ον)οϑαρστηθῃΐδ, 88 γγ88 ὈΘΟΟΙΏΪ Πρ, πα ἴΠ6 ΘμιγῸ ὈΘΟΡΪΘ, 

14 τακίηρ ἃρ {Π6 ΗΔ]]6] 78, ἀοραγίθα ἢ 1ΟΥ. Απᾶ (δυ823 [Π6Υ ῥΡυπίβῃθα δῃὰ ραΐ ἴὸ 
ἀθδίῃ, ἸσΠ ΤΩΙ ΟΌ ΒΥ, ΘΥΘΣΕΥ͂ ΟἿΘ ΟὗὨ {Π61} ἴθ] ον ΘΟῸΠΙΓΥΙΘη ζ8}]πρ' ἴῃ ὉΠ6ῚΓ γγ8γ, 

1δὅ ψῇο γβ οὗ {Π|0 ὨΌΌΟΓ οὗ πο8β6 ψο δὰ ἀ6η]Θα ΓΠθιηβοῖνθθ.Ό ΑἈπά ου ἰπδὺ ἀΑΥ͂ 
{ΠῸῪ 8167 Ἰζοσο ὑπδη (Ὦγθ6 πυπαγρα τηθῃ, δῃα Καρύὺ 1ἴ 88 ἃ ἰογουβϑ ἴθϑβιϊναὶ, μδυϊηρ 

16 ονογοοηθ {Π6 ργοΐϑῃθ οὔθββ. Βυῦ ΠΟΥ {Πϑηλβοῖγοθ 0 δα 614 ἔφεῖ ἴο (ἀὐοά υπίο 
αθδί], οχρουϊθμοθα {π6 7.11] δηϊογταθηΐ οὗ ἀθ]ϊνθγαῃοθ, δῃα ἀθραγίθα ἔγοπι (Π6 ΟἰΥ͂ 
ΟΙΟΜΠΘα 1} σαν] 8 οἱ 411] Κἰπαᾶβ οἱ βυγθϑὺβϑοθηϊθα ἤονγθγβ, διιϊαϑὺ 100] οι ἀπά 
8ιουίθ, ρίνίηρ ΓΠΔΠΚΒ ᾿π ΒΟηρ8 οὗἩ ργα]86 δῃᾷ τηϑ]οαΐοιβ ΠΥπΩΒ ἴο ἴΠ6 Θύθγμαὶ (οὰ οὗ 

. {Πρὶν 1 Π6γ8, Π 6] νοοῚ οὗ [8γ86]. 
17 Απᾶ οπ τοδομίηρ Ριο]θηγδὶβ, οδ]]6 ἃ οα δοοουπὲ οὗ [(ῃ6 ΡΘΟΌ]ΑΥΙΥ οὗ (Π6 ρ]4ο6. [10 

ΤΟΒΘ-ΌΘΑΓΙΠσ, ΠΘΓΘ 4160 [6 ὑγϑηβρογίβ, δοοογαϊηρ (0 ἘΠΘῚΓ ΘΟΙΙΠΟΠ Ὑ 8}, να! θα [ΟΣ 
18 {μθπὶ βϑυθὴ ἀδυ8, [Π6Υ τηϑᾶ6 ἴῃ6Γ6 ἃ ἴθδϑί οὗ ἀθ᾽ σογΆηο6, βδίηοα ἰἢ6 Κίηρσ δὰ ν| 

ἸΣΠΡῚΥ ΒΡ] 164 ΓΠ6πὰ, Θδ ἢ οη6, Υ] ἢ 41} (π6 (ΐηρ8 πορα αι} ἴον [Π6 ἸΟΌΤΠΘΥ τ} 11] {ΠΥ 
19 ἀγγϊνθα δὶ ὑπϑὶγ ον ποῖηθ8. ἀπᾶ πανίπρ δηθὰ 'ῃ ρϑδςθ, ψὶ ἢ ἴπ6 τ ηρ ὉΠ8ηΚα- 

σινίηρθ, ΓΠΘΥ ΓΘΒΟΪν α ἴῃ 16 ΣΆ ΠΏΠΘΙ ὕΠ6ΓΘ, 4180, ἴο σΘ]ΘὈΓαῦθ {Π6 86 ἀδΥβ 88 ἔβϑιϊναὶι 
20 ἄδγ8, ἴοΓ ὑπ6 {1π|6 οὗ {Π6ῚΤ ΒΟ] ΟΣ ἴῃ ἃ βίγϑβηρθ ἰδπᾶ, ΤΉΘΥ 4180 ἀθοϊαγθᾶ 1}.}6 βϑῃιθ, 

ΟἹ 8 ΠηΟηππιθηὺ δὖ [86 ρίδοθ οὗ [Π6 ἴδαβί, ἰο 6 βϑογθᾶ, δῃᾷ δγθοίβα 8 μοῦβθ οὗ 
ῬΓΆΥΘΙ, δπὰ ἀοραγίθα ΠΑ ΓιηΘΩ, ἔτθθ, ονθυ)ογθα, ϑδοῖ ἴο ἢ 18 ΟὟ Βοῖηδ. ργθβογυοᾶ 

21 ονϑγῦ ἰδη4, δῃηα 868, διιᾶ υἴνοῦ, ὈῪ ὑπ6 Κἰηρ᾽᾿β σοιπηδπᾶ. Απὰ {ΠῸῪΥ ἢδαᾶ στθϑαίθυ δι:- 
{Ππουῖον ὑμδῃ ὈΘίοσθ διιοηρ ΠΘῚΓ ΘΏΘΪθ8, ἢ ΒΟμοΣ 8Π4 ἔδϑυ, 8ηα 6 τ6γα ἀ6- 

22 ΒρΡΟ]]θα ὈΥ͂ ΠΟ ὁΠ6 δῦ ἃ}] οὗ {Π6}} ργορογίγ. αΑπά {Π6Υ 4}1 γεοθίνβα 411 (μδὺ νγὰβ ὑπ 6 }Γ8, 
ΔΟΟΟΓΑΪΠΡ᾽ [0 ἸΠΘΏΙΟΤΥ, 850 ὑπαῦ {Π086 ΠΟ Ὠδα ΔΗΥ͂ μαζὶ οὗ ἰῦ, ΒυΓΓΘΠαΘΓΘα 1 ἴο ποτὰ 
ψ ἢ {ΠπῸ στοαῖθϑί ἔθαγ, θθοδαβθ (6 στοαύθδὶ (ἀοα πγουρ]ιῦ γο 6 γ8 πη01}} {Π6ὶγ ἀ6}1ν- 

28 ΘσΆἢ06 γγ88 ΘΟΙηρ]οίθ. Β]6Θββθα ΡῈ [6 Π ᾽ν σοσ οὗ 156Γ86] ἔἕογενθσ.0. Απιηθῃ, 

1 ἘγΪπαοὮθ δἀορίβ συμμαχοῦντα ἔτοιι 111. 23. 44. δδ. 7]. 74. ὅο. ΑΙὰ. Οτίτωτα ἀΐδαοηέδ, μοϊάϊπρ ἐμδὺ ς σου ]ὰ ταΐδτγερεο- 
βοηΐ ἴῃ ροακϊξΐου οὗ ἔμο ὅογ)5, ψ Εΐς ἢ πῦλα ποῦ δῦ 811} οὔθ οὗ χεδίδίδηοο. Βιιϊ ἐπὶ δ δοῖ δἰνγδγε Ὀδϑϑὼ ἔδθ οδρο. αἀμὰ 
[89 ΤΟΥ ΤΏΔῪ 8180 8} 70 [Π6 βΈΠΟΓΤΑΙ 8686 οὗ αἰάεά, ἐμροογεά, 

3 Οὕτως, 88 28. 44. δδ. 11. 14. ΑἸὰ. ; ἐεχέ. τες. τότε. 

σμάρσεε ΥἹΙ]. 

γεν. 2. Δμπῃᾶ οὖν ΟὨλ]άγοῃ. [Ὁ {πὸ ουθηΐβ πᾶ γ- 3 Ὅτ. 8. Ἐχισδοσάϊμονν Ρυμδητηθηΐα. ΟἿ. ἵν. 
Γαῖα [6]}] ἱπ [Π6 ΥΘΔΓΡ Β. ο. 217 ΟΥ 216, 88 ὕπογ 4. 
ποι]ὰ ἢ τὴς ὈΟΟΚ χοϊαῦο δῦ 8. Ὠἰδίογίοδὶ, Ριοϊ] Μεγ, 4. ὙΠ τοραγὰ ἴο πὸ σπδτρα ΠΕΣ τηδ8 
ΘΙΥ ἢδιὶ μῃὸ οἢ]ὰ. Βα αι ΘΗ ΟΥ Π6 μϑὰ 8 δοιι,]) ραίποῦ τὍῃ6 δον, Οτίαπι οεἰΐϊεβ. διηοπρ ΟΥΠΟΓΆ, 
Ῥιοίδπιγ Υ. Ερίμῆδηθβ, Ὁ. [118 βίϑιθσ, Ασβίποδ, ψῆο  Ταςϊζα8, ΗΠ ἐδι., ν. 5, 2; Το ὕβ58., χ]χ. 32; ῬὨ}:- 
8180 τν58 δΒ'8 Ψ]ρ, Δηἃ {π8 Οἢ 1] ννὰβ νθ γϑδῖθ ο]Ἱ ἃ) οβῖσ., 4 ροϊί., ν. 83; δοβερβυβ, ἀφαῖνδί 4 ., 1ϊ. 10, 
δι ἴ06 ἀοδίἢ οὗ κὶβ ἔδίμοσ, Β. ο. 208. 14; [00 ΓΧΧ. δῇ Εδῖθ. 1}. 1δ᾽; διν 1 Ἔιϑδβδ. ἰὶ. 15. 
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γεν. 56. ΤΠ ποτὰ ἐμπορπεῖν τιθϑῃδ ἰο ἤαδίθη 
τολ α διιοζίε, τοίθυτί ρ τὸ [ἢ ραγτηθηϊ ᾿808}}7 
ἌΟΓΕ ἴῃ ἴῃ6 Εδ5ι, ψΉΣΟΝ Ψ88 50 ζβδβίθηθα οἡ ἴῃ6 
Βιου]άοσ. ΤΠ Κίπρ' νου] ὰ ΒΑ. ὑπαῦ {1686 Ῥ6Ορ]6 
ὝΘΙΘ οἰοίλεα ἱπ ογιεί!. 

νον. 6. ΤὩτοοίθηθα [ΏΘσΩ, ἰ. 6., (6 δῃθηΐθδ 
Οὗ [ΓΠ0 6 ν.5, ποῖ ἴδ Ἰδιον ᾿ποιηβοῖγθβ, ἃ8 Οτοιῖϊα5 
ΒΌΆΡΡΟΒΘΒ. 

εσ. 7. Εΐστο δρᾶ ἔσθ κοοάν}. Οτοιίίυβ᾽ 
ςοπ͵θεῖυτο, τοῦ φύλου, ἔος τοῦ φίλου που] ΓΘΠ]ΠΪΓΟ 
1η6 γοηδοτίηρ: 7λ6ὲ ἐγιιδέίπεδ8 (δια γαδὶ σοοαισὶϊ!) 
97 ἰλε παίΐοη, ισλτος ἰἦον λαυε λαα Κ07 τι. 

γεν. 8. ΤῺ ὯΟ ὑΐδοθ. [1π ο ρἷδοθ νη ϊοῖ ΓὮΘΥ 
χηΐσης Ρ688 [Ὠσοῦρἢ οἱ ὉΠΕΙΣ γοῦΓΏ. 

Θ΄. 9. Ἐπ’ ἐκδικήσει τῶν πραγμάτων. ὝΑἰνίηρ 
[86 Ἰαδὲ ποσὰ [ἢ6 πηθλπίηρ ν Πσἢ τ ΘΟΙΠΠΊΟΩΪΥ 
ὈΘΆΓΒ ἰἢ [Π6 ργθβοπὶ ὈΟΟΚ, [9 Β6ηβΒο ἴ8, γὺγ ἑαζίησ 
υεησεαποδ ἵπ μεδίϊς α͵αϊγα, ἱ. 6., ὁὰ. ἢ ϑιδῖβ. 
Οὐῆθεβ γτϑπάιγ: “Εὸν ἰδ Κίηρ Ὑθορθαποθ ἢ δοοοσῃξ 
οὗ 5:10} δοῦίοηβ.᾽ 

νεγ. 10. Το ἔοτοϑ οὗ [6 ρτοροβι του ἰπ προση- 
ξίωσαν ἷἰβ ποῖ ἴο ὕὈ6 ονεγ]οοκοὰ. ἼΠογ δδκϑὰ ὑπὶ8 ἐπ 
αααϊέοη το  Ὠδϊ ἴΠ6 Κίπρ δὰ αἰγοδάγ ρτβπιθα {Π|6Πὶ 
οὗ πὶ οὐ δεςοχά, --- ον. ΤΊΘΓΟ τοῦς 
Ππο86 0 πιδὰ ἄοπο [Π15 Ὀδοδι186 οὗ [Π| ῬΡΟρΡυ]ΔΓ Ποθ- 
ΠῚ  δπὰ ὑΠ6 ὑμγοδιοηΐηρ οὗ ἀδαῦῃ ; Βαϊ ᾿ξ τ᾽ 88 8.0}}} 
γΟΪΠΙΔΓΥ (ἐξ. ᾿ἱ. 27-9}). ΤΊΘΥ ταΐμ ἢ ανὸ βιουά 
Ὥτχῃ 88 ὕπ6 ΤΠ Δ] ΟΥ̓ ΠΥ Ὠδα ἀοῃθ. --- θοδοχνϑαὰ Ρυὴ- 
ἐδῃσηθηῖ. (Οἱ. Ὠδιιῖῦ. χὶν!, 6 Ε΄. [ἢ ἢ 6 Ἰδαῖον ροτί- 
οὐβ οὗ τΠοῖσ Ὠἰβίοσυ ὕΠῸ θυ ψογο ΟὈ] σοα ἴο βθοῖκ 
ῬΟΥΓἰβαίου ἔγοτῃ {πεῖν ἐοτοΐρηι στ] ογβ τὸ ϑχϑοιῦβ 
Τῆοῖγ ον ἰανν8 ἱπ ὑπὶκ ραγῦϊςαΐασ. ΟἹ. ἔβιῃ, ν}]}. 
8-11; Φοἢῃ χνυ ϊ!. 81]. 

γος. 11. ΨὙΨΨ6Ι1 ἀϊεροαϑᾶ. Οὐτοιίϊβ σϑίθυβ ἴὸ 
[Π96 δοῖ οὗ (οπεδίβδηςίαδβ ΟΠ]οτιιθ, ἔδίθοῦ οὗ 6 ο- 

ΤΟΥ Οομπϑίδηζηθ. ὙΥ Βῃϊηρ ἴο τοϑὺ ἴπ6 Πά6]1ν οὗ 
8 οδίοογυ, δπαὰ ὉΠΕΙΤ ἸΟΥ ΘΙ Υ ὕἢο χοοά Ῥσϊηοί μ!68, 

-ς 

ἢ (Ὠτοδίθησα 6 πὶ 41} τ ττῆ 1[ῃ6 1085 οὗὨ ΓΠ6ΙΤ μοϑβὶ- 
τἰοηΒ, ᾿ξ πος ἀἸὰ ποῦ τοποῦηοα ΟἿΣΙ ΟἰΔΏΪΥ. ϑοτη8 
ξᾶνθο ὑΡ ὑΠΟῚΓΣ ΓΟ] ρου Β ΟΡ  πίοηΒ, νγ }}}]6 οὔ οΥ8 Πε]ὰ 
(ΠΟ ἾΓΒ [᾿8:. (ὑοδηδίδῃυ 8 αἰδιλ δϑε, Ὠονγον θ᾽, ΟἿ] Υ 
{Π6 ογηλθῦ, ὙΠ τὰ 6 ΤΟπι ΓΚ, (ΠΔὉὺ ΓἤοΒ6 νυ ]0 δὰ 80 
το ΠΥ οοπεθηϊδα [0 σοηοιηςε ὑΠοῖς ἀοα τοῦθ ποὺ 
ΠΚΟΙΡῪ ἴο δὲ ἐδ! }}] ἴο τπ6 Κίηῃρ. Α δἰ Ή] 8οῖ 
οὗ Αμτοσυ8 Ὁη6 τοδὶ ἱ8 σθοογά θὰ ὈΥ ΨΦοβορἤα8, 
Δηίίΐῳ., χὶ!. 8, ὃ 8. 

γον. 17. Ῥιοϊοσηαίβι ΤῊΐΒ 8 ῬΓΟΌΔΌΪΥ δῇ 
ΔΉΠΟΥ ρ᾽ ΡΪδοθ οἡ ἐ6 ΝΊ]6, ἴῃ ὈεήτεΝ ἘΕργρῖ, Ὀ6- 
ἔννϑθη Αγβίηοῦ διὰ ἩθυβοθΟρο 18 οὴ ὕΠ6 πΟΣ ΠΟΤῚ 
ἘἤοΓΘ οὗ τ 80-(Ἀ}16ἀ ΨΦοπο ΡΒ Ομ πῈ], 6 ργθβοηῖ 
βὶ άλοάᾶν. ΟΕ. ΝΥίΏον, ᾿ἰδαἑισδτιοτδιιοὶ, 8. ν., ἀπὰ 
[π6 ἀΥίϊε]ο “ Ποβα.; 

γεν. 18. ὙΠ ἀοϊοηϊίοη οὗ τΠ6 [ΥΔηβρογίβ, ἀμὰ 
Π0 στοδῦὺ βΌρου ΠΥ οὗἨὨ ργουϊπίομβ ρκίνοη ὈΥ (ἢθ 
Κίημ, 88 ἤἴθσθ γοργθδι;ηῦθα, σϑῃ ΟὨΪΥ͂ 6 ΓΟΡΆΓΑΘα 8ἃ8 
Σνοη  0η8 οὗ [Π6 ΔΆΓΠΟΥ, ἩΔΙΘΝΟΣ ροςβὶ Ὁ1]6 θδϑὶβ 
οὗ πιοάεβὲ ἔδοῦ ΠΟΥ ΤΏΑΥ ἤᾶνθ Πλὰ οΟτἰ μ]}}Υ.. 

γον. 20. 1 ᾶγθ δαορῖοά, 11} ἀδαῦ, ατίπηῃ, 
“πα οἴ οΥΒ, [η06 τοδαϊηρ προσευχὴν (88 19. 93.), α 
ἄοιιϑα ΟΥ̓ ρμγαψοῦ, α δυπαφοσια. . ΟἸΒΟΥΒ ὑγϑηβὶδίθ: 
“ΖΤῆον αἰ8ο αεοίαγεα ὁπ α ρμιϊίαντ ἰΐόδε ἀαγθ 7ὉΥ 
ϑασγοά απαὶ εγεοίεα α δυπαήοσιιο οπ ἰδ ρίασο οὗ 
ἰδ6 ὕαδι" (Οδλ}). {Ππ6 78: “7Ὺὲν δαποείϊ εά 
ἐλα βδαπιὲ ἰλεγοὸν, ἰλαὶ λέγ ετθοειεα,, εὐἱἦ ῥγαψον, οἡ 
ἐλε ρίασε οΥΓ ἰλ6 Ὥρα α ριυέαν " (ἀπϊπιδη). Οοῦ- 
του : “Ἡλι εΝ αἰδο λαυΐπσ Ἄοοπδεογαίοα (ἰο ἰλαΐ 1586) 
ὃν 8οἰἐης μρ α ρίαν απ απ οταίονῳ ἵπ λα ρίαςεα 7" 
ΟἿ γεδιϊυα βοἰεπιπιίῳ.," -- Αὐτὰ βοα. ὙΠ ΘγΘ νγ88 

0 868 ἴο ΟἿΌΒΒ 'ῃ Εργμῖ, δπὰ [Π6 ΒΆΓΠΟΥ γγὰ 8 ῥτσοθ- 
ΔΌΪΥ θοϊχαγοα ἱπῦο ὑΠ18 ᾿ΠΟΟ ΜΙ ΒΙΘΠΟΥ ὈΥ 8 8.γ8}}- 
ἵῃρ᾽ ἃἴτονῦ οὔξοοί. ᾿ 

ΘΙ. 22. Ασοογάϊηρ ἴο ἱηνοηΐονυ. (ΟἿ ἱν. 14. 
[τ γὰ8 σΟΥΓΆΙΏΪΥ 8 τηΐγϑοῖς, ἰξ Ὁῃ6 Εργ ρυϊΔΠη8 Καυθ' 
θδοῖκ {π686 τϊησΧ8 ἰῃ Ὁλ0 πηϑηηοῦ διδῦθα. 

ΤΗΝ ΕΟΠΒΤῊ ΒΟΟΚ ΟΝ ΜΑΟΟΘΑΒΒΈΆΕΝ. 

ὝΙΤΗ 8 Υἱϑῖν ἴο βοπηου ΐηρ ΚΘ σοπιρ]οἴθμεβθ, ὕἤθτο τρις ὃ6 δαἀάρα δ {Π1|8 ρμοΐῃῦ ἃ 16 7 οσβ Γὸ- 
δροοιΐηρ {Π6 80-08]1ὁὰ Εὐιτ δηὰ ΕἸΪΓἢ Βοοκη οὗ ὕ᾿ὸ Μδοοδῦθοθ, ἴὼ δααϊϊο ἴο δῦ 88 Ὀθθη 
αἰγοδιὶν δαὶ ὰ, ρᾶρο 478. “6 ΤΌΤΙΘΥ, Δ8 6 ἤᾶνο ὈΘἤΟτΘ ποι]σοά, 8. 0 σοππδοίϊοῃ ἢ τῃ6 Μδοοδ- 
Ὀδ8 ἢ ἢἰίβίοσυ, δῦ Εἰ ΠΙΡῚΥ ΠΙΆ Κ6Β τι88 Οὗ 8. ἔδιν ἱποίἀοητβ οομταίπϑα ἴῃ 2 Μδαςο. (νὶ. 18--τἱϊ. 41) ἔοσ τὴ 
Ῥῦχροβα οἵ "Ππδίγαιϊίουῃ. ὙΠῸ ὈοοΟΪκ ἰβ ΓΕΆΪΥ 8. ἈΠ ΟΒΟρ ἶσΑ] ὑγοδτθθ οὐ ὑπ 6 ϑΌΡΓΘΙΏΔΟΥ Οὗ Ἐδᾶβοῃ, 
᾿πουρ, ἴῃ ἔοσπη ἀμ 8.716, Βοπηθί π68 ΔΡργοϑοθρ [Π6 ἘΠΔΓΆΟΙΘΙ Οὗ ΔῊ ΟΥΔΙΪΟΏ, ΟΥ̓ 8 ““ ΒΕΥΠΊΟΙ, ἢ 88 
Ἐπ α]α ( Οεδβολίολίε ἃ. Ῥοίκ. 18., ». 556) 18 16] 6 ἃ ἴο (8]} 10 (80, 4180, ΕΥδιιἀθιῖμα], η΄ ΐδ ΤλοΠπορτάρῃ 
ου ἴπ6 ον). ὉΠῸ6 ὉΠ 610 18 δΔῃηπουπῃοοά αὐ ἱ. 13: “Τῇ απδαιίοη, ὕποη, το γγ6 πᾶνε ἢον ἴ0 ἀθίθυ- 
τηΐῃθ ἰ8, γν ΒΟΌΠΟΥ [ἢ6 ἨΘΆΒΟΙ Ὀ6 σοτηρ]οῖθ τηϑδίοῦ οὗ ὕΠ6 ᾿φββίομϑ." ὙΠῸ ΔυΐΠοΟΥ ἰ η861Ὁ αἰν! 68. ἢ 8 
νοσῖὶς ἰπἴ0 ὕνγο Ὀσίηοιραὶ ρασχῖο (ἰ. 12), δα ἀγεβϑίησ Ὠἰπιβθ], ἤγϑῦ, 0 06 ἀσραπιοηῖ, δητὶ ΓΠ6ῃ, ΒΘΟΟΒΑΪγΥ, 
ΒΌΡΡΟΣ Ως; ὕΠ6 δ8π|6 ΟΥ̓ ΤΟΐδγθησΘ ἴο σογίδ! ἢ Βα ρμοιθα ἔξεῖβ οὗ ἈΕΤΟΥ͂, Βαι {Π18 αἰνίβίουῃ ΠΟ] 8. ὑγσιιθ 
ΟἸΪΥ 8.5 ἰζ τοβρϑοίβ [16 σθηΘΓΑΙ ἀγ οὗ [Π6 ἡνυσκΚ, βίηςθ, ἴῃ ἀοίδἑ!, [Π6 Ὠἰβίου Δ] δπα Δγρ ΤηΘη αν 8τΘ 
ΟΥΘΓΥ Μ᾽ ΠΘΓΘ ΠΊΟΓΘ ΟΥ̓ [688 ΠΟΠηπ ν]6ἀ. Τῇ ἤγβὺ ρᾶγὶ ὀχίθιιἀβ ἔγοτα σμδρ. ἱ. 18 ἴὸ ἢ δρ. 11. 19, οΠαρ. 
ἱ, 1--12, Σογιΐηρ ἃ Κὶπά οὗ ἱπισοάδιοίίοη ἴο ἴπ6 ψἢοΪθ. ἼἍΠθ βοοοπμὰ ραγὶ ἱποὶιἀθ5 οἤαρ5. ἰἰλ. 19-- ΧΎ]. 
τ ἐμὴ τοιηδί πἰπρ ρογίϊίου οὗ οἤλρ. ΧΥ ΝΣ. Ὀοΐπρ, 85. 18 ῬἜΘΏΘΓΑΙΥ δαἀπλ θα, δὲ Δα ΠΟ ΌΥ ΒΠΟΙΠΟΡ 
δια, 
Τῆο ατοοκ οὗ 4 Μδος. ἰε δβϑθῃτ 1} [0.6 8816 88 ὑπαῖ οὗ 2 δῃὰ 8 Μδοο., δι ὑπουρὴ ποῖ 8οὸ γῇ ΟΣ  ΟΆ}}Ὁ 

Ἡτττοη 48 ἴΠ6 Ἰαϊῖοσ. Τὴ δίγ]6 15 ΒΌΡΟΤΙΟΥ ὕο ΘἰΓΠΟΥ οὗ [686 ΟΓΚΒ ἴῃ 105 ἘΠΙΓΟΓΙΪΥ, δινὰ 118 ΑΥγϑιρ 6- 
Ταϑηΐϊ οὗ βθηΐθηοθβ ἰ8 ΚΘΠΘΙΆΪΠΥ παζαγαὶ, δ᾽ ρ]6, δηὰ νν 6}} ργορογιοηθᾶ. ὙΤΠΘΓΘ τὸ ὑὰϊ ἴδον βίζτιβ οὗ 
ἃ Ηοδτγαϊζίηρς ἱπῆποηςα, δυῦ 0Π6 ῬΓΟΡΟΓ Πδίη68 ΔΓ ΟΌΠΘΓΘΙΪΥ μῖνθῃ ἰῃ ἰΠἷν ΗθΌτον ἔόσ. ὙΠΟΓΙΘ ΔΓΘ 
Ὀπῦ ὕνγο δχοδρύοηβ ἴο {Π]8 σαΐθ, ἰῃ [ὴ6 ψογὰβ 07 “ Φογυβα ἐπὶ ἢ πὰ “ ΕἸδαΖον." Απὰ {πὶ8 ͵8 189 
ἸΏΟΓΟ ΠΟΙΘΘΘΪ6, βίοθ Φόβορῆιβ, [Ο ψΠΟΠὶ ὉΠ|8 ΟΣ Κ νᾺ8 ΓΟΣΤΉΘΥΪΥ ἱπιρυϊοά, Θνοσυ  ΠΟΤΘ ρψίνοβ ἴο δυσὶ 
ῬΓΟΡΘΙ πϑίηθ8 ασθοῖκ δυάΐηρα. Α οοϊοτίηρ τοοοῖνεά ἔγοπη ὑπὸ υΧΧ. 18 οὐβογυδοΐθ ΟἿΪΥ ἴῃ 8. [6 ὉῪ ρ88- 
βΒαρθδ (ἰ), 5, 19; χυΐὶ. 19); 81}}}, 160 νοῦ] ἀρρϑᾶῦ τ ΓΠ6 Θἀ το ἀβοὰ σοπιίδί θα (ἢ 6 ΔΡΟΟΣΥΡἾΙ8] δά- 
ἀἰδομδ (εἶ. χνὶ. 83, ὙΠΟΣΘ δ6 μίνοβ ἴΠ0 Ηοῦτον, ἱπεοῖοδα οὗ ἴμ6 ΟΠδ] δὶς, δῆγηθϑ οὗ ἴπθ [το γουΐῃ, 
ἑῃ ΠΑΓΙΏΟΠΥ ὙΠ ἴἢ6 Αἀά. το ΠὨδ8η.). 

ΤῊΘ ἀὐεποτεηῖν οὗ 4 Μδος., 8 γγὸ ἤδγθ δαὶ, 88 ΘΟΙΏΠΊΟΙΪΥ ΔΒΟΓΘα ἴὸ Φοβορῆῃβ, ἴῃ (ἢ6 681] 
εἰπ|68, ἃπὰ 80, ἴοο, ἴὩ ΤΏΔΗΥ ΠΊΟΣΘ τοοοηῖ Θαἰτἰο8 οὗ ὑπ ἸΧΧ᾽ (458 τπδΐ οὗ ϑιγαβθυτγρ, 1526, Βαβαί, 
1845, Ετδυκίοτι, 1597, δηὰ βονοσαὶ ἰδίθσ 0168), διὰ οὗ Φοβοριυδ᾽ ποσκβ. 80 Εὐδβορίυδ (17. ΕΣ. .ἰ}. 10, 
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6), απὰ Φεσζοῦῖο ((αἰαὶ. ϑονίρί. Ἐοοἶεβ., 8. υ. “ Φοβαρῃυθ,᾽" οὐ ὧδ ιγ. 1., χῆι.; Δαν. Ῥεῖαρ., 11.) δπά 
δ 148 (5. υ. “ Φοεορῃβ᾽,); Ὀπὺ ἴη6 οἹάοβῦ Οοἂά. νυ ς ἢ σοηΐδίη ἰξ δἰ ΠΙΡΙΥ πδπιθ τ τ1πΠ6 ΕοαστΒ Βοοῖ 
οὗ Μδοζδθθο8β (111., Μακκαβαίων Δ.). Τπδῦ 86 ὈΟΟΚ οου]ὰ ποΥοσ ἤν Ὀθθη τυϊθη ὉΥ Φοδδρῆπ ἰδ 
ουἹάθην ἔν ῸΠὰ ΒΘΥΘΓᾺΙ] ΤΘΒΒΟΙΒ : ΒΟ 8ἃ8 ἴῃ6 στοαὶ ἀἸ ἤδγθμποθ οὗ ᾿ἰδηραδρο ἀπα δῦγ]θ ἔγοπι ἴμοθ6 οὗ δἰ 
ψγ6}1-Κπόονὴ τη κ8 ; 108 ΘοδαΓα ἢἰἰδίοΓ Α1] οολῃ Ὀἰ δῦ οηβ (ἷν. 5, 36, ν. 1), οὐ νοὶ ἢ6 σοι]ὰ πος π||}} 
Ὦδνο ὈΘΘΏ συν ; [ἢ ἔαοῦ ὑΠδὺ [Π6 ΒΟυΓΟΘΒ ἔσοση τ δἰ σἢ ΟἿγ ὈΟΟΪ ον θη! ]ν ἀγαννβ βοοῖι ἴο ἤδυθ ὈΘΘῺ 
ἀπ Κηονη [0 Φοβορθι8. ΑἿ Ἰθαβῖ, ἢθ ον ΠΟΓΘ Β᾽ΟΥΒ ΒΗΥ͂ δοασλίπίδπος Ὑ{}| 2 Μβος., οὐ τὸ ποτῖ οἵ 
θλβοῦ. Μογϑουθῦ, ἢ6 οουἹὰ ποῦ ἤᾶνθ Ὀ6Θη οχρθοῖθα τὸ σίνθ [0 δὴν πότκ οὗ ἷ8 τηδὲὺ ρυτο]γ ΑἸεχ- 
δηαγίδη οΟ]οσίηρ ν ἰ ἢ ΡΡΘΔΓΒ ὑπσουρποιῖ πη ΓΠ6 ργοβοηῦ οθθ. [1 [8 ἰΚαὶγ, ἐποζοίογο, 85 ΕἸ χϑ]ὰ οοη- 
εεταγοά, {πΠᾶὺ [Π6 ΘΥΤῸΤ οἱ ̓πηροςηρ ἴδ 10 Εἷπ ΔΓΟΒ6 ἔγομη 8δῃ οἱ ὑσϑα  τἰοη νυ Ποἢ πϑβ πιο δοῦλο Φοϑαρὴ 
(Ἰώσηπος, Ἀ8 ἰΐϊβ ΔΌΪΠΟΤ ; ΟΥ̓Χ, ΕΥΘΑ ΤΟΙ » Ὀϑόδαβο ἰδ ψ88 ὑπουρπὺ [μδῖ 1 ἑογμοα ἃ δβέιϊηρ, καρρίοτηθης ἰοὸ 
6 ὙΟΥΪΚΒ οὗ Ψοθαρἢμ8. 

ΑΒ8 ἰΐ τοβρθοίβ [6 {ΐἰπ|ὸ οὗ οοπιροβί οῃ, Ἡ ἢ]16 ἰδ σδηποῦ ὃὉθ ἀοίοτπιϊ πο τ οχδοΐηθαβ, [ἤΘΣΘ 8 ΓΘ 
οογίβϑιη μν 6}1-ἀοῆποά 1 8 τ Πΐὰ ν Ιοἢ ἰδ 11] Ὀθ ΓΟΙΟΓΔΡΙΥ βαῖθ ἴο ἢχ ἰ18 οτἱίῃ. [Ὁ τπχυδῦ Βανθ θθθα 
ὙΥτθ ἰοῦ 2 Μδος., ψ ὮΪΘΙ ἰδ 868 80 ἔγϑϑὶυ, δηἃ Ὀεΐοσθ μ6 ἀφαϊσποζίίοη οὗ 6 ΓΒΑ] πὶ ΌὈΥ 16 
Ἐοιύδη8, ἴο ΜΠ σἢ ποῦ ἢ 6 5110 ποδὶ Δ]]ϑίοῃ 'θΘ πιβάθ. Αγρϑίη, αἵ χίν. 9 (νοῦ. 7 οὐ (οιίίζοπ᾽ Β ἴγδῃβ.), 
[80 ὙΤΙΟΙ ΒΆγ5 οὗ [Π6 δ} ἕο υ Ρ8 Οὗ [Π6 ΤΔΓΙΥΤΒ ὉΠάΘΥ Αμοουβ ΕΡΙ ΡΠΆΠ68, “ ΝῸν νὸ, οὁἡ πρδσίηρ 
Οὗ {π6 αἰθιοτίοι οὗ [686 γουῦ, ΓΘ βίγποκ ἢ) ΠΟΙΤΟΥ ἢ (φρίέττομεν), ν᾿ Ὠἰεῖι ᾿πιρ1168 {πὴ [Π6 Φονν8 οἵ 
Ἐεγρί ὝΘΙΘ αὖ ὉΠ 5 ὑ1π|6 ἷῃ ἃ βίδῖ9 οὗ οοτηραγαῖνο ρεβοθ, Απά, ἤθῃοθ, τὸ Ἵσδηθοῖ (Ὠηκ οὗ 86 ρμογίοά 
80 ἰδΔῖθ 88 ὑπαῦ οὗ ΟἿΑ] χυ]α (Β. σ. 39, 40). 58:1}}} ισῦθ ον, ἔγοτῃ ἷν. 1, ΠΟΘ ἰδ ἰ8 βαϊὰ τπδὲ Ομ 25 νν88 
Βοϊάϊηρ τ ἰρῃ ρυθβιποοα ἴον 116 (διὰ βίου), ἴθ ἸΔῪ 6 Ἰηξοττοα τπᾶὲ [Π6 δυΐποτν ᾿ἰνοὰ ἰπ ἃ εἰπι6 
γῇ Θη (Π18 θα οοαϑοά ὕο Ὀ6 ἴΠ6 (386, 88 ὙῈΔ8 [ΤῈ 6 δέΓΟΥ [Π6 ονοσίῆτον οὗ {πὸ Ηδβπιοπσδη ἀνηβρῖγ. 
Ιῃ ἃ ρετίοἀ οὗ ὁ Ὠιπαχοά δηὰ εἰρηῦ γθα 3, [616 ΘΓ ὯῸ ἰθ86 ὑῆδη ὑπϑηςγ- οἰ δ ΠΙΡἢ ῥυίοβις (ςξ, 
δοθορη θα, Απεέΐφ., χυ . 2, ὃ 2, χχ. 10). ῆιδυ πιᾶγ, ὕπο, συ τἢ γϑαβοηδῦ]α σοπἤάοῃοθ, χ ἀροὰ 1Π6 ἢγπέ 
οθηθατν Ὀείοτο ΟἾ τὲ 88 ἴμ6 ρογίοα ἵπ ψΒὶο ἢ ον Ὀοοὶς δρρεαγθά, δῃά, ὑβοσῆδρ τροσθ ἀθῆπὶιεὶν, ὑρο 
ἃ Ῥοὶῃῖ Βοπι Ὁ 6 ΠΟᾺΡ [10 τη144]6 οὗἉ 10. 
ΤΠ οὐ]οοῦ οὗ [Π6 ὈΟΟΪΚ ἰ8 ΟΙΘΆΣΪγΥ ἴο βίἑτη α]λῖθ δπὰ ΘηοοΟΌΓΑρΡΟ {Π0 Ψ6 9 ἴο τοπιδλίη βιϑάξαϑι ἴῃ ἐδοὶςγ 

δά πθγθηοθ ἴο η9 Μοκϑὶο ἰδανν, ἵπ (6 πιϊάβ οὗ ργοαῦ ᾿οπιριμυϊομδβ ἴο ἔοιβακο ἰδ. Τἢ666 τοι ρίδιεϊοῃβ 
ΤΟ Ὡοῦ 5᾽ΠΡ᾿Ὶ ἴΠο86 οὗ 8 Ῥγυάθης 4] Κἱπᾶ, θὰ σοποογηθά ἴΠ6 ὙΘΥῪ δαδδβίδηοα οὗ ΓΠοὶγ ποθδιγαὶ 
ἔα}, τ ΒΙ ἢ, ἴῃ ἐἢ 18 ὈΓΡΠΠΠδην ΠΙΌΘΓΆΓΥ σΑρὶ τ], νγα8 Ὀγουπῦ ἴῃ σοπίδοι νῆἢ [ἢ τηοϑὺ τοβηθὰ δηά 86- 
ἀαποῖνο ἔογπιϑ οὗ ὕπο χΌΠ Πρ ΡΕΠ]ΟΘορ 68. ΤῊ 18 πιοαὺ ον θηΐ ἔσζοτῃ ἴΠ6 παίισο οὗ [Π69 γρυϊηθδὶ 
ἐξβϑι , τηβάθ 86 οὗ ὃν ὕὉΠ6 διιῖθοσ. Ηθ, ἴῃ ἕδος, δβάορίβ πὰ δρρ]}68, 48 ἔδυ 88 δὲ Ὁ η κα ἰδὲ ΒΘ οδπ ἀο 
Β0 ἴο δἀνδῃῖαρθ, ἴθ ῥσϊμοῖρ]98 οὗ ἴθ διοῖδσαὶ ρῃ!]!οκορῆν. ἰβυΐ Π6 Γοιηδίηβ ποθ ὅ88 1685 ἰογαὶ ἴὸ 
ψυάεαίδιῃ. 'ΓἢΘ τοδὶ ζαύϊοι οὗ {10 διοὶς᾽ Β ἰ(.α1 τηϑῃ [6 8 Δ0}]6 ἴο ἢπα ΟὨ]Υ ἴῃ οὐθάΐεηοο το 6 Μοβαὶς 
αν (ἰ. 15-18).. ἨΗυχηδη γΓοΆϑ0ῃ ἰδ, δέσοσ 411, ποὶ δυείθως ἔονυ 4}} οοοδϑίομδ δὰ ρύυγροβϑδ (νυν. 231, 33; 
Χ, 18). 

ἴπ οὁῃ6 τοβρϑοῖ, ἢ 18 ἑοδοβίηρ ἰδ ρΡϑου αν. Ηδθ 866πὶ5 ἴ0 τοργθοθοῦ ὑμπδὲὶ (6 μα ΐῃ8 οὗ τη ΥΓ ΓΒ ΔΓῸ Υἱ- 
σϑιίουβ. Αὐ νὶ. 27 (ΕΠ 280 Π6᾽ 8 [ΟΧὺ) ἢ6 ΒΑΥΒ: “ὙΒοὰ Κηονοβῖ, Ο αοά, ὑπλὺ  ῃθγθὰβ 1 ταϊζῆς πλνθ 
ΒΑνΘα τηγβοὶζ, 1 δὴ ἀγίηρ ἱ ἢ ΠΟΓΥ Ὀογιη θη 8 0 [6 αν Β ΒᾶΚθο. ΤΠογϑίογο Ὀ6 πηογοὶ ἢ} ἴὸ ΒΥ π8- 
τἴοη, Ὀοὶηρ Βαύϊδῆοά ἢ [Π6 ΡαΠΙΒ ἢ πιθηῦ πιἕογεα ΟΥ̓ τη6 ζογῦ ὕμ6π|. Ηδ τεοργοβϑηΐβ, ἔμ ΓΟ ΠΟΥ, --- 
ΤΏΟΣΘ πῃ ΠΒΥΤΠΟΠΥ͂ ΜΠ Ὦ τ6 Βοοῖ οὗ ὟΥ ἰβάοτῃ [ἢ δη τυ ἢ 2 Μϑοο. -- [π6 οἴθτιδὶ Θχ βίθοςθ οὗ 4}} βοῦ]β, 
θοῦ ροοὰ δῃὰ ὈδΔά, ν᾽} }]6 ἢ6 ἄοοβ ποῦ Ἀρρϑῆγ ὕο θχρβϑοῦ [Π6 γϑβυττθοῖίοι οὗ ἴΠ6 ὕοάγ. ΤῊΐβ ἴδ 100 
ΤΠΟΤῸ ΓΘΙΏΔΓΚΆΒ]6 ἴῃ τον οὗ [6 ἔλοῦ ταῦ (Π}18 ἀΟΟΙΓΙΏΘ 18 80 ΘΙ ΠΑΓΙΟΔΠΥ͂ κοῦ ἔοστ ἢ ἴῃ [Π 086 ΥΘΥΥ Ρ8:- 
ΒΆΡ68 οὗ 2 Μδβος. νῃϊοῇ ἢ 868 ἴον ἢ 6 ξτρῦθὸ οὗ ΠΠπδἰγαῦοη. Ηδ ἀοοβ, ἱπαϑοά, τα Κα αἰ] αδίοι {χυ !. 
17) ἴο 116 Ῥϑββᾶρθ ἰῃ ΕΖ. χυ]ϊ. 1-10, δα ΟἾ]ΥῪ ἴῃ ὍΠ6 νγᾶγ οὗ δοοοιητηοάδίϊοη 8] οηρ ἱτἢ ΟἿΠΘΓΡ Ρ85- 
Βᾶρ!68 Δηά, 88 Ὁ Ου]ἃ ἈΡΡΘΑΓ, ΒΙΤΡΙῪ ἴῃ τοίρθγθποθ ἴο [Π6 116 ἴῃ διιοῦπεῦ δέδια οὗ ὀχ βίθηςο. ((ἐ. Βτεῖ- 
ΒΟ ποίου, δοσπιαῖϊς α. Αροῖ., γῃ. 814-317.) ΙῺ οΟΥΠΟΡ τϑϑρθϑοῖβ, ἢἷ8β ὀϑομαῖο] Θ85Θ} {1 8}}γ δρτοθθι 
ἢ ταῦ οὗ {6 Βοοκ οἵ  βάοίν, ΤΠ νίγταοιιβ, ὈΥ ττποτὶ ἢΘ ΤῆΘΔΠ8Β 086 ὙΠῸ Ὦδνθ ργογοὰ ἔβι τ υ] 
ἴο ἴῆ8 ἰἂνν οὗ Μοβεβ, ᾿ν1}} ΘὨΊΟΥ εὔθΓΏ 81 Ὀ]Θθεθά πο 88 ἴῃ ὉΠ ΟΘΟΙΏΡΔΏΥ Οὗ ΟὯΘ δηοΐῃ 6 Γ δπα οὗ αυὰ (γ. 86, 
ἶχ. 8, χὶϊ. 14, χυὶϊ. 4), νυ 8116 τὴς τ οἰκοα νν}}} βιι δέον ἤθτυ δπὰ πηθησΐηρ τοττηθηΐ δἵον τπ0 ἀοδβθἢ οὗ [86 
Ὀοᾶν (ἰχ. 9, χ. 15, χὶϊ. 14, 8}1 εἰτ6α δοσογαϊπρ' ἴο ΕὙΌΖΒΟΝ Θ᾽ 8 ἴ0Χῦ). 
ΤῊ θοδβὲ οαϊοοιβ οὗ [6 ψόοῦκβ οὗ Φοβερῆυϑ πανὸ ἔπτη βηθα, υπὶ}} [π6 ἈρΡρθαγδηοο οὗ ΕὙΤΌΣΘΟΝΘ᾽ 5 

1 τὶ Αροογψρμῆϊ Κ΄. Τ΄ Οταοο, αἰδο τ16 θθβι ταχὺ οὗ οὔν Ὀοοῖκ {{τ|ρ, ΠωρΡ8., 1691], ἔο]. ; ἨἩπάκοη, Οχοι., 
1720, 2 γο]5. 0]. ; ΠΆΤΟΤΟΑΠΡ, Ατηϑῖ., 1726, 2 γο]8β. [0].; Οδοτγυπᾶτν, [Ρ08., 1782-85, 8 γοΐβ. ὅνο; 
Εϊοδιον, Πῖρβ., 1826--27, 6 νοΐβ. 12πιο; Ὀἰπάοτέ, Ῥδυῖβ, 1845-47, 2 τοἱβ. ϑ8:ο ; ΤδυςμηῖΣ, Πρ. 1850, 
6 νοΐβ. Ἰθτῦο ; Βοκκοῦ, 108. 185-56, 6 γο]8. ϑνο). Οἱ 1680 οαὐϊ(ίομδβ, ὑμαὺ οὐ ΒΟΚΚΟΥ Ὀγοβθ; 8 [89 
τοχὺ ἴῃ 8 ἔογῃι πιοβῖὲ ἴῃ ΠΆΤΤΠΟΩΥ ὙΠ τΠ6 οἹἀοεῖ ατοοκ Μ55, ὙΉθτΟ ΑΥῸ οχίδηῦ δοιποι ἶηρ' ̓ ἰϊκο ΓΒ ΓΥ 
(οαά. οὗ 4 Μδοο., τηἰτίοοη οὗ ψὶοἢ ἀγὸ ἔουπὰ δὐ Ῥαυβ. ΕΥΣβοα 888 πιδᾶθ 186 οὗ 41} τῆ 6 πηοσο ἵἱπῈ 
Ῥουνΐαπι οὗ {Π|686, ἱπολιιάϊπρ' ΠΠ. ἀπὰ Χ', ἴῃ ὉΠ6 ρσθρδγαϊίοῃ οὗ [ἷ8 ἰοχῦ, δῃὰ γίνϑῃ σὴ δαβῆοϊεοως {0}}- 
ΠΟ6ΒΒ, ἴῃ ᾿Ϊ8 ΟΣ 108] δρρδτγδῖτδβ, [86 ναυίουβ γοδάϊηρβ. 

ΤῊΕ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΑΟΟΘΑΒΕΕΝ. 

ΨΈΕΥ 11{|16 [ιλ8 ὈθΘ ἀοπθ ὈΥ Βοβ οϊατβ ΠΙ ποτῦο, ἱπ [0 ὙΓΑΥ οὗ ἱπνοαιραιίης [80 οοπίοης8 ἀπά ἀεῖθε- 
τηϊεΐηρ [ἢ6 Ηἰδίοτίο8 } δα οὐ 68] να]ιθ οὗ ὅ Μδοολθῦοθδ. Οὗ, 88 ἰδ 18. οὐ μοσν 86 πόση, Ζξίοτία λ[αυ- 
οαδαοιατι Ατναίίοςα. [18 ἢτβι Ἀρρδάγαποο ἰπ ὑσΐπὶ νγὰ8 ἰη πὸ Αταὶο δρόσο δὰ ἴῃ (86 Ῥαδγτβ ΒΟ]γ- 
εἷος (1645). ϑυθβοαιθηῦγ, Ὁ τδβ οορίοά ἱπίο ἴπ6 Γοιάοη Ροϊνρῖοῖ (1657). Αῃὰ διῃουρ [6 
οὐϊιοτβ οὗ {π666 ψοῦκα ψῖνθ πὸ ἰπέογπιδιεϊοι γοβρθοιίίηρ [6 ΜΞ. βοῦγοθϑθ ἔγτουλ πίοι ἰδ δὲ ἀοσίνϑή, 
τη18 ὕαχῦ σΟΠ 1:68 ἴο Ὀ6 [ὮΘ ὁ.0 οἡ Ὑ ἰοἢ το] βησθ τασδὲ Ὀ6 μἰδοοά, [π 00} ῬοΙγρΡ]οῖβ τ[86 Ατωϑὶς 
ἰθχῦ ἰ8 ΔοσοΙ ρϑηθα ὈΥ ἃ Ιυδιΐη ἰσδηδϊαείου, τλύο τὰ πιδὰθ ὈῚ αδοσίϑὶ ϑίοηϊ δ. Αἱ Εσϑηςι νογβίοα, 
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8150, ἈΡΡΘΑΓΒ 88 ἈΠ Αὐ Αι τὴν ἴα [π6 ΒΙΌ]6 οὗ ὸ ὅδον, δηᾶ οὔδ οὗ οἴδρβ. χχ.--χχνὶ., ἰη Οαδϊτηοῦ. Οοῦς 
ἴοπ ΤΟΠ6ΓΒ ἔγοτῃ [Π9 [μΔεη ( ἶσα Βοοῖς, Ῥρ. 277-446), ἀπὰ 88 ἴα κϑῃ σδγα ἴο δά ἴθ ΓῈ ἃ8 ΟἸΟβ νυ 8.8 ρο8- 
κ1}}6 ε 3 ἙΟΡΥ͂, “ Ιοϑῦ ἃ Ὑγδηδ] αἰΐου οὗ 8 Ὑγϑπβι αὔϊοη 880} ἃ 6 Τουπά ἴο ἤᾶνα ΜΠΟΙΥ͂ ἰοβῦ βἰρἰλῦ Οὗ 0116 
οὐἱσίπα). 

ΤΠΟΣΟ 8 ὯῸ βυτίδο νογδίοη οὗ [86 ὙοσΚ, 85 ἰβ ξ8 186} }Υ δδβοσίδα ὉΥ Οοιίίΐζοῃ (᾿. ΧΧΧ.), ὙΏῸ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο 
δύ Ὀδθθῃ τη ΐβ]θα Ὀγ [Π6 Ῥτοϑΐαοθ ἴο ὕπ6 Ατϑθΐς νϑυβίοῃ 88 ϊ ἈΡΡθδΥβ ἴῃ 16 ΟἹ υ μ]οίβ. ; 
“6 ὈΟΟΐΚ ῬυΓροΥΙΒ ἴὸ ὕ6 ἃ ἰδίου οὗ τπ6 ὅθννβ ἔσοιῃ [Π6 τἴτὴηθ οὗ Ηο]οάογιθ' αἰϊαπιρῦ ἴο τὸ [0 

το ρ0]6 (ς. Β. Ο. 186) ἴο αὈουὺ Β. οϑ.6. Βεῖ ἢ] οὗ βοπὴθ ἱπιρογίδῃοθ 10 ῬΌΓΡΟΒΟΒ οὗ σοι ρα  βοῃ, ἰΐ 
85 ποῖ ἴπ6 ναΐθο οὗ 8ῃ ἱπάδροπάθηϊ ἢΐβύουυ οὐ 1η15 ἰηιθγθϑύίηρ ματα. [Ιζ ἰκ5 οἰ νισ μέν ἃ ΠΟΙ ἢ] δἰίοι, 
δα 886 ΠΔ5 ὈΘΘΠ ΚΘΏΘΓΑΙΠΥ Βιιρροθθά, νγὰ8 Οὐ Ί ΠΆΠῪ Ἡυϊτιθη ἴπ τἦΠ6 ΗΠ ῦτοῖν Ἰληρτιασο. ΤῊΒ ἰβ τπου τ ῦ 
ἴο Ὀ6 Βῆονψῃ [ἢ [Π6 δηρστιαρθ οὗ [Π6 Ὀοοΐς, ὙΠΟ ἢ 8. 8011} πη αἰ ερα Β6 Ὁ] γ Ηοῦταϊς ἰπ ἔογπ ἀπά ΘΧρσθϑ- 
βίοι, ευϑη τπουρὴ ἰῦ πὰ Ὀ6ΘῺ ὕὑννῖςα ὑγαηβδίθα, ΤΠ6 ὙΥΠΘΥ ΒρΡΟΔΚΒ, [0Γ ΘΧΑΠΊρ]6, οὗ ἴΠ6 Ῥρηϊδιθας ἢ 
88 ἴ86 7 γαλ, 6118 [Π6 θη ρ]θ [ἢ “λοιιδε οΥ (λ6 βαπείμανν,᾽᾽ ΠΆΠΙΘΒ Π6 Ηδῦτονν δογρύαγοβ “ 1{6 ἐιοεηῖν- 
“θων δοοῖε," δια 868 ἔογπιυ 8 γοβρϑοῦὶπρ [πὸ ἀθαὰ τ ΒΙοἢ ΜΕΘ ἰπ π86 διποὴν ὑπ 96 νγ8 οὗ ὅ1ὸ Τα]- 
τη αϊς ρμογίοά, πὰ Αγ σοπη πιο 8180 δὲ ὕΠ6 ργεβοηῦ ἀλΥ, 516}} 88: “Οὐα δὲ πιεγοί εἰ ἰο ἀϊπι,᾽" “το τσλοπὶ 
δὲ ρεασε.᾽"" 8111] 411 {Π|8 ἴδ ἔδν ἔγοπι ἀθπχοπβίγαιίηρ ἴμδὲ ὕἢ6 ὈΟΟΐΙΚ νγἂβ ψυτθ ἴῃ ΗΘΌΓΟΥ͂. [ὑ ἀοος 
δον, πονόνοσ, [πδὴ {Π6 ὙΣΪΘΥ τνᾶβ ἃ δεν. 

Φορορμοα 

1 δοο. 2 Μδοο. 4 Μλοο. ---- π΄ .-.ς Ὁ ὕ Μδοο. 
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610 ΤῊΒ ΑΡΟΟΕΒΥΡΗΑ. 

ΤῊ ἤγβῦ εἰπούθθη ομαρύθσβ οοηϊδϑὶῃ τηδίοσ ᾿ἰΚονὶδο ἰουπᾶ ἱπ 1 δπὰ 2 Μϑος., 1] 6 ἐἢθ ΤΟΙ Αἰ Πρ 
ΤΟΓΓΥ ΟΠΒΡΙΘΥΒ Ἄρτοθ, ἴῃ ΡΘΏΘΓΑΙ, ἢ ν ἢδῖ ἰβ σομ!αἰποα ἴῃ [Π6 ὨἰδίοτοΒ οὗ Φοβεαρῆυβ. ΤΠῸ6 Ῥγθοθάϊπρ 
18 0Ὁ]6 Μ01}1 Βῆιονγ πιογθ ἀβῆηϊ εἸγ τἢ8 τεϊδιΐοη οὗ ὉΠ βενθσδαὶ ρατίβ οὗ (πΠ6 νοσῖς [0 ὕΠ086 πηθεϊϊοποὰ. [πῃ 
016 ργϑίβοθ ἴο {16 Ασαυΐς τοχῦ, 48 ἰΐ ἈρΡΘδΓΒ ἢ ὑπο Ῥο]νρίοίδβ, ἱ 18 γειηδυκαοά : “ Ζδον ἀϊΐς α οαρ. 1 
ἱδρια αὐ 16 ᾿ηποἰμεῖυε ἱπϑοτιυτίατ, "11 Μασλαδαονμπι ἐς εδναογμηι ἰγαπϑίαϊΐοπε,᾽ εἱὲ ἐπ οαἰοε ε)μδάετῃ σαρ. 
16 νυἱάετε εδῖ. εἰ συ ὑεγο ἰΐδοτ δἰ πιρί ἰοἵίεν' ποίαίιιτν "71 Μαολαδαοτιιπι,᾽ σοπέϊπμαία ἰαπιεη οὐτα απ εοεαεηῖϊ- 
διι8 εαρίϊζιπὶ ποτε," εἰς. ΕοΙ [6 τηδίογ α] οὗ [Π6 ἴ80]6, ὈΒουρ ἢ ποὺ 18 ἔοτη, 1 Διὶ ἱῃἀοὈϊοα ἴο Ὦγ. Οἷπϑ- 
ὈυΓρ᾿ 8 γδ] 0810 ἃσίϊς]6 ἰῃ ΕἸττοΒ διδἐϊσαί (ψεἰομααΐία, 8. υ. 

10 ν}}} Ὅ6 οὐβοσνοὰ δον ΤΕΣ ΔΙ ΚΘΌΪΥ οἷοδα [η6 σογγεδρομάθηοα ἴδ, ἩΣΟ τεαροοῖ ἴὸ 1116 τηδίοσίδὶ οὗ 
ὕΠ6 ὨΙΒΆΟΤΥ, Ὀϑῦνγϑοι [Π6 856 ΒΟΟΣ 168, πὰ ἔυγίπον, {παῦ δ Μδοο. 0] ]ονγ8 ἢμ6 οχδοῖ Ἵγάϑσ οὗ Φοόοβδρἢμ, 
ΟὨΪΥ ἱπ Ὁὴ6 ἤγβῦ πἰπϑύθθῃ οπδρίοτβ τηδκίηρ τι86 ἴῃ δα ἰτἴοι, δα δβοπιθιΐπηθϑ ἴῃ ργοίθσεωςθ, οὗ {Π6 ΕἸγεὶ 
δηα δδοοῃα ΒΟΟΚΕ οὗ τὴ0 Μδοσαθθθβ. ὕΠΟΓΘ 18 θα 8 κἰηρ]6 ἰμαίλῃοθ ἰῃ [Π6 δυςγθ ΟΣ, ἘΠ αΡ. χὶϊ., το το 
ΟἿΓΡ Δυῦ ΠΟΥ ἰπἰτοάποθ8 δγ τ Πΐηρ νυ ἢ ἢ ταὶ κἢςϊ ποῦ Ὠᾶνθ Ὀθθη ἀογνοα, δὺ Ἰοϑδῦ ἴῃ σΌΓΠ, ἔγοι) 0Π6 οὗ [Π|066 
ΟΥ̓ ΚΒ, δηα τῆδῦ τϑ]αΐθβ [0 βομγὲ οὗ [Π6 τηοβῦ 1811} 18 ἴδοιβ σοποοσηληρ [816 ΘΑ Ποτηδη ἰβίογυ, πο Β 
6 σου] ΒΟΔΓΟΟΙΥ ἤαγα [4116 οὗ Κιονηρ, θαῖ ΜΠ] Οἢ Ὧ6 ΒΑΥΓΒΙΟΒ ἩΪΟ ΠΙΔΏΥ ἸΠΘΟΟΌΓΣΘΔΓΙΘΒ δη ἃ Ῥοβὶθν6 
τη ἰβδυδίθιηθηῖθ. Ὁ 6 816 ἘΠΑΌ]6, Πῃοσοΐοτγο, ἴο δἀορῦ ἴΠπὸ ορίηΐου οὗ Οἰπδθουτρ τπᾶῦ γα μανθ ὈΘΙοσα 08 
8. ὙἈ]ΠΔ0]6 δη ἃ το] 18 0]6 ἱπάοροηάοηῦ Ὠἰβίουυ οὗ ΠΘΑΥΪΥ ἴννο οοπίσἶθ8 οὗ ον 8} ΠΙΒΊΟΥΥ ποχὶ ῥτγθοοάΐπρ 
1Π6 ΟὨ γἰβείδῃ οσαᾶ, Ὀπῦ πηυβιὲ ἢ0]4 [πὲ 1 8 δ᾽ πρὶν ἃ γερσοάῃοιοῃ ἴῃ 8 1688 ΤΣ δὶ ΟΤΓΏΥ ἔογπι, οὗ τηδίῖοῦ 
ἔουπὰ ἴῃ 41] [08 Θ5βθη018] ἔδαϊατγαβ ἰῃ ἴἢ6 ΜδοΟΆ θη ὈΟΟΚΒ δῃὰ ἴῃ Φόβορθυβ. ΤῊ ἩΣΊΓΟΥ 18 μην οὗ 
ΠΌΙΠΘΙΟΙ5 8πα τηοβῦ ἈΡΒΌΓα τη δία Κοδ, δι ἢ 88 σα] ] ἶρς Ἐοπιδηὴ δηὰ Ἐργυρίδη βο]ΐθγ “ ΜδοἼοθαοπίϑῃβ," 
Μουμὲὶ ΟετγΖίη), “ Φ67606],᾽ διὰ δαιηατγία, “ ϑεθαβῦθ," Ἄχοδαηρίηρ [ἢ6 πλπ165 οὗ ΠΠΠδί6 απὰ Ἡοσοὰ, διὰ 
ΔΙ ΟΡΌΡΗΘΓ δί!οννΒ 1 Π|56] ἴ0 θ6 οἵἉ ἐδ ὕοο }}0016 ΘΒ ρϑοὶτΥ ἔου δὴ υπάθυικίῃρ οὗ Βπ0 } πιδρπἰϊιἀθ 85 που]ὰ 
Ὀθ 8ῃ ἱπάθροπάθῃϊ ᾿ἰβίογυ οὗἉ ὑ1μ}8 ᾿πιροιίδηῦ ροτοὰ. Ιὺ ὑγου]ὰ βθθπὶ, βονθνθσ, ἰμαῖ [86 ΤΥΘΠΒΙΔΙΟΤ, ΟΓ 
οαϊΐον, πυδῦ ἤᾶνθ ΓΔ ΚΘ Ἀπ ΓΕΑ ἘΞ Ὶ ἐν ᾿ΙθΟΣ 165. τ [ἢ6 ποῦ ; Β[η06, ἰπ ΙΏΟΤΟ ὕΠ8Π ΟἿΘ ἱπβίβηςθ, δ 
ΒρΡ6ΔΚΒ οὗ πὸ Δι ΠΟΥ 88 ἀϊβιϊποὶ ἔγοτῃ ἢἰπιβ6} ἢ απ ὰ οχρ]αΐμβ ἷ8 8]. 8:05 (χχν. δ, ἴν. 25, [Υἱ. 45) ; διὰ 
[0 Βίπι, ΔοςοΓΪ ΡΊΥ, Βοιπθ οὗ 108 ΟΥΤΟΥΙ͂Β ΤΠΔΥ 06 σΠΔΓΡΌΒΌΪΘ. 

ΤΉΘΓΘ ΔΓΘ ΟἿΟΣ θυ θη 68 ἴῃ [6 ὈΟΟΚ ἰΐπ6 1} (Πδὺ 105 ΘΌ(ΠοΥ ᾿ἱνοᾶ δἴρον 0Π6 ἀοδίγαςι οι οὗ [9 δοοομπὰ 
[6016 (Α.Ὁ. 70. Οἱ. ἰχ. ὅ, χχί. 80, χχὶϊ. 9, 1}, 8}, π]688, πα θοα, τ ΟΙ ΠΘὈΌΓρ, τὸ σορασα [Π680 εἰδίθ- 
ΤΩΘὨΪ8 88 Δα ΕἸ ΟΏΒ ἔγοτῃ δποῖδογ απὰ. Βυὺῦ ὕδοδῦβα [ἢ6 ἢἰβίοτν ὑθγεηΐηβίθβ ἡπδῦ Ὀοέοτο ἴπ6 Ὀορ᾽πηΐηρ οὗ 
ἴ86 ΟΠ χΙβυδῃ γα, 1 18 σου ΑἸ ΠΥ ποῦ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ 0 ἱπῆον, 1} ὑΠ18 ΟΥ̓ ς, τηλῦ ὈΠΟΓΘΌσα {Π6 ΘΌΤΠΟΥ τηιδὶ 
ἢδΥθ ᾿ἱνθὰ δηὰ νττἴθη δ τπδὲ τῆ. Ὑ Βαῦ ΤἸΏΟΓΟ πδίῃταὶ, [Π 8} τΠδὺ ἢ6 Βῃου!ὰ ᾿ανθ αἰτηθα δἵ βαρρ]ο- 
τηθητίηρ ἔσοση Φόβαρθαβ 6 ΠἰΒΌΟΣΥ οὗ 16 Μϑοσδῦθδῃ ὈΟΟΚΒ ὉΡ ἴο {Π|ἰ8 γεγυ ἀδίθ, Γπουρ ἢ δ Βῖτηβ} 
ΤΩΔΥ͂ Πᾶνα ᾿ἰνγοὰ Ἰοὰρ δος 1.1 ᾿ 

ΠΟΤ 18 0 ῬΘΟΌΪ ΣῪ τηδσκοᾶ το] ρίουβ ὑϑβοπίπρ ἴῃ [η6 ὈΟΟΚ. Α18 1ξ Γεδβρθοῖβ ϑβοπῃαϊζοϊ συ, ὑπ6 πΤΙΟΣ 
ΒΘΘΠΊΒ [0 ἢδνθ δαοριδα, ἱΏ ζόΠΟΓΑΙ, [Π}6 Ὑἱθὺνγβ Γεβρϑοίίηρ, ἃ ΒΌγνυΪν ΑΙ] οὗ [6 808] αἰΐον ἀθαῖῃ, [ῃ6 ΓΘΒΌΓΤΟΟ- 
τἴοη, 8πὰ ἃ ἔπίαχο Ἰπάριποηῖ, ν ἰς ἢ ἢ6 ἔουπὰ τοργαβθηϊθα ἱῃ ἢ8 δ ΠΟΥ 168, ἸΠΟῸΡἢ ἴῃ 8. Βουηϑν Πδῖ ΠΙΟΤῸ 
ἀδνοϊοροὰ ἔοσμ. Ηδ ρυ18 ἱπῖο ἴΠ6 τπηουτῆ οὗ οὁπ6 οὗ [Π6 ΤΠ ΑΤΕΥΤΒ ὉΠ66Γ ΑΒΕ ΟΟΠ8 ΡΊΡΉ 8:65, ἴογ ἱΠΘΙΆΠΟΘ, 
16 ννογάβ (ν. 18): “ οι Ηθ νν}}} τεβίοτο ἴο ὑποὶν θοάΐθβ, ἡ βου Ηθδ βἢ.4]} σαὶβα ἴἰο 11:16 16 ἀεδὰ πιθὰ 
οὗ ΠΪΒ πδίϊο δηὰ [86 8]41 Ομ 68 οὗὨ ἢΐ8 ρΡθορ] 6." ὙὉΠ6 8]] 510} ΤΩΔΥ͂, ῬοτμαρΒβ, "6 ἴο 18. ΧΧΥΪ. 19, “ ΤῊΥ͂ 
ἀοδὰ τθῃ 8}8]] ᾿ἦνθ, Τορϑίμποσ ἢ πὶν ἀοδα ὈΟΑΥ 8}}8}} [ΠΟῪ 8.γΪ86,᾿ οἵῖο. [Ὁ ἴΠ6 βϑσὴθ ομαρίθγ (Υ6ΓΒ. 
43, 44) 86 Ποτοῖς πλοῦ Π 6 Γ 18 ΣΘΡΓΈΒθη θὰ 88 ΒΥ ΪΏρ᾽ ἴ0 ΠῈΡ γοπηρεβῦ βοὴ ΨΠ0 Ψψὰ5 δυουιν ἴ0 ΒΌΡΕΕΓ ἃ ἔξαγ.: 
ἔι] ἀδϑιῃ ἃ8 ἢΐ8 βἷχ ὑσχούμουβ δὰ ἀοπθ Ὀθέοσθ ῃἷπὶ: “ ΕῸΣ ᾿ξ γοῦ σου] 866, ΠΥ ΒοΠη, ὕ8εῖγ Βοποῦσβθ 
ἀνε] ηρ-Ῥ]δοο, ἀπά {Π6 Ἰίρηῦ οὐ ὑμεῖν παραλίου, ἀπά τὸ τ μαῦ ΡΊΟΥΓΥ ὉΠΟΥ͂ Βαγα δἰζαϊπθά, γοῦ νου] ὰ 
Ὡοῦ Θῃἀ ΓΘ Ὡοῦ ἴο [0]]ονν ὑ]Ἰθ πὰ ; πᾶ, ἴῃ {τ ἢ, 1 180 Πρ ὕμδὲ τῃ6 στοεῦ δῃὰ γσοοὰ Οοά ν}}} ῥγθρᾶγθ 
τΤὴη0, πὰ πᾶ} 1 Βἢ}8}1 ΟἸΟΒ ον ἔο!]ον γου." ΤΠ ἀοοίσίπο οὗ ἴΠπ6 ρῬυπβητηθηῦ οὐ 1{Π6 τυ7ίῖοκαα, ἴοο, δρ- 
ῬΘΒΓΒ Ο πᾶνο ψϑηθα ΒΟΙΠΘῊ Αἴ ἴῃ ΟἸΘΆΓΠ6885. ΤῊΘ 6, δἀἀτοεβίηρ Αποοοῆυδ, δα 5 (Υ ΓΒ. 49, 50,51): 
Ἐ Βυ γουγ ἀνθ] ρ- Ρ]Δο 6 818}} Ὀ6 πη π|6 ἰπέογῃδὶ γορίομηβ, τ ἢ ΘΧαυΐβῖτο Ῥα ΒΏΤΩΘΗ 18 ἔτοπι (οά. 
Αμά 1 ἔγυδβὲ [μδΐ Ὁῃ6 τγδῖῃ οὗ Οοα ν}}} ἀθρατγὶ ἔγοπι ἢΐβ ρθορὶθ, ου διοοιηῦ οὗ γβαῦ γγθ ἴδυβ βυδετγεὰ 
ἴον ἔδοια (οὗ. 4 Μδος, νἱ, 27); Ὀυΐ ἐπδῦ γοῦ Ηθ ΜΠ] τοστηθηῦ ἴῃ τπΐ8 νου], δπὰ Ὀγίηρ γοῦ το ἃ πσειοβοά 
ἄοϑι : δῃὰ {Ππ|8ὲ αἰύοσψασὰβ γοῦ Ὑ}}}1 ἀθρατγὺ ἱπῦο δίεσῃδὶ ᾿οσιιθηῦβ.᾽" (Οἱ. Ἰἰχ. 14.) 



ΑΡΡΕΝΟΩΙΣ 1. 

ΤΗΕ ΒΕΟΟΝΌ ΒΟΟΚ ΟΕ Ἐ5ΌΒΑΞ. 

ἘΟΒ ΤΟΆΒΟΏΒ δ᾽γοδὰν βίγσϑη (ἀθῃο σαὶ Ταϊσοἀυςσξίοι, Ραχο 89), (ἢ βοοομ ἃ ΒοΟΚ οὗ Εδάγῃβ νγδβ οχηϊἰοὰ ἔχοια (πὸ ὈΟΘΑΥῪ οὗ 
δος ῥγϑοδοηὶ νοτῖς. Βαυϊ οὐ δοσοιπὲ οὗ ἐδ ἱπηροτγίδῃοθ ἰὼ Β[Ὀ]1ς8] δέει ἀΐο8 88 οὨ9 οὗὨ ἐδ Ἰοδάϊῃρ ὑσοάυςίδ οὗ σον 8} ἰμουρῃς 

ΘΒ ἔ6 Ὀορίπηΐηρ οὗ ἐλ6 ΟΠ τ ἐδ οσα, δῃὰ (πὸ ρστοδὶ ἰπιοσοδσὺ (μδὺ Ὧ88 ὈδΘ δισρακοηϑθὰ ἴῃ ἐξ πῃ σοπηθοϊίοι τὶ τοσοηξ 
αἀἰδοιικείουδ, ὁ 86 Ὀδο ἱποῦρὨς Ὀοθῦ ἴο χορσζοάυοο ἰδ Ποτθ ἰῃ ὑπ0 ζοττῃ οὗ δ δρροῃηάϊχ. Τὰο ζΟΠΘΙΙΠΥ ΘΧοϑ] θοῦ γοταοἢ 
οὗ 16111 αυϑ Ἰοὐΐ υπάϊβευγθοά, ὁχοορῦ μοσο ἴΠ0 ἰοχὺ 7ζο]]οτνοὰ (τπδὲ οΥὁἩ  ἘΤ  ὕσϑολιο, ζἰδγὶ Αρος. Ρεὶ. Τέεϑε., Ῥρ. 690-689, 
4}1 65ϑϑη αὶ ἀουϊδιῖουβ ἴσοι τ ἰο 1 δ το τρϑδηΐ ἴο ἰπάϊοδίθ) 888 βϑοιηϑὰ ἴο σα Ὁ 8 Βηχθ. ΟἸδρίοσ ὶ.-ἰἰ., δηὰ χν. 
-χΥυνΐ., ΒΟΎΘΥΟΣ, ὮΒΥ͂Θ ὈΘΘῺ ΟΠἰ ἰοὰ 86 δοκ πον θά κχοά ἰδΐον δὰ αἰ είοπα (890 Ὀ6] ΟΥ̓). 

ΤῊΣ ΟἸΡΕΒΤ ΤΙΤΊΕ ὉΠΔΟΣ τ ὨΐΘἢ [6 ὈΟΟΚ νγ85 Κόνη, δοσονάϊπς ἴο ΠῚ] ΠΟ 2614 (Μεσπῖακ ἡμαάπογεηι, ἡ. χυὶὶ. ; οἵ. γῸ01Κ- 
τὴδΡ, Ἡαπαύμελ, Ῥ. 8), να8 Ἕζρας (οΣ Ἔσδρας) ὁ προφητής, ἰξ Ὀδίηκ 80 οἰϊοὰ ὈΥ ΟἸοπιθαϊ οὗ Αἰοχεηάγία ( δέγονη., ᾿ἰϊ.. 16, 
100 ; Οἵ. 2 Ἑκά. ν. 85), ὉῪ Απιῦτοιο, ()ε Βοποὸ ἉἈϊοτιΐβ, ο. χὶϊ.), πὰ (δ9 Ασϑρίο σοιιροπάΐπαι, δὰ ἴῃ ἔσο Οοάϊοθδ οὗ ἰμ8 
ἙκΒϊορίο γοσείοη. Βυὶ ἰδ ΙΏΔῪ νν0}} Ὀ6 ἀοιιθοα τ Ποίποσ, ἰ ἔμθκο ἱπδίδησοβ, ἔμ σοπιροδίζίου [8617 νὰ γοζοστοὰ ἴο. 1ἢ 
ὍΟΙ]α βϑοῖὰ, βίον, ἐμδὺ (6 ἸτετοΟΣ ΟἾΪΥ ͵ἰ8 τηϑδηΐ ἴο Ὀ6 ἱπάϊσείοα (Οἵ. ΕΣ  ἔσβοῆο, ἰ. ε., Ρ. χχυἱ.). Το Ο{]9  ΒΙΟὮ 88 
Ὀόθη ῥγοθοζυθὰ ἔῃ δόῖὴθ διηιοίθπς οδίδίοζυϑδα οὗ ἴμο ΒἰὉ]681 θοοκα (ΝΙΟΘΡΠΟΓΌδ, 85 οἰϊοὰ Ὁ Εδυχοίῃβ, ορά. Ῥεεμάερ. 
ΡΤ. ἰ1. 116; Οὐ. 4»ος. Ν. Τ'., ἱ. ν». 961 ΔΊ. ; Μοηπδδυοσοιυ, Βιδέίοιλ, Οοἱδίῖπ., ». 194), 80  Αγοσδίγρβο οὗ Ἐβάσαβ " 
(Αποκάλνψις ᾿Ἐσδρας), ΟΣ ἐδο “ ῬΤΟΡΠΘΟΥ οὗ Ἐπάτβ "᾿ (Προφητεία Εσδρα), ΕΘΟΙῺΒ ΖΔ. ἸΏΟΓΘ Βρρτορείδαίθ, δηὰ ἰὑ ἰ8 ἰο ὃὉθ 
Ἰδπιθηϊοα ἐμεῦ ἰδ ἀἰά ποὺ οοτλθ 0 πιο ῦθ ΘΏΘΓΆ] 186. Βαϊ [0 πδιηθ τνΐ ἢ τγ88 ῬΓΟΌΔΌΪΥ τηοδῦ Θομμτοη ἰῃ ἐδ ΘΑΥΥ 
Κἶτηοα τῦδϑ [μ8} ἰουηὰᾶ ἰὼ Οοά. βδῃ ζοσιηδηθπεία, Τπ6 ΕΟυΓΗ ΒοΟῖκ οὗ Εδβάγδδβ (ΟΣ ΕΞ,ΑΒ), νυ σ, ΠΟΎΘΥ͂ΘΥΡ, ἰ8 ΔρΡΡ! θα ΟἿ 
ἴο σἢδρ8. 11|.-χῖν., σΒδρϑ. ἱ.-ἰ1. οί ρ παπιϑὰ ἔπ 6 βοοοπὰ Βοοκ οὗ Εδάγαβ, 116 ΘΠ ρ8. χν., χύϊ. ἴόσιι (6 ΕἼΣ ΒΟΟΙ, [.9 
Θτεοῖκ Εζγα, (ΘΒ. 1. ἰἱ. 1-16) πιακίης 80 ΤΪνὰ ΒΟΟΙΚ, δὰ πὸ σδποῃὶοδὶ ὈΟΟΚΑᾺ οὗ Ἐστὰ δῃ ἃ ΝΟ οι δ ἢ Δ Κθη ἰΟχοῦΠΟΣ, 
ὙΠ σἤδρα. [1].. ἰν., ν. 8 οὗὅὨ ἴμο ατϑοῖκ Εσγδα, ἰὴθ Εἰγβὺ Βοοῖκ. Τἷμα 8 δ'κο [86 {Πὶ0 ὑπαὶ 18 σίγοι ἰο ἰδ βδιηθ ρΡογίϊοῃ οὗ 

[0 ρτοϑϑηῖ νοσὶς ἰῃ Οοά. Α. (ἀϊεσογοζοα ὈΥ ΒΟΠΑΪΥ, 800 ὈΘΙΟΥ,), [6 Ὀτγοδάθῃ Οὐ οχ, δῃὰ πιοδὲ οὗ ἴπ οἴδον ἱπιρογίδηϊ 
(οάΐοοα. 1 πο γυϊμκηΐθ, οἡ ἐμο οἴπος δηά, ἔμ9 σὁδῃοηΐοαὶ ΒΟΟΚ οὗ Εσγα ἰδ ΠΟΤῚ 8ἃ8 1 Ἐκάσδβ, ΝΟ βοιη ἢ 88 2 Ἐδάτηβ, 
ΟἿΣ] Κεάγδβ δ ὃ Εϑάγδη, δὰ ἔπ ρσγοεθηῦ ὈΟΟΚ δὲ 4 Εδάτβα, δπὰ ἐμῖ8 8 ἐΐ. 9 ὭΒΙ.Θ ΠΟΙΠΙΠΟΠῚΥ μαἰνθη ἴ0 ἰΐ οα ἴπ0 σοπτϊπεηξ 
οὔ Ευτορθ. ΤῺΘ ἐἰ 16 2 Εδάχββ, ψ Ὠ]σ ἢ ἐδ ᾿νοσὶς τοοοὶ νοὰ ἴῃ ἐδο ΕΠ ΚΙ Βἢ τνοσαίοη οὗ 1611, 888 ἴ βυρροχὺ οΟΥ̓͂ [6 διιίῃοῦ 
Ἀἰτακο]ἕ (ἰ. 1), δὰ οὗ δοηιο Μ583, οὗ ἰδο Οἰὰ [,Δὐΐη, θὰ βϑοπιβ ἴο δ γο δγεῦ δρροδσϑὰ ἴθ ἐμ ΕὨρ᾿ ἰδ ΒΙΌ]6 ἰὼ σοπησοτίοῃ 
στ [6 ΘΟ ΘΥΘΏ γὙθσβίοῃ, [μ6 ἀσοοῖς ἔχτα Ὀοΐως ὑποσο οδιϊοὰ 1 δάσδβ (Οὗ. 1πἰγοἀυσξοιυ ἰο 1 Εϑαγδδ, υ. 62, δηὰ, ἴου 8 
7.11 γτοδοηϊδιϊοῃ οὗ ἴδλο διι79οῖ, γοϊκτθδν, ᾿απαδμελ, ΡΡ. 271-284; Ηἰκϑηίοὰ, Μεδοίακ ὕμήπογμνι, ὉΡ. χυὶὶ.--Χχὶ!. 
ΒΘΏΔΙΥ, Τὰς Μιξείης Εγαρηπεηε, Ρ. 86). 

ΙΝ ΨῬΟΔΏΝ, 88 ἰΐ εβοοδτδ ἰὴ ἴμ0 Ἐπ κ᾿ Β[Ό]6, ἴδ τοῦῖς ἰδ ἢο ἀοιδὲ δύο ἰπίονγροϊδίοα, δὰ ἐδ6 ἰπέογροϊδεϊίοηβ τὸ οὗ 
ΒΌΓὮ ἃ σμδσβοίοσς ἴδδί, νἰὰ [6 διὰ οὗ ρστοδοῃΐ ογι εἰς] Ἀ6 108, ἸΏΘΥ σαι ὯΘ Θαδ]}ν αἰκεϊσο δηθὰ ἤγοηι 6 τρδὶῃ σΟΙΏροΟδΙ- 
εοῃ. Τηδὺ ολδρα. ἱ., ἰ].. δῃὰ χυ, χύὶΐ., 70. ἰῃδίβδῃςσο, δῖο ἰδύοσς δ ]οπδ σοι 8 ΟΠ τ βείδη πδηὰ 18 οἷθδσ ἴγοπι βούοσαὶ 
οοῃδίἀδγαιίίοωβ. ΤΏΘΥ 819 δορασδίϑα ἤτοιῃ ἰΐ, δηὰ δρρϑῶΣ» πάθον δηοίμοχ ἐἰδ16 ἴπ ὑμ9 στοαὶ ἸΔ͵ ΟΣ Υ οὗ (89 Ὀθδὲ ΜΕΝ, 
ἩὯ|16 8 ΠΌΤΩΌΟΣ οὗ οὐοτ ἰπαἀϊοαῖο ἐμαὺ ΠΟΥ ᾿τοσο ποῦ Γοχαγ θα 88 ἃ ἰορ εἰπηδίο ματὺ οὗ ἰὴ ᾿οσῖ ; ΠΟΥ δ.ὸ ρμοσύδάθαὰ ὮῪ 
δὴ δη -ον δι δρί τὶ αὐἰΐο οὔὐ οἵὗ ΒΑΥΙΩΟΩΥ͂ τὰ ὑμ6 Τοπηιδίμ!ς σμδρύθτβ (εἴ. ΟὮΔΡ5. ἱ. δηὰ ἱΐ, ραδϑὲγι); ΠΟΥ͂ οομ δία 
οἰϑῶν οὐἱάϑθησϑ ἐμδὲ ἐμοὶ δυο Σ δὲ ἔβη ἶδν τἰτὰ ἰ.0 Νονν Τοδίδιηοηῖ τὶ τη κε (οἷ. ἱ. 80, 88, 87 ; ἰ1. 18, 26, 86, 46, 47, 
ΧΥ. 8, 86; χνὶ. δ4) ; ΠΟΥ ἃστθ τυδηϊίὩρ ἴῃ ἔπ 6 Οτΐϑη δ] γοσβίουβ, (Εσ ὕξβομθο Ὧ88 ΡῈ] δηθὰ ἃ οσί [168] ζδύΐη ἰοχὲ οὗὨ ἐμ 18 
Ῥοτέϊοῃ οὗ [Π9 ποτῖς, ὑμάθσ [9 {116 “ Σιδὲνγ πάν Ομὶπέιϑ,," πὰ ἷ5 Σὀτὶ Αρος. ὕες. Τεεὶ., »ν. 640-603.) Τθθτο ἰδ 
81ε0 ἃ Ὀτίοζ ἱπίοσροϊδίϊοι δί υἱὶ. 28, σῆθτθ [πὸ ποσὰ “" ϑοδιϑ" Βδ8 Ὀθθη διι υϑοἐτπἰδὰ ἰπ ἐδθ Σδίΐη ἰοχὲ 70. “ Μϑβδβίδῃ,᾽" 
ἢ ἢ ἰξ ΡΙΟΡΘΟΣΙΥ κίνϑη ἰῃ ἴἢ6 Ατανὶς δὰ Εἰπϊορίο νοσϑίουδ. πὰ Ὡοῦ ΟὨΪΥ ὯΔ8. ΠΟῪ ταδέϊοσ Ὀθοὴ ἰπιχοἀπορά, Ὀυΐ 8 
Ἰοῃς δπὰ δὴ ἰπροσίδηνϊ ραάδδρο, Ὀθύν θη Υοσα. 8ῦ δηὰ 86 οὗ σμαΡ. υἱΐί., ᾿85, ΔΡΡΑΣΘΕΟΥ [ῸΣ ἀοχτηβίϊο σοΆΒΟΏΒ, ὈΘΘῺ 81}0- 
Ῥτοδδοὰ ἴῃ ἴμο ἰδίῃ ἰοχῖ, ἐπουκχὰ Τουπὰ ἴῃ (μ6 ΟΥθπίδὶ γοσβίομβ. 10 ποῦ ΟὨ]Υ ὈΘΑΓΙΕ ἰῃ ἰίαϑ!ζ 81} (6 σρδυκα οὗὁἨ ρϑηυΐπθ- 
ὯΘΑΒ, ὈΌΪ τ,Χῦᾶ αὐοὐθαὰ δὲ ἃ ρματί οὗ (Π0 ΟΥΚ ὉΥ ΑἸΛΌΤΟΙΟ (6 βοπο ονί., ο. χι ΟἿ. ΟἾΠΒΟΥ ῬαβΕαΡΟΙ οἰΐοὰ ΌΥ ΒΟΠΕΙΥ, ΡΡ. 
714-16), ἀπὰ, νδῦ 16 51.}}} τλοτὸ ἴο {π6 ροΐῃξ, Ὧ85 Ὀ6ΟῺ ΤΘΟΘΏΠΥ αἀἰϊδοογοσϑὰ ἐπ ἐδ οσἰ κί 8) [δίῃ ἔοττα ( Τὴς ΜΊκεὶπο Ετακς- 
4πενε, οἵα., Οδιβσί άμο, 1876), δὰ τϑϑϊογϑα ἴο ἰβ όσίηοσ ρἰδοθΘ. ΤῺΘ σοῦ Ὁ]6 στουπὰ οὗ ΟὈ͵]θοϊοι ἢο ἐμ βαββδρθ ἴτ88, 
ἐπδὶ ἰῃ σομηθοίίοι ψἱ [ἢ 6 ἀθκοσί μοι οὗ [89 ἰμἰοτιηοαΐαίο δβίδίθ ἔῆ το ἰ8 ζουμὰ ἃ πιοδῦ θα ρῃδὶίο ἀθηΐδὶ οὗ {Π6 οἴἴσδον οὗ 
ἈΠΙΘΓΙΟΘΑΔΟΣῪ ΡῬΓΔΥΘΙΒ αἴΐοῦ ἀθδῖῃβ. ΦθγΌσΘ ΨΆΣΙΩΙΥ στο υκΚοὰ ἃ Ἡυτίοσ οὗ δἰ5 ἀδὺ (ΥἹἱκὶδπ 5) 0 δἀ ἀυοσὰ ἰὑ Δ8 κυρροτῖ- 
ἔπς ἷ8 νον (“ἢ ΤῊ οἱἰσιίαπε ἀογηιῖΐς, εἰ ἀογηιίεης δογίδίς ; εἰ »γοροπΐ τηϊλὶ ἐϊδτμνα ἀροεγυρλώνη, σμὶ ἐμὸ πογεΐπε Ἐξάγω α 
ἐδ, εἰ εἰν δα τμὶ5 ἰο ΠΜΥ : μδὶ δετίρέμνι ἐεἰ, σμοα Ῥοδὲ νιοτγίετη πιδΐμ Ἀγὸ αἰ αμύεαί ἀερτεοαγί : σμόπι ἐφὸ ζδγμηι πιιη» 
φμαγη ἱερί. Ομία επὶηι πξοεῖδε ἐδὲ ἱπ τπαπ ἀμηιετα, σμοά Ἐεοϊεξία πο τεεὶρῖι 3") Οοπίτα Ψιρίϊαπ., ὁ. νἱ!.), δηὰ ἐμδὲ 
ἴδοι οὗ ἰτ4617 Τὺ ἤδγο Ὀ66. δυ][οϊοπί ἰο Ἰοδὰ ἰο ἐξα Ὀοίηρ δἰγίοκου σοι ἴῃ 6 ΨοΣΚ. 

ΤῊς ΟΒΙΟΙΝΑΙ, ανοῦλθε οὗ 2 Εκάσηβ δ υπἀουθίοα!Υ Θτοοῖς. Τῆὸ τιδλύϊου ἮΔΔ δῇ ΟὯ6 {ἰτὴ6 βοιῃθν δὲ ἀϊβοιιλβοὰ 
σι οῖμοῦ ἴπΠ6 τοτκ τνᾶ8 ποΐ σοπηροκρὰ ἴῃ ἨΘΌγονν, Ὀὰὺ πὸ ὑδηχί Ὁ]6 αὐχζυσαθηὺδ ΘΙΘ ΟὙὐὸ Υ δ ἀυοσοὰ 101 Βι ἢ ἃ ὑΠΘΟΣΥ, δὰ 
ἐμο ὑὈαπὶ5 οὗ Βοπ!θ οὗ 61} ΔΒ ΠῸ ΠΙΟΙΘ ἔπδει ὑπὸ ζδοὶ δαὶ ΠοΌτον ογὰβ σου ἰουμὰ τι δ οα ἐὯθ6 πιρσχίὶη οὗ ἰλΐ8 
Ὀοοῖ ἰπ 86 [4Δἰΐη ΒίΌ]9 οὗ Η. Βίορεθῃ ([λιΐοὲ., 1646), ὑβουρη, ἴῃ ἰδεῖ, ΠΟΥ δὰ Ὀδϑι τί 6 ὑπ ΓΘ δἰ ΡΙῪ 88 ἩΘΌΓΘΥ 
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ϑαυγβ]οπβ [γον Ἰἰκξ οα ἐδμο Δ ΐη οχρσοδδίοι, ὈῪ ΒΟ πα, ἰπ τηοάοτεϊχίπα (δ ο]ἃ νουδῖου (εἴ. ΒΟΠΑΙ͂Υ, Ρ. 8, ποῖον 
ΤῊΘ ἰπδύσηοα οὗ [ῃ6 ατθοκ, οἱ ὑπὸ οἵδος Βδπὰᾶ, ἰβ ΘυϑυῦΣ γὮ61Ὸ Δρρδτοηῦ ἰπ [6 ἐσ: δίξομα τηδὰθ τοι ἐξ, οαρϑείδι!ν ἰὰ 
ἴπο [επ, τυ ἢ 18 ἔπ6 πιοδὲ 1161]. ΤῊ ΒΟΙῚΘ Ο8868, 70. ἰπβίδιιςθ, ἱὰ ΒΑΣΊΠΟΣΥ τὶ ἢ (πὸ ατοοῖ ἰάϊοπι, δι δα θοϊἑτο ἰπὰ 

ὅμ6 σοχη ρα σδίνθ [8 ταϑᾶθ ἴο βΌΎΟΣσ ἐπ ρϑηΐενο ο886 ἱπείθδα οἵ ἴπ6 δοϊδίνο. ΤΏ ῥγοροαί 00) ἐὰ 8 818ὸ οοπδιστούρα 
τὶ {Π6 κορϊνο (γ. 28, 24) δῃηὰ βο, ἴοο, ὧς (χί. 239). ΤΉΘΙΘ δ.6, ΠΟΣΘΟΥ͂ΘΥ, ΠΌΙΏΘΙΤΟΙ μἰβίδκοα πιλὰθ ἰπὶ βοΏοΣ, ΔΡΡασ- 
ΘΏΕΙΥ ΖῸΓ [Π6 δδιθ σϑρϑδοι (Υἱΐ, 81 ; ἰχ. 2, 26; χί. 29. χἰϊὶ. 1] ; χυὶ. 61, δοεοσάϊηρ ἰο σοάὰ. 8. διὰ Α.). Τδο οἱ αιίοεια 
Ιαδὰθ ὉΥ ΘΟΣν ΟἸὨ χείλη τυῦὶοσβ Ἰοδὰ ἴο ἐμθ πδίῃϑ δοοποϊυβίοη (1) ρἰδι}60 οὗὨἨ Βασηδῦδα, α. χὶΐ. οἷ. 2 ᾿δκάσχοδα, υ. ὃ. ἔδθθ 
8180 ἐπα οἰ ἰδίϊοη δά ὈΥ ΟἸοτηδπὲ οὗ ΑἸοχδαπάγίδ, ποίοθὰ δβθουο). αΑπὰ ἰζ ἐμ ννόοσῖ, δ ἰἐ 5 διρροβοά, Βχεὶ δρΡρεοδσϑὰ ἢ 
Ἐκγυρί, [86 Θτϑοκ Ἰδηριδχο νου] ὰ μδνθ Ὀ6ΘῺ ἐ86 ΟἿΘ τηοῦῦ ὨΘΙΌΓΑΙΙΥ δι ρὶογϑαὰ δὲ ἐμπὶβ μοσυίοὰ πὰ ἰἐδ οοταροαί σι. (Ατὶ 

οἴοτί ἰ0 τοϑίοτο {89 Ουσϑοῖκ ἰαχὺ ὮΔ5 ὈθΘὴ τπιδὰθ ὈΥ ΗΠ οη 6], Δεδαίας ὑμάπσονμη, ὑῃ. 386-118.) 
ΤῊΣ ΑΝΟΙΕΝῚ ΥΚΕΒΙΟΝΒ οὗ 2 βάστα διὸ ὅνο, ὑπὸ [Δδεΐῃ, ϑγυστίας, Εἰ πἰορὶς, Αταῦὶς, δὰ Αστηθηΐδῃ, δὰ ΠΥ ΔΟΣΎΘ ἴο ΒΒΟῪ 

8:6 ΘΑΙΥῪ ῬΟΡῈΪΘΥ(Υ δηὰ ννῖὰθ οἰσευ]ϊδίίοι οὗ ἐ6 ὈοοΙς ἰῃ ἔμ Ομ τἱβεΐίδη συσο. Τὰ ἢγαὶ ἴδχτθο, δὲ Ἰοδοί, ΤΌΣΟ πιδᾶϑ 
ἀἰγθοῦν ἔγοιῃ ἔμ6 ατοοκ (οἵ. Ετσ ἔσο, ἐ. ο., Ρ. χχίχ. 2.).. Ὑπὸ 1δῦπ, ἐπουκὰ ἰπ ἰἴ8611 ὴ6 τηοδὲ ν]080}6 οὗ ἔμι6πθ γὸσ- 
εἰομκ, δπὰ Ζ0Σ ἃ Ἰοὴρ νοσίοὰ ἴμο 8010 τοργοδοηίδίνο οὗ ἐμὸ ἰοχὶ, μδὰ Ὀδθοοσηθ Θχοθθαϊ ὨΡῚῪ οοττερῦδαὰ ἴῃ ἰἐδ ἐσδιμδεηΐοσίοι, 
8) ἴῃ ΠΟΘ ΌΘΏΟΘ ὩΘΒΕΪΥ ὙΟΥΓὮ]688 [ῸΧ ογέτί 8] ρΌΤΡοδαδα ("Ἢ Ὁ γιίξαέα τοῦ δὰ. Αἰ χα ρμᾶροι ἢ δαίοτίεἶχε, πἃ νοὰ 

ἄδῃ ἘΕοήοσπιίνίθῃ ἀογζοδίδ! ἢ Ὀο᾽ ὈΘ Δ] θη, ἐβέ πίοδέ Ὁ]04 δ ασδιπίπο ἀφ ἮΣβο ἰοἀθηα σε πείθῃ, ἐπὶ ΚΑΊΒΟΙ δοδε 1 πδΣ- 
Θδεθ σοστί χί τὰ ννυῖθ τοῦδ τη) 61, δοη ἀθ γῊ ΔΘ ἰΠΏΘΥΒΔΙΌ ἀθ8 συ ζομοτίροη Βοδίδῃ: 68 οἷῃ ΒυΟΝ ἀοσ Οϑμοϊ πλἷδδο ππὰ ἀδΣ 
ὕπρεργο  Πἰοπ κοί θη." ΟΙΚαιΑν, Ἡαπηδμολ, ν. 296). ΤΆ δα οκοηαϑα ἴο δοπὶὸ οχίδθηϊ ΌὈΥ ἔδοσίοῖτ (1141), 8811} ἔτΈΒΟΣ 
ὉΥ ΒΑΘ ἕοΥ (1761}, τ8Ὸ οο] διορᾷ 10Σ. [Ὠΐδ8 ῬΡΌΥΡΟΒΘ, διηοερ οΟἴΘΣα, ἴπ6 ἱτρογίδηὺ (οά. Ξδηρθσιηδηδηιεὶα (Ῥαχίθ, ἀδίθ Δ. ». 
8:22), αἰβο ὈΥ̓ ὕδῃ ἀδὺ Υ]Ἱδ (1889) Βυὶ πὸ δγδὲ ΤΘϑῚῪ οσί ἐἰοαὶ ϑαϊτίομ οὗὁὨ ἐπὸ Ἰδέ ἰοχὶ δὲ υχείεοὰ ΒΥ ὙΟΙΚΠΙΔΥ 

(1868), το, ἰὴ δαάϊ ἴοι ἰο ἐῆ6 διυ ϊμοτὶ 68 ὀχδηνί οᾶ. Ὁ Κδοϑίου, οοἸ]δὐδὰ Ηἱπμ6}4 Οοά. Τυγχίςδηῃ πίε (ΖυΣί ἢ, (Ὠἰσίδον 
ΠΟ ΤΥ), ῸΣ ἢΪ8 οσκ. Βοὲδ οὗ ἐδιοκο ΜΆΞ., Ὠοννουον, μανο ὈΘΟῚ ΤητιΘὮ ΤΩΟΤΘ ἘΠΟΤΟΌΚὮΪΥ ΤΟ] Ἰδιδὰ ([Ὧ6 ΤΌΣΟΣ ὃν Ζοίοη- 

ῬΟΥ͂Σ, δὰ {μ0 ἰδίου. ΌὉΥ Εσ  ἔχβο 6) ἰὼ σοππθοδίοσι νυ ἐδ πον οαϊοιμα οὗ ἐμ ἰοχὲ ὮὈΥ ΗἸ κου] (1869), ἀπ Ἐσί ἐσοοῃθ 

(1811), δῃηὰ ἰπ δα αϊεΐοπ ἐἰο ἔπθαι δ ἰπἰγχὰ, σοὰ. Ὁτοαδάθμείβ {Ὀγθδάοι, Β]Πδϑη ΘΠ ΓΌΤΥ) ὉΥ ΗΠ οΩ]ε] 4. 1{ δ πον δυρ- 
Ῥοεϑὰ ἔμπδὺ ἐμ ἔοχὲ δὰ Ὀθθὴ δαί Ὁ] μὰ ΘΟ 8 ΤΟΒΒΟΠΔΌΪΝ οογγϑοῦ δηῃὰ μουιηδηδηὺ Ὀαδῖὶν. Βυί( (πὸ ἀἰκοου τ οὗ ἃ ΠΟῪ 
Δα ΥΟΥῪ ἱτηροτίδης ΜΗ, ὈΥ ΒΟΠΕΙΥ δα μυΐ ἃ πον ῬΏΔΕΑΘ ΠΡΟῺ 6 Ομ ΣΟ πιδίίοσ. 1ἰ δὰ ὈθΘῺ ῬΓΘΥΪΟΌΔΙΥ ἀἰδοονογε 
ἰῃδὲ κα Ἰοδί ῃδὰ ὕδϑῃ σϑπιουθᾶ ἤγοιμ [6 πιοδὲ γ᾽ Δ ὈΪο οὐ ἐῃο οχίδη  Μ8., Κ5δ ροστηδηθηβίβ, πίοι 1οαΐ ἰηεϊιἀδὰ δ ς08- 
βἰἀθτγα Ὁ16 ροτίϊοι οὗἨ σμδρ. Υἱὶ. οἱ ἐπ Ὀοοῖς, δῃὰ ταὶ εἰ ρα ΪΥ ΘΏΟΏΡΕ 8}1 ἐὴ6 οἱοῦ δα  λοσί εἶθβ δηθὰ πὰ [0] ]ονπτϑὰ 
τι 16 οὴ6 ἴῃ ἐδ οπιΐδδίοη. ΒΒ. ΠΟ ΟἿΘ πϑϑιηῖ ἴο δῦ δὰ ΔῺΥ ὮΟΡΟ οὗ ουὐὸσ δηαϊΐηρ ἴΠ6 Ἰοδὲ ροτίίοῃ. ῬΏ ΘΗ, ἰο ἴδ6 
διδίοῃ πη ἀηἃ ἸΟΥ οὗἩ ΒίὈΙ11641] βομοΐδτα, Βοῦοσὶ ΒΘΏΜΙΥ, Ἰἰτασίδη δὲ (δπιθγίαρθ, Βπρ., δάο ἐπα ἀϊκοοότοτν οὗ ἃ 
ΔΙΗ͂. ἴῃ 8 ΔΌΌΘΥ δὖ Ατηΐθηβ, ΕΣΔποο, ὈΘ]οηρμίης ἴο ἐπα ηἰπίδ σοί τΥ, τς ἢ ὩΟῦ ΟΠ]Ὺ ΒΌΡΡΙ] δα {86 Ἰοπρ Ἰοκὲ νοχείοιι, δας 

ἰδ οὗ ἐπὸ ὅτεε πὰ ροσίδ ποθ 0. ἔμο ΘΑ ΔὈ]πὨταθηΐ οἵ (πὸ ἰοχέ, δοίης ἰοῦ ἃ ὕΘΟΣ ὀχοθρὶ ἴῃ Οοὰ. ϑδῃ κοττοδθη δία, τὶ ἢ 
ἰῃ ΟΥ̓ΓΠΒΟΡΥΔΡΌΏΥ, μχτδιιτδί 4} ῬΘου ἑαυ τἶἰθ8, ἀπιὰ ΟἾΘΓ ΣΟΑρϑοῖς, ἰδ ΠΎΘΘΙΥ ΤΟΑΟΙ166. ΤΗΐ ἢν δυϊδο ὦ Βοῖμα ἰο τδθ 

Βοϊ ὐἴοη οὗ 8 τοδὶ ΠΌΠΙΟΥ οὗ [δχῖ 8] ρμυισΣῖθα ἱπ ΟΌΤ ὈΟΟΚ, δῃᾶ, ἴῃ σοιηρασχίεοι υυλ δ ἰδ, Οοά. Τυσίοοη πἰθ ἀμ Ὀτεβάθῃμι, 
ἘΠ ΠΙΘΉ ἄτα ΟΥ̓ ἀπ ν Ὀδεθὰ οἡ (οὰ. ΞΔῊβουτδηθῃ δἷβ, ΔΙῸ οὗ ΥΘΥῪ ἰὨΤΟΥΟΣ Ἰνοστδ. ΒΘΏΕΙΥ ΔΏΣΟΙΠΟΘΕ ἃ πὸ οαὐϊέίου οὗ 

ἀπὸ [δε ἰοχὲ οὗ 2 Ἐκάταβ δὰ ΔΙσοδαν ἴπ Ῥγορδσδίϊο. 1 ἐδ τη ΔῈ ἰΐπιθ, γγα δ.ὸ 8016 ἰο δυδὶ] οὕ βοῖνοα ἢοΐ ΟὨΥ οἱ ὑπὸ 
σοτρ οί ἰοχὲ οὗ {πὸ Ἰοβέ ροτίΐοῃ οὗ σῇδρῃ. τιὶ. βοοογάϊηρ ἴο (πὶ8 ον Οοὐθχ Α. (Απιλθῃ8), ϊοδ ὯθΘ ΡΒ] πὴ65 ἴῃ ἴδε 
δἰρνίίε, Ὀυϊ οἰκο οὗ ΠΣΙΘΤΟΌΝΒ δὴ ἃ γᾺ] ]ΔῸ16 οσ  ἰοἰστακ οὗ ΟἿΟΣ ρατία οὗ 6 ὈΟΟΚ, τιδᾶθ οἱ [Ὧ6 στοπῃὰ οὗ [18 δὺο γν. 

ΤΏΘΥΘ ΔΎΟ ὈΘΘῚ δΔΙτοδὰν ἀἰδοογογθαὰ γροτο ὑἢδῃ κιχὶσς [Αὐἰΐ Ἰπλπδοτὶ ρί οὗ 2 Ἐράτβα, Ὀὰ ΟὨΥ ἃ 8181} ματὲ οὗ (θση μῶν 
ὈΘΘῺ ἱΠΟΤΟΌΡΕΙΥ ΓοΟἸ]]αἰϑὰ. Νοχῦ ἰο πο [,Δεΐπ, (Π6 ὃ. σίδο υϑρηΐοῃ ἰε οὗ [6 πιοδί ἱπιρουίδησθ. Α [δὲϊῃ ἐσδη δ) ὕοῃ οἵ 
ΔΒ ΡῈ] θὰ ὉΥ (οτγίδηϊΐ, ἰὰ 1866, δὰ ἐπ οτχίῃδι ἰοχὺ [8617 ἔτνο γϑασβ δῖος. ΗἸἸκϑη 6] ἃ 85 δι ροάοαὰ Οογίδηΐ 
1αιπ Ἰσαπεϊδίϊοι ἰῃ 18 νίοσκ, Μεερείαα Πμεονη (ΡΡ0. 212-261). Το ἘΠ ορίο γοσαῖοι ττδδ ἤσβέ Ρυ)ἐδμϑά ὈΥ Ἰδυσθηοῦ 
ἷῃ 1820, δπὰ ἴπ οοππροίίοῃ στὰ ἰδ 6 δεἷπ δηὰ δὴ ἘΠῚ βἢ ἐτδ δι διΐοῃ, πὲ ἔτοσω ἃ εἶπα ΜΒ. τ ἢ τῶ ἰουπὰ ἐπ ἐδ 
Βοαϊ]οίδῃ Πἰ ΤΕΥ. (Οοτσθοίοῃκ οὗ [ϑυσϑηςθ᾽ αὶ ΟΥ̓Κ ΤΟΙ Τηδ 6 ὉΥ͂ γδῃ ἀοσ Ὑ]5 (1889), δὰ ἃ Ἄοοϊ]ϑοίίο οὗ νασίουϑ σοδά- 
ἴπργα ἤτοόϊω οἵμποσς σοαὰ. ὈΥ͂ ὈΠΠΠπιδΏπ, ἴῃ 8ῃ ΔρΡροηάϊσχ ἴο ΕΝ] ἸΠΟΠΟΡΤΑΡῺ ὕροῖ ἰξ (1868). Απὰ θ14}}γ, Ῥσγδιοσίτδ, οα 
ἴὸ Ὀδηΐδα οἵὗὨἩ [Π6 τοδάϊΐηρε οἵὗὁἨἩ ἢ Πτθπ, δα σο]]δύϊοΩΒ τα Ὁ Βἰπ)ε6}7 οὗ ἃ τὸν ἈΚ. οὐ ἴὴ6 ποτε ἰουπὰ δὲ Βουϊη, πδ 
8016 ἰο ἰπίτοάιϊι6ο 81}}} ΤΌΣΟΥ σοτγτθοῖ [0}8 ἱπίο ἐμ δίῃ ὑγαπαϊδιίοη, δὰ ἴῃ ἐπα εἰδίθ ἱξ τσὰβ σθοοϊγοα Ὁν ἩΠΙ| σοι ζο]ά 
ἰηῖο ἰκ τοτκ Ὀοοσθ τηοηϊὶομθᾶ. ΤὴῸ Αταθίς γοσβίοῃ οὗ 2 Ἐκάγδικ, ἐπουμὴ {π ὅτϑὲ οὐ ἔδθ ΟΥ̓ Ά] νϑσαϊ 8 νΐο ἢ πτδὲ 
Ῥυθ) αμοά, [8 οὗ βοιμοτ δι ἰῃήοσίοσ πόση, οἢ δεοουπὶ οὗ ἴθ ἔγϑοάοσῃ ὙΓξὰ τὸ ΒΊΟΣ 10 ἰδ πιλάθ. Τὺ δὲ τοργοάιιοοὰ [ἢ 8. 
ἙπαΙϊκ ἄγοδα ὉΣ ΟΟΚΊΘΥ, ἰῃ νοὶ. ἱτ, οὗὨἨ ὙΥμίβο 8 Ῥγίὶγιϊξίοε ΟἸ τ σεαπν Πεοίοεα (Τοπά., 1111). Ὅπὸ ἀϊβοοόνοσυ οἵ ἐδὸ 
οΥ ΚΙ 8] ἰοχὲ, ον νονοῦ, τΔ8 Ἱπδᾶδ ὉΣ ΟΥΘΡΌΤΥ, ὙΠῸ δ᾽μὸ στόλον οὐοσοδι πιδίρθα [18 γαϊθὸ (Νοίος απα Οδκενταΐοη:, οἷς. 
1ονά., 1646, ν. 17). 1 νδὲ ἅτε ὑυίπίθὰ Ὀγ ΕἸτα]ὰ (γνο]. χὶ. οὗὐἨ ἐπ Αδλαπαϊμηρεπ εν ἐ. Οοκε λα εν Ῥἐκεη Ξλαδει 
Ξιι Οδιεπιρεπ). ΟΟΥτθο0Π8 οἵ ΟΟΚΙΟΥ “Ἢ ἐσβπβιδεϊο δὰ Ἐν] ἰοχὲ τοτὸ τἸθδὰθ ΕΥ̓ Βιἰοίπος (1868, Ζεοέεκελγί δ Δ ὦ. 
Τλεοϊορίε, ὉΡ. 426-483), ἀηὰ τὶ ἐμ ἷκ οοδροτα οι 8 1αὐΐῃ γϑυοη τὴῦβα πλᾶθ ὉΥ ΗἰἸροπζο ἃ δπὰ τοϑοοίνοά ἰηῖο πὲϑ ποῖ, 
ἹΜοείας “μάπογνι. Βαϊ ὩΡ ἴο ἐμὶβ τη ἀοροπάθησο δὰ Ὀθθῃ ρἰδοϑᾶ ΟἹ δ είπρὶθ δὰ ποὲ 4 6 σοι ρ]οῖο Μ8. (Βοάϊ. 
251). ΤΏΘτο ἰα Δηοῖ ον ἴῃ ἐμ ναΐίσδη Εἰ ΌΤΑΥΎ, τ οἢ ἰα καἰὰ ἰὸ Ὀδϊοτρ ἰο ἔπο Τουγίοομἐ δ ΌΥΥ. Τμΐβ ἮΔ5 ΣΘΟΘΠΓΥ 
ῬΘΟῺ ῬΕὈ] κηοα ὈΥ Αἰ ἀοττηοϊκίοσ δηὰ δ 1.δέϊη ἰσαπδὶδιΐοα κίνϑη οἵ ἰῆθ παπιὸ (Βοπῃ, 1817), Τὴ Αστηδηΐδσι υϑσαίοῃ, 
ἩΠΙΟἢ [6 δὲ Πἶ τοῦτο ἦσο [ἤδη (πὸ Ατδοὶς, τυδὲ ἄγ μου] κιθὰ ἴῃ 1666, ἢ ἐπ δτεὺ οἀϊίου οὗὁἨ ἐῃ6 Αττωδηΐδη ΒΙΌ]16, νὺξ 
ἯΠ85 ΒἰΣΒΏΡΟΙΥ ογουϊοοκοὰ ὈΥ͂ ΒοΒΟΪΆτα, ὉΠῸ}] δὐζδπίίοι δα οδ θὰ ἰο ἰδ ὈΥ͂ σοσίδηΐ, ἰπ 186] (οπενισπία ϑαίγα εἰ Ρυγοΐ,, 
τ, ἴδας. 1, ὑη. 41-44. Οἵ. ΒΘΏΑΙΥ, Ρ. 2, ποῖο). 10 ἤἴπδ Ὀθθη τοποχϑὰ ἰηΐο [δέϊπ, 10. ἩΠ,ΟΙ 7614 8 τοτκ, ΌΥ Ῥοίθσιδημ, 
ὙΠῸ σοἸ]αιρα ἴοὸσ [Ὧ6 ῬτροΘΘ ἴον Μ85, ΤΥΔΙΑΙΔ ΟΠ Β οὗ 2 Ἐπβάσταβ αν Ὀδοὴ τηλὰθ ἰηΐο ἀουτηδῃ ὉΥ ἈΙΘΣΘΥ, ζοσ δἰ8 
οαἀϊίοι οὗ ἴη6 Β[ 16 (1819), Υ ΥΟΙΚαῖδσ (1868), δὰ Ὁγ Ἐτνα]ὰ (1868) ἐπ φοπηθοϊου Δ 80 Ατανὶς ἰοχέ. 

ΤῊΚ ὈΕΒΙΟΝ ΑΝΡ ΡΙΑΝ οὗ 2 Ἐπάγαβ Β.Θ ΟἸΘΆΓ, ΘΥ̓ΘῺ ἰο ἃ βιιρογῆςί 8] τοδᾶου. ΤΏ ὕονα, ἰὼ πο τηϊἀκὲ οὗὁἨὨ βουύδσθ ὀρρτϑα- 
Εἰ ΟἾΚ, 8ΓῸ ΘΠΘΟΌΓΑ χοα ὈΥ ἴδ6 Ῥγοκροοὶ οὗἨ ἀδ] γοσάποθ ποῖ ἴδν οἱ. ΤΏοὶτ ΠΟΔΙΠΘΠ ΟΡΡΣΘΑΒΟΙΗ βῃου]ὰ ὈΘ6 ᾿υάρμοά, τ 81} 
ΙΕτλ 6] νοι] Ὀ6 τοβίογρὰ ἴἰο ῆ0 Π0]Υ [4Δ4πᾶ, ἔθοτθ (0 ΘΏΪΟΥ (6 ῥτοτηΐκθα Ὀ]δεκίη ρα οὗ πὸ Μοδαϊ ἢ ἃ χαίρῃ. Τδδ ὀομητοῦ- 
Ὡἰσδίίοπβ τὰδὰθ ἴο ἔῆο τί ΟΥ ατὸ πὶ {86 ΤΌΤ οὗ γἱαίομδ, οὐἠἨ Ὑ ἰσὮἢ ἴδ ὈΟΟΚ σοπίδί 8 βδουύθῃ. ΤΘ Βοθῃο οὗἉ [δ νἱ βίοτδ, Οὐ 
τον Δ 10}, [8 ἰαϊὰ ἰῃ ΒΑΌΥ]ΟΏ, δηα ἐπο ἐἶπηθ 8 σοργοβοη θα 85 Ὀοίῃρ ἐλ ΤΕΥ ΥὙΘΆΣΕ Οὐ ἐμ δ Τα οὗ [86 οἰἐν," ἐπδὲ ἰδ, 
Φογυκδίοη. [ἢ ΔΉΒΊΝΘΥ ἴο σΟΙΩΡΙ]Δἰηἰα οὗ ΕΖτα ΟΥ̓ΘῚ [)6 ῬΓΟΑΡΟΥΙΟΥ οὗἨ ἐὯ0 Ὠθαῖ θη πο 604 ̓ 5 δοὐϑῆδηξ ρϑορίθ Ψοσο ἰῃ 
ἀἰδίγθαβ, ἔῃ δ ρ61 ὉτΤ16] ἰβ σθργοβοῃ θα 86 ἀθοϊασίης ἴο Βίπε ἰῃ ὕπο διαὶ νἱπίοη (μδὲ, 8116 (86 ΑἸπιϊ ΓΒ ΡΌΓΣΡΟΙΘΘ Ἡ6ΓΘ 
ἴῃ τῆ ΘΠ ΑΘΙ ΤΟΘ ὈΠΛΟΔΓΟΉΔΌ]Ο, γοῖ αἰμηα οὗ ὑπο 168ὺ ἀσὸ τοῦ Ὀ6 οὐθοσυοά. ΤΏ οὔρ οὗ ἐπο Ὠδαίμϑη νυ ποῖ τοὶ {π|]. 

ΤΊΉΏΘΥ Ππαὰ ἔπΟΙΣ δρροίηϊδαὰ ἐἶπηθ, απὰ ἐπ πιοαὲ οἵ ἰὲ δὰ δσοδὰν ρβεβορᾶ. ΒΌΣΙΠΟΣ τονυοϊδίΐοιϑ τὸ ῃγοιιίοα ({1].-ν. 19). 
ΤΒτουρῃ δ 1δϑὲ οὐ βούθῃ ἀδνρ (ἢ6 ῬΥΟΡΏΘ᾽ ῬΤΌΡδτΘα πη 5617 [ῖ0Σ {πΠ6 δοοοπὰ του δέΐοη. Ακαίῃ ἐπ δκοὶ ἀϊτοοὶδ ἐδ9 
τηϊηα οὗ Ἐστα ἴο ἴΠ6 ἱπβοτι (Δ Ὀ]Θη δα οὗ ἴΠ6 Ὀϊνίπο σουθγητθηῖ. Βὺὲ ἐπο Εἰδίουυ οἵ σδῃ βῃον οα ἔπδὲ ἢ γνίδηκ οἵ Θοὰ 
610 ργβάυΑ}}ν ἀοτοὶοροὰ, ΑἸοπρς τ ἢ 86 τί ροιίης οὗὨἨ ουἱ!, ἔἤθδθ ΡΙδῃα του ὰ Ὀ6 υπ]οϊάοα, απὰ Θοὰ, μα Οτεδίοσ, 
που]ὰ Ὀτίης ἴμοτὰ ἰο ἐμοῖσ οογίδί ἢ ἱπαθ. Ετα Ἀἰπιβο} 7 παῖ! ἑ 806 ὉΥ οοτίδί ἢ δἰ ζηδ ἔπδὲ [0 ΟἹ ἸΠΔΧ Δ διγοδάν πιϑδῦ. 
Ηδ ἀορδγία τ τ ἃ Ῥγουηΐβο ἴ0 ΠΠΒ ΚΘ 5ι{}} ἔπ ΣΕ ΠΘΥ οοτητη τη οδοπε (γΥ. 20-Υἱ. 84). 1 τἴπο ἑπτὰ τί βίο, ἰἐσοάδιιοοὰ Ἐὸ ἐδ 9 
ΟἴΟΤΒ ὈΥ Θομρ αἰ π β οὗὨἨ ἴη6 ῥγορμεῖ, [89 δῃ61 ἱπίοστωβ εἷπὶ ὑδδὲ τ ΒΘῺ ὑδο δὶ ζτ8 δΔΙσοδαὰγ ἱπάϊοδιθὰ βῃου]ὰ δρρϑδσ, ἢ 
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ποι]ὰ σοὸ ψοπάρσίῃ] ὑπίπξο. Τὸ Μοδεαίδῃ που ]ὰ δοτοο, ἰορφοίμοσς τὶ ἰμοδὸ 0 ψότὸ τ Βΐτ, δὰ αὐΐον ἃ σοίχῃ οὗ 
ἔουΣ Ὠυμπάγοα γορσχὰ ΟἹ 86 δδσίῃ, νου] ἀΐθ δοης νυνὶ 8}} πυδυ κα. ΕῸΤ ὁ βουθ ἀδυϑ᾽'" ἔπθτθ τνοι]ὰ Ὀ6 ὯῸ Ο56 οὨ [δ6 
φαγί. Βυὶ τπθὩ που]ὰ ἔο]]ονν ἐμὸ γοϑσγϑοῖοι δηὰ ἐμ 4] ᾿υὐρτηθηῦδ. ΤΏΘ ρ͵δὸθ οὗ ἰοστιομὶ ἰα ἀἰδοϊοδοα, δῃὰ Οὐ Σ 
διζαϊηὲ ἰΐ (Π6 ὑ]δοο οὗ τοϑὲ. ΟἿΪΥ ἃ ἴϑυν δσε δαυοῦ. ΤῈ ρυπίδῃιηθηΐ οὗ ἐδ τὶοκοα, κὸ ἐμθ ἰου οὗ 1:6 βδἱπίβ, 8 τι- 
διαΐῃρ. ΕὙΘΙΥ ΟὯ6 χούοοίνοδ δοοοσάϊηκ ἴο μἰα ἀοθοσὶδ, δὰ πὸ ἰπἰοσοδβδίοη δναὶ]α ἕο ΘΔ ΩρῸ ΟἿ Ὁ ὅ:8] ἰοῦ (Υἱ. δῦ-ἰχ. 26). 

Ἴὸο ἐδμὸ ὑσχορθοί, 5|}}} υπαλιδῆοὰ δὰ πελοτίς ἷἰ8 σοι ρα πὶ Ὀδέίοτο ἀοά, ἔλθ το ἰδ ἔθ ρταιίοϑι ἃ ἀἰτοοῖῦ Υυἱβίοῃ οὐ πτ 9 
ξαΐησα. Α ὙοΣΩΔῺ ἰδιροιία ἐπ6 Ὁ {Ππ|6}} ἀοδέῃ οὗ ΒΟῸΣ βοΏ. Ἐξζγὰ γϑυκοθ ΠΒῸΡ ρτίοΐ [0Σ δι ἢ} ἃ σδυδὸ ΒΘ Φογιμδίοαι 
ἐξε9}1 νδᾶδ ᾿γίης νψωδίθΘ. Απὰ βυδάφῃ!]γ, 6 Γ᾽ σουπίθηδιιοο ΘὨΔΙΙΡΘ ; 8.6 οτθα οὔ; ὅθ δαύί ἢ αυδικο8; δηὰ ἰὼ ὑῃθ ρΪδοθ 
οὗ ἐμὸ ψοσδει {0 σορεοδϑηϊθα 1αταθὶ νου σχΐπρ 10 “6 Γι88161:}), 9 Ὀθοὶὰβ 8, δ ΣΟ ΣΙ Ὀυΐ! οἰ. [πᾳ ἴμ6 0] ον ίης 
νἱδίουι ἔθ 6 ΧῸ ἰ8 δϑϑιι δὴ θαρὶθ σίδίης ἴγομπι ἐὴ0 πο. Αὐ ὅτε ἰξ ὅδ ἔννεῖνο τϊηρδ δὰ ἔπσοθ Ὠθϑάβ, θυ Ὁπάορζοθα ΒΈΣΒΏ ΚΘ 
ἸΣΔΏ ΒΊΟΥ ΟΣ 84 Ὠ6 [8568 : 6 ἰ ΟΙΥΘ νυ ὈΘΟΟΙΩΘ κἰὶχ, δὰ ὑπὸ [ὮχΘ0 ἤοδὰβ ὁθ. ἀπά, δἰ )δβί, ἃ ΐοῃ δΡΌΘΔΣΒ, διὰ 

τοὈτι κί ηρ ἢ μπΠΔ σοΐοθ ὑπο θα φ]6, ἰξ ἰδ εοηδυϊηδὰ ἰῃ ἤδπιο. Τ86 τηδδηΐπρ οὗ ἐδ νἱεΐοι ἰ8 οχρίδἰῃϑὰ ἰο ἔζγα. Τὴ 
Ἰέοτι 6 ὑμ9 Μϑεδβίδι. Ηδ ννὶ]}, οἱ Ϊ6 σοταΐηρ, ῥυάκο δὰ ἀθδίσγου ἐμ γΌ]οσθ οὗ ἔμ θασίι, δῃαὰ Ἀἰτωθο] δοῖ ἊΡ ἃ κίηκάοπι, 
Ὑΐοδ, ἐπ ΠΒΑΣΊΩΟΣΥ͂ τὶ τ ἃ ὑσχϑοϑαΐης νἱδίομ, νυ }} 1δ8ὲ Το πάτο γϑδερ, δὰ 06 0] οννθὰ Ὁ. ἐλ γϑϑυσσθοί ο δὰ ὅμπαὶ 
λυδατηρηὶ (χὶ. 1-χὶ}. 81). 1π 8 δἰχί υἱδίοι, [1:6 ΒΟῸΣ ὉΘ101ἀ 5 ἃ δὴ σὶδο ουὐ οὗ [86 806 δῃὰ σοι ζογνδσζγὰ ἴῃ ἔθ ο]ου δ 
οὔ Βοδυθῃ. ΜδΩΥ δοοπιθ ἐορμοίθοσ ἰο χδί δρδαίωοιὶ ἶσα, Ὀσὲ Ἀ6 σοπδυμιθδ ἔθ ὈΥ͂ ἰὯ0 Ηδιηίηρ Ὀσοδίῃ οὗ ἷβ που. 
ἘἜΠδα ραΐῃον ἴο πὶ ἃ σιϊετυ 6 οὗ ἃ αἱ θγοτιῦ οἷδδθ: βΒοῦ)9 Β8΄Ὸ ἰῃ ΒΟΙΤΟΥ,, Β0)6 ρ͵δά, διὰ βΒοπὴθ ἰπ ἐμαΐηβ. ΤῈ6 τδὲ 
ὍΓ0Ὸ ΤΌΒδ6 ἔχοις ἐδ 866, ἰ5 6 ἐπτοῦσἢ τ οτα Θοα Μ}} γϑύθϑει ἷ8 ρθορῖθ. Ηθ Μ| ἀοδίσου μἷβ Θηθ 68 ὈῪ ἰδ6 8ὅτο οὗ (δ 
͵δνν, διὰ ἰοδά δὲ ἰδεὺ ὑπὸ ὑδυι ἐσίσθα οὔὖ οὗὨ ὑπεῖν Ὀἱ ἴον εορεϊνι (χὶϊ 1-ὅ8). Τῃ ἐμ [18] Υἱείου Εκγα γϑοοῖγοθ ἢ 6 σοπη- 
τηαϊδαϊοι ἀἰτοςοςν ἔτοσι ἐμὸ ᾿οχὰ πἰμλδοὶζ ἰο κὶτο ἱπδίσιιοιίου ἕο ἷβ Ῥϑόρὶο, δπὰ μπὲ ἷθ οϊπ6 ἰὰ ΟΥΘΡ ἴῃ ργορβγδύϊου ἴῸΚ 
ἄοαιίῃ. Ἠσ νψ88 ἰ0 δβδοοΐϊδιϑ τυϊὰβ ἢ πιθ6}1 ὅνο τπθῃ, ὙΠΟ, [οΣ ΤΟΥ ἀδγδ, βου] υυτῖθ τυδὺ του] Ὀ6 ἰο]ὰ ἴμποπι. [1 ἰ8 

ἀοτθ ; δηὰ σὰδὲ ἔπ ὺ υτὶϊδ, ἐπουρὴ ποὺ υπάοεγβίοοά Ὀγ ἴδ βοσὶ 68. ἐμ ΠΛ ἘΘΊΎΘΒ, Ππιϑῖκ6 8 8 τι αἰ ἐἰειι6 οὗὨ Ὀοοκϑ, ἱποϊυάϊηᾳ 
ἔῃ (δοὶσ ὨΌσαθοΣ πὸ ὑπ γ-ἴουσ οὗ ἐδ6 ΟἹὰ Τοδίδιμοης δοσὶ ρί γθδ, τσ δχθ ἔυκ τοαϊοσοα. ἴδιο ὑγορῆθί ἰδ ἔλθ) χϑρὲ 
ΔΎΧΑΥ ὑπο ἔπο ρ]809 οἵ ἐῃοεθ ᾿ἰκὸ αἱ πιδ617, ““ ροείφμαπι δεγὶρεἰ ἰδία οπιπῖα " (χὶν. 1-δ0) 

Ἐπεὶ ΑὐὙ8οε οὗ 2 ϑατϑι 88 ὑπο Θά γ 8, ον. ΤὨΐδ ἰα οἱοδτ ἔγουα [6 Βρί γί ὲ ΓπΠ6 οοσηροδί οη ΟΥ̓ΘΣΥ  ΘΣΤΘ ὈΤΟδί 66 
τον σαϑ ΟἴΘΣΒ ἐπδη ἐμδαῦ πδέϊοι (Υἱ. δθ, δ17), δηὰ ἑμδὲ βονσῃι, οὐ ὑπ6 οΟἶΟΣ πδπᾶ, ον ἐμ Ψ6νν (ἢ. 80-86 ; ἱν. δὅ ; 
σἱ. δδ-69; νυἱὶ. 10, 11); ἔτοιαυ. ὅμο ἐδοὲ ἐμπδὲ ἰὼ εἰ ἰϑουθηθαβ 8 (6 τἰζὐϑουδιιδδε οὗ ὑπ ἴδνν {Υ11}}, 88-86 :) ἔγοιῃ ἐπ 
Ἰοχοπὰβ ἰὲ σοί οοποθγηίης ΒΘΒοιποίι διὰ [δυϊδίμδῃ (Υἱ. 49-82) ; ἰ[8 81} δου ἕο ὑδ6 ἔθ ἰσί ῃθε (χὶϊ!. 89-47); [π6 ἰῃ- 

Ῥοσίδῃοο ἰὐ αἰίδομθο ἰο ὑμὸ 'τυσιἰηα οὗὁἨ [10 οδδλίβιίς ὈοΟΚΒ ἴον ἈΔΌΪΙ ἰοα] ρυγρονθδ (χῖν. 44) ; δῃὰ, ραγις Ὁ ] Δ ΥΥ, ἔγοπὶ 
ἔπο δἰγί κί οομπίταδε σηδηϊθεὺ Ὀοέννθδῃ ὑῃ6 ὑῥεϊποῖὶραὶ σοσὶς δὰ ἰδ ἰμ θγροϊδιίοσδ, Ἐπὶ  ΘΥ  ἀθηἐ} οδθ ἤτοι 8 

Ομ σίδείδη δοὰ, 
ἘΠΕ ματὲ οὗ ἰδθ ΟΣ, ὨΟΎΘΥΟΘΣ, Ὀσθβϑηἐβ ἃ ῬΣΟΌΪΘΙΩ οὗὁἨ ΠΟ 58118}} αἰ δου ΕΥ̓. [8 ΟΙΘΑΣ οἰϊδίλοῃ Ὀγ ΟἸθεηθηΐ οὗ ΑἸοχ- 

διυάτία, ὨΔΡΡΙΙΥ δοίδ 8 1ἰπιϊς ἰ0 δρϑοι δου ἰπ ἐμαὶ ἀϊτοοϊίοῃ. Βυΐ τ ϑϑῖθοΣ ἰδ τγ88 υυτ ἴθ δὐΐοσ ἴμ6 ἀδείτιςείοι οὗ Φοτγα- 
θαϊοῖῃ ΌΥ ἐμ0 ΒΟΙΏΔΙΒ, 88 πιοδῖ ΒΈΡΡρΟΞΘ (οἷ. ἱ. 1), ΟΥ ΟὨ ἢΠ6 στουμπά οἵὗὨ ἰἰα ἀοσύνὶ )Ἁ} Ῥοβὶ ΓΟ. ΒΑ ΟΥ̓ΘΥ δραϊπαὶ ΟΠ γἰδ δ ϊγ, 

Ῥαγεϊσυ τὶν ἰἐδ κἰδίθιθης οοποοτηΐης ὑπ 6 ἀϑδὶῃ οὗ (6 ΔΙ πδίδῃ, νυ ἰοὴ {δ ᾽6 μου πὸ 99»ν νου]ὰ αΥθ παδὰθ δέίΐοσ [6 
δανίουν δα ΤΟΔῚ δρροδιοὰ δῃὰ ὈθθῺ οσγιιοϊβοι, ἐξ πλαὲ 06 Π6]ὰ ἕο ανὸ οτἰρί παρὰ Ὀθίοσο [89 ( σἰμεδη οσα, ἐπ 6 ΥῸ [88 
Ὀοο ἐμο ατοδίροῦ ἀἰ νοσεῖν οὗ ορἱπίοῃ. Το νἱἰδίοῃ οὗ ἔπο θαρ]9 8 ΣΘΏΘΥΘΙΪΥ τορδγαϑὰ δα Ὠἰθίογί δὶ ὶν αἰχηϊ βοδηῖ, δμὰ οὗ 
ἐδ δτοί ἰχηροτίδμοθ ἴῃ ἀδείἀηρ [Π6 ᾳυθκίΐοη Ὀθίοσο υ8. Οὗδοσῦ ἀαέα δῖὸ ἰπάθοϑὰ αἰνϑη, Ὀιὲ ζυγὰ οἷς ὑπδὺ ΔῈ 

Ὀ6 τοχογοα ΔΒ ΤΟΓΓΕΥ (0 όχι 8 βίδὈ]9 δῃὰ καὶ ἰβ᾽δοίουυ ὑὈδδία οὗ τοδεοῃίηρς. ἊΑἀὖ νἱ. 9, οσ ᾿ἰπβίδῃοο, [Ὁ ἰβ βυκιρα ἰμδὲ ἐμ9 

Ῥτοθοΐ τνου]ὰ σου]Ἱὰ μα υἱέ ἐμο τι] οἵ Βάοτι (“πὲς ἐπέρα ἀμῦμ5 δϑεμέ ἔκαμ, εἰ ργὶπεὶρίμνε εεγμεπεῖς “ασοὺ.""}) ΒΥ 
“ Ἑάοτι,᾽" ΒοΙὴδ ὙΓ84 σΟΠΝΙΠΟΗΪΥ ἀοαϊσηδίθα ἴῃ (Π9 ἰδίοσς ἰἰπηθ8. Απὰ ΤΩΒΩΥ (ναὶ ἃ, ΟΘὨ]οΣ, ΔηΚΘῺ) πυρροθο ἰὲ ἴο ὈΘ 
Ὧοῖθ τιοαπὲ ; Ὀμ οἶμογα (ΗΠ κοπθ]ὰ, Υο]Κα)8γ) ἐπὶ πκ ὑμδὲ ἰὲ σοῖθυβ δἰ. ἰο 6 Πϑτοά δ ἀν μδαῖν, Ὑ ΓΟ ἢ ν88, ἰὰ ἕβοΐξ, 

Ἰάπσαδοδη ἴῃ ἐδ οτἰ κί. [ἢ ΟἰΠΟΣ οδεο, ἰἰα Ροΐπῦ ἰα οὗ σοι ρασαι ον ᾿ἰχμὲ ἱπιρογίβηςθ, δίῃοθ [9 ΠῺὸουδβο οὗ Ἠοσχοὰ 
ἱερθὶ Ἰδαίδα 11}} ἃ. ν. 100. Αρεΐῃ, 6 ραδκαρθ χὶν. 11, 12, πο ἀθοϊασοα ὑπαὶ ἴδῃ οὗ ὑπ ἔψοὶνθ ρμδχίβ ἰπίο ψ ῖσἢ δἢ 6 
ψοσ]ὰ ἰβ αἰνίἀοὰ (“ αὐ σέσει δὲ πσομάμνη ), ΔΥῸ δΙσοϑν σομθ, πὰ Ὀθεί δα ὨΔ]7 οὗ 6 ἰϑ (ἢ ρδγὲ (ἐ σμρεέγαπί απίεηι ἐγμ5 ἀμἐ5 

»οδὶ τπεαΐμτη ἀεείγς γμαγίὶς ᾽), ἰΒ οὐ ἰθὰ ἰη (Ὦγθο οὗ (06 Οτίϑ ἰδ) ὙϑΥΆ 088, δηὰ αἱ ΘΥΘΏΓΥ κίνθη ἰὴ ἐμ Τουτῖ, 8ο ἐπδὲ 
ἐξ σδῃποὲ 06 χομασγαάθά δα β 81 εἰ θη ΟΥ̓ ΜΜ61} κα ρροτχίϑα ἴο ὈδΔ80 Δ διχυπιδηΐ ὍΡΟΝ 1ξ. Απά, ἰἴ βο οϊγ ννϑῖθ ἀργοϑὰ ἰῃ ἐμοὶ 
πη ἀοτείδηΐπρ οὗὨ ἐμ νἱδίο οὗ ἴμο θαρὶθ, ἔθ596 ὑδάδαρθε σου ]ὰ τν9}} Ὀ6 πρᾶϑὶ. [ὑ ψου]Ἱὰ βϑϑῆὶ, δὲ ἢτγει εἰχηϊ, ἰο 1θᾶῦθ 
ποὲδίπρ ἴο Ὀ6 ἀεοείτε νυνί τοκροοῖ ἰο ἀσδηϊθηθδα. Βυῖ, ἰκὸ οἴἶἑοΥ Ὡροσδ) γρίΐο τνἱδίοι ι, Ὁ φϑοοῦια ἀδαζ δὰ ἐο ρα ἔμ 6 
Ῥτοαθηΐ ζϑοηογαιίουῃ οἵ Βἰ Ὁ}. 8] βοῃοίδσε δὲ Ἰϑαδί, ἔπίο [6 κίσδῃ μοβῦ σοῃ γα στ  οοῖθα οὐ ορἰπίοῃ. ΤῸ Θηρὶ]ο δδΔ8 ἔνγοϊ γὸ ῥγίη- 

οἷναὶ πεΐηρη, οἷσι δι δ, Σ (ὁ σΟΌΠΙΟΣ 3} τυίηρα, δπα (το ἤοϑα. Ἐζτα Πἰπηδο} ὗ οχρ αἷπα πο πιρδηΐηρ οὗ [Π6 Υ το] ἑππ. 
ΤΌΏΘΥ τοργϑαθοῦ ἐνγθηὶγ γ60 ΓΌΪΟΓΙΒ, 10]]ΠΟΥ ΙΒ ΠΡΟῚ ΟὯΘ δΏΟΣΟΣ : σέ ἔμ ἔνγοὶνθ γί ςῖραὶ υϊπρα; ἔμ ὕνο οὔ ἰἰπ 8 
ΒΙΩΒΊΙΟΥ : ἰμδη δ {ΐπιὸ οὗ σομπζυκίοι ; Ὡοχῦ, ΤΟῸΓ πιοτὸ οὗ {10 ΒιΒ 1} }]οΣ νίκα, 10] οννθὰ ὉΥ ἔὯ9 ἰἢγθΘ θαὰ8, Αἵ ἴα ροϊπὶ, 
ἀυγίης ἴῃ6 γοίμῃ οὗ ὑπο 1δδὲ ποδά, πὸ Μθβαίδ ἢ δρρθδσε, δῃᾷ ἢῃθ ηΔ] Υἱβίοῃ οἱοβθα. ἀδβ ποίϊωρ ἰ8 βαϊ ἃ οὗ {πὸ τουδὶ εἰτρς 
ἔτγο 5π18}} τίη κα, ὀχοορὺ ἰδὲ [ΠΟΥ ἃ. “" Κορί υἴοό ὑπ6 ϑηὰ,᾽" ἰὺ [8 δα ρροερά ὑπδὲ (μἷ8 ρου οι, δὲ νν6}} ἃ5 [ἢδὺ οἵ {16 οτϑχ- 

ἴδτον οὗ Ὧ6 ἰπἰτὰ ἢδδα, τνγὰ8 ἴο [86 δα ΠΟΥ 8[1}} ἐμ ἴλ6 1 ἴυσθ, ἀπ ἐπα ΐξ 6 ἀὐθνν ΡΟΠ ἷ8 ἱπιδιαί μα τίοη ἔον ἔπθεο ϑυθηίβ. 
Οὐδον ροίϊμ ἴο Ὀ6 ποίἰοϑὰ ἰπ [Ὠ6 κἰαἰθιηθηὶβ οὗ ἴὩ9 δ ΠΟΥ το, ἐπδὲ ἐπ 6 κδοοπὰ ρῥγϊῃοῖραὶ ννΐηρ τοῖχτιβ τπογο ἐπλ ἐννῖςθ 
8 ἸΟΙ 88 οἰμον οὗ [29 ΟΥΒΟΙΒ; ἸΏΔῊΥ οὗ ἔ:9 τη ρ8, ρδιυϊ ἸΔΡΙΥ [ἢ ΚΠΙΒΙ1ΘΙ, Βοθῖμ ἢοῦ ἴο στοργϑαθιΐ δεοίαδὶ σχυϊθτα, θυ 
ΟὨΪΥ δος 85 δουρθὺ 0 ττι]90, --α ῬΥΘίΘ ΘΙ; 81} ΡΟΣ ἴο ὈΘ]Οπρ [0 Ο.)6 ἰκἰ πράομλ, Ἡνἰοἢ 18 Γορτϑαθη θα ὑπᾶάθν ἐΠ6 ἰτηδῖθ 

οὗ (δθ οαρίο, διὰ οἱἐμπον τυϊοὰ, ΟΣ βδουχῃξ ἰο σι]ο, ἐμ ῈΟ]Ὸ οὗὨ ἰδ; ἐπ ὅγβι μοδὰ αἷθβ ἃ δίῃ γα) ἀθδίῃ ; ἐῆ6 Εϑθοοῃὰ ἴα 
πιυτάοζοὰ ὮὈΥ ὑμὸ [μἱτά. ΝΟΥ δ8 ἰδ τϑεροοίβ ἔθ πιδηϊρυ]αιΐο βιὰ οχρίαπαίίου οὗ ὑμθδο ἀαέα ἔπυγηϊβηθὰ Ὀγ ἴἢ6 Ὀοοϊκ 
ἐϊ8617, (ΘγῸ τὸ ἔῆτθο Ἰοδαάϊηρ ἐμϑοσίοα 6] ἃ δι ηβ' ΒΟ ΟἾΔΙΒ ἰπ ΤΟΓΘ γϑοθης ἐΐπη|98. ΤΏΘΥ δτὸ Ἧ61} σοργϑεθηίθὰ δηὰ σἤδν. 

δοϊοσσοὰ Ὁ. βομμῦύτον (Νεμέεδε. Ζειφεδελίολιε, ΡΡ. δδ1-668), τοῖο βθΠΟΣΑΙ σοῦΌγηθ οὗὨ ἐπβουριῦ 1 5}}8}} θτθ τορζυάιοθ 
ἐδουκὰ ἰῃ 8 οοπάθηκθα δηὰ ΘΟ δ᾽ ΘΟ ΒΌΪΥ δἰ ἰογρὰ ἔοστη. (1) Τθτο ἃσθὸ ποῖ γπΠλὸ ἑδίηῖς ἐμδὶ Βοότὴθ ἀιπτγίης ἐΠ6 ἐἶπλο οὗ 
1ὸ κίυκάοτῃ δὰ [6 ΓΘΡΌΌΙο ἰβ ποδὶ ; (2) ἐμδὲ ἰὲ 6 ἔμ6 ατϑοίδη ροτίοα ; (8) ἐδδὲ ἰδ ἷἱπμ Βότηθ ὑπάοσ ἐδ 6 Θιμρίτθ. 

(1.) Τὴο ὅσεὶ ὑΠΘΟΣΥ ἰ8 τορτοϑϑηίθα ὈΥ͂ βιο ἢ ΠΘΠΙΘ8 ΔΒ ἔΔΌΓΣΘΩΟΘ, ὕϑη ὁὧοσ ΥἹῖθ, δὰ ύςκο (2 64.), νο τοΐήοσ ἐὴθ 
Υἱδίου ἰο [89 Ὑγ8 016 ρετὶοα οὗ Βοιπδῃ Ἀἰδίοσυ ἔσομαι Βοιμυϊαδ ἴο Οϑθδσ. ΤῈ6 ἴμτοθ μοδὰβ ΔΙῸ 81}}}Δ, ῬΟΙΏΡΘΥ, δὰ (μου. 
ὙΠῸ Ὀοοὶς Ἰν88 σοπεροκθὰ δογ. Υ Ὀθίοτο (1, 6,6), ΟΥ ΒΏΟΤΟΙΥ ἰοῦ (8 ἀδγ Υ}18) ἐλ Ἰδαίου ἀθδίῃ, ΟΣ δον δῦ ἰαἴδΣ 
81}}} (1δγθῃςο). ΤῸ ἀ ἔσαν οἵ μανίπα προσ ὕμδὴ ἔπϑηῖν Κἰπμα (ο δοοοιυῃηὶ ἴ0Σ, θη Βοπθ σϑϑ ν δὰ θὰ βαυθῃ 
ΖΔ ΚΟΒ τοῦ ὉΪΘ, κε }}} 16 Θχρὶ δι θὰ ὈΥ ϑυρροδίης ἐδδὺ Ἰδίον ὑῬγϑίθπαθσε ΔΘ τυϑϑῃΐ, δηὰ ματὶν Ἰοδάουβ ἀυσίηρ ἐἢ6 εἰ γὶ] γάτα. 
Βα (πο ομίοί, πὰ, 88 ἰὐ ἰᾳ ἐπβουρῃξ, ἱὨαΌ ροσα Ὁ} ἀἰ οι γ οὗὨἨ ἐἰμ6 ΤΏΘΟΥΣΥ [6 ἐμδὲ (μ9 Ηἰδίοσυγ οὗ Ποιῶθ Ὀδίοσο ἐδ ἐἰπθ 
οἵ ῬΟΠΙΡΘΥ 15 ΤΟΥ οὗ Ὧο δοοουῃηΐ ἴο [0 σον ΑΡΟΟΒΙΥ͂ Ρἰΐ6. ῳ ΤῊ γϑΐθσθμοθ ὁδὴ ΟἿὨἹΥ ὃὉ6, ἰξ Βοτ)Θ ὉΘ τοζοστϑὰ ἴοὸ δῇ 
81}, ἴο 8 ἐπι θη ἰὕ τα]οὰ μ6 Ἰ᾿νου]ὰ. 5 

(2.) Το ῥτίποΐραὶ δανοοδίθ οὐ (Π9 βϑθοοπὰ ἔπϑογυ ἰβ ἨΪχϑηζοϊὰ. Αὖὐ δγαί (. Αροκαϊνριείξ, Ῥν. 211-221}, ἢ6 δυρροεδὰ 
ἔδδὲ [Π0 ΣΌ]ΘΣ ἐπ ἀθα ν τ τοργοϑϑηιθα ὈΥ 6 Ῥιο]οταΐθα (οί ποΐος νυνὶ ΑἸοχαπάος ἴμο ασϑδὶ), νυὶ Ἰδαῖος (Ζοβολγὶ 

Ἄιτ το. Τλεοὶ., 1800, ΡΡ. 886-858) κἀορίοά ἐμο τίου ἰμδὺ ἐμ} νυθσθ ἐὴθ βοϊθυοίδο (Ὀορί πηΐης αζδίη τυ ἢ ΑἸθχαπάθν ἐμ 
Ωτοοὶ). Βαϊ ἴὩ Ὀούῃ οδδθ 86 μο]ὰ ὑμδὲ ἐδ ὕδιτθθ ϑϑὰδ γγοσο δοβασ, Απίοπίαβ, δὰ Οοἰδνίδηυβ, δηὰ ἐμδὲ ἴμ9 τηο οὗ 



θ44 ΑΡΡΈΕΈΝΌΟΙΧ. 

ἴπ σοτηροαίίδου οὗὨ ΟΣ ῬΟΘΟΚ ΨΔΒ ἐο Ὀ6 ρὶκοϑὰ ἱτητηφάϊδίθν αὐΐου ἐδ ἀδδί οὔὗὁἩ ἐδ βοοοῃᾷ, ἐπδὲ 15, 5. ὁ. 80 (Ζείἐδελγ, 
1861, Ρν. 2386). ΟὨΘ ρῥσίῃεῖραὶ οὐὐθοϊίοι ἴο ἐμΐβ ροεί οι ἰβ ὑπὸ 7δοῖ ἐμαὶ, [ἢ οτάὰθν ὑο τοδί οὐὖοἱὐ ἔμο ἐννομ ῦ ΤΏ]οΣα στοαιητοὰ, 
ἔμοεθ οὗὨ ἔνο ΚΟ, ταυδῇ Ὅ6 ἰποϊυαθάᾶ, τ ]0ἢ Ββϑϑῖβ ορροβθὰ ἰὸ ἃ ζιιηἀδιηθη δὶ σοαυϊτοιοθηξ οὗ [ὴ)6 ρσοῦίθια. ΤὮΦ 
ἘΠΘΟΣΥ͂ 14116 ἴο ΒδΣτ ΟπΐσΘ Στ ἐπ ἀαέα στιν 8150 ἷπ ΟἿΟΣ ΓΟδΡΟοΐδ: ἰὼ ἰδ ΟΠ δεδίχηθὰ ἴο ἴδ ἀοϊϊπῖοι οἵ [δ 
βοσοπὰ ῥσυί ποῖρδὶ στον (νοῦ ΗΘ" 761 βοοῖζα ἴὸ ουδὰθ . ππιναστδηϊοᾶ κι ρροδί ομβ. ΟΥ̓. Ζειίίδελγίδι, 1561, ν. 2361.; 
1870, ν. 810 Ζ7.); ἴῃ τοίοσσίπε πο ὅσεὶ μβοαὰ ἰο (ὔθαδσ, τὸ τπα τηυγάοτγοα, τ᾽ 16 ἔπ6 ἰοχὲ γοαυΐτοβ ἐμπδὲ ἐδία οὔ βπουδὰ 
ἀΐθ δ» 67 ἰεοίωνι; διὰ δβρϑεΐδ}}ν ἱπ χορσζοδοι ηρ ἐπδὲ ἐδ Ὀοοὶς τνδϑ Ἡγίτίθη Ὀθίοσο 186 ἀοδίσαςσίίοσι οὗ “6 Στιβδίθσο ὉΥ 
τιϊὰδ, 6. ΟὯΘ οὗὨ 18 ὈΣΙΠΟἾΡ4] οὐ θοῦ βϑϑσῶδ ἴο Ὀ6 ἰο δοτηΐογί ἐδ ον 8} ῬΘΟΡῚΘ ΟἹ ἐπὶβ ΤΟΥ δοοουρῖ. ΤΏ ἀοείσυο- 
ἕο ΟὗἨ ΤΠ 6 ΟΥΕΥ͂ πάθον ΝΟΟΌ ΘΔ ΠΟσΣσ ἐδηποῦ 6 τραπί (ἰ, 1), πὰ ἤθποδ ἰδ ἐπ ΟὨ]Υ ΞΌΡΡΟΞΒΌΪ6 ἐμπδὲ (δὲ Υἱδὶ δι ϊοι ἰδ 

Ὁκοὰ 88 ἃ ἰγρο οὗ [86 ἰδίδσ οὔθ. Α δρϑεὶδὶ δ᾽ [ἱυβίοῃ ἴο δ ἀοπδίσιςίίοη οὗ [Π6 ΟΥ̓ ὈΥ [Π0 ΒΟΤΙΩΔΗδ Βϑοῖηθ δἷβοὸ (0 6 Του ὰ 
ἴῃ ἰὴ πνγοσάκ δά ἀγοαδοὰ Ὁ. ἐδ Ποπ ἰο ἐδ οϑδζὶϑ: “ δεείγμαί λαδίίαἰίοηπε ἐογμηι φμὶ 7Υμειὶεαδαπί, εἰ ἀμπείἐα εἶ ππωχος 
4ογει χμῖ ἰε οπ ποομεγμηΐ "" (χὶ. 43). ὲ 

(8.) ΤΏΘΥ, ΘΟΠΘΘαΌΘΏΝΙΥ, βοοπὴ ἴο ΔΎ ἐδὸ τἱρὴϊ οὗὨ ἰτ, σοττοάϊ, 1 οκο (16 οὰ.), Οὐγῦτοσ, ὈΠΠΙ σπλθη, γοϊκτθαν, Εντα]ᾶ, 
Του,  θβοῖοσ, Θυϊεομπίὰ, [09 Ηΐτ, Ὧὸ ππάθγείδη ἃ Ὀν [6 δαρὶο ἔπ οσωδη Ετηρίτο. 411 οὗ ἴθοβο βοθοϊδσα ὑοκίῃ 
1ῃ βογίϑϑ οὗ ΣΌΪΘΣΒ τ τὰ Ομθεδυ, διὰ υπάἀογείδσι ἃ ΌΥ (86 ΣΌ]ΟΡ ποθ ἀομίηίοσι ᾿δδιδὰ σοόσο ἐμδὴ ἀοι Ὁ]6 ἐμὸ ᾿οησὲῃ οὗ 
6 οἴδοσβ, Αὐρυδίτιθ. Απάὰ ἐμι666 ρμοΐῃίβ Δ1Θ τηδὰθ ΒΌΥΟΡ Υ ἴδο 15εἰ ἐμδὶ αἷδὸ πὶ ϑόβορμαε (πεῖς. ἰἰ. 2, τἱ. 10) δηὰ ἱπ 
ἐδο Διόνἐἶηπε Οναςῖεα (ν. 10-1δ), [)6 σπυχηθτβίίΐοι ΟΥὗἨ ΟΙΏΒῚ ΘΙΠΡΟΙῸΤΒ Ὀοχίπα τ ἢ δοδδὺ (οἷ.  ΟΙΚαΙδΡ, Ἡαπαάδωελ, ν. 344), 
116 ὉΥ δοίτιδ! σοτιρυ δίίοῃ ἰΐ ἰΒ Τουπὰ ἐμπδὲ [Π τοῖίχη οὗὨ Αὐρσυδβίυδ δυγρακβϑὰ ἰῃ ἰ(8 Ἰοσι κί ἐμαΐ οὗἨὨ ΔΩῪ ΠΟΙΩΔῊ ΘΙΠΡΟΙΟΣ 
οὔ ἐδ ὅτδι ἔἴγϑο σοη ΣΙ 68 ὉΥ ποτ ἔῃ ἀοιὉ]6 [ὯΘ ὨΌΠΙΡΘΥ οὗ γϑᾶσβ. Βυΐϊ ἴἤθλΘ βου αἰ δῸΥ διιοῦρ ΓΠοτηβῸ] τ 6 ΟἹ 
ΒΟΙΣΘ Οἶμοῦ ροϊπίβ. Ὑ116 Ουὐδθοδχοὰ δὰ 1.5 Ηἰν (ὑπῸΥ ἀρτοθ ἰπ 5ΘΠΘΧ8]) ΒΊΊΡΡΟΒΟ ἐδ 6 ἐπ γϑο ποδὰδ ἰο Ὀ6 Ξβορέϊτου βου- 
ΘΙ (Β. ο. 198-211), τ ἢ Πἷ8 ἔτννο δοθα, Οδσδο8}16 δῃὰ Θοῖδ, δὰ ἐπδὺ ἐμ Ὀοοὰς δ σοτηροεοὰ ἱπ ἐδ Υ0ΔΣ Α. Ρ. 218 (12 
ἩΗΪτσ ἀϊδιϊηρο θα Ὀθέτσθοι [80 οτἰ χίμδὶ Κοσηδὶ οὗ ἱμ6 ποσὶς δηὰ 18 Ῥγδϑϑηῦ ζόστ), 086 οἴ ΓΕ τοῖδυ ἐμ ἐτθα Ὠδθξ ἰο [86 
ἕδγϑο ΕἸδΥ Δ ΘΙΠΡΟΙΌΣΒ, γοβρδδίδσ, Τί[υκ, δὰ δοση ἴδῃ, δηὰ βὸ ρἶδοθ πο ρμοσίοα οὗἩὨ Ἄοπιροακίἐίοι ἷπ ἐμ6 Ιδσὶ ἀεοδάδ οὗ 
ἘΠ6 ὅσεϊ σθῃ ΟΣ ΟΥὨ ΟἿΣ ὁζ8. ΤῺΘ ΤΌΓΙΙΟΣΙ ἐΠΘΟΙΥ ἰδ Σου ηὐδθὰ ὈΥ ἔμ δος ἐμαὶ [ἃ ΘΔ ΔΙ δ᾽] ονγθ ἰὯθ ἔπνδξν -ἰσοθ 
ΣΌΪΟΙΒ ἴἰ0 6 πιαθ οὔ, γγ8110 ἰδ σδη ποῦ ΣΟΥ Ὧθ ἀοτιο ἱζ ἐμο οὗδοσ Ὀ6 δἀορίοα. Βαΐξ, οπ ἐμθ οἵἴμποσ μδηᾷ, ἰξ ἰδ 8 ἔδίδὶ 
οὈ͵θούίου ἴο ἐπὶ νἱονν ἰδῇ ἐπὸ ποτὶκ ἰδ εἰἰϑὰ Ὦγ ΟἸθιροπὲ οἵ ΛΔ] χαηάτίδ, δ β0 τηϊιδὲ δυο οχίβίορα ἰοτνδνά ἴῃ6 οπὰ οὗ 189 
Βοοομὰ σΘη ΣΥ. Θυϊδοδιίὰ δηὰ 1.9 Ηἰτ, ἰμαάθοᾶ, τοδί ηἰδίπ ὑπαὶ ἐ}18 Ῥατὶ δὲ ἰπἰογροϊδίθα Βα 90 ΒΌΘΒ 8 ΕὈΡροαϊξΐοι 
[8 ὈΟΟΚ κίτοϑ 0 508 οδίϊοη ΟΣ οσςδδίοῃ. Βοβίαθβ, [89 ἐΠΘΟΣῪ 4105 ἱἢ ΒΟΥΘΓΘΙ ΤῊΐΠΟΙ Ῥαγίοαϊδταο. ΟΟΠΕΘαΌ ΘΙ ψὸ 
δτὸ οὈϊ χοὰ ἔο ἐδ ΟἿΌΣ εἰδῃὰ οἢ δ. ΤΏΟΣΘ σοϊθσηοῦ Ορἰ πίοι ἐμδὺ ἴ.)6 ἐἶπιο οὗ ἔμ6 ΕἸΔΥΪ ἰ6 πιθδηῦ. ΤΠα τοϊυταΐπουῦδ ἀΐδ- 
ουπείουμα οὗ ἐδθ 1δδί δήύζθοῃ ΟΥὨἩ ἔνθ ἐν ὙΘΔΥΒ βαθῖι ἴἰο Ὁ ἑοπάϊηρς ἴο ἐμὶβ σοποϊπδίο. (ΟΥ. ΑὈΌοί, ἰπ ἰθ ποῖϑθ δρροῃ δὰ ἴὸ 

ὙΓοδίοοί Β διίϊο]θ ἱπ δα. 5 Βιό. Δ οί. 5. 9.) Ιἢ τηοβί ροίῃ!β ἰὴ 6 σϑηπἰσαπιθηῖβ οὐ ἐδ ῬΓΟΌΪΘΙΙ ΔΙῸ {0}}Ὺ τηοὶ. Τίτας 
88 ποῖ, ἰδ [8 ἔχο, τηυτάοζοαά ὈΥ̓͂ ἰδ δι! οοσδδουῦ, Ὀαΐ (δ. 6 Ὀο] οὗ [μ8ὲ Ἠ6 δα, 88 τυνϊὰοῖν κργοδὰ δὲ ἔπθ ἔπ. Αβίάδ ἔγοτὰ 
ἕῃοεθ, [86 ἔτγοι γϑ ὑσίῃοῖ ρ4)} ΤΌΙΟΣΒ ΤΏ ΚΘ ΠῸ βοσίουβ αἰ  Υ, ἐμοῦ ἔΠΘΓΘ 18 βοπθ αἱ ἤδγθῃθο οὗ ορίῃι οη ΟΠ οΟταΐ ἢ Κ 
ἴδοι. ΤΏΘΥΘ δ ποτὸ ἰσοῦ 10 ψ ἢ ἐδ6 οἰκας ἰΥΘΥΙΟΣ ΟἿΘΒ (ΟΥ̓ δἰ χ, κί ποθ Ἧ᾿Θ ΤΩΔῪ ΕΌΡΡΟΞΘ ἐπδὺ [86 ᾿αδὲ ἔτγο ἀϊὰ ποὲ γορσγο- 

δορὶ δοὺυ 8] δύο 8] ομβασχδοῖθσβ). Βοΐ 10 που]Ἱὰ κϑοῖὶ ἔπδὺ ὑὴ6 δα [ΠΟΡ τηυδὲ Ὦδνθ σοοκοηῃθὰ δυιοὺρ (ἢἷθ ὨΌΌΟΣ ἴῈ0 
Βα ταὶ ΠΟΤΏΔῚ ΧΘΏΘΓΙΔΙ8 το, ἀτχσΙρ ἔδο {ἰπιθ0 οὗ ἱπείβ Ὁ ἰὸν (4. ν. 68-10), ιδὰθ οδογίβ ἴο βοεῦτο ἔον ἐβοιβαῖγοα {86 σα]6. 
Απὰ, ἱπο]παϊηρ ἔμθπι, ἐλ ὨΌΟΥ αἰχς θ6 πιδὰθ ουὐΐ. ὙἦΘ ΤΙΒΔῪ δοοογάϊη ν ἀοοίἀα, τ Ὁ} ΓΘΑΒΟΏΒὉ]6 ΘΧβοῖη 688, ἸΡΟᾺ 
πὸ ἀδίθ οὗ ΟἿΣ ΟΣΚ, δΌΡΡΟΝΪΙς;, 88 ὸ τη δὲ, [μα ἐδὸ Δα ῖθοΣ τοῖθ ἀσγίηρ [89 ἀοπιἰπίοη οὗ ἰ8ο {πἰτὰ Ὠοδᾶ (εξ. χ. 27, 
253), δῃιὰ οχροοίϊοα ἔδο ογοσίβσον οὗ ἔπο ἐμἰγὰ τ ῆθη τΠ0 Μοδαίδἢ δρροασοά. “" ΤΏΟ {ἰπ|6 οὗ σοτροεὶ οι ἰα ἐποτϑῖοσε ποὲ 
ἴο Ὀ6 ρἰδοθά, υυνἱ ΟοΙτοῦ! δὰ Εν], δΙσοδαῦ ὑπᾶον ΤΊ : ΓΠΟΥΘΟΥ͂ΘΓ, 8150, Ὠοῦ πὶ ὙΟΪΚΙΏΔΙ δᾶ [δῆ σοη ἤταίέ πὰΟΣ 
Νόοστα ; Ὀυΐ, νεϊ ἢ Οτῦζονς, ὈἢΠ]τῆδτπ, δηὰ ἩΥ 0δ6] ον, ὑπάοσς οι τἰδη (4. ν. 89-96)."» Οἱ. Βομὕγτον, Νειίΐεει. Ζειἐρ ἐδελέολιε, 
Ῥ. δ68. 

ΙΝ ΟΑΝΌΝΙΟΛΙ, ΑΟΤΒΟΒΙΤΥ, 2 ΕΘΟΣΒΒ ΤᾺΠΚὄΘ ΔΙΙΟΠ [ἢ 6 ΒΡΟΟΤΎΡΒΑΙ στ ΟΣκα ἩὨΪΟὮ ΔΙΘ τηοδὺ ῬΟΟΥ͂Ν δυρροτίοα. 1ὶ τῶὸ 
αυοῖρά 88 8 ΡΓΟΡΏΘΕΥ οὗ ἘΣΤΔ, 88 ἯΘ ὮδΥΘ ΔΙΣΌΔν κϑθῃ, ΟΥ̓ ΟἸοπιοηΐξ οὗ ΑἸἹοχαπάτσία { ϑέγορ., ἰἰ}. 16, 100), εο, ἴοο, ὈΥ Ασὰ- 
Βζοδο (ἢὲ Βοπο Μογίΐβ, χ., χἰὶ.), δῃ ἃ τῶ σοϊοσγοὰ 0 ὙΠ σχοδροοῖ ὈΥ σοι (4αυ. Παγ7.. ᾿ἰ. 21. 2), Ὀπέ, δα ἐδ οοῦ- 

οιιρίθοι Δ} δ ο) ὈΥ͂ Φ ΤΌΤ Ὲ ΒΟΥ ( (Ὀπίγα Ῥιρίαηί., ο. Υἱὶ., αἸἰτοδὰν οἰϊϑθὰ δου) δη)ογθὰ ἃ ποὺ Υ ΟῚ Μῖᾶάθ δοογοάϊι δα 
αἰγχευϊκτίοη ἴῃ [06 εἴτ ΟΠ ΣΟ, 1 8 δα πιϊ δὰ ἴο ῥσίηϊοὰ δἰ οΏΒ οὗἨ ἴῃ0 ν]ρδίθ, Ἀουσονοῦ, Ῥσουίουα ἰο ἐμὸ δά- 

ΥΟΤῈΘ ᾿θἀρπιοηΐ οὗ [86 Οομποὶ] οὗ Ττοπί, δηὰ οἰἐδιίϊοηβ ἴσοση ἰξ δτὸ κἰ}}} ζουπὰ ἰπ ἐμ6 τΐδεδ]6 οὗ ἐμ Βοτοῖδῃ σατο. 
ΜαῦῃοΣ δηὰ ὕπο Ἐοἠοσιηοα ΘΠ ΌΣΟΙ τολοοίοα ἰξ 88 δριιχίουδ. 

ΤῊΝ ΒΕΟΟΝΌ ΒΟΟΚ ΟΝ" ἘΞΌΒΑΝ. 

ΤῊΕΞ ΕἸΕΒΊῚ ΥἹΒΙΟΝ. 

σηαρ. ΠῚ. [Ιπ 86 {πἰ γι ο1ἢ γοᾶν αἴτον (6 συΐη οὗ {Ππ οἰέγ 1, δ᾽ δι ῖοὶ, το δπὶ 8150 
ο΄ ρΑ] θα Εβήγαβ, ψγα8 ἰὴ Βδθγίοη, ἃμα ἰδὺ (σοῦ Ὁ]6α ροπ τὶν ἀπ ἢ Δ ἃ πὰῪ (πους 8 ἈΓΟοβ6 ἴῃ 
2 ὯΥ Ὠοαγῦς ἴον 1 βαν {1Π|Ὲ ἀδβοϊδιοη οὗ δίοη, δπα [86 δϑυπάδηςθ οὗ (μθηὶ ὑμαὺ ἀνθ] δὲ Βδὺ- 
8 γίοη. Απά ἢν δβρὶγὶῦ 88 δοῦθ τπιονϑὰ, δπὰ 1 Ὀδσδῃ ἴο βρϑαὶς πογὰβ ἔυ}} οὗ ἔδθαγ ἴο (ἢ9 

Μοβιὶ Ηἰρῖν, πὰ βαϊά, 
4άἀ (ἡ ],οτὰ, ψ ῆο Ὀοαγοϑὲ σαΐθ, ἰοὺ βρακοϑὶ δὖ (86 Ὀοσϊπηΐησ, θη ἰπου ἀϊά θὲ ἔογπι 1 [86 
δ᾽ ΘΑγίἢ, ἀπα {Πα 4]0Π6, δῃα οοιηπιδηἀθάϑβὺ {}ὸ ἀπβι,3 δηὰ ἰῦ σανὸ ὃ ἃ 11{61688 θοὰγ υπῖο Α ἄβῃι. 
11 τεδὰ ρίαςνυμασῖ (Ἰξ 15 Τουπὰ ἴῃ ἔτσο οοἀά.) ἱποῖοδα οὗ ρεωμασίί. ΟἿ. ΒΕΏΑΙΥ, Ρ. 23, ἔῃ Ατηνὶς δοὰ Βεμίομὶο γοτγεΐίοσβ, 

δηὰ νὴ}. 14, ΘΓῸ ἃ δἰτη αν ἐπ θσομδηΚο ΟΥὨ ἴ[Π646 ἔννο νλϑκὰα ΟΟΟΌΣΒ ἰπ οὔθ σοὰ. ΤῈ6 τοῖς τῦδϑ ῬσΟΡΒΌΪΥ ἔπλασας. 
3 (οά. ΔΑ. ξοτηοβ ἴο 180 δυρρογί οὗ Οοὰ. 8, ἔῃ ἐμθ χϑδάϊσις »μέσεγὶ ἰῃπ Ρ]δοθ οὗὨ ρμοριέο, ἀαιὰ ἰξ ἰδ ὑπάουδέεα!γ ἐο ὃς 

δορίοα, Οἱ. {ο]]οννίησ,. 
3. ΒοΙἢ οὗ [δ Ἰἰοδάϊηρ Οοἀά., 8. δπὰ Α., αστϑοὸ ἰῃ Ββανίηρ φαΐ! ἱποίοδα οὗ ἀδαἐεὶ, δ Ἐμ6 οΥἰ κί 8] ἴοτπι, κπὰ ἐμ ἰδέξου 

τηλνδὶ 6 δ σοττυρίϊου ἴος ἀκα ἐξ ἐἰδί. ΟἿ, νἱ. ὅ8, δέ, “ εἐιρεγαξεὶ ἰετγᾶξ, ὯΔ ἐγεαγεῖ οοταπι ἰε ἠωππεπία εἰ δεκείας εἰ τερεμέία, εἰ 
δι}»ὲν ἠὲξς Αἀαμι."" 



4 ἘΒΌΏΒΑΞΒ. θ48 

Βαυὶ Πα, ἴοο, νβ ἔπ νοῦ κιδηβῆΐρ οὗ ἰπΐπο πδηᾶϑ, πα ἰδοὺ αἰ πὲ Ὀγοδίπα ἰηΐο ἷπι [86 
6 Ὀγοδίὰ οἱ ᾿ἰἴ6, πὶ ἣθ Ὀθοδηθ Ἰἰνίησ Ὀδέογο 606. Απά (δοιι ἰοἀ 658ὲ ᾿εΐπὶ ἰηΐο ραγϑα ΐβ6, 
7 σϊοἢ τὨγ τίσις Βαπα δὰ ρ͵αηίθά, Ὀοίογο {86 φασί! ἐδίηθ. ἀπά υπηΐο ἷπι ἴμοῖ σαναβϑὲ 
σομμτδη πηθηῦ ἴο ἴον (ΠΥ ὙΔΥ, δηὰ ἢθ ἰγϑδηβοτθδβθα 10; δηὰ ἰπηδαϊαιοὶΥ (Ποὺ ἀρροϊηῦ- 
οὐδὲ ἀθδίμ ἴῃ ἷμν δηαὰ ἴῃ ἢ18 σοπογαίίοῦβ. Απὰ ἔτοιι Ὠἶπὶ τγογο Ὀογη πδίϊοηβ δηὰ {γῖῦ68, 

8 ΡΘΟρ 6 δηὰ Κἰπάγθβ, μποῦν υμοῦ. Απᾶ ΘΥ̓ΘΡΥ ἡδιΐοη αὶ κοά δέξου Ὁποῦ σὴ Μ|]}, 
9 ἂπὰ ργδειίίοοα βίγϑησο ἢ Γηρβ Ὀείογθ 11166. δηα ἀαϑρίβοα (Ὦγ σοπιηδηἀτηθηῖθδ. Βαυΐ (ἰδοὺ 

δφαίη, ἰῃ ἰζ8. ἄπηθν Ὀτουσπῖθβῦ ἐμ ἤοοά ἀροη ἰμοβο {Ππ|2ῖ ἀν εὶῖ ἴῃ [6 ψοῦἹὰ δηὰ ἀδείγογοαϑβι 
10 ἴθ. Απή, βίποο {86} [ΥΒΏΒΡΥ  Βδίοη τ)88 Οὔ, 2 88 [Π6Γ6 σδπιὸ Ὡροὴ Αἰἶδπὶ ἀθαῖἢ, δὸ Ὁροῃ 
11 τμθ πὰ, (86 ἤοοά. Νονθνι 6 1688 οπθ οὗ [θὰ ἴμοι ἀἰά 8. ἰϑανο, πδιοὶν, ΝΟδ τ ἢ ἶ5 ἤουϑο, 
12 απὰ ἔτοι ἢἰπι 8Γ6 ]} ὑπ6 τὶ σίθουϑ. Απὰ ᾿ξ παρρϑηθα, τπδὺ θη που [δι ἀπο] ἀροη (86 

θδσὶ Ὀοσδη ἴο πιὰ ἰρὶγ, δηὰ μδὰ ροϊίοθη ἴμ6πὶ ἸΏ ὴγ ὁμ1] ἄγθη, πα Ὀθοοπιθ ΡΘΟρ]68, δὰ π8- 
ἰἴοηδ, ἃ πηυϊεἰταάθ, (πο γ θορζϑη 4180 Ἀσϑῖη [0 ῥγϑοίϊοθ μοι 6 8θῃ 688 ΟΓ6 ἤδη [6 ἔΟΓΙΔΘΥ ΟΠΘΒ8. 

13 Απά βἷἴποα ὕΠ6 Υ ργϑει θα τηϊαυὐ εν Ὀοέογθ {Ππ66, 1 οδηθ ἴ0 ρᾶ88 [δι (μοῦ ἀϊάδι οἤοοβθ [66 8 
14 τϑη ἔγομῃ διποὴς ἰΠ6η, ΠΟ86 Ὠδη6 88 Αὔγαμδηι. πὰ τδοιὶ ἰονοαδβὶὲ ἴπι, απὰ τονθα]οάβ 
1δ υπῖο Εἴη ΟΠἩΪΥ ἴδ6 δηὰ οἵ [86 {1π|68, ΒΕοΓΘΙΪΥ, δῦ πἰσῃι; ὃ δὴ τηϑύθδϑῦ δὴ δνογ διίϊηρ οονθ- 
16 παηΐ τὲ μι, δηὰ αἰάδὲ δὺῪ ἴο πὶ ἐμαὶ ἴοι τοι! θαῦ ἤθνον ἔογβακο ἢἷ8 εθρο. Αηιὶ υπίο 

εἶτα τοὺ σανοβὲ [δ880., Δηἀ υηΐο ἴβΆδο ἴποῖϊ σανοβϑὺ 600 δηαᾶ Εἔβδῃ. Απὰ τδου αἀἰαδ᾽ 8ὲρ- 
11 αγϑαῖθ Φδδοῦ ἴογ ἔν βο]ῖ, Ὀὰδ μυῦ Ὁγ ἔδαυ. Απαὰ ϑαςοῦ Ὀθοδπηθ ἃ στοδὲ τυ! τ 6. Απὰ 1 

σϑιὴθ ἴο ρ888, ἰμαῦ σβθη ἰδοὺ ᾿Θαιἰ68ι ἢἷ8 βοοὰ ου οὗ Εσγρί, ἐξου Ὀτουσίοδί (Βόὰ ὑρ 
18 ἴο πιοαῖ δίπα. Απᾶ ἴδου ἀἰά8ε Ὀονν ἴ᾽106 Ὠροάνθηϑ, δπὰ εἰάβὲ βοὶ ζδδὶ ὁ 1556 φαγί, δηὰ 
19 πιονϑἀ δῦ [86 ρ]οῦβ, ἀπὰ τιϑήθβί [πὸ ἀθρμίλβ ἰγϑαιὺ]θ, δηθὰ ἰγου]ο δὲ [86 σσουϊὰ. Απὰ (ὨῪ ροῦν 

νγθηῦ ΠΠγουσ ἢ ἔουν ραῦθδ, οὗ ἤγα, δηὰ οἵ Θαυ ]παυδίκο, πὰ οὗ νἱηὰ, δηὰ οὗ ς0]., (δῦ [Ποὺ τα] ῦ- 
20 6ϑὲ ρσῖὶνθ 186 ἰανγ ὑπο 86 δοεὰ οὗ ψδοοῦ, δηὰ αἰϊίσοηςο ὅ απο {π6 σεπογβιίοη οὗ 18γ86]. Απὰ 

ἴμου τοοϊκοβὺ ποῖ ΔΎΓΑΥ ἔτουῃ ὑπο ἴῃ6 πίοκοα Ποϑγῖ, τμδὺ [Ἀγ ἰδνν τϊσης ὑτίησ ἔονι ἔγαϊι ἴῃ 
21 τῆ. ΕΣ (Π6 ἤτγβὶ Αὐδὴὰ Ὀθδγίης 8. πιο κοα ποαγῦ γα βογοβϑοα, δῃὰ νν88 ονθγοοῦθ; δηὰ 
22 80 8}} (δ αγὸ Ὀογῇ οὗ δἷπι. Απὰ ἱπῆγηγ ὈδοδηΘ ρου ϑηθηῖ, 8πἃ (6 ἰὰνγ 88 ἴῃ [6 

ραγί οὗ 16 ρϑορῖὶβ δἰοῃς νλῖἢ} [86 τοοῦ οὗ νι Κϑύηθβδ; δη [Π6 σοοα ἀθματίοι, δηὰ {86 6ν]]} 
23 δῦοάθ. Απά σοῦ ΠΟῪ {π|68 ἢδΔιὶ ρβδβθιὶ ΑιὟΑΥ, δηα γοδῦβ δα ΘΟ) ἴο 8 66, ἴδου ἀἰαϑ8ι 
24 ταῖβο 66 ὕρ 8 βογνδῃηῖ, οδ:ῃ-ϑὰ θϑανία. Απά ἴδμοὺ δοπηπιαποα 80 πἷπι ἴο θυ] ὰ ἃ οἰ αηἴο ἴῃ γ 
25 Ὡλῖηθ, 8η4} ἰο ΟΥ̓ΕΓ ὁ ἱῆοθηδα 8πα ΟὈΪδιΐ0π8 ὑπο ἴΠ66 ἰΒογοΐη. Απα δἔϊου 1818 μ8ι] Ὀδθθὴ ἰοηθ 
26 ΏΔΩΥ γϑάγθ, ἴΠΘῪ ἰμαῦ μι δὈϊτοα 016 ΕἸ ἔογβοοῖκ [Π66 ἴῃ 4]} {πησδ, ἀοίΐησ ὄνθη 88 Αἄδῃὶ 
217 δι} 4}} εἷβ σθηθσδίίοηβ μδὰ ἀοῃθ; ἴον ἴθ υ 80 δὶ {116 σϊοκοὰ θαι. Απά ἴδοὺ ρμᾶνοϑι 
28 1ῃγ οἰ ονϑῦ ἱπίο 86 βϑηαβ οὗ [Βῖη6 ἐπειηῖθ8. Αηὰ [ β6ἰὰ (θη ἴο τη γβ6] ἢ, Ασὸ {ποῖγ ἀθθὰϑ 

1Π6ἢ ΔΩ δοίζεν τδδὺ ἱπμδοὶϊ, Βαγοι, δηκὶ οα 1πδῦ δοοουῃΐ τηυδῦ δίοη Ὁ6 ἰῃ βυδ]θοιίοη 9 
29 Βυιῖὶ ἰτ οδηιθ (0 ρᾶ88, γἤθῃ 1 Ὄϑθθ δἰίμον, 1 βαν- πη ρίθυθ8 τ που παπῦογ, ἀπ τὴν 8οὰ] 
80 Βα δθθ ἢ ΠΩ ῺΥ ΘΥ]] ἀοογβ ἴῃ {π18 ὑμἰγοθ ἢ} γοαῦ.Ό Απὰ ΤΥ Βοαγὺ ἔδι]θα πι6, ἔοῦ 1 β8νὺνὺν ΠΟῪ 

(ποιὰ βυβογεδὺ ἴπθπὶ βίηπίησ, δηἀ δαβὶ βρᾶγοα ν]οῖκοὶ ἀοοῦθ, δηὰ μϑαβῦ ἀθβιγογθα ὑΠγ Ῥθορίο,͵ 
81 δηὰ ]ιαβῦ ργδϑογνυθὰ [πὸ θῃθιμΐθβ, διὰ ἢδβὺ Ὡοῦ βίη! θα αὖ 8}1 ἴο Δγ οὔθ Ἶ ΠΟΥ (18 ΜΑΥ 
82 8} ὑθ ἰοῦ. 1)0Ὸ {86 Υ τ18θὴ οὗ Βεγίου Ὀοῦῖον (ἤδη ὕπο οὗ ϑίοη ἡ Οὖ ἰβ {ποῦ ΔΥ ΟΥΠΕΓ 

ῃϑιίοη ἰμαῦ Κπονϑῖι [66 Ὀδεῖὰ 68 15γᾶθὶ ἡ οὐ ψῃ δῦ ρσοηθγδῦύ οηβ ἤν Ὀε] ον ϑὶ τ γ οονοημῦ8 
88 48 ὁδοοῦῦ Τμοὶν τοναγὰ ἜΓΡΕΛΓΡΣ ποῖ, δηὰ {πο ὶγ ἰᾶυοῦ δ πο ἔγαϊϊ. Εον 1 Ἰνῆνο νοπὸ 

Ποῦ δηὰ ἴμογθ δηιοῦσ [86 Ὠδῖμθη, ἀηὰ βοὴ ὑποῖὶνρ δουπάδησο; δηά τμ6 γ {μϊη}ς ποῖ ὉΡοὴ 
84 τ γ οοτμ πη πη 6 8. εἰσὰ ἴδοὰ, τποτοΐογθ, πον ΟἿὐ νυ οἰκο 688 ἴῃ (ἢ 6 βεἰἀηοε, 811 {Π|0}08 
8δὃ τπῸ ἀνὑὸ}} ἴῃ ἴπ6 που]ὰ  δηὰ ἴ νι} Ὀ6 ἔουηα οἡ νλΐο δἰάθ [6 βοδὶθ ψὶ}} κἰη ὃ Οὗ 

Ὑ ἤθη ψὰϑ ἰῦ [Πδὺ [ΠῸΥ πο ἀσσθ}} ἀρου [86 δαγι ἤδνθ ποὺ βίμηθα ἴῃ ἰμγ βἰσι ιν οὐ ψηδὺ 
86 παιίοη ᾿δι}} 8ὸ Κορὺ γ δοιμηδηάπηθηῖβ ὃ ΤΊου πὶ] πη βίησ!θ θη, πάθει, Ὁ ἤδμι6, 

00 αν Κορὶ [ἢγ ργθοθρῖδ; Ὀθαυὺῦ που 10 ποὺ βηα πδιϊοηΒ. 

1 ΤΊιο 33. ΔΥῸ ΠΟΘΕΙΥ ΟΥΘῺΪΥ ἀἰνίἀϑὰ Ὀοΐτγοθα ἐγα δὰ για. Οοά. Α. με5 ἡπρίθ. 83,60 ΒΘΏΙΥ, Ρ. 82. 
8 ΤῊ ἱοχὲ δὰορέοα Ὁ. Ετίσδοθο ἔτοπι Οοαά. Ὁ. 3, Τ!, ἐπ πὸ οαδμ (οαδμὲ 8. δὰ Α., Ὀὰὺ ἐδ ὁὦὶ 5 ογαδσοὰ ἴπ Α.} 18 8160 

ἰδδλι οζ ἃ. ΤὨ ἐεχέ. γσο. [ΔΆ ἐᾷ ΜΜοσμοημθ. Οὐδμδ ἰδ ἴο Ὀ6 ἔδκεη, ἰδ νου] βϑϑῖα, ἰὰ [9 ϑϑῃδθ οὗ παράπτωμα. Οἵ. 
ΒΟΏΑΙΥ, Ρ. θ2, ποῖδ. 
81 {ο11ὁ»νν τί σβοῦθ, γ80 δάορὶθ ἥπενι ἐετηρόγμηι, ἴῃ Ῥῖδοο οὗ τοἰμπίαίεηι ἐμαπι οὗ ἔμο δοιζπιοι ἱδχῖ, ἰ ΒΔΡΙΏΟΩΥ τ 

ἴδο ὅγτ., ΕμΙορ., δηὰ Αὑ.; δηὰ βεογείε ποείμ ἴσοτηι Ὁ. 8. Ὁ. (Α.., Ζσεγεία ποςίμ), νυ αἰ σὰ 18 οπιϊευθα ἐμ ἴπ6 σοταπιοι ἐθχὲ. 
4 Διαιμὲκεὶ. ΤῊΐδ ἴδ ποῦ οἶθαγ. ἨΪΠκοπ δὰ δηὰ ὕΟΙ Καιδν δ ρροθο ᾿Πδὶ ἔσεισας δἰοοά ἴῃ ἴῃ οτἰκίιΔ] δπὰ ὄστησας τνὰ8 

ἰλκϑῃ ἴον ἰδ ὈΥ πιϊδῖβκθ. Απὰ ἰδἱα [6 ΘΟΓΊΔΙΏΪΥ δὴ ἐπ ρτουθιηθηῖς οἢ ἐπ: ΟΥΑΙ ΒΆΓΤΥ ἰδχέ. Α βοῃποίδε!υ ἔσίϑηὰ, ΒΟΎΘΥΟΣ, 

δυξολίδ ἴο τὴ9 ἐμδὲ Ροβδϑί Ὁ] Υ ὕμϑ οσί κί] νγβϑ ἔστης εἰς τ. γῆν, ἱποίοδα οὗἨ ἔστησας τὴν γῆν, ἩΒΙΟΝ ῬΟὰ]ὰ δόθαὶ ἰοὺ ὉθΘ 
ἡλυοτγοὰ ὉΥ͂ ἃ βἰτα αν ἐπουραὶ δὲ 2 βδιη. χχίΐ. 10. 

δ μι ρεπείαηι, ἰ. 6.5 Ἰοτ ἴοσ [0 ρσγϑοορίδ οὗ {π9 ἰδν7ν ἀπὰ ἀϊι: δἰϊοπέϊοῃ ἴο ἔβοτη. Οἵ. νοῦ. 7, Υἱἱ. 18, αῃ ἃ Βϑῃθιυ, ὑ. δθ, 
ποίο. 

6 Κ᾿ τ σΣροῦο καίτοι Ὁ ογέεγτεῖ 88. [9 ἴοττη οὗ {πο ἰοχί ἴῃ 8. Ι 6 ΤΟ Ι}Ὺ ο77ετν δ᾽ ἰδὲ, τ ἰοἢ δα ἴοσ οὔἥεγγα εἰδὲ, 85 ὧἱ 

ἶν. 8, οαἰεπαεν δ᾽ ἰδὲ :ΞΞ οεἰεπάετνα εἰδὶ. Οἵ, ΒΘΌΒΙΥ, Ρ. 2δ, ποῖθ. 
Ἰ Νοεριϊπί. ΤΏ Ἧδ8 δὴ οιπϑπάδιίίου ὑσοροδοαὰ ὈΥ Υδῃ ἀθσ Υ].2, δηὰ πδὰ ὕθϑιι δάοριοα ΌὉγ ἨΠβοπίοὶ ἃ αἀπὰ Ετὶἐσδοῖθ, 

διὰ, ἰο οὖν κτοδὺ βαϊἰδίδοϊξίοῃ, τὸ δηὰ ἰξ ἴδ διιρροτίοἀἁ ὈΥ (δ 6 πον γ-ἀἰδοογογοὰ Οοά. Α., ἰῃ Ρ]δοθ οὗ »πεηιὶπὲ οὗ ἴὴ9 δοπλ» 
Τάοη ἰοχῖ. 866 ΒΘΏΜΙΥ, Ρ. 23. 

8. Νοὴ ἱποεπίειμ; γπογιεέμη Ῥωπεῖὶ ὡδὶ ἀφελπεῖ. 1μῖ., “' ΤΏΘΤΘ γὙ}}} Ὀ6 ἐουπἃ Ὧο ἰσδοο οἵ ἔμο ἱπάϊοδίοσ (ἰπᾶοχ ΠΌΣΟΥ 
οὔ ἐὴ6 ὈαΙ6Δ})06) οτο ἰὲ που]Ἱὰ ἀονίδεθ.᾽ ἡ 1 Γορανρ δοοοσάϊης ἰο ὑπ ϑθη80θ. Τμο ψοσὰ »ιοηιεηίμηι 8 6, οοπ δοίυτο οὗ 
ἘΕΪΙ κου 1614᾽ 5, δὰ 1 ἢ88 Ὀδ6π δἀοριθα Ὁ Κτὶ ἰσδοῖθ. 



6106 ΑΡ̓ῬΈΝΌΙΧ. 

σπαρ. ἸΥ͂. 1 Απά ιδὸ δηροὶ {πὶ τδϑ βοΐ ὑπο τοθ. ποθ ὩδπιῈ τὸ ὕὑτίεί, ρΡΆγε τὸς 28 
2 ἈΗΒΉΘΥ, δπὰ καϊά, ΤῊν πραγ ἴ6 Ἄὀὁχοθθαϊηρὶν τπηονοὰ ονὸσ ἐμῖ5 νον, δπὰ τμῖπκοες τοῦ το 
δ ΠΟΙ ρΓΟΠΟΠα {Π6 ἯΑΥ οὗ [86 Μοεῖ Ηἰρῃ}" Απά] βαϊά, Υδβ, γ τὰ. Απαᾶ Βα δηβϑινετσεα τϑὶὶ 

δυὰ 5εϊα, 1 δη} δϑηΐϊ (0 κῆουν ἴθ6 ἰδγθο πδυβ, δὰ [ὁ βοΐ ἔοειδι ἔΠγθδ βαλε εδ δεέοεε ἴδθε; 
4 πδεγοοΐῦ ᾿ξ τοὰ σδπδὶ σῖγα 6 ΒΗΔΎΓΟΣ ΠΟΠΟΟΓΏΪΩΡ Οδ6., 1 ὙΠ 8120 δῆον ἔθο τΐ6 ψᾶγ ἴδσι 
δ τἴμοὺ ἀφαίγοδὶ ἴο 8βε6, δῃὰ 1 ΠῚ βκβδονε {56 Ἡδοτείοτο ὃ τς πίοκοὰ Βεασ 5. Αννὰ ] εκδ, 

ϑρεβδκ, ων ἴοτὰ. Απᾶ 6 καἰ ππῖο πιο, Οο, ποϊψζῃ ἴον πιὸ ἴῃς πεῖρμῖ οὗ {86 ἤτγε, οἵ τοοῦς- 
6 τὸ ἔοῦ π)Ὲ 86 θ]δεῖ οἵ {π6 νῖπά, ΟΥ̓ 6811 Ὁδοῖκ ἴον τῶθ {πὸ ἀδὺ ἰδὲ 15 ρμβεβθραῦ. Ατν Ϊ δὲ- 

κἸγοτο δηά βαὰ, πο οὗ Βυμηδη ἰεἰπαὰ σου] ἀο ἐπαξ. (δὲ του Βῃουϊηδεὶ δδὶ τὴθ ἐοδεετη- 
7 ἴῃρσ ἴδοδο {πηρδῦ Απὰ δὲ βαϊὰ υπΐο πιο, 16 1 δου ἡ δὲεῖ {πὸὸ μοῦ ΠΥ ἀτγο] σε Πμέτε 

ὍΓΟ ἴῃ (86 πι δὲ οὗ {1:6 κ68, ΟΥὁὨ ΠΟΤ ΒΥ δργίηρβ ὑμποῦὸ ἃΣῈ ἴῃ ἴδ θεσίπηίηρ οὗ {πε ἀξεερ, 
ὃ ΟΥ ΠΟῪ ΠΙΔΏΥ ὙΔγ8 Ὁ [ΠΟΙ Δ.Ὸ οὐδϑὺ ἴδε ΓΙ ἈΠ6Πηΐ, ΟΥ ἨΒδὲὶ ὅσ [86 οχῖία ἔίσουι ρασϑέϊ", ρετ- 

δανεπίυγα που πουϊάθδὶ βὰν ὑπο τηο, 1 ΠοΥῸΣ ποηῖ ἀν ἰπίο ἴλ6 ἄθερ, ποῖ δα γεῖ 10 
9 Ηδάδε, θοῖῖμον ἀἰὰ 1 νοῦ γὸ ὕρ ἱπίο βοαᾶσοπ. Βιυῖὲέ πον Βαανα δεκοὰ ἰμοε δἰερὶν οἵ ἴδε 

ἤτοθ, δῃὰ {ΠῸ Ὑἱπά, δοὰ μα ἀδὺ τσοὺ πο τΒοὰ δδὶ ρμδβθοα, δὰ οἵ {δῖπισπ ἔτοαι 
ὙΠ 10 ἢ) ἴποὺ οδηδὶ ποῖ δ6 βορδγδαίθα, δπὰ ἴδοι δεῖ ρίνε; π|6ὸ ΠΟ δΔΏδοΓ σοηεεζεΐεν ἔδεε. 

10 Απὰ ἢ πβαὶὰ ὑπίο πιο, ΤὨΐπθ οπη τπίηρα προ μάν στον ὑΡ τ ἴ0δθ, σδηϑὶ τπσαὰ Βοὶ 
11 υηάἀογαίδηά; μοῦ βΒῃου ἃ (ΠΥ συ δβ6] [πθρ Ὀ6 δὺ]6 ἴο σοι ργομδηὰ {με πᾶν οὗ [86 λίοας ΗσΆ, 

δηι, Βεὶπρ' δίγεδαγ σοττυριθα ἴῃ δ εοττυρίοι ὃ ποτ] ὰ, ἴο υπάογείδηα [8ὲ οσοτταρεοδ ἰδδι ἰ 
12 ονυϊάθηι ἴῃ ΠΥ δίρῃο ἡ Απὰ 1 καἰὰ υπΐο Ἰνΐπι., [τ πσογο θεῖον τμδὲ ὸ τοσθ ποῖ, τῆ πη {δας 
18 νῷ δου] θ6, δηὰ ᾿ἷνα ἱπ ροάϊθαβηθεα, δπὰ υθοσ, δηὰ οὶ κὸν Ἡδεγείοσαθ. ΑἈμβὰ Ὠ- δο- 

δ γε 26, Δηὰ δαϊὰ, 1 ψϑοϊ ἱπίο 8 ἔογϑοε ἴῃ δ μίαἰη, δηὰ ἴδ ἰγεθϑα ἰοοκ οοιηδεὶ, διά κει, 
14 (οπηο, ἰοῦ υκ σοὸ δηἃ πιδῖκα γγὰγ Ἀραϊηδὶ (86 κα αὶ, (μδὲ 1 ὩΔΥ τοοθάο Ὀδίοτο ὑδ, δηὰ [}ι2ἱ τὸ πᾶν 
1δ Ὧ8ΚΘ 8 πιο ποοάβ. ΤΏε νᾶνϑβ οἵ [86 δ6ᾶ δἷδο ἰὼ ᾿ἶκα δπποσ, (μον, ἴοο, ἑοοὶ οσαπεεί, 

διὰ καϊὰ, (οπιο, ἰδὲ υδ 50 Ὁρ δηὰ βυνάιδ {6 ποοὰδ οἱ ἴδ ρίδιβ, (πδὲ ἴπογα δἰϑδὸο νγὲ πιδῦ 
10 τπιδκϑ υ58 Ὁποῖίμοσ ργονίποθ. Απὰ ἰξ οδπθ ἴο μῆ8δ, ἰδὲ [86 ἰὩσυρβι οὗ ἴδε ποοῦ νδς ἰβ 
117 ναΐη, ἴον {6 ἤγθ σαπιθ ἀπὰ οοπειιποιὶ ἰδ ἢ απ {πὸ ἰμΒουρῃὶ οὗ (ῃς πτᾶνεβ οὗ [88 βεα, ἔκε- 
18 νὶβο, [ου {Ππ βϑδῃα βιοοὰ ἤγπι 8πὰ βἰορροὰ θὰ. [1ξ τποῦ ποσὶ ] ποῦν θεϊπιχὶ τμκτ, 
19 νυ] ἶο ἢ πουϊάοδι ποι πδιὙ ὃ οὐ πο ἢ πουϊάοδὶ ἰμοὺυ οοπβάοδιη ἡ 1 δηβϑνεγθὰ δικὶ “δώ, 

ΒοὶΒ 4 ἰοοκ ναΐῃ σουπΒ6]; ἴον [06 ἰαπὰ 15. σίνθη υπΐο 116 ποοῖ, δηὰ ἰο [δ6 8ε8 ἃ μίδος τὸ 
20 Ὀθαν 118 πᾶνθβ. Απὰ δ δηβιπγρα τη6, ἀπιὶ βαίὰ, ΤΏ θα Βαδὶ ρίνθα ἃ γἰσῃς Ἰπάρτορεις, δϑὰ 
21 ἩΔῪ ἰυάρσεδι ποὺ ποῖ {πγ 86} [ἢ ΕῸΥ δ 86 ἰδπὰ ἰδ σίνε ὑπο 186 πορὰ, πὰ 18 βεᾶ ἴὸ 

1:18 νᾶνϑβ, δῸὸ 4͵80 {ποὺ τἴδὲὶ ἀὐγ6}} ὑροὴ τῃ0 ϑαγίδ οδὴ υπάογείδηὰ ποίησ, θυς ται ἢ 
ὉΡοὴ {Π6 ϑαστίι; δηὰ ἢ τὸ ἰ8 ἀθονὸ (86 μεᾶνεωβ, Ἡπδὲὶ 18 δῦουβ 86 μεῖνῃηξ οὗ (ἂς 
Ποάνθηδ. 

22, ῶ8 Αμπάᾶὰ] δηβπογρά, δηὴ βαϊὰ, 1 Ὀθϑθοοῖ (μο6, Ο [,ογά, Ἰοῖ τὸ αν ππάἀεγείξδηάϊησ;: ἔοε 
0 νγδϑ8 ποῖ τιν πιὰ ἴο ὕὈ6 ουγίοιδ σοποογηΐηρ [86 ΕΙΣ παγ8,δ Ὀὰὶ σοποογπίησ (Πο86 [Βδὲ 
Ρ8488 ὈΥ τ8 ἀδιγ: Ἡδογοΐογο [βγϑὸὶ ἰδ ρίνθῃ ᾧρ 248 8. ΓΕΡΓΌΔΟΙ ἴο ἴΠ6 μεδίμμβη, [δὲ ρμεορὶς 
ποῖ ἴποὺ ἢαθὲ ἰονεὰ ἰβ ψίνθῃ ᾧρ πο μοῦ Υ πδιΐομβ, διὰ {μ6 ἰδατ οὗ οὖν ἔδιϊνεσξ 15 

24 Ὀτουνὶιῦ ἴο πουσδῦ, ἀπά {1|ὸ τι λιΐρη ργοςθρίε δ ΠῸ ποῦ ἢ Απαὰ νῈ μ88ε8 ΔΆ ουὔϊ οἱ {}ὲ 
25 σοῦ] δ8 ἰοειβία, δπὰ οὐχ ᾿ἰς ἰ8. ἔδδγ, δ δῃὰ γγὸ ἅΧΓ6 ποῖ πογίμυ ἴ0 οὈίδϊῃ ἸροΟΥ. Βαὶ ψβδῖ 

Ὑ1}} 6 ἀο ἀπο Ϊ8 πο ὙΔΪΟἢ 888 Ὀθθη Τοα θὰ ονος υδὺ (ὐοπεογπίης ἰδέθε ζιληρ5 Βᾶνε 
928 1 δεκοα. Απὰ δ δῃηβινογοα τη6 δηὰ εαἱὰ, [{ ἰδοῦ β8}" γοπιδίῃ, ἰοὺ νεῖ δεο ; δπὰ "ἴἶ τϑσα 

217 884} ἴοι ᾿ἶνα, ὕπο πῖϊῦ ποηάθγν ; ἔογ ἴτἴῃ6 που] μαβϑίθι} ἔδει (0 βδ88 ΔΑῪ ; διὰ δ.)4]} ποὶ 
ΡῈ 8016 ἴο Ὀδδγ [16 τΐπρδ (μι ἀγα ῥσγοπιϊβοιὶ ἰπ {οἷν ἄπιθ ἴο ἴΠ6 γἰ δίδου ; ἔοσ 1}}15 ποτά 

28 ἴ8 Ἃ0}1} οὗ βογγον ἴ δηὰ πϑηκῆθεβ. 186 ονὶϊ, (μδὶ ἰ8 ἴο βᾶυ, δυουῖ πίοι γοῦ «εκ πιο, ἰ5 
29 βονῶ, Ὀυΐ {π6 Παγνοβὶ ὃ {μεγθοῦ ἰ8 ποὺ γεῖ εοῦϊθ. [1 (βογείογε {πδὶ νεῖ ἢ 18 βόπττη δα]! πος 

αν ὕδοη μαγνθεία,9 δπὰ ([Π6 ρἴδοθ 6 γα ἴπ 6ν}} 16 βου Ὦᾶνο ποῖ μαϑδοὶ ΔΉΔΥ, 80 {86 
80 ρῥίδοθ σθθγο ([Π6 σοοὰ ἰ5 βούγῃ σομπιθῖ ποῖ. ΕῸΓ 8 σταίη οὗ δνὶ] βοϑὶ Β81} Ὀθθη βδόνεῃ ἴῃ ἴδε 

Ἰξ πὶ οὗ Αὐδι ἔγομι ἴ{π6 Ὀδοϊπηίΐησ, πὰ μον πιθο} ἈΏ χοῦ ἢ πὸ 88. μ8.(}} ἰε ὈγουρἈι ἔογίι παπτὶ 
81 πον, δηὰ 588}} Ὀγίησ ἔογί ἃ ἀμ} ϊο το οὗ πγοδΐίησ οοπιο ἢ  οἰρἢ ΟῚ υὐτ τ γΡεὶῆ, 

11 τοδὰ γνανρ, ἰπείοδὰ οἵ πόδε 32|, ὙΠῸ Α. Ὁ. Τ. 866 ΒΘΠΑΪΥ, Ρ. 81, ποῖδ. 
81 τοδὰ υἱχ;, νυ ίσἢ) 88 8 σοπ͵οοΐυτο οὗ δὴ ἀοσ 16, δὰ δ Ὀθοὴ δὰἀορίοὰ ὉΥ Εσὶίσεομο, ἐπουχιι ποῖ Ὁ. ΗΠ] ρει εξ, 

ἰπεϊραᾷὶ οὗ τεπᾶς οἵ ἐμ σοϊθοῃ ἰοχῖ. Οἵ. ϑγγν. δοὰ Κιμίορ. 

8 Το σοομεηο ἰοχὲ ἰδ, ΕἸ λατη ἐχέεγίως ςογγωρίο ἐπειίο ἐπεεἰϊ κοτε εοττωρίἑοπενη στιαεπίοι ἐπ Γπαεἰε τπρα. Οτῖες μαναὰ 

Ῥοοῖ δὲ ἐμοῖσ τυ δ᾽ δηὰ σϑεροσίϊης σατεγέμ, διὰ βμονν Π0 δρτοοιαοηΐ ἰῃ ἐμοὶς ἰμἰοσρεοίδιίοηβ. Ἡδρρέϊγυ, ἔδο ποὺ (οἀ. Α. 

οἴει ἃ βοιἰείδοίοσυ δοϊ αἰο οὗ ἐμ αἰδήο !γ ὮὉΥ τοδάϊπρ ἐσέστίέμε, ἱ. 6., αχίεγιεμα, “ πΌΓΩ οὐκ, “ οογετιρίοι. " δον 

Βαμαὶν, ᾿. 82. 
4 ΤῊ σοπιηος ἰοχὶ δ22 μεέφωφ ζ0Σ ἘἩ ΒΙΟῊ μέγίσκο οὗ Ψ. δηὰ οἵδοῦ δυϊποσί(ιοα ἰ6 ο᾽θαῦν ἰὸ Ὀ6 δἀορίφὰ. 

δ γιὶς 88 8. οοπ]οοίατο οὗ γδὴ ἀογ ΥἹδ, διὰ μ88 ὑὕδερ δαορίθα Ὁ. Εχίΐσθομα; οοπισοσι ἰδχὶ, ἐμὲ. Οἱ. Βτυ. κά 

ἙΚΒΐοΡ. 
ὁ Κυϊσδοο οὔκ ρασογ, νγὶ ἢ 5. Ὁ. Τ΄ ; δοιηιοῦ ἰοχί, δίμρον μὲ ραυογ. ἨΪϊΠΙσϑοΐο] ἃ που]ὰ τορά μέ ϑαρον. 

ΤΊ τοδὰ νηί ία, νεὶ ἢ Β. Ὁ. Τ.., ἰπειορα οὗ ἐπγωδέίεῖα οὗ ἴῃ ἐαχέ. τεε. 

ὁ ΤῺ6 σομπιοῦ ἴοχὶ ᾽45 ἀεκίγμείίο, Ὀθὲ 8. τοδὶ, οτἰ κί! !υ, ἀοςίγίκεο, διὰ 4.) ἀὐδέγίεθο. Οἵ. ἐδνο τιδὸ οὗ ἀέκέγέη φο ἐπ ἴδ 

Ψψαϊκαίο, εἱ Ετοῖ. χυὶ!. 9, δὰ δβοο ΒθΏΜΙΥ, "ἢ. 26. 1 σεῃμάον ἔγθε! υ. 

ὃ Το ἰοχὲ δἀορίοα ὉΥ Βσίϊζδομθ ἔσοια Ὁ. ἱβ πον φυωέριωπ “ετί,. Οοὰ. Α., ΒονΘΥΟΣ, 88, 88 ἔν 6 οσὶσίμδὶ σοδάϊης, ποα 

“πονεμπι ιοτίδ, δ. 6 οοττϑοίθα σϑδάϊῃς, ποη πιεάεωπι γμεγίς; Οοά. 8., κοῦξ ἐν, ἰ. 6.. (29 οσίφίπαὶ σοϑάϊς οὐ Α. 8689 

ΒΟΏΔΙΥ, Ρ. 82. 
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85. ον ρστορὶ ἔσῃ οὗ σοάϊοδαβπθθβ ἃ σταὶῃ οἵ ονἱ] δοϑᾶ ἤδίῃ Ὀτοῦσδῦ ἔοτ. Ὑ Ή ΘΠ ΘΆΓΤΕ 818} 
Βανα θθθῃ βουσῃ, Ἐς ἢ ἀτὸ υἱοῦ! πυμ θο τ, ποῦν στοῦ ἃ μαγνοδὶ τῦ'}}} (ΠΟῪ πη Κ6 ὕρ 

38, 8ὲ Απᾶὰ] δπδονογοὶ δηὰ βαϊιὶ, Ηον δὰ πθη δἢα]} {π656 (μΐησα Ὀ6) ἘΜ ΒΟΓΘΙΟΓΘ 810 
ΟἿΓ ν ΑΓΕ ἔθν δπὰ οὐ Απὰ [6 δηϑιογθα πη6, 8πὰ βαὶα πηίο πιὸ, ἢο ποῖ ἴποιυι Ὠηδίθη ὃ6- 
νΑὰ 16 Μοκὲ Ηἰρῃ; ἔον (ἢγ μαδία 18 ἴῃ να δσδίπδὶ τ:6 ϑρίγις [86]; ἔογ (6 Η!σμοδὲ 

8δ᾽ Ἰναδίθηβ ἴῸγ ππϑηγν.}2 Ὀιίὰ ποῖ 186 δουΐϊα οἵ [πὸ τἱσῃίθουβ δεῖς οοποογπίης {μ686 {μΐησϑ ἰη 
{πον σΠδθοΓβ, βαγίηρ, ον Ἰοῃρ 588}} 1 ἤορα {8839 Απὰ σῇ θῃ δ}Ὰ}} σοπὶθ [πὸ ἔγυϊῃ οὗ 

806 {86 παγυϑδϑῖ ἤοον οἵ οὐῦΓ το ναγα Ὁ Απὰ υπίο ἴΠ 686 (Ππίηρα 26 γθη 6] [Π6 ΔΡοΒδηροὶ ραν Δῃ- 
ΒΊΟΥ, ἈΠΠ βαϊα, ὙΠθπ πὸ πυπιῦονῦ οὗ ἔποβα ᾿ἶκα γου β}84}} αν Ὀθϑη Αἰ]δα ; ἔοῦ 6 δῖ 

817 νεοἰσινοα [86 που] ἵπ [86 Ῥαΐβῃοθ, δῃηὰ ὈΥ τηθΆβυστο Πδῖῃ Ὧδ6 τηθϑεηγοα [Π6 (ἴτπηθ5, πα ὉΥ 
ΒΟΥ Πα 6 πυπιρδογοὰ (16 {π|68; δηᾶ 6 τον ποὺ ποὺ υγΆ κοί, ἀηΠ]] [ἢ6 8514 

88 πιρᾶδατο 6 ἔμ] ]|.ὰ. ΑἼΔ1 δηϑνογοαὰ δηὰ βαϊὰ, Ο [οὐτὰ ψῆὸ Ὀοαγοδὺ σαϊα, θα πὰ 8]], 
89 4130, ἅτ ἴυ}} οὗ ἱπιρίθδῖγ. Απαὰ [ὁΓ ΟἿΌΣ βᾶκ68 ρεγβαανθηίαγο ἰῦ 8 {πα (86 Βαγνθαῦ ΠΌΟΥΒ 

οἵ {πὸ τὶ ρμίθουθ αγὸ ποῖ ἢ]]6,3 Ὀθοδυβα οὗ [86 δἴηβ οἵ [θὰ [μδὶ ἀὑσοὶ! ροὰ [Π6 ΘΑγΠ]}ι. 
40 Απὲῇ δα δηβπογοα τ6., δηὰ βεἰά, ο ἴο 4 ποιηβδῆ υἱῖτἢ ἢ] ἃ, δηὰ δδὶς οὗ 6 ἤθη βἢδ δίῃ 
41 {]|6||6ὰ μδν πἰῃθ πιο, ἰδ ΒΘ τομὴ οδη Κοϑρ ἰοῦχον 086 ὈΙγῸ πὶ ποτ, Απα 1 εκαίά, 

Νο, [,ογά, {μαὶ σαπ δθ ποῖ. ἀμπὰ ἢθ βδαϊὰ υπῖο τηο, ἴῃ Ηλάοβ ἐἰῆ6 ομδαῦονε οὗ βουΪἷ5 ΔΥΘ 
42. 'κὸ [86 ποὺ; ἴοῦ ἃ5 8 σοϊηλῃ ὑπαὶ ἰγανδαι θοῦ τη κϑῖ μδβί [0 Θϑοᾶρα [86 πϑοθβδίυ οὗ 

[86 ἰγαναιῖϊ, δο, 4160, ἀο ἴ[8θβ πιδδίθη (ο ἀθ νον ἴμοβα ὑπίησα {πδι ἔγοτα [06 Ὀθοϊπηϊησ ΜΟΥΘ 
48 οοπηπιοα ὑπο ΙΒοη. ΥΥ̓πδὶ ποὺ ἀθβιγαβὶ ἴο 866 514}} [θη Ὀ6 βίιονγη [Π|66. 
44 Απάᾶϊ] δησπογοα δηά βδίὰ, 1 ἱ μάν ἰουηὰ ἔδνον ἰῃ [ΠΥ δβἰχει, δηὰ 1 ἰζ Ὀ6 ροβεῖ 016, δὰ 
4δ 101 Ὀ6 σάρ40}6, βίον" πη α͵βο (8, τ ΠΟΙ ΒΟΥ [ΒΌγῸ 06 πιοῦθ ἴο οοιηθ [δὴ ἰδ ρϑ8564, ΟΥ ΠΟΓΘ 
4606 Ἰιδί8 ρϑβϑθὰ ονϑῦ 8 {δῃ ἰβ ἴο θοθθ. ὙΥ]ιλ0 ἰβ ραϑβθὰ 1 πον, Ὀυΐ ψηδῦ ἰ8 ἴο οομια 1 πον 
47 ποῖ. Απάὰ δ δβαϊἀ υηΐο πιο, δϑίδπα ὑροη {πὸ τίσ] δἰἀ6, δῃα 1 υν}} αχρουηὰ ἃ δἰ πη ἰτιιὰ 6 
48 υπΐο ἴθ6θ. ΑπαΪ βἰοοί, δῃὰ βδνγ, δαπὰ Ὀθ μοὶ, ἃ Ὀυγηΐησ ονθὴ ρα588θ ΌὈΥ ὈοΐογΘ πιο; δηὰ 

ῦ Βερρθπϑα, τπᾶὺ σθη [86 ἤλιιθ δὰ σοὺῦθ Ὀγ, 1 ἰοοκϑ, δῃὰ Ὀθμο, διλοῖο γοπγαϊποά. 
49 Αἴτοῦ (μἷς {8Β6γὸ ρβϑαβθα ὈΥ θδίογε τὴ ἃ οἰοιιὰ ἴμ}} οὗ νϑίογ, δῃὰ βρηῦ ἀοῃ ἃ ΠΟΥΘΥ 
δὅο νῦν νἱο]θησο, ἀπὶ ψ θη [86 ταΐϊῃ βίογπι ἢδὰ ρα8864, [ῃθγὸ γθιηβιηθὰ ἀγὸρ8 ἴῃ ἐϊ. Απὰ ΒΘ 

βαϊα πηΐο 6, ΟΟῃ ΒΟ τὶ ΓΠγ 56} : 88 [86 ταΐῃ 18 ογο (πάη ὑΠ6 ἀτορβ, δπὰ [ῃ6 ἔγο (Π8Π 
ἴπ6 5πιοῖκα, 80 ἰδ 0Π6 ΄υδηιν το ἰε ραββοά ρτϑαίου; Ὀὰϊ ἀγορβ πὶ} βδιηοΐκο 80}}} γοπλβίη. 

δῚ Απάα] ρτᾶγϑι, δπὰ βαϊὰ, 51}4}}  ᾿ἴνθ, τη ϊ ἰθὺ (μοὰ, ἀπ} {ποδο ἀδγβὺ οὐ ῆοῸ Μ1}] ᾿ἷνθ 
δῶ ἴῃ {Ππο86 ἀδγϑὺ Ηθδ δηβνθγθὰ π|θ, δηὰ βαί ἃ, Οοηῃοθγηΐης [86 βἰσἢ8 Ὑμογθοῦ μου δδκαϑὶ 
ποθ σϑη [6}} [806 ἴῃ ρατ ; Ὀὰῦ Θοπαοργπίηρ τὰν ᾿ἰΐο, 1 δὰ οὶ δοηΐ ἴο 6}} (μ66; ἔογ 1 ἀο 
ηοῖ ΚηοΥ͂. 

Οηαρ. ἡ. 1 ΒυΤ 88 οοποϑγηΐηρ ἴΠ6 βίσηϑ, Ὀ6 9], 0Ππ6 ἀδγβ 81}8}} οοπιθ, ἴῃ τὶ ἢ ἴΠΘῪ (Πδ0 
ἀν 6}} Προ ΘῈ 88}8}} Ὀ6 βεῖζϑι τ τ] στοδί ἔοο ἰδ πο β8, ὃ πὰ (Π6 ψ8Υ οὗ τγυϊὰ 8}}8}} θδ .ν]α- 

2 ἄδη, δηᾶ 186 Ἰδηα 88}4}} 06 Ὀδύτθῃ οὗ ἔα ἢ. Απὰ υην]σῃιθουβηθ88 8}}8}} Ὀ6 ἱπογοδβοα ἈΌονθ 
ὃ πᾶὺ το που {Πγ86}1 δθοϑὺ, δηὰ ἀῦονο {μδὺ πὨΐσὰ ἴπου 8886 ον ϑδγὰ οὗ. Απὰ {Π|6γθ 

8}.4}} θ6 βύγ ἔθ οὐ [16 σγχᾶγ8 οὔ ἴπὸ ἰδηκ, μι (μοὺ ποὺ εοοβί γυ]ησ," δηὰ 1 6}8}} ὈΘοοῖμθ νγ816. 
4 Βυὺ ἴξ τδ6 Μοδῖ Ηἰσἢ στδὴΐ 1Π66 ἴο ᾿ἶνθ, ἴμου βι)]}ῦ 866 δέίθν {Π|0ὸ {γα ὑγαταροῦ ὃ ὑπ8ὺ {86 
δ βὰιῃ 5}1}}}} βυάάθη!ν βιϊηθ Τουὰ ἰη τὸ πἰσηῖ, δηὰ (6 τηοοὴ τὨγῖοο ἴῃ [80 ἀδΥ ; δπὰ δἱοοὰ 

81.481} ἀτὸρ ἴγοπι νοοά; δηὰ [8 βίοπϑ 81}1Ὰ}} σῖνθ 108 νοῖθθ; δηῃ4 [ῃ6 ρβορὶθ βῃ8}} Ὀ6 ὑγου]οά, 
6 δῃηὰ ἴΠ6 δ οδησοά; δ δηἃ δ κ)4]}} γυ]8, σόοι [Βὸγ ἐπὶ ἀγοὶἱ ἀροη 6 οαγ ἢ ἰοοῖκ ποῦ ἔοσ ; 
1 δηᾶ ("8 Ὀἱγὰβ 8881} βκ {ποῖνγ ἰρῃὺ ἀνγαὺ τοσείλοῦ; δηὰ (ἢ ϑοιάοπι!5}λ 868 8114}} οδϑὺ οαΐ 

ἢ5ἢ, δηὰ ρῖὶνο ουὐ 8 νοΐςθ ἰῃ [86 πἰσβμῖ, πὶ Ἰηδὴν ἀπά ογβίοοα ἠοῖ, Ὀαὺ (Π6Υ 884}} αἱ} μθ αν 
8 πο νοΐοο ᾿Ἰῃογθοῦ. Απὰ {ποῦ 8|4}} οομθ οοηξυβίοῃ ἰῇ ἸὩΔΏΥ ρἶδοθ8, δα ἢγα 8}14}} οἔϊϑηῃ 

Ὀγοακ ουὖἱ,Ἷ 8ηἀ {πὸ νι] Ὀθα818 8}4}} σοὸ Ὀογοῃὰ {πεῖν Ὀοαη 8, ΔΒ πιθηδίγουΒ υοπιθὴ 5884] 
9 ὑὕὑτγίπο ἰοῦ ἸὩΟΠΒΙΘΓΒ; δηαὰ βδ}ῦ ψψδῦογβ 88}8}} Ὀ6 ἰουπὰ ἴῃ {16 δυγοθῦ, δπὰ 8]] ἔγί θη 4.8 818]} 
σι ἀραϊηδϑῦ Οὴ6 ΠΟΙ ΒΟΥ ; δηὰ [θη 8}}4}} γθϑδοὴ δἰ δ 1.861, δῃὰ υπαογβίβηαίησ τὶ! ΠΑΓΆΥ 

10 ἴμπῖο ἰζ8 ομδιι δῦ, πὰ 588}4}} Ὀ6 βουρξιῦ ΌΥ ϑῆγ, δηὰὶ ποῖ δ ἔουηὰ ; δηὰ ὑπτὶσίθουβηθ 88 
11 δηὰ ᾿ῃοοηυ ΠΟ ΠΟΥ͂ 8818} Ὀ6 πλυ]ἰρ 6 ἀροῦ οαγ}Β!.. Οηθ ἰαπα αἷδὸ β8..4}} δὶς μῃοίμον, δηὰ 

ΒΆΥ, ΗΔ τὶ ὐθουϑηθδα ἰδ δὺ ἀσοιὰ ὁ τίσιῦ σοῦθ (Βτουρὰ [860 Αὰ ἰδ 88}} βαύ, Νο. 
12 Απαὰ [10 888}} σοιὴβ ἴο ρΆ88 δ ἴῃ 8816 [ἰπ|6 τι τηϑὴ 1} Πορθ, Ὀαῦ ποίησ οδίδίη; (ΠΟΥ 
18 Μ1}}} ἰΙαῦον, δηὰ {οἷν ὙΔΥ8. 88}8}} ποῖ ργόβρθῦ. Τὸ 6}} (86 οὗὨ β6}} δ'σῃϑ 1 ἢδνθ ἰθᾶνθ; δηά 

1 ἰμοὰ νῖϊο γᾶν δσαίη, δπα γ6ῈΡ 7υ8ὺ 48 πον, 8δηα ἔλβί δθυθὴ ἀδγβ, μοι βῃα!ῦ ἈΘῸΡ γοῦ 
δτοδῦθν (Ὠΐησβ. 

14 Αμπάᾶ] ἄνοκο, δά δὴ Ἵχίγεπιθ βῃυογίησ σϑηῦ {ρου Β ΤΥ ὈΟΑΥ͂, δηα τὴν βρίγιῦ γ88 80 

1. (οὐά. 8. Α., πανι Εχοοίξιξ Ἀγὸ πιμίεϊ 4, Ὀὰδ ἐμθ ἰοχὲ οἵ ἔδο Ἰαεΐϑν βαδ Ὦδοιι ομβδηροὰ ἰο αὸ 4“εείξο ἀεξοερετγίς. 

3. (σά. Α. δΒυρροεῖϑ ἔμ6 δυρροδέίοσι οἱ ΗΠ κο6η 7614, ἐγιρίεαιϊ 7μαέογιμι ἀγεα (Ὀοά. 8., αγ445); οοἴκιηοῖ ἰοχὶ, ἡπρίεαπέμν 
ἡκειοτωνι ἀγεέδε. - 
81 τοδὰ ἐπδεηδι, ἃ οοῃ θοῖυτο οὗ ΟΙΚΙΊΑΥ, 701 ἐπ οέπδι οὗ ἔῃ 9 οοϊλταοι ἰθχέ. 
4 Εἰ εγὶς ἱπεοτιροεί(ἶο (Βο 8. διὰ 1.) σεσεέσίο σμαγπ ππο οἷήεε γεχηαγα γερίοδεηι, ὙΟΪΈΙΤΩΔΥ σου άϑνβ: “ η 66 υνἱνὰ κοτ- 

υὐγίπί κα ροΌθη δὺΐ ἄδϑ οχο ἀδδ [δηάθα, ϑῖσμο5 ἀϊ ἠθῖκί ὨΘστβο ἢ αἰθηθαὶ,, διὰ 1 μδνὸ Ζο)])ονοὰ ἐξ δῦονυο. ΤῸ 
διυιμοΥὶ ἐν [0 ἱνοογηροείίο (Ὁ.) ἰα ἰπϑιιθείθηῖ. ΤΏ6 ἐεχέ. χες. Ἦἣδι6 ἡπηροείίο. 

8 Τμδαπι. ἩΪ χοηΐοϊά δορί ἐμγόαίανι. ΟἿ. ἴπΠ6 Οτνίϑη ἰδ] τϑσεί 8. 
6 ἘΠ ξνγεεξμε (80 Α. διὰ πιοσὲ Μ55.) πἰμαδμηέ (εοπηπιιμαδωπίων, Β. Τ.). Κ'γε., εἰ αἴγεε οογυνπιαδεπίων ἘΚΏΪΟΡ. 

δεἰἰν «αἰεη!. ΜιΙρμῦ ηοῦ χγεθεμε ΠΟΡΟ τηθδῖ 89 ΟΝ ἀοίηξ ογάεν οὗ ἰίηκα, δὰ τοίδε 8160 ἰὸ ἔθ ὨΘΑΥΘΏΙΥ Ὀοάϊΐοεῖ 
1 Ἐρνμείωγ, 80 Ἐτὶικδοδο, ζο]]ονίος ὕδη ἀος ὙἹδ; οοϊάπιοσι ἰοχὶ, γομεἐείων, 



648 ΑΡΡΕΝΌΙΧ. 

15 ΟνΘΥΟΟΙΏΘ, {Πδὺ 1 αἰ πίε, Απᾶ [86 δηροὶ (παὶ δὰ δοπια ἴο ἰαὶκ τῖτἢ τὴ Βο] ὦ πιθ. κἰγαπσίῆο 
16 Θηθᾷ τηθ, δηἀ βού π8 Ὄροῃ ΠΥ ἔθοῦ. Απᾶ οη δ εοοοπᾶ πίσεῦ ᾿ἰὲ σάπια ἴο ρᾷββ, ἔπαὶ ῬΉα)- 

1816] 1 Ἰοδάδν οἵ [86 ρϑορὶα σᾶπηθ ὑπίο τη6, δαγίπρ, ὙΠ ΘΓ μδεὶ το Ὀδοη 2 δηὰ νὴν ἷβ [Ὦγ 
17 οουπίθδηδποθ ἤθᾶνυ ὃ Κπονοδῦ που ποῖ (Πδαὺῦ [ΕΓ86] 15. δσοιηπιΐ 6 ἀπίο {π66 ἴῃ (Π6 ἸΔη4 οὗ 
18 {μοὶγ οδρυνγῦ) Ὁρ {Βοπ, διπᾶὰ δὲ Ὀγοαᾶ, δπὰ ἔογβακα υκ ποῖ, 88 ἃ βιθρβογὰ ἰϑανϑίι 8 
19 ἤοοκ ἴῃ 1π6 βρόντον οὗ στ 6] σον. Απά ] βαϊὰ υπίο μΐπι, ΟὉ ἔτγοπι πιδ, 8ῃ4 οοτὴθ ποῖ πὶρὴ 

Τὴ6 ἴοΥ βουϑῇ ἄδυβ., δῃηα {Ππ6η 808]. μοι! οοτηθ ἴο τ. Απᾶ πὸ Ποατὰ πψῆδὶ 1 κδἱὰ, απὰ πϑηξ 
20 ἴγοτῃ 28. Απα] ἔδβίβα βδνϑῃ ἄδυβ, πιουγῃίησ πὰ πϑορίηρ, δβ. Ὀτίθὶ [86 δῆρθὶ Ἄοοτηπιδηάοα 

1ὴ6. 

ΤῊΝ ΒΕΘΟΝΡ ΨΊΒΙΟΝ. 

21 ΑΝ 8 Ε6 Ὁ Κούθἢ ἀΔΥΒ ἴζ σδπ|6 ἴ0 ρῆβα, [Π8ἰ [Π6 πουρἢ 8 οὗ ΤΟΥ͂ Ἡθασὲ ΟΡ ὙΘΤῪ ρτί νυ ουϑ 
22 ὑπίο 1η6 ϑσδίη, 8Πη4 πὶν δοὰϊΪ τοοονογοα {Π6 δρίὶ τὶ! οὗ υπήογαίαπαίηρ, δηὰ 1 Ὀοσδη ἴο (ΑΚ 
28 1} {Π6 Μοβὶ Ηϊρῆ δσβίη. δπὰ βαϊά, Ο [μογὰ σψῆὸ Ὀδαγοδὺ συΐθ. ἔσο νου ποοῦ οὗ {16 
24 ΘΆΤ[ἢ, Ἀη4 ἔγοηι 4}} [16 ἔγθϑβ [πογοοῦ, (που αδὶ οὁβόβθη οη6 νὶῃθ: δηᾷ ἴγοιῃ 8} ᾿δπᾶ5 οἵ 
2ὅ τῆ6 που] ἴου Βαβὲ σμοβθη ἐπ 66 οπ6 απ :32 δηᾶ ἔγοπι 81} 18:6 ἥοποτγβ ἐμογϑοῦ οπο 1ἰἶν; δηὰ 

ἔγοιῃ 411 [86 ἀθρίἢ8 οὗ {πΠ6 8268 (ῃοὰ δε ]]6α [μρ6 οπα σίνου; δῃε ἔγοηι 41} οἰτἰ65. θ011} [πο 
26 μαβδὲ 4] ον βίου. ἀπίο {πυβοὶ ὃς απ ἔγοπι 411 Ηγίησ (Πΐησϑ (Παῦ ἃγ6 ογοδίθα που ᾿αϑὲ 

6816 δ [π66 οἢΘ ἄονϑ ; δῃα ἔγοπι ΑΪ σαίι]6 (μα Ὁ ὅτ πηδάθ δου μαβὲ ργονϊ θὰ [866 οπθ 
27 Βῆ6ΘΡ ; δηὴ ἔγοπι 8]1] 1116 τη ΠΕ π68 οὗ ροορίθβ ἴπου Ἰνα8ὲ σοϊίθη τῆ 66 ὁΠ6 ῬΘΟΡΪ6 ; πὰ υπῖο 
28 {8ϊ58 γϑορίθ, πῆοπι (Ποῖ Ἰονοάβι, ἰμου σανοεῖ ἃ αν (Ππαῦ 18 ρργονϑά ὮῪ ΑΝ Απάὰ ποσ. Ὁ 

Ἰοτα, στ Ὦν Βαβὶ ἴποὺ ρίνθη ὉΠ ΐ8 ὁπ 6 ον ἃπίο {86 τῆϑην ὃ δηὰ [ιλϑὶ ργοραγοᾶ ὁ (86 οὁπ6 τοοῖ 
29 ἈΌΟνΘ ΟἾΠ6ΓΒ, 84 βοϑίίογθα (ἢν ΟΠ6 Δ ΠιοΠσ ΤΠ ΠΥ ὃ Απᾶ (6 Υ ψῆο αἰα σαϊηϑαν {Π ὴῊΥ Ὀγοιῃ- 
80 ἴβοβ, δηαὶ θοϊ ονθα ποῖ {πῊν σονοπδηίβ, ἢανα ἰγοάάση ἰξ ἄστη. [ἢ ἴμοὰ ἀἰά δὴ δο πο ἢ Βαῖθ 
1 Ρθορίβ. γϑὺ βῃουϊάθϑὶ [ποὺ βανα ρυπίβϑα ἴὰ τί {δ ἴπ6 οιση ΒαηΩ8. 

81 Απᾶ ἴ οδπηθ ἴο Ρᾶ88, ἤδη 1 Πα Βροόκεη [ῃ686 ψογάβ, {Π6 δῆσϑὶ {πὶ Δ σοπηθ ἴο πιθ 
82 16 ἔουηον ηἰσῃῦ νγ88 βοηῦ ὑπἴο0 τὴ. 8π| βαϊὰ υηΐο πη6., Ηθαγ τη, δηὰ 1 ν1}} ἱπβίσυσι [Πθ6; 
838 πηᾶ ρῖνο αἰζοπίΐοη [ο τη, δηὰ 1 νὶ]}} 16}} (ῃ66 πιοῦθ. Απα] βαϊά, ὅρθακ, πγ τὰ. Απά 

6 βαἱὰ υὑπίο πιθ, Τῇου ἃγὲ ἴοο ποῖ τιονοᾶ ἴῃ βρὶγῖῦ ον ον [αγδο]; ἰονϑϑὶ ποὺ ἷν ὈΘΙΤΟΡ 
84 {πη πὸ ὑπ πιδ46 ἴὑ ὃ Απᾶ 1 βαὶιὶ ἴο πίιη, Νο, 1,ογὰ, θαϊ ἴπ ρτίοῇ ανα 1 βροόκθϑη; ον Ὠ 

τοηΒ Ὀϑΐη Τη6 ΘΥ̓́ΘΥῪ ΠΟΌΓ, τ ἘΝ1]6 1 βθοῖκς ἴο σοπιργο θη [16 τᾶν οὗ (πΠ6 Μοβὶ Ηϊσῖ, δηῃὰ ἴὸ 
85 Βρϑτγοὶ ουἱΐ ἃ ρατγί ὅ οἵ 1115 ἡυσάσπιοπί. Απα ἢδ βαϊὰ ὑηΐο πη, Του δδηδῦ ποὺ. Απηὰ 1 εαϊή, 

ὙΥΒαγοΐογα, ἤἔδαν Ὑδογοιηῖο ᾿γ88 ἴ θογῃ {Π6η 2 οὐ ψἘΥ Ὀδοδη6 ποῦ ἸΩΥ̓ ΤΟΥ ΠΟ ΓἾ8. πόοπῃ Ὁ 
ΤΩΥ στάνο, [Πδὲ 1 πιὶστιι ποὺ αν βθοῃ [Π6 ἰγανυαὶ! οἵ Φδςοοῦ, δπαὰ {Π0 τυραγίβοιηθ ἴοὶ] οὔ 1}|6 

86 τροθ οὗ 18γ86]} Απὰ ἢδ βαϊα υπίο πη, ΝΠ οΓ ἴοῦ πιὸ {π6 {Πίησβ ἰπδὺ δγθ ποῖ γοῦ δοῦηθ, πᾶ 
δῖον ἰοσοίμον ἴον τὴ6 {π6 ἀγορβ [δῦ ἅγ6 βοδεςθγθα ὩὈγοδα, 8ηα πηδῖκο ἴοσ πιθ (86 τὶ ποτοά 

871 ἤονογβ ρσγθοθῃ ἃσδίη, δηἃ ορθη ἔοῦ πι|ὸ {π6 οἰναπηῦογα [δῦ ἅγὸ οἰοβοά, δῃηὰ Ὀγίησ ἔογ!ἢ ῸΓ 
ἴὴη6 {16 τ ῖη 8 [Πδὺ γα βῃαῦ ἃρ ἴῃ {πσπι; ΟΥἩ ΠΟΥ πιὸ [Π6 μἰοίαγα οὗ ἃ νοἷςθ: δῃὰ (Β6ῃ 1 π|]} 

88 βιον ἴο [π66 {86 ἰΒίησ {πΠᾶὶ ποὺ αβκοϑὶ ἴο πο. Απά [ καϊά, Ο [μογὰ σῆο Ὀθαγοϑῦ ΤῸ]6, 
89 ΨἼΟ οδῃ Κπον {Π|8, Ὀὰῦ Ὠ6 {πᾶῦ ὨΔῚἢ ποῦ ἷξε ἀστοὶ! τσ τ ῖ τ ποθὴ ἢ Βα 1 8πὶ υηνυΐβο; ΠΟΤ 
40 οοὐἹὰ 1 (Πππη βρθαῖς οὗ [π686 (Πΐπησβ ψῃθγοοῦ ἴμοιϊ δακοϑῦ πὸ ἢ Απὰ 6 8814 πηἴο τη6, ΑΞ (Ποὰ 

οδηϑὺ Ὧο ποηθ οὗ {π686 (Βΐησθ ὑμαὶ 1 να βροίϑη οἵ, δοὸ σαπβὲ (δου ποῦ ἢπά ουΐ τὴν Ἰπὴσ- 
τηθηϊ, ΟΥ̓ ἴΠ6 Θά οὗ (6 ἰονθο 5 {Ππηπλῖ 1 ἢᾶνθ ργοπιηϊβοᾶ ἅπίο ΠΥ ΡΘΟρ]θ. Αηά] δαϊά, ὑὰι δὈ6- 
Ποϊά, Ο ],οτὰ, ἴπου ἀγῦ ηἰσῃ υπΐο ἴῃθ6πὶ τῆ δὺ ᾿να {}} 1πὴ6 δηὰ, δηὰ δῦ 808}} (ποὺ ἀο {Πδὶ 

42 αν ὕδθῃ Ὀθίουθ πιθ, ΟΥ̓́ΥΥΘ, ΟΥἹ ΠΟῪ {Ππδὺ 8114}} Ὀ6 ἴθ υδὴ Απὰ δΒὸ 88] ἃ υπίο πι6,1 νῖ}] 
᾿Π ΚΘ η τὴν ἡυαρστηθηῦ ὑπίο 8 οὕότῃ: [Π6 ᾿αβὺ δοπιοὶ ποῦ ἴοο ἰδῖ6, ἃ8 {Π6 ἤγβῃ οᾶπιθ ποί ἴοο 

48 δαυγ. Απὰ 1 δηϑπογθα δηὰ βαὶϊ, Οουϊάδϑι (μοι ποῦ 6 ππακα ν δῦ ἢ88 Βαρρμοποά, δηὰ ἰδ 
ὨΟΥ͂,, 8π4 [Πὖ 584}} Ὀ6 ἰπ 16 ἔυΐυγο, αὖ οπσο; ὉΠ 80 ἴῃου τη ἴοϑὲ βου (ὨῪ Ἰυδρταθηΐς ἴ86 

44 βοοποῦ δ Απὰ δ6 δηβνθγθα πιο, δπὰ βαϊά, Τὴο ογθαίαγθ οδηποῖ μδβίθη Ὀθγοπαὰ {6 Οτολ- 
45 τοῦ; ποῖ οουὰ [πΠ6 τοῦ] ΠοΙα {6 πὶ δ ὁποὺ {Ππδὺ 8Γ6 ογθαϊθα πουοΐη, Αμπᾶ 1 8], 4.5 που 

88. καὶ ἃ ὑπῖο ΤΠ ῊΥ βογνδηῦ, {π8ὺ ἔπου ο4}16 80 (Ππ6 σγοδιίοη τδὴθ Ὀγ [66 δὲ οπεθ ἰηῖο δ6- 
46 ἴησ, 8π4 [Π6 ογθαίίοῃ Ὀογο ἰζ, 80 1Ὁ τσ ποὺ 4150 ὈΘΆΓ ἕαΐατα [Ὠΐηρ ΒΤ δῦ ὁποθ. Απᾷ ἢ κβδἱά 

ἀπο π16, Αϑὶ)ς [η6 τνοπιῦ οὗ ἃ ψοπηδη), δῃα βδῪ τπηΐο ἰϊ, ΠΕ του Ὀγίησοβῦ ζογῖ ἴδῃ ὃ ΘΒ] το, 

4 μὰ 

1. 80 Α. διὰ οἴδοιβ. Οἵ. [6 Οτίϑηίδὶ τουδί οῃ δ. 
3 Ρούεαγι ἴ6 τοϊαϊποὰ ὈΥ Ἐτὶ ἴσκοῃα, θὰ τέ Ὀ6 ἃ τηἰδίαῖκο. ΤῊΘ οΥἱϑηΐὶδὶ ΤΟΣΑΙΟῺΒ ὮΒΥΘ γεζίομεη ΟΣ εαπιριπι. Ὑοὶκ- 

τὴδτ, Οφἶάε. Ἡϊκοηζοϊὰ, χωρίον, δπὰ Ρ᾿. 1286, επσωηι. 
8 Νοπιϊπαεῖῖ, Ὅοτα ἸΙΚΘΙΥ, ἐκάλεσας, ἰ. 6.. υοεσαδεῖ, ἴῃ ἐπο οτὐσίηδὶ, ἐἤδη ὠνάμασας. ΟἿ. ΥΟΙΪΚταδτ, Ὁ. 23. 
4 Ῥελοπεδίαϑεὶ ἰΒ Δαορίοα ὈΥ ὙΟΙΚΙοΑΣ, ἢ ΠΒΣΤΩΘῺΥ τ ὑπο Οτἰϑηΐδὶ νοσϑίουβ. ΕἸἸἴσβορο κοϊδίῃβ ργαραγαΞῖὶ οἵ ἴδ 

ἐεχί. νέες. 

δ Ρατίετι. Ἀοοογάϊηᾳ ἰο ΨΟΙΚπῖαν, τὰ τάγμα ῬΤΟΌΔΟΪΥ δἰοοᾶ ἴπ ἐμ οτὔἰείῃδὶ, πϑ ἢ 6160 τας τοδδα “ ρασέ,᾽ Ὀὰξ 
βου] μοῖθ ἤᾶῦο Ὀθθὴ σου οτοὰ, τὶ δ 86 ἘΓΏΪΟΡ., ὉΥ ογαίπεηι. 

5 Εἵπεπι εαγιἐαἰΐ (6, ςοττοοϊίοι οὗ ἵδη ἀθν Υ115, δη ὰ δβἀορίοα ΌὈΥ Ἐτὶ χθο }}6); δοσάτηοι ἰδχὶ, ἐπ πὸ (8. Τ΄, βπενα) ἐλασί- 
ἑαϊεγη. Σ 

᾿, ΤΆΟΙ σϑοῦοῦ ὙΠῸ ΜΟΙ Κτηλσ. ΤΠ6 οτἰ χῖμδὶ σσθαῖο ττἦα ἐτηπιοάΐαίο. ὁ ἔΐο βοχίρίυτοα ἰοϊὰ εἷπι. ῬουΙὰ ἰὰὲ "6 
ἸΔΊΟΥ ἰο ὈΘΔΥ Δῃ ἰπητηοράἑπκίο τονοϊδίΐοῃ οὗ ἔμο ἔα χο ἢ 

δ Ῥέεεπι. 80 Ὑοϊκτοδς, ΗΠ σου οϊά, διὰ Ἐτιυθολο (οἷ. Οτΐθμὶαὶ τοσζαίομϑ) ; οοσωσηοῦ ἴοχέ, δέ δὲ. 
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41 ὙἘὮῪ οὔθ δἴϊου δποῖμον Ὁ Βοααθδὲ ἰδ {πογϑίοτγ ἴὸ υίπης ἔον ἢ ἴθ δῇ οὔσθ. ἀπά] βαϊὰ, [ἰ 
48 οδηποὶ ἱπάοοά, δι ἴῃ ἰἴ8 {1π|δ6.. Απᾶ δα βαϊὰ υπίο πιο, Απᾶ 1 πανὸ ρίνθη 4 οι ἰο (86 
49 δαγ ον [Πο86 [Παϊ Ατὸ δοσπ ἴῃ ἴῦ ἰπ {πον ἰπη|68. ΕΌΥ 88 ἃ γοιπσ Πα Ὀγίηρσθι ποὺ ἔοσί, 

ΠΟΥ ΠΟῪ {πδΐ ἃτὸ ασθὰ ΔῺΥ ἸΟΠΘΘΓ, 0 πᾶν 1 αἰβροβϑῆ [ἢ6 ννου]ὰ ψ οι 1 ογθδίθα. 
δὺ ΑΠπάϊΙ δεκοά, πὰ βαϊ, βϑοίην ἴποιυ μδεῦ ἢν ορθηθα ἴο πιὸ (86 ψΑΥ, 1 ν|ὶ}} δρθαῖκ Ὀοθἔουθ 

Πρ: Ουγ ποθεν, οὗ σπομ ἴμοὰ ᾿ιαϑβὺ το] τ, 181 886 γουης ὃ ΟΥ ἀγανθι 8.16 Δίγοδαγυ ηἰσὰ 
δῚ ππῖο δ8σὸ ἢ Ηδῤφ δηβνθγοα π|α, 8ηἀ βαϊά, Αβκ ἃ ποιδῃ [πδὺ ὈρΆγ οί σμ] άτοη, δηὰ βἢ6 884} 
δῶ (611 [ῃὩ66. ϑ4. υπῖο μοῦ, ΤΥ Βογϑίογθ ἀγὸ ποῦ {ΠῸῪ σμοιῃ ἴἰοῖ αϑὺ ἢοῦν Ὀγουρβῦ ἔοτἢ ᾿|ΚΘ 
58 ἴΠ6 Θαγ οΓ οηθ8, Ὀαΐ 1688 οὗ βἰδίῃγο ὃ Απηᾶ 8}16 α]8ὸ ψ1}} (6}} {{π66, ΤΟΥ τμδὺ δγὸ Ὀόγὴ 'π (6 

βίγσθπσιἢ οὗ γουτἢ ἅγὸ οὗ οὔθ ἰκἰ ηά, δηὰ ἴΠ6Ὺ ὑπδῦ ὅτ Ὀογη ἴῃ [6 υἰπι|6 οὗ ᾶσθ, ἤθη {16 
δ4 ντοτη ἔδ]οῖ, οἵ δθοῦμασ. Οὐηβίάθν ποὺ ΓΒογοίογο 4130, ὑπδὺῦ γ ἃγθ 688 οὗ βίδίυγο (ἤδη 
δδ ἴποβ6 ἐπαὶ ψογο Ὀοίογο γοῦ; δπὰ (86 γῪ ὑπδὺ οοπιὸ δέου γοι 1688 (Π 8} γ6, 88 συγ γοϑ ἴἢδὶ 
δ6 ποῦν Ὀδσίη ἴο ὃθ6 οἷά, δηὰ πᾶν ρββεοὰ Ὀθγοηᾷ πὸ βίγσαπυιί οὗ γοαιῃ. Αηα 1 βαϊά, Ιογτὰ, 1 

ὈΘΒΘΘΟΒ {ἰι66, ἰδ 1 μᾶγθ ἔουηᾶ ἔδνονῦ ἴῃ ΤὮΥ εἰσῃῦ, διγθνν {πὴ ὴῚὦᾧ δογνδηῦ ὈὉγ τ Βοπὶ ἴμοι νἱδ᾽ [δὶ 
ΤΥ εἐγϑδἴυγο. 

ΟΗΑΡ. 1.1 Αμὰ ἢδ βδϊὰ ὑπο τη, ἴῃ {πῸ Ὀορὶπηΐησ οὗ {π6 εἶτο]6 οὗ (86 φαγί, δηα Ὀοίογο 
2 [186 6πηὰ8 οἵ 186 πογ]ὰ βἰοοά, δηἀ Ὀοΐογο πὸ δ88θη} 0] 6 ἃ τῖπα 5 δον, δηα Ὀοίογο [Π6 νοΐοο 

οὗ Ὁυυηδογίησδ γοϑουπάρα, δηα Ὀοίοτο [86 ρ᾽ ἴον οὗ ᾿Ισῃϊηΐησ βιιοηθ, δηὰ Ὀοέογο {Π6 ἔουηάδ- 
8 ἰἸοη8 οὗ ραγϑδάΐϊβϑα ψ γα ἰδ, δῃὰ Ὀθέογο (π6 ἔδὶν ἤοτθτα γογὸ δθθη, δηα Ὀθέογο {1:6 τῃόνδῦ ]θ 

ἔογεοθβ ψογα θϑίβ Ὁ 864, Δα Ὀοΐοτα ἴ[ῃ6 ἰῃπυπιογα θα μοβὶβ οὗ δῆσε]β οτο σαϊμογθὰ ἴο- 
4 ρσοίμον, δπᾶ Ροίογο ἴΠπὸ Ποῖσῃι8 οὗ {16 δἱἷγ γα [6 ἀρ, δπὰ Ὀεΐοτθ {Π6 πηθαβυγοϑ οἵ {116 
δ Ἐν βῆ τηὶ ψ6 το πδηχρᾶ, δΔηᾶ Ὀδίοσο [116 [οοὐδῖοο! οἵ δίοη ψ88 Ὀυΐϊ,2 δηὰ Ὀθἔογο (Π6 ργδϑϑηῖ 

γΟΔΥΒ σ6ΓΘ Βουρἢῦ οὐ, πα Ὀοίογο {Π6 ἱηνοηθίοηϑ οὗ ἤθη [μδῦ ΠΟῪ βίη ΝΘ ΓΘ δβίγδησεα, δηὰ 
6 τὰδυ σογὸ βθα]θα 1ῃδὺ πᾶν ΕΠ ΠΕΓΡΙ ἔαὶ ἢ ἃ8 ἃ ἰγθαβυτγο  (Β6η ἀϊὰ 1 σοηβι δ ν [Π686 (πΐησϑ, 

δηὰ {ΠῚῸΥ ᾿ΟΤΘ 846 ΤΠγοΠ σὰ τὴ δίοηθ, δη ἃ ὑπγουρ ΠΟῺΘ ΟἴΠΘΓ, 88 ὈΥ τι6 4180 {Π6Ὺ 58}}}}] 
Ὅδ οηάεα, δηὰ ΌὈΥ ὨοΠ6 οΟἴθῦ. 

7 ΑὨΔΙ δηβπογοα δη 8814, Υ Βαδΐ 8}4}} Ὀ6 {Π6 βοραγαίίοη οὗ (Π6 {ἰπ|68 ἢ οὐ ψὮΘη 58}4}} Ὀ6 
8 {6 δηὰ οὗ 86 ἢγβῖ, δηὰ πὲ δορί πηΐησ οὗἨ μδὺ πο} ΟΠ Ὁ Απὰ ΒΘ βδϊα ὑηἴο πια, 

Βτοῖη ΑὈτγδῆδι υηἴὸ ΑὈΥΔΒΆΠΙ᾽ 8 βοϑι : βίηοα δοοὸῦ δηὰ Εβαὰ ΓΘ ὈΟΓῚ ἔγοπι Ὠΐηι; ἴον 
9 Δ.00᾽8 μαηὰ μο]ὰ ἔτοπὶ ὑπῸ ἤγβι [6 θοὶ οὗ ἔβαυ.5 ΕῸν ἔβϑϑυ 18 (λ6 δηὰ οὗ {π8. σου], 8η4 

10 Φαςοῦ ἰβ ὑπη6 Ὀορσίπηίηρ οὗ [δὶ τ ο ἢ ζο] οι. ὉΤΠ6 μδηα οὗ ἃ τηϑῃ ὁ 18 Ὀοῦν ἰχὶ 1.166] δὰ 
Ὠδηᾷᾶ ; ἔπι ΠΟΥ, πράξας, αιδὶς ἴοι ποῖ. 

11: Απαᾶ1 δυδνογθα δπὰ βαϊὰ, Ο [μογὰ στὸ Ὀθαγοϑὺ συΐθ, 1 1 μανο ἔουπα ἔνου ἴῃ {ΠῚ } βἰρλ, 
121 Ὀδβθϑοῖ ([Π66, βδον (ΠΥ βογνδηῦ ἴἢ6 ὁπὰ οὗ ἴῃγ ἰοίκθηβ, νι ογθοῦ τΠοὰ βιονθαβε 6 ρᾶγῖ 
18 [ὴ6 ρῥγϑοθαάϊηρς ηἷσῦ, Απᾶ 6 δηϑνογοα δηά βαϊὰ ὑηἴοὸ πιθ, ϑίδπα ἂρ ἀροῦ ἴῃ γ ἔθϑὶ, δηὰ 
14 ἴθι 888}Ὁ Πθδγ 8 τὶν βουηήίησ νοΐοσθ.Ό Απα ἰΐ 8)4}} Ὀ6 88 1ἢ τὉΠ6 ρ'δοθ ἄροὴ ψὩΐοἢ τἰοι 
1δ βιδηάοϑὶ ψ6ΓῈ ΤΌΔΕ τηονοὰ. δ ὙΠΟΥΘΌΥ πΏΘη ἰΐ βρθακοί Ὀ6 ἠοῖ δἰγδαίά, ἴοσ [6 σογὰ ἴα 
16 οὗ {μ6 οῃά ; δῃὰ (Π|Ὲ ἐουπάδιίίοη οὗ [πὸ δαγῖ μιὶ}} υπάογβίδηα, Ὀθοδῦβα [6 βρϑϑοὶ 18 ὁοη- 

οογηίηρ ἰῦ ; ἰδ τρϑιὈ [ἢ δηὰ 18 τηονϑα, ἔον ἰῦ Κπονθῖ [μαὺ 108 δα δὰ οἴδημα πηαϑὺ σομηθ.9 
17 Απὰ ἱἰὺ ΒΑρρδῃϑά, τμπδὺ ὙΠ θη 1 Βοαγὰ 101 βίοοά Ὁρ ὕροῦ τον θοῖ, δηὰ Ὠρανυκοηθά. Απὰ Ὀδ]ιο]ὰ 
18 ἃ νοῖΐσϑ {πδὺ βρᾶκα, δηὰ ἴΠ6 δουπὰ οὗ ἰΐ νγχἃ8 1 (86 δου πὰ οὗ Ἰῆϑην νϑῖοσϑ. Απά ἰθὺ 844, 

ΒοΒο]ά ἴδ ἀδγ8 οο!θ. Αμὰ ἱἰΐ 8}}4}} Θοιηθ ἴο ρ888, (μδὶ ψβθὴ 1 θορίη τὸ ἄγαν ηἰ χη, { νν1}} νἱδὶῦ 
19 ἴδοι τμδὺ ἀχὸ }] ρου (Π6 θα ; δπὰ σῆθη 1 818} θοσίη ἴο πιᾶκὸ ᾿παυϊδἐτίοη οὗ {Π6πὶ, 18 

δανο Βυγί πη͵αϑιὶνγ ἢ} 0μοἷν ἀν σῃ Θουβη 688, δηα τνθη [86 Βυμι αι οη οὗ βίοη 88.4}} ἢδνθ 
20 Ὀδοη ἔυ16]16ὰ, ἀπὰ πθ ἰὸ νον], (Παὺ Μ}}} Ὀοσίη ἴο νϑηΐϑῃ αὐσᾶγ, 8.}8}} Ὀ6 βδθδ]θὰα, 1 νυ }} 

8οΥ [π686 ΟΚ6Π5 : [86 ὈΟΟΚΒ 588}} Ὀ6 οροηθὰ Ὀθέοσθ ἴθ ἐγπιδυθηῦ, δηἀ ΤΠ6Υ 88}8}] 866 
21 411 τοσείμοῦ ; δπὰ (86 οἰ] ἀγθη οὗ 8 γᾶν οἱ 8}.4}} βρϑαὶς υῦτ 06 ὲν νοΐςθβ ; δῇ ψοπηθη τὶ 

ΟὨΣ]α 8}}4}} Ὀτίης ἔογίἢ απυἰπιοὶγ ΟΠ] άγθη οὗ [Ὦγ6 6 δηὰ ἔουν τροηίδ8 ο]ά, δηα τΠ 6} 58}}8}} Ἰΐνϑ, 
22 ἀπα 6 τγαϊβοὰ ὉρΡ; δῃὰ βυι ἀθηγν 814}} {816 βδοσῃ ρΐδουϑ αρβθαν ὑηδονπ, δηὰ (μὲ ἔμ} βίογθ- 
38 Ποιλ868 888}} βυλἀδηΐγ Ὀ6 ἔουπά ΘΙΠΡΙΥ ; δηὰ 8 ἵγυαπιροαῦ 884}} σῖνθ ἃ βουηά, πῆ ον ἤθη ἢΘ 
24 ΘΆΓΘΙΠ, ΘΥΘΓῪ πηδὴ 888}} βι θην 6 δἴγαιά. Απὰ δΐ 8114}} δοῦλα ἴο ρ488 δὶ (πδὺ {ἰπ|6, ἐπδῦ 

{γτῖθ 8 58}4}} ἢσὶῦ ομ6 δσαϊηϑὺ δποῖμον [16 Θηθπίθβ, διὰ (μ6 δαγιδι 804} βία πα ἴῃ ἔθασ τ} 0} 
ἴμοβο ὑἱπδῦ ἱπηδοϊς ἰδ; ἀηα [ἢ8 Βρτγίηρδβ οὗ [π6 ἔουῃη δίῃ 5}.8}} βίαπα 8:}}}, ὑπ8ῦ ἴον [Ὦτθθ ἤου 8 

2δ ΤΠΘΥ ὨΙΔΥῪ ποὺ γα. Απὰ ἰζ 88}}8}} δοιῃθ ἴο ρΡ888, [μᾶὶ ΘΥΘΤῪ ΟὯΘ ΨῈΟ Γϑιμαὶ πο ί]ι ἰγοηὶ 41} {Π 686 
ἴηαῦῷ 1 αν ἰοἰὰ {866 οὗ 581184}} δδοῖρθ, δπὰ δ66 τὴ} βαϊναίοη, δῃὰ [26 θὰ οὗ πιγ 3 που]ὰ. 

Σ Νισι 88 ἃ ειιςποδίίοι οὗ νΟΙκτοδς (δΔἀορίοα ὮΥ ᾿ τὶ ὑχ8686), ἴοΣ παπὶ οὗ [πο Μ{53. 
3 Το ἐεχί. γε. δ886 ἀείμαγεπὲ οαγπὶηΐ ἐπ δίοθ. Υον ἴ8ο ϑοοοῃηὰ νοσζὰ, 8. Α. φίνο εαπιώξεηι (ἴος δοα εξ), αινὰ ἐλ 

Ὅσαι πογὰ ἰδ ἀουι 1688 6, οοστυρείου 1ογ, ἥηπιαγεί οὐ σα βοαγείωγ. 860 ΒΘΙΔΦΙΥ, ἢ. 26, ποὶο. 
8. Ὑ 2011ὃὁνν ΗΠροηΖο]ὰ : 4ὁ Αὐγαλανι ημς αὐ Αὐταλαπι (δ. ἃ. Οἱ, ἴλο ατοοκ οὗ Ηἰ κου 76]Δ, ν. δὅ). Ομοπέανε παὲμξ εε 

αὐ ἐο “Ψαοοῦ εἰ ἔεατ, τπαπμδ ἐπΐηι “αςοὺ ἱεπεδαὶ αὐ ἱπέίεϊο οαἰεαποόινι Ἐεαμ. 

4 Τηδι ᾿6, ἴδιο φουεγηνιοπ οὗ δ Ἰηδῃη, ΔΡΡΑΙΘΏΣΥ. Ηἰ κου οϊὰ νουϊὰ ψτῖῖο Ῥεσηιῦγα ἴον τππαπι. ᾿ 
δ᾽ δίομε εογιπιοίίομε σοῖο σεδί 7 ἰοομα. Ἴδπδ δοοοῃὰ νοσὰ ἯἯὯἋΘ 8 ὨΔΡΡΥ οομ θοΐαχο οὗ γδη δὲ 718. ΤΏΘ Θοζμθιος 

[οχί 56 οὐγεγποίίο πες. 8.60 ΒΘΗΒΙΥ͂, ". Ζ7, ποίο. 
6, Αγο σϑμἀοσοὰ ἔγοοὶυ. ὙΠ [δἰΐῃ ἰδ, δεἰἐ ἐκίπι σμοπίαγι ἔναντι ἐογωπι ορογίεὶ οοπιπιμίαγί. 
Τ᾿ Το οτγί αίῃδὶ τϑδάϊης ὀθϑλθ [0 ἤδΥθ ὈΘΘῺ Μὲ ποδ ἀπε ταν (8... μὲ πον ἀεοισγμπ) διὰ ποῖ 84 ἐσσί. τες.) σὲ ΠΟ ἀδομν. 

γε. 

8 Τεχι. τες, ζδΊθοῖγ, υεείγὶ. 



680 ΑΡ̓ῬΕΝΌΙΧ. 

26 Απά 186 πιρῃ {μαῖ ἴανθ Ὀθθη ἴδκοὴ ὉΡ 8})4}} βδα ἰΐ, ῆο ἴᾶυα ποὺ ἰλδίοα ἤθδί ἢ ἔγοπι {μοὶ 
ὈϊΓΒ; δηαὰ ([ῃ6 Βαασί οὗ [ποβὸ τ ῆὸ ἱημδθῖ (Π6 Θαγἢ 6}}8}} θ6 ομδησοά, 8δη4 ἰυγηθα ἰο δη- 

21, 28 οἴδιοῦ ἔθοϊϊησ. ἘῸΓ δν]] βῇδ}} Ὀ6 Ὀ]οι(64 ουἱ, δηά ἀδοοὶδ 5.41} Ὀ6 φῃοπομιθα ; Ὀαὶ ἔαδϊαι 
ΔΏ.411] Πουτίβἢ, δηα οογτιρίϊοη ΔΉ 4}} θ6 ονϑγοοιηθ, δῃά τ86 ἰγ ἢ, πίοι αν Ὀθοη 80 ἰοηρ 
σπου ἔγυΐί, 5.41} Ὀ6 πηδηϊοείθα. 

29 Απά [ῦ σβιη6 ἴο ρ888 ἴμδῇὴ γῆδη ἰ1 {4|Κοὰ νῖ(ἢ τοο, Ὀεϊιοϊά, 6 Ρδο 6 ὕροὰ ψϊοἢ 1 δἰοοὰ 
80 νῶβ βοῃθνδὺ τπηουθα.3 Απᾶὰ ἴι6ὸ βδαϊὰ υὑπῖο τωθ, 1 832:ὶ σοῖὴθ ἴω βδοιν ἴ2Ὡ6 6 ἴΠ686 τΕΐησβ. 
81 Απὰ σ᾿ {86 ορρογίυπ! τ οὗ (Π6 οοπιΐπσ πίρμὺ ὃ 16 τποὺ Ὑεὴ]ῦ ὈΓΥ γοῦ πιογθ, δηα ἔβεϊὶ βϑύθῃ 
82 ἀλγ8 ἀραίη, 1 ψ}} [6}1 [Ὡθ8 ργϑδίοῦ (πησα. ΑἸΓΟΔαΥ Ἰοπσ βίπο ὑΠΥ νοΐοθ γοδοβοα μὰ δ 

οἵ (ὴ6 Μοκδὶ Ηἰρ ; 4 ἴον 16 ΜίρΉΥ Ἰνδιἢ δοθη (Ὺ τἱρῃίθουβ ἀραἰηρ, 6 ΒΑΓ} ἴδ καῖ ποθ 
88 4150 οὗ Ὧν σμδβείυ, τὶς} τοὺ διαβῦ 84 ουοσ βἷποθ {ΒΥ γου!ἢ ; δηὰ {μογοίοτα βδῖ Β6 

βθηῦ πὶ ἴο δον 1ἢ66 4}} (Π6κ6 τηϊπηρ8, δπὰ ἴο ΒΥ ὑπίο ἴΠ66, ΒΕ οὗ ροοά οοπιίογῖ, ἃπα ἔθαν 
84 ποὺ; δηᾶὰ δεαβίθῃ ποῦ, τὶ {16 (π)68 ἰπδὺ 476 ραδβί, ἴο ἐκ ταί ἰΐηρβ, [δὲ (μου τηᾶγοδι 

ποῖ δαδίθῃ ὅ ἔτομλ {86 ἰδοῦ {ἱπ|68. 

ΤῊΣ ΤΉΙΕΡ ΥἹΙΘΙΟΝ. 

8 ΑΝ ἰΐ σϑῃη6 ἴο Ρ485 αἴϊον (Πἶ8, (πα΄ 1 πορί δσαῖὶπ, δηὰ ἔδδίθα βουθὴ ἄδγβ ἴῃ ᾿ἰϊκ6 ἸΠΔΠΏΘΤ, 
86 {π80 Τ παῖσὶῦ {016}1 0π6 [Ὦγθθ σθοῖα οὗ πῃ ϊοῖ Πα το] 8 Θ6. Απὰ ᾿ΐ οδπι6 ἴο ρΡ888, ἰῃδί ἴῃ 186 
οἰ πἰρμδ ΤΥ πραγ νγ88 (του Ὁ] ἃ ὙΠ} πιὸ αρδίη, δα 1 θοσϑη ἴο δρθᾶκ Ὀοίογο ἴπ Μοκὶ 

81, 88 Ηϊσι. ΕῸΓ ΤῺ δρίνϑ νᾶϑ ὑτολυν Κιπα]θά, δηὰ πλῪ βου νγὰ8δ ἰπ αἰοῖτθθβ. Απὰ 1 βαϊά, 
Ο ρον, του βρακϑδβῦ ἰπ {π6 Ὀδρίηπίηρ οὗ 186 ογθϑίίοη, οὐ [86 ἤγβι ἀΔΥ, βαγίωσ, [κοὐ φᾶν 

99 δὴ ϑαγτῃ Ὀ6; δηα (ἢ ψογὰ οοπιρίοἰοὰ {π6 τγουκ. Απά {θη ψ88 ἴπ6 ϑρίγιὶ Ὀγοοάΐπρ, δηά 
ἀδγκηθδα Ἀπα δι [θη 6 ΘΓ ΟἹ ΘΥΘΓῪ βἰἀ6  ἴΠ6 βουπα οὗ ᾿η8η᾽8 νοΐδϑ ῃδὰ ποῖ γϑὶ οοπια ἔγοια 

40 {Π66. ΤΏΘη οομμπιδπάοαϑῦ (Ποὺ ἃ ΟἸΘΑΓ ΠΧ ὮὉ ἴο σοπλ6 ἔογί ἔγοπι [γ ὑγθϑϑατγθα, [μδὺ (ΠΥ ποτὶς 
41 τηΐρῦ ρρθᾶγ. Απά ὕροὴ (δ6 βοοοπὰ ἀδὺ ἴοι τηδάθϑὺ ἔυτλῦθοῦ [16 δρί τὶς οἵ 1.0 ἤτιηδ- 

ΘΓ, δηα οομππδηάεοάδι ἰδ ἴο ραγὺ δϑυπθῦ Δη4 ἴο τηᾶκο ἃ αἰνἱβίοη θεοί νϊχῦ ([Π6 νδίουβ, 
42 τ[ἢϑὺ [Π|ὸ Οὴ6 ρϑγῦ πιϊρσῃῦ ρῸ ὕρ. δπὰ [86 οἴου γοπιδῖη απο. Απάᾶ προ ἴΠ6 (Ὠϊτὰ ἀαΥ͂ 

που ἀϊάδβὲ οοπιπιαπα ἐμδῖ (Π6 ναΐοτβ βμῃουϊὰ Ὀ6 βαϊδογοὰ ἴῃ (δ βϑυθῆιῃ ρϑτγὶ οὗ [Π6 ὁασίὶ ; 
Ὀυι 5ἷχ ρατῖα ἢδϑὺ ἴῃοὺ ἀγα ἀρ. ἀπὰ ἱκορῖ, ἴο [86 ᾿πύθηὶ ὑμδὲ δοιῖθ οὗ [8686 Ὀοΐης ρμῥἱδηιοὰ 

48 Ὀγ Οοάὐ, δ κηὰ {Π|6 4, τσ ὶ Βαγνο {1166. βου 8.9 ΒΟΟῚ 88 (Πγ πογὰ τψϑηῦ ἔογί τἴ[86 ποῦκ πνδ5. 
44 Ἐν ἱπηιθ ϊαοὶν ἴθ γα οαπιο [οσ ἃ ρτοδῦ Ἀθυπάδποο οὗ ἰγαϊῦ, αηὰ αἀἴνουβ ρ]θάϑυγοβ ἴοῦ (ἢ6 

ἰδία, δὰ ἤονοτγβ οὗ ἰπ πη! [8.0]6 οοἰογίησ, πὰ πα ἰβοονογδὶθ Ἷ ΟὐοΥΒ; δηα [8 88 ἀοηθ [86 
4δ ἰῃϊτὰ ἀαγ. Βιυῦ ὑροὴ ἴπ6 ἔουτι ἢ ἀδὺ ὕμοὰ οοταπηδηάοαεδι ὑπαὺ {ππ6 βαῃ 5.ου]ὰ 5}}1π6, 16 
40 πιοοῃ σίνθ δ6Σ ἰἰρῃϊ, (6 8.83.8 διιουϊὰ ὯΘ ἴῃ οὔ ον ; δηα ρσεανοδβὶ ἰπθπὶ ὑπο ὶν οἰαγσο ἴὸ 40 
41 βουνὶοθ υπΐο τη8ῃ, (δὶ 88 ἴο Ὀ6 ἔογιηθα. Βιιῦ ὕροη ἴδ δέ[ἢ ἀδγ ἴδοι σοι δηἀοαϑὶ [86 

ΒΟΥΘΠΓΝ ραγῖ, ΏΟΓΘ [Π6 ψγαῖοσβ ΤΌ γ ραίῃοτοα, (0 Ὀτίηρ ἔογ ᾿ἰνίηρς ογοδίυγοδ, Ὀουὰ ον 9 
48 δηὰ ἤβῃθβ; δῃὰ 80 ἴΠ6 ἀυτη πὰ 800}}685 ταῦθ Ὀγουσῃῦ ἔοτ ἢ ̓ἰνίησ ΓὨησΒ 88 Ὁ νγἃ8 Θοπι- 
49 τηϑδηδορά, ἰπδῦ [π6 πδίϊοηϑ μου Όν τηΐσ!ῦ βροδὶς οὗ ἴγ ψοηάτουβ πόοτκϑ. Απὰ {δὴ ἀλά8ι (που 
δ0 Ἰοὺ ἔνο ᾿ἰνίης ογοδίογοβ ὃ ᾿ἶνθ, τἴ6 οὴ6 ἴμοὺ οἈ]]6ἀ 8 Εποοῖ, δηὰ πὸ οἴπον [νϊδίμβδη ; δηά 

ἴδου αἰάβὺ βοραγαῦθ ἴμ6 οὔθ ἔγουι ὕμ6 οἵμὸῦ ; ἔου (Π6 βϑυθηίὰ ραγί, ὙμθῦΘ [86 Ὑγδῖθν γϑ 
861 ρσαίμογεά τοροῖμογ, οου]Ἱὰ ποῖ μο]ὰ ἴθ πι. Απὰ ὑπο Εποοῖ ἴμοὰ γχανοδὲὶ οπα μαγὶ, πῇς ἢ 
δ2 νῶϑ ἀγίϑα ὰρ [86 νὰ ἄδγ, ἴο ἅνγε}} ἴῃ 1, τ Βόγα [86 ὑπουβαηᾷὰ Ἀ1}}5 9 ἃΓ6 ; θὰϊ απο 1 ,δνϊδίδῃ 

ἴοὰ ρανοϑὶ [86 βουθηίι, ποδὶ ἀγὴν δπα (μοῦ μι Κορί ἴδοι ἴο 6 ἀδνουγοα Ὀγ πβοι 
δ8 ἴπου νὶϊ, ἀπὰ τθη μου υἱ. Βαυῖ ἀροῦ (δ6 βἶχι ἢ! ἀδγ ἴπου σανοϑϑὶ σοπιηπιδητηθπὶ Ὀπῖο 

ἴΠ6 ΘΑγίὰ, 08 δὲ 10 βῃου]ὰ Ὀγίησ ἔοτι ἢ} Ὀείογθ (εθ Ὀθδβίϑ, δῃὰ οδί]6, δὰ ογθθρίηρ ἰδΐπσθϑ ; 
δά δηά δἔϊον (686, Αάδιη, Ὑπό ἰδοῦ τπδάοβὶ ἰοτὰ οὐδοῦ δὶ] 186 ψοσκβ ποῦ που ἀϊάδὲ 
δδ᾽ τἸηδίο ; δῃὰ ἔγουι Ὠἷπὶ σοῖς ΜΠ 8|], 4180 (δ Ρ600]6 πίιοῖὰ μοῦ μδϑὺ οἤοβθῃ. Νὸον 8]] 19 

ἢᾶνθ 1 βροΐϑῃ Ὀδέοσο ἴμ66, Ὁ [ογὰἅ, θθσοδιβα ἔλου μαδὺ βαια ἰμδὶ ἔποὺ Ἰηδάοβὲ τ[π6 πουὶὰ ᾿ 

1 ΤΏΙ ἰβ, [πο γοῖοο. ΟΣὮὨἁ υϑσ. 17. 
3 Το τοδάϊης οὗ Ά. ἰ8 ἐπεμεδαίμν (80 Α.} δέρεῦ σμεηι δίαδαπι ξιρὲν ἐωνι. Τεχέ. γερο. Ὧ88 ἐπίωμοδα ἴον ἔμ6 ἥγεῖ ; Ῥυϊσϑοῖο, 

εογιπιουεδαίων ; ἩΪΙ κου ἶο1ἃ, ἐμδαδαὶ ἀτιὰ ἐσφάλλετο , ὙΟΙΚπΙΑΥ, ἐρωποςεδαιεγ. 
8 ΤῊΟ ἰοχὺ ἴα οογτυρῖ, δὰ 1 219011|ὁἷν ΗΠ σοη οἸ]ὰ σαῖπος ἔμδη Ῥσ σθοΒο, δ δ ουρ ΜΟΥ ἰδίας αξ ᾿ἰὑ16, οχοορὲ ἰῃ 

Ῥυποίηδίίοι. 

4 Ηοτο, ἴοο, Ι ἔοϊ!ονν ἨἩΣ κϑηοϊὰ : Πάλαι ἤδη ἀκοῇ ἠκούσθη ἡ φωνή σον παρὰ τῷ ὑψίστῳ. Οοὰ. 8. ᾿δε απναέξε, οοττυρὶοα 
ἼὮ 86 ἐεχέ. τέο. ἴο αμη, δὰ δἀορίδα ἰἢ ἐμαῖς ζοζι ὈΥ Βτίἐπκοὶιθ. 

δ Ἐχϊίχοῃο τοίδίης ἴλ6 ἐεχέ. γός., εἰ ΝΟΝ Ῥγοβεῖδα. ΤῸ δουμοσί 6 ἀχὸ αραὶ δὲ ἐξ. Οοὰ. 8., μὲ )05 Ῥυόρενας, δευφυιάδὰ 
μὲ πο Ῥγορέγεξ. 880 ΒΘΏΒΙΥ, ". 21}, ποίϑ. 

6 ΤΏΘα ἐεο ΠΟ. ἰδ ἔουσιὰ ἐπ ἐμ 9 ἐεχέ. γες. 8 ἀο θέοδα οσεθοοῖ. 5.60 ΒΘΡΒΙΥ, Ὁ. ὃ, ποῖδΘ. ΗΪ σου ϊοϊὰ δὰ Κτὶέσθελο 
δορὶ ἴοσ ἰξ αἄἀεο. Βοὶῃ 3. δῃὰ Α. δτϑα ἀδ. 

Τ ον ἱμυεξι βαδ δ, ὙΟΙΚΣΟΔΣ διιὰ Ετίίαδομο ᾿τχῖΐθ τἩμυεδἐψουία. Οσάὰ. 8. δὲ ἐδο ἴοσιος, θὰ0 Δρρδσοι εν ἐπ 89 
δ0ΌΡο οὗ (89 ἰδίίοσ. : 
8.}ει..... ἔσο. Τὴξ., ΚοαΡ, ὑγεῦθσγο. πα απίπιαϑβ. ὙΟΪΚτδσ, ἀμὸ ααὐππαία; ἩΪκαυίοϊα, ὦμο αμϑποέα. Ατᾷ 

ἴοτ [86 10] οί “ Ἐποσὶι,"" 8. οΘοτασοοι οὐ θοΐυτο, οχρεθαθοὰ ἰῃ ὑδ9 ταοσκίῃ οὗ Δ. Υ͂., 16 “" Βομοτηοίἢ.᾽ 
8. ῬΧΟΡΔΟΙΥ ἐδ “ ἐπουδασμὶ ἢ ὲ}16 "" σροχδῃ οὗ ἰῃ Ρκ. 1. 10, ὅσο τωϑϑαιὶ. 860 ὕδο Βοῦνον, ασιὰ οοσωρῶσο ἔδο Τασξυσι οὦ 

[δδὺ ναβδεᾶχο. 
10 1ῃ (οά. Α. ἃ νοχὰ 888 8]16 οαἱὐ Ὀοζοτθ ἐσενέωηε, δηιὰ ἰδ ϑϑόσωδ ἕο Βδῦφ Ὀθ6; φγοβεπίέμηι. 8.96 ΒΦΙΔΙΥ, Ρ. 38. 



2 ἘΒΌΒΑΒ. 651 

δα ἔον οὔὐῦ' βεῖκοβ. ΒΒ δου ἢδϑὲ βιὰ (ἢ ὶ (6 γοϑῦ οὗ ἐδ6 παδίϊοηβ Ὀοση ἴσοι ἀἄϑι δ΄θ ἠοτἢ- 
πσ, 8ῃ4α (δι {86} ἃγὸ 11 βρίψε6, δηὰ μαϑδὺ ᾿ἰκαπϑιὶ [86 δρυπάδηοσο οὗ ἔπ πὶ απο ἴπ6 ἀτὸρ 

δΊ ἤγουν 8. γσϑϑβθὶ. Απάᾶ πον, Ο [ωογὰ, Ὀθμοὶα, {λ686 Ὠθαίμθη, πο ἃγα ταρυ θα 88 ποιϊμίπο, 
δ8 ανα Ὀθσουη (0 ὉΘ ἰογδ ΟΥΘΡ 8, Δηΐ ἴο ἄθνουν 08. Βαὺ γὸ (Ἀγ ρθορὶβ, σου ἰοὺ μαβὶ - 

σοΑ]]οὰ τὴγ βγβίρογη, [ΔῪ οὐἷν Ὀεχζοίίεη. πὰ ἴῃγ ἀθαγοδὺ ρϑυισϑη, 1 ἀγὸ ρσίνθη ονορ ἰηΐο τιον 
δϑ Βαπᾶβ. Απὰ ἰξ ἴθ σψου]ὰ ὕβ τηδάθ ἔοῦ ΟΌΡ ββϑίζθβ, ἢν 40 γγθ ἢοῦ ροββθ88 8 ἰῃ μοῦ δ 66 

πὶ 0.16 νου] ἡ μον ἰοησ 88.14}} {π18 Ὀ6 
ζσηαρ. ΥΙ1. 1 Απὰ ἰΐ οδηβ ἴο ρ888, πὶ θὰ 1 δὰ ᾿ηδὰθ δὴ θη οὗ βροακίησ [686 ποτά, 
2 {Πποτὸ νΊδβ βοηῦ ππΐο π)6 [6 δησεοϊ γμὸ λα ὈδΘΏ βθηῦ ηἴ0 π16 [6 ἔογ ποῦ πἰσῃίδ ; δπὰ [6 
8 δβαϊὰ υηΐο πιο, ὕρ, Εδβάγαβ, δῃηα ἤθαῦ [86 σογὰβ [Πδὺ 1 δχ οοπλα [0 ἰ6ἰΪ (ῃΠ66. Απα 1] κεϊά, 

ϑρθβαϊ, Ὁ ογὰ.2 Απηά Β6 8814 ὑηῖο πιϑ, ΤῊ 808 18 βοῦ ἴῃ ἃ σὶάθ ρίαςθ, [μδὺ ἰδ τηΐσαῦ Ὀ6 
4, δ ἀδὸρ δπὰ ρτϑαῖ. Βυῦ {πμ6 ΘηΓΓρΏΟΒ ἴο ἰΐ 18 80 ὨΑΙΤΟΥ,, [Π81 ἰΐ 16 {κὸ γἷνθσβ. Ηθ ΠΟῪ 

ὙΠῸ νοῦἹὰ ρῸ ὕροη [Π6 868 δῃηὰ Ἰοοὶς δὲ ἰϊ, οὐ γα] ἰῦ, 1 μ σοὸ ποὺ ἰβγουρἢ [δ6 πῦον, μον 
Θ6 οδὴ ἢ οοπὶθ ἱπίο ἴθ Ὀτοδα ὃ [{ὑΚον 89 δηοῦθον ἐπίῃ: Α οἷν 18 Ὀυ1|, δηὰ 86( ὕροῦ 8 
7 Ὀτοδὰ ρἰδίη, δηὰ ἰδ ἔ.}} οὗ 4}} ροοά τμΐηρϑ ; διι ὃ τὸ Θηΐγαποο ᾿ογθοῦ 18 ΠΆΥΤΟΥΤ, δηἃ ἰδ βοῦ 

Οὔ ἃ 8ἴ86Ρ ΡΪδοθ, ἰῇ δυο 8 ὙΥ ὑμδὺ Π6Γ6 18 ἤγὸ οὐ (6 γσῃῦ μδηα, οἢ ἐ16 Ἰοἔϊ ἀθθρ νψϑίογ: 
8 Ὀυσϊ ΟΠ]Υ οπο ρῥδίδι [108 Ὀούνοθη ἴδθιι, {π80 5 θεῦτνθθη [Π6 το δὰ ἰλὸ νψδῖϑθυ, 8 ραίῃ 80 Π8- 
9 τοῦν 1πὰϊ [Π6γ6 οδη θὰϊ ΟηΘ ηδὴ φῸ ἴδ6ΓΘ δῦ οὔθ. [{ (ἰδ οἱ Υ ον "6ΓΘ σίνθη ὑηἴο ἃ ἸΏ 

ἴον δῷ ἱπμοτγίΐδησο, ἰξ {Π6 Ἰλοὶν ρ888 ποῖ [ἤγοῦρ (6 ἀϑῆσεον βού Ὀθίοσο δῖ), ον δλ4}} ἢθ 
10 γτοορῖνο εἰ ἱημογίίαποοῦ  Απα] βαὶά, ἴ᾿ ἰβ 8ο, οσὰ. Αμπὰ μα βαϊὰ ὑπΐο ἴη6, 850 αἷϑοὸ 18 
11 [8γ86}᾽8 ρογιΐίοη. Βϑοϑῦβθ ἔον [ῃπϑὶν δα Κ6β 1 πιδάθ [86 σον]  δηὰ ψβθ Αἄδηι ἰγβηθργοββοα 
12 τὶν ϑἰδίαϊοβ, ὑμδὺ νγὰϑ ἀθογθθὰ πο ἢ88 ἴδ Κϑὴ ρἷδοθ. Απὰὶ ἰλθ θηΐγδηςσοδ οἵ {}}}8 νου] ὰ Ὀ6- 

σΆΠῚ6 πϑῦτον,, δηὰ ραϊηι] δηα ἰαθογίουβ ; αἰϑδο ἔϑιν δῃμὰ ενὶϊ, δηὰ ἔμ} οὗ μον ]β, δηὰ δἰἰοπάροα 
18 πῖτἢ στοδὶ Ἰαῦοσ. ΕῸν ἴ.6 ϑαΐγδῃοθα οὗ {πὸ οἰάδγ που γόγὸ σἱὰθ 8ηι} βυγθ, δηὰ Ὀγουψῦ 
14 ἱπηπιογιᾶϊ ἔγυϊδ. 1 τπ6π τογ δὺ ᾿ἰἰνα, ἰδ ΌΟΣ οὶ ἴὸ ΘΏ ΘΓ 11.686 Βίγαϊῦ πα ἰΓΔΏΒΙΓΟΓΥ ὅ 
15 τοΐησπ, (Π6Υ οδηποὺ γϑοοῖνθ ὕδοϑο ὑπ δὺ ΔΓ ἰαἰϊὰ ἃρ. Νον ᾿μογθίογα σὴν ἀἰδαυϊοῖαβι ἴἤοα 

1 γϑ86], βοοίησ ποὺ δεῖ αὶ δ σοσγσυροἰθ δὴ ἢ δῃὰ ψΠΥ αγῦ [μου πλονθα,, βϑθοῖηρ που αὶ 
16 Ὀιϊζ τπιοτῖλὶ ἢ Απὰ νὰν δδδὲ (δου ποῖ ἴθ ἴο (Δγ δοϑγῦ {δὶ τ οἢ ἰβ ἴο οοιμθ, γϑῖμοῦ (ἤδη 

ὑμδῖ Ἡῖς ἰθ ργόδϑηῖ 
1: ΑμπάὰΙ δηδνογοὰ δηὰ βαὶα, Ο [γα ὑπαὶ Ὀθαγεδὶ στυϊο, θ6Βο]ά, μου μαϑὶ ογάδϊποὰ ἴῃ [ὮῪ 
18 αν, ἴδ 1.6 τὶ σύθου 88}8}} ᾿ρῃογῖς [686 [Ὠἰησδ, Ὀὰῦ τὲ [06 ἀπρΡΌΘΪΥ 888}} μετ. Ναδνοῦ- 
{6 88 δ 1Π6 γἰσιιύθουβ 8}18}} ϑυ δεν βίγαϊϊ (πίη δ, 116 πορίης ἔον [6 νῖ6. Βαν (μ6γ (μδὲ 

19 Βανὸ ἀοπϑ ροα θβϑὶυ ἢδνθ 8180 βυβογοα βίγαὶῦ τ ηρ8, δηα 5}14}} ποῦ 866 6 πϊὰάθ. Απὰ ἢθ βαιά 
ὉΠῖοΟ π|0, Ἤϊοτο ἴθ 0 υάψα δύονο οἱ, δῃᾷ ποπθ ὑμδῦ βαῖιι υπαογβιδπάϊησ ἀρονο ἴλ6 Μοβὶ 

20 Ηἴσ. ΕῸΓ ἴδὴγ οὗ ἴδε ργϑβϑηῦ {ϊπ|6 ροσίβιι,Ἱ Ὀθόδυβο {ΠῸΥ Ὡθρθοὺ [86 ἰδνν οὗ ἀοά μδὲ 19 
421 βοῖ Ὀδέοτο ἴμθπι. ΕΣ ἀοὰ δίδ σίνϑη ϑἰγδὶυ δοηπιδηἀπηεοηῦ (0 ἴθ πὶ [μδὺ οοίηθ, τ ἤθη ὑΠ6 Υ 

δδῖαθ, Ῥδμλδί {ΠῸῪ δῃου!ὰ ἀο ἰο ᾿νε, δῃὰ πμδὺ ΓΠ6Υ δου ὰ οὔδβοσνο ἴο ἀνοϊὰ ριυῃ βθιηθηῖ. 
22 Νονονίβοίοδβ [ΔΘ ΘΓΘ ποὺ ρογβυδ θα, δηα βρόκθ δραίηβι πὶ, δπα ᾿Βουρῦ ουἱ ἰά!6 ρῥ᾽δη8, 
28 δηᾷ ρῥτοροϑεβὰ ἴοὸ {μοπιδεῖνοα το κθὰ ἀθοθριίοῃβ, δα βαϊὰ οἵ (86 Μοιὶ Ηἰσ, ἐμαὶ 6 ἴ8 ποῦ, 
234 δηᾶ ΚηδῪ ποὶ [ιἷβ γᾶ γ85, 8ηα ἀθδρίϑοα ἷ8 ἰατν, δα ἀθηΐθα 18 σονο μὰ ηἰδ, ἀη( ἴῃ ἷβ βιδίυ 68 
2ὃ αν ποῦ θόθη ἔμδιμέυϊ, Δηὰ πᾶν ποῖ μογίογιμο ἃ ἷδ ποῦκθ. Ὑμογοίοσε, Εἰδάγδθ, ἴον [6 
26 ΘΙΠΙΡΙΥ͂ ἅγ6 ΘρῦΥ ἐμίπσβ, δηὰ ἴον (86 ἔν} ἀγὰ ἔ}} (ἰηρ8. Εοῦν ὃ ὥνθ {π|6 818}} δοιηθ, δὰ ἰΐ 

μα] οοπη6 [0 ρ8:8, {πὶ ἤθη [Π|686 ΓΟ Θἢ8 ψ ϊσὰ 1 ἤᾶνα τοἰὰ [λθ6 οὗ 884}} θοιμθ, 86 ὑγί 8 
884} ἀρρόδγ, δῃᾳὰ [}9 οἷζυ βΐηθ ἔογι, (μαῦ πον '8 ν᾿ άγανη, ἀπ [μὸ Θδγί ἢ ὈΘ πιδηϊξοβίθα, 

28 βδηὰ ἜυΓΥ οὴ6 ὙἘ0 ἰ5 ἀεἰἑνογεα ἔγουι [6 Ὀοΐοτο τηθηςοηθιὶ δν}}8 58}8}} 866 ΤΥ ΟΠ Ί6Υ8. ΕῸΓΣ 
ΠΥ 800 ον 888}} Ὀ6 τονδὶ θὰ σἱτ (Ποϑ6 [δὶ δγθ ψ 11} Ὠΐι, δηα ΤΠ6Υ (Πα γϑιγδίη 884} 

39 το]οΐοοθ ἴον ἔοὰῦ δυπάγεα γθᾶγβ. Αηᾷὶ ἰὺ 8}}8}} οοὔλὸ ἴο ρ858 δέῦδυ [680 γϑϑγβ {παὉ ΠΥ δοὴ 
80 ΟὨγί δῖ 88}}4}} ἀἷθ, δῃά δἰ] ἤχθη μὴ αν Ὀγοδῖ. Απηὰ ἰμὸ που] 8}4}} Ὀ6 ἰυαγηρα ἑἰηΐο τ[μὸ 
81 οἰά δἰϊθῃῆθθ ϑουθὴ ἀδγβ, ἃ8 ἰῇ ἴΐὸ ἔἤγοι Ὀορὶπηΐησδ,}0 8ὸ {λῶὺ ὯΟ τλδηὴ Β.}8}} Ὀ6 ἰοξῖ. Αῃά ἱξ 

88}} οοτὴθ [0 ρϑ85 ΔΐΓΘΓ βθύθὴ ἀδγϑ [16 ποῦ], ὑμαῦ γοῖ δσακοία ἠοῖ, 81.4}} 6 γαϊβοὰ ὑρ, 
82 δηὰ ὙΠδὺ 18 οοττυρῦ 588}} 16. Απα [116 θαυ β88}8}} γτϑδίογο [ο86 (μὲ δῖϑ δβδίθερ ἰπ μοῦ, 

δηκ (0}ὸ ἀιυιδὲ τὩοβὸ τδὲ αγ6}} ἴῃ διθηςο ἰῃ ἰδ, δπα τΠ6 σμδί θ6 ΓΒ 1} 64}} ἀθὶ νοῦ ὑμο8ὸ 8008 
88 δαὺ πόσο οοιηπλ το αὐἴο θη. Απὰ [86 Μοβὺ Ηἰρσἢ 884}} θ6 γϑνθαϊϑὰ ὕροὺ ἴδ βοδὶ οὗ 

1. Ἐ»ιωϊαίογεηι εαγ δ, Π. 
3 Τεχιί. τες. ἀεμξ. 
8 (οά. 85 μδδαμέεγι, Ὀπξ ἐξ ἰ6 ποῦ τεοοίγοα ὉΥ τὶ ἔσϑοῦθ. 
41 δορὶ 9 τϑοϊογοὰ ἰοχὲ οἵ ΒΘΏΔΙΥ, Ρ. 88, δὲ πον ἀστες απίἐροσίέμσι ρεγίοωΐιοη ρετίισαιςίεγί!, σμονιοᾶο αοοἰρίει ἀπγεώ- ἢ 

ἑμαίενι πα. 
δῚ 90 ΓΟΠδΣ σα α Βόζο, ἰπ ΒΑΥΤΏΘΩΥ Ἡΐ ἐδ οομίοχὲ. ΗΪ σου ΐοϊ ἃ νου]ὰ οὔδηκο ἴο νπαία. 
4 Ἠοῖο (σὰ. 8. 8625 ἐπίγι, Οοὰ. Α. αμέετι. Τίιθδο ΝΟΣὰδβ 6ΓῸ ἔσγθα θη} 7 ἰηἰογοβδυροὰ ἱπ ἰμ9 Μ838. Ο΄. τοῦ. 47, δυὰ 

ΒΘΙΔ1Υ᾽  ποίο δῇ [μδὲ μἷδοϑ. 
Ἷ ΟΣ, υἱτὰ ΜΟΙ Κτδσ, "' Ἰοὺ ταῦμοΣ ἐπ6 ΤΏΔῺΥ Οὗ [Π|0 Ῥτοδϑηῦ μοσίβῃ,᾽" ΜΏὰο ποῃῃ)])ά χοδά ρεγεαι  ἴ0Σ ρότευπί. [Ιἔ ἰδ6 ἔδπο 

τοδάϊηρ οὗ 8. Οοά. Α. 65 ρεγίεηξ. 
8. (σά. 8. μδο δεεέ Ὀθίοτο ἐπέ οὗ [160 ΘΟἸΩΣηοι ἰοχί. 
8 βγγν, ΒιΒίορ. Ασ., Μοφοίας, ἐμο ἴσυο τοδάϊῃβ. ὅ69 Ρ. 64]. 
Ὁ 1κἰεεὶς, Δ 3... δρᾶ ποὺ ἡμεθέεξέδ οὗ λ9 422. γϑ0 
1. ΟἹ. ἐν. 41. 



652 ΑΡΡΕΝΌΏΙΧ. 

84 Ἰυδσπιοηΐ, ἈΠ ΠΙΘΓῸΥ ἢ 5[14}} ρᾳ88 ανᾶυ, δηά Ἰοῃρ βυβοσίησ 8.8}} αν δὴ δηᾶ; Ὀυΐ ἰυσ- 
8δ πιοπί οἿΪγν 584}} τειηδίη, δη ἰγυ (ἢ μα] δίδηα, δηα ἔδυ 58} στοῦ βίγοησ: δηἀ οὔθ᾿ νοτίς 

8}}4] [0]]1ονγ, δηαὰ οἡθ᾽ βΒ ΓΤ γΓ Ε84}}] Ὀ6 δον, δπὰ τὶ ΐθουβ ἀδδίϊησβ 584}} Ὀ6 ἀνγακα, δηὰ 
ὉΠΙΙσίθουβ ἀθδ] ἢ 8 δθορ 3 ποῖ. 

86 Απὲ δι 6 ᾿8Κ6 ὁ οὗ ἰογπιδηῦ 5Π.41} ἈρρθδΓ, δῃὰ οὐοσ ἀραϊηβί 1Ὁ 888}} θῈ πὸ μἶδεθ οὗ τεβῖ; 
8η4 [η6 ἔυγηδοθ οὗ ἀθιθππδ 48}} Ὀ6 βθθῃ, δῃηα ονοῦ ἀρδὶπϑὺ ἰξ {16 Ῥδγϑδαΐδβα οἵ ἀεὶ] ρμῖ. 

81 Απὰ (6 Μοβὶ Ηἰ ν1}} τἤθη βαὺ 10 {}16 πϑίϊοη8 ν] ἢ μᾶνα Ὀθθη σαΐβϑθα, [οοῖς, δηὰ υη- 
ἀοτγβίδη ἃ πνοὴ γ80 Ὦδνα ἀδηΐϊθα, οὐ ὙΠῸπΣ γ6 Ὧν ποῦ ΒΕΓνΘα, ΟΥἩ Μ}]056 ΟΠ 8 Πἀτηθηίβ 

88 γα ᾶνα ἀβερίβθα. Αμπὰ 866, οἡ ἴδε οἶδ ΟΡ ἔτ, [86 ορροεῖϊβ βίαίθ: Ηρφσγθ ἰβ ἀδθ] ρῃῦ δπὰ 
Γαβῦ ; δηα {86 γα 18 ἤτο δηὰ τουπιθηῦ; [18 πον, τὴ] Ὁ Βρο δ Κ δηὰ 88. ἴο ἴμθῃλ οἢ 186 ἀδγῪ 

839, 40 οἵ Ἰυάσιιουϊ.δ ΤὨΪΒ 18 ἃ ἀλγ δ ὑπαῦὺ δ} ποῖ ΠΟΥ εὐπ, ΠΟΙ ἸΏΟΟῊ, ΠΟΥ Βίδγβ, Ποσ οἰουά, 
ΠΟΡ {Ππ|π|πάᾶ 6 Γ, ποὺ ΠἰσὨηΐησ, ΠΟΥ ψὶπα, ΠΟΥ τγδίθυ, ΠΟΥ δ[., ΠΟΥ ἀδγκηθδβ, ΠΟΥ δυθυΐηρ, Ἷ ΠΟΓ 

41 ΠΠἸΟΡΠΪΠσ, ΠΟΙ͂ ΒΙΠΙΠΊΘΤ, ΠΟΙ ΒΌΓΪΠΡ, ΠΟΡ ᾿ιδθϑῦ, ΠΟΡ ᾿ΪΗΐΘΡ, ΠΟΥ ἴ66, ΠΟΥ οοἰὰ, ΟΣ [1], ΠΟΥ 
42 ΥΆΪΠ, ΠΟΙ ΑΘ, ὨΟΓ τη -ἀδγ, ΠΟΥ ὨΪσ ἢ, ΠΟΥ ΘΆΓΪΥ ΠΙΟΓΠΙ Πρ, 8 ΠΟΡ ὈΓΙσ ἢ 688, ΠῸΓ ΘΙ ΘΆΓΏΘΒΒ, 

ΠΟΥ ᾿ἰρμῖ, βανθ δίοῃθ [86 βρίθῃηδον οὗ {πὸ ρίοτυ οὗ ἴπ6ὸ Μοβὲὶ Ηΐσῃ, Ὀγ πιεδῃβ οὗ ν]}ιῖοὶ 4]]} 
48 Ὀεσίη τὸ 866 [μα΄ το ἸΙΘ0ἢ Ὀοίογα ἰμθ. ἘῸΓ ἰζ ν}}} Ἰαδὲ ἡοῦ δ ἔτοηι 8 θα κ οὗ γὙθᾶγβ. 
44 Ἴ]}15 ἰδ τὰν Λυσστηθηΐ πὰ 18 ἀδἰογϊηδίοη, Ὀὰὺ ΟΠΪΥ ἴο ἴμ66 μᾶγνθ 1 βῃονῃ ἴμθε6 τιΐησβ. 
46 Απα 1 δηβνογοα, Ο [οτὰ, 1] κα 4 (λθη, δηὰ ΠΟ 8ᾺΥ 1 δραΐη,9 ἩΆΡΡΥ δῇ ἴΠῸῚ το ΔΓΘ 
46 ργϑβοηΐ δηά νιοὸ οὈβοσνθα νι ηδὺ τγδβ ἀφἰογηχλϊηθα ὈΥ (ΠΘ6 : δυΐ αἰδὸ ἵμοβθ ἕοσ σβοι 1 

γαγθα 10 ΒῸΓ ψο 18 [6 γ6 διμοηρ [056 ργϑβθηΐ, ὙΠῸ δῦ} ἢοὺ βἰπηθα ὃ οὐ σιο δῖ Ὀδθη 
471 Ὀοτῃ, ὑμαῦ δῖ ηοῦ ΓΥδηδοτοδθθὰ Τὰγ οονθηδηῦ  Απὰ ΠΟῪ 1 866 (δῦ ἴ86 ἔαϊυγα πογὶ ὰ 
48 ν1}} Ὀσίησ ἀο  σῦ 0 ΟΪγ ἃ ἔθιν, Ὀαὺ ἰογπχεπῦ ἴο δηγ.} ΕῸΓ ἴδ ψ ὶοκοα Ὠοατί ἰηογοδεοὰ 

ἴῃ 8: (μ18 416 δ θα τ18 ἔγοπι [Π686 Δη( 6 8 ἰμὔο σοτγαρίΐοη δηὰ ἴ[.6 νγχᾶγ8 οὗ 68}, βΒῃονοὰ 
08 [86 Ρ41}85 οὗ ρογαϊθομ, δαπὰ Ὀσουρῃῦ 8 ἔδν ἔγοιῃ 16: δηιὶ (μὲ ποὶ 8 ἔθνν, Ὀυϊ ὩΘΔΡΪΥ 

49 }} ψο γοσγα ογθραίθβα. Απὰ ἢδ6 δηβινογθα τηὸ δηᾶ 8414: Ηθδγὺ πὸ δῃὰ 1 πὶ] ἰηβδίγαος τΠ 66 
ὅ0 δηὰ 11} δα τηοη 8} ἴπΠ 66 δπο. Οτ {18 δοοουῃῦ [86 Μοβὶ Ηἰσὰν δῖ} ποῦ τηδά6 οπὸ που] ὰ, 
δὶ Ὀαῦ ὑνγο. Εογ Ὧὁ δου, βίποα που 880 βαι ἃ {8ὺ [Π6 ΓΘ δ.Ὸ ποῦ πιδῺν τἱσμίοοῦβ, Ὀὰὺ ἔεν, 
δ2 ΜἘ16 {16 ρσοά]θ88 ἃγθ τὰ] 1 0 }16 4, μθαῦ ἴῃ τ Ρὶγ ; 13 ΠΕ του Βααϑὺ ἃ νΘΡῪ ἴθ Ὀγθοϊοὰβ δίοῃθϑ, 
δ8 ἰμοὺ πιϊσ)ιθβὺ δὰ ἰο [ποῖν ἢ θεγ ἰδ δπὰ οἷν 18 Απαὰ [ βαϊά, ογτὰ, ον εουἹὰ δε 
δά Απὰ δα βεαϊά ἴο πιθ, Νοῦ δἰοπθ μδῖ, Ὀυῦ 8. [1ὸ ΘΓ δὰ Ὁ ψ|}} βδγ ἰζ τὸ ἴ866, Ὀδσ ᾿ξ οἂτ- 
δδ᾽ ῃ65811γ}6 δηὰ ἰδ νὶ}} 16}} [66. ϑ8δ8γ ἴο ἴ0, Του ογοδίθβι ροὶὰ, δηὰ βίϊνοῦ, δηά ὕγαββ, δὰ ἰγοῦ 
δθ Α]80, δῃὰ ᾿ἰδδὰ δπὰ οἷἶδγυ. Βαΐ {ΠἸ|6γῸ 18 ποῦθ βδἰΐνϑὺ ἤδη ρμοϊά, ἃπαὰ Ὀγδ88 [δὴ δἰϊνοσ, δὰ 
δῖ ἴγοὺ {πῃ ὈγΆ58, [684 τ᾿ Δ ἰγοη, δηὰ οἷδὺ ἴπδὴ ἰδδ. 120 ἴἰοὰ αἷδο ἢχ 86 ποσὶ οἵ σαὶ 

8 ΡγΓδεῖοι8 δηᾶ ἀθβίρα ὉΪ6, οἵ ἴπᾶὺ οὗ ὙὩ ] ἢ {Π6Γ6 18 06}, ΟΥ οὗ [Π8ὲ οὗ νι ΐϊο ἢ τΠότα 18 }1- 
δ8 ι[.6. ΑὨα 1 5εϊὰ, Ο [,ὐγὰ νο Ὀοαγοδῖὶ συΐθ, ἰμδ οὗ ψὨ]Οἢ {6 Γ6 ἰδ πο 18 οὗ 110016 τ οΤΓΊΣ, [οΣ 
δ9 “δῦ 18 (ῃ:6 ΙΠΟΤ ΓΙῸ 8 [Π6 ΤΏΟΓΘ ργοοίουϑ. Αἢὰ Ἀ6 δηβνογθα π)6 δηὰ βαϊὰ, ἮΥ εἰσῃ 16. πῖὰ 
60 {γϑοὶ ἢ νυν μδῦ ἴμοὰ αβὺ ἱμπουσλῖ, ἴον 6 ψγο ἢ 841}} βοιμοιΐησ τ οἢ 8 Γᾶγθ, στο] οἰσθι πλογΘ 

[δὴ }}8 18ὺ Βαίἢ υλὰο]. ὅδ δ[8ο πὰ πλὸ ἰ8 [Π6 ἀοῤταδηὰὶ οὗ {16 Ἰυαστηορηῖ; 16 ον 1 88]] τὸ- 
Ἰοῖςο ονϑῦ {6 ἔενσ, θνθὴ 18.086 Ὑ.Ὸ ἅἃγὸ ϑᾶνθα, θθοδιϑ8 [ΠΟῪ ΓΘ ὕδϊοβ Ὧο ἢδᾶν6 ἢον δὰ θ 

61 τινῦ σίοῦγ οϊοῖ, (λοβθ ὑπγοῦρἢν Ν]ΙΟΙΏ ΠΟῪ ἸῺΥ Ὥδπιθ 18 πᾶπιθα. Αὰ Ϊ π|}} ποῦ θουγη ονοῦ 
186 τα] τυ οὗ [8086 ὮΟ τα ἰοβῦ; ἔου ὑἴμ0γ ὕδνθ ἰὑγηθα ἴο νΔροῦ δηὰ ἔγο, ἰ'ᾶνὸ ἰαγηρὰὶ 

62 ἴο βιῆοκο δηὰ δα οοηβυιηθα, πᾶνὸ ρίονοιὶ δηὰ δῇ ὄὌχίϊηρυϊθηθα. Απα ] δηϑιοσγοὰ δηὰ 
βαϊα, Ο δῦ, Ὑμογοίοσο ἤδϑὺ ἴοι ὕοτια, ἐἴ οὖν ὁοὨβοϊουβηθδβ Ὑ8δ8 δ 6 οὗ ἀμδὲ, 8.5 4150 

68 τ}6 τοϑῦ οὗ ογϑδίίΐοη. ΕῸΓ ἐδ ογ Ὀθίίοσ {πᾶ {πὸ ἀυδὺ ἰδ} ἢ δα ποῦ Ὀδθη Ὀογπ, {μδἷ οἷν 
64 οοηβοϊοιδιιθ88 τιϊρῦ ποῦ μᾶνθ βργαηρ ἔγοιῃ ἰῦ. Βυυῦ ΠΟΙ͂ Οὐῦ σορϑοϊουβηθεβ σγόνθῖ τὶ 1ἢ 5, 
θὅ δηὰ {μϑγοίογο τὸ βυ ον Ὀογπηθηΐ, [0 τϑ ΠΟῪ τὺ ψγ6 ροσῖϑιι. [χϑῖ [86 τδὲθ οὗ ἴπϑῃ ᾿μοῦγῃ, 

δὰ [ἢ Ὀθδβίβ οὗ {πῸ0 ἢ6]α τε]οϊοθὶ 1ωθὺ 84}} γῆο ἃγὸ Ὀόγῃ ᾿ϑουγη, Ὀυῦ ἐουγἔοοίοα Ὀεδδῖ8 δπὰ 
66 οδίι]ο, Ἰοὺ τμ6η} 6 ρἰδά ! ΕῸΓ ἰδ ἰδ ἔν Ὀθῦϊον ψῖτἢ τοῖα ἰθδη ἱ υ8; ὑδόδυβα [μῸγ ἀχρϑοὶ 
67 πο ἠπἀσιμοηῦ, δηὰ ΚΟ ὯΟ [ΟΥΙΠΘηἴ8, ΠΟΥ βαϊνϑύίοη ρσομϑο ᾿μϑιὰ δέον ἀθαΐμ. υὶ πνλδὶ 

1. ΜΠδενίεοτηϊΐε ἰα ἰ86 τοράϊος οὗ Οοά. 8. ; ἐέχέ. γες., ηιϊδεγίδα, 
3. (οι. 8., σογηιέδμπὲ; ἰεχί. γες., ἀοπιϊπαδιεπέμγ. 
8 Ἡθγο 199011ονν8, γεσβ. 86-10δ, ἐλ 6 ἰοϑὲ ζγασιησθαὺ οὗ ΟΣ τγοσὶς ΔΌΟΥΘ τοΐϑετοὰ (θ Σ ἔσο! ον Β6}8]γ7᾽8 ἰοχὲ, ᾿}]655 οἴδοξ. 

τυΐβο ἱπαϊοαϊθά. 
41 χοδὰ ἰπομ ἰπδίοδα οὗ ἰοομδ. ΟΣ. ΒΟΠΕΙΥ ̓ πούδ. 
δ σε αιμερι ἰοφιοτνὶδ ἀἰσεηςΣ αὐ ἐοξ ἰπ αἷς μα εϊξ. 
6 1 5ΌΡΡΙΥ [ἰδ νοτὰ, ψἱτ τὶ χδοῦθ δηὰ ἰδ Ατϑοὶο γϑσδίος. 
Ἴ ϑενο. 

8. Απὶε ἱμζερι. Ἐσχὶϊκβοῦδ Ὧ88 αἰό8. 
91 {ο]ῖον Εα  ἔζβο μ!θ 8 ρυμοϊμιδίίοι. 
10. δεή εἰ [6] φιείδμα ἐγαὶ ογαϊῖο πιεα. ΒΘΙΕΒΙΥ͂ Βυρρσοδὶδ 88 ἐμ Ῥοδβδὶ Ὁ1]6 οσ᾽ χίβδὶ : ἀλλὰ καὶ περὶ ὧν (ΟΣ περὶ τούτων) ἡ 

δέησίς μον. 
11} ο]ϊονν ἘΣ Χο 9 5 [δέω τ ϊο ΒΘΏΒΙΥ δ]δὸ ἔδυοσβ. ΟἿ. ηἷδ ποῖίο ἐῃ ἰος. 
12. Λα σε. 

18 Το ἰοχὺ ἰ6 σοττυρί, δῃηᾶ 1 2}10]1οὁν [8 δυμδη θὰ ζοστα αἰ ϑῃ πὶ ΒΘΏΔΙΥ Β ποῖδ. 
24. Δαμίανα. 
16 διαπέ ρμοπάετα ἰὰ ἴμο ἰδχί, θα ἰ ἰδ ΟἸΘΑΣΙΥ͂ 6 οοτγαροῃ. 
6 Τὴ 1δεῖπ πιο 8 ὯῸ 46:56, δηὰ 1 δάορὲ (δθ ϑυχχοθέίοῃ οὗ ΒΘΏΔΙΥ, 80 που ϊὰ τοδίοσο ἔμο οσίσίπδὶ ἐλυθ: Οὕτως καὶ 

ἡ παρ᾽ ἐμοῦ ἐπαγγελία τῆς κρίσεως. 



3 ἘΒΌΒΑΒ, 683 

68 οὐ ἰὶ ὑστοῆϊ 8 μπδῦ τὸ 814}} Ἰἦνα αγζαΐπ, ἰξ τὸ δγθ ἴο Ὀθ ὑοτπηθπθα ἢ ἘΕῸΓ 4} ψῆο Ἶνᾶνθ 
Ὀδθῶ ὈΟΓΏ ΔΙῸ πιϊὶχοά πρ τὶ ὑγαηδρυθβοίοῃθ, δηα δ ]]6 τ ἢ εἰηϑ, ἀπὰ ἰδάθη νῖτἢ οἴ θη 868. 

69 Αμπὰ ἴΐ, δἴϊνονῦ. ἀθδίῃ, νγὸ τγϑσ ποῖ ἴ0 δοδ ἰπῖο ἠυσιηθπῦ, ἱξ τηϊσιῦ, ΡΟΥΓΒΆΡΒ, ΑΥΘ ΡΌΠΘ 
10 Ὀοῖῖον πὶ υα. Αηάὰ δ δηϑινυογοὰ πιὸ δηὰ βαἰά, ν᾽ θη τὴ6 Μοϑιὲ Ηἰσὴ οτγοαῖθα ἴ[Π6 που, 

Αἀδπι 8π4 4} πῆο σδπὶθ τί τ ἢἷπι, μα ἤγβι ῥγοραγοὰ (Π6 Ἰυάριηθηῦ δηὰ νι ῃδῦ ρου 6 [ἢ ἰσ 
71 το Ἰυδστοηῖ. Αὐὰ πον ᾿ἰθϑστ ἔγοπιὶ ΤΐΪη6 οσα τόρ; ἴογ μου αϑὲ βαϊα ἔμαῖ ΘΟ δοΙ ΟΥ ΒΠ 688 
72 ποῖ τῖἢ 08. ΤΊοδα, ὑἐπογθίογθ, το ᾿ἰνθὰ προη Θαγίμ, δΘ ἴ0 Ὁ (δὶ τοᾶδοῃ ἰοτηθηίθά, 

ἄϑελθιψ πα Βανίησ σοηϑοϊουβηθαβ (ΠΟΥ ργδοι σε πητὶρἰθουδηθ88, δηἃ ΜῈ 110 σϑοοϊνίησ 
δοτητηϑπάιμοπίθ Κορῦ ἴποπὶ ποῖ, δηὰ πανί οὈἰδίηθα [86 ἰατν, ([ΒοῪ δοῖβα ἔδ β6 } Υ υἱἢ [Πα 

738 ὙΓΣΟΝ (ΠΟΥ τοοοῖνοα, Απά τὰδῦ Μ|1}} (ΠΟΥ ἤδνα ἴο ΒΆΥ ἴῃ [86 Ἰυάσπιθηῦ, ΟΥὁ ΠΟΥ τὴ} (ΠῸῪ 
74 δῆδνγοῦ ΟἹ ἴΠ6 ᾿δϑ ἀαΥ ΕῸΓ Βονν ἰοησ ἰ8 180 τἰπ|6 (παῦῷ 1Π6 Μοοὶ Πίσῃ δῖ ῃ8)α ραίΐεποθ 

Ἡ ΓΒ τΠθῖ, το ἱπηδοΐϊζ (μ6 νοῦ ἀ, δὴ ποὺ Ὀθεοδαβα οὗ ἴση, Ὀτπὴ Ὀδοδυθθ οὗ [Π|6 {1168 
75 ἩΒΙΘὮ Βοὸ ἔογοδαν!} Δα] δηδναγθὰ δηα βαϊὰ, 1 1 παν ἔουπα στοθ ὑὈθέογθ ἴμ66, Ο [ωμοτὰ, 

δῆον, Ο [,οτὰ, ἴὸ ΤὮΥ βουνυβηῖ, ΨΠΘΊΠΟΥ δέου ἀθϑ ἢ ΟΥ̓ ΠΟῪ, ἩΒΘῊ 80} οὗ ὕ8 πιιδὺ ρὶνθ 
ὌΡ [εἷϑ δοιὰ], τ βἢ!δ!] 6 Καρῦ ἴῃ γϑϑῦ {1}} {πόδα {{π|6ὸ8 οσπιθ, ἰὼ πο ποὺ γν1}} τοῆθν 1Π}6 

76 ογϑδιίου, οὐ ὙΒΘΙΠΟΓ πὸ 8}8}} Ὀ6 Τογστηθηϊοα δ οὔθ. Απὰ [δ δῃηδιγογθαὰ τη6 ἀπά βαϊὰ, 1 ν]]}]} 
ΒΟΥ γοῦ α50 (8. Βαϊ ἀ0 ποῖ Ἰοἷῃ {μγε60} στ ἰἤο8δ8 ὙΠῸ πᾶν ἀδβρίθθι, ΠΟΥ ἢ Υ 

771 τΠγ861 τ τ ὉΠο86 ῈΟ 4.6 ᾿ογιηθηϊθρή. ἴον {ποῦ 8. ἃ ἴγοδδιγο οὗ τ κ98 ἰδ] ἃ ὑ0 ἔον (Π60 
18 σἱὰ τΠ6 Μοεῖ Ηΐσι, θαὺ ἰῦ ἡ} ποῦ Ὀ6 διονσιι {Π66 1η1}} [Π6 ἰΔ8ὲ αν. Βυῖ} τ 6 Γ6 βρϑϑῖζ- 

ἴῃ οὗ ἀδδι. Ὑγ θη (6 ἀδοϊδίοη 5114} ἤδνθ σοῇθ ἔτ ἔγομ (πΠ6 Μοβῖ Ηἷσῃ (μα ἃ τηϑῃ ἰ8 ἴὸ 
ἀΐο, 6 δρίγίς ἀδραγθῖ ἴσοια (ἢ Ὀοὰν τπδὺ ἢν ΤΏΔΥ τοῦτ ἀσλΐη ἴο ΐπὶ ΠΟ σαν ἰΐ, ἴῃ ΟΥ- 

19 ἀδν, γεδῖ, ἴο ργοβιγαΐθ ἰἴ86}{ Ὀδίοτ ὑπὸ σίογυ οὗ {π0 Μοεὶ Ηἰσῖι. Απὰ [ἴ, ἰηάροά, ἢ6 Ὀοϊοησ- 
οἵ τὸ οϑ8 ψῆῸ ἢδπνο ἀρδβρίβοα δηὰ ποῦ Κορί [00 γᾶν οὗ ἴ0 Μοϑβῖ Ηἰσῃ, «πα ἴο τοξθ 0 

80 δανα δα δοπιδπιρὺ ἴον ἶθ ἰαῦνγ, Ἀπ [0 {Π|ὸ86 γἢο διδῖθιὶ ἴμθαι παι ἴθαν ἷπι, (Π6 6 βου ]8 
81 ν||}} ποὶ ρὸ ἱπίο ἀνγο  ΐησ-ΡΙαοθβ, Ὀαὺ νΥῦ} } ϑπάθτ δγουηά, ἔγοιῃ (8 {ἰπι6 ἔογι ἢ ἰῃ ὑογπιθη (8, 

ΔΙΉΎΔΥΒ ἴῃ ρα δηὰ βοῖσοσ. Τὴ ἢγον Κίπα 3 ἰβ8, {παῦ ΠῸῪ ἤδνα ἀθαρίβϑοα ἰμθ ἰδν οὗ (80 
82 Μοοῦ Ηἰσῃ. Τ)ιθ βεοοπὰὶ [ίηα, ἰμδὺ [ΠΟΥ ἐδ τῆδῖκθ πΠῸ βυῆιοίθηϊ Γορθηΐμηοθ (Παὶ {ἸΘῪ ΠΊΔΥ͂ 
88 Ἰνο. διὸ (μἰγὰ Κίπά, (δὲ 18 γ 866 {π8 τονατὰ ἰδἑὰ ὮΡ ἴον [8080 σῇο θε θνεὰ [μὲ οονθ- 
84 πδηΐβ οὗ ("6 Μοεῖὶ Ηἰσῃ. ΤΠ Τουσ Κιπα, ὑπ 0ΠῸν πι}} ὈΘ ΠΟ] ἴπ6 ρδῖη Ἰαϊὰ ἂρ ἔον [Π6 πὶ 
δᾶ δρείηδι [Π6 ἰαδὶ ἀδυ. Το βξιἢ Κιηα, {πᾶὺ ἸΘῪ 866 186 ἀπο! ηρ- ρίας οὗ (Π6 οἰ. ΓΒ ἴῃ 
86 ἀεξοροβῦ ρθδοο,ὃ συδλγαραὰ ὃν δῆσοῖϊδ. Τὴ δἰχί Κιηά, ταῦ [ΠΟΥ 866 ἤοῦν ὁ θη Ρ888 ΟΥΘΡ 
871 ἴτοπι [ποῖ ἰπῖο ᾿οσιηθηῦ. ΓΘ βονθηῖὰ Κιηα ἰδ σΟΓβῈ [ἤδη 4}} ἴ6 Κίηἀ 8 ψῃΐϊς ἤανο ὈΘ θη 

Ὀοϑίογο πιθηϊοηρα, [δὲ {ΠΟΥ 58}8}} τηϑὶῦ τὶ τἢ σοηξυδίοη, δηα οοηδυπμθ τὶ ὨοΥτΟΥ, ἀπὰ 
δ γίνοὶ πῖϊῃ ΓΘΥΤΟΓΒ, 85 ΠΟΥ 866 (86 σίογΥ οἵ ἴῃ Μοὶ Ηἰσὶι Ὀδθίογθ τ οῖὰ ὉΠΟῪ δἰηποὰ 

88 πὮ6 δἰῖνθ. δπαὰ Ὀοΐογο νοῦ [6 Ὺ 98.841 06 Ἰυάσοι! οὐ {πὸ ἰαδὺ ἀαὰγ. βυῦ [86 ΟΥΔΦΥ οὗ ἴΠπο580 
ὙΠῸ ἢν Κορῦ [16 8 γ8 οὗ (86 Μοδβὲ Ηἰσὶ [8 88 ἐο ϊυννθι}, ψ ἤδη (ΠΟῪ Αγ γα θαδοα ἔγομ {}16 

89 τοοτίδὶ) γα. Ταυγγίπο ἴῃ ἰΐ [ῸὉΓ 8 {ἰπ|6 ἴον ΠΑΡῸ ΘΑΓΏΘΒΟΥ δοῦν [Π6 Μοϑὶ Ηἰσῇ δπὰ 
ἐγ ροΥ Θὰ {πϑηηϑοῖναθ ΘΥΟΣΥ͂ ΒΟῸΡ ἰῃ ΟΥΔΘΡ ἴο ἘΠ ΡΟυίθου [86 ἰδν οὗ ἴδ 1, ἀνοίνου. 

90, 91 ἸΤπογοἔογο 18 18 ὕο Ὀ6 δαϊὰ δοποοζηΐης το. Εἶγϑὺ οὗ ἃ}} [ΠΘῪ δεὲ6 υἱτὰ στοδῦ ὀχυϊία- 
92 τἱοη [86 ΦΊΟΣΥ οὗ δἰ το Βα τϑοθῖνθα (ἤθηι, ἔου ΠΟῪ 8881} γεϑὶ ἰπ βθνθῃ ογίάθσβ.0 Τὴθ 

ἄγϑι ογάδϑυ ἰ8, ὑμλαῦ ἴον δυο βιγίνθη ὙΠὋ0Π᾿ι σγεδὺ ΔΌΟΣ ἴο ονθύσοιιθ δὴ ἰβηδίο δρίγιδ οἵ ουἹῇ, 
98 υχεῦ ἰΐ πιϊσῦ ποῦ βδεάπςα {Ππ|6πὶ ἔτοπι [8 απο ἀθαῦ. Τηθ βθοομὰ οὐ ον ἰ8, ἰμαὺ ΠΟῪ 866 

1π6 οοπίπδίου ἴῃ νον [Π6 βοιἷβ οὗ {116 σοι! ]θϑ8 γδηάθν ρου πα ἴμ6 ρΡυηἰβηπιθηῦ ν ἰς ἢ 
94 δι'ὐναίϊζοι ἴθ. Τὴ πϊνὰ ογάθγ 8, ἰῇ βουϊησ ἴ06 ΓοΒυΟΩΥ ὑμᾶῦ ἢ6 ψῶο ἔογιμϑα {Βοῖὰ 
ϑὅ Ὀθαγθί ἴο τπ6η), (Πδὺ ψ Ὠ}]16 ᾿ἰνίησ ὉΠ6Ὺ Κορὺ [Π|ὸ ἰδτὺ (Πι8Ὁ τγγῶϑ σίνϑῃ ἴμθπὶ ἴῃ ἰγυϑι.6 “ΓΏΘ 

ἔουγι! ἢ οὔ Σ ἰδ, ἰῇ σομιργο βοηαϊηρ [8ὸ γρϑῦ πῖον ΓΠΘΥ ψ1}}} ΠΟῪ ΘΩ]ΟΥ, 858θ θα ἴῃ {Πα ὶγ 
96 ἙΘμδιηθοΓδ ἢ στοδϑὶ ροδοο, σπιαγαδα ὈΥ δησαΪβ, ἀηὰ ἴδ σἴογΥ τμδῦ ἀν ιτθ 0} [πο πὶ οὴ ἴΠ6 ἰαδὺ ἀδγ. 

Τηο Πἔἢ ογάον 8, τδὺ ὕμ6Ὺ Θχυτ οὐὰν [86 τηϑθ πεν ἴῃ το ΓΠΘΥ πᾶνο οδοαρθά ἔτοπι παῖ 
τς} ΡάΒΒοι ἢ ΥΔΥ 8πα ν0}}} τϑοθῖνο γμαῦ 8 ἴο οοιηθ 88 1ῃμαὶγ Ἰῃ βογϊϊδησοο; δῦ (ἢ 88)18 
6 ΠΟῪ 866 {116 δίγαὶῦ δηἀ (οἸἸβοιηθ, ἔστοιμλ τ Ο ἢ ΓΠΘΥ ἀγὸ ἴγοοά, δὰ {Π6 Ὀγοβδά, ψ]ιϊοῆ, 

97 ΒΔΡΡΥ διὰ ἱπηπιογίαὶ, ὕμῸῪ ΜΠ βοοὴ γοοοῖνθΌ 186 βἰχῖῃ ογϑγ 18 β6}} [ΠδΔ΄ ν᾿ Ὦθη 10 814} 
Ὀ6 βἰιονγσῃ {θη}, ἔον ἢ} {μοὶν ἕδσα Ὀαρίη το ᾿ἰσπῦ ἃρ 88 [ῃ6 βιη, δηἀ μον Ὑν}}} ὉΠ} ὑεσίη 

98 ἴο Ὀεοοιμθ ᾿ἰκὸ [16 ᾿ἰσῃῦ οὗ [86 8.878, ἔγοπὶ ΠΟῪ οὔ ἱποούταριῦ]θ. Τμθ βονθητ ογάθυ, 
ὙΠ ΟὮ 8 Ἀἰσῃον ἸΠΔῺ ΔΏΥ ΟΥΠΘΓΡ Ὀδέογθ πιδπιίοηςα, ἰ8 {πῶῦὺ ΤΠ6Υ Μ1}} Θχυϊο 10}. οοηἤάθηςθ 
διὰ 0μαὺ [ΠΥ ψ0}}} ὑγυϑῦ νυ πουῦ ὀοιξυβίομ, δπὰ γοὐοίςθ ψὶθιουῦ ἔρδυ; ἔου ΓΠ6 Υ αβίθῃ τὸ 
866 ἰδ ἴδοῦ νἢοιη ὍΠΟΥ βοῦνυθὰ σἤθη αἰΐνα, δ. ἔγοιη ψ οιη ὉΠΟῪ σϑοθῖὶνθ ἃ ΓΟΎΆΓ ἴῃ ᾿]ΟΓΎ. 

99 Τονῖϑ 'ἴ8 [80 ογάεν οὗ [8 βοι!}β οὗ [Π6 τἱσιῦθουδβ, 88. ὉΠΟῪ 8ΓῸ Ὧν ἀθοϊαγοα ; δηὰ {}1686 ἃτὸ 
186 Κίηάδβ οὗ ραΐπ, 48 ὑεΐοτα τηθηϊοπθα, Μΐοῖλ 0Π6Ὺ Ἰουι μι ν ἢ βυβῖοῦ, το μάν ὉΓἈΠ8- 

100 σγεβϑβθὰά. Απα] δηβνογοὰ δπὰ βαϊὰ, δὸ Ὑ}}} ἔοτα ὈῸ ρίνϑῃ τὸ βουΐβ, δῦ ΠΟῪ 584}} 'ὰνθ 
101 Ὀόδη βδρδγδιθὰ ἔγοιῃ ὑμοὶν Ὀοα 168, ζἰπηθ ἴο 866 [Πιδῖ οὗ νοὶ οὺ αϑῦ Βροίκθῃ ἴὸ ἢλὸ ὃ Αμὰ 

1 Νανι, Ὀπὲ ἐδι6 δϑσιδὸ κίγϑιε βδοϑιιδ ἰοὸ Ὁ6 τϑαυϊτοά. 3. ὅδ ἰο, οὗ ναΐὩ. 
8 Μἰενμίο. 
4 ΒΟΠΔΙΥ ΔΑΥΒ: “1 ἰδ ποῦ ὈΏΓΣΘΘΒΟΏΔΌΪΘ ὑ0 ΒΌΡΡΟΘΟ ἔπδὲ ἰποίοσὰ οὗ σμεπαάπιοάμνε ἰΒοσο διοοὰ οτἰ κίσι}}γ ζϑῦ (ΞΞ σμο- 

πέαηι) απιοάο. 
8 Ῥα2ο εονγωρεϊδιν. 

6 εν, βώοιπι. ΟἸϑδυῖυ, δῃοῖδπος σοι θείης που ]Ἱὰ Ὀ9 ΡοδδὶὉ1]0θ. Οἵ, ΒΘΏΒΙ1Υ᾽5 ποὺ. 



θδ4 ΑΡΡΕΝΌΙΧ, 

86 584], Τβοῖν ἔγθοάομι υ1}} ἰαδὺ βανθὴ ἄδυϑ, (δῦ ΤΏΘΥ ἸΏΔΥ 866 ψῆῃδὶ π8.}} Ὀδοη Ὀοδίογθ 
102 βροκθϑη οὗ, πὰ δἴϊζογναγαβ (ΠῪ 588}8}} ἢ6 88βϑι θα ἴῃ {πον ἀσσο! ησ- Ρ]αοθ8. Αμπῆ 1 88- 

ΒΘΓΟα δηᾶ 5814, 1 1 αν ἰουπ ρτᾶσθ ἴῃ (ὮΥ βἰσμῦ, Βδον τὴ, ΏΟ πη1}} πον δῖ (ὮΥ 
βοσυδηΐ, Βα ίΠοΥ οὐ {Π6 ἀαΥ οἱ Ἰυάρτηοηῦ ἴῃ τὶς ῦθουδβ σδη ρῖνα ὁχοῦεθ ἴογ {π6 σοάΪαδεβ, 

108 ΟΥ ΡΥΔΥ οὐ {πεῖν Ὀ6 μα] ἴο {[π6 Μοβῖ Ηἰσῃ ̓  ἔδίμθυβ οὐ Ὀθἢα] οὗ 80η8, ΟΥ 80π8 οὐ Ὀθ 8} οἔ 
ῬΑΓΟΠ(8, ὈΤΟΙ 6.8 οὐ Ὀ6 84] οὗ Ῥγοίμογδ, γοϊαὔνοβ οὴ ὈΘ ἢ 8] οὗ πεὶρῇθογα, οοηδηῖ8 οὴ θ6- 

104 )4]ἢ οὗ (πο86 ψμοτὰ μον ον Ὀθβίύ. Απᾶ ἢδ διηβιογοα π)6 δηἀ βαϊά, δίηςαε ποὺ μαβὶ ἰουπᾶ 
στδεθ ἴῃ τὰγ βίσδι, 1 νν1}} κηονν [Π66 4180 118. Τα ἀλν οὗ ἡπαρτηθηΐῦ 18 16 ἀφοϊεῖνα ἄγ δηὰ 
11 δίκα ταδη οβὺ ἴο 411 τὴ6 568] οὗ συ. ΕῸΓ 88 πον (86 ἔδίῃοσ βοπάρι ἢ ἢοῦ (ἢ βοη, 
ΟΥ̓ 106 δοη (Π6 ἔδιίμποσ, οὐ {μ6 τηϑδίου (Π6 βογυδηΐ, οὐ (86 οοηβάδηϊ 118 θαδ8ι Ὀοϊονοά, {παῖ 

106 ΠΘ τὺ δ πἰοἰς,3 ΟΥὁ Αἰθθρ, οὐ ϑδῦ, οὐ Ὁ6 ουγοα ἴον τη, 80 ΠΟ ΟὯ6 Ὑ}}} ΘῈ ῬΓΑΥ Οἡ Ὀθ δ] 
τ ΔΏΥ ΟἾΒΘΥ ΟὨΘ, ἴοῪ 811 888}} [πο Ὀθδγ, βϑοῖ ἴοῦ Βἰπιβοὶξ, πἷ8 οσ σσοὴσ ἀοϊησ οΣ π|]} 
οἷηρ. 

106 ἈΠ 1 βεϊα, ΑΌγαμδπι ρῥγαγοὰ ἔγχεϊ ἴον {π6 Βοἀομῃηῖίθ8, δῃὰ Μοβββ ἔον {1ὸὲ ἔδιμοσβ {μπδὶ 
107 βἰῃποϑὰ ἴῃ [86 π|ὶίϊάθγηθββ, δηὰ 6808 αἴίου Ἰνΐπὶ ἔου [Ξγ86] ἰη [86 (ἰὴ οὗ ΑὐοδδΖ, δπὰ ὅδιω- 
108 υοἱ «πὰ Πενία ἔονῦ ἴπ6 ἀδειγαοιίοη, δηαὰ ϑοϊομιοη ἴἔοσ ἴθ πὶ {1180 οδπη6 ἴο 186 ἀρεϊοδίου, δ 
109, 110 πὰ ΕἸϊΔ8 ἔοῦ {βοὴ ἰδ γτοοοϊνοα γτϑίη, δηὰ ἴον 1116 ἀθδά, πδὶ Πα τϊσμὺ ᾿νε, δπὰ 
111 ἘΖοοίαβ ἔογ [86 ῥθορ]β ἴῃ {Π||Ὶ {ἰπ|6ὸ οὗ ϑοηηδοβουῖὶ, πα πιδὴγ οῦυ τπϑηγ. [1 ἰπ {815 

ἸΏΒΠΠΘΓ, ἰμογοΐοσο, ΒΘ σοττυρίΐοπ ἱπογθδβθα, δηὰ ὑηγὶ σι ουβη 685 τ} 1 0}164, {π6 τὶ σῃῖ- 
112 βδουδ ργϑυϑὰ ἔον {π6 ὑπροάϊγ, ὙΠ δγθέογα 888}} 0 ποῦ Ὀ6 80 1π6ῃ 4 δἷδοῦ Αηᾶ ἢ δηβινογρα 

τη6, 8Δπἀ εδἰ, ΤὨῊΘ ργοβεηῦ που 18 ποῖ (86 6ῃηα; ρβ]οΥΥ ἀοίδι ποῖ δυϊάθ ἴῃ ἴδ σοηεληυδ}}ν : 
118 ὑπογθΐοτα ἤᾶνθ [Π6 Βίσοηρ ὅ ργαγβὰ ἔογ ἴῃ6 ψγϑᾶῖκ. Βυΐ ἐπ ἀᾶγ οὗ Ἰυαρτηθηῦ 6}14}} θ6 {ιὸ 
114 δπὰ οἵ 118 (π|6, δηὰ [86 Ὀορίπηΐηρ οὗ [.6 ᾿πλοτ δ} ν ἴο οοπιθ, Ἡ ΠΘΓΘΊὴ σογταρίζοπ ΒΔ} 

Ῥϑ586 δϑγ, δηαὰ ἐηθιλρούδηςθ 18 δῦ Δὴ 6}, Ἰηβα6 } Υ ουΐ ΟΠ, Ὀυὺ σὶρ} ὐδουβηθδβ στον, 
11ὅ ὑγυϊῃ δ βργαησ υΡ. Ἴ6η, {Ππϑγοέογθ, 88}4}} ἢῸ πὴ ὃδ6 8016 ἴο βᾶνθ ᾿ἷπὶ μδὺ 18 ἰοβι, 

ὨΟΓ ἴ0 ΟΡΡΓ688 δἷπ δ΄ Βα ροίίδη (ἢ νἱοίογγ. 
16. ΑΑμπάὰ ἣ δηδογοα πρὴ πὰ βαϊα, ΤΙ ΐβ 18 τὴν ἢν ϑὶ δηὰ ἰαϑὺ πογὰ, (μδύ 10 δα Ὀδοὴ Ὀοδιίοῦ ποὶ 

(ο ᾶνθ σίνθῃ ὑπ6 θαυ απο Αἄδηι, ΟΥ 6Ἶ8β6, ἤθη ἰΐ 88 σίνθη δίιη, ἰο ᾶνα γϑβίγαϊπθα 
117 Ὠΐπλ ἔγομι βίμηΐης. ΕῸΣ ν δῦ ῥτοῆϊ 18 1Ὁ 0 τχϑη ἴῃ {1:18 ργθβθηΐ ἴπ6 ἴο ᾿ΐνα ἴῃ Βϑδνὶ- 
118 ἢθε8, δῃὰ δέϊοι ἀθαίϊι ἴο Ἰοοῖς ἔοσ ρα βῃιηθης ἡ Ο ποὺ Αάλπι, ν δῦ μαϑῦ ἴθου ἀοπα ἢ ἔοῦ 

τπουρὶ 1ῦ νγᾶ8 ἴθου Παῦ δἰη δά, μου τὺ ποῦ Δ] 16 ἢ αἰοηθ, Ὀαϊ αἶ8ο γα ταῦ μὰν σοῖθ ἔγουι 
119 [μΠ66. ΕῸν ψηδὺ ῥγοῦιν ἰδ ἰῦ απίο υ8, ᾿ξ {ΠἸ6γ6 Ὀ6 ργομιῖθθα τ18 83 ἰπηηογίαὶ 116. ΒΘ τα 
120 δᾶνθ ἄοῃθ πόοῦκϑ {π8ὺ Ὀτίηρ ἀδαι Απά ὑμιδὺ {π6γ8 18 Τογείοϊὰ ἴο ἃ8 δὴ βυθυ αϑιϊησ ΠΟρα, 
121 πθθὴ νὸ ἴῃ [6 ἰαϑῦ ἄσρτθθ δυο Ὀδθοοπιθ νϑῖη ἡ ̓ Απὰ {πᾶ [Π6 ΓΘ δἃΓδ γϑβογῦνϑα ἴῸΓ 8 
122 ἀπε] πσβ οἵ ΒΘ δ ἢ δηὰ ϑλ δειΥ, ν ἤθη 6 μδνθ ᾿ἰνθα πιο κϑαὶΐν ἡ Αὐὰ {πδᾶῦ [86 σίοτγ οὗ (ῃ8 

Μοβὶ ΗἸρὮ ν}}} ἀοίδηα ἴθ ψῆοὸ μᾶνο ἰδὰ ἃ ομϑϑίβ 5 16, σἤθ το ᾶνα νυ] κα ἴῃ [ῃ6 
128 πογϑὺ ψαυβὺ Απὰ ἰμ)δῦ ἰογθ βμουϊὰ Ὀ6 βιιοσσῃ ἃ ρᾶγϑΐβθ, οβα ἔγαϊς Θηἀυγοῖ ἔογονοσ, 
124 νῃογοΐη ἰδ βαι βἔδοϊου δὴ Ὠθαϊϊησ, ΏΘη )ἷδ 884}} ηοῦ δηΐογ ἰηΐϊο 10ὺ ΕῸΣ πὰ δᾶνὰ 
12ὅ παϊκοὰ ἔῃ υπηρ᾿οαβαδηῦ ρίδοοβ. Απά ἰμαῦ (6 ἔδοθβ οὗ ᾿χθὴλ 10 ἤᾶνο υ86α ΔΟβιϊηθηοο 588} 
126 βιΐηα δῦονο 126 βίλγυβ, ψῃθ ΟἿΣ ἔδοθβδ 5888}} Ὀ6 ὈΪδΟΚον δὴ ἀαγκηθϑβῦ ΕῸΥΣ τ ἢ ]]6 τὸ 

ὙΕῸ δὴ οοπἰ 6 ἰπϊαυϊγ, 6 οοηϑιαθγθα ἢοῦ {λιδὺῦ γγὸ ϑῃουὰ Ῥορίὶῃ ἴὸ βυ ον δέωσ 
ἀοϑδίδ. 

127 Αμὰ δ δηβπογοά, δηὰ βαϊὰ, ΤῊΪ8 18 ἃ οοηῃάϊιίοη οὗ {π6 Ὀδί[16, ΒΟ δὴ {παὶ ἰ8 θογῃ 
128 Ὁροῦ ΘΓ 8.}Ὰ}} θρῃῦ: Ὁπαῦ. 1ἢ 6 Ὀ6 ονογοοπιθ, μ6 58}8}} βι ον. 88 (που δϑὲ βαϊ ; δι 1 
129 Πα σοῦ {1π6 υἱοΐογγ, 6 881Ὰ}} σϑοοῖγ τῃαῦ 1 βᾶγ. ΕὟΣ {118 18 [86 τᾶγ δ ἡ βόγθοξῦ Μοβθβ 

ΒΡΟΚΘ ψ}}]6 Β6 ᾿ἰνθ, βαγίῃρ υπῖο ἴΠπ μϑορὶθ, ὕδοοξα (66 116, (μδὺ [ποὺ πιαγοϑὶ ᾿νε. 
180 Νενθγί δ 688 [Π6Ὺ Ὀδἰἰδνθά ποὺ Ἀπ, ποῦ γϑῦ ἴπ0 ργορμθῦϑ δίζδν ᾿ΐπι, 0 ΠΟΡ τ ψἘη0 Βᾶνθ 
181 βροκϑη υπηΐο ἴμθηι, ὑμαῦ ἴ[μ6 6 Βῃου]αὰ ποῦ Ὀ6 ἈΘϑν 688 ἴῃ {Πποῖν ἀθβίγιοιίοι, ἃ8 ἴΠ6 ΓΘ 88}}4}} 

Ὀ6 7Ο0Υ ονϑσ {πθπὶ ἰδὺ ἅΓ6 ρογβιδβα ἴο βαϊνδϑιίοῃ. 
182 λα 1 δηϑνογοα, δηὰ 8814, 1 Κῆον, 1οτὰ, ναὺ [86 Μοϑὺ Ηἰρὴ ἰ8 πον οδ]]6α τηογοίϊξυ], ἴῃ 
188 μ80 ΒῈ μια ΠΙΘΓΟΥ ἀροῦ ὕμο86 πὸ ἢδνα μοῦ γοὺ οομηθ ἰηΐο [86 σψοῦ]α; δῃὰ ὑπ6 Ῥιεξα], ἴα 
184 (δῦ Β ΒΔ} ὈΙΥ οὐ 16 πὶ ψὴο γᾶ] κ ἱπ 18 ἰᾶν; δὰ Ἰοησ-βυβογίης, ἴῃ ὑμΒα0 μα ἐοσϑίι 
185 Ἰοησ-βυβογίηρσ ον αγαὰ [088 πδὺ ἢᾶγΘ βἰπηθα, ἃ8 ἷβ Ογθδίυγαβ δηὰ δουπείῥαϊ, ἴα ἐμδι Βὲ 
186 18 τϑδᾶγ, ἱπεβθα, ἴο σὶνθ ΒΘ οὔθ πϑθθ ; δῃὰ οἵ γτοδῖ τπογου, ἰῃ (δῦ 1.16 τη εἰ ρ! εἰ 

ἴΟΥΘ ἈΠ ΙΩΟΓῈ ΠΙΘΙΓΟΪ68 [0 {πρὶ ἰμαὺ ΔΥῸ ῥργθδβθηΐ, δηὰ {μδὺ δὰ ρμϑβί, δμὰ (δὶ δῖα ἰο 
181 οομλθ; ἴοσ θγθ 86 πού ἴο τ]  ἰρὶγ ἷβ πιϑγοῖθϑ, [6 νοῦ πσουῦ]ὰ ποῦ οοηξίηυθ πὶῖ ΤΠ θαι 

1 Το οἷο οὗἁ {}}15 γϑσβὸ ἴο ἐι18 ροϊῃῦ 18 ομαἰ ἐἐθὰ ἴῃ ὑδο οΥτἰ κί μα] ροσίίου οὗ (οὰ. Α., δὰ μδ8 Ὀθϑῃ δαδρέοα ἐο ἔμ δοῦ- 
ρχὺ ὮΥ 8 σοτστθοίονυ. 

2. Ϊπιεἰϊεφαξ, ὈχῸ1 9ΟἸἸονν ἔμ βΥγ. δῃὰ Εἰμἰορ., τ 1 οἷκ ῬΣΘΒΌΡΡΟΘΟ ἵνα νοσῃῇ ἴῃ [89 οτσμδ). 
.8 δαποίέοπετη τὰ Οοά. 8. ; ἐεχέ. τες., βϑαποιβεαξίοπεηι. 
4 Αὐἀορίοα ὈΥ ὙΟΙΚπΙδν δὰ Ἐσιίσβοδο, ἐπουκι νδηϊίης ἰῃ ἴμ6 ΜΗ55, 1ὲ τοΐοσβ ἴο {π6 ἡπὐκιιοπέ. 
δ Ῥοίμεγμη!, νὶϊὰ Οοὰ. Α. (οἷ. ΒΘΠΔΙγ, ν. 80), δῃᾳ ποὲ ταὐῥαάΐ, ΓῺ ὙΟΙ κπιαν, πο, ὨονοΥοΣ, χίνου 6 δϑδὸ ΟΣ 

ΣΟΟΊΥ. 
9. (μέ, δοιὰ ποὲ ἐαγάε οὗ ἰδ ἐεχέ. γές. 
1. δαίμγίαξ, διὰ πο δέσωγίίαδ οὗὐἨ ἱμ ἐδχί. χες. Βοδ ἴμ9 ἰδδῖ υχοίοστοὰ γοϑἀϊπρα δζὲ ποϊοθὰ ἰπ 86 σιδσαίη οἱ 

(9 ΑΟΥ͂. 

6 Υία͵, νὶϊ 85., ποὺ υἷα οὗ (80 ἐεχέ. γδο. 



2 ἘΞΌΒΑΞ. θδὃ 

138 ἴπαὶ ἀνγ}} ᾿πογοΐη ; απ (πὸ Οἰἴνον, δβποο ἐξ ἣθ σαν ποῖ οὗ ἷβ8 σοοάηαθ, {πῶ {Π6γ ΠΟ 
παν σομημἶ θα ἰηϊχυΐ 68 παῖσαι 6 οαβθα οὗ ἴμθπι, ἃ ἴδῃ ἐμουβαπά (ἢ ρᾶτί οὗ πιθη οουα 

139 ποῖ γοιπιδίη αἰϊνο ; δπὰ Ὀοΐπσ Ἰιάσο, 1ἔ πα ἀἰὰ ποὺ ἔογσίνο ποῖ ὑΠπαὺ τ γα ογθδαῦθα Ὁγ ἶβ 
140 πογὰ, δηὰ Ὀ]οῦ οαῦ {π6 πιυ ἐξα οὗ ἐγαπϑογυτθβείομβ, ὕμογο σου ὃ6 Ἰοἔς, ρεαγδάνθηΐυτγα, θα 

ΥΟΤΥ δ ΔΙΠΟΠ σ᾽ ΔΠ ᾿ΠΏ ΠΊΘΓΘΌΪ6 πιὰ τι] 6. 
Οηαρ. ὙΠ]. 1 Απὰ μὸ δηβνψεγοα πιθ, βαγίπσ, ΤῊο Μοβὶ ΗἸσῃ μα πιδᾶθ {118 νου] ἔοῦ 
2 ΤΆ ΠΥ, Ὀὰΐ ὕπ6 πουϊὰ το οοῦμθ ἴον ἔθ. Βδιιῦ [ νν}}} [611 {π66 ἃ βἰ πηι !Ππᾶδ, Εἰβάγαβ: 4.5. ψ]θη 
ποὺ δεκοβὶ ἴ.6 ϑαυίθ, Ὁ 11} βᾺγ υπίο ἴπ66, [πα΄ ἰδ ρσίνθῦ πὰς ἢ πιουϊὰ ψμογοοῦ ϑαυίῃθη 
ν6586]8 ἈΓ6 τηδᾶάθ, θα 1016 ἀπὲ [παῦ σοϊά οοπηοῦ οὗ, ουθη 80 18 ἐῃ6 σουγδβθ οὗ {86 ργθβθηῖ 
νου]. ὙΠΘΓΘ Ὀ6 πιληγ, ἱπάδοά, σγοαϊθα, Ὀυὺ ἔανγ 5881} Ὀ6 ϑανϑά. 

ΑπαΙ δηϑναγθα πὰ βαϊὰ, σα! ον ἀονπ (ἢθη, Ὁ πιγ βουϊ, ππή]ογβίαπαάϊησ, δὰ ἀτίηκ 
ἵπ, Ο τὴῦ ποαγῖ, Κπον]θᾶσο. Εὸν που σοιηοϑῖ πίϊμουΐ (ΠΥ οΠοΐοθ, δπὰ σοθϑῦ αυσᾶν δσαϊηϑβί 
ΛὮγ οδιοῖοθ ; ἔουὶ πο ροόνγοῦ ἰ8 σίνϑη [Π66 βαν6 οὔΪγ ἴῃ {π6 βῃῃογῦ βρᾶοθ οὗ 116. Ο [μοτὰ σἶιο 
τί ΟΥ̓ΘΓΡ ι.8, 1 [ποὺ δυ εν ποῦ (ΠΥ βουνϑηΐ, (πδὺ γγθ ΤΏΔΥ ῬΓᾺΥ Ὀθίογθ [Π66, δηὰ (ποὺ ρὶνο 
6 ποὺ βροϑὶ οὗ ἴπ6 ἢοαγῖ, δηὰ ουϊύιτα οὗ [16 υπάογβίδηάϊησ, πἤθηοθ ἔσυϊδ ΠΥ 6016, ΠΟῪ 
δ ΔΏΥ δὴ ἰΐνὸ (δύ 18 σογτιιρῦ, Ὑ0 5}}8}} 9] ἴῃ ρῥἴδοθ οὗ ἃ πιδὴ ὃ Ἐὸγν (ποὺ ἃγ δ] Οη6, 
δηἀ τ ἃγΓὸ ὁπ6 π ΟΡ Κα ΠΞΒΪρ οὗ {πΠἰπ6 μη 8, 48 ἴοι Παϑὺ βαϊὰ. Απὰ βίποθ πον ἴποι ρὶν- 
Θ8. ᾿6 1 ἰο ἴὉπὸ Ὀοὰγ ἐδβῃίοηθα ἰπ {Π|ὸ σοῦ. δηὰ σἰνθβὶ ἰὉ ΤΟΙ ΌΟΓΒ, [ΠΥ σγθδοη 18 ργθ- 
βογνοὰ ἰῇ ἢἤγθ πα ὑνδίοῦ, ἃ ηΐηθ ποτ ἀοίδ, ΤΥ ποΥΚαδηβἷρ Θπάγα ΤΠ Υ ογθαῖίοη 

9 ΜἘ]ΘΝ 18 ογοδίθα ἴῃ μοῦ}. Βυῦ {πδῦ τ 6. ΚΟΘΡΘΙῊ δηᾶ [δὲ ν ῖο ἢ 18 Καρὶ 8}.4}} ὈοῸμ ὉΘ 
Κερῦ ; πὰ Βανίησ Ὀθθη ἱκορῖ, ἔγοιι (ἰὴ ὕο {{π|6, (Ὧ6 το Ὁ ἀο] νόγθὶ ἂρ νῃλὺ μαι} στόν 

10 ἴῃ 1. Εογν ἴδοι δϑῦ σοπμηϑη 64 {παῖ ἔγοπι {116 ποῖ θ6 ΓΒ {πο πιβ ον 98 3 τ ΐ ἢ κ 85114}} Ὀ6 σίνθη, 
11 1Ὁ8ὸῸ ἔγυϊῃ οὗ ἰπ6 Ὀτγδδβίβ, [8 (Πη6 τὨΐησ ψΒΪΟ ἰ8 ἔδεοη 64] τΊΑΥ Ὀ6 ΠΟΙ ΒΠ64 ἴοΥ ἃ [[η16, 
12 δηἋ δἰζουιναγβ ποὺ νι] σοτηπιῖῦ ὃ 10 ἴο ΤΥ τηοσογ. Τοῦ ἀἸ80 πουτί8ἢ ἴὉ ἢ ΤΥ τἰσ]ύθοιβ- 
18 η688, 8ηἀ ἰηδίγυοῦ ἰἃ ὙΠ Τ᾿γ ἰανγ, δπὰ γοΐογια ἰδ πὶ [ΠΥ υὑπαογβίαπάϊησ ; δὰ ἴδοι 
14 βδ]: τηουιϊν ἰῦ 88 (ὮΥ ογϑαίίοη, δὰ τηδκο ἰὉ ᾿ἰνίησ 88 ΓΠΥ̓ σοῦ κΚ. [1 μογοίοσο ἔμοὰ ἀοβῦ 

ἀδβίτου ἴηι Ὑπὸ ὙΠῈ 80 στοδῦ ἰοῦ τᾶβ ἰδϑιϊοηθα, 10 18 δὴ οαξυ ἰΐησ το Ὀ6 ογήαϊπθὰ Ὀγ 
16 {πη γ σοπηηϑηαπιθηΐ, παὺ τη 6 ᾿ϊησ πο ἢ τγᾶ8 τη8α6 βΒ[ιου ἃ 4150 Ὀ6 ργθϑεῦνθα. Αἀπὰ πον 

ὙΠ} βρϑδὶς ἔι}}γ..4 ῬΤουοξίησ τηδη ἴῃ σϑηθγαὶ, μου Κηονγοδῦ Ὀδϑῦ; Ὀπὶ 7 τοἱἱἱ σρεαῖ τους ἢ- 
16 ἴῃρσ [γ ρϑορΐβ, ἔοτ σιοβο βακ6 1 στίανα ; δηὰ {Πἴπη6 ᾿πῃουληοθ, ἔοῦ γποξθ σϑι86 ἰ τπουτῃ ; 

δηα [0Υ ἴβγδθὶ, ἔοσ σοι 1 δὴ μΑΥΎῪ ; δηὰ ἔοσγ [Π6 β6ϑὰ ὅ οἵ ϑδοοῦ, ἔοῦ σο86 δᾶ κα 1 δῆ 
17 ἰγου]οά. ἸὙμογοίοτα νψ1}} 1 Ὀθρίη ἴο Ῥγδὺ Ὀθίογθ (πὲ6 ἴογ πιυ86}Ὲ δηὰ ἔοῦ ἴθι ; ἔογ 1 5866 
18 18ὸ [418 οὗ υ {Πδὺ ἀτγ6}} οἡ (Π6 ϑαῦῖῃα Βυῦ 1 πᾶν οδγὰ οὗ ἴπ6 βιυιξζηθ88 οὗ {π6 Ἰυἀσθ π}1Ὸ 
19 8 ἴο εοπιθ. ῬΤμογοΐοτο ΠθᾺΡ ΤΥ νοΐοθ, δηα παἀθγβίδηα ταῦ τσογάβ, δηὰ 1 Μ1}} βρθὰκ Ὀ6- 

ἔοτε π66.6 ' 
“0 ΑἸαΙ βαεϊά, Ο Τ,οτὰ, που {πϑὺ ᾿π ΠΑ] 68ὺ οἴθγηϊιν, τὸ ὈΘΠο] 680 ἔγουι δῦονθ {Ππη 8. ἴῃ 
21 0ΓΠ6 Πρᾶνθηβ δηὰ ἴῃ [Π6 αἷτ ; δῃηὰ ψΠ086 [ὩγΟΠΘ ἰ8 ᾿ἰΠΘβυ 8 0 ]6 ; δηα το86 ΡἝΊΟΓΥ 18 ἱποοιη- 

ΡΓΘΠΘπβίθ]6; Ὀθέοτο σἡΒοηλ {Π6 ᾿ο818 οὗ δησϑίϑ, ΠΟ86 Βούνίοθ 18 σοηνογβϑηῦ 1] πα δηα 
422 τα, βίαηα τ1Ὲ ἰγθι Ὀ] ησ ; οδα πογὰ ἰδ ὕγιθ, δηα βαγίησβ δοϊ ἴησ; Π086 ΘΟπ δ Πἀμηθηΐ 
28 8 ϑίγοησ, 8δηα ογάϊηαποῦ ἔεδγέαϊ ; Βο86 Ἰοοῖκ ἀσίθι ἃ ἃρ πὸ ἀορίδ, δηὰ σῇ οβα ἱπαϊσηδίίοη 
94 τιϑ κου [86 τηουηϊδίη8 πι|6 0 ΤΑ ; δηὰ πιοβ6 ὕγαῦ δοϊάθῦ ἔοΥ ονθῦ: Ο ΒΘΑΣ [Π6 ΡΥΔΥΘΡ 
45 οὗ ἴῃγ βουνδπί, δηὰ σῖνθ δᾶγ ἴο ἴπ6 ροιἐτἰοη οὗ (Πγ ογθαΐαγθ ΕῸΡ ψἘΒ16 1 ]ἴνθ 1 νν1}} βρθᾶκ, 
26 δῃηὰ ψ }]6 1 μᾶνο ππαἀογϑίδηαΐησ 1 πν}}} ἀηβυσασ, Ο Ἰοοῖ ηοῦ ἀροῦ [Π6 5'η8 οὗ (δγ ρθορίο ; 
21 Ὀὰὺ οὐ {πθπὶ ΤῸ βεῦνα ἴμ66 ἴῃ ὑγσαἢ. Βδσατὶ ποῖ {μ6 οογῦβ οἵ ἴθι Ὅπαῦ Ὀθῆδνο ἰιη- 
28 Ρἱοῦλγ, Ὀυΐ οὗ ἱπόπὶ ἰπδῦ 66 Ρ ΠΥ ὑδβιϊπλοπίεβ ἰῃ αβ]οιίοηα, ΤὨΪΗς ποῦ ἀροη ἴπϑῖὰ πὶ 

ἰμενὸ Δ] Κοα ἐδισηθαγ Ὀοΐογο ἴπθ6; αΐῦ Γϑιμθιμ 6 {πὸ πὶ ἘΠῸ δοοογάΐησ (0 ἢν ντὰ}]} μὰνθ 
429 Κηυοπνη [Ὦγ ἔδθασ. [1,δὺ 0 ποῦ Ὀ6 [Ὡγ 5}}} ὕο ἀδϑίγου [θὰ ψοὸ πᾶν ᾿ἰἰνϑὰὶ Κα Ὀθαβίβ; Ὀαῦ 
80 ἴο Ιοοκ ὕρου {πο [μαῦ ᾶνὸ οἰθαγὶν ἰδισῃῦ ἐγ ἰᾶν. Βὸ ποῦ ἱπάϊσπδηῦ αὖ ἔθη 0 Δγ6 
81 ἀεδοιηθα σόγϑα [μΔη Ὀθαβῦβ; δὰ ἴον [πθπὶ ὑμαῦ αἰ ναγϑ ραῦ {μοῖγ ὑγυβὺ 'π [Ὦγ σ]οῦν. ΕῸΓ 

Μὸ δηἃ ΟἿὗ ἴδίμογβ πᾶν δοίθα δοοογΐπο [0 Βα ἢ ουβίοτῃϑ ;  θυῦὺ ὈΘΟδ186 οὗ 8 Βί πη 6 8 ὑποὰ 
82 8.810 Ὀ6 6816 ἃ πιογεϊ]. ΕῸΡ 1 τὰοα 6 Μη] ἶησ [9 παν ἸΏΘΤΟΥ ὑροὸπ 18, ἴθ η 884}ῦ ἴποὰ 
88 6 6416 πιοτοϊξα], Ὀδοδιβα τ ἤᾶνθ πὸ ψογκΒ οὗ τἰσῃύθουϑηθ88. ΕῸΓ {Π6 7υ8ῖ, Ὑο ᾶνθ 
84 ΤΩΏΔΠΥ ὙΟΥΚΒ ἰδ ἃρ ψὶ ἢ (ἢ 66, 51.}8}} ἔγουχ {πο ῖνρ ονσγὴ οσκ8 γοοοῖνο τοασὰ. ΕῸΡ νῆδὺ ἰ8 

τοδῃ, ὕπαῦ τποὰ Βῃου!θδὺ ἰακὸ ἀϊβρ᾽δαϑυγα δὲ έτη ὃ οὐ δῦ 8 ἃ ΘουταρΟ  ]6 σοπογϑίίοῃ, 
85 τΓπε0 ἴῃουι Βῃοιιἀδβὺ Ὀ6 80 δἰζῖον τονατὰ ἡ ΕΓ ἴῃ ὑγαῦα ὕπόῦὸ 15. 0 τἸπϑὴ Δπιοπρ {1Π16πὶ [δὶ 

86 Ὀογῃ, θὰ δῖ ἀοαὶῦ ροά θββὶυ ; δπὰ διποηρ {86 ἔαϊυ μα] [μ6γὸ ἰ8. ποηὴ6 0 ΒδῸἢ ποῦ 
86 ἀοπα διιῖϑ8β. ΕῸΓ ἰῃ {μΐ8, Ο [μογὰ, ἐμ γ τἰσμίθοιϑη688 δὰ {γ σοοάῃθ88 888}} Ὀ6 ἀθοϊαγοά, 

18 τποὰ Ὀ6 τιϑγοϊξα] απο {θὰ 0 μανὰ πὸ ϑύογθ ὃ οὗ σοοα σΟΓΚΚ8. 

90 ὧι 9 Ὁ 

Ο9 92 

1 Τεχί τες. ὯΔ γμοηιοῦο ἴον χσμοπίαγη, δι ἃ ομἱβ υἱυΐοαξ. 
3 ΤῊο νοτὰ γιαγείι, αἴϊοσ πιεπιόγια, ἴ8 τοὐοοϊοα ΟΥ̓ ὑμ6 Ὀδ68Γ οΥἱ 08 82 ἃ (1068. 
8 Οοά. 8. 25 ἀΐξροῖε4, 
4 Τῃ ῥ͵δοο οὗ ἀογηΐπε οὗ [6 ἐεχί. τες., Οσοά. 8. Ὧδ5 ἀΐοεη8. 
5 ΤΉ ΘΟΙΙΔΟΣ ἰοχὺ Οἱαἶ (8 δεηγιπέ, ἰουμὰ ἰὴ 8. 
6 1η [80 ΜΗ͂Β., ἔμο ἱπδοτίριοη ἕο ἔ 9 ὑτᾶγοσ οὗ Ἐδᾶάγδδ 8 μοτθ χζίτϑα ( 1 εἰμι Ὀεγδοτωηι βάν Ῥγίμεσμαη αϑϑωηιεγεί μ᾽), 

δπὲι 10 ἀοδδ Ὡοῖ ΡΤΟΡΟΥΙΥ ὈΘΙΟΩρ ἰπ ὑπο ἰοχῦ, δὰ 1 Ὦδγτο, ἐπογϑΐοσο, τ ἢ Εσί σβομο, οὐχὶ ἐοὰ ἰδ. 

1 Μογίδμε, διὰ ποῖ γιογδίδ, 88 ο΄“ ἸΩΙΩΟΏΪΥ τοϑὰ. 
6 501 σου ον σιῤσίαπείαηι. 



656 ΑΡΡΕΝΏΙΧ. 

87 Απὰ ἢ δηϑηνογοα τη6, δηα 8814, ϑοῖβθ ἐδϊηρδ μαδὺ (Βοὺὰ δροίζθπ δγίχῃϊ, δῃα δοοογάϊησ 
88 ππίο [ΠΥ πνοΣαβ ἰὕῦ 5Π.4}} Ὁ6. Εον ᾿πάθϑὰ 1 πὶ}]} ποὲ (Ὠΐπκ οὐ [Π6 ψόγκ οὗ ἴπθὴ ψγῆο ἤδνα 
89 5βἰπποα Ὀδίογ ἀθδίμ, θδἔογθ υάστηρηΐξ, Ὀοίοτο ἀδβισυςοη ; δαῦ 1 π|}} το] οἷοθ ονοὸῦ [86 ποτὰ 

οὗ (86 τἱσβίθοιβ, δὰ 1 ν}}} τϑιμθι θυ αἶθὸ {μοὶγ ῥἱστίμιαρσο, δὰ ἰῃ6 δα ναίίοη, δπὰ 186 
40 τονδγαὰ ἐμδαῦ [ΠΟΥ 8}}8}} γθοθῖνγθ.0 Αδϑ 1 ὅδνυθ βροίκθῃ ἱδπογοίογθ, 80 8}}8}} ἰδ οοπιθ ἴο 
41 ΕῸΓΣ 848 [Π6 Ὠυβθαπατηδῃ βου το δαθα ὑροη ἰδ στουπά, δπά ρ]δηίεί ἢ 8 τυϊανμῖς αἱ 

ἴγϑθϑ, δυὺ 811 (μδὺ 18. βοῇ ἴῃ 118 Βα, 80 οοιηοῦὺ ποὺ ὕρ, πο ἰ 6 ἀοίδ 4}} [δὲ 16 μἰαηίθα ἴδ κθ 
ΤοΟῦ ; 80 ἷ8 Ὁ 480 ν 1} [πὶ [πδ΄ ἃγὸ βοὴ ἴῃ (89 ποῦ], (ΠΟΥ 8}}41}} ποῖ δ]} Ὀ6 βανυϑά. 

42,48 Απάὰ] διυϑνογθὰ δηὰ βαϊά, 161 Ββανθ ἔουπὰ σγδςθ, ἰϑὲ πὸ βρθαᾶκ. Αι8 ψῖί [86 δι5- 
ὈδΔπατηδη 8 δ6οὰ, 1ἔ ἰὰ σο!θ ποῦ Ὁ}, Ὀθοδιϑ6 ἰΐ γθοθινοί ποὺ (ἢγ Γδϊη ἴῃ ἀυθ βοδϑοῦ : οἱ ὃδ6- 

44 οδυ8δθ {ποῦ σοπιθί ἢ (00 ὐοἢ} ταΐη, 8Ππ4 σδογτυρίθι ἰῦ, 80 ὈΘΥΒΒΘΟΒ τηϑὰ 4130, ὙὯῸ 19 
ζογιηθα Ὀγ ἴὩγ Βδῃαβ, δῃὰ ἴμου Βαβί οδ᾽ δὰ δἷπη (μῖπθ ἱπιᾶσα, Ὀδοδυδο δου δἃγὶ [Κα υηῖϊο 
παι} Εὸν τ οδθ βᾶκ ἴῃοὰ μαβῦ τη846 411 (Ὠΐησβ, ΠΠἰκοηϑδὶ (που ἰπὶ απο [86 Βυδθαῃά- 

4δ τηδη᾽ 5 βορ ἢ Β6 ποῖ Ἡγοῖ νῖτ υ8, Ὀὰῦ ΒρδᾶΓΘ [ὮΥ ῬΘΟρΪθ, διὰ ανθ πΊΘΓΟΥ͂ ΡΟΣ λιὶπο ἴη- 
δΒογϊίδηοθ; ἴογ ἴπου ἂγῦ πηϑγοϊξυϊ ἀπο [ΏΥ σγθδίαΓα. 

46 Αμπὰ ἘθΘ ΔηΒΉΘΓΘΑ τη6, 84 εαἰὰ, ΤὨΐηρΒ ργθϑθηῦ δ ἴον [16 ργϑδϑηῦ, δῃὰ {μῖηρβ ἴο Θοῖθ6 
417 ἴῸΥ δυο ἢ! 8ἃ8 86 ἴο οὐ. ΕῸΣ (ἰιοὰ οοπγοϑβὺ ἔδὺ βῃοσὶ 0μδὺ ἴοι βῃουϊάθδς Ὀ6 δϊθ ἴο ἰονθ 

ΠΥ ογθϑίαγο ΤῸ ἴμδη 1. Βυὶ ἴοὰ 880 οἔίπιθ8 οομηϊθὰ {πγϑοὶξ τὶ [86 γί ιίοουε, 
48 Ὀυῦ ΠανΟΡ ὙΠΕ (86 γἰψῃίϑουθΒ.: Βυϊ ἴῃ [18 8180 ἴοι 8.411} Ὀ6 τωδλγνοΐουβ Ὀοΐοσο π6 Μοεὶ 
49 Ηἰρῃ : ἴῃ {πδὺ [Ἰοὺ παϑὲ ΒυιῃΪςα {πγ 861, 88 ἴς Ὀθοοιοῖη [Π66, διὰ πδδὲ ποῖ Ἰυάσοα {Ὡγ- 
δὅ0 5618 τοογἣν ἴο Ὀ6 πιο σἰογί ἤθει διηοης μ6 τὶ ρύθουβ. Οὐ ἰμαὶ δοσοιηῦ Δ ΠΥ στοδῖ πιΐδοῦ- 

168 58.8}} Ὀ6 ἔο]ῦ Ὁ {πθ.} ὑπαὺ ἴῃ {Π6 ἰδ 6 Ὁ ὑἶπλὸ 81Ν}} ἄνοὶ] ἴῃ [86 νοσϊὰ, Ὀθοδυδο ἴον Βανθ 
δ1 πΑ]κοα ἴῃ στοδὺ ργϊάθ. Βαϊ υπάογθίδηα ἰδοὺ ἴον {πγβο6]ζ, δηα βθοῖκ ουῦ "6 σίογυ ἔογ δυο ἢ 
δ2 848 8γὰ |ἰκ [Π66. ΕὌΥ υπίο γοῦ 8 ραγδαΐβα ορϑηβά, [86 ἔγϑδ οἵ |}ξδ 18 ρἰδηίοά, {π6 ὑἰπμ6 ἴο 
ΘΟ 18 ΡΥΘραΓΘά, δρυηάδηςσε ἰ8β ῥὑΓΘραΓγβά, ἃ οἰΐγ ἰ8 Ὀ0}}0, τοϑὺ 8 δϑεβυγοὰ,3 ΕΠΟῸ ΠΕδε δηὰ 

δ8 πιἰϑάοῃι πδάβ ροτγίεοι. πο τοοὶ οὗ ἐνὶ] ἰβ 864] 6 Ὁρ ἔγομῃ γοῦ, ΘΑ  κἢ688 δα [86 τον 15 
δ4 Ὠἰα ἔτοπι γου, δπὰ οοττυρίίοη 86 64 ἰηΐο ἢ6]] ; ὃ ΒΟΥΤΟΥΒ Δ΄ΓΘ ραβδϑὰ δΎΑΥ ἴο Ὀ6 ἰογχοίζδῃ; 
δὅ δΔηὰ ἴῃ 186 6ηά 8 βῆονῃ (16 ὑΣθαϑυγα οὗ ἐπ πλογα! γ. ὩἹΒογοΐογο 881 ὕθοὰ 0 τηοζὸ 40.68- 
δθ ἐἰοηβ οοποογηίησ ἰδ τηυϊεἰτὰθ οὗ (ποῖ {1Πιδὺ ρογδῃ. ΕῸΥ ἤθη 4130 ἴμ6Υ 4 84 γϑοϑινοὰ 

᾿ἰθογῖγ, ΠῸῪ ἀοβρίβοα [86 Μοβὶ Ηἰρὶι, ἰμουρῦ βοογηζα}ν οὗ [8 ἰατν, δὰ ἔογβοοῖ ἢἷβ8 ψαγα. 
δ7, 58 Μογθονοσ ὕπἸοῪ δᾶνο ἰγοάάρση ἀονῇ 115 γἱσμῃίθοιβ, δη βαϊὰ ἴῃ ὑμοὶν Ὠθαγί, ἰμδς 1μογὸ 15 
ὅϑ πο ἀοά; γ68, δπα Πδὲ Κηοπνίησ [ΠΘῪ τηιδὺ ἀἴ6. ΕὉΓ 88 [86 (Βΐηρβ ργοιίβθα 5384}} γροεὶνθ 

οὕ, 80 {π|γθὲ δηὰ ραΐῃ ψ} 6} δ’Ὸ ργορδαγοά, {Π6πὶ; ἴογ ἰῦ 8 ποῦ ἴΠ6 ν1}} οἵ 16 Μίοες 
60 Ηἰσῖ ὅ ιμαΐ πηθὴ βῃου]ὰ οοπιθ ἴο πουρδῦ ; Ὀυῦ {ΠῸΥ τῆο δγὸ ογοαίοὰ ανὸ ἀδᾶ]ϑὰ [86 ἤδπιθ 

οὗ δίπι ὑμδὺ πιδήα ἴποπι, ἀηα αν Ὀδοπ ἀπ μαηκέμαϊ υηἴο ἷπὶ γ8ὸ ργοραγθά 1 ἔονγ ἴδθηι. 
61, 62 Απὰ {δεγθίοσο 8 γ ᾿υαἀστηθηΐ ΠΟΥ δὲ ἢδῃά. Τθεθθ ὑλϊηρσα δδᾶνο 1 ποῦ δον υπΐο δ] 

τθῃ, Ὀυΐ πηῖο ἴἢ66, δηἀ ἃ ἔοτε {κα [Π66. 
603 Απᾶῖ δηβνογοά δηα 881, Βομο]ὰ, Ο Ἰ,ογὰ, πον πιαδὺ ἴδου Βῃονγῃ πὶ ἃ βυυϊίτυάθ οὗ 

δἰ “8, ἡ ἢ ἴοι Μὴ]ῦ Ὀοχίῃ ἴο ἀο ἰῃ (86 ἰδ8ὲ (πιοθ8; Ὀὰΐ δὖ νγμδὶ ἔπι6, ἔθου μαδβὲ ποῖ ββοσῃ 
ΤᾺΘ. 

ΟΗΑΡ.ΙΧ.1 Αμὰ δ δηβδινογεὰ πιο, δπὰ 8814, Μοδδβυγὸ ἴδου [π6 {ἴπ|6ὸ αἰ σοι τῖῖ (ἢγ- 
861{; 6 δηά ἰΐ 588}} οοιπθ ἴο ρᾶ88., [δὲ βάθη ἴοὰ 8ῃ 80 8606 ρᾶτὶ οἵ ἴῃ βίζῃϑβ οὗ βίο 1 μδυθ 

2 (οἷά [Π66 Ὀεοΐοτθ, ρδϑί, [ἤθη διιδὶῦ τοὺ υπειοτϑίδηά, {πδὺ 1 18 1016 νῦν ὑθιθ, νοῦ (86 
8 Μοεὺ Ηϊρὶι ψ}}} Ὀασίη ἴο νἰβὶῖ [6 που] ὰ πο Ὠ6 ηδάθ. Απὰ πβθὴ [Βόγὰ Ἀ.8}} Ὀ6 βθϑῃ ἴῃ 
4 {86 νου] δΑΓΒαυδῖκο, ὈΡΓΟΔΡ οὗ ΡΘορὶΘ8, υητοβὶ οἵ πϑίίϊοηβ, ἱποοηβίβηου οὗ ἰθβάογβ, ουοῦ- 
τὸν οὗ ρυίποθβ,, {θη δα] ποὺ ἀπάογβίδαα, Ὁ τ06 Μοεὶ Ηἰσζ βροῖίζα οὗ τλθλ6 (λϊησβ 

ὅ ἔτοπι ἴ6 ἀδγ8 ἰῃδὺ τότ Ὀθίογο ὑἸεο., ἔγοιι ἴ6 Ὀορίηπίησ. ΕὟῸΓ ἃ8 αἱΐ μδὺ 18 τηδὰθ ἰπ [ἢ 
6 πουῦϊὰ δῆ 'ἰπ ἰκὸ ὩΠΔΠΏΘΥ 8 Ὀορί πίῃς δῃὰ δὴ 6πὰ, δπὰ [η6 οῃὰ ἰ5 πη ϑηϊξοϑὲ, 8ὸ [86 ιἰπι68 

8120 οὗ [8 Μοβιὶ Ηϊσῃ: (μὸ Ὀθστπηΐηρβ ἃγα πλαπί οϑὺ ἴῃ τόθ ογ8 δπα ἔοσοθβ, δπὰ {6 ἐμὰ ἰὼ 
7 οἰἴϑοιβ δηὰ βίσρῃβ. δΔηᾷ ἰΐ 841} οοπιθ ἴο Ρᾶ58, ἰδδῦ δυθγγ οὔδ [δῇ 8114}} Ὀ6 κανϑᾶ, δηἃ σῆὸ 

88.8}} ὕὑ6 40]6 ἴο ἐβοᾶρα ἱβγουσῃ |ν18 νογίκβ, οὐ ὃ Ἰῃτουσῃ ἔδιτἢ, ΒΟΓΘΌΥ μΒ6 μδῖ} Ὀο]ονοὰ,} 
8 δ) 58:81} Ὀ6 ργθεβδγνϑα ἔγοτῃ [λλ6 ργϑάϊοιθαὰ μοῦ, δηα 8λ8}} 866 πιῪ δα νϑιου ἰῃ τὰγ ἰδπα, δπα ἴῃ 
9 ΤῺῪ Ὀογάογβ; ἔον 19 1 αν βαποιβοα τθιὰ ου ταν 86] ἔγοπι [Π|ὸ Ὀοσίηπίησ. Απὰ τΠ6ἢ ε|18}} 
ὑπ γ τγοπάογ,}} γιὸ ἤοῦγ ἤᾶνὸ δυο ΤΥ ὙΔΥ8; δηά (6 ᾶῦ Ὠᾶνὸ οαδὶ ὑπο ΘΌΤΔΥ ἀ6- 

1 ΤῺοΘ ἴἰοχὲ ἰδ οοστυρι, 01 ἔο οοπίοχι δοϑίδ ἴο σοαιΐτο (50 8080 κίγοα, διὰ ἰξ ἰδ ἱῃὰ Δστοο Ων τε ἐδ ἐμο ἰδχὲ 84 τοδεοσοὰ 
Ὁ ἘΣ ίχομθ. Τδο Α. Υ͂. τομάοχ: ὁ" Βυὶ] πατο οἵΐοῃ ἀτνι αἰκχὴ ὑπο ἐδοθ, δὰ ὑπίο ἰἰ, θθ.ϊ ΠΟΥ ὑπο ἰθ6 υ- 
τἰκῃϊθουβ.᾽" 

3 Ριοδαία; ὅγν., εομαέία; ἘΚΠίορ., δυῤείγαία. 
8 7κ ἱπίενπωηι. ᾿ ; 
4 Εἰ ἱρεὶ ἰθ ἃ Ῥτόροσ οοττϑοίίου οὗ εἐπἰ οἵ Οοὰ. 3. Οἵ. ΒΘΏΔΙΥ, Ρ. 23. 
δ Τεχί. τες. οὐΐ!δ. 

4 (οὐ. 8., ἐπ ἐεγιείἑΡαο ; ἱεχὲ. τές., ἐετπ ρμ8 ἡ", ϑεγηείρ8ο. 
1 Τέεζί. τες. οταἱ δ ρεπέϊμνι εονστιαἰΐοπες, ἀμομγη ἱποοπαίαπέξαι͵ γυίπείρμνπ ἐμσδαξίο. 
8. Τεὶ͵ τὶ τ 8.., ηοἵ εἰ οὗἨὨ ἐῃο ἐέχέ. τές. 

9. Μ53., ἐγεαϊα δε. Ῥτί καοθ δάἀορὶδ ἃ σοῃ θοξατο οὗ ΗΠ κοη 61, ἐγεατα!. 
10. (οἀ. 8. Βδ5, δοοοτάϊηρ ἴο Ἐτὶἑκποθ, φμ271. 
Ὁ. Μιναδωκίμν, τὶ ὶὰ 8... δὰ ποὺ »ηἰδεγεόμπίω οὗὨ ἔδια σοσαπιοῦ ἰοχὲ. ΑΟὟ : "'Ὧο ἔῃ μἱεἰζα]ϊ 6880.) 



4 ἘΞΌΒΑΞΒ. 6057 

10 ερ 6 Ὁ} 88}4}} ἄνγϑὶ! ἴῃ τΤοσμθηῖβ. ΕῸν (πον (Πδ0 ἴῃ {πον 6 αν σοοοῖνοα θοηρᾶϊβ, δᾶ 
11 Βᾶνο ποῦ ΚΠΟΥΤΌ Τὴ6 ; Ἀπ6 {ΠΟῪ τπλὲ αν οί ΠΘα Τὰν ἰατν, ἩΠ1]6 ἃ8 γοῦ ὕπο γ παὰ [Ἰοτὶγ, 

8Δη4 ὙΠΠ1|6 85 γοῦ ρ[δοθ ἔογ Τορθπίβησθ ψγἃ8 ὀρθὴ ἃηἴ0 ὕπ6πὶ|, πηἀογβίοοα ἰδ ποῖ, Ὀυϊ ἀοϑρ 868 
12, 18 ἴξ, 1π686 πιαδὺ Κπον ἰΐ αἰζοτ ἀθϑίῃ ὉΥ ραΐηῃ. Ὑπογοίογο Ὀ6 (ποὺ ποῖ ζυγοῦ ουγίουθ 

Βον ἴπ6 ὈηρΟΑΪΥ 888}} 6 ῬΡυπίβῃηθά, δα ψἤθη ; Ὀαὺ ἱπαυΐγο δον [6 τἱσμίθουβ 8118}} ὉΘ 
βανοα, τ δοθ6 ἰ8 ἴῆ6 ποῦ, δά ἴογ ποτὰ ἴῃ6 που]ὰ ἰδ. 

1415 Απά] βδῃδνθγθα 8πὰ βαὶὰ, 1 μανὸ βαϊὰ Ὀθέογθ, δηἃ ΠΟῪ βᾶΥ, δηὰ νὉ}} βαν Βογθδίογ, 
16 (δὶ {πο γῸ ΔΓΘ ΤΟΥΘ ἯΪΟ ρογβῃ (Πδη νὰ} Ὀ6 βδᾶνθά, 8ἃ8 ἃ αν 8 στϑδίθυ [ἤδη 8, ἀγορ. 
17 Απὰ ἢ δηϑιγογοά τη6, Δ βαϊ, Αβ8 ἴπ6 ἢ6]α .8. δυςῇ 8 4180 (ἢ βοϑὰ : 348 {π6 ἤονοτϑ, δι10 

δΓῸ [86 σοΙογδ 80 ; 8ηα 838 [Ππ|ὸὲ πουκηδη, Βιι ἢ 8180 18 {η6 πογῖ ; δηά 88 {Π||Ὶ Βυβθαπάπιϑῃ, 
18 κυσὶ 8 [Π6 Ὠαγνοϑί ἢ δῖ8ο. ΕῸΓ ὕΠ6γῸ Ἧ88 8 ρεγϊοὰ οὗ ἴ86 νον, σῃθηῃ 1 ργοραγοὰ ἰὉ ἴὸ 

ἐπ θὰ ὙὯῸ ὨΟΥ 8ΓῸ : Ὀθίογο ἴπ6 νου] 88 ππδάθ, ἴοΥ [θὰ 0 ὨΟῪ ἐη παῖς 1, ἀπ πο πδῃ 
19 δρδκο δσδίηϑῦ Π|6; ἴον [86 γὸ Ῥγᾶβ ΠῸ ΟΠ6 δἱ ἃ᾽]ϊ. Βεΐ ΠΟῪ 8γὸ ἴθ γὸ ἰποβο Ἧηο ποτα ογοδιθα 

πη 118 που] υ᾿αῦ ψγχᾶϑ ππδάο τοδάγ, πὰ ττῆο Ὦδνο Βδὰ πηΐαὶ ηρ Παγνοβίβ, δπά 8. ἰδ τ] ἢ 
420 8 ΠΒΘΆΓΟΠΒΌΪ6, ὙΠῸ ἀγὸ οουτυρῖ ἴῃ τποἷγ ουδίομ!Β. Απα 1 Θοπβί ἀΘΓΘα τὴν ψοτγὶ ἃ, ἀπὰ Ὀ6- 

οὶ, ([Πογ6 τᾶδβ γυϊπ, δη ἃ ΠΥ ΘΑΥὮ, δηα Ὀ6ΠΟ] 1, ἔΠ6 γ6 νγᾶβ ροτὶ] 2 οη δοζουηῦ οὗ [ὴ6 ἀονίςθϑ 
41 υ]νὰῦ δτὰ ὁοπηθ ἰηΐο 10. Απά 1 βϑνν, Δῃα ὙΠῈ στοδῖ αἰ ΠΥ ὃ βραγθὰ Ποῖ, δηὰ παν Κορὶ 
22 ΤῺΘ ἃ ψΤΆΡΟ ἴγοιη ἃ οἰπεῦθν, δηα ἃ μ]δηΐ ΤΌ ἃ γτοαῖ τᾶσθ. [ρὲ [86 τιυἱττἀδ ρογίβἢ (Β6ῃ, 

Ἡ ΠΙΟΝ 88 ὈΟΓΠ ἴη ναΐῃ ; δηα Ἰοῖ πὴν ζτΆρο Ὀ6 Κορῖ, δηα τὰν ῥἰδηῦ ; ἴον τὶ στοδῦ ἴα θοῦ 
98 ἈδΥὸ 1 Ὀτουρμὶ ἴτ δῦοιιι. Νονογιποίθβϑ,  τῃοὰ τΥῖ]ῦ τγαῖῦ βανθὴ ἀδΥ8 ππόγὸ (θὰ ἴΠου Βῃα]ζ 
24 ποῦ ἔεβῦ ἰπ (θῶ. Του Βἢδ]ῦ ρσὸ ἰηΐο 8 614 οὗ ἤοννουβ, Ὑῃογθ η0 Ἀου86 ͵8. Ὀι1}0, ἀπὰ ϑαῦ 

ΟΗΪΥ (6 θοννοῦβ οὗ (μ6 ἤοίά ; δηὰ (ποὺ βῃα]ῦὺ ἰδϑίθ ἤὸ ἢθβιι, δπα αὐ πκ πὸ πίηθβ, Ὀαΐ θαΐ 
δ ΠονοΥ8 ΟὨΪΥ) : ῬΓΔΥ υηΐο [86 Μοϑὶ ΗΪσΉ σομίϊη Δ }}γΥ, δηὰ 1 τὴι}} οοθ δηὰ δ}}ς τι [8166. 

ΤΠΗΞΕ ΕὈΟΥΆΤΗ ΥἹΒΙΟΝ. 

26 ΑΝΌΪ πρηΐ ὯΥ ΜΑΥ ἰπίο {86 8611 τ ἢ 18 ο4116 ἃ Ατάδι," 88. ἣθ οοιδηδοα τη6; δῃᾶ 
ἰἴογο 1 βδὺ δπιοησδὺ (Π6 ἤονογβ, δηά αἷά θϑδὶ οὗ 186 μασὺβ οὗ [πε Π6]4, ἀπὰ (86 οαϊίηρ οὗ 

21 το βδιἰδῇθα ἴθ. Απὰ ἰϊ σδηϊθ ἴο ρΡ888, [ῃδὶ δεν βενθῃ ἀδΥβ 1 8αὺ προ [116ὰ στᾶ889, διὰ 
28 ΤΥ πθατὶ τᾶ του ὉΪ6ἀ, [δὲ Δ8 ὈΘέογο ; δῃὰ 1 ὀορθηθὰ τὴγν πιουῖ, δηᾶὰ Ὀθδῃ ἴο (ΔΚ Ὀθέουθ 
6 Μοβὶ Ηἰσῆ, ἀπά βαϊά, 

29 Ο [μοτὰ, (ποὺ μαϑὲ ΓΓῸΪΥ τονϑαϊοὰ (ἢ γ86}} αηΐο ἃ8, τηἴο οἂν ἔδιίμογ ἴῃ [16 τ] άθγπ 88, τ μθα 
80 τ8δν σδπιθ οὖἱ οὗ Εσγρί δηὰ δηΐουθα [86 ἀδβογὶ ψ Ὡϊ ἢ 8 πῃ τοἀάθη δηὰὰ ὈΆγγθη, δπὰ 
81 τποὰ Βρακοδί, βαυΐπο, ἤπραν τὴ6, Ο ἰβγϑβὶ ; δη(} πηδτῖκ ΠΥ πΟσά8, ἴδοι βοθα οὗ ὅβοοῦ. ΕῸΓ 

ὈΑμοΙά, 1 βοὴν ΠΥ ἰδ ἰπ γοῦ, δπὰ ἰῦ 8.4}} Ὀγίησ ἔγαίς 'π γοι, δπἃ γα 88.4}} θ6 μοπογαϑά ἴῃ ἰῦ 
82 ἔοτ ονθσ. Βυΐ οὐὔν ἔδίβουιβ, γῇο τϑοοϊνοα τΠ6 ἰανγ, Κορί 10 ηοῦ, πὰ οὈϑογνθα ποῖ ἴὩγ ογὰϊ- 

Ὠϑῆσθβ, δῃηὰ γοὺ {πὸ ἔγυϊ οὗ (Ὠγ ἴανν αἰά ποῖ ρογίβιι ; ἔογῦ ἰῇ οουἹὰ ηοΐ, Βίποα ᾿ξ νϑβ8 ὑῃϊη6. 
88,834 Βαϊ ἔπὺγ [Πδλ0 τοοοϊνοα [Ὁ ρογίβῃθά, θθσδιδθ (6 Υ Κορῦ ηοί ψἱδὺ νγγὰβ βϑούσῃ ἴῃ θη. Ἀπὰ 

1ο, ἰῦ ἰ8 ποηῦ ἴο δρρθη, πῆθη 186 στουηα αι) τθοοῖνθα βθϑα. οὐ ἴ[Π6 868 ἃ 8}, ΟΥ ΔΏΥ νθ8- 
86] ἑοοά οὗ ἀγίπκ, Ἀπι} ἰξ σοπῃοί το ρ488, [δῦ ταῦ ρον βμοῦΒ ΒΟ Ὦ 88 ΒΟ Π, ΟΥ Μγἃ8 βϑηΐ 

85 ἔογίἢ, οὐ τγαὰβ τοσοῖνοα, (ἢὰὺ ἩΠ116 [Π686 ρογίβῃ, ὅ ὧδ γϑοθρίδοϊββ τοιδίη ; δὰ πὶ 8. ἰἰ 
86 δῖ ποῖ ἢδρροηβὰ 8ο. Εν τὸ {Παῦ ἤανα γϑοοϊνθα [86 ἰδὺν 8}1}4}} ρουῖβῃ ὈΥῪ βίῃ, δῃἃ ΟΡ 
87 Ὠοατί σ μίσἢ γτθοοῖνοα ᾿ξ, Νοιυνιβιηάίησ [Π6 ἴανν ροσίβῃθι ηοΐ, Ὀὰΐ τοπηδίηοίῃ ἴῃ ἔογοα. 
88 Απά 88] βροῖ ἴ[Πθε8 ᾿ῃΐησβ ἴῃ ΤΥ πϑαγί, 1 Ἰοοϊζοα θδεῖκ τὶ ταΐῃθ ουθ8, δῃὰ ἀροὸπ (Π6 

τίσμι οἷά θ 1 δδ Ὁ 8 ποϊηϑῆ, δα ΘΠ], 586 πιουγηθα δηὰ πϑρὺ ὙΠῚ 8 ἰουα νοΐθθ, δηα νγυᾶ8 
(ἢ στίανοα ἴῃ Ὠραγί, δῃὰ ΠΘΡ οἰοι 65 θα γϑηῖ, δηὰ ὑοῦ γ ΓΘ 8168 ὉΡΟῺ ΠΡ [6 84. 

89, 40 Αηιὶ [Ἰδὲ τὴν μπουρἴβ γὸ ὕπδ0 1 πτϑ τ ηκίηρ, δπα ἰαγηοα πη6 ηΐο ΠΟΙ, δηὰ βαϊὰ ὑηῖο 
41 μον, ῬνΒογοίοσο ποθροβὺ τμουὺ ψὴθρο τοὺ στον ἴῃ τἰηα  Απά 5886 βιὰ ὑπο [η6, 

Μν Ἰογά, Ἰδῦ πιὸ 4]οὔθ, {μδὺ 1 τῇδ Ὀθνγαὶ! πγβοὶ, δηὰ σοπυϊη!8 ἱΏ ΠΥ ΒΟΙΤΟΥ͂Ν, [ο0Υ 1 8Πὶ 50Γ0 
43 πουπαοα ἰῃ τὰῪ ερίγὶῦ, δοιὰ Ὀτουσῃῦ νοῦν ἴον. Απηᾶ 1 βαϊὰ υηΐο μον, ΤΥ μδῦ δ θυ [ἢ 66 161} 
48 πιὸ. ὅὅ..:] βδία ὑηἴο πια, 1 [ΠΥ δευνδηῦ αν Ὀ66ὴ ὈάΓγθη, 83ηὰ δα πο οἰ], ἱΒουσῇ 1 δα 
44 ἃ πυδραπᾶ {μἰγίγ γοαγθ. Βαὶ ἀυτγίηρ ἴπο8ὲ ὑπ γγ γοᾶγβ, ἀδῪ δηὰ ηἰσῃῦ, πα ΘΥΘΡΥ ποῦν, 1 
4δ πιδθ ΠΙῪ ρύδγοῦ ἴο ἴ6 Μοεῖ Ηἰσῇ. Απὰ ἰΐ οδῖῃβ [Ὁ ρᾶ88, δῦ δίϊθυ {ἰγῦυ γοαγθ οι] 

Βοδτὰ τὸ (δίδε δμαπάπηαί, δηὰ ἰοοκοὰ ἘΡΟῚ ΤΏῪ ΠΔΪΕΘΓΎ, Πα σοπδίἀογοα τὴν αἰ βίγοϑβ, απὰ 
δνθ τὴ6 ἃ δο0ῃη. Απὰ [1 ν͵ῳὰ͵ϑ νΘΥῪ ΠΕ οὗ πῖτ, γ Βυδῦθπα 4180, ληὰ 4}} ΠΥ που ΟΓΒ ; 

46 Ἀπ τὸ σαν σύοδῦ βΟΩΟΣ τητ0 ἴπ6 ΜΙ ΠΟ. Δπά 1 ηουγίϑῃθα ἰτη 10} στολῖ γαναὶ!. Απά 
41 ἰι τ Ἢ Ῥᾶβ8, ἰμδὺ Ὑδὸη ΒΘ ΡΥΘῊ ὑρ, δηά [86 ΐπ|6 σδπιο [δὲ ΒΟ δβιιου]ὰ ἰ8Κ6 ἃ υἱΐθ, 1 

806 ἃ ἴθαδί. 

1. ον εμδέωγα, 1 δἀορὶ αγοα (8., αἰτία). 
8. 1 8ᾶγθ οὶ ζο]]ονγοὰ Ἐτίίχδομο, Ὀὰὲ ΒΟΏδΙγ. Οἵ. ΤΆις Δ εοίμς Ἐναφηιεπὶ, Ρ. 80. 
8 (οὰ. Α. ᾽88 υἱῷ ταάε. ΟἿ. ΒΘΏΔΙΥ, Ρ. 80. 
41 Ἰραῦθ ἐμ ἤοσιι οὗ (ΐἷδ ῬΓΟΡΟΣ ΠΔΠῚΘ 88 ζοιϊπὰ ἰπ ἐεχέ. γεῦ. Οὐὰ. 3. δδ6, ἤγοταη ἔΐο ἤγεί δδηά, 461α;, ὉΥ ἃ δοοου ἃ 

Βεηὰ, 4χάαί. 
δ Το δροδοδὶβ δοχίη τὶ ὁ εγριΐπίμν. ἴᾷε 16 ᾿ἸπρΓΟρόΣΊΥ Ρυποϊαδίδα ἰπ Ῥυὶ ἔσο 6 5 ἰοχί. 
4 ει Ζμολοποντε. ιιο δεῖ πορὰ ἰα δἀορίοα ὮΥ Εχίίσδολο ἔσοσα ἐδ Ασαρίο. ΤῈ ΜΠΆ., δοοογάϊΐης ὅο Ὠΐπι, δδΥο ἐαδογϑ. 

ὙΟΙΚίοδσ σϑοοῖγοϑ γούογα; ἨΪ κου 614, ταΐέογε. 

43 



6058 ΑΡΡΕΝΌΙΧ, 

Οηαρ. Χ.1 Διὰ ἴξ οδπιθ ἴο μα88, ὑπαὶ τῇ ἢ ΤΩΥ͂ δ0η δηϊογοά ἰηΐο 8ῖ8 νγϑ]άϊησ- Βα θετ. δα 
2 [6]] ἀὈτγη ἂδπὰ ἀϊοα. Αμπὰ νὰ 4}} ονογίιγον ἰπς Ἰἰρἢία, δη 1 4}} τὴν Ὠοσθογα ΤΟῈ πΡ ἰὸ 
8 ςοπιίογι ἴθ; 8πΠ4 1 Κορὶ αιΐοῦ ὑπ} τῃ6 βθοοπα ἀλὺ δἱ πίσῃί. Απὰ ἰΐ Ἵδπιθ ἰὼ μδδβ, ἴἐκας 

ὙΠΘη {πὸ γ ἢ δι 41] Ἰοΐτ οἱ ἴο σοπιξογί πι6, ἴο {1:6 δῃὰ 1 πιῖρ!νε 6 χαϊοῖ, 1 Τοδο ὑρΡ ὉΥ πἰσΐη, 
4 δῃὰ ἤξὰ, δῃὰ ἐβπιθ ἰπίο {Π|8 [6], 85. ἴμου βθϑϑί. Απὰ 1 ποὺ ρυγροϑα ποῖ ἰ0 γεΐυγῃ ἱπίο {86 
ἐν τὰν ̓ΠΟΓΘ ἴο δίδαγ, δηα ὨΘΙ ΘΓ ἰο Θδὶ ποὺ ἀσίηκ, Ὀὰϊ ΘΟὨ ΠΏ ΔΠΪΥ ἴ0 που δηα ἴο ἔδεε 
ὙΠ|111 ἀΐ6. 

Αμπὰ 1 ομδηροα ΠΥ ἔοτιηοῦ Σ ΜΑΥ οὗ δρϑαϊκίηρ, δῃα βρόκὸ ἴο ΟῚ ἴἢ ΔΩΡΟΓ, δη6 βδ1ιἃ ἴο ΒΟΥ, 
Μοδὲ ἔοοϊ δι οὗ πόπιθη, βϑϑδῖ {ΠΟ Ποῖ ΟἿΓΡ πιουγηΐησ, δηὰ δὶ Ππαρροποί πο τς 
Ηον (πὶ δίοη ἴἢ6 τοί 6 Γ οὗ 8 41] 15 ἔ}} οὗ ἢοανίημδξβ, δπα πιυοῇ μααι θεά, δ86] τηουτηοίὰ 
ὙΟΥΥ ΒΟΙῈ  Αηά ΠΟῪ Νὰ 8} πιοῦΣἢ 8 πα δΓὸ δϑά, ἴοῦ ὸ ἅγὸ 81} ἰπ βοβδνίηθββ; δηὰ ᾿σὶ ἴσα 
ἴῃ ιοϑνίῃονβ [0Γ Οἠδ βοὴ ἢ ΕΓ 88ἰ {πὸ ϑδαρίἢ, δῷ δῇῆρ ψ1}} 1(6}} πο, (πα [0 18 εἴγε. τ ποὰ 

10 ουρῖίι ἴο αιουγη ἴογ {π6 41} οὗ δο δὴν (δῦ βργδησ ἔσο θυ. ὔνοη ουἵ οὗ ΒοΓ οσδτνε 8]] δὲ 
186 ἤνβῖ, δῃὰ 58}14}} οἴ βουβ οοϊηθ, δη.ὶ ὑθμοὶά, {πον δἰπγχοδὲ 84}1 γὸ ἱπίο ἀδϑιγυοσξίου, τινὰ 8 

11 τυ ὰς οὗ {Π6 ἰΒ τοοϊδρα οὐἱ.ἁ Απάὰ νψ8ο ἴδδη δδουϊὰ πηδίκα τῆογο ουγηΐησ ᾿.λ80 εδε, 
12 {μᾶὶ 81} Ἰοϑὲ εὸ στοδϑὶ 4 πηυϊι τα ; δηα ποῖ ἰδοὺ, πο στίονεδι Ὀυῦ ἔογ ομο ἢ Βαι ξ τμοα 

δαγοβὺ 0πΠ|0 πιθ, Μγ ἰαπιθπίδιΐοη ἰδ ποῖ κὸ (Π6 Θαγ ἢ ̓8, Ὀθοδυδο 1 ἤανα ἰοβὶ ἰμ6 ἔγυϊε οὗ τῶν 
18 ψοπῦ,  ΒΙΟΝ 1 Ὀτουρῦ ἴοτι ΒΨ 11} ραΐπδ, πὰ Ὀογο τ ἢ βοΥσΤΟ8 ἢ Ὀυΐ (ἰξῸ ΘΑΥῚΒ δοσογάϊασ 

ἴο {μὲ ψὺ οὗ [π6 ΘΆΣ ; δηα τδὸ πιὰ! τἀ6 ργοδοηῖ ἴῃ Ὁ '6 ΚΌΠΟ, 8810 σδπῖα : ἴθ κἂν 
14 υπΐο {ππδο, Α8 ἴποὰ παδὺ ὑγουμρ)ιῖ ἔογ! τι στίοῖ,3 βο (6 Θαγ ἢ δ᾽8δο Βδῖἢ} σίνθη ἰὸς ἔττιίς, 
158 πϑη, τομῇ ἴΠ6 Ὀορσὶπηΐηρ υπΐο {αὶ δ. 6 μού. Νον τπογοΐογο Κορ ἴῃ γ βκοστὸν ἴὸ 
1606 τη γβοὶέ, δὰ ὕθαγ νι} 8 σοο οοῦύγασο (δὲ πος} 80} ὈΘΆΠ ἢ (Π66. ἘῸΓ 1 τμοῦ δδιαδὶς 

τὸ ϑρμ πν 6 {π᾿ ἀοιθοτγιπλδίίοη οὗ ὐκ ἴο ὃ6 }ιεῖ, που ϑμμδ!ς ὈΟΌ γοοοῖνα ΤΥ δοῦ ἔπ [ἴῃ)6, 
17 δῃὰ 888] ὕ6 σοιηπιθη οι διημοησεῖ σοιηθῃ. Ἕὁ 1ῃγ ψΔΥ {Ππδῃ ἰηΐο ἴπὸ οἷν ἴο (Βῖπο ἢ»- 
18 Ὀαπὰ. Απά ε))86 δβαίὰ πο τη6, 1 νν1}}} ἢοὶ ἀο ἰξ ; 1 ν}}}} ηοῦ σὸ ἰπΐο 1 οἰ, θαϊ Βογὸ πὶ} 1 
19, 20 ἀΪ6. Απᾶ  ργοςοθάθα ἴο βρϑὰκ ἐγ 6 ἀπο πον, πη βαλά, [)0 ποῖ 88 ἴῆοι μαϑὲ 5δἱὰ, 

Ὀυϊ Ὀ6 σουηβοὶ θα Όγ πιὸ: ἔοῦ ταῦ ἰ8 ϑίοη ̓ δ σᾶξθ ἡ 8ἠηι1 Ὀ6 οοῃηἴογιοα Ὀοοδῦβθο οὗ τὰ «οἵ- 
21 ΤοῊ οὗ Δογυβαίθμ. Εογ ἴῆου βοιβὶ [Πδὶ ΟἿΡ βδποίδγν 18 ἰδ τψδδίρ, δηὰ οὐγ δαἰϊζας Ὀσχοκοβ 
22 ἀονη, δπὰ ουὖν τΘπιρὶα ἀοβιγογθα ; διὰ ον ρββιογ ἰδ αἰ ἃ ου τῃ6 στουπά, δῃὰ οὖσ βοῃρ ἰδ μα 

ἴο βιἰθποθ, 8η4 ουν γΓο)οϊοϊηρ 15 αἱ δὴ θη, δηὰ {116 ᾿ἰσῶς οἵ οὖν σαπαϊ βεεὶς ἰ5 Ρρὰξ οὔ, δινὰ 
1π6 δῦ οὗ οὔὖῦ ςονϑηϑῃϊ 8 Βρο 6], δῃα Οὐ ΒΟΙΥ ὑπΐηχζβ ἀγὸ ἀθἤ]οα, δὰ [Π6 πδπιὸ (μας ἰ9 
ΟΑΠ]ο ὦ ονοῦ 5 16 δἰπιοβῖ ργοΐαποα  δῃηὰ οὖγ ἢ] άγθ ΓΘ ρυΐ ἴο δβἰιλίηθ, δηὰ οὐγ ᾿τίοβέδ ὉσῈ 
Ὀιυγηΐ, 8η. ουν [ον ἢ 65 ΔΥῸ βΌΠΘ ἱπίο σαρίϊνγ, 8πα ΟἿΣ νἱγχὶηβ ἀγὸ ἀθἢ]θ, δῃα ΟΌΓ πεῖτος 
ΤΑΝ 86 ; δηἀ ΟΌΡ τἰσῃ θοῦ πη ΓΘ ΟΑΡΓΙΘα ΑἸὙΆΥ, δηὰ οὐν [{{0|6 ΟΠ 68 ἅτ ἀδείγογο,; 

28 δηὰ ουὖῦ γουπῷ τη δγὸ Ὀγουγῆὶ ἰηῖο θοπάδρο, δηὰ Οὐγ βίγοηρ θἢ ἢᾶνα Ὀδοοῖο πεθαῖς ; δπὰ 
ΜΔ ἰδ 116 στεδίοϑι οὗ ]], (186 βθ8] οὗ ϑίοῃ εἰπε 8π6 ἰοδῦ 6 ρμίογγ," ἷβ ἤοὺν αἰϑο ἀδ- 

24 Ἰϊνογϑὰ ἱπῖο ἴμ6 β8ϑηάβ οἔ {θὰ {πὲ μαῖα α8. Τογθίογα ἀο ἴμοὺ ββακο οὗ [Ὡγ στεδὶ μθανὶ- 
θϑα, 8041 ρὺΐ Δαν (6 πη ἰταἀ6 οὗ δούτον δ, (μΒαὶ [6 ΜΊσΙΟΥ πιϑὺ 6 ταθγοῖαϊ απο 1868 
ΔΟσΑΪ ἢ ; 8π6 (86 ΜίοΞρι Ηἰσἢ ν1}} σἷνο [ῃ6 6 Τοδὺ ἔγοπι (ΠΥ ἸΆΌΟΓΒ. 

ῶ25 Απά ἰΐ σϑηθδ ἴΟ Ρ888, εἰ αι γγΠ}}6 1 τὰβ (δἰ Κίηρς 0} πότ, ὑεΒο]ὰ, ΒΟΡ ἔϑοθ τπροῦ ἃ εὐὐάεδη 
Βῃοπο ὀχοθραϊηρίὶγ, δηκὶ Β6 Γ οουηϊθηϑηςα ὈεςδπιῈ 88 Πα διπίησ,ὅ 8ὸ ὑΠαὺ 1 88 ΒΟΓΘ αἰγδαια οὗ 

26 θν, δὰ τωυδοιὶ πη δὺ ἰὑ τΐσῃῦ θ6. Απαὰ ὑδβμοϊ]ά, δυάθη)ν β88 υἱἱογοὰ ἃ στεϑδὲ ΟΥῪ, υοῖγ 
41 Τοατίυ], 8οὸ [μδὺ [Π6 δαγίἢ ἘΒοοκ δἱ [ΠῸ ογγδ Απὰ 1 Ἰοοκοα, δὰ Ῥεβοὶὰ, ἔλα νσοσδῃ δρ- 

γθδΓρα τὸ 6 0 τόσο, ὕὰὺ (Π6Γ6 8 ἃ οἷἵγ Ὀυ}]ϊ, πα ἃ ρίκοθ βῃον θὰ ᾿ϊ56}} τ ἢ στεδὶ 
28 απ κερνεί Αμπά] ν8 δἰγαϊά, δηὰ οτὶοα νἱτἢ 84 ἰουὰ νοΐδσο, δηα καὶ, Ὑ μόγο 18 016] τ8ὁ 

ΔΏσεϊ, ὙΠῸ σϑ 6 ἀῃϊΟ πι6 δ {Π|0 ἤχει ἡ ἔοῦ 6 Βα οϑιιβοα πη [0 σοπια ἰηϊο {Π|18 στεαῖ ἐσεῖδον 
29 οὗ ερὶτὶῖ, ἀπὰ πὐΐπθ ὁπᾶ ἰδ τὰγπθὰ ἰηϊο ςογταυριίοπ, ὅπ ΠΥ ᾿ΓΑγΟΣ ἴο τοῦυκθ, Απὰ δε ΐ 

ΨΔ8 κροακίπρ {Π|086 νογάβ, δ. ο], {Π6 δησοὶ ὄδπια ὑηἴ0 πιθ, ὙΠῸ 8] σοπιθ ἴο τη6 δἱ ἄγει. 
80 Αυὰ δ6 Ἰουξοὰ ὈΡΟΩ πι6; 8δη4 ἰο, 1 ἰὰγ ἃ8 οὔθ ἀθδά, δηα πιῖῃθ υὑπάοτγείδηίησ τῶϑ ἰδκοα 

ΔΑΥ. Απὰ Β6 ἴοοκ πιὸ ὈΥ πὸ τίσ] Βαηά, δπὰ δοπιέογίοα πιθ, δηὰ βεῖ πὸ ὑροὴ τὰν ἕεοί, 
81 δηι βαϊὰ υπίο πιθ, ΝΛ ]χδῦ δἱ]οι πθὸ Ὁ δὰ ψῃγ ἀγ μου ἀἰβααϊούοα ἢ δὴ ΜὮΥ ἰδ (πΐηθ υ8- 
82 ἀογειαπαΐηρ τγουῦ]οα, πὰ εἰν ἐοε] ηρ οὗ {πη μοασιῦ Απὰ ] βαϊὰ, Βεοδῦυξὸ τμοὺ ἢκαὶ 

]0}}Υ ἔογβακ ὴ τὴ6 ἢ δη ἰγυἱγ 1 ἃ δοσογάϊης ἴὸ (Ὦγ ποσὶ δ, δὰ 1 ποηὶ ἰηῖο {πὸ δοίά, 
33. δπηὰ ἴο, 1 δᾶνὸ βθθῃ, δηα 866, πὶ 1 δὴν δοΐ δυΐϊὸ ἰο γοϊαῖθ Απαὰ [6 βδ᾽ὰ υηΐο πο, διδοὰ 
84. ἃρ πιδηξ γ, δὰ 1 ψΜ0}}} δά νῖβο ἴε6. Απάᾶ 1] βαϊὰ, ϑρεδκ, τὴν Ἰογὰ ; ΟὨΪΥ ἔογδδα κα ππὴὸ ποῖ, 
95 ἰΟ5Ε1 ἀἷο σι ποὰϊ σασβο. ΕῸΣ 1 δνὸ βοὴ ψμδῖ ἴ ΚΩΘῪ ποῖ, δη ΠΟΔΡ νμδὶ 1 ἀο ποὲ Κηον. 
86, 87 ΟὖΟ ᾽θ πη} 86Π86 ἀδεοῖνοα, δῃ4 τὴν βου] ἱῃ ἃ ἀγόδαι ἡ Νο (μογοΐοσο 1 Ὀεβθοςὶ τμθα (μας 
88 ἴδοι νῖϊῦ δον, {Π } βογνδηΐ ςοποθγηΐηρ 118 νἰϑίοη. Απα 6 δηβηοτγοα πιθ, δπὰ βαϊὰ, Ηθδγ 

τη6, 8πὰ 1 ν1}} ᾿θδο {π60, δθα 16}} (μ66 σοῃςογηΐηρ πιβδὺ ποὺ γί δέγαϊα ; ἔοσ [86 λίοος 

1 ᾿οἀά. 8. δὐάδ αὐλμε ἰϊοσ ἀετνοίἐρμὶ, 
81 δβάορὶ ὠοίογε του ἃ. , Ἐτίσϑο6, ἑαδοτγέ. 

8 Γὺὸγ ρεταϊεὶ, Ὀοΐμ Κ. δὰ Α. Ὦδνὸ ρμγοαϊὶ. ΟἿ. ΒΘΠΦΙΥ, Ρ. Ζ7. Ιὲ 16 αἷδο φυοϊοὰ ἰπ ἐμαὶ ἔοστα ΌΥ Δτοῦτονο; ὑπαὶ καὶ 
Σοῦδὶ δ γ ΙΔΌΟἢ [ἢ δ8106 το ἀθτὶῃς 88 ἴδ οἷμονῦ ποσὰ. 

« Ἀεείξπαία ἐδ ἀἐ εἰοτία ἐμα. 
8 Ἐτγὶ χροὴθ δορί :ρεςὶς (38... Ὡροοῖεε, τ ἰοὮ ϑοϑιδ Ὀοί6:) εογμϑεμδ ἤδδαὶ οἰδμδ εἶωμδ. Άγτ., Ἐξ δέομε δύσι ξιέμάο ῥα 

ἔνυτί: 7}αεἰα ἐεἴ Ξ)Ρεείε5 υμμῶ ε)μ8. Βἰτα Δεῖν ἔμ ΒυλίοΡ. 

6 Ἐχίίκρομο, α πιμετὶΣ δοπο. Β ἐδ ϑοοουὰ ποσὰ ἰ6 ποις 8 8. 

(ὦ ὁὉ “2 δὴ Οἱ 



9 ἘΒΌΒΑΞΒ. 659 

89 Ηἰρὶι ν1}} γονθδὶ ὌϑΠΥ βϑογοῖ [πΐησδ υαηἴο 606. Ηὸ ΒΑιἢ βϑϑη (π8ὲ ἰῃν ψΑΥ 18 τίσῃΐ ; (δὲ 
ἴποῦ βογτουγοδῦ σοῃ τ ΠΌ γ ον ΠΥ ΡΘΟΡΪΘ, πὰ πιαῖκοδῦ στοῦ ἰδπηθηϊδίίοη οὐ δοοουηῖΐ οὗ 

40,41 ϑίοη. ΤΠ δ ἐμογοίογα '8 (6 σοποθριίοη οἵ [Π6 νἱβίοῃ. Α ποπιδὴ Δρρθδγθα [0 [866 ἃ |10- 
432. (16 ἜΘ ἀρο, πο που δβανγθδὺ ΠΌΤ ηρ, δπἀ πο που αἰά δῦ Ὀδρίη ἴο οοπέοτγι ; Ὀαΐ 

ὨΟΥ͂ βϑϑϑὺ ἔοι {πΠ6 ΔρΡΘΆΓΑΠΟΟ οὗ (Π6 ομηδὴ ΠῸ πιογθ, Ὀυῦ πἢδὺ ΔρΡΡΘΑΥΘΟἢ ὑπο {Π66 88 ἃ 
48, 44 οἷἵγ Ὀυ1 ; δηαὰ 8:6 τοϊΪὰ [π66 οὗ [86 ἀδδαὶ ἢ οὗ ὮῈΓ δοη. Τ7Τ|}}72}258 18. ἴπ6 βοϊυζίοη : ΤῊ 8 
4δ᾽ ποηδη. ὙΠΟ ἴπου βανοϑί, ἰ6 δίοη, το [ΠΟ ΠΟΥ 8βοθδί ἃ8 ἃ οἱζγ δυ1}. Απα ὙΒογοαΒ. 

86 δαϊὰ αὐἴοὸ ἴΠ66, {Πδὺὴ 5806 δὰ 6θὴ {ΠΡΟ γϑᾶῦβ ὈΔΙΎΘΩ : ἰὑ 88 ὈΘΟδι186 οὗ (Π6 (ἢγ6 6 
ἐμπουβδηα ἢ γθατδ οὗ ἰΠ6 πογὶὰ, ἴῃ Ὑϊο ἢ (Πθγὸ δα ποὺ Ὀθθῃ, 88 γοῖ, οἤδγίησβ οἴδγοα ἰη 

46 ποτ. Απὰ βέϊοῦ ἴἤγϑο {Ππουβδηα γϑαγβ 3 δοϊοιηοη αὶ! {{|ὸ οἰΐγ, δπα οἴεγοα οἴθυϊησΒ; δηα 
41 τμϑπ τ͵δϑ πὸ {ὑπ τ πθὴ {Π6 ὈΔΙγΘὴ ὈΟγΟ 8 δοῆ. Απὰ ὙΒογοαΒ 886 ἰο]ὰ (ῃ66 ὑμαὶ 8.6 
48 πουτγίϑῃοα μα τι ἰΔΌΟΓ : [Πδὺ τὰβ ἀπο ἔπ ἴῃ Φοτγαβαίθθ. Απα ὙΠΘΓΘΔΒ Βὴ6 5881 ὑπο 

1{Π66, ΜΥ βοὴ σοιηΐηρ ἰηίο 18 πη γγίαρο ΠΆΠΠΟΥ ΒΑΡροποα ἴὸ πδνθ ἃ ζδ!}, δὰ αἰρα : {18 
49 νᾶϑ ἴπ6 ἀσβιγυοιίίοη [δὲ σαπια ἴο Φοτγυβαίθιη. Απα Ὀοποϊάᾷ, πο βαυοϑὺ ἰὸν ΠῚ κοη688, ΠΟῪ 

Β6 Τ]ΟΌΓΠΘΩ ον ΠΟΥ βοῃ, δηὰ που ἀἰά δ Ὀασίη ἴο σομηέοτί ΠΟΓ ; δπὰ οὗ {π6 (πίηρσβ ἩΠ] ἢ 
δὺ αν Ὠαρρθοῃεά, {π686 ψογὸ ἴο Ὀ6 Ορϑῆθιὶ ἀπο ἴπθ6. Αηὰ πον ἴπ6ὸ Μοβὶ Ηἰσὶ βανν (Ππαῦ 

του τὶ στίονϑα ππξοϊσηθαϊγ, δηὰ βυξδογοδὺ ἔστοπι [ἢν βοΐ Ποαγὶ ἔον Π6Ρ, 80 ἢ 6 ββονῃ 
δ1 τὲ 186 Ὀτγὶσιιίπθββ οὗ μ6Γ ρίογυ, δηὰ {πὸ οοιῃθ 688 οὗ Π6Ρ Ὀθδυίγ. Ὑπογοΐοσα 1 0846 {π66 
δ2 τοίη ἰὴ {Π6 61 σθθγο πὸ Βουδὸ ψᾶὰϑ Ὀυ1 0 ἢ [0Υ 1 Κπὸν ἰμδὺ πὸ Μοβὶ Ηἰρσ ἰπἰθπαθα ἴο 
58. 50 {Π}}8 υπῖο ἴΠ66. ῬΤμογοΐοσο 1 οοπιιμαπ θα (Πθ66 ἴο ρῸ ἱπῖο ἴ86 8.14, σατο πὸ ἰοαηαᾶ- 
δά τἰοη οὗ 8 Ὀυϊ αν νγϑβ : ἔουῦ ἰπ τη6 ρίδεα νμογοίη ἴπ6 Μοδὺ ΗἸσὰ Ὀθσαη ἴο βῆηον ἷ8β οἷτυ, 
δῦ ποῦ οουϊὰ Ὡο νοῦ οὗ πιδπ᾿β Ὀυϊΐησ βίαμὰ. ῬἘΠογθίογθ ἔθαν ποῖ, ἰοῦ ποῦ ὑμΠΥ δασὺ Ὀὸ 

ΔΒ γι σῃίοα, Ὀιὲ ρὸ Ἡἱΐπ, δπα 8606 [86 βρίθπάου δῃα στϑδίηβββ οὗ (6 δυϊἀϊησ, ἃ8 τηθο ἃ8 
δθ 1Π6 εἰσῃῖ οὗ [Πΐπα Θγδὸ5 ἰβ σα ρϑῦϊα οὗ βϑεΐηρ ἢ δῃα δέψογ σα γὰβ δμ δ] [πο ΠΘᾺΡ 88 τη ἢ 88 
517 τ.6 πραγίησ οὗ (πίη θᾶγὰ οδὴ σοιῃργοβοπα. Εν ποὺ ἀγ ὈΪΘββοα δθονυθ τϑηΥ, δη τ 
δ8 οΑἰἰοα τὰ τ[86 Μοῦ ΗΙσῃ 88 δῦ Ὀυΐ εν. Βαΐ το-πποττον δὲ ἰσμῦ (πο κἢ8}ὺ ΓΘηγαΐῃ 

Βογὸ; δ8η ἴὩ8ὲ Μοβὶ Ηἰσῃ νὴ} βου [Π66 ἀτϑδη-ν  βίοηβ οὗ ψῃδὺ ὑπΠ6 Μοβῖ Ηἰρῃ σΜὶ}} ἀο 
πηΐο ἴ6πὶ ὑπδὺ ἀνν6}} προ δαυλὶ ἰῃ [16 ἰαβῖ ἄδγβ. Απηάᾶ 1 βἰθρὺ {πᾶὺ εἰσιῦ δηὰ Δηοῖ, 88 
86 σομηϑηἀ θα π|8. 

ΤῊΕΞ ΕἸΣΤΗ ΥἹΙΒΙΟΝ. 

Οπμαρ. ΧΙ]. 1. Αηᾶὰδὶ ε8ν 8 νἱϑίοῃ, δηὰ Ὀθμοὶά, ἰμοτο οᾶπιθ ὩὮΡ ἴγομι [86 βοᾷ δὴ δδρΐβθ, 
2 ὙὉΙΟΝ δα ἰνοῖνο ἰρδίμογοὰ πϊηρβ, δη [το ποδκ, Απὰ ] βδν,, δηα Ὀθμο]ά, 8116 Βργθδὰ ὯῸΓ 

τΐησβ ΟΥ̓ΘΥ 8}} ἴ86 ΘΑγίὶν, δηα 4}} (16 τῖπ 8 οἵ ἤϑαάνοη Ὀΐονν οα Π6Γ, δηα (86 οἱοιι 8 ὁ γγ γα σϑι}- 
8 ἐγοὰ ἱοροῦμοῦ απο μοῦ. Απάὰ 1 Ὀομο]ά, δηὰ ουῦ οὗ ποῦ ἔθδιμογβ [Π6 ΓΘ ΟΥΘῪΣ ΘΟὨΙΓΑΓΥ [ΘΔ ΕΓΒ: 
4 δηὰὶ {μὸν Ὀδόδιῃθ 11{0|6 ἔρδίμο  β δηὰ 8π|4}}1. Βυῦ ΠῸΣ Ποδὰβ γ γο δὖ γϑϑῦ; δηα [π6 Ὠδϑὰ ἰὴ {Π6 
ὅ τηιϊάβῦ γγ88 στϑαῖοῦ μὴ (06 οἴμον ἤ6δάβ, δι ἴξ 4180 σϑϑίϑθα χη} (θὰ. πα 1 Ὀο 6[α, δηὰ ἰο, 
16 δάσο ἤἥσρν τ ῖ}} μον θαι. γβ, δὰ γοϊσῃθα ΟΥ̓ΘΣ {116 ΘΑ ΓΝ, δμα ονον [θῖὴ [αὺ ἀν ἰῦ {Ππ|6 Γ6- 

6 ἰῆ. Απηάὰ 1 880) δον δ]} πη ρ 8. ὑπάοὺ ἜΘ ΟΓΘ Βυ]οοῦ απίο ΠΙῈΡ, δ ὯῸ πη Βροῖκθ 
1 δραϊηβῦ 86, πο, ὩοΟῦ ΟΠη6 ΟΥΘδίΌΓΘ Ὡροη Θαγἢ. Αηὰ 1 ὈΘΒεΪά, δπὰ ἰο, [ἢ δαρὶθ γοβα ΡΟ ΠῸΡ 
8 ἰδἰοηβ, δπὰ βροόοῖθ (ὁ Ἀγ [θδίμθγβ, βαγίησ, Ἦ᾽ δἴο! ηοῦ 41} δῦ ὁπσδθ; βίθβῃ ϑδοῖ! οὔθ ἴῃ 8 ρΪδοθ, 
9,10 δηὰ ψίκ ἢ ὈῪ ἐουγβο; θαΐ ἰοῦ {πὸ 6848 θ6 ρυοβοσνρα ἔογ (ῃ6 ἰαϑῦ. Απι} 1 Ὀ611614, δῃὰ Ἰο, 

11 1τἪ}6 νοΐοθ ψϑηῖ ἠοῖ ουῖ οὗ πὸῦ 6868, Ὀιὺ ἔγοπι Ππ6 τἀ 8ὺ οὗ 6 Υ θοΐγ. Απᾶὶ πιμθεγθα μὸν 
12 σΟΠΓΑΥΥ ἔνα υβ, δὰ ὈΕΒο]ά, {Ππὸγὸ στ γὸ εἰσῃῦ οὗ ἰμθ. Απα 1 Ἰοοκοά, διὰ Ὀδμοὶά, οῃ [80 
18 σὶρ ἢ δἰάθ {πθγα ἄγοβα οἣθ ἔθδίδμον, δπὰ ἰὑ τοϊσηθα ονϑῦ 4}} 16 θαυ. Απα ἰδ ὀοϑῖμθ ἴο ρᾷ888, 

{μ8ὺ πο ὴ τ 80 χεϊσηθα, [Π6 Θηὰ οὗ 10 οδπι6, 8ηἃ ἰΐ δρροαγόα ποῖ, 80 ἐμαῦ (86 ρἶδοθ [πθι8- 
οὗ δρροϑαγοὰ δ ῆὸ τογθ.0 Ἀἀπὰ [})8 [ο]ονίησ τοϑὸ ἀρ, 8πα γοϊρηθα, δηὰ 1 τωδἰ ἰδία 1066} 

14 ἃ Ἰοης τἶπιΘθ. Απά ἰδ δρρθηθα, ἰμὰῦὺ ψ θη ἰδ δὰ τοϊρσῃθα, [86 ϑῃὰ οὗ ἰδ σδπι6, 8ὸ ἰμδὺ ἰδ 
16 δρροδγοὰ πὸ το Γ6, ἱκὸ τὴ ἤγβί.0 ἀπὰ Ὀθβμοϊὰ, {ὸγ86 οδιὴθ ἃ νοΐθθ υὐΐο ἰΐ, δῃα βαϊὰ, 
10 Ηρλγ ποὺ (πδῦ Βηδῦ Ὀογπὸ στα] ονοσ ἴΠ6 δαγῖ 80 ἰοπα; (18 1 δηποῦηοθ ὑπο ἴπ66, ὈαἔΟΓΘ 
11 τΛἢ8ου Ὀεσϊπηοϑί ἴὉ ρρθᾶγ 0 τοῦθ, ΤΏΘΓΘ 81.8}} ὩΘη6 ΓΟΣ [866 αἰξδίῃ ὑηΐο [ὮῪ (ΐπια, 
18 ποῖ γ ἀπῖο (86 .Δ4}} {Ππογθοῦ. Αμά (πὸ {μἰγὰ ἄγοβθ, δῃὰ τοϊσπθα 88 {16 ἔογιηθσ οὔθδ; δηὰ 
19 4160 Δρρθδγθ Ὧ0 ἴῆοσθ. απ 8βὸ ψϑηὺ ἰῦ τ ῖιἢ 4}1 {186 Οἱγὰ 8,56 οὔθ δίϊονι. δηοῦμονρ, ὑμαὺ ἰδ 
20 τοϊσηθά, διὰ {ΠΠπθ ἀρρθαγθὰ η0 τοῦθ. Απὰ 1 Ὀ6Π 6] ὰ πὰ ἰο, ἴῃ ῥγοςθββ οὗ ὑἴπι6 {πΠ6 ἔθδι!θ 8 

τεῦ οἰ ον οι} τοκθ ἂρ, {ΘΒ γ68 8180 ὕροῦ [86 τὶρβὺ βία, {μπδῦ ὉΠῸῪ τϊσαὶ αἷδοὸ γὰ]ϊθ. Απὰ 
21 βοινὸ οὗ θη τυ, Ὀυῦ ΒΟΟ ΔΡΡΘΑΓΘα ΠΟ ποῦ; 8δῃ.1 βοῃ!θ οὗ {6 πὰ ΨΘΙΘ δθῦ Ὁρ, Ὀὺΐ γαΐϊθιὶ ηοί. 
22 Απᾷ δίιϑν )}8.1 Ἰοοϊκθ ἃ, ἃπὰ Ὀθμοὶ, {π6 ὕνγοϊνα ἔθαι μθσβ Ἀρρθᾶγθὰ πὸ πλογθ, ΠΟΡ [16 ὕνγο 
28 0]6 ἔθδίβουβ; δηὰ ἴθ τγβ οί ηρ ποτ ἰοζύ ἅροὴ [16 οἂρ]6᾽Β ὈΟάγ, βᾶνε (86 [γϑρ 

1 Τεχί. τες., ἰγτίφίπία. ἘτὶτἘδοὶ 9 (01 ον [86 ΟσίσμίΔ] γοσαίουϑ. Οοά. 3. Ὧ44 ΒίτηΡ)γ 1Π|. 
3 θ6 ργθοοάϊηᾳ ποῖθ. 
8 (οὰ. Α. δυρρ!168 ὨΟΙῸ 88 Ζζ0] ]οὔσβ : ργωσορίἐ ηιλί. Ἐὲ “ποίη ἐεὲ Ζοομπάα ποεία εἰ αἰα δίομξ, ἰλδὲ [6, (8666 Ἰγοτὰδ ΔΙῸ 

βἀἀοὰ Ὀοίννεοι Σίομέ δῃηὰ σίσεγαὶ οὗ [Π9 σοπισηοι ἰδχί. 
4 Ῥτίίχϑομο δβὰὰβ ἔθ ννοσὰβ πμδὲξ σά ἐατπὶ ἔἴτοτῃ [Ὠ9 ϑ'γχίδο. 
δ Το νογὰλ ὰ μέ ποπ ἀρραγετεὶ ἃτὸ δὰορίοἁ ἔσο σοὰ Κ.. 
4 (οἀ. Α. μδ5 αὐἱόμε (οἵ. ΒΘΏΜΙΥ, Ρ. 27), θὰ ἘσίιΣϑοο σϑοοῖγοϑ αὐἱέδ ἔτοιι Ὁ. Οοά. Ά.., συώ. 
Υ Οοά. 3. Βγ1. ΑΣ. ἘΒϊΒΙΟΡ. Αστη., ἐσγία ; ἐεαέ. γεῦ., ὅκο. 



660 ΑΡΡΡΕΝΟΙ͂ΧΣ, 

94 Ὠρϑῆβ ἰδὲ νοβίθα, δηὰ εἰχ ᾿{1|6 θα μοσθ. Αηά] δα, δηὰ Ὠρῃοϊὰ, ἔπτο [τ{{16 δαί μοτς ἀΐ- 
νἰἀφα (ΘΠ Βαῖνοβ ἔγοτῃ ἔπ εἶχ, δὰ τϑιηαἰηθα ὑπᾶθν (πὸ Βοδὰ (Πδὺ γγ88 ὑροῦ 186 τὶ ρας αἰάα; 

25 Ὀυΐ ἴοι σοπυϊπυρα ἴῃ {ποῖὶνρ ρἷδοθ. Απα] Ὀομο]ά, αηὰ ἰο, ἡποεο πηάον [6 ψὶοσ ΤΠπουσδὶ 
46 ἴο βοῦ ὉρΡ ἱπϑιβεῖνεβ, αθα ἴο Ρτυΐθ. Απᾶὰ 1] ὈοδΒο]ὰ, δὰ Ἰο, {πὸ γῈ νγὰ8 ὁπ βοῖ ὕρ. Ὀυὲ 
27, 28 ΒΠογ νυ ἰΐ Δρρθγθα 1 ὯῸ πόσο. ΑἈπαᾶ [δ6 βοοοηὰ νγὰ8 ΒΟΟΠΘΓ ΑἸΤΔΥ (ἤδη πὸ ἤταει. Απηά 
29 1 Ὀ6)ιοἸά, δῃὰά ἴο, [π6 ἵπὸ {μδὺ γϑπιδί ρα (μουρῃῦ δ᾽βοὸ πὴ {πϑιηηβοῖνοβ ἴο τοῖση. Απὰά 
6 ἴῃ Υ 80 ὑδουρλιῦ, Ὀομοἰὰ, (μογο ἀσσοκο οὨΒ6 οὗ (86 ποδὰβ ἐμδὺ ποτ δὶ γϑϑί, (6 οὔβ {πδὲ 

80 νᾶβ ἴπ 1Π6 χοϊα δῦ; ἔον {Π18 τγᾶ8 ρτϑδίονς (δὴ (86 Οὔ Ὲν ἔνο βθδαβ. Απὰ] βὰν μὸν {6 το 
81 Βοδαβ ψ ΓΘ Ἰοϊποὰ ἩΐῸ δ. Απαᾶ ὈοΠοΪά, {86 μοδὰ {πτηθὰ τὴ ἴθ (Βαὶ τοῦθ τι ἢ ἰς, 
82 δηᾶ ἀϊὰ φαΐ ὕρ {Π6 το ὑπᾶρν (86 νϊορ (δῦ που]ὰ αν σοϊρηθα. ΒΒ [195 Ποβδα μυξ [86 

Ποἷθ Θαυ ἰὴ ἴθδσ, δηα Ὀοτα γαΐθ ἔῃ ῦ ΟΥ̓ΟΥ {ποκα (δύ ἀοὶϊξ Ὁροὴ {Π6 οδγίἢ, τὶ πῆς ἢ 
ΟΡΡγϑαβίου ; δηὰ ἰΐ δα ργθδῖοσ ῬΡΟΎΘΡ ΟΥῸΡ [86 ποῦ] {880 811 (π6 τῖησβ {πὶ Βαα Ὀθθη. 

38 Απὰ δἴϊον (8181 Ὀ6μο]ά, δῃὰ ἴο, [6 δοδὰ ἴῃ (}6 πιϊἀδὺ βιδάθηϊν ἀἰκαρρεοασζοα, δὲ δα ἰὴ} 
84 νίηρθ. Βυῖ (ΠΥ σγοιηδὶηθα 186 το δθϑβ, ψΏ]ΟῺ 4180 ἴῃ ἰκ θδηηοῦ γι ϊοὰ ον 186 
85 οατγιϊι, δπὰ νοῦ ἰμοδθ6 {μδὲὶ ἀποὶυ ἐπογοΐη. Απά] Ὀθ6}4, δηἀ Ϊο, [86 οδὰ ὌΡΟΩ 186 σίσμι 
86 εκ'α6 ἀονοιγοα {μδὺ πο 88 προ {ΠΗ Ἰοἔς 5:46. Απαὶ πρασζὰ ἃ νοΐθθ, τ 1Ο} κα υηΐϊο 
37 τη6, Ἰ,οοἷκς Ὀοέογα [Π66., ϑηὰ σοηβιάοσ ψῆδὺ μου βοοοί. Αμά] Ὀ66]4, δπὰ |ο, 88 ἰΐ το ἃ 

τολτίηρ ἰΐομ βργδπρ 5 ουν οὗ {86 ποοᾶ; 8ηα 1 πϑαγὰ 88 ὃ ΒΘ βροόῖβ ἴῃ 8 βι8ῃ᾽8 υοΐσβ ὑπίο (86 
88 οδσίο, δηὰ 8814, Ηθδγ μοῦ, δῃὰ 1 νυν}}} (ΔΚ πῖι 6ο; δηὰ (86 Μοοὶ ΗϊσὮ δα ὑπο 1166, 
89 Αὐῇῷ ηοῦ που ἰΐ [Πδὲ τοιηαἰηδβὶ οὗ [ὴ6 ἕουγ Ὀδδϑίβ, βοῖὰ 1 πυδάδ ἴο γοίσῃ ἰ Υ σψοτ], ἔμπας 
40 {16 Θὰ οὗ ἰδοῖν (1π|68 ταῖσῦ οοπηθ ἰπγουρὶ ἰμθ ἢ Απὰ δ ψο οδυιθ ἔογί ἢ μδί ονοσ- 

οοπιθ 8}} {πὸ Ὀθαβίβ ἐπὶ τοῦ Ὀϑίοσγα Ἠΐπ), δὰ μΆ (ἢ συϊοὰ 6 πογὶὰ νι ρτεδὶ ἴθασ, δηὰ 
1Π6 τ μο0]6 ρ]οῦθ πὶ ἢ ἱοϊκοα ορργοβδβίοῃ : δῃὰ βοὸ Ἰοηρ {πιὸ {Π6Υ οσσυρΙ6α 4 [88 Θασ ἢ τὶἢ 

41, 42 ἀδοοῖῖ. Αμά (86 θα μ8ϑὲ δοιὰ ποὺ Ἰυάροὰ σι ὑγυῖὰ; ἕο που μδοὶ δοιὰ ἔμπα 
τ Κ, δηὰ Πδβὺ μυγὺ [86 ρῬϑϑδοθδῦϊθ, δὰ μαδβὶ μδϑίϑα {πὸ στἰριθουῦβ,ὅ ἢδδ Ἰονθα 11δγβ, δπὰ 
μαϑὺ ἀρβίγογθα [ῃ6 ἀπο ]ΐηρβ οἵ {ποῦ {παὲ Ὀτουγχμῖ ἔογι ἔσυϊῃ, δηά ᾿δϑὺ οδδὲ ἀότῃ [86 

48 ν|}}8 οὗ [6 πὶ 0 αἀἰα {π66 πὸ αῦω. ἊΑπάᾶ {{γ οοηϊοιρὺ Βδιἢ οο!θ ὑὉΡ υηῖο ἴπ6 Μοεὶ 
44 Ἡϊρὶι, δὰ ἐμ γ ργαθ υπίο (86 ΜΙισμίγ. ΤῊΘ Μοβὲ Ηϊσῃ φί 4160 οὐθογνϑα ἢἷ85 δ τἴπιθ68, δπὰ 
45 ὈδΠο]ά, [ΠΟῪ γα δπηθα δηὰ [8 ρϑγὶοαϑἵ ᾶγ ἔμ} 81.064. ὙΤὨδγοίοστο ρΡΡΘαΡ πὸ τοῦθ, δου 

680]6, ΠῸΓ (ΠΥ Βοττῖθ]6 πίηρβι ΠῸΡ {πΠγΥ στ]  κοα [{{{|6 ἔδαίϊθγθ, ΟΡ ἴἢν πιδ]]οἰοῦβ ἢ6868, 
46 ποῦ (ὮΥ Ὑ]ΟΚΘα οἸανγ8, ΠῸΡ 81} ὑπ γ ὑπ που γ Ὀοὰγ: {Πδὺ 8}} [86 Θαυ ἢ ΤΩΔΥ Ὀ6 ταΐγθβῃθα, ἀπά 

ἸΏΔΥ ὈΘοοη6 ἔγθα ἔσοῃ [}Ὺ νἱοίθηοθ, 8 τΔΥ ΒΟΡΘ ἔογ (86 Ἰυάρταθηῦ δπὰ ποσοῦ οὗ ἴηι 
(δὲ πιδάβ Π6Γ. 

ΠΑΡ. ΧΙ]. 1. Δηὰ ἰΐ οδηθ ἴο ρ888, ὮΪ6 (Π6 Ἰίοῦ δροόῖκθ ἴπθβϑθ πογὰβ ὑηῖο {Π6 δδοΐο, ] 
2 ΒΔ, δηα ὈρΒοΪὰ, [6 Βα6δα {ἰιδῦ γοιηδί θα, ρροδγεὰ ὅ ἢ τῆορο; δηὰ [86 ὕνο πΐησβ πῃ ϊοῃ 

μιδὰ σοηθ ονϑγ ἰο ἰΐ, κϑί {πθιηβοῖνοβ ὉΡ ἴἰο τοΐσῃ, δῃὰ {πον Κρ οπιὶ νγ88 5118]}, αηὰ ἔμ} οὗ 
8 ρτοᾶγ. Απὰ 1 βᾳνν, δπα Ὀθθοϊά, (ΠΥ Ἀρρθαγοὰ πὸ ἴὔογϑ, δπὰ {86 τ016 ὈΟΑῪ οὗ [8}9 

Θ8 σα νγᾶ8 Ὀυτποα, δηα {πὸ ΘΑ 88 ἴῃ ρστγοδῦ ἔθδγ. 
Απᾶ 1 ἀπόοῖα οὐ οὗ [86 (του ]6, ἀπὰ πιθηΐδὶ ἴγβησθ, δηα ἔτοτῃ ρτοδὺ ἔδυ, δηα β8]4 πηῖο 

4 τὴν βρίγίῦ, 1,0. (ηἷδ8 αϑ8ὺ ἴῃοὰ ἀοπὸ υηΐο π|6, ἰῃ [μα΄ [Ποὺ δραγομοδὶ ουῦ {πΠ6 πδὺβ οὗ πη6 Μοβὶ 
ὃ Ηϊρῃ. 1,ο, 1 8πηὶ γεῦ ΨΘΑΓΥ ἰῃ πα 8π ὙΘΥῪ ΝΘΔΚ ἴῃ ΠΥ Βρίτγιῦ; δῃὰ [116 βίγθησίῃ 18 
6 τ1Π6γὰ ἴῃ ταθ, ὈῪ γϑᾶβοῃ οὗ 1Π|0 σγοδῦ ἔθδν ὙΏΘυΘΙ 1 188 ΔΙ σῃυδα (18 ηἶσῃῖ. Νονν τΒόγὸ- 
7 ἴογο Μ1}Π11 θόβθθοῦ ὸ Μοβὶ Ηἰρῃ, δῦ 6 νν}}} οοπχέογῦ τὴ6 αηΐο ἴΠ6 απθᾶὰ. ΑἈμπὰ 1 εδϊά, 

Ιιοτὰ σῆο Ὀοαγοδί ταὶ, 16 1 αν ἰουηὰ σ,δοα ἰῃ (ΠΥ δἰρῦ, δηα 1 1 δὴ 7υ8ι|6ε ἃ πεῖ 0Π66 
8 δον πϑῆν, δηαἀ ἰΐ ΤΥ ἀθα δίῃ, ἱπάθθά, δοΐῆθ ὕΡ Ὀοΐογθ ἴὰγ ἔδοθ ; οοιηΐογέ τι δῃὰ 

ΒΠΟΝ τλ6 (ἢν βοσυϑδηΐ 8 οἶδαγ ἰη εγργοίδιϊου 9 οὗ {}͵16 ἔθαγίμι! νἱείοῃ, (μαῦ [ποὺ τηδγεβὲὺ ροῦ- 
9 Γ6ΟΌῪ σοπιίοτῦ πὶ δουϊΪ. Εογ ἴμοὰ μϑϑὺ Ἰυάροα τὴ ΝΟΥΓΔΥ (0 ΒΟΥ πὴ {86 ἐπα οὗ [6 

α80ὺ [ἔπη68, δη4 [86 ἰδϑὺ ἀδγΒβ. 
10,1 Αμὰ ΒἈ6 βεϊίὰ υηΐο τηρ6, ΤὨΐδ 18 ἴῃ6 ἱπίογργοϊδιίοη οἵ {μΐδ νἱϑίοη : ΤῊΘ ΘδρΊθ, “2 Ἴὴ) ὴ 

“ Ἴοὰ βατγοβῦ ΘΟ 6 ἢΡ ἔτοιῃ ἴδ 868, (818 8 ἴΠ6 ἐοῦσι 19 Κίησάοπι πο ἢ τγἃ8 Β6ο 1 {Π6 νἱδβ- 
12 ἴοῃ οὗ ἔπ ν Ὀσοίμον 1 δηΐοὶ. Βαὺῦ 10 88 οί ὀχρουμαθα ὑηἴο Ὠΐιηῃ, 88 11 πον 1 ὀχρουηά ἱξ απο 
18 18:66. Βαμοϊά, [6 ἀδγ8 οοιιθ, {παὺ ὑΠ6 ΓΘ 8}}8}} γἷϑ8 ἃρ ἃ Κίπράοιῃ ὕροῃ δῦ, δηά ἰΐ 8}}8}} 
14 Ὀ6 ἔδαγβὰ ἄρον 8]1} [πὸ Κίησάοπιβ ὑμδὶ ψογὸ Ὀδίοτο ἰδ. Βαΐ ἱπ ἰῦ 8.14}} ὑνσεῖνο Κίησϑ γοΐρσῃ, 
15 οπ6 8:6 δῃοίμοῦ; [πὸ δϑοοπὰ 8}}4}} θείη ἴο σοίζῃ, δηὰ 88}8}} ἢδνθ [2076 {ἰπ|6 (Π8ῃ (}6 

1 Ῥτὶσϑομο δορί εοὐπραγμίξ; 3. Ἦλπ σρραγμΐξ. 
3 6 οά. 8. δ Ξιεβοίαδωξ, διὰ δίίοσνδιβ πιμρίεν, ἰπϑίοδὰ οὗ εοποίξαξωε διὰ γμρίαπ:, δἀορίοα ὮὉγ Ἐτίθομο. Οοά. Δ. 

ϑειοοθ νἱι 8, ἴω μ0 ἰδέϊον τοδαάϊῃς. 
ὃ Οοά. Α. τοδάκ, εἰ αμόοἱ σμοιποάα, διὰ 8. δα (ἢ δροοπὰ ψοζὰ, Ὁ 6 ὅτεὶ γιὰ, Ἐχτὶίσροδο, υἱαὲ ρφκοπιοαῖο. 
4 Ἐτί(ξβομο χῖνοβ ἱπλαδίἑαη 88 ἐμ τοδάϊηῃρ οὗ 8. ᾿Ασοοτάϊης το ΒΟΒΕΙΥ (Ρ. 81), Βονχουοσ, ἐξ ἱρ ἐπλαδέαδωμ, Ἡ ΒΙΘΒ που]ὰ 

8180 κχίνο ἃ βοοὰ Β6 66. 
δ ΤΏο ΝΌΣΩΙ εἰ οαἐδίϊ γεοῖο8 ἃτο τοοεοϊγϑὰ ὉΥ Ετί ἐχθροῦ ἔτσοπι 89 ὅν. ΟΣ. [09 οἶμον Οτίϑσιίαὶ τοσβίουδ. 
6 μα ἱποϊοδὶ οὔ Ζμέμεγδα, πὶ ἢ ἨΪΐΠΕφοΣο] ἃ, Βτὶ ἐπροδθ, δὰ (9 Οτίοαμὲδ) νοείοϑα. 
Τ᾿ βαειία, 1 8... δηὰ τοί δεείεγα οἵ ἐξιο ἐεζέ. χες. 
8. Οοὰ. Α. κ͵5ο γοδὰβ οοϑρηραγιεῖί, ν᾿ Ὡς ἢ τν88 βυμχοδίοα ὉΥ ὕδῃ ὧον 18 δινιὰ δρῃιονοὰ ὉγῪ Ηἱξου ξοϊὰ διιὰ τὶ θκροῖδο. 
9 7...“ ἰἸηἰοτρσγοίαιίοι δηὰ αἰδιϊποίϊοςι."" 
101 μὴἠὰ “ [Οὐτ,᾽" ὁ πὸ ΔΒ Ε ποτὶ οὗ σα, Α. ΟΣ. Βφιδὶν, Ρ. 80. 
21 (οἀ. 8. σμοπιοίο, δρᾶ ποὺ σνοπίαηι ἩἰΊΏ ἔλιθ ἐεχέ. γδε. 
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16, 17 ἵψεῖνθ. ΤΆ Ϊΐ8 ἀο ἔπ ὕπαϊνο νεῖ σβ δ σηϊέν, τ ἘΊΟΙ ἴΠοὰ βασσοθί. Απᾶ 85 ἔογ (86 νοΐοθ 
Μ ΐΟ τποὰ μοδγάθϑῦ θρϑβκ, το αἰ ποῖ ρῸ οὔ ἔτοῃμ Ποὺ ἢθ848, μαΐ ἔγοπι [86 πιϊάϑὲ οὗ 

18 ΒοΡ ὈΟΑΥ, [ἢ 18 18 1.6 ἱπιθτργοίδίίοη : Τῆι ἀξίου ([Π6 {ἰπ|6 οὗ [παι Κίπραοῃι {Π6 ΤῸ 8}}8}} υῖβθ 
ἜΡΟΝ ὁοπἰθηιίοηδ, Δηα ἴτ 8}}8}} βίδηα ἴῃ ροῦὶ! οὗ {8}ΠἘ}Ππρ’ ; πονογί 6 1688 ἰῦ Βῃ.4}} ποῦ 1Π θη 4]], 

19 Ὀυΐ 5Β4}1} ὑ6 τϑϑίογθα ασδίῃ ἴο 118 ὕθοϊπηϊησ. Απα πῃ 88 Ποὺ βανγοβὲ οἷσι ὑπᾶον ἔθαιὮ- 
20 6γ8 βίϊεκίησ ἴο ΠΡ πίηρδ, 818 18. {1|ὸ ἱηϊογργούδυοη: [ἢ ᾿ΐπὶ [ΠΟΤῈ 8}14}} 4.186 οἷἰσῃῦ Κίηρϑ, 
21 σΠΟΒ6 {π|68 8114}} Ὀ6 8:8}}, δηα ὑπο ὶγ γϑᾶγβ βυγῖέι. Απάᾶ ἵπο οὗ [πϑῦὶ 8}}4}} ρου βῃ, [86 υἱά- 

αἀ]6 {ἰπ8 ἀρργοδοβίησ ; Ὀὰϊ ἔοαν 884}} Ὀ6 Κορὺ πηι] {πεῖν πα Ὀθσΐη ἴο δρρυοδοὶ ; πμἢ}]6 
22 ὕπο 8Π18}} μα Καρί υηΐο (6 δῇ. ἀἈἀηὰ σῇογοδβ (ποὺ βανγοϑῦ (ἤγθο 6848 γϑϑίΐηο, [ἢ 8 18. [89 
28 ἰηϊογργοίδμοη : [ἢ ἢιὲ8 δὲ δύ 8}8]} [Π6 Μοβὺ Ηϊἰσὶ γαῖϑθ Ὁρ ἴἤγοθ Κἰπσάοπιϑ, πὰ γοηον ἢ 
24 ἜΕΤΥ ελίησα ἰμογοὶη, δηα (ΒΘ Ὺ 58}}4}} αν 186 ἀοιηιϊηΐοη οὗ (ἢ6 οαγίἢ, ἀπά οὗ ἔμοβο [μδὲ 

ἀν 6 }} (πογθΐη, τὴ ἢ πὰς ἢ ορργθϑββίοῃ, δῦονο 411} (μα σοῦ Ὀοίογο ἴῃθηι; [Βογοίοτα ἀγὰ ἴΠ6Ὺ 
2δ οἈΠ6α {πὸ πο δά 8 οὗ {Π6 δαρίθ. ΕῸΡ (μ6886 δγὸ ἴΠ6Ὺ ὑπαῦ δ0}4}} ἢ11] Ἂρ ΠοΡ σε κοάηθβθ, δοᾶ 
20 ἰδαὶ 58|}84}} Ὀγίηρ μον θη, Απαὰ 3 ψβϑιθδβ που βαυνοδῦ {πᾶὺ {Π 6 στοαὶ Βοδὰ δρρθδγϑα ΠΟ ἸλΌῦθ, 
21 οῃ6 οἵ {μθηὶ 8}4}} αἴθ ἀροπ ἷ8 Ὀ64, πὰ γοὺ ψίἢ ραΐὶπ. Βαυΐ [6 ὕτο [Πδύ γϑιπαΐη 584}} Ὀ6 
28 βἰδΐη τ 16 ϑποσα. ΕῸΓ (6 βινογὰ οὗ [Π6 Οη6 8}4}1 ἀδνουῦν Ὠΐηὶ (Πδὺ ἰ8 τ ἢ ἴηι; Ὀὰΐ 
29 αὖ [Π6 ᾿Ά8: 8}}8}} 118 4]8ο ἔδ}} (πγουσα {ἢ βοτὰ. Απᾶ σῇοΓΘδΒ ἴποὰ βατγοδῦ τὸ ὑηᾶον [ἢ6 
80 νἱπρβ ρϑϑδίῃησ οϑνοσ ἴο {π6 Βοδὰ (δῇ ἰδ οὔ {Π6 τὶ σὺ δά θ, Ὁ βἰσηϊ ποῖ {πᾶὶ [Π6 886 τὸ ἴΠ6γ, 

σθοπὶ [Π6 Μοβὶ, ΗἸσἢ δι Κορ ἀπο ἰΐ8 Θηα ; [Π15 18 ἃ Ββι)8}} Κησάοιῃ δηᾶ [}} οὗ [υγιηο]!], 
81 88 ἴβου βανγοβί. Απαὰ [868 Ἰίΐοῃ, ποῦ [Ποὰ βαυγοβὺ στἰβίησ ἃρ οὐΐ οὗ [Π6 ποοά, δηά τοδγίῃρ, 

δΔη( βροδκίησ (ο [16 Θαρίθ, δη γτορυκίησ ΠΟΙ Ὁ ΠΟΡ ὉηΥΙσ  ΘΟῦΒ.)688 ὃ τ ἢ 41} 18 σεν 
82 νΐοὶ [Ποὺ ἢδδὶ Ὠραγτὰ : (}18 186 ἴ1ὴ6 Αποϊηϊοά, ποι τῃ6 Μοβὲ Ηἰσῃ μαι Καρὺ ἴον {6} 

ἀπο ἴ:6 δῃὰ ; δῃὰ ἢθ σ}}} γθῦυκΚο ἴἤθτη ἔοῦ [Πμοὶγ ροα]θββῆθδββ, δηά ν}}}] Ὀγΐπρ ἃ Ὀοΐογο 4 
88 ἸΠδη {Ποἷν σοηίοπιρί. ΕῸΓ 6 Μ}}} δεῦ {8 6πὶ 8]}νὸ ἴῃ Ἰυάρτηοπῖ, ἀπὰ πνδη πα ἢδ8 γουυϊκοα 
84 ἴμόπὶ, ΒῈ ψ|}} οοττεοὺ ἄθΏ. Βυῦ {}|ὸΡ Τοδὲ οὗ τὴῦ ρθορίθ νῖ!! ἢ6 ἀοἰῖνον τ] ΤΏΘΤΟΥ, γ80 

Βαᾶνθ Ὀθθη βανϑα ἴῃ τὰ  ὈΟΓάΘΓΒ, Ἀπα ἢ6 ψ}1}} πη κα ἰδ ἰογἕα! ἀ 001] {86 σοπιΐηρ οὗ [6 Θηὰ, 
8δ 186 ἀδγ οὗ ἡπάστηρηΐ, ψθγοοῦ 1 να βροκϑη ἀπῖο ἴπθ6 ἴγοπι ὑμ6 Ὀορσίπηΐησ, ΤὨΪ5 18 (86 
86 νἱβίοη {πδῦ (Ποὺ βανγεδῦ, δπὰ (Ὠἰΐβ ἷ5 118 Ἰηϊογργοϊδιίοη. ὅ Το ΟἿΪΥ πον Βαβῦ θθθῃ πηθοῦ ἴῸ 
87 Κηον [818 βθογοῖ οὗ 6 Μοβὲ Ηἰσῇ. Τβοτγοίογθ τυ θ 41} {π686 (Πΐησδ (μδῦ τποὰ Ἠαβῦ βθθὴ 
88 ἰπ ἃ ὈοοΚ, δπὰ ᾿ἱϊὰθ (πθ ; δηὰ ποὺ βῃ)4}0 ἴθδοῖὶ 6 πὶ ἰο ἴπ6 τεῖβθ οὗ [ΠΥ Ῥθορίβ, γῇ οβθ 
839 ᾿ιοαγίβ βου Κηονθδὺ οδἢ σοΙργ θη Δηα ΚοΟΡ ἴΠ686 βθογοίβι Βαϊ παῖῦ [ῇοὺ Πόσα {Πγ86] 

γοῦ βθνθῃ ἀδύβ ἴποσο, ὑμδῇ 10 τη Ὀ6 Βῃόονῃ ἴπ66, ἩΒΔύβοσυου ἰδ 88}8}} ρἰθαβθ [886 Μοβίὶ Ηἰψὰ 
ἴο πᾶ κα Κῆοόν ἀπο ἔπθ6. Απαὰ δ6 ποῃΐ ἔγοπι π6. 

40 Αμπάὰ ἴΐ οᾶπι6 ἴο ρΡ888, θη δ᾽} [μ6 ρϑορὶθ ἤθαγὰ [Πδ΄ βόυθὴ ἀδγβ δᾶ ρϑββϑᾶ, δηὰ 1 δὰ 
ποῦ οΟπ|6 ἃσδίη ἰηΐο {16 οἰΐγ, (6 γ σαίμογθα 4}} ἰοσϑύθοῦ, ἔγοιῃ Π6 ἰδαϑῦ αηΐο [ῃ6 στοδιθβί, 

41 διὰ οδῆιθ ὑπίο 26, 8ῃα 5α:4, ἴῃ νγδῦ Βδύθ γὸ εἰπηθα ἃσαϊπεῦ 866 ἢ δῃηὰ ψῇηδὲ στοὴρ πᾶνθ 
42 τὸ ἀοῆθδ δρδίηδῃ (πθθ, {πὲ ἴδοι ἔογβαικοϑί 18, δα βι((οβὺ ἰῃ (18 ρ'δοθ ἢ ἘῸν οὗ 8}} (16 

Ρτορμοῖβ [Βοὰ ΟὨΪῪ σύ ἰθὺ 8, 88 ἃ Οἰυιϑίοσ οὗ (6 νἱπίαρθ, 8ηα 88 ἃ ἰδῃὶρ ἴῃ 8 ἀδγκ ρΐδοθ, 
48 Δπη6 848 ἃ δάνϑθῃ, δηᾶ ἃ δ: ϊρ ργθϑεσυθὰ ἔχοι [09 ἰοηροδί, Οὖὐ' ἅγο ἠοΐ {Π6 ονὶβ ψὩΐο ἢ ἤᾶνθ 
44 ὁοπ ἴο 8 Βυβιείοη ἢ 16 πογϑίογο ἴμου βῃα)υὺ ἔογβακὸ υ.8, βοῦν ταῦθ ὈδυίοΓ 84 ἰζ Ὀ6ΘῺ 
45 ἴον υβ8, ἢ νψ6 δ[]8ο δὰ θθθὴ Ὀαγηῦ ἴῃ [86 Ὀυτγηίΐησ οὗ δου ἢ ΕΓ νὸ ἃῇὸ οὶ Ὀδιο (μη [ΠΟῪ 

δὲ ἀἰοὰ ὑμογθ. Αρα μον ψϑρὺ ὙΠῸ ἃ Ἰἰουὰ νοΐοθ. 
46. Απα] δηδνογοα ἴΠ6πὶ|, δηα βεἰα, 6 οοπιίοτίθα, Ο 1β8γ86], δῃὰ Ὀὸ ποῦ βϑᾶνυ, ἴμοῖῖ ἢουδ 
41 οἱ ϑδιοῦ ; ἔον 116 Μοβὲ Η!ρ]ν δίῃ γου ἴπ ταπιθιμθγϑποθ, δπὰ {Π6 ΜΊσΙΥ μαι ηοῦ ἔογροῦ- 
48 ἴδῃ γοὺ ἴῃ ἰδιηρίδιίοη. Εοτῦ 1 δδνθ ποῖ ἔογββκθῃ γοῦ, πο ΠΟΥ Βᾶνο 1 ἀδραγίοα ἔγοιῃ γου; 

Ὁ} ἷ ἰᾶνθ σοπηὸ ἱπίο 1818 ρίαοθ, [0 ὑγϑυ ἔοῦ [16 ἀδβοϊδιΐοῃ οὗ ϑίἴοπ, δηὰ ἐπᾶῖ 1 ταῖσιν 866} 
49 τιοΓΟΥ ἔον {8π6 Βυπ  αδοη οὗ γοῦν βαποίυδιυΥ. Αὔπὰ ΠΟῪ δῸ ΘΥΘΓΥ πιδῃ ὕο [ιἷ8 Βοπ,8, δηα 
δ0 δἴϊαογ ιπθ86 ἀδγβ ν0}}} 1 δοηθ ὑπο γοῦ. ὅ0 (86 Ρϑορὶθ ψϑηῦ {861} ὙΑΥ ἱπῖο ἴΠ6 οἰΐγ, 881 
δ1 Ὀδ6 ἴθ; ὑυῦ 1 8δὲ 81}}} ἰὴ (86 β6]ὰ βονθὴ ἄδυβ, 848 ἐλ απσεὶ οοπιηδηθοα τη6; δὰ 1 

δῖθ 5 ἰὴ ἴ[ἴοϑο ἀδγϑ ΟἿΪγῪ οὗ (86 βοτουβ οὗ [16 Β6]4, ἀπά δὰ ΠΟΡῸΒ ἔοσ τὰν ἰοοά. 

ΤΗῊΞ ΒΙΧΤῊ ὙΊΙΒΙΟΝ. 

παρ. ΧΙΠ.1 ΑΝ ἰΐ οδπιθ ὑο΄ ρΡ888 δἰΐἴθυ βδυθὴ ἄδγβ, ὑμαὺ 1 ἀγθδιηθὰ ἃ ἄγοδπὶ ΟΥ̓ πἰρῃῦ : 
ὦ, 8 δῃα ἰο, ἴΠ|6ΓῸ ΔΓΟΒΘ ἃ νὶηα ἔγομι {πὸ δθι, {πδΐ βοῦ ἴῃ τηρύϊοῃ 41} [Π6 γᾶν (ποτοοῖ. Απά 
[ΔΒ οἸά, δηὰ ἴο, ὑμδὺ τϑδῃ οάπιθ ἡγίησ τ (06 οἰουάβ 5 οὗ βδᾶνϑῃ ; δηὰ ὙΜΙΓΠῸΡ ἢΘ 

1 Κεποναῦδμπί. Οοά. 8... ΒοΤοΥοσ, σέπουαδὶς. ΟἿ. ΒΟΠΑΙΥ, ὑ. 81. 
3 Το ὑγοσὰβ ωο 6δὲ ἱπιίεγργείαεϊο ε᾽μδ, ἰουπὰ [πὶ [Π9 ἐεχέ. γες., ἃ.6 ποὺ Τουπᾶ ἰπ Οοὰά. 83., δῃ ἃ δζὸ κίστιοὶς οὐκ ΌΥ ΗΠ] 6 ῃ- 

4918 αηὰ Ετ σδοθο. 
8 (σὰ. Α. ὮΘΙΘ διρροσίδ, δκδίησὲ Οοά. 8... ἔἐδο ἰοχὲ δήορίοάα ὧν Ἐχί πϑο 9. 
4 Βοίῃ Α. διὰ 3. δδνο ἐμ μέεϊε (11ξ., Σέ ἐπ), ἰποϊδαὰ οὗ ἱπεμείεῖ, δἀορίθᾶ ὉΥ Ἐν 5θοδο. 
δ (σὰ. Α. δΔΙοὴθ 885 ἐδ οὈγνίου δ! οοστθοὶ χοδάϊπᾳ, σὲ ἀθε τπεεγρυοίαίιο εμε. ΟἿ. ΒΟΏΔΙΥ, Ρ. 838. 
4 (οά. 8. (εοπέγα, Ετὶ ἴχδοδο, Ρ. 681) μαδ μαπανοαύανι, Ὑἱ ἢ [πο ἐσχὶ. γ60. Κ60 ΒΘΏΔΙΥ, Ῥ. 81, ποῖδ. 
1. Οοπυοίαδαξ ἰΒ δὴ οχτωσμἀδίίου διιβπαοαίθαὰ ὈΥ͂ δ ἀοσ ΥἹΙβ, ἰπ ὨΔΣΟΩΥ ἩΪῈῺ (0 Οτίοπίδὶ τοσαΐοι ; ἐέχέ. γχές., εουαΐαῆ 

ξεδαε. 
5 (σά. 8. πωδίδωξ ; ἰοχῖ. χοο., με δ δωδ. 
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ἰὰυγηραὰ 18. σοιπίοπαποθ ἴο Ἰοοῖ, 41} [πίησβ ἐγ δ] (Πα Οσο βόθη ὑπάοῦ Εἶπ. Απά 
ὝΒΘΟΓΘΥΘΥ ἃ νοῖσα ψοπῖ ουαὐ οὗ 8 πιουἢ, 411 {ΠΟΥ Ὀυγηῦ ἐπδὶ Ὠραγὰ ἢΐθ νοΐοθθ, 88 τγὰχ τηε]ὺς- 
6(}} Ὁ σ]ιθη ᾽ς ἔροϊο ἢ} [ῃ6 ἔγθ. Απᾶ δἵϊοσ εἷ8. 1 Ὀθ6]ὰ, πᾶ ἴο, {πότ νᾶ σαι μογεᾶ το- 
σοῖθοῦ ἃ τ 6 οὗὁἨὁ πιθπ, τ που πυτθ6Ρ, ἔγοπι {Ππ6 ἔουν νη 45 οὗ [86 ἤδάνϑη, ἰο ἤσῃι 
Ἁσδίηϑῦ {Π6 τη ὙΠῸ ἢ8α γίβθη οὔὖὐ οὗ (6 δοὰα.0 Απάὰ ] Ῥομῃοϊ, απ ἰο, ἢ δα βονη ουξ 
ἴον ἈΪΠη56} ἃ σγοδῦ τπηουπίαϊη, δπὰ ἤρη ᾧἃρ ὕροπ 6. Βιυῖ 1 πουὰ ἴανὸ βοὴ {6 τοσίοῃ οὕ 
Ρίδοθ σθῆοα [Π6 τιουπίαϊη νγ88 ἤθη, Δηα 1 οουἹὰ ποῖ. Απὰά ἴον {818 1 θοαὶ, ἀπά ἴο, 
ΑΙ τποὸν σῃὸ δα σαιπογοὰ [ΟρΈῖ μον ἴο ἤρμῦ δσαίῃηβί Ὠΐπὶ ὙΓῈΓΘ ΒΟΤῸ δἔγαί ἃ, γοῖ ἀδγθά ἴὸ 
ἤσμῃι. Απὰ |ο, 48 Β6 κἂν ἴῃ νυἱοΐθποα οὗ {Π6 πηι! ἰτιιὰα (Παὐ σᾶπιο, 6 ποῖ μον [6 πρ ἰδ 
Βαπά, ποῦ μ6]ὰ ἃ «νογὰ, ΠΟΥ ΔῺΥ ψοϑροῦ οὗ ΜἈΓ; Ὀυῦ 1 ΒΔῊ ΟἿΪΥ πον Βα βοηὺ ουὖὖῦ οὗ ἢΐ9 
ΤΩ ΟΌ (ἢ 88 ἰδ δ) Ὀδοη 8 ὈΪαβῖ οἵ ἤγθ, δπὰ ουῇἱ οὗ ἷ8. ᾿'ρ8 ἃ βαμπηΐπρ Ὀγθδί, δηῇ ἔσοῃι 8 
τοηρὰθ ᾿6 εοηῦ ἔοΥ Βραγκ8 δηὰ ἰαπιροβίβ.32 Απᾶ {ΠΟῪ ΟΊ Δ}} πιϊχοα τοσοί μοῦ : {Π|8 ὈΪαβὶ 
οὗ ἤγο, δῃηα ἢπμιηΐησ Ὀγοδίῃ, πὰ 86 στοδῦ ᾿δηροβῦ : δηὰ ἴν 6}} τ ἢ ν]οίθποθ ἀροπ 186 
τη] τὰἀ6 0 γα ργαρηγοὰ ἴοὸ ἤσϊ, ἀπὰ Ὀσγηΐ ἊΡ ΘΥΘΥῪ ΟΠ6, Ε0 (δὶ δυάάξηϊγ οὗ δὴ ἰῃ- 
ΒΒ ΘΓΑΌΪ6. τη] 46 ποιμίησ 88 ἰὼ Ὀ6 ρογοοὶγοά, βανθ οἠΪγ ἀπδὶ οὗ δ5 68 δηὰ 8π|6]} οἔ 
806 ; 842ηἃ ψΏρδη 1 β8ν 1 1 νγ2Ὼιβ ἰογστ δοιὰ, Απηάᾷ αἴζοσναγὰθ 1 βὰν (Π 6 πιᾶπ Ὠἰἰι56} σοπθ 
ἄοννῃ ἔγουλ (πὸ πιουηίαϊ, δη ἃ ο4}} ὑπο ᾿ΐπὶ 8 ΠΟΙΠΘΡ ροϑοθ Ὁ]6 τυ 46. Απὰ {Π6Υ9 
δ ΤΠΔΗΥ͂ ΡΟΟρὶΘ υπίο δἷπι, Ὑ Βογθοῦ δβοῦθ σοῦ σἰ δα, βοὴ ΟΓΘ ΒΟΙΤΟνα]; Ὀὰὺ Βοπιθ 
Ὑ ΓΘ θουηα, 8η6 βοπιθ Ὀγουσθῖ οὗ ἔπη ἰπΠαὶ νοΓ οὔδυτοα.δ 

Απάὰ 1 ἅνόῖκα, {πγουρὴ στοϑὶ ἔθδν, δὰ ργαγθὰ ἴοὸ {ΠπῸ Μοβί Ηἰρὶ,6 πὰ βαϊὰ, Του διαβὶ 
δῆονη [ΠΥ βουνδηΐ (ἢ686 ψοπάθγβ ἔγοιι ἴπ6 Ὀοσίπηΐηρσ, ἀπ μαδὶ σουηῖθα τὴ6 πόσιν {8} 
ἴπου δἰιου  ἀοβὺ γθοθῖνθ ΠΥ ὑγΆν θυ; 8η4ἃ ΠΟΙ͂Ν Βονγ π|ὸ ἔαγί μον (6 ἰηϊογρτγοίδιίοι οἵ ι}}}8 
ἀγόϑῃη. ΕὟὉΓ 88 1 οοῃοοῖνο ἴῃ ππο υπα]ογβίληάἀίησ, τοῦ ἴο (Π6ηιϊ ν]10 8118} θῈ Ἰοῦς ἴῃ ἰἤοδα 
ἀδΥβ ' δη4 6 }} τοῦ ψῸΘ ἴο {Ππ|6} 0 τὸ ποῖ ἰος ' ΕῸΓΥ {ΔῈ} Π|πλὺ ἀγὸ ποῖ ἰδ 54}} ὕὸ ὃ 
ἴῃ μοϑνίηθϑβ, ἀπἀογβίδηασϊηρ [Π6 {ΠῚ σ8 (Ὡδὺ 4.6 ἰδἰὰ ἊΡ ἴῃ [86 Ἰαῖοῦ ἀδγβ, τ ἢ 88}4}} ποῖ 
ὨδΡΡόη υὑπίο {Π6ηὶ ; Ὀαΐ 4͵80 ἴο [Πο86 ὑπδὺ ἃτθ Ἰϑέϊ, ἐπθγθΐογ ννοϑ, θθοᾶυδα ὕΠθΥ ΒΠᾺ]] 566 
στοϑῖ ρογ]β ἃπα ἸὩΔΏΥ ὨΘΟΘδ811168. 88 ἴΠ686 ἀγοϑιηβ δῆονυ. ΥὙϑῦ [Ὁ 18. ϑδβίϑν ἴον Ὠΐπι {πὶ 18 
ἴῃ ἀδῆσου ἴο ἐοη!8 ἰηΐο ἴΠ686 ἰμίηρε, ἴπ8η [0 Ρ858 ΔΎΑΥ 88 8 οἰουα ἔγοιῃ {}|6 νου], δηὰ 
Ὠοῦ 866 τυ θβλῦ ὨΑΡΡΘΌΘΙΝ ἰη (86 α8ὺ ἠδ γ8. 

Αμὰ δὲ δηβνυδγοα τε, δπὰ βαϊὰ, ΤῊς ἱπίογργοϊδιϊίοη οἵ (86 νἱβίοη ψ}} 1 16}} τ1π66, δἀπὰ 1 
Μ1Π ορθὴ υπῖο ἴμ66 νμαὶ ἰδοὺ ᾿)ϑεὺ ἱπαυίϊτοα δῦοιῖϊ. Ὁ ΟΓΘα8 ποὺ μαδῖ ΒρόΚϑ οὗ {Π6πὶ 
ἰλδὺ ἅτ Ἰοὺ Ὀ6] πε], 118 18. 116 ἰηϊοεγργοϊδιίίοη : Ηθ {δῦ ψ1}} Ὀτίῃς [16 ἀδῆρσον πῃ {μ81 {ἰπ|6 
1 Κορ ἱμοβα τηδὺ μᾶν ἔφ! ]θη ἰηΐο ἀδῆσον, Ὡ0 ἃΓ6 ΒΌ ἢ 8ἃ8 ἢδνθ ψογκ8, 8η6 ἔβι{}} ἴο- 
ψΑΓὰ8 τη ΑἸπισηῖγ. Καον ἱπογοίογθ, ὑπδὲ ΤΥ ΒΟ ἅγὸ Ἰοῖυ Ὀθμίηα δΓ6 πιογὸ ὈΪδδεθὰ 
τπλη ἰπῸγ (λΑὺ ἅτ ἀθοδὰά. Τνὶ5 '8 [ὴ6 ᾿ηδδηΐηρ οἵ [86 νἱδίοῃ : ἌΠΟΡΑ Β μου βαυγοδί ἃ πηδῃ 
σομηΐης ὰρ ἴγουι ἴΠ6 πιάδὲ οὗ 1Π6 δ68, {π18 ἰ8 ἢ σβοιη (86 Μίοει ΗΪσ]} δι ἱκορὺ ἃ Ἰοῃξ 
ΒΟΆΒΟΏ, ΨὯΟ ὈΥ ὨΐΠη860} ψν}}} ἀοἰ νον δἷ8 σγθδίαγο; δηὰ 6 ν|}} 8ὸῖ ἴῃ ὀγάδν {δὴ [Π8ὺ 3ΓΘ 
Ιεῖε Ὀαηα. Απὸὰ νψ]ιογθδδ που βανγοϑῖ, [δ οι οὗ ἷ8 τοῦ ποῦ οϑπθ 848 ἰΐὺ ΤΟΙ ἃ 
Ὀγοαἢ, δπαὰ ἢν, δηὰ βίογηι, δηὰ τὺ "6 μοὶ ἃ ἤϑῖ μον βιιγογὰ, ποῦ θᾶρου οὗ ψἂγ, δαὶ (Πδὲ 
186 τυβίησ ἴῃ οὗ πὶ ἀ6ϑιγογοὰ 180 πιαϊττααθ ταῦ δὰ σου ἰο συ ασαϊπϑὲ ἢ), {μ15. 18 
1116 ἱπιαγρτγειαιίίοη : Βοιιοϊὰ, 06 ἀαγ8 σοηθ, ψ ἤθη (86 Μοβὶ Ηἰσὶν ψ1}} Ὀδρσίῃ ἴο Δ ]νοΓ 
ἴθ {πᾶ ἃγὸ ἀροῦ [6 Θασι. Απὰ {ΠἸ6ΣῸ 8}}8}} δομλθ δϑύοῃ βμιηθηῦ οὗ πὶπα ἴο [Π6πὶ (Βα 
ἀν 6 }} ου πὸ φαῦῦμΒ. Αηὰ βοιῃδ 8114}} ἀπάθγιακο ἴο βσῃὺ δρδϊπϑὲ οἴμθγβ, οὔθ οἷν ἀρϑιηϑὶ 
ΠΟΙ ΠΟΙ, 811 ὁῃ6 ροΪἶδο6 ἀραίηϑῦὺ ἈΠΟΙΏΘΓ, δηἃὦ ὁπ ῃδιίοῃ δραίηδὺ ἈπΟΙμ ον, δ ἃ ΟΏ6 ΓΘϑΪπὶ 
δρδίηϑὺ ΒΠΟΙΠΟῦ. ΑΠα 1Ὁ 8118}} ὕ6, ἰδὰῦ ἤθη {Π686 ἰϊηρ8 58}8}} δσοπιθ ἴο ρ888, δὰ [86 
δῖ 81}8}} Δρροῃ ΙΓ Ὦ 1 ιᾶνὸ δον [Π66 ὑείοτα, (86 81}8}} τν ϑὅοῃ ὑὰ γονθδὶ θὰ, σἰιομὶ 
Ἃοὰ βὰν οδὺ ἃ 8 ἃ 8} ἃδοθπαΐησ. Απὰ ἰϊ 884} ὕ6, (Πδὺ ψΒΘη 411 πδιίοῃβ θ8Γ ἢ15 νοΐεθ, 
ΘΥΘΓΥ δ 8114}} ἰὴ ἷ8 οὐσὴ ἰαπὰ ἰθανθ 8 ψᾶῦ ΐσ [ΠΟΥ αν ΟΠ6 Ἀσδὶηδὺ ΔΏΟΙΠΟΓ. 
Απὰ δὴ ἱπηιμιογαῦϊο τα τα ἀ. 88}4}} 06 σϑύμογοι ὑοσοῖμοῦ, ἃ8. ἴποὰ βϑανοβὲ ἴθθῃ), ψ|}}- 
ἵπσ ἴο οοπηθ, 8πα ἴο ἤριὺ ἀραϊηϑὺ ἶ. δδαῖϊ [6 Ε}14}} ϑίδηα ἀροη {Π| ἴορ οὗ πιουηὶ ὅίοη. 
Απαὰ δίοῃ 8}}4}} οοπιὸ, δια 8}}8}} Ὀ6 βῃονγῃ 0 4}} πιϑῆ, Ὀθίης ργθραγθὰ δηὰ Ὀμὶ]ῖ, 45 ἰΠοὰ 
βαοϑὺ ἃ τηουηϊδίη Θν ουὔὐ τὶ τποὰῦ απ 8. Απὰ [ἢΪ8 τὰν ϑοῃ 5}8}} ρα 8} [Ποδὲ πδιϊοηδ 
μι οἢ πανα οοπιθ, ἔον {ποῖν σοα]  β8ηθβ8, {ἰιαῦ 18. {{κὸ ἴ[ῃ6 ὑθαιροβῦ ; δῃὰ 8}14}} ὑτίησ θθῖογα 
06 μοῖν ον {]οιρ] δ, δὰ (ῃ6 τογμμθηΐϑ  Ὠογον τ ὉΠΟῪ 8114}} Ὀοσίη ἴο θὲ ἱογπγοπίοα, 
ψ] ἢ) Ἀγ {πᾶ {Π|0 ἤδιηθ; δηα 8}Ὰ}} ἀθβίσου ὑμ6ὺ τ Πποὰΐ ἰδΌοΟΓ ὈΥ 116 ἰανν, νι ςἢ 5. {|Κ 
116 ἤγθβ.0 Απὰ σψβογθαβ μου δβανγοδὺ [δ᾽ ἢ ραϊθγεὰ δῃοῦμν ροδοθϑὉ]6 τηυϊτϊααα πο 
Ὠΐπ : {Π686 816 186 ἔθη ὁ {γῖῦ68, τ 1 ἢ ΕΓ ΘΑΓΓΙΘα ἈΎΔΥ ΡΥ ΒΟΠΟΓΒ οὐἱ οὗ {8ε]Γ οσσῃ ἰδηὰ 
ἴὰ 186 (ἀϊτὴ6 οὗ οδβ᾽48 (86 Κίησ, σοι 8] πη δ 88 Κίηρ οἱ Αϑϑγγία ἰδα οδρίϊνα, δηὰ σαγτοα 

1. 1ἰφμεδεῖξ εεγα, διὰ Ὠοΐ σμαδεῖξ ἔεγγα οἱ [ῃ6 ἐσαί. γέρο. 
3 ῬογΏδρεα Ὀοιίοσ, σείμείἑας ἐετπρεείαἰὲς, ἱΓᾺὰ ΑΥΣ. διὰ Ηἰ]κοηζο]ά. 
3 Αἰἐφμὶ αὐσμεεηίες ἐε2 εἰς φμΐ οὔετεδαπίωνγ. ὙΟΪΚτλΑΣ : " Οἴδοτα Ὀτουχῶν Ὀοίοδο ἷπι οἵ δὲ, τς ἢ ΠΟΥ ᾿δά δ οτγοϊ ἢ 

(σμα: γμεγετεδαμέμγ). ΜΟΥΟΣ: “" Απὰ βοη!6 Ὀσουχηῦ ΒΟΠ)6 οὗ ἔλθπι, ἯὮΟ δΡρσοδοβοὰ.᾽"" Φυηπίιδ: " Βτουχαῦ οὗ ἔδο ἰληκα 
τιδὶ ννοσο Οἴοσοα ᾽᾽ (80 τῃηᾶγχ., οὗ Α. Υ.). Επδιὰ (Ασϑῦΐο) : “ ΟΙλο.Β Ὀγιῃρίης εἶτα πιο οἹὰ κω. 

4 ΤῊυ ψογάβ, δὲ ἀερτγεσαίμς δυγπε Αἰ δείγημηι, Ετγὶταδολο δάορίδ ἔσομι [90 βϑγσίδο. 
δῚ δορὶ ἐγμηπί Ἰγοῦ ὑοὰ. Α. (Οζ. ΒΘΏΒΙΥ, ν. 88) ἴον ἐγαμε οἵ Οοἀ. 8. δοιὰ ΕΣ ἐΣϑο λ6 8 ἰοχέ. 
6 (οά. Α. »νἱϊὰ ἴμο ϑγτ., Ασζ., διὰ Εἰμΐορ., μδ885 “ πἰμο᾽ (Υ.1}.}, θὰ ἀφοσσε 85 ὈΘΘῺ τσλιῦθι δθοτο ἱξ, πἰοὶ ἰδ 15 δον 

ΣΏΟΏΥ ἩΪῈῺ 8. 
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41 ιἰνδπὶ ονϑν {116 τῖνον, πὰ (ΒΟΥ σψόγὸ Ὀγουσθι ονὸν ἰπἴο δηοῖδον ἰδπ. Βαι ἔΠ6Υ ἰοοῖς {πὶ8 οουη- 
86] διῃοῆσει {π6ηγδοΐνοβ, (παὶ {ΠΟῪ ψου]Ἱὰ ᾿οανα {8π6 ται ἰδ οὗ [Π6 μοαίμθη, δηὶ σὸ ἔογι ἢ 

42 ἴπῖο ἃ γι Π Ὁ ΘΟΌΕΓΥ, ὙΠ6ΓΘ πη κίη πανον ἀν ]ῦ, {πΠαῦ ΤΠΘῪ τιϊχαῦ (πο γὸ Κορ τμοἷν οσῃ 
48 πιἰαίιί68, ψ ΙΟὮ (ΠῸῪ δα ποῖ ἱκορὶ ἴῃ πεῖν οσση ἰδπά. Βαΐ τμογ οηϊογοὰ ἱηο ΕΗ γαίθβ 
44 Ὁν {Π8 ὨΔΙΤΟῪ ράᾶδββαρϑϑ οὗ [Π6 τἷνογ ; ἔοῦ τη6 Μοϑὶ ΗϊσὮ εἰο τουρ  δἰσηβ ἔον ἐμ θὰ, δπα 
4δ Βο]ἃ 51}}} τὰ 6 ψανϑβ οὗ (πὸ γίνον, {Π] (μον πϑ ραβϑθὰ ονθγρ. Βυῦ (Ὠγουρὶι ὑμδὺ οουπέτΥ ἔθ ΣΘ 

ΜΆ8 8 Ἰοῃ σ᾽ ἸΟΌΓΏΘΥ ἴ0 ΠΠΔΚ6 Οἵ 8 Ὑ6Ὰ Ὁ δηὰ ἃ ἢ} ; δπά (πὸ βᾶπιθ τορίοῃ 18 οδ᾽ δὰ Αγζδγθί. 
46 Το ἀσπίς {Ππγ ὑμόσα ἀπ|}} τὯδ ἰδίθν εἶπιθ. Απᾶὰ πον πῆθη ἀραίπ [ΒΘῪ 88}8}} Ὀδθσΐῃ ἴο 
47 «ςοπι6, ἴπ6 Μοεὶ ΗΐσὮ νεῖ} πο ἃ 8ι}}} 116ὸ σανθβ οἵ {π6 γίνουν δσαΐη, [πδι [Π6Ὺ Δ Ὺ ψὸ {Πτουσ ἢ; 
48 ι]ιογοίογο βαθὺ ἴπου [πὸ πε! ἰϊτὰἀ6 σαι οτγθὰ ἱῃ ρθδοο, Ὀὰϊ αἰϑὸ ἴμοβθ οἵ τιν Ῥθορὶθ γῇ ο 
49 ἅτο ἰοΐς, γῇο δῖὸ ἑουπα πἱιΐη τὰν Ποὶγ 3 θογάθσβ. ὙΒογοΐογο ᾿ὲ 884}} οοπηθ ἴο ρ858, ἴῃδὶ 

ὙΠ 6 η ἮΘ 88}}8}} Ὀδσίη ἴο ἀΘβίτου (πὸ τὰ] Ἰυὰ6 οὗ {πὸ παίίομβ {Ππδὺ δγὸ χαϊῃμογοὰ ἱοσθίμθῦ, μ6 
δὸὺ νὶ}] ἀοίθπα ἰν18 ρεορίε ἐμδὺ χοιηδίη ; δῃὰ [ἤθη ψἢ}} μ6 δῇου {Π 61 γτϑδῖ νοῃ 6 ΓΕ. 
δῚ ΑἈπά[ 5κ6ϊα, Ο [ογ, σοὸ Ὀοᾶγοβί γυΐϊθ, 8.10. τὸ (ἢ18: Ῥ μογοίογο ἤδνο 1 βθθ [Π6 τη8ὴ 
δ2 οοτπΐησ ὕρ ἴγοηι [6 τα 8ὺ οὗ {πΠ6 βθα ἢ Απα ἢ βαϊα ὑπἴο 6, Α8 ἴμοὺ οδηβδὺ ποῖ 6 Ὁ δα Κ 

ουῦ ποῦ Κηονν ἴΠ6 ἰπίησθ ὑμαῦ δγὸ ἰπ ἴπ6 ἀθὸρ οὗ [Π6 868, 80 ὁ ὯῸ πιδῆ ἸΡΟῚ ΘΑΓΙ 566 ΤῊΥ 
δ8 ὅο, οὐ ἴΠο86 (δῦ δγὸ πὶ Ὠΐα, θα ἰὼ (π6 ἀαγίηθ. Τμῖθ 158. (Π6 ἱπιθγρτγοίαιίοη οὗ (ἢ 
δ4 νἱϑίοη π]ΐοι (Ποὰ βανγοβῦ, δηὰ οοησογηΐησ οἷ ὑμουι ΟἾΪΥ γί θυ] σίθηθα. ΕῸΓ ἔπου Βαβί 
δὅ ἔογβδθῃ {πἰὴ6 ον ταν, Δ Δρρ Θὰ Ὁ γ 80} ἀπίο τχΐηθ, δπὰ βουσμῖ γ ἰαν. ΤᾺΥ 16 
δ6 Μιαϑῖ του ογἀογθά ἴῃ νίϑάοπι, δπὰ ἢ᾿ιαδί οδ θὰ πηπογδίδηἀίησ [ΠΥ πιοῖμοσ. Απαὰ ὑπογοΐουθ 

Βᾶν 1 διονγῃ [Π66 ἴμ γτοσαγὰ οἵ ἴπ6ὸ Μοβϑὶ Ηἰϊσῃ ; δηὰ δέϊθν οἴμοσ ἰἄγθο ἀδγβ1 ν}} βρθδαῖκ 
οἴου ὑδησβ απο (66, δπὰ δχρίαϊπ αηΐο {Π66 τσ δπὰ ποηάτουβ ὈὨΐηρβ. 

δῚ ΑὨά4] νοπὶ ἔογι ἢ} ἰηΐο τΠ6 Π6]ὰ, γίνίπσ ῥγαῖϑο δηὰ {πη Κα σγοϑῦν απίο [6 ΜοἌβὶ Ηἰσῃ 
δ8 Ὀδοδυβθο οὗ [116 ποπάργβ, τ ΐο ἢ Β6 ψου]Ἱὰ ἀο ἢ ργοςθβ8β οὗ {ἰπ|6ὸ; δὰ Ὀδθσϑυδα ἢ6 σον ἢ 

ἄπηθβ, δηὰ βυεὶν (18 88 41} οαὐ ἴῃ (Π6]γ βϑᾶβοῃ: δηὰ [Π6γ0 1 βαῦ [γθθ ἀδγβ. 

ΤῊΞ ΒΘΕΥΕΝΤΗ ΥἹΒΙΟΝ. 

Ομαρ. ΧΙΝ. 1 Απὰ ἴδ δϑῦθ ἴο ρ888 ὕὑροῦ [86 Φηϊτὰ ἀδγ, Πδὲὶ 1 βαῦ πάθον δὴ οἂῖ. ἀπά θ6- 
2 μοϊὰ, {π γὸ οᾶπιθ ἃ γοΐοθ ουί οὗ 8 ὈΌΔΗ ΟΡ δρδίηϑί τη6, δῃὰ βαὶὰ, Εββάγαβ, Εἰβάσαϑβ.ι Απὰ 1 
8 βεἰὰ, Βοιο] 4, ΒογΘ δὶ ἷ, τά. Απα 1 βιοοά πρ ρου πὰγ ἴθοί. Απὰ ᾿ι6 βαϊα ὑπο π16, [ἢ 

(Π6 Ὀυ8ὴ 1 ἀϊὰ ΘΚΡῚ Ταυθ δ] τηγ 861 ἀπΐο Μοβθϑ, δηὰ ταἰκοὰ στ ἶπι, θη τὴγ ρθορίθ 
4 βογνϑὰ ἰῃ Εσγυρῦ; δηὰ 1 βϑηΐ δἷπι, δηὰ 164 τὴν ρϑθορὶβ ουῦ οὗ Εσγρί, δη Ὀτουσιῦ Βἰπι ἀροὶ 
δ τπιουηΐ δίπα, ἀπὰ Κορὶ δἷπη ΌΥ τ26 ἃ ἰοῃρ βθδεοῃ, δηὰ ἰοϊὰ ἢϊπὶ ΔΎ ποπάγουβ τ ΐηρσ 8, 
θ δηὰ βονβά Ἰγΐπι [86 βϑογϑῖβ οὗ {}:16 {ἰπ|68, δὰ ἴπ6 δηὰ; δηὰ 1 οοπιπηδη θὰ ἴῃ), βαγίης, 
1 ΤΊ686 νόογὰβ β]ῦ τἰἰοὰ ἀθοίαγθ, δὰ {686 βηδὶ. τοὺ ἷάθ6. Απά πον 1 βᾶὺ υηΐο {δ 6, 
8 [Υ ἃρ ἴῃ ΤΥ ᾿θατγὶ [Π6 δβἰυηβ τηδὺ 1 πάνθ βῆονῃ, δῃὰ [Π|86 ν᾽ϑίοῃμβ {πὶ ἰποὰ διαδῦ βθθῃ, 
9 δηὰ {πὸ ἰηϊογργοίδιϊοηα μοὶ του ᾿αϑ8ὺ Ὠραγὰ; ὃ ἔογ ᾿ποὺ βδὶῦὺ Ὀ6 [Δ Κθὴ δδΥ ἔγοπιὶ θη, 

δηἀ ἔτοπι μοηςοίουι ἃ ἴποὺ βλα]ῦ γοιηδίη 10} ΤΥ δου, δπὰ ν᾿ ἢ δυο ἢ 85 ἃγὸ κα (866, υῃ- 
10. 11} ε)νλ6 εἰπηθ8. ὅ8γὸ θπάἀθά. ΕῸΣ (86 νου] δι ἰοϑῦ 18 γου!, δπὰ [86 {1π|608 Ὀοσίῃ ἰο στον οἱά. 
11 Εον τ} 6 πο υ]ὰ ἰ8 αἰνὶ θα ᾿ηῦο ὕνθῖνθ ραγίβ, δῃὰ ἴδῃ ραγίϑ οὗ ἰΐ δ ροῦθ δἰγθδαυ," δηὰ μα] 
12, 18 οὗ 4 Ἰθῃ(} ραγῖ; Ὀυὶ [Π6γ0 γϑιηδίη ἰϊ8 ὕτο ραγὺβ εἴῦον ἴ16 Βα] οὗ 1π0 ἴδηι ἢ ρατ. Νον 

ἐπϑγοίογθ βοὺ [6 Βοῦβθ 'ῃ ογάθν, δη σϑργονθ ΤΠ ῬΘΟρΙΘ, δηὰ οομπέοτῦ δυο ἢ οὗ (μ6πὶ 88 
14 τὸ οδβί ἰόν; 8Πη ΠΟῪ ΤΘΏΟΘΙ ΠΟΘ ΘΟΥΓΠρΡΌΟΩ, 8η4 ἰοῦ σὸ ἔγομῃ [π66 τιογίϑ] ἰΠουσῃίβ, δηα 
15 οαϑὶ ΨΑΥ ἔγοπι ἴμ66 ἴπ6 ὈυΡΘηΒ οὗ πϑπ, δηά ρυΐ ΟΠ ον ἔγοπι ἴπ66 (6 ψτοδὶς αΐαγο, δηᾶ 

ἸᾺγ 5146 1.6 Γπουρ 8 (Πδὺ ἀγῸ ποσῦ ὨρδνΥ ἀπο ([Π06, δηὰ ιαϑίο [θὲ ἴο χσὸ α΄νδᾶν ἔγοῃι 
16 {Ππ686 τἰηθ8. ΕῸΓ γοῦ στγθαίθσ δν} 8 τ[π8πη τπο86 πμῖο ἢ (μου ιαδὲ βθθὰ μαρρθῃ 881} δοιμθ 
171 ἴο ρ8ᾷ88. ΕῸΓ 88 τοῦς) 88 ὕπὸ σοῦ] ὰ 18. θοῦ {σου σῃ ἀσ6, 80 τη ἢ πιοτὸ 8}1}8}} ον 8 ἰη- 
18 οὔόδϑθ ἅροπ ἔμοπι ἔμναΐ ἄν }} τμογθίη. Εον ὑγατἢ 584} θ66 ἔὰν ΘΎΓΑΥ, δηὰ ἰγὶηρ ΘΟ) 6 ὨΘΔΓ; 

ἴογ ἡονν δαίθί [6 δαφίο ὅ ἴο οομλὸ, ]ἶο]ῖ ὑμοὰ δὲ βθθὴ ἰη υἱβίοη. 
19.290 Απά1 δηβνογοα πὰ ββίὰ, Βθμοα, [ογὰ, 1 τῖ]}] βρθαῖ Ὀϑίοσο ἴη66. Βϑμοϊὰ, 1 νἱ]]} 

Ὁ 88 ἴδιου μιαϑῦ σοπιηδηκ( 6 πι6, Δηὰ γόργονὸ ἴΠ6 ρθορ]θ οὗ ἴμ6 ργϑβεηῦ; Ὀυΐ {πὸγ [μᾶὐ 5}}4}} 
ἕω Ὀοῦῃ δἔϊογυναγάβ, το Μ0|}} δα οη 5} ἴθ ἡ ΤῸ που ὰ ἐμογοίογο ᾿ἰθῦ ἢ} ἴῃ ἀδγίκ 688, 

21 πὲ} Π6Ὺ {πδῦὺ ἀνθ }} ̓μϑγοΐη ἀρ Μἰϊῆουῦ ᾿ἰσῃϊ, βίποο [ὮῪ ᾿ὰνν ἰ8Β Ὀυγηῦ; ὑπογθίοσθ πὸ ᾿ηδη" 
22 κόποι [μ6 (Βἰηρ8 τδὺ τὸ ἀοὴθ Ὀγ [Πθ66,. ΟΥ 186 ποῦῖκβ {πᾶὺ 5}}} Ὀασίη. Βυῖ 1 μᾶνθ 

ἔουπα σταοθ Ὀδἔοτο {Π|26, βοπὰ [86 Ηοὶγ ϑρίτγιῦ ἰμῦο τηδ, δπὰ 1 ψ}} τυτῖτα 8}} [μδὺ Βδί ἰδ κθη 
νἶδοα ἴῃ 16 που α βίῃσθ [86 ὑερί πίῃς, ΜΓ Ώ1Ο} 6ΓῸ τ ὕθ πα ἴῃ ΠΥ ἰανγ, (δῦ πθῃ τΔῪ ἤπὰ 
8 ῬΆϊΒ, δὰ {πδὺ [ΠΥ νχᾷο τουϊὰ Ἰἶνὸ ἴῃ 16 δῖον ἀδγβ πιϑὺ ἰἴνθ. 

1 80 8... Ὀπὲ ἐδο τγοτὰ τυθθῦβ ὯῸ θοῦ ἔμδῃ ἑώτγα αὐΐα (οἴ. τος. 40), Ὀοίωις ἐδο ΓΓΙΝ ὉΠῚΝ οὐὁἨ Ῥουὶ. χχίχ. 28. 899 
ΒΘΏΒΙΥ, Ὁ. 28. 

3 (σά, Α. οδἰδὈ σῃο5 ἐμ οομ θοίοτο οὗ ΗΚ ο "7014, πο, πίτὰ ἐδ Οχση δ] νυογείοῃβ, τοδὰ δαπείμηι ἔον “ιείμηι ΞΚ8.00 
Βοϑηκιν, Ὁ. 29. 

ἱ Τὸ διὐδηάδείοῃ οὗ ἴδῃ ἀοσ ΥἹβ, σμά δε, [6 δαρροσίϑα ὮὉγ Οοὰ. Α. 8609 ΒΘΏΔΙΥ, ἢ. 88. 
4 (οὐά. 8. Α. τοδὰ ἀεεεηι απ. 860 ΒΘΏΘΙΥ, Ρ. 29. 
δ Τἱῖ» πνοζὰ ἰδ ουὐϊεοα ἴῃ ἐδο ἐφ χέ. γος... 80} [6 δάορίδὰ ὉΥ τί ἐδδοῖο ἔγοση 80 Οτίθσι Ὁ] Ὑϑσζβίοῃδ. 



θθ4 : ΑΡΡΕΝΌΏΙΧ. 

28 Απάὰ ἢθ δηϑπογοα πι|6 8Δη6 βαϊά, (ο, σδίθοῦ (ἢ6 ῬΘΟΡΙῈ ᾿οσοῖμογ, δπα δϑὺ υηΐο {μθπὶ, ἰμδὲ 
24 ἴμδγ βϑὸκ {π66 ποῖ ἔου ἔοσυ ἄαγβ.0 Βαϊ Ἰοοῖ ἰποι ργορᾶγο ἴογ {ΠΥ 86 } ἢ πηδηγ (8 Ὀ] ἰδ, δά 

[ΑΚ ἢ [866 ϑαγοα, ΠὨαῦτια, ϑδδ]θηηα, ΕἸοδηδ, δηὰ Αδὶμο], ([μ68ὲ ἅν τῆο ΓΘ ργοραγο ἴῸ 
25 ττῖϊο δ ἸΥ; δηὰ οοτὴθ ἈΠΟ, δπὰ 1 ψ.}} ἰρῦ 8. ἰαπὴρ οὗ υπάογβίαπαϊπρ ἴῃ εἰίπὸ Ὠρατέ, 

γ ΠΙΟὮ 5841} ποῖ 6 ρυΐῦ οὐ, {{Π] 16 {Ἐπ 8. Ὀ6 μογέοττηϑα νοι που ἐμαὶ Ὀοσίῃ ἴὸ ντί!θ. 
26 Απα σψ θη ἴδοι τὶ ἀοηθ, δοιηθ {πΐπρδ βῃδὶζ που ΡῈ] 180}, δοιαθ ἰμΐσΒ βῆ]: [οὰ βοῦν 

ΒΘΟΓΘΙΪΥ ἴο ἴπ6 τῦῖβθ; ὑο-ἸΠΟΥΤΟῪ δ [818 Ποὺ βῃαὶς του Ὀοσίη ἴο ττὶϊθ. 
27 Απα] νεπὶ ἔοσι, 48 ἢ6 οοιηπιδηαθα πρὸ, 8πἀ σαι μογοὰ 41} (Ὡ6 ρϑορὶθ ἱορθίμοῦ, δηά βαϊά, 
28, 29 Ηθαν {πο86 πογάβ, Ο ᾿εγαθὶ. Οὐυὺ ἔδίβογβ δἱ 106 ἜΕΡΕΕ ὝΕΘΙΟ ΒΙΓΒΏΡΘΓΙΒΊη Εσγρί, 
80 διὰ σοῦ ἀδ νου ἔγοπη ἰἤθποθ; δὴ ἴΠΘῪ τϑοοὶνθα 8 ἰδ οὗ 16, το ἴδον Κορὶ ποῖ, 
81 ὙΒΙΘΝ γ6 8180 αν ὑγδηβρτοδθοα δἴίου ἤθη. Απὰ δ Ἰαπᾶ, ὀνθὴ ἴδε ἰαπὰ οἱ ϑίοη, γγ͵ἃ8 

Ραγίθα διβοηρ γοι Ὀγ ἰοῖ; Ἀπ] γοῦν [ἈΠΠ6ΓΒ, δηα γα, πᾶν ἀοῃθ ητὶσδμίοουθηοδβ, δὰ ΠΆτα 
82 ποΐ καρ [δὲ ψγᾶγβ ὙΠ] 0} {μ6 Μοοὶ Ηἰρἢ οομηπιαπάρἃ γοα. Απὰ Ββίησα Πα ἰΒ ἃ τὶ ριθουϑ 
88 Ἰυᾶάσα, ἢ6 ἴοοκ ἔγοπη γοὺ ἰὰ {ἷπ|6 ᾿παὴὺ 6 δὰ ρίνθῃ. Απᾶὰ Ὧον δ΄Ὸ γ60 ἤοῦθ, δηὰ γου 
84 ὈγΘίθγθη διποησ γοῦ. [1 ἱμογοίοσο γοὺ Ὑῖ}} στυΐθ γοὺῦ παοτβίδπαϊηρ, δηὰ ἱπείσυοϊς γοῦῦ 
8δ Ὠθδγῖβ, γοι 68} Ὀ6 Κορὲ αἰΐνθ, δπα δἴθος ἀθαί α}38}} οὐίδὶῃ ποῦ. ΕῸΣ δου ἀθδἢ 

Ὑ1}] τ[Π6 ἡπαρτηθδηῦ οοτηθ, θη ΜῸ 58}}8}} Ἰῖνο δρδίῃ; δηαὰ [60 8}}8}} (86 Πδπιθ8 οἵ {86 τσ 
86 θοῦ Ὀ6 πηδηϊξεβί, δηά (Π6 νόοτκ8 οὗ [6 πησοάϊν 588}} 6 τοῦδ κῆονῃ. Βυΐ ἰοὺ πὸ τηδῃ 

ΘΟΠῚ8 τηἴ0 ΤὴΘ ὨΟΥ͂Ν, ΟΡ Β66Κ δίζον π|ὸ ἴ0γ [ογγ ἀ8ν8. 
857 ΑμάΙ τοοῖϊ ἴδ6 να τηθῃ, 88 6 σοῃηηδηθοα πιο, αηα ψὸ πϑηΐ ἰηΐο ἴΠ6 ἤθ]4, δηὰ τοπιαϊηοα 
88 ἴπθγθ.0 Απάὰ  ϊ οδπηθ ἴο ρᾷ88, ὑπαὶ οἡ [26 Ὡδχί ἀδγ, Ὀδθμοὶά, 8 νοῖοο σα} ]6ὰ τη, βαυίησ, Ε8- 
89 ἀγαβ, ορθη τὰΥ πιουΐῃ, δηα ἀτίηκ παὶ 1 ρἶνα [66 το ἀτίηκ. Απὰ 1 οροῃθὰ τὴν ππουτῃ, 80 

ὈΘοΪα, Πότ νγδβ γθδο θα πὸ 8 ἔμ}} οαρ. 7118 τν88 [8] 88 ἰδ ογο τ ἢ σίου, Ὀὰϊ ἐμ6 οο]οῦ 
40 οὗ ᾿ὶ νᾶβ ἰἰκὸ ἔγο. Απά 1τὸ0Κ ἰΐ, δηὰ "ΗΠ Ξ δηά σἤοη 1 δά ἀγυὴκ οὗ ἰδ, ΠΥ Ποαγί εἰγοδιηδᾶ 

ΟΥ̓́ΘΡ τ ἢ ἀπ ογβίδπἴορ, δπα πϊβάουῃ στον ἴῃ πὶ ὈΓοδβῖ, ἴογ ΠΥ βρί γὶῦ βίγθσι Βοηθα ΠΙΥ πιεα- 
41, 42 ΟὟ. Απα γ᾽ τηοι]} 88 ὀρθά, δηὰ βῃυῦ πὸ πιοῦθβ. Βυῦ ἰδ6 Μοϑὶ ΠΙσὮ ρανα ὑπάοτ- 

βίδπαϊποσ ἀηἴ0 [Π6 ἤνθ τη, 84 {Ποὺ στο ἴπ6 νἱβίοῃβ οὗ ἴ86 ἐπον μδὺ τ Γ6 ἰο]ὰ {Ποπὶ, 
τ ἢ ΠΟΥ Καθ ηοῦ. Απὰ (πο Υ βὶ ΤΟΥ ἀδγδὶ ὑὰὉ [ΠΟῪ πτοῖθ ἰὴ [Π6 ἀΔΥ (ἶπιθ, δηα δὖ ηἷσῃὶ 

48, 44 (6 γ ἃἴθ Ὀγοϑ. ΒαΓ] βρᾶΐκο ἱπ 1π6 ἀν, δηὰ νγὰβ ποῖ βι]θηῦ ΟΥ̓ εἰσ. [ἢ ἔογΥ ἀΑγ8 
4δ ΠΟΥ στοῖθ ηἰποῖγ-ουγ ὃ θοοΚΒ. Απὰ ἰΐ οάπηθ ἴο ΡΆ88, θη (86 ἔογ ἀδὺ8 πόσο ἔμ 4] ]εἀ, 

τμαὺ (Π6 Μοβὶ Ηἰ βρῆ βρόκθ, βαγίηρ, Τα ἤγβι πᾶ τοὺ Βαϑδὶ πτὶτθη ΡΌ 1588 Ορϑηΐγ, {δὶ 
40 ὑμ6 νοῦ! δῃηὰ ἢ ΜΟΓΟΠΥ τᾶν τοϑὰ ; Ὀυῦ Κορ (06 βουθηῦυ ἰδοῦ Ομθ8, [δὺ το τολνϑδὶ 
41 ἀδ᾽ῖνοῦ [μθ πὶ [0 βυς ἢ 8ἃ8 816 66 διποηρ ὕΠ6 ῬΘΟΡΪδ ; ἔογ ἱπ {θὰ 18 ἃ βργίηρ οὗ πυηάον- 
48 κἴληἀίημ, δηὰ 4. ἔουπίαίη οὗ νίβαοιι, δὰ 8. γῖνον οἵ κηονίθασο. Αηὰ 1 αἷά β8ο ἴῃ (δ6 

ΒΘΥΘΏΪΆ ΥΘΆΓ, ἴΠ0 δἰχίβ νοὶ, ἅν ᾿μουβαηὰ γολγβ δον [6 ογβδίίοῃ οὗ [}6 νουῦ]ά, δπάὰ 
49 ἴῃ γθ6 τποῃἢ8 δὰ ὑτοῖνα ἀδγ8. Απὰ ἴῃ {π686 ντ88 ΕΖγϑ βῃδίςμῃοα ΔΝΑΥ, δηὰ ἴκθη ἀρ ἴο 
δ0 186 ρίαςε οὗ ἔμοθα ᾿ἰκὸ εἰπηβο]ξ, δον μὸ δὰ υυὶτῖθῃ 41} (8666 [Ὠΐησ8. Βυὶ 6 νδ5 οδ᾽)δὰ 

[86 βογὶθθ οὗ τὴ6 Κποπ]θάσθ οὗ [06 Μοβὶ Ηἰρ ἰογονθυ. 

1. Τεχί. τες. δπχος πιμῖος; Ὀυὲ [Π6 ΟΥΘὨἴΔῚ τουϑίοηβ κῖτο ἐμὸ ΓΘ ΒΘΏ86 ἐμ ἑαδιας ἡπμλέαξ. 
3 Ἐτὶ[Σβο ἢ 201} Οὐ ἢΘτὸ ἴπο Οτο ἴδ] νοσεΐοβ. ΤῺ σαί. γές. ἢδ4 “" ἵἴνο Βυπάτοα δῃά ἔουγ."" Οσοὰά. 3., ΟΟΘΟΟΙΠ,Ὶ. 
8 ὙγΒαὶ ἰδ6 Τουπὰ δή 1Πθεὲ6 ὝΟΤΑΒ 8 δΌΡρ οᾶ Ὁγ ΕΣ σβομο ἴσοτα ἐπ βυνίδο. “" Ἶπ ἠδνὲΣ 1 αἰὲπὶβ ἰάθο εἐχεϊα ξ, σμΐά 

πεϑοῖο σμο εὐγογα δεγμομ ἐἰδγὶ ροδίθτίου Ῥατε μίροίε οαρε σὺ. εἰ χυὶ. αὐεμονείεῦ, οὐΐι ῬΤίοΟΥ γαγεὲ ἐπ 9 λώ)ωα ἐϊδεὶ ὠἱροῖα 
εαρμὲ Ῥγίηιωπι εἰ ξεεωπαωνι ἰοοαέα ἀρεῖ.) 8,440 Σι ὑτὶ Αγροο. Υ. Τ΄.) ν. θ80. 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ Π. 

ΓΤΕΛΔΌΙΝα ΜΟΒΚΘ ΟΕ ΤΗῈ ΟἿ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 
ΡΘΕΠΘΕΡΙΟΘΒΑΡΗΑ. 

ΤΗΝ ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΝΟΟΘΗ. 

Α ΨΟΒΚ ἱπηρυϊοᾶ το 186 ραιτίασο ΕΠΟΟΙ Θη͵ογοᾶ 8 νιῖάς οἰσουϊαιοι πὶ ἔ6 Θαυγ ΟἸ εἰ βεΐδη σΠΌΓΟΣ 
δα 88 ποῦ ἰπίγθαπθηῦ οἰλθὰ ὈΥ ναγίουβ νυοσθ. ΑΒ πιο Β΄ ὈΪ 1641 ϑοβοαγβ οἰδίπι, δηὰ 4.8 8Β0Θ [5 
ἀν ρας δι ἴῦ 88 τηϑδθ 180 οὗ ὈὉγ ΨΔυ4θ 1 ἴΠ6 νν 6}1-Κπονν μαϑϑαρα οὗ [ιἰ8  ρί516 (ν6γ8. 14,15; οἔ, 

ΟΟἘ ἰ. 9), ΑΙ Πουσ, ἱπά 66ά, ἰῦ σαῃποῦ ὃ6 ἀθιίοιταϊ θα ννἱτἢ δυβοΐυῦο οογία  ΒὺΥ ὉΠπδὺ [Ὧ6 ψογά 8 ἢ6 Θιῃ- 
ῬίοΥβ 6 γ ποῦ ὕῃθῃ ουτίθῃῦ ἴῃ [6 ἔοτηι οὗ ἃ ὑγδάϊτίοη. ἯΥ πὶ “ πϑιῖ Ματγγε (4{ροἱ., ᾿ἰ. 6) 88 ἴο 58 Υ 
οομοθγπΐηρ ὕΠ6 ΘΏρΈΪΒ, ὉΠοὶν 411, ὑΠοὲσ ἱπβύσιοις οι οὗ τηθῃ, δὰ ὕπο {11,2 οοτύδ Ὁ] βθθιδ 0 ἔδνθ ὕ6 0 ἢ 
ἀοτίνοα ἔγοι Ὁ 18 βοιγοο, βίποθ ἰὺ 8 ἔοι πὰ ἴῃ οἶοδθ συημθοοτίοη τυῖτ πιαῦῖοσ οὗ ΒΟ ΟΣ βογῦ, νι ἰοὰ 11|κ6- 
56 ΒΡΡΘΔΙΒ ἰη ὕΠ 6 ΒΔ1ὴ6 σομηθοϊίοη ἴῃ ἴδ6 οτἰ χη] ουκ. ἰχοηϑοὺβ 8180 δορὰ τῆ6 ὈοοΚ. (Αἀυ. Ηατ., 
ἷν, 80: “δεά δἰ Βποολ δἰπα οἰγοιπιοϊδίοπο ρίασοπβ 7260, σμλη 658εὶ ἀοπιο, ἰοσαξίοπα ααἱ απ σείοθ Πιπσεδαΐωτ,᾽ἢ 
οἷς. Οἱ, αἱδο, αν. Παν., ἵν. 16, 3.) Απὰ Ἴοχί δ ὄνθῃ Ἰοοκοὰ ἀροὰ ἰδ 88 8 ρχοάποῖ οὗ αϊνίηθ 
Ἰηβρί γϑιίοπ (126 ἠαοἱ., χν. : “ Ηας ἰφίίων αὖ ἐπι ἰο ργαυΐάεης ϑρίγίειι5 ϑαποίιιϑ εἰΐατα οδίϊα ἴῃ δωροτοὶϊο- 
πέπὶ υοπίμγα ργιαοεοϊηϊξ ΡῈΓ απιϊφιδειημης μοείαπι ξ'ποολ," ΟἿ. αἷδο, 22.ὲ ἠαοἱ., ἰν., ἀῃὰ δὲ Παίζει }υϊ,- 
εὐτὶ, ἰὶ., .11.). 80, ἴοο, ΟἸοιηθηΐ οὗ ΑἸοχαμπάσγία τοίοσβ ἴο ἰδ τ ἱ0}} σϑδρϑοῖ (δέγοηι., ῥ. 5650 ἴῃ ἴδο δά. οὗ 
δ. Όατρ), δπᾷ Οτίμε (22ε Ῥυτίποὶριϊβ, ἵν. 85; Ποπι. ἐπ Νιιιὺ., χχκχὶν.), δῃὰ Αὐρυδιίπθ, δουρὶ ὈοΓἢ 
(86 ἸαίῦοΓ ἀρὴν 108 χοπυΐποποθθ (Δυσαυδίϊηο ἴῃ 12εὲ ΟἸυϊίαία [2εἰ, χν. 28; Οτΐρϑῃ ἰπ ἷθ ψοσὶς Οὐπέγα 
( εἰξιιπι, ν.). ἴτ᾽ ΜΆΒ Ἰαῦος πὰ 1688 ᾿ἱάθὶγ Κμονῃ ἴῃ ἴἢ6 Επδίθσῃ σμιγοῦ ; δῦ ἐγαρπιθηῖβ σῇ ἰδ, ἴῃ 
Οταθκ, 8ΓΘ 8{1}} ρυθϑθγνϑὰ ἴῃ τ6 Ολγοποσγαρλϊα οὗ ἀφογρία5 βϑ'ν ποθ] 8, νυ ἰςὰ 18 ἀαιοαὰ δὐυοαῦ Α. ἢ. 792 
(εἴ. ὈΙΠπιδηα, ζἱεδεγδείξμησ, ΡΡ. 823-86). Α 514}} Οτϑοῖκ ἔγαριηθηξς Π88 8180 66 αἰδοονθγοα ἴῃ [ἢ 68 
Ὑαιίσδη ΓἸΌΓΑΓΥ, Ὀὰῦ ῥσοόνθϑ 0 Ὀ6 οὗ 1638 ἱπροτίβηο6 ὕμδη ἡγ88 ἃὲ ῃγβῦ βδυρροθοά, δῶ ἰδ σομξδίῃθδ. ΟὨ]Υ͂ 
εἰσ μῦ νϑῦϑο8 οὗ οὔδρ. ἰχχχῖχ. (42--49). 

ἴῃ Ἰοσο πιοάθγῃ {ἰπι68 ἴ[Π0 ψοσὶς ἤγβι τηϑὰθ ἰὕ8β Δρρθᾶσϑηοθ ἴῃ δὲ ΕΠμἱορίς ἰγϑμθιδιίο ἑουπὰ ἰῃ 
[χθθ τοδηιβοτίρίθ, δηὰ Ὀτουψῆς ἴο Εαγορθ ὉΥ Βτιίθ ἰὰ 1778. ΔῺ Ἐπ 8} νουβίου 88 τηδὰθ Ὁ 
ΤλΌΓΘΩΟΘ ἴῃ 1821 (μθνν δαἱ το :5 ἴῃ 1838, 1838), ἀηὰ [0 ΕτΗϊορὶς ὕοχῦ μα] 186 α ὈΥ ἷπὶ ἴῃ 1838, ΗΟΙ͂- 
ΤΔ ΠῚ το πάθσϑα ἴἢ6 ΕΠ ]18}} οὗ ἹψΒΌΓΘΩοΘ ἰηῖο (Ἰθτηδπ, 85 ἴδ Ἀ8 οἰδρ. ἰν. ἱποϊαδῖνθ, δῃὰ ἴοσ [86 τθ- 
ΒΔ μ 6. οὗ 16 στο ὑγϑμδϊδιθα ἀἰγθοῦ Υ ἔσοπι [Π6 ΕΠ ορίς, συπιρατίμς; 0 τὺ βάγροβθ ἃ που] γ-Αἰθ- 
οονογοα τηδπυδογίρὶ οὗ ἰδ ἦῃ ὉΠπαὺ Ἰδηρυαρθ. [π|185]1, Γη6 [ὑὐίομιο τοχῦὺ 88 Ρα  Βθα δῆθνν, δπαὰ ἴῃ 8 
ΤῊ Οἢ τηοτο οογτθοῦ ἔοτπι, ΟΥ̓ ΠῚ Πα η, 0 δά Γἢθ δἰά οὗ ἧνο αἰβοχοηῦ (υάΐοθδ, ἀπὰ ὕνγο γα δῦ δῖον 
0ὉΠ6 58Π16 56 ΠΟ] ΔΓ ἰδϑιιθα ἃ ἢθῦν ἀδυηδη ἰγδϑ᾽διΐομ, Ὑν 1 ἢ βίησο ὑὉΠδὺ τη 88 {πγηβηοα [6 ὑε88ὶ8 οὗ 
Ἰπνοβηραῦίοπ ἴοῦ ἴπΠ080 υπβοαυδὶηιοὰ τὶς ΕτΒϊορὶς. (ΕῸΣ ΟἿΟΣ πουκβ δῃὰ αὐιίοὶεδ, δὲ 1,181 οὗ 
ΑΛ ΠΟΓΒ Ὀ6]1ονν.) 

Οὖυξ ϑμ86θ ἰ5 ἴοο Ἰἰπιλθα ὕο γίνθ πόσο ἔβη ἃ τηοᾶστο Οὐ] 6 οὗ [6 σουίοηίδβ οὗ [18 γοϊαπιϊποῖιβ 
ὍΟΣΚ, ν Π10} ἰ8 αἰν 6 Ὀγ Π]]δηη ἰμΐο ομθ πα πάτγοα δηὰᾶ εἰχ ῦ οἰδρίθιβ. [Ι͂ἢ ἔογπι, ἰῦ σΟμ 5185 οὗ ἃ 
ΒΟ σῖ68 οὗ τον ϊαίϊομβ τ δἰ ἢ ΔΥῸ 884 ἴο δύϑ ὕδϑῃ πιλᾶθ ἴο ΕἰοοΒ. ΤΠ πιαίζας οὗ ὕπθ80 σϑναϊδῦουβ ͵8 
οὗ {πΠ6 τπηοθῦ νᾶγῖθα ἙσΠδεδοῦθε, τοδί ρ' 48 Ψ6]1 ἴο 19 ῥῃεποιθμα διὰ ἰϑνβ οὗ πϑῖαγθ 48 ἴ0 [6 ογάϊ- 
Ππδηςο68 86 ἰδίοΟΣΥ οὗὨ ὕ06 ἰηράομι οἱ αοἀ δηγηοπρ πχθη. [ὶἢ ΟΥΘΓ ἴο σὶνϑ ἰμδίγαοοι ἴο πχθῃ ο ὕπι680 
ἰορίοπ, [86 γτϑνϑ] αῦ!0ὴ8 τὸ οἰδἑ ηθἀ ἴο ᾶνο Ὀθ6. ρίνθῃ δηά τσὶ ἀονῃ ΟΥ̓ [Π6 ραϊτίσοι. ὙΒΟΓΟ 18 
ἢγϑῦ δὴ Ἰητιοὐποιίοπ ἴῃ Ὑ ἰοἢ ΕΟ σορογὺβ τὺ Π6 Π85 Βθ6η 8 νἰβίομ ἃπα ποϑσὰ ὕἢθ ἰϑύοΥΥ οὗ 81] {6 
ἔνο ἑαΐαγθ θη θσδιο.δ οὗὨ τῇ (|.--ν.). Ηθ τῆθϑῃ μτοοθοαβ ἴο ρίνα δὴ δοοουῃὺ οὗ [86 [Ἀ]}] οὗ 1Π6 δῆ θ6}5 
(νὶ.--χὶ.), δῃὰ 8 αἰ πλ56}7 βϑθπῖ ὕ0 ὑπ δβυῖῃ ἴ0 ργοοϊαῖτλ ἴο θαι ὑμοῖν ἱπηροπάϊης ἀοοὰ, Αβκίωρ Ὠίπι 
ἴο ᾿ηζογοράς ἔοτν ῃθπὶ, ἢθ 068 8ο, θαὲ ψὶπουῦ οἴἴἶοοῦ ; δὰ ἤθμςθ, ἃ Βοσοπα [ἰλθ, ΒΠΠΟΌΠΟΟΒ τἢοὶς ἀ6- 
δίσιοιίοη (ΧΙϊ.-πχν].). [Ι͂ὼ (Γ0η60 οἰαρίοσε ποχῖ [0] ον ηρ, μΠ6 τϑοΐζοβ ζαγῦῃοῦ Ϊ8 Θχρουίθποθθ ἴῃ (ἢ0 
Βοδυ ΠΥ νου], ἀἰβοοιΓθοβ ΟὨ ἡδίυΓο, ἀἰδο]οδο8 ὑμ0 ὁπ οὗ ἴμ6 θαγι}, (Π6 ΡΙδοθ ὙΏΘΓΘ 6 ζ41]0 8Δη.6}8 
ΔΙῸ Ριῃἶθηθα, πὰ ἴἢη6 δροάθ οὗ ϑρίγὶι8 (χνὶϊ.ΧΧχυ). ὙΠ6 80-Ο8}16α “ βοσοῃά νἱδίοῃ οὗ νυ ϑάουμ ᾿᾿ ἰῷ 
ἴπ6ὴ ἀοβοῦ Ὀ6α ἴῃ [Ὦγθ0 βϑεϊΐοηδ, δηα ἰβ 8. βίῃ σι ΪΑΣ σου διίοη οὗ τον θ᾽ αἰϊοηβ σοποθγηηρ ἴῃ6 Ἰοῦ οὗ [ἢ 9 
δ]οββθα ἰπ ἢθάνθῃ δηα ὉΠ τη γδίθ 68 οὗ [Π6 δ γεϊδαῖ που] (χχχυὶϊ.-Ἰχχὶ.). ὙΠΐ8 ἰ8 ἔο]]ονγθα Ὀγ οἸονθη 
ομδρίοσβ ἀθνοϊοα ὀθρθοῖα! } Υ ὕ0 ΔΒΟΧΟΠΟΠΙΥ, [6 Δαρ6] [016] σνίπρ ΕπΟΟΒ [116 ᾿πἰογπιδιίοῃ. Ὑγῖ ἢ ὨΘ 
σοι πηπῃϊοαῖθδ (ΙΧ Χὶ.-Ἰχχχὶ). ΟΥ̓ [Π6 ποχὺ πῸ νἱβίοῃβ, (6 ἤγϑι σοϊδίθθ ἴο ὑπ ἀσεϊγαοίίοη οὗ [ἢ6 
σον ὈΥ τ1η0 ἤοοὰ (Ἰχχκχὶ!.-ἰχχχῖν.), δηὰ Π6 βοοομά, ἰοὸ ὑΠ0 ἰδίογυ οὗ [5 γ80] ἄονγῃ ἴο ἔπ {ἰπι6 οὗ [ἢΘ 
ἈΜδοϊ ἢ, [Π6 οογϑϑηῦ ῬΘΟΡΙΘ ὑοίμς τοργοϑθηϊοὰ ὑπόθὲσ ὕΠ10 ΒΥΙΩθΟΙ δὴ οὗ διΐπλα]9 οὗ ναγίουδ [πὰ 8 
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(Ιχχχν.-χο.). ΑἈἀπιοῃ θομβ ἔ0]Π]οΥ ἰὸ ἷ8. “ἢ ]Π]άγθη (χοῖ.), πὶ ΘΧρ᾽ματοη οὗ ἴπ6 “ γθο Κ8᾽" οὗ ἐἢθ 
ὙΌΣ 8 ίδίοτν (χεῖ!.--χοῖν.), οθ8. αγο ἀθποπηοεὶ αραϊηδῦ ἢ 6 βἰηξι (χον.τ-ον.), ἀπά δὴ ϑοσουπὲ ἷϑ 
εἰνθῃ οὗ ὑπ6 δίγι οὗ Νοδῇ, τ ἢ τη6 βηραϊαν θνυθηῖβ τπαὲ δὐζοηε θά ἰτ (ενὶ.-ον}}.). ὙΤΠ6 ποτ κ οἰοθοθ 
ἢ “Δ ΠΟΙ͂ΟΣ τὶ ἰρ οὗ ΕΏΟΘἢ,᾽ ἱπ ψ Π ἢ 6 σΟΠμπμσαῦδδβ 80}}} τοῦθ ἔὰ}}}7 δῦ 15 ἴο θ6 [πο δσοῦ- 
αἸυίοι οὗ ὕΠ6 νυεκθὰ δηὰ ὑπ6 τὶ ρῃΐθοιιβ ἰὰ [Π6 ἔπειτα (αν ]]1.). 

Βιυῦ ἔονν ἀαία ἃτϑ σίνθῃ ἴπ [86 σοιῃροπίείοη ᾿0561, ὈῪ ψ ἰςἢ 18 ΔΌΙΠΟΥΒΗΪΡ δηά ἀρὸ τοῖρης Ὀ6 ἀεξοτ- 
τη, δηἀ το γα μ88 Ὀδθῃ, ἰῃ ἔδοῖ, ἴΠ6 τυὔὴάθοῖ αἰ ΟΥΒΙΥ οὗ ομί πίοι τϑαρθοϊίπρ δοιὰ τῃ6 ὑΐπις οὗὨ 15 
οΥἹρίη δπά τΠ6 φασβιϊουῃ οὗ ἴζβ ᾿ῃῦθσ τ Ὑ δηὰ πηϊῦγ. Βαΐ, ν ἢ ΓΠ|8 στοαὺ αἰνοτγεῖτν πῃ τῃ6 πιδίϊοσ οὗ 
ἀοί4:18, [6 ΓΘ 8. ὀββθῃῦ δὶ ἀρτθο  Ὡϊ ΔΙΠΟΠΡ ΒοΠοΪατβ ὑοπομίης; [ἢ6 ῥγϊηοῖμαὶ ἔδαῦιγοβ οὗ πὸ ὈθοοκΚ. Α 
ἸΆΓρΘ τη) ΟΥ Ὑ οὗὁὨ [Π6 τηογὸ γϑοθηῦ ἱπνοε μα ΓΟΥΒ, ἔῸ Γ᾽ ΘΧΆΠΙΡΙΘ, οὶ τΓΠδΔὺ τὴ6 σΟΠ ΣΆ] ρμοτχίίοῃ, ἴΠ6 8ο0- 
ς8]16ἀ “ δοοομά Υ᾽ Ἰβίοῃ οὗ ΥΥ̓ ἰβάοηι " (χχχν!].-Ἰχχὶ.), σὰβ ποῖ πυσὶτθα Ὀγ [Π6 δαῦδου οὗ [0 πγϑῖῃ ννοτῖ, 
ΔΙ] ΟΡ ἢ Βοπιθ τοραγαὰ ἰ 88 ἃ Ἰαΐοσν δ αἰτίου (1νὔςκο, Καθ], ΗΠ ρθη] ἃ, Ν ΟἸΚιηαν, δι θεζογο), πὶ Β116 
οΟὔδμεσβ ποϊὰ τπδῦὺ ἰτ ῥγεοθάθα ἰῦ (1) ]τάδμη, Εν 414). Αραΐπ, τηοβῦ βοβοίδτβ αρτοο ἴπδὲ ὕὉΠ6 οΥἰσίηα] 
ὙΟΤΚΚ 88 σΟΙΏ ρΟΒΟα 50ΠῚ6 ὕἰη6 ἀπτγίηρ {16 ροσοά οὗ πΠ6 Ηδβιηοπρθδη ἀγηαβίγ (Β. ο. 166-98). Ηοῖθ 
ὈΠΠπλᾶπη δὰ ννα]ὰ οΐη Ταηρθι, ΑΝ ΜΠ 0Π6 Οὔ6 ΓΒ τηϑ τ οπη6α ἴῃ τ[Π6 ἢγβῦ 91158 δῦονθ δχ- 
οορυ ΟὨΪΥ ΟΙΚιηΑΣ, 0 τ δίπατι, ΝΥ οἶββο, Ηοίπιδπη, δηὰ ῬὮΠΙρΡΡΙ, ὅχ προη βοπιθ ροτῖοά οοη- 
Β᾽ ἀΘΥ̓ΆΌΪΚ αὐζοῦ 0Π6 ὈορΊ πηΐηρ οὗ τΠ6 ΟΠ ΓΙ βυΐδη δ᾽ 8 ΤῸΣ 8. οτἱυη. 8511} ἔπσί μον, ὈΠΙ δ η (ἡ ὸ ἐΠυ8’ 
Γοίγδοιβ ἢΪ5 ἤγβι ορί πίοῃ), Εν], δβε!η, ΚΝ τσ ἤθη, δὰ ϑομάτοσς τοραγὰ [Π6 ρϑγῖϑ σοϊαιτπρ το Νοδὴ 
ὃἃ8Β ἰῃ ΓΘ ΥΡΟΪ δἰίοηβ. [Ὁ 8 ὈΥ̓͂ ΠΟ πιθϑ!8 8] ΚΟΥ, ἱπάθθα, τπὰδ ΤΠΟΥΘ ΑΓΘ ΟἿΒΟΓ δι, 6 ἱπιθγροϊαιίοηθ ; 
Ἐν α]ά, ἔον ἰμβϑίβπος, πηαϊπιδί εἴη τὰῖυἢ στθαῖ σομῆάοποα τηδὲ 1ῃ6 ψνοτῖς, ἱπ ἰ[8 ργεβθηῦ Ι͂οτηὰ, πὰ βἰχ 
ΔΙ ΓΠΟΣΒ, {[π6 ἀαῦθ οὗ γΠο86 ϑθνθγαὶ ρχγοάτποῖίοπϑ Π6 δἰζοπημίβ ἴοὸ ρῖνθ ψῖτ τσοὴ οχδοίπθεβ ; Ὀυϊ γγὸ 
ΤΏΑΥ νοι, [ΟἸΪΘΓΔΌΪΘ βαίθιυ δἀορὶ ἐν θιθγαὶ σΟΠΟΙ υΒΙΟΩΒ ασυϊνοὰ δὺ ὈῪ 86 βοιοΐασβ αθονθ πιθῃ- 
[Ἰ]ΟΏΘα. 
ΠΟ τἱπι6 οὗ ὕΠ6 σοτηροδίπἴοη οὗ ἐπ ῥτίποῖρα] ροτγιΐοι ἰβ ἀδυθγτηϊ πο ὈΡ πιθδῃβ οὗ ἴῃ ᾿ϊείοτίςΆ] νἰβίοῃ 

Ἰουμά ἴπ ΟΠ αρ8. Ιχχχνυπχο.,  Ποσο ὉΠ 6 ΨΠΟ]6 ΠΙΒΊΟΡΥ οὗ [δβγϑϑ], ἔγοπι Αἀδπὶ ἴο ἴπ6 {πιὸ οὗ [Π6 ΔΌΣΠΟΥ, 
18. ΒΥ ΠῚ ὈΟ] 1 8}}Υ τοργθβεηῖοα ἴῃ ἔοαγ ἀϊξιϊποῦ μογίοαβ. Ὁ 6 ὅδ Ο]Υ ρῖνα γοϑυ] 8. ΤῊΘ ἢγβε ρογίοά ἰβ 
ΕΘΏΘΓΑΠΥ Ὁπουσἢῦ ἴο Θχίθπα ἴο 1Π6 ἰΐπηθ οὗ Ογτσιϑ; τΠ6 βοοοῃὰ, ἴὸ τῃδῇ οὗ ΑἸοχδῃάδν {πὸ Οτεδῦ; [ἢ 
ΓΠἶτὰ, τὸ Ὁπδὺ οὗ Απιίοςμπβ Ερί ρἤδη6Β; δηὰ ὕπο ἔουτγίῃ, ἴο τς τἶτπα οὗ τπ6 ψότκ, τες ἢ ΒΘΟῚ5 ἔγοτῃ ἰπ- 
ἴθγΠ8] δυϊάθησθ ἴὸ Ὦδνο ὈθΘ ἢ ον ΑΓΒ ἴπ6 δπὰ οὗ {πὺ βοοοπὰ σθπίυσγ Ὀοΐογο Οτὶδῦ. ΤῊδ πηδὶπ Ἰπῖοῦ- 
οἰδίάοι (χχχν!!.-Ἰχχὶ,, ΘΧοθριϊρ βοῖη8 ΤΩΪΏΟΣ {γϑιηοη 8), γἰοἢ 5ἤονθ ἰζδο ἔ τὸ Ὀ6 βαο ἢ ὃν 105 μδοα]- 

ΔΥ 180 οὗ (Π6 αἰνίηθ ΠδΠΙΘ, 118 ΔΏΡΘΙΟΙΟΡΎ, Θϑο ΔιΟΙ]ΟΡΎ, οῖς,, ἰβ πηοϑὺ βΘΒΘΓΑΙΥ τοξογγοα ἴὸ 8 ρογίοὰ 
ηοῦ ΘΑ] 6 ἤδη ϑθουῦ [Π6 ὕ1π|6 οὗ Πογοίὶ {ἰἸὸ ατοδῦ (Β. ο. 37). ΓὨΪΒ ροϊηῦ 15 ἀθιθγιμί πα ΌΚ τπδϑηδ οὗ 
8 8}] βίοι ἑοα πὰ ἴπ σμδρ. ἱνΐ., τ εἰς! Ομ δἰ ἢ8. 8η οβύθηβ᾽ Ὁ]0 ργθα οὔ ΘΟΠΟΘΡΏΪΏΡ᾽ 8ῃ ἱπτοβα οὗὨ [89 
Ῥαυτμδιβ δὰ Μεάθ8 ἰῃηἴο ὕμ6 ΗΟΙΥ [ϑπὰ, ἢ Θγ6 ἸΠΘΥ ἤΠΆ]}Υ ροτῖβῃ! ἴῃ πηαἴυ8] σοηβίεῖθ, ΤῊΪ8 δεῖα- 
ΔΠῚῪ ἴοοΚ ρμ]αςθ Β. ο. 40-38. ΟἸδοῖβ, πόνονοῦ (Ηοξιηβηη, Ῥ οἰββα, ΗΠ] ρθη 614, νοἸ Κπιαν, ΒΗ ρρί), οα 
[Π6 οὔδον Ὠδηά, ἀγρῖιθ ἴῃ ἔδνου οὗ ἃ ΟἸ γι βοίαη οτἰνίπ ἔογ Ὁ0]18 ρᾶτὺ 418υὅ.9. Τ86 Νοδοῃίδῃ ἔσαριηηθιῖδ (Ἰϊν. 
7.) ἵν. 2. Ιχ.; ἰχυ. --ἰχῖχ., 25, δῃὰ ῬγΟΌΔΌΪΥ ον].--ον.), 80 δΑ] δή ἐεύμι τ βοῦς τηδὲὶ ΝΟΔῊ 185 σοποεγηῃρὰ ἰῃ 
ὕΠ6 πὶ ΟΥ 8 ΓΟΡΓΟΒθηϊθα 88 ἤανίηρ' Ἡσὶτ6η {Π|᾿0π|, ΔΓ6 οὗ ὑποουζαΐη ἀδῖἴθ, 88 8 4150 ὅπ σοποϊπαϊηρ Ἐμαρίου, 
ὙΠΟ ΤΠΟΓΘΟΥ͂ΘΓ ΒΘ6ΠῚΒ ἴο πᾶνὸ ὕθϑῃ οὗ ἱπάθρομάρηϊν οτἱρίῃ. 8111, 16 ἴα 1 Κ6Ὶν τῆαῦ ΠΟΥ ΘΓΟΒ6 ϑομηον δὲ 
Ἰαῦθσ πῃ ὅη8 πιϑίπ ᾿ΟΥΚ, ἢ ϊο ἢ οι] ὩδΙΌΓΣΑΙΥ δυρρθδῦ δῃὰ ἱπαρίγθ ἔστ 6. σοι ρΟΒ᾽ ΠΟ. οὗ {18 
σδμαγδοίοσ. (Οἵ. Εννϑ]α, Αὐλαπαίμηφεν, Ρ. 58, νν ῆο βϑθίῃβ 0 ΒΠΟῪ τπδῦὺ [6 ΟΥΘΥ ΡΟΓΓΙΟῺΒ 6 τ πηϑ 9 
1860 οὗ ὈΥ ὕΠ6 ΔΌΓΠΟΥ οὗ [Π|686.} 

Τὺ 8 αἰπιοϑῦ ὉΠ νΟΥΒΆ  γ δαπι ρα (ςοπέγα, Ν ΟΙΚταν, ῬΠΠΙΡΡὶ) Ὁπαῦ ΟἿΣ τψοσῖκ 88 σοτηροβθαᾶ ἴῃ [Πὸ 
ἩΘΡΌΥΘΥ (οΥ ΑΥαπιδὶο) Ἰαπρίιαρο, δου ἢ [πΠ6 ΕἸ ορῖο νουβίοη τγ 88 ΟἸΘΑΣΙΥ τηδά6 ἔτομη ἴΠ6 ὄγθοκ. [τ 
ἢτϑὺ ϑρρθδγϑὰ ἴῃ Ῥα]οθοϊπο (οἴ. ὨΠδηη, ζὕοδογεδείς., ἘΪη]οἷυ., Ρ. 11.}, ἩΠΘΥΘ δῦ 0Π6 τἰπ|0 οὗ {Π6 Η89- 
ΤΠΟΠ ΘΔ 58 Οὐ Κ ΜΟΙ] ΒΟΆΓΟΟΙΥ Πᾶνα Ὀ6ΘΠη Θπιρογοά ἴοτ βπο ἢ 8 οοϊπροκί τοι, [Ὁ 868 Ηεῦγαν τοοῖϑ 
ἴῃ ξογιηΐπρ 116 ΠΆΠΊ68Β Οὗ Δηρ 618, νγϊη 8, Θἴς., τοοοῖνϑϑ ἃ ἰοπρ δηὰ ἱπιρογίδηῦ ποίϊοθ ἰπ π Ηῦτεν, ΒΟῸΚ 
οἵἩ Ψ001| 68, μὰ ννἃ8 ἩΪ ον Κηον 8ηἀ οἰϊοα ὉΥ ΨΦον βἢ τ τϊλοτβ ἀν ἴὸ ἃ δῖ ρμοσοά. [Ιπάρϑα, ᾿ξ 
ἢδ8 ὈδΘἢ ῥτοιῦν ἐπε υε! ον ΒΟΥ Ὁγ ΗΔ] ]όνὶ ἄγριαι Αϑεϊαιίσιοε ἴον Αρτὶϊ δμὰ Μαγν, 1867, Ρῃ. 352-- 
8395), ποῦ ΟὨΪΥ δῦ [Π6 νοῦ τὰ ψυι θη ἴῃ Ηδῦγον, θὰ ὉΠᾶῦ ἰτ τνα8. π6 δ] πιοϑὶ Β10]1.8] Ηθῦτον οὗ 
πὸ Μίδα δπὰ Μίάγδβηϊη. Ηθ 4150 βυσοθθὰβ ἴῃ οἰθαγίηρ ἃρ ἃ πυταθο Ὁ οὗὐ αἰ οα]ῦ Ῥαββαρθ8 ἴῃ τΠ6 
Ὀοοκ. ((ἢ. Αὐδοῖῦβ ποῖθ ἴῃ ἴπ6 Απιηογίοδῃ οαἀϊτίοη οὗ διηῖ  Β διὸ. Φῖοι., 8. υ.) 

[π ἀοούτγίηα] ὑθδοπίηρ [π6 Βοοῖ οὗ Εποοῖ βἀἀβ ποι ρ ΘΘΒΘὨΟΑΠΥ ποὺ ἴο δῦ 8 ξοππά ἱπ {Π6 ΟἹ 
Τοδιδιηθηΐ ϑογίρίιτοβ. ΤῊ πιοβῦ ἱπιρογίδηῦ ἔοδίιγο οἵ 108 ὑοδο ἰρ' 18 τπ8ὺ το] αὐΐπρ ἴο [6 Μοββίλἢ δηά 
πὸ Μεββίβηϊς Κίηράοπι. Ἴ86 δρίποῖβ δρρ θα ἴο {Π|6 ἔογπλοσ, ὉΠ 6 “ ϑὅοι οὗ ἀοὐ᾿᾽ (ἐν. 2), ἴΠ6 ““ὅϑοη οὗ 
ψοπδὴ ᾿ (Ἰχὶϊ, 5), “ἼΠ6 Ε]Θοῦ " (Χ]. 5), “6 ,ογά ᾿ (χα. 838, ΑΙ Βουρὴ ΗΠ ππ ἃπμα ΟΥΠΟΥΒ πηδὶ πιδΐῃ 
ὉΠπ80 {118 15 ἃ ρ]ο88 ἔγοτῃη ἃ ΟἸγἰ δύῃ Ὠδπα), ΔΥῸ ΓΘ ΔΛ ΚΔΌΪ6, δὰ Θϑρϑοί ἢ γ ὉΠ6 βιίαἰοτηθηῦ, τῃ δ "΄ Ὀ6- 
ἴοτο {πὸ ϑύασθ οὗ ἤθᾶνθῃ Ὑ6ΓῸ πηδά6, ᾿ἷ8 ὩΔΙῚΘ ᾿Ἰν88 πδπχοᾶ Ὁγ ἴΠ6 1,οτὰ οἵ ϑ ρ᾽τῖῖθ᾽ (χὶν"!. 2). 861,1} 
8 ὙΘΣΥ ΤΩ ΠΟῚ ἴο ὃ6 ἀουδίοα ἩΠοΌΠοΓ Ὀν [ἢ 686 πα ΟΥΠΘΥ δἰ πὰ} 18 Ὁ ΘΧΡΓΟΘϑί 8 [Π6 ΔΌΛΟΥ ταόβηῖ ἴο ἴπ- 
Ρυ16 ἴο τ06 Μοββίδῃ {86 αὐτὶ υαῖε8 οὗ Ἰλεῖτγ. ΓΉΘτο βθὸπὶ ΓΑ ΠΟΥ ἴο 6 ΤΥΔΗΒἔειτθα (οῸ [ἢ ]8 την 51 ΟΣ] οὉ 8 
ῬΘιβομηρθ ΟΠδιβοίθγβοοβ, νυ οι μδὰ Ὀθοοτηθ ἔβη ΠῚ ἰῃ τΠπ6 Φ6νν 88 τποαρϊ οὗ [Π6 τῆτη6 ἴῃ σοπηθοίοι 
ὙΠῸ ΤΠ ΟἷΣ σοτητηοι 1468] γοργθεθηδαιτίοι οὗ νυ ἰϑάοα. Αὖ Ἰοαϑῖ, 1 1018. νγαβ 8 ἱπιοηοη, ἢ6 τη δὲ δ6 Το- 
σατο ἃ8 ὙΘΓΥΥ ἱποοηβίβῦθηυ Γἢ ἢ ΠΊΒ0}Ὲ, δίησθ 18. Ἑἢϊθὲ οι ρ ἢ δ8ἰ8 Γῃσοῦρμουῦῦ 18 Ἰαϊά ΠΡομ [ἢ 6 Κίῃρ- 
ἀυτῃ ταῦθ ον τπ8ὴ {πὸ Κίπρ, ὑπὸ Κίηρ Βἰπι8618 θοῖπρ τορσθβθηίβα ἃ8 ἔου [ἢ6 Κίῃπράοιι, δπὰ ἴῃ ἔδοϊ 8) οπῦ- 
ΓΟ οὗ ἰδ. [Ιπ [86 ἤπδ] σουῆίος, πγῃθη Π|6 ΒΟ οτάογ οὗ ὈΠπΐπρ8 ΘΟπλθ8 ΓΘΘΠΠΥ ὕο Ὀ6 δεῖ Ὁρ, [6 Μεοδβδβίδῃ 

ἔπε αυΐτο ἰαῦο ὕμ6 Ὀδοκρτοιηά, πὰ ἰδ 18. {π6 ΑἸτιρ Υ ὙΠῸ ἈΡΡΘΆΓΒ δὰ ἱπύογροΒβαβ ἔοσ ἢ15 ορργοδερᾶ 
ΡΘΟΡΪΘ (χα. 16 5.). Απὰ τ}ϊ8 18 ἴῃ ΒΑΥΠΙΟΩΥ νυ [Π6 ΔΌΠοΣΙΏ4] ἀςνϑὶοριηθηὶ οὗὨ ΠΟΑΥΪΥ 411 [86 Ο]ὰ Τα8- 
ἰδιηθηῦ ΓοΥοἸδίομβ ἴῃ [Π6 ΑΡοσσΥρθδ δπα Ῥδβϑουδορίζταρδδ. 

ΤΗΕ ΒΙΒΥΙΤΙ͂ΧΝΕ ΟΕΔΑΟΙΈΕΒ. 

Τηο Β.Ὀγ] οὗ (π8 δποϊθης του], 85 18. γγ6}} Κπόντῃ, νγὰ8 4. Ὀοὶηρ Π4}7 αἰνῖπθ, νσο οοτητηυπὶ λϊθα ἴὸ 
61) ὕΠ6 ἀθογβοβ οὗ ἴῃ ᾿ΘΑΥΘΏΪΥ ΡΟΎΘΣΒ, ἜΒρΘΟΐΔΙΥ τοβρθοθίηρ, οεἰϊῖ98 ἀπὰ Κἰηράοπιδ. ὙΤλθ ἰάθα δϑϑδ 
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ἴο ἴδνο οὐχίπαϊοα ἷἱπ [ἢ 9 ὑψοῦ Ἰοπηδῃ πἰδίουυ, δηὰ {Ππ6 στοαῦ γονθσοπος Ψ ἢ Ἡ Ὠἰσἢ ΠΟΙ ἐπ εὐθὴς [θ- 
ΒΡΟΏΒ68 Ὑγ6γ6 τεραγάθὰ Ὀγ [86 ἰδοπηε οὗ ἰδῖϑυ ἰπηθ πᾶν ὃ8 ᾿ἰπέοιτοι Ἴγοτῃ τ[Π 6 πηδημοτ ἴῃ τ μΐοἢ ἸΠΘΥ ΔΥῸ 
δροκδῃ οὗ ὃὈν 1ὺῖνυ δηὰ οὔδον μἰδίοσίϑπθ. ὙΠ6 οτί κί πα] ΘΙ ΡΥ} πη ΒΟΟΚΒ ρονίβῃθα ἰπ [Π6 γοδγ 67] οὗ 
όοιῃθ (Β. Οο. 88). δι θβοαῦθηι]ν ἃ ΠΟῪ νΟ]υπλὸ Οὗ ΟΥ̓Δ Ο]68Β βρσδὴς ἅμ, Ὀπῦ ἴῃ σοπηδοιο.) Ὁ 11 ἃ πηδ 88 οὗ 
βία αν 1 οτανογο, [Π6 πλοβῖ οὗ Μ|ι0}} ν85 δὖῦ οἱθ σϑοοσηϊζθα 85 ἡρυγίοῦθ, δα 80 ἀϊβογοάϊῦ σϑιθ ἴο ὈΘ 81" 
ἰδοῆδα ἴο 1:6 ν" 016 τηδῦθοσ οὗ ρσομοῦῖοϑὶ αὐθγϑης88 οὗ ὑπ6 Κπά. Βοδίάβ 0}|18 δαυ! ἶθν ἰορομὰσν 510] 
οἱ Τ᾽ γαᾳιΐῃ, ΠΟΥΘ ἬΘΙΘ ἃ ΠΌΠΙΌΘΣ οὗ ΟΥΠΟΥΒ Δοκπον]θροαὰ ἴῃ ὉΠ6 ΘΑΓΠΪΘΣ {ἰπη68, ἡ ΠΟΒ6 ΒΉΓΙΠΟΒ 6 ΓΘ δ 
ἀϊβδγθηῦ ρ]δςθβ, 88 ἃ (ὑπ|θ δηὰ Ετγίῆγϑ, δὲ 16], ἰὼ [ἀγα ἀπὰ Ῥῃγυρίβ, Βοπηθ δα ΠοΥΒ 61 πη Γδῦ- 
ἴπρῷ 88. ΠΙΒΠΥ͂ 8 ἴθ Οὗ ἴθ. ΤΠοἷν μσορμθείθ, ἢγβῦ σοι ἰςαίοα ΟΥΆ]]γῪ, Ῥγογὸ αὐιοσνν αγάθ σοτπητηϊ το 
ἴο νι τὶ της, δη ἃ χομ ΓΑ] Ὺ ἴῃ [ἢ ἔογπι οὗ Πεχαπιοῖοσ νοῖθθ. Τ8ὲ δὲνβ οὗ ΑἸοχϑαπάσγια ποῖν, γῆ. ἰουπὰ 

ΟΥ̓ βϑίοι ὍΠ6 δδῦ τηϑιΠοὰ οὗ ἀεΐθηδο, παζιι γα} ]ν ὈΟ ΠοῸρ, ἘΠ ΙΒ Ιν Β, ἴθ σοηπϑούϊοι τ ἐπ 0Π|61Ὁ ΟΥ̓Ὰ 
γορΠ ΘΟ. 81 ὈΟΟΚΒ, οὗἨ {8 πϑϑῃδ [0 Ὀγίηρίπρ {Πποὶν 181 {ἢ ἰὼ Δ Δοσθρί Ὁ]86. δῃὰ ἱπιργθβαῖνθ τη ΔΉ ΘΓ ὕ6- 
ὉΓΘ ὕΠ6 τὐηεβ οὗ ὑποῖν Ποῦ ΘΙ ποῖ ηῦοΥΒ απ τὰ] εγ8. Αηὰ 10] ον Ωρ ὕμοαὶ ΟἸ τ δια ΔΡΟ]ορ 818. οὗ 
186 ἢτγοῦ σοταΣῖθΒ ΤΈΤΘ ποῦ βίον ἰῃ δἀοριίης, τας ΔρΡμθασθα (ὁ τῆ 8 ἥϊιίηρ ΠἤΔΏΠ6] ογ Θοπηῖι πῃ]- 
οδιίηρ [6 ἷρ ΠΟΥ ᾿’ ΟΥ̓ΆΟ]6Β,᾿" δὰ ἴον βΒῃονίηρ τπδὺ ΟἸ τ Εἰ λο ΤΥ πα Ὀ6θὴ ρχϑι ἰοῦ ἔγοπι [Π6 Ὀορίμπίις; 
οὗ ἔτη6 88 ἴδ6 (τι τοὶ ρίοῃ. ΦΔαυδιίίπαβ, ΑἸΠΘΠΔρΡΌΓΑΒ, ΤῊΘΟΡΙΪ 8, ΟἸοσηθηῦ οὗ ΑἸοχαβάγία, δλοι 
ΟἾΠΘΓΒ, Ἀρρμθαὶ ἴο ἴπ6 51ΌΥ] ἃ8 ἴο 8 σοσορῃ θὰ δυϊποτίγ, απὰ πὸ ἔεννον ὑπ 8ὴ ΠΕΌΥ Ῥάβεαροβ ἤᾶνθ ὈθΘῺ 
ἴουπαὰ ἰη [6 τγηιῖηρ οὗ ἰ8η11ι8, ΠΘΤΘ ἢθ πιὰ κο8 ὯΞ6 οὗ βοπιὸ ρᾶχὺ οὗ Ψ]δὺ 18 ἤν Κπονν 88 ὕἢ0 
᾽ν] πο ΒΟΟΚΒ ἴο Βαρροῦί Πἷ5 ἀγραμθηῖθβ (οἵ, [π6 νϑ] Δ Ὁ]6 ἀγιῖς]θ ἴῃ ὁ ᾽ ἀὐπδαγοὴι  ίουΐδιο, δ αν, 1877, 

. 19). ὙΠ686 Οτβίλαη γοσβ, Ποννον ον, δά ἃ οἰοαγ ἀϊδιϊμοιτίοη θούννθθῃ ὍΠ6 ἱπερίγαϊίοη οὗ [(ἢ6 
διυν! δη( ὑμὰῦ οὗ ἃ ῥτορποῦ οὗ (6 Β΄0]6, δπὰ ποῖ ἃ ἔθν διηοην ἴῃθηι τοί βοά ἴο αἀνἃ}} {πϑιηβαῖνθβ οἵ 
18 ΘΈΡΟΣ οὗ ἀθἔδηβθ, διὰ ἐνθὰ Δρρ]Π ἀ Ορρτγοδτίοιιβ δρ  ὉΠ|615. ὕ0 ϑυσἢ κ8 ἀΪά. Απά ἔγοῃι [86 ἔουτιὶ 
ΘΘΏΓΙΣΥ͂ 58. ἢ Ργο ΟΠ 8. ΘΔ ΠῚ6 ΠΊΟΓΘ ἃηα ΠΊΟΓΟ ἰηῦο ἀϊδσοραΐα δ αἴβιι8θ, δηἃ ΠΠΔΠΥ, [ΠΥ ΤΌΤ δἰ πηοϑῦ 
δαί οἰ Υ Ἰοϑῦ ἴο γνίονγ. 8111, 0ὉΠ6 οἱὰ ἐχαάϊιϊοπβ Πἰηρσοτγοὰ [0 δοπθ δχίθηῦ ον ἴῃ [6 ΜΙάα]θ 668, 88 18 
ονἱυθαῦ ἔγοσα [ῃ9 ἰδησαδρα οὗ ὑπὸ νν6}}- ΚΟ ἢ ΠΥ ὩΠ, --- 

“ ίο5 ἵνα, αἶα ἐ1α, 
δοίσεί διδείωμι ἴῈ γαῖα, 
Τεείς δατνία εὐγπὶ διδυία."" 

ΤΠ6 Β᾽Ό.}Ππ0 ΒΟΟΚΒ οῖΘ ἢσβδο ρα] βηθα ἴῃ τηοάοση Ἂπ͵)6ὸ8 ΟΥ̓ Βοιυ]οῖυ8 (4816, 1545), δηὰ τγϑτθ 
οἰσιῦ ἴῃ θο., ΤΙ νΘΔΓΒ ἰδογ (ὐλδί  } 10 ἰδϑιιοα ΔΠΟΌΠΟΣ δα ΠΟ) δ ὑΠ6 ΒΆΠ16 Ρ]8Δ66, Δηἃ 5{1}} ΟΥΘΓΒ 
8:1 504 θη ]ν Δρρθαγοὰ ἴῃ ῬΡασγὶβ (1599) δῃὰ ἰῃ Απιβίθγάδιῃ (1689). ἴπ 1817, ΑὩροὶο Μαὶ ρυθ] δηθὰ 
δη Δ αἰτῖοπα] Ὀουΐ,, ὕὉΠ86 ἔουτίθαμτ, δηα ἴῃ 1828, [ἢ)6 Γοπ πὶ λρ᾽ ΟΠ68 ΟΥὨ ΟἿ ργϑβϑηΐ ὨΌΓῦ ΘΓ, ἐου ΓίΘΘ ἢ 
ἱπ 411. πὸ θόθι οὗ ὕΠ6 ΠΙΟΓΘ τοσοπὶ θα ἰοΏ8, μον θυ οσ, ΑΥῸ {Πο086 οὗ ΑἸοχϑδηᾶσγο (234 οἀ., 1869), δὰ οὗ 
Ἐτ64116}ν (1852), 1ῃ0 ἔοσιηθυ Ὀοίηρ δοςοιηρδηϊθα ὈΥ 8 [διΐη, δῃὰ [6 Ἰαϊίοσ Ὁν ἃ Οδυτηδῃ ὑγΒ ἢ Β] ΔΙ] ΟΗ. 

ΤΊνα οΟἸ]Ἰοοῦίομ, 88 ἰδ πον οχ βίβ, ἰδ 5 ἀη  ν ΥΒΆ ΠΥ ἀρταϑα, μδὰ ἃ πυιαδοῦ οὗ ἀἰ ἔθγοπὶ Δα ΠΟΥΒ, δοπη οὗ 
{Π6π| 60 ν»ν18}} ἃπαὰ βοὴ (γι δυδη, [Π6 ἰαςῖοσ, ΠΟΎΘΥΘΥ, ἃ8 ἰῦ νοῦ ἃ δθθῖη, ΘΓ ἰΥρῸΪν ᾿γΓΘροἀ ογδιίηρ. 
Τὸ βϑρατγαϊα [Π6 ψόοσκ ἰηῖο 108 ΠΟ ΒΕ τσ ρᾶγβ ἢΔ8 Ὀδθη, ἴῃ ἔδοῖ, {π0 τηοβῦ ἀἰῆσοα}τ ὑαδῖς οὐ ΒΟ ΠΟΪΆΓ9 
ὙΠῸ ἢάνθ ρίνθῃ δὐϊθηθίοη ἴο ἴΠ6 δυ οςῖ, δηα ΓΠΘΥ ΓΘ ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΠ ΘΒ ἴῃ ΠΔΓΙΠΟΙΥ͂ ὅπ {Π|8 μοί. Α6- 
εὐγάϊΐης ἴο Βοπῦγον (εμίοδί, Ζει φοδοἠϊεἠίε, Ὁ. 517), τς ΟἿΪν σογίαίη σθϑι}ῖ οὗ ἱπνοβεϊραϊίοι [ἢ π5 ἔαν 8, 
πα ἢ Τ γα ΒΟΟΚ, δῦ ἰοαϑὺ ν ἢ τῆ6 χαρτί οὗἨ 5π}8}]6 1 ̓ ὨΓΘΓΡΟ] Ὁ] ΟΠΒ. τ ΔΥ θ6 Ἰοοκθαὰ ὕγροη 88 οὗ 
σον 88} οτἱρίῃ, δῃὰ ἃ8 μαυϊηρ οτἱ σίαῖοι ργονίουβ ἴο ἴΠπ6 Ὀδρὶπηΐηρ οὗ οἷν ὁσα. 41] τὴ9 τϑϑὺ 18. ἴῃ Ἃἃ18» 
Ῥυΐϊθ. Τδε ψεῖρῦ οὗ νυνί άθηοθ νου]ὰ ἱπάθοά ἀρρθᾶγ ἴο Ὀ0 π ἕανοσν οὗ τϑρατγάϊηρ' [π ΕἸ ΟΠ ΒΟΟΚ αἷδὸ 
88 δανίηρ Θηδηδίοα ἔγοπι 8 «θυ ἢ ρθη, Ὀαϊ 80}}} 6 τὰ 18 ἀοιυι δῦ Θοποοχπίηρ, ἰ- 16 ΓΗγά Βοοκ, μ6η, 
ΤΩΑΔΥ͂ Ὀ6 σομδίἀογοα 88 ἴΠ6 Κοῦπο] οὗ ἴπ6 ου]]δοιίοη, ἀπά ἰζ8 ἀδῖθ δ Ὀ6 ἀοἰοσηλ θα τ ἢ γοαβοη δὺο ΘΧ- 
ϑεΐῃοϑθ, Τῇ] ολιηραίχηςε οὗ Απύοοπαβ ΕΡΙΡαπὸ8 πο Εργνρῦ ΕΙΘ ΔΙτΟΔαΥ τηδῦοσ οὗ ὨἰβύουυΥ (Υ6 8. 
611-615), Ὀυὺ ΒοΙηθ ἰδ ποῖ γϑῖ ὈΘοΟτηΘ 80 οι ρίγο (τ τ. 176). ΒΕ ἔτ ΠΟΥ δη ἃ πιοτὸ ἀθβη!ογ, ἰδ 
8 [ΓΘ 01π|68 8414, [Πλὺ ὉΠ6ΘΥ [ἢ βουθητῃ ΕΠ δἰ ἐπὶς Κίηρ οὗ Ερνρῦ τμ6 δμὰ πνου]Ἱά σοπιθ τε 191--198, 
816-318, 608-610). Ηδποθ ἴδ6 δυΐμπουν οὗ ὑΠ|3 ρογτίομ ϑ τοῖθ, 88 τηοϑῦ ΒΌΡΡΟΒΟ, ἀπᾶθγ Ὁ Ο] ον ῬΠγ8- 
ςοη {(.. Ο. 170-164, 145--117)}. ΗΣ σοπξο]ὰ (Αροκαϊψριϊκ, ». 69 ἢ, ; Ζεἰϊδολγ δ, 1860, Ρ». 314 Εξ,, 1871, Ρ. 
85) ἤχοβ [Π6 ἀδθ ΠΟΤ ΘΥΘΟΙΥ δι Β. ο. 140, δηὦ ἢ χοΓ ({. δ. ΡΡ. 519, 520) ῬΡΓοΟποισ68 ἢΒ ΠΟΠΟΙ 8008 
λυδῖ, ΔΙΓΠΟουσ ἢ ποῦ δαιτὶ πῆθα Ψ] ἢ 4}} ἢ18 γραβοῃίηρ. 5111}, 10 18 Ὡοῖ ἐπ ροςϑ᾽ 0}]6 τπᾶῦῷ ΑἸΘχαμάοσ [6 ατοδῦ 
(48 ΑἸοχϑδηάτο ἃπὰ ΒΊΘΘΚ ΒΌΡΡΟΒΘ) τνἃβ8 γοοκοῃθα διῃοιρ ὍΠ6 παηλῦοῖ οὗ Ηρ] Ἰθηΐς Κίηρβ οὗ Εργρὶ, ἴῃ 
τσ ἢ οακ6 ῬιΟΪοπὶΥ Ρ]]οποῖοΣ (Β. Ο. 184-146) τὴῦδὺ ὕὉ6 Πε]ὰ ἴο ὯὉθΘ 1η6 Βονθπῖῃ, ἢπ ᾽ν ἤο86 {Ππ|0 [0 
ΔΌΓΠΟΓ ῬΓΟΌΔΌΥ Ἰνεὰ, Απὰ ἰῦ 8 ἃ βίσοιιρ βιρροτῦ οὗ (6 ΤΠθοτυ, ἈΠ ΙΟ ἢ οἡ ἴΠ6 ἔδοθ οὗ ἰῦ 15. ΛΓΠ6 πο τΘ 
Ὠδίθταὶ, [μδῦ [86 Ὠἰσὰ οΟρεΒ Θχργθεβϑά ἴῃ ἴΠ6 ψοσΚ οΘοποογΐπρ [ἢ σοπηρ Κίηράοιῃ οὗ [116 ΜοΒΒΙΔἢ ---Ὁ 

εἰ ΤΏ ἥγτοσῃ ἴδ Βδδὶ ἐμο Τοτὰ 58}4}} βοηὰ δ ΚΡ 
Το Βυδὰ ἴ;9 γοΐοθ οὗ αν ᾿πγουκῃουῦῦ (Π6 νοσ]ὰ,᾽; 

του] Βοδύοοὶν πᾶνο ὕὈθοῃ }ι501ῆ{0ἅ Ὁγ [86 δῇαίο οὗ ΡΟ] 168} Δ αἰτβ ἰη Ῥα]δϑιυΐῃο, δο ἴπ6 ἀοδῖ οὗ δ]- 
Τηοη (Β. Ο. ΗΒ). Ατοιυπηὰ [8 ποῖ 8 ΠΟΥ, Οὐ ΟΣ Φον 8) ἀαη ἃ ΟΠ γι βυίδη ρτοάιοίομϑ οὗ ἃ βἴτι118ν σὮΔΓ- 
ΔΕΟΙ͂ΟΣ ΨΟΥΟ ρδιῃογοα, 80 ἢ) παν δΌΓΠΟΣ οπαοανογίηρ [0 ἔο]]ον ἴθ τηοάθὶ βοὺ ὈΥ̓͂ [ῃ6 ἢγδῖ, ργόβϑοῦνα ἴῃ 
ουϊν ἐγ ΟΣΠὶ 88 πηυσἢ ἃ8 ΡΟΒ510]6 [ἢ6 σπαγβοῖου οὗ [Π6 πιγδίοτίου ϑΌγ}, ἀπὰ δ΄ {6 βδδτὰθ {ἰπ|6 ρσὶνθ 
υὐΐεγθηςθ ἴο φιαδὲ ΒΊ Ὁ}164] σης, οοϊογθὰ ὈΥ ὉΠ6 ΠΟΡΘΒ ΟΥ̓ {10 τλ]86 Γ168 οὗ ἢ 8 ΟὟ ΘΧ ΡΟΥΘ μο6 δηὰ {1Π|68. 
[πὰ {1Π|6 οὐ ρῖπϑ] τγοῦῖς {116 8}]8 οὗ [π0 ἤγβι ρᾶτῦ 18 δῃπα]Ἰβιῖο, 'ἰπ [ἢ δθοομὰ πὰ (μἰγὰ ργορμοῦῖοαὶ!. [ἢ 
86. Πἰδύογοαὶ ρογίίομβ, {Π6 βγαθ}1118}} ἩΙΒΌΟΣΥ 8 δύτϑηρ  Υ ταϊχϑὰ Ὧρ τ ϊΌ ἢ Ο] ΑΒΒΙΟΆ] την }8 δὰ {890 
ΒΙΑΊΟΣΥ οὗ σοπίϊσυουβ ρΘΟρ 68, Ὀυ1 4}} 158. πιβάθ τὸ σοηΐτί Ὀαῖ6, ἀπάοῦ ἃ ὑΠΐ γοἷϊ, το [Π6 σ]ογί ἔγίηρ οὗἉ [110 
οἤοσθῖ ρΘΟορ]6. ΤὴΘ ργορθιολ] ροσγυϊοι 18 ργοοθᾶθι ὈΥ ἃ ῥϑιιβο, ἴῃ νν ἢίς ἢ “ Ὅ06 ΜίμηςΥ ΕΔΓΒΟΓ ᾿ἢ 18 6η- 
τοῦδ ἴο ποϊὰ θεῖ {86 ᾿πἤσθῃςο οὗ ᾿μβρί γϑιίοα ἀπάοϑὺ πιο Β6 [85 Ὠἰ Πόσο δροκθη. Βυῖ ςοπιρο]]οὰ 
ἴο ΡΙοςΘΘά, Βὴ6 Θπΐοσβ ΡΟ 8 860 1168 οὗ ΠΟΙΥ͂ ἀδηπηοία οΠ8 ἃρδἰπβὺ {Π}8 ΒΘΥΘΡΆΙ ΘΙ ΙΓΟΒ Οὗ (ἢ δποίθηξς 
τ οῦἹά, ἴΠ6 Ττοδη ψγᾺῚ δηά τπ6 Ὀθεπι ἔπ} ΕἾΤΥ (ΠΗ 616) ποῖ Ὀθοΐηρ ονου]οοκοᾶ, πον ἴῃ “ Ὁ] ηὰ οἷά τηδη,᾽ 
ὙΠῸ ῬΟῦΪ]ἃ 61} πὸ δίοσυν ἰῃ [86 πηθ ἴο οοῆθ. (Οὗ. [π0 ἱμπιογθδι προ αὐτοῖο Ὀείοσο δ]] ἀοὰ ἴο ᾿π [0 
Εαϊπδυτσὴ δευΐειο, ρῃ. 25--27, δῃὰ ἴον [0 1 ογάξατο ἴῃ ζϑηθγαὶ ὕΠ9 1,158} οὗ Δυῦδοῦβ χίνεῃ ὑθῖον,.) 



668 ΑΡΡΕΝΌΙΣ. 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΘΑΓΥΡΒΕῈ ΟΥ ΒΑΒΌΟΘΟΗ. 

Βεβίἀθβ {6 Ἀροσσυρῆδὶ Βοοκ οὗ Βατυοι, [6 β0-ς4]1εἀ ΕἾτες ἘΠ 5116 οὗ Βαγποῖ ἴῃ ϑ' υτῖδς, ἔοπιπᾶ ἴῃ 
[86 Γοπάοῃ δπὰ Ῥβγι8 Ροϊγρ)οῖβ (ἀοἔεπάεα ᾿γ Ὗ βίοι 85 δυςῃοητῖς, 44 Οοἰϊεείΐοη ὁ Αὐἰλεπίϊοεῖ Πεοσοτάς, 
ἷ,, ῬΡ.Ὶ ἢ., 25 8), διὰ ἃ νουῖκ δηθ]εὰ ῥαγαίίροπιοπα «Ἱεγαριῖα ΠῚ Οὐογίδηὶ, Ζοπαπιεπία ὅϑασγα εἰ γο- 
άπα, ν., ἔλϑο. 1, ΜοάΙοἸ] αηὶϊ, 1868, ρὈ. 9-18), οὐ δείίφια Ῥεγϑοτιαπ Βατιοδὴ (ὍγΥ ὨΠΠΙπιδηπ, Οἠγεδίοπιαίλία 
“«Ἐιλίορτσα, Τήγρϑ., 1866, δὰ ἐἰεοιν ἐτοὰ Ὁγ Ῥγδιοσίυϑ πο Οδγηδη, Ζειολγὶ ΚΣ ὦ. Τἠεοί., 1872, Ῥρ. 
230-247. ΟἿ α͵8δὸ Επτνα) ἃ, Οϑεοῤίολίε α΄. Ῥοἱκ. 16., νὰ. 188), [Π6γ 18 οχῖδαπθρ ἴπ Π6 ϑυσγίης Ἰδηρῦαδρο 8 
ΠΟΤΕ ΚΠΟΏ 88 ὕΠ8 ΑῬΡΟΟΑΙνρεθ οὗ Βαγοι. [0 ἴβ Ζουπὰ ἴῃ ἃ ΜΞ. θοΙοπρίηρ ἴο ἴμ6 Απιθγοδίδη Εἰ ΟΓΒΣΥ͂ 
δὶ Μίϊλη, δὰ ννᾶβ ἢνβὲ ΡῈ Π5Π6α ἴῃ ὉΠ6 ἔόσιῃ οὗ 4 1,11 ὑγα δ δίο ὈὉΥ Οεσϊδηὶ (1866), Δηὰ νο ΤΘΑΓΗ 
Ἰαῖοσ (1871), πη ϑγχίας, ὈὉῪ 186 βδιὴθ 50 ο]8Υ. ΕΥ̓ ΌΖΒΟΠΘ δαορίοά (θυ 1.διῖη τοχῖ ἴῃ ἷ5 οαϊτίοη οἱ 
[᾿|6 Δροσγγρῆδ δπὰ βοϊοοῦ Ῥβουδορίρταρμδ (1871), δηὰ τ ΤΟΥ Κ 48 8180 ὈΘΘΠ ΤΏΟΤΘ ΟΓ 1688 ἔ0}}} ττοδιο 
Ὁγ Γδῆρεη (2 Αροοαϊψρεὶ Βατιοὴ, 1867), ἘτνΔΙὰ ((ὐδ((ηφ. (εἰεὴν. Απξείφοη, 1867, ». 1706 δέ,, ἀπά (ε- 
δοἠϊολίε αἰ. Ῥοίϊς. 75., υἱῖ., ϑῖ6 Αὐ8., 1868, ρΡὈ. 88-87), Βεμῦτον (Λιειίεεί, Ζει φεδολϊοίίο, ΡΡ. 542-549), ἀπὰ 
Ἀπουοκος (2) α8 δΒιιεὴ Βατιςΐ, εἴς. ἰξ οἴποπι ἄπλαης ἅνεν ἀεπ Ῥδειαοριρταρλιίδείεη Βατγμεΐ, 1,εἶρκ,, 
1879). ὙΠδ πΟΣΚ βθοῖηβ ἰ0 ἤλνα Ὀ66ῃ [{{{16 ΚΠΟΥΤΩ ἴῃ Π6 ΘΑΥΪΥ ΠΙΩΜΤΝ σἤυτοι, ὃ ῬΑρῖ85 Δρρϑῶγβ 
ἴο Ὦδνο δοττονοα ᾿γροῖν ΤΤοχ ἰδ (ΘΕ ΡΘΟἾΆ}]Ὺ ἔτοτῃ χχίχ. 5), ἀπά ᾽ὲ ἴδ μοββί Ὁ] ν γεξυγτϑὰ ἴο ἴῃ Π|6 ϑυπορεῖς 
οὗ Αἰμαπαβίμβ δπὰ [Π6 Θιἑολοπιείτῳ οἵ ΝΙοορδοσιβ, ππᾶάθν ἐδ εἰ0]6 Βαροὺχ ψευδεπίγραφος. ((. ΕαδτοἴπΒ, 
Οοα. Ῥεειαορίφ. Κ΄. 17᾽., 1..1116.)}) Αὄ ἔταριπδηῖ οὗ [η6 ψοσκ (οἤαρβ. ΙΧΧΥ -ἸΧΧΧΥ), αἷδὸ ἴπ 186 ϑυσίδο 
Ἰδηρσύδρο, 18 Τουπὰ ἱπ (ῃ6 Γοπάοη παπᾶ Ῥασχὶβ Ῥοϊυρ)οίβ, απὰ [αι ραγα θ᾽ β ΘΠ Πίοη οὗ 1ἢ 0 ἐφουμειο ἷῃ 
ϑγγίας (1861), ἐμὰ νδ8 γτοῃάθγοὰ ἰπΐο 1,διπ ὈῪ ΕΔΌΙ οἰ .Β ἴογ κἷ8 οσΚ ᾿δῦ πιρηιοπαοά. 
ΤΠ σοτῃροδί οῊ ἷβ 48 8 Ἰοηρ᾽ οπ6, ΑΙ ΓΠΟῸΡἪ ἴπςοπι ἰοῖο ἴῃ 118 ρῥγοβθηῦ ἔοττω (οΐ. ᾿χχν]. 19), γοαυϊτίηρ 

[οτίγ- ὅν ῬΆΕΘ5 οὗ ἘΤΤ ΖΕ ἢ 6 5 ψοσκΚ (Ζιὀτὶ 4}ος. Υ. Τ. στάοεο, Ῥῃ. 654-699), δηά Ρᾳτρογίβ τὸ 6 ἔγοπὶ 
1π6 Ρϑῃ οὐ Βασθος, ΠΟ ον συ ΒΘΤΟ ΒρΡΟΔΚΒ ἰῃ [ἢ 6 ἤσγβῦ ρεσξου. ΨΓίια ὑἴτηθ οὗ γεοοϊν!ην ὉΠ6 ΓΟΥΘ]ΔΊ)0Π8 
ςοτμητηυπηϊοαῖθα ἰ8 οἰαἰπηοα ἴο ὃς 78ὺ Ὀοέοτθ πὰ πεῖ ἰοῦ τπ6 ἀδεςγαςσοίοπ οὗ δοσυβαίοῖη (ΌΥ ΝοδαςΒαᾶ- 
ὨΘΖΖΆ7). ΤΠπᾺ6Γ 4 1Πΐ ἀϊδρτδβο Οὗ δ. πὶ ΒΟ] Βτ, ὕπ6 νυ τὶ ον ἀδρίοῖ ἴΠα το ΔΌοΠ8 οὗ 18γ86] ἴο ΟἹ ἸΘῪ Ῥθο θδ, 
Δπὰα ἴῃ ἃ Βουῖθβ οὗ ροβί ιείο ργϑαϊοι 08 Β66Κ8 ἴο σοτηΐοτί τἤθτὰ Ὁ ΔΑ ΚΟΠίΩρ ἃ ΠΟΡΘ οὗ Ὀδτῦοσ ὉΠ 1Π685 ἴῃ 
π86 πραγ ἔπυσο. Ατηοηρ ἴΠ6 Ῥτϑαϊ οὔ οΠΒ τηδάθ ΑΥΟΥ {Π6 ονθηΐ 15 956 ΘΟΠΟΘΣΉ Ωρ 8 δοουῃα ἀδβίστιο 08 
οὗ Φογαβαϊοιη (χχχὶϊ. 2, 4), ὙΠ ΙΟΝ ΟἸΑΥΥ Ῥγονθδ ἔπαιὶ [η6 ψοῦκ πτῶ8 υυϊτῦοη βυ ρθεαυθπῖ τὸ 19 ΟΥΘΓ- 
ΤΠΓΟΥ͂ οὗ τηκὖ οἷἵγ Ὁ Τίτυ8. Απὰ (ἢ ϊ8 15. [8:6 ΟὨΪΥ͂ Ῥαθβαρθ ποῖ σῖνεβ ἩΠῪ ροδίθνο οἷονγ ἴ0 [86 ἀδ10 
οὗ [86 σοπιρο"ἰτίοπ. Βυῖ ἰδ Πα5 ἃ οἴοβο τϑδιϊοηδηΐρ ἴο ὕΠ6 ϑοοομὰ Βοοὸκ οἵ Εβαγβϑ (οἴ. ᾿μαηρει, ἢ 
6-8), πὰ [Ὁ ἱπ ουἱάθῃς {πδῖ Π6 οὁπα πησδῦ ἤανο δοττονγθα ἔγοτῃ [Π6 οἴμοσ. Ὑ Βοῖμϑγ [6 μγόβοῃῦ Ὀ0Ὸ 
ΒΟΥ͂Σ, δηϊοάδίοβ 2 ΕβάσαΒ (80 ΕὙΓΖΈΟἢ 6 δὰ 56 ἢ ὕτου), ΟΣ 2 Ἐνατδδ ἤγβι δρρϑαγοά (Εἰννϑ]ὰ, 1λησοη), 
δ 18 ἱτῃ ροββι Ὁ] 86 ἴο βδὺ ὙΠῺῈ σογδίπῖγ. Βαΐ τῃηὸ ἕδος πδὲ Ῥϑρίδβ (Α. ν. 120-170) ἀϑοὰ 8ὸ ἔγθο]ν τῃ9 
ἈΡΟΟΑΙγρβα οὗ Βαγαςῖ (οἴ. Ιτοπεεῦα, 4 ἀυ. Πατ., ν. 38), που] δοὲπὶ ὕ0 ἕβνουῦ ἴΠ6 Υἱεν οὗ 188 ἔΟΙΤΠΟΥ; 
Δηα ἰδ 8 ῬτοῦΆ 16, (ῃΠογοΐοτο, [ἢδῇ ἐξ τ 88 σοτηροβοα βοοη αἴζθν ὕπ6 ἀεβιγυοῦοη οὗἉ ΨΘΓΊ ΒΑ] πὶ Ὀγ ΓΠ6 Εοπι 
8Π8. ΤΠ ῥσοβοηῖ, ϑυσίδς Ὑϑυβίου ψγᾶ85 ἀογίνοὰ ἔγοτῃ πε ΟὝΘΟΚ, δηά ἴὉ ἰβ πιοδὲ ᾿Σ ΚΟΙΥῪ τῆι {15 γΣᾺ8 [ἢ 
Ἰδηρυδαρο οἵ τῃ6 οΥρίη8] (βοα Τᾶησοη, 46 ΛΑ ἰγρεὶ Βατιςὴ, Ρ. ὃ, “«)κπὶ ὑέτγο σΓΣΟ δεγτποπ 6 βΟΓΙ ρίοΥ 
εἰδι.8 6886 υἱαοίιν ᾽ (εἶ, 4180, ψκα επίδυτα ἵπ Ῥαϊεϑιϊπα, Ρ. 119 1.), ἀπὰ τηδῦ ἴὉ τεῦ δρρθαγρὰ 'π Ῥα]οβείηο. 

ΤΗΕ ΡΒΑΙ ΜΒ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 

ΤΊΘΓΟ 18 οχίδηϊ ἱπ [Π6 Οτοεῖς ᾿Ἰδηρτιαρὸ ἃ οΟἸ]οτίοη οὗ οἷρ ἢίβοῃ ῬΞΑΙΤη8 ὑπᾶθυ [ἢ]5 {116 {ψαλμοὶ Σαλο- 
μῶντος). ὙΈΘΥ ν τα ἤσδῇ ρυ] 1 ρμθα, ἢ ἃ 1αὐΐη ἰγαπεϊδῦοπ ΕΥ̓͂ Γι Οογάα, ἴθ 8 ποτγκ θης]εὰ “ὦ 
υεγεατία Θαστα (Ἰλιρὰ. 1626), ἔγομη ἃ τη απ υδοῦρῦ ἰουυνα ἴῃ ΑἸΡΒΌΌΓρ, τ δῖ ἢ ̓88 βίῃσθ ἀἰβαρρθασοα, 
ἴθ ὈΥ Εαρτίοϊυβ (24 οἀ., 1722, Ρ. 914 δ); Ὧπὰ ἴῃ 1869 Ὀγ ΗΠ] σεηΐξεϊά (27εδ5ίας “ζπάκεογαπι, ΒΡ. ι|-28; 
οἔ, Ζεϊϊδολνὶ πὰρ ὦ. Τλοοὶ., 1868, Ρρ. 134-168). ὙΠ 81}}} Ιδῦοσ εὐϊξίομπδ οὐ Οεἶροσ (1871) δηὰ ΕὙ  Σσβοῖθ 
(1811) ἀρτὸρ ἔον [06 τπηοϑῦ ρατῦ ἢ ΗΠ ροηζο], ἰπ [6 ἔογτα οὗ ἴπθ ἴοχὶ δἀάορίϑά, θὺΐ τμαἴ οὗ ἀεῖρον ἰβ8 
δεοοιηρδηΐθα ὈΥ ν Δ] 806 ΘΧΡΙ Δ δίΟΣΥ ποίοβ. ἘΝ ΕΟ θη μδ8 ἔπτη 6α ἃ γεδεπιό οὗ [ΠΠ6 σομῖοπβ οὗ 106 
ῬΡΒΆ]πι8 ἔγοπι ἃ ὑΠοο]ορίοαὶ ροΐπῦ οὗ νον, ἴῃ ἢἷ8 ΨΌΣΚ, 2 ὲ6 ]άεε ἀε8 ἰείεδες Οοίίεβ (1872, Ὁρ. 155-160. 
ΟΕ, αἰ5δο Ἀπ 5 ΔΒιδ. Πιἰοι. πάθον “16 ΜΆΟΟΔΌΟΘΒ ἢ δοα. 10). 
ΤῈ νοῦ αἰθρίαν 8 8 ΤΘΙΏΔΥΚΔΌΪΘ ἀπὶτν οὗἨ ἔογπλ ἔγοτῃ Ὀορίμηΐηρ ὕο οηᾶ, ([ῃ6 τΑΥ δεΐπρ ὑσγοραγοὰ ἴῃ 

[πε ΘΔΥΪΟΓ ρουύϊομβ 10 Ὑμδὲ ἈΡΡΟΆΥΒ ἴῃ 0Π6 Ἰαίοσ, δῃὰ 118 βΒΌγ]60 δῃὰ βρὶσίϊ δγθ 8140 θυθῦυν ἤαγα ἐπ8 
8816. [ξ ΤὩΔΚ685 ἰϊδ6} ὃ τὸ οἷαίπι ἴο ὅπ δας Ποσβμΐρ οὗ ϑοϊοσήοι, ἴπ6 {16 Ὀεΐπρ 8 δῖον δάαϊεϊοη, μὰ 
ΤΟΌΔΟΪΥν ϑυρμοκίθα Ὀγ 1 Κίηρϑβ 'ν. 82. ΤΊ ρ͵δοβ οὗ σοτῃροβί τοι 88 Ῥα]θβιῖπθ, [6 ΔΌΣΠΟΥ ἰἀο αἰ γίην 

[ἴπιμοι ἢ ἴΠο86 τνῦο ἴΠπ6τὸ βυβδγθά, δμὰ {Ππ6 οΥἱρίη8)] Ιδησαδρθ, ργο δ Ὀὶν Ηοῦτουν (ΗΠ υ 6] ἃ βϑγ8 
ατοοκ, θαι 15 δἰ πηοϑῦ 8]ὁ πα ἴῃ ἢἰ8 νἱθν). ΤῊὴΘ ὙΤΙΟΘΣ Β66 18 ἴο ἤδνο Ὀέδῃ δὴ οαῦηθϑῦ ρδυίββδη οὗ {πΠῸ ΕΒΔ Υ- 
ἰδεε8. Ηδ δἀνοοδίοθβ, τυ τἢ Θαγμ δῦ 658, ἃ τὶ ἢ ΘΟΌΒΗΘΒΒ οὗἩ ὙΟΓΚΒ (χὶγν. 1 ; αἵ. 1χ. 9); λκὶα Ἰυδϑιὶςο οὗ 
Θοά ἴῃ τΓπ6 ρυμίβηπηθηῦ οὗ Π1Β ῬθΟρ]6 ου δοοουῃῦ οὗ ἐπεὶγ ΒΒ; δῃὰ ΠΟ] 48 ἴο ἃ ΓΟΘΌΣΓΘΟΙ ΒΗ ν᾿ ἤθ οπ ς᾽ Β 
δὶ ἀορὰβ νἢ}}] ἀοίογμΐηθ ἩΠΟΌΠΟΣ Ὁ 5114}} Ὅ6 ὕἤο ἰδ (1}}. 16) ΟΓ ἴο σοπαοιπδοι (ΧΙ. 9 ΕἾ, ; χυ.). 

ανὶηρ Ῥγοραγθᾶ [8 ΨΥ ΓῸΥ ἰῦ Ὀγ Ηΐβ κκοίοῃ οὗ 1ῃ6 σοῦγΒ6 οὗ Ὀπτὶρ θοῦ δ σΌ]ογα, δῃὰ (ἢ πα ϊθεγίθα οὗ 
Ἰβγδοὶ, [Ὧ6 διυῖπον ργοσθθᾶβ ἰῃ [Π| ἰαῦθϑὲ Βα] 8 (ΧΥΪ!., χυ ].)} ἴο νἱοΐασα οὐ [Π6 Ὀδ515 οὗ 116 Μδαβίαπὶς 
ΡΓΟΡϑείεβ οὗ τ:6 Ο]ἀ Τοδβίαπιθηῖ ὑπ ρΊΟΎΥ οὗ [86 οοπιΐπρ Μεδβδίδῃ. ὙὍΠΘ Θασι} ἰ8 ἀἰν! θὰ τοις 186 
σἤο56 8 Ῥθορΐο, αηὰ ἢ Ποδι θη σοπιθ θοπάϊης [0 [Π0 πον Κίῃρ, Ἰοδάϊηρσ Ὀδοῖς εἶθ ἀϊβροσγβθὰ οἰ] άσθη. ν᾿ ΒῸ 
Βανθ ἀνγεὶῦ ἴῃ τη εἶς θογάθσβ. Βαϊ, 885 ἴῃ [86 Βοοὶε οὗ ΕποΟΣ, (Ὧ6 Μοβδβίδῃ δοῖδ ΟὨ]Υ͂ δἃ8 ἃ Κὶβὰ οἵ ἀδραῖγ οὗ 
Οοά. Ηδ ἰβ βίῃ]θβα (ἴῃ 8. οϑυθιηοηΐδὶ 56:56), 88 τυϊβδάοτη δὰ βΟῦΘΥ ἴο ΤΌ]6, θθὲ [Π|6 ΣΘΆ] βονθσεῖρηι ΟΥ̓ΟΓ 
8}} 8 Φεονδ. Μοὶ Ἰσἢῦ 18 ΒοσοΌΥ Γ σον οα ἴθ δἰζίαὰθ οὗ π6 ψονγβ οὗ ᾿ἷβ εἶἴχαθ Ἰοννατὰ οὔτ 
1οτά, βίποο ἴπ6 ργθόθηΐ ΜΟΥ ΠΊΔΥῪ ὈΘ ὕβιοῃ 88 ἔδίγ!Ὺ σορσοϑθηδεῖνο οὗ συστοηϊ βϑης ππϑηΐ, δὲ Ἰοαϑὶ, 
Διηοῃρ [Π6 ΣΡ ΠΥ ῬΑΥΌΥ οὗ ἴπ6 ΡΒ αγίβϑοοα. 

Ἰλθαρθοιῖπρ 1Π6 ὕίπιθ οὗ δοτηροπίτοι, βομοίατθ αἰ δος ἕο βοπιθ ὀχίθηξ, δότθ ΠΟ] ἀΐπρ ὑμαὶ [89 ποῦκ 
οσἱ ἰδ ἰὴ ἢ86 πλθ οὗ Δποοομυδβ Ερίρμδηθο (Εν οἱὰ, Οσέγωσω, Οολῖοσ, ὈΣΠσοβιια, Ἦν οβευοῦ), οὐΒοῖϑ 



ΤῊΗΕ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΕΝΊΤ ΡΘΕ ΘΕΡΙΟΘΈΉΑΡΗΑ. 669. 

(Μονοτγβ, [οἰ χβοῖ, οἰ πι) ἱπ ἴπ6 τἰπιο οὗ Ἠογοά, Ὀπῦ 4. σγονίηρ πυμῦοῦ οὗ 86 ᾿αῦοσ ᾿ηνοδυ ζαζοΓα 
(δμοη, ΗΣρκοηΐ61 4, ΝΟ]άοκΚο, Ηδυβγαῖῃ, Οοίροσ, ΕΥ̓ Ζβοπο, ἮΝ ἰἰσ θη, οἰ γοῦ) ἣχ ννἱτἢ ρτολῦ ὁοη- 
ἢάθηςσ, δῃἃ οὐ δὲ δοθῖη [0 Ὀ6 ΓΟὨΟ] δῖνα στοῦη 8, ὈΡΟῚ ἃ ρευϊοαὰ βοοὴ δἴϊοσ [Π6 ἱβκίηρ οὗ Δετγιιδα- 
Ἰοπὶ ὈΥ̓͂ ΡΟΙΙΡΘΥ (Β. ο. 638). ΤΒΟ τ 8}18 οὗ 0Π1|ὸ οἷτν Αγ σϑργοβεηϊοα 83 Ὠδνίηρ ὑθθ ἀδϑδϊιογοα ἢ θαῦ- 
ΤΟΙ ΠΡ ΓΠῚ5 (Υ]11}. 21; 1ϊ..}, ἐν κριῷ), ὕπ8 ποῦ]οδὶ ΒΔ ὈΠ8Ππ|8 ρα ἴο ἀθαῖπ, ἡ Ὦ1]6 ἢἢ6 γοῦης ΤΠ]ΘΏ, 
τνολοῃ, 8πἃ σἢ ΓΘ ΔΓΘ σαχγίθα οαριϊνα 0 ἰδέ "͵7εοδὶ (χνὶ!. 13,11, ἐν ὀργῇ κάλλους αὐτοῦ ἐξαπέστειλεν 
αὐτὰ ἕως ἐπὶ δυσμῶν. ΟἿ. 1]. 6; νὴϊ. 24). ΕἾΠΔΙ]γ, ΒονΟν ΟΣ, τἢ6 “ ἀταροη᾽ 15 ὨἰπιΒ6 1 β᾽δίῃ οὰ 100 
“τηουηἰδί:β οὗ Εἰρσγρῦ, Ἴῦ 1Π6 868,᾿ δῃαὰ 8 ὈΟὰγ 1166 υπραχίοα (1). 80-3}). Ὑ 8 δοο δ ἴο τδ ΚΘ 1 
ΤΟΔΘΟΒΔΌΪΥ οοτίδιη ὑπαῦ ῬΟΙΏΡΘΥ ἰ8 τεοΐοσγοὰ ἴο. 10 ουυϊὰ ἴᾶνο ὕ6 6 βι1ἃ ομἱγ οὗ Ῥοϊαρευ δῃὰ 8, 
1Π δ. ΓΏΘΥ οαγτγθα (ποὲγ οδρῦϊνοθ ἰο λε Ἀ7εβί, ἀπά [Π6 ΟὟΠΟΣ ἐπῤλυῥεύτν τ ΚΟ Ια ονυάθιῦ ἐπδὲ Τὶς ολη- 
ποῦ Ὁ6 τηθϑηῖ. ΑἸ ῬΟΠΙΡΟΥ͂ ΨγᾺ8 δαί }}}7 πιαγάογοα, Ἐν Π16 δὺ 568, ΟΥ̓ [Π|6 οοδεῦ οὗ ἔρσγρι (Β. Ο. 48). 
1 15 Σϑῖο, ἰῃ ἔδοῦ, ἰῃ ὈοΟΚδ οὗ [Π18 σμδγδοῖοσ, ὑμδῦ γγ6 ἀσὸ δὺϊθ ἴο ἴσϑοθ ΓῺ 80 ΒΌΓΘ 8 Πδπὰ {Π6 οἰτουτη- 
δέ ς68 Δι δὺ ἡΥ ΠΙΟΝ 1Π6 ἀαἰοΣ Ῥ τοῦθ. 

ΤΗΒ ΑΠΒΌΜΡΤΙΟΝ ΟΕ ΜΟΞΒ3. 

ὝΥῈ τοοοῖνο [Π6 68] 168ὺ ποίϊοο οὗ 8 ουκ Καονσῃ 88 ἴῃ6 Αϑβδυατηριίοῃ οὗ Μοβϑα (᾿Ανάληψις Μωυσέως) 
{σοῦρὴ Οτίζευ (6 υιποῖρ., ἰιϊ. 2.1) ψπῸ Του 8 [Πδὲὺ νηδὺ 8 βαϊα ἰπ 646 (γ6Σ. 9) δοποογηΐηρ 8 ᾿ 
βῃυϊ ἔς Ὀούνθθη [Π6 Διο μδηροὶ Μίομδοὶ δηὰ ϑαΐδῃ ονὐὸσ [Π6 ὈΟΟΥ οὗ Μοβοθ ἰ8 ὑδίκθη ἔτγοιη ἴὸ (6 Δ ΠΊΘΒ 
ἴι Ὅη6 “Αϑορπβίουῃ ᾿ οὗ Μυβεθ). [{ 18. σοΐοσγεα ἴο ὈῚ οἵἴβοῦ στο ἔαῦΠ ΓΒ δ]δο, δῃὰ δῖος ΟἸ τι ϑυδη 
ΣΙ ΓΕΓΒ: 88 Γ᾽ αντηυβ οὗ ΑἸθχαπάσία (Τ ας. ἃ. Ὁ. 395), ΟἹουηθοῦ οἵ ΑἸοχδπάσία (δίγοιν., νἱ. 15), (δ ϑεῖι8 
(νορβ, Α. ἢ. 492-496), Ενοάϊαβ, ννο ἙἈ]]οα 1 ““ΑΡοσσυΡΒα οἵ δοεγοῖδ Μογϑὶ,᾽ ἴῃ 1η6 βο- “1161 ϑδ'νπορδὶβ 
οὗ Αὐπαμδβίῃβ, 'ὰ ἢ 6 Αἀροδίοἰσαἱ (ηδ ἰἰοηδ, ἀπὰ ὕπ0 ϑεολογιείτῳ οὗ Νιοορἤοσαθ. ((ἱ, ΗΠσοηΐο]ά, 
Μοεδδίας Χμαάκεονηηι, Ρ. Ἰχχὶ., πὰ Εσίίζβοῃο, γοίοσοπι., ΡΡ. χχχὶν., χχχν.) [ἢ ποῦ τηούθγῃ {1π|08 [ἢΘ 
ὙΟΥΚ 88 ἔγδῦ Ὀσοῦρῦ τὸ ᾿ἰχῆϊ, οχοθρθπρ 8π|8}} ἐγαρτηθηῖβ ἔουπα ἰπ ΕΑυγοἰ8 (να.  ϑβειάερισ. Υ. 
1΄., 1.), γ Οδγίβηὶ, ἴῃ ἃ [να Μ8. θο]οηρίηρ ἴο [6 Απλυτοβίδη [ὐἱθγασυ δὴ ΜΊ]λη, νυ Πΐ ἢ ἢδ δαϊιρα διὰ 
ῬαὈ] ἰϑΠπ6α ἴῃ μἷ8 ψοσκ, Ἡοριπιεηία, εἴς. (1861). ΤῊΘ Μϑ8. ῥτονϑδ ἴο ὈΘ 1186]7 ἃ ἔγαριηθηῖ, δηὰ ἰδ νεϊυπουῦ 
8 {1{Π6, θαῦ ἰδ οὗ οοη βίᾳ 6σϑῦ]ο οχιθηῦ, πὰ {πδῇ 11 18 8 γοσβίοῃ οὗ {π6 ογί χίπδὶ αἀσοοῖκ νοσκ ἰδ ον ἀθηῦ ἔγοπλ 
ἃ Ῥδβδθδρμο [οπηα δὖ ἴΠ6 Ὀορὶπηΐην (1, 14), νυ ΐ ἢ σΟΥΓΈΒροπαΒ ν0}} δὼ ΘΓ] ον οἰϊλτίοη. δϑίποο ἴμ6 8Ρ- 
Ρϑάσγμποθ οὗ (ον Β μὰ Ὁ] οδιίοι, [ἢ 6 Θοπίροβί οῃ [88 Ὁ6θ τορυ] πο ὰ Ὁν ΗΙσοηἔοϊά (1866), ΚΙ] Κ- 
8 {{,8Ὁ. δα ἀδτγη)., 1867), Βομπαϊ απ Μοῦχ (ΜοΥχ᾽ ἀγολίυ, 1868), δΔηὰ Ὀγ ΕτΖϑορα (1871). Η1]}- 
δεηξε]ά [88 αἰδο βιοιηρίθα 8 σοιγδηϑδιίου ἰμζο ασθεκ (Ζε)δολτγ δὲ, 1865, αηὰ ἡΤε65α5 Ζμάκσοναπι, 1869). 
ΤΊ ΟσΚ ΡυΓρυγχίβ ἴο 6 ἃ δβοτί οὗ ἰβίοσίοαὶ! ἀμ μὑγορμοῖίος δἀάγοβϑ οὗ Μοβοβ ἴο 7058 οη ἴΠ6 ο(Ο- 

σΆΒΙοῃ οὗ ἢΪ8 ϑυςοροαϊηρ ΠἴΠ} 48 ἰοδάθσ οὗ [53τ86]. ΑΥδῦ ἃ ὑγῖϑξ βκεῖοι οὗ θυ ἢ Ὠἰϑίοτν, ἱῃτοτηϊ]οά 
αν Ῥτορδοῦῖς δηπουποοπηθηῖϑ, γοδοῃϊηρσ ἀοόση ἴο τῆ ὑΐπιο οὗ Ηδγοά [86 ατϑαῦ, θοῦ (ἢ 6 ἀββοῦὶ ΡΟ η5 
δηὰ (Π8 ῬγοαϊοιίουΒ ὈΘΟΟΙΏΘ δ΄ ΟὨΘΘ ΠΙΟΙΘ Ζ1}}1 ἀπά ἀοἤηξιθ, βῃονίηρ (Πδὺ 6 Δρρτοδοῦ [Π6 ρογὶοά ἰῃ νυν πο ἢ 
[πὸ δυῦπον Ὠϊ πι86} ᾿νοα. μα ΗἩθϑιοά ἴΠ6 Ονοαὶ 8 γοΐοττοὰ ἴο, ἴθ νου]Ἱὰ βϑϑῖὰ (0 ὃ [1016 Τοοπλ 
ἴον ἀουδι. ΗΪ8 ἐμαγβοῦοσ 8 ἀθβοσῖ 64 ψ] ἢ ρσγοδαῖ οχϑοίθϑβ, Δ8, 8180, [ΠΘ ἸΏΟΤΘ ργοτηϊπθηΐ ουθηΐβ ὑπδῖ 
οὨαγδοιθιϊζοα ἢἷ8 Γεῖὶρῃ. Ηὸ 15 σα ]]θὰ “ γεχ ρείαηδ, φιιῖ ποη οΥιὶ δ φεπεῦε δβαςσεγαοίμπι (ἃ τοΐθγθῃοθ ἴο 
[Π6 Ὀγθιθάϊηρ Ηβεμοπϑοη ἀνηδαδῖν) λόηιο ἰδπιογατγῖμιδ οἱ ἱπεργοῦιιβ᾽» (νἱ. 2, οἱ ΕΥ̓ ΖΘΟ ΒΟ Β τοχῦ). [Ὁ ἴ8 
881 ὉπΠ80 Πἰα τοῖρη 1} σοπίίαθ ὉΠΙΓΓΥ- ΟΣ γϑασθ, ἀπ ὉΠὰΐ Πἰ8. 80Π8 Μ}}} βξοοθα ἢἷπὶι, Ὀαὺῦ {ΠΕ ῚΓ 8υ- 
ΤΟΙΏΔΟΥ Μ1}} 6 ΒΠογῖον [ἢ81) ἢΪ8. Οοδοτιδ 111 σοπα ἰηῖο ὉΠ6ὶΓ Ἰαηᾶ, δηά ἃ πιὶρν Κίην οὗ πο ΥΥ οδὺ 
ῬτΟΒΘΌΪγΥ Θαυϊπε] 5 τι, Β. α. 4) νυ} δυιδάπο [ἤθπι, [ΚΘ ὑΠθτ ὈΓΙΒΟΏΘΙΒ δηα ἀδδίτου ἃ ρᾶτγι οὗ ὑΠ|6 }Ὁ 

το ρὶΘ τ 10} ἤγο (“ δὲ ρατίοπι (αϊ8 ἱρβογητα ἱσηὶ ἱποδηπαδὶ," υἱ. 9). ἔδει, Δίϊοῦ ὁ 1116, 1Π6 θὰ νυοι!ὰ 
σοτηθ (“ἐπ σιιο Κισίο "ηϊεπίωγ ἰεπιροτα "). ΤΏΘ ὈοοΟΚ δηὰβ δΌσῸΡΟΥ ἴῃ ὑπὸ ὑννϑ ἢ} οπδρῖθτ, [6 Μϑ. 
Ὀοίπρ ἱπιροσίθοι ἃϊ ἰζ5 οἷο86; δῃὰ ἰζ ἰβ 619 υθσν ρογίίοῃ, δα [Π|6 οοηδαχῦ βῆ ον, τ ΠἰοὮ σοπιδίηθι [ἢ6 δ 0- 
οουῃΐ οὗ [Π6 Δ]]οροα δύηξ8 ονοῦ [86 Ὀοὰγ οὗ Μοβθβ. [0 ἰϑ ΘΆΓΠΘΒΟΥ ἴο Ὀ6 Ποροα ὑξδδας τ86 Ἰοκῦ ἔγανσιηθηῖ 
ΤΩΔΥῪ χοῦ Ὁ6 ἀἰδοονογθί. 

Αεςογάϊηῃρ ἴο ἴΠ6 ἀαία αἸγοδάν ρίνθῃ, τ υγου]ὰ βθοῖ Πδὶ {116 ΔΓ ΝΟΣ ττοῖθ ἢἷ8 ὑοῦ Ἰυδὺ ὈΘίογθ, οὐ 
7υ8ὺ δέϊου [Ππ Ὀδρ᾽ πὶ οὗ Οὐγ 6Γα, ἔπδϊ 8 ποῦ Ἰοὴν αἴνον Γμ6 ἀορτῇ οὗ Ηθγοά (30 Ενγα]ά, ὙΝ 16 8616ν, ὅ ἢ ὕ-“- 
ΤῸ). δῖ ἴτ νψἃ8 θδέογο ἴπ6 δηά οὗ τΠ6 τοΐϊρμῃ οὗ Ηετγοα ΒΒ -ἴννο Βοη8, ΡΏΣΠΡ δηᾶ Απιΐρα8, βθΘ 8 ΟἸΘΆΓ, 
ἔγοτῃ ὑπ ἴδοις πλξ ἢ ργράϊοϊβ ἃ ΒΠΟΤΙΟΣ στο σ ΤΟΣ τἤθπὶ Τηδη ὉΠοῖν ἔδίθοῦ Θυ͵ογοά, τ θη ἰδ ν᾽ 85 ΓΘΔΠ]Ὺ 
Ἰοηχοσ. ὙΤμδῦ ἰῦὺ ᾺΒ ΒΟΟῚ ΔΙΘΓ 86 ννὰγ ἢ άγυβ, [ἢ6 ψογὰ8 αὐυοϊθὰ ΔΌΟΥΘ, ὁ: φμο γαοίο, οἴς., 
νου ὰ Ἰοδά τ18 ἴο ἰπΐοσ. 

ΤΠογῈ Π88 Ὀ66η τηποῇ αἰβουββίοη οοποθγηΐηρ ἴδ6 δἰ οὗ [6 δυίδον ἰοπαγὰβ τ. Ἰοδαΐηρς ον ἰΒἢ 
δ6ΟΙΒ, ΒΟ ΠοΙαἰπρ ἷπὶ ἴο δ ἃ ῬἢΔιθΘΘ, Οἴποῦβ ἃ ϑδάάυσοθο Ηθρ, ἱπ ἔβεῦ, Δρρϑᾶσβ ἰο σοΐπεϊαο ἔὉ}}γ 
ἢ ποῖ τποτ οὗ [Πθ56 ρδγιῖθθ; διὰ Ῥ 1686]. δὰ ὅΟἢ ἄγον βθϑίῃ ἴἰο ὃθ τἱρμῃῦ, τπϑτοΐοσο, ἰη ρ]δοὶηρ᾽ Ὠΐπὶ 
ΔΙΊΟΏ:; 86 80-04}|64 ΖΘοα]οῖ9. Ηδ 614, Ἰηάθοι!, τὸ [6 Ἰοδαϊπρ ᾿εϊμοί ρ 68 οὗ [ῃ9 ῬΒαγίβεθθ, Ὀὺΐ αἰ ογοά 
ἔτοπι τἢ πὶ ψ] ΔΘ] ἴῃ 18 ἸΠΟΓΘ δρἰ τίσι 4] ἰη εγρτγοίατζίοι οὗ [Π6 ἸΑῪ δῃά ἰπ ἢἰ8 ἀθεϊ θὰ βίη τ ῖθῃ γϑβρεεῖ 
ἴο ὕδα εἶν] ψονυθγῃπιθῃζ, 

10 ἰβ ἃ ποῦίςθ8 016 οἰγουπιβίδμοο, [Παῇ, πον τ διληἀΐηρ [π6 Μοβαίδηὶς κίηράοιι ἰδ ἴΠ6 Ιοδάϊηρ ὑποῦρῃς 
οὗ [ΓΠ6 ὙΨΌΣ, [ΠΌΣΟ ἰβ ηοΐ ἃ γννοσά βεία οὗ 8 ΡῬΘΥΒΟΏΔΙ] Μοβϑίδῃ. [πὸ {8 γοβροοῦ ΟἿΣ ΟΥΚ ,ΎΘ68 ἢ 
ΔΠΟΙ͂ΠΟΣ οὗ 1Π6 Ο]ὰ Τοδίδιηθεῦ Ῥοθυάορίσταρμα, βδοοη ἴο ὃὉ6 ποίϊεθα, [9 Βοοῖκ οὗἨ Φαῦ11668. [ε ἰβ [ῃ9 
Μοβὲ Ηἰκὴ Θοά (“ διιπιπιμα ἔειι8, αἰεγπιδ δοίμι8 ), 6. ΔΙὁμ6 ΕΤΘΓΏΔ], ΨΜ η0 νν}}} χίβθ Ὧρ ἔοῦ ἔπ6 ἀθδβίγιο- 
τἴοη οὗ τὴ ποδίμοη ἀπὰ [ἢ νἱπἀϊοβείοι οὗ Ηἷθ Ρθ0ρ]9 (εξ. χ. 7). ΓΘ ψτοΥΚ ΔρρΘδγθ ἴο πάνθ ὈθΘῺ νυ Υὶῦ- 
ἴθη ἰῃ Ῥαϊοκιίῃθ, δ ΤῆΔΥῪ ἤδνα ὈΘΘῚ ΌΤΙ Μ [86 ΗΕΌΣΘῊ ᾿ἰδηρθδρθ, ἐμύαεμ [86 ργοβοιῦ [δίῃ 
ἴοχὺ ΜῸ8 ΟἸΘΕΓΙΥ ἀοχὶνοα ἔτοιῃ ἴπο ατθεῖ. 

ΤῊ ΑΞΟΕΝΒΙΟΝ ΟΕ ΙΒΑΙΑΗ, 

ἵν ψαδιΐπ Μαγιγτ᾿β Φίαίοσιιο ισϊιὰ τὰ ομα (ς. αχχ.), 676 ἰβ δὴ 8} πδΐοη τηϑᾶθ ἴὸ ἴδ 6 ἀθδίς οὗ 15814}}. 
ἶρ ἰδ βαϊὰ ὑμδὺ ἢθ ῬΔ8 58. ἈΘΌΘΔΟΣ ἃ οοάθῃ ΒΑῊ (πρίονι ξυλίνῳ). [δ ποι]ά δοϑῖὰ {πδι 118 ννὰϑ 



610 ΑΡΡΕΚΌΙΧ. 

ἴδ κϑη ἔγοπι {6 Ῥβοπάθρί στρ 4] σοτκ, Θ |οἃ (86 Αδοϑῃβίοῃ οὗ ᾿βαΐδῃ, δ Ποῦ ρἢ ἰδ ̓ 8 ποῖ ΤΠ οτο δἰδιοὰ 
1Πδὐὺ 1588} νΞλ5 αΝ ὙΠ ἃ τισοοάϑη δᾶ. Τογί ]ἔδη, 8150 (2,6 αϊϊοηπίϊα, ς. ΧΙν.), τᾶ κοθ ὕ80 οὗ [Π90 
ΤΟΡἢ Οἵ 8 ΟΧΑΠΙΡΪ6 838 ὕΏΟγΘ ἀορίεἴοά ἴο δῃέογοθ [86 ἀυΐγ οὗ ρμαζΐθηςε : “ 118 μαϊιεπίία υἱτέδιιδ δεοαία 
δαῖαδ εἰ αὯ(6 ἰλοτηΐπο ποη ἰασεί." Αἴ ν. 14 οὗ ἴΠ6 Αϑοθῃβίοῃ χὰ σεδὰ : “Βυΐ ᾿βδαίδῃ, ὑν ἢ]6 ἣθ τγᾶϑ ὕὃθ- 

ἵηρ' βαννῃ, ἀἰά ποῖ ΟΥΥ̓ ΠΟΣῚ ΤΘΘΡ, Ὀαΐϊ Πἷ8 τουϊὴ βροῖκα τ [06 ΗΟ]γ ϑρίγις ὑπο] ἢ6 88 σαὶ ἴῃ ἴπο 
ἴ6ο68." ((. {Π6 ἰγαῃβ]διίοπ οὗ ἴΠ9 ποσὶ, νὴ ἢ Ἰηϊχοάἀποιίοι δὰ ποῖβδ, ἴῃ [πὸ Ζιίλεγαπ (Ἰιωτίετί ν ἴοτ 
ΟἸΌΒΟΥ, 1878, ΡΡ. 518, 522.) [ἡ ἴδ6 4οξείοἰϊσαἱ (ηδίμέϊοπα (Υἱ. 10), 1[ἢ6 ᾿νΟΥΚ ἰδ δροῖκοῃ οὗ ὑυπάδγ τἢ6 

5110 ἀπόκρυφον Ἣσαΐον. ὅδὸ 480 ὉΥῚ ΟΥ̓ρΈΠ, γδ.0 οἶ[686 ἰῦ ἐπ ΒΕνΘΤᾺ] ἱμβίδῃοθβ ((οπι. ἐπ Μαίι., χὶ τὶ. 57; 
Ἐριξει. ἡ Α))»ήςαη., ς. ἰχ.; ον. ἴῃ 16. ν.). Ἐφ ρῃδηίυθ (εἴ. Ὠ1]]υδΏ, Ρ. ΧΥΣΣ.) πδιηθὰ ἐξ ἀναβατικὸν 
Ἡσαΐου, δηὰ ομδγροαὰ τῃδὺ ἃ οοσίδίῃ ὨΟΥΘΒῪ οὗ ἨΪ8 ΟΔΥ Ἧ88 ἀογίνθα ἔτγοϊῃ ἰζ.0Ό ΑἸ Ὦγοδο δ] υδοὰ τὸ ὃ 
((ἴπι. ἵπ 8. οἰχυϊεῖ.), ἀπιὰ (Ἰ βγγϑβοβίοιῃ αυοϊοὰ ἰἰ δὲ ἰθησίῃ ((ΟὉηι. ἐπ 7... 
ΤῊ νεῖ Κπον]θάρο οὗ ὉΠΐ8 ᾿πύθγθει πρ οσκ ἴπ τυοάθτη {π|68 γγ88 ὑμγουρ ἢ ἴΠ|Ὸ ἀϊβοονοσῪ οὗ δὲ 

ἘπΠϊορίς ΜΚ. οὗ ἰξ ἴῃ 16 Βοά]οίδη Γὐἰ ΌΓΘΤΥ ὉῚ Τδῦσθηςθ, ΠΟ ρυ ]Π5Βῃοὰ ᾿ς, ἢ γδμ δἰ δίζομα ἴῃ 1,διΐη 
δια Ωρ] 5}, ἴῃ 1819. Ἴ το [,Δ0] ἢ δηΐ8 ὝΘΙΘ 8180 εἀϊϊοα Ὀγ Μαὶ (6 Οὐαϊΐος τεδβοετίρίο ῬαϊἸςαποῚ, 
Εομμο, 1828. Α πον οἀϊιίοι οὗ {Π6 ψν ἢ0]6 σοι ροδί!οη ἢ88 ΓΘΟΘΏΪΙΥ Ἀρροϑσγεὰ (1877), ὃν Ὠ1ΠἸ τ μα, 
γ 0 Τη846 086 οὗ ὑνο δβἀαἰτίοπα] ΕἸ ορίς Μδδ., δὰ ἰδ ποσκ ἰο ἀσοοσηρϑηϊθα ὈΥ 81] 1ῃ}6 οὐὶ οἰς8] 6108 
ποϑάξ] ἔοσ ἃ ποσοῦ δίυαγ οὗ [80 ὕθοΚ. Ηθ ἀθνοῖθβ ἃ ΠΌΣΟΥ οὗ ρᾶρεβ ἴο ΘχμίδπδίοτΥ ποῖοδ, 8Ρ- 
ῬΟπάΒ [ἢ ἔΓΑΡΤΏΘΠΒ ῬΓΟν ΟὨ δὶ ν οὐϊοα Ὁγ Μαΐ, ἀπά ἃ βοοοπὰ 1.διζῃ νϑσϑίο ἔγοπι ἀποίμον ΜΆ. οὗ σδδρβ. 
Ὑἱ. 1--χὶ. 40, ἐμ μασι οοπ δ πίηρ [Π6 Σ68] Αδοθῃδίοῃ, ψ ἰοἢ τσᾶβ ἰουῃα Ὀγ Οἰεδ6]οῦ. ὅϑόπιθ οὐμοσα μβᾶνθ 
τγοδίθα οὗ ἴ[Π9 ψοῦκ δἱ αἰ οσοης υἰπη68: δ ατίτω (ΟΝ. ὥδεν ὕεεραία, 1,εἰρΣ., 1891, ὑρ. 45-46), ΝΙΣοοῖ 
(δεμάϊοη με. Κυϊίζρη, 1880, ». 210 δ[.), Ογῦγοσς (ας «ζαλτλιιπάενί ἀεε ΗἩ εἰΐπδ, δίσαι, 1838, ὑΡ. 65--69, ἰἱ., ῥ. 
422 61.) Μονογβ (ἱγολεη- "πχίζοη, ἱ. 838), Εν δὰ ( Οεφολίολία ἀεε Ῥοίζες 15., ϑὰ εα,, νἱῖ., ῥΡ. 869-378), απὰ 
1δηροη (ϑὐμαεηίλιπι ἱπ Ῥαϊδειϊπα, οἱο.. ΡΡ. 157-167). 10 βοοιηβ ἴο Ὦδνθ Ὀ6Θ ὙΓΙ ΓΘ 1η {Π6 Οτροῖς ἰδη- 
ἔταρο, ἔτοπι ἢ ἢ δ Ἰϑαδὶ τ1π6 ἘΠΏΪΟΡΙς νοσζείου οὐ αὶπαϊθα (“ ὠπίσεγεα ογωμοπὶ σταςα ἱποίεα ἐπ ἰϊῦτο 
«“Ἐλιορίοο ἴα δετυαία ἐδ..." ΤῊ] πα πη, Ῥγοίοσοπι., Ὁ. Υἱϊ!.) 

ΤῊΘ τΟΥΚ 88 ἰδ ΠΟΥ͂ οχἑδβίβ, δοοογαϊπρ' ἴο Ὠ ΠΤ Ά ΠΗ, 8 ῬΓΟΡΟΙ͂Υ ἔνγο που : ομ6 [6 Αβοομείοπ ὈΓΟΡΟΥ, 
Βοΐμῃρ; ἔγοπι ὑπ παπᾶ οὗ ὁ Ομ γί βθλη, διὰ τῃ6 οὔθ ν ραῦί ΠυΔΙΠ]Υ ἔγοπι 8. δον, ὁχοεριϊηρ, τη δὺ τγϑβ δά θὰ 
ΌΥ 8 δύνῃ οάϊζοσ. Εοϊϊ]οννίηρ {π|8 οΥΟΟἾΒ. ΔΩ ΔΙ Υ 818, 1Π 6 ουτηοῦ ἱπο υἀ68 Υἱ. 1-χὶ. 1, 283-40. [1ὲ 18 ενὶ- 
ἀοπῦ τῇ δῦ [18 ρατῦ ποθ οἰγου]αδιοα 88 ἃ δεραγαῦθ Ὀυοκ, βίποθ ἰΐ 18 βῃονῃ ἰπ [6 ἔγαρτηθηῖδ ρα Ὁ] ]5ῃθὰ ὉΥ͂ 
Μαὶ, νῃϊοἢ οοηταΐῃ ἰδ δἰἴοπθ. Οἱ {Ππ6 οὐδοῦ μδηά, [δδῇ ἴΠ6 ψογκ δἷδὸ οἰγευϊαιοὰ ἴῃ τΠ6 ὟΝ Θείο στο 
εἰ υτοῖ ἰπ 118 ΘΩΓΓΘΤΥ 8 ργονϑὰ ὈΥ̓͂ [Π6 ΟἿΟΣ Γ.Α01Ὲ ἰγαρτηθηῖ, ὙΠ ΠῈΥΘ ῬΑΤίΒ οὗ [}18 ΠΟΘ δγὸ ἔουπὰ. ἷἴπ 
ζοττ [Π6 οτὶρίηδ] σοπ ροδί οι 18 8Δἢ δοοοῦπὶ οὗ ψηδῇ γγ88 γονθαϊοὰ ἴο ἴΠ6 ργορίιοὶ ἰβαϊ δι, δ. 6 πδϑ 
Ὀοῖηρ᾽ ΠἈττὶ ὦ ρνασὰ ἴο ἴΠ6 δουθητἢ Βοδυθῃ, “ ἴῃ ὍΠ6 ἐπνομτο ἢ γοᾶῦ οὗ [ῃ6 τοῖρῃ οὗ Ἡδκσοϊίδι, κΚίηρ 
οὗ δυάδῃ." [185 δρ6 ΠΙΔΥ ὉΘ ΔΡΡΓΟΧῚΙ ΠΙΔΙοΙΥ ἀδιθγιλπθα ἔγοτῃ ἴπ6 ἔδοϊς (δῦ 16 οομίδίηβ ΟἸγδῦδη αἷ6- 
Τηθῃΐδ, δηἃ 18 τοξεττοα ἴο ὈΥ δυδιὶπ ΜαΑσΙΥΥ δηὰ Τογ]] ἕδη. 

ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ΓΒ: ΕἘΕ5. 

Ιν οἷν Οϑηεγαὶ [πιτοἀποιίου, Ρῃ. 40-42, τὸ ἴδυύθ βροΐβῃ δὶ βοῖῃδ ᾿ϑρ(ἢ οὗ [πΠ6ὸ Ηαρραάίπεϊς 1ἰζοσα- 
ἴπτο οὗ 86 ὅεννβ. [Ι͂π 16 8ο-681104. ΒοοΚ οὗ ΨΦ00} 1968, γα δνα ἃ Ερου ΒΡΟΟΙ θη οὗ ᾿ν8 σπαγδοῖθσ. [ὲ ἰβ 
ΠΟΙ ΪΏΡ ΤΔΟΣΘ ΟΥ 1688 ἴδῃ ἃ Ηδρρδβαϊ διεὶς ΟΣ ΔΤ οὨ 1ἴῃ6 Βοοκ οὗ Οεπρείβ, ἔγοῖη τὶς ἢ εἰγοῦπι- 
ΒίδΏσΟ 8180, 15 ΟἿὟΘΥ 116, {π|6 “ 1,11016 αοποοῖδ᾽" (“ 1ω1}116,᾿ ὦ. 6., ποῖ ἴῃ οσχίδηϊξ, Ὀπϊ ἰῃ ΓΒΗΚῚ) 15 ἀογίνοα. 
Α σοπηΘη ΑΥν ἴῃ ἴπ6 ΣὩΏΟῸΘΓΏ βοη86 οὗ ὑδ6 ποτὰ ἰΐ ἰδ ποῖ, Ὀαϊ 8 ἔτοθ σϑργοάιοτίοη οὗ [ἢ 6 τηδῖζοῦ οὗ 
Οϑποβίβ, δθὰ [Ὧ8 ὅτβι ρατὶ οὗ Εχούπβ τ τῇ τΠ6 ΘΔ χζοσηθπῖδ. ἱπιοτροίδιίοηβ, πὰ ἱπιθγργθίδείοωβ ρεςα]- 
αν ἴο ἴΠ6 Φυάαίξιι οὗ [6 ἸΑΓΘΓ (ἱτη68. 10 ργοΐθδ868 ἴο 6 8 γονοϊαύϊοῃ πι|δ4θ ἴο Μοϑοδβ ὁπ Μοιιξ δηδί, 
δηὰ 80 ἴο ἐοτηδ ὙΠῸ {Π6 Πὶρ)οδὲ δυϊ μουν, Ὀὰ1 τηονθβ, ον βίη ἀΐῃρ, οἱ 8 ἀδοϊ ἀοαΪγ Ἰον ρ]απε οὗ 
ἰΏτ6]]Θο ἴθ] δηἃ δρί γί ἴπ4] δἰαἰπτηθηῦ. ΤῊ ΔΌΓΒΟΣ 18 δΒαρροδεᾶ [0 Κον ὙΠ ΘΏοΘ [6 ἤγριί ἔβέῃουβ οὗ 
ἴΠ0 Γβσο ργοῦ {ΠΟΙ͂Σ τυῖνοβ, πον ΝΌΔΌ τηδυδροὰ ἴ0 σαῖθΟΥ ἔἢΘ 8} Π|8}8 Ἰηἴο {Π6 ΔΚ, ΨΥ ἰδ 85 πὲ δ- 
Ὀοςσα Ἰονοα «8ςο0Ὁ 80 πηποΐ,, πὰ ΟἿΟΣ τηδῖῖοτ οὗ ταὶ δοτῖ. ΤῊ ῬδΙΓΙ ΓΟἢΒ ΔΤΘ 880 πηδο ρϑιίοτη 060 Ὲ, 
οὗ 186 Ἰαΐοῦ ογάεσ. Οοοά πὰ ὑὉδὰ δηροὶμ ραγυείραϊα ἔγθοϊυ ἰῃ ἢυμηδη αἴξαῖσο. [1 15 τοργοβοπῖθα ὑδπδὲ 
0Π6 ῬΑΓΓΙΔΥΟΙ5, ἴῃ δα τοι ἴο [Π6 τοδο προ Θ Ὀγδοθα ἴῃ Ὁπ0 Μοβαὶς τονο] δίίοηβ, γθοοῖνθα βϑογοῖ οοτηπιυ- 
ὨϊσαῦομΒ ἔγοτη αοὰ, νὨΐοἢ ιθγο αἰίογιναγβ ἴο Ὀ6 πηϑδάς ΚΟ, 88 ἴῃ [Π6 ργοβθηΐ θοῦ, ἔον ᾿ἰὨδίδῃοο. 

Ιπ [6 Τουγίς απὰ ἤζιἢ σοπίυτίθβ οὗ ΟἿΓ ΘΓᾺ ἰδ ΔΒ οἰϊοὰ ὈΥ 8 ὨυΣΩθΟΙ οὗ ἴΠ6 ἔδίῃο τ (ΕΡΙ ῬῃδηΐΌ8, 
Φογοπιο, Πυβη8) πηάοτ ὈοΙΓ᾿ 18 1168, τὰ ᾿Ιωβηλαῖα, ἀηὰ ἡ λεπτὴ Γένεσις, Ὀπὶ πιοϑβῖ ἔγοαυθηιν [Π6 ἰ41- 
ἴον. 1010 ΒΘΥΘΙΆΪ ΟὔΠΘΓ νον οὗ (Π6 Κίπά, Ὁ δϑοῖῃβ ἴο ἤδνθ ἔοι {16 πηοδὲ δ πλίγοσβ, ὨΟ οΥ ΟΣ, ἰῃ τἢ 9 
σμυγοἢ οὗ ΑὈὐὈγκδιηἷβ,δηα ἕτοιμη [ἤθη ο6 ἰδ ννγαβ Ὀγοῦσῶιῖ το Ευτορο δηὰ ἰπισοἀυσοα ἴο ἴΠ6 τηοάθτῃ ποιά. 
Ἐναριηθηῖδ οἱ 1 δἀγὸ ἔουμὰ ἴῃ Εδρτίοἶτβ (να, Τ'εοιαερίσ. Κ΄. 1'., νοὶ]. ἱ. οὗ τη6 24 64.) δηὰ Ττθυοηΐοὶδ 
(Εὐγεῦ β Ζϊοεταίιγδίαι! ἀος Οτίεηίδ, 1846, 1851), Δηὰ ἰδ ἰβ ἔΠ}}Υ ργοδοηλοὰ Ὀγ ὨΠἸβηη (1850--5]) ἴῃ 8 Οοτ- 
ΙΔ ΓΒ δ᾽δίίομ, δηὰ Ἰαύοσ (1859) ἰὰ ὑπὸ Εἰηϊορὶς τοχῖ. ἴτ 88 Αἰ ΑΓ 8 ἰγοδῖθα ὈΥ̓͂ 8 ὨΌΤΩΟΓ οὗ 
ΒΟ ΟΪΑΤΒ, ὙΠ ΠΟΒ6 ΤΟΥ Κ8 ΟΥ 8Γ[16]68 ν}}} Ὀ6 Του πὰ ἰὴ [6 δὲ οὗ δαϊποτ Ὀο] ον. 
ΤΠ οπρὶμα] Ἰαπρταρο οὗ [Π6 ποτ ᾽8 δἀπιϊτιοἀ τὸ ΡῈ Ἠθῦτγεν,, απὰ 1ΐ8 ὈΪΤΌΒ- ἢ] λοα ῬΑ]οβεπιο, “βου ρ 

ἰδ νγϑϑ δαυὶγ (σα πε]δῖοα Ἰηῦο ατϑὸκ δὰ 1, πη, ἔγοσῃ [ἢ ἔοστηον οὗ νης ἰδηρθαροβ ([π6 ΕΞΗϊορὶς νοσείοα 
85 τηλᾶθ. [ἢ δάαϊτίου ἴο 6 πυμηθτοῦϑ ἰῃ 6 Γη4] ὑσοοῖβ οὗ βασι δὴ οτρίηδι, γὸ ανα [Π6 ροβὶ εἶν 68- 
υἰπιοὴγ οὗ δότγοπιο (οἴ. Ὀ1]Π]πλδπῃ ἴῃ Εν Δ᾽ Β «]αλγυϊελεν, ᾿ϊ. 89). ὙΠΘ ΒοΟΚ οὗἩ Εποοῖ τγδδ ἔσεοὶν υϑοὰ 
δηὰ οἰϊοα ὈΥ͂ ΟἿΤ δυΐῃοῦ, ἀπ, οα ὑΠ6 ΟἾΠΟΓ Βαπάᾶ, [Ὧ6 Ῥγοβθηΐ ὈΟΟΚ, 48 1ἴὃ νου] βθθπ), ν88 Κποῦσῃ ἴῸ 
πὸ τυτῖτοῦ οὗ 1πΠ6 Τοδιδιηθηβ οὗ [80 Ὑ γεῖνο Ῥαυγίδυο δ (1}}}πδ τι, ἰ. ο., ΡΡ. 9]--94), πη ΐς ἢ οτὶσὶ παιοὰ 
ἴῃ ἴΠ|ὸ βεοοηὰ σοηίασΥ οὗ οὔγ οσα.0 ἊΑηὰ ἱπδβιη ποῖ 88 [Π6 το κ σοπδίηβ ποὶ ἴπ6 δ᾽ ̓ ς ΐοδὲ ΑἸ] αδίοη ἰὸ 
[06 ἀσδισαυςτοη ΟὗὨ «“ ΟΥΏΒΔΙΘΙΩ, Ὀθϊ ΘΥΘΤῪ  ΠΘΓΘ ΓΟΡΓΘΟΒΘΏδ ἴδ 85 Ὀδὶπρ 80}}} τ1ὴ6 στοαὶ βρ᾽ γι 4] σοπῖσο οἵ 
[86 πα ΟΠ 5 γα] σίου 1186, 1Ὁ 18 ΤΟ] ΟΥΔΌΪΥ Οἷοασ ὑμδῦ 10 πιϑῦ δδνὸ Δρροδγοὰ ἱῃ [Π6 ἢγοῖ ΘΟ ΌΤΥ δπὰ ρῥγοὺ- 
ΒΌΪΥ ποῦ ἔδν ἔτοιῃ [9 τη  ἀϊο οὗ ἱξ. 
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ΤῊΒ πϑιηθ ἱπάϊςδίεβ [80 ργοΐεβδοὰ οδγβϑοῖον οὗ (ἴθ ργοδεηΐ ποσὶ. [1ζ ἰβ πιλὰθ Ρ οὗ τ!6 δαρροεοὰ 
τιζογδηοοδ οὗ τἴ6 ἔσοὶνθ θ0η8 οὗ ὅδοορ. Ὁ ΙΟ δὴ δοοοῦηι οὗ ὑποὶγ ᾿ἶνϑϑ, οι γα ῖηρ, ρΡΑΥ ΓΙ ΓΪ]αγ8. ποῖ 
Τουπὰ ἰῃ [1ἢ6 (Δποιΐςαὶ ον ρίατο, ΠΟΤ τὸ σοΟΠλ πο νΥΪΟῸΒ ΙΏΟΤᾺΪ] ργοοθρίδ ἱπιθημ θὰ [0 ἴΠ6 ἴῃ- 
δι τυ ς(οὴ οὗ {πον ἀοδοθπάδηϊδ. ΤῊ ΘΓΘ 8.Θ 4160 ργοίοη θα γονϑ]βιοηϑ ΕἸ ΓΠ6 ἔυαϊζυγο ἰπ νυ ἔῃ σΟΠλ- 
ἔσιν οὗ [6 Μρβϑίδἢ ἰδ τηϑδὰθ ἔπ ρο8]. Τῇ νοῦς βϑϑιηβ ἴο ἤδυθ ὕθθ νυ εἰ τοι Ὁ ἃ «26ἐν 18 ΟΠ γτίβιίδη, 
νυ Ὦ 086 δἰ" ν 88 ἴ0 νγῖῃ ΟΣ [18 ἔθ] ον ΘΟ ΥγάΘη ἴο ΟἸγἰβυίδ η γ. 

ΤΒο Ἰδηριάρσο ἴῃ νυ ἢ ἢ ἰδ ψ88 Ἰυγί [6 ἢ βοϑῖβ [Ὁ ἤβνθ ὕὈδϑὴ Οἰἴθϑεκ, 85 τϑ πὸ πὰ ἰὺ 'π ἐχίδηι Μ55. 
ὙΠΐδ5 15 ργονο, ἰη σομηθοίίοη τὴ ἢ οὐον ΓΒ σ5, ὈΥ ἴηι σμδγδοῖογ οὗ [86 ατοοὶς θη ρ]ο θα, ἰῃδίδησοβ οὗ 
ῬΔΓΥΟΠΟΙΉΆ85ΙΑ, 8 ἐλ οθον 536 ΟὗἩ [Π6 ροηἑονο δυβο] υἷθ δὰ οὗ τΠ6 νοῦῦ μέλλειν, δὰ [Π6 ἱπιτοάποιίοη οὗ 
ΓΕΙΙΏΒ ΘΟΙΏΊΟΣ ἴο (ἰπ6 Οτϑοῖκ Ρἢ]ΟΒΟΡΏΥγ. ΤῈ Τοϑία πη πῦδ ἀγῸ σοζογτοὰ ἴὸ Ὀν Τογί πη (4 ἀν. }ἴατ- 
σέοηξηι, ν. 1; ϑοογρίαοσε, χὶϊὶ. ; οἵ. Βοῃ]., 1..} πὰ Ὁγ Οτχου (32 ο6πι. ἐπ .0ε., χν. 6; ςἢ, ευῦ., 2, 3) ; αἷδοὸ 
ΔΡΡΘΣΘΏΓΥ ἴῃ Φοτγοτῖηθ (44 ἀυ. Ῥισίϊαηὶ., α. Υἱ.}), ἴῃ Ὁη6 δ γπορδὶδ βου θα τὸ Αἰμδῃ δία, ἀπὰ τἢθ Θεϊολοιι- 
εἰν οἱ Νίοθρμογιβ. (Οἵ. ΙηϊτοάἀυσίοτΥ Νοείοθ ἕο ἔπθ τγαπβίδιίοη οὗ 086 ψοσκ ἔοαπά πῃ οοππθοιίοη 
υὙἱ ἢ} 1Π6 ποία οὗ [,δεϊαπίλιθ, νοὶ. ἰἱ. οὗ 6 Απίε- δίσεπε Ολτιδιαη Ζίδγαγψ, Ρρ. 7,9.) 

Τη υἱπ|68 τοῦ πιοάθτη [6 ΜΌΓΚ σδῖθ ἰπο Ὠοίΐ06 48 ρῃ Ὁ] 18ῃθα ἴῃ [,δεϊη ᾿ν Βίδῃορ Οτοκαοίθδβιθ, οὗ 
Ἐιρ᾽δηά, ἴῃ [πὸ ταὶ 4]6 οὗ 16 τη τίη σεμίαγγ. ΤῊΣ Οτθθκ τεχὶ 88 ἤγβὺ ρυ Ὁ} 6 θὰ ὃν αγϑῦο (ϑρί- 
οἰϊοφίμπι Ῥαΐσιιπι, ςῦς., Οχέονά, 1698), ἔτοπι δῃ ἰπδοουτγαῦθ ὑγαηβοτγρὶ οὗ ἃ Οβπιδπρο ΜΆ. Ἑαδδτίοιαδ 
(Οοα. Ῥεειαερ.) ταρτὶ πιο ταῦθ᾽ Β τοχὶ ἢ Ὀπὶ εἰ ρος ςἤδη ΤΑΌΘ᾽ Β ϑοοομῃὰ θαϊτίοη (17]4) νὰ 8 δῇ 
ἔτη ρτονθπμοπῖ οὐ ἴἢ6 τεῖ, Ὀαὺ ΔΕ}}} Ἰοῖς τη σὴ ἴο ὃθ ἀθδὶγεά. Τὴ δοοοῃὰ εοὐϊτίοῃ οὗ Εαοτγεΐα δ (1722) ἀπά 
ὉΠδἱ οὗ ΘΔ] απάΐ ()8ο [0] οα Οταθο᾽ 8 δοοοπα οαἀϊίου, νοηΐοο, 1765) δὰ Μίμηδ (αἶδο ἔ0]] ονσοὰ ταῦθ, 
Ῥαινοίοσία ταςα, 'ΐ. Ῥατὶο, 1857), ΔΓΘ 4]} νϑὺὺ ἱππροτίεςς. ἴῃ 1869, Εἰςδατὰ δδίηκου ρου] ἰθθιὶ 186 
ἴοχί οὗ αὶ Οδιηγχθτί χο Μ5. οὐ [Π6 νόοσκ, ποιΐηρ τὯ6 ναγίαιίοηθ οὗ οὔθ ἔοπῃὰ ἴα Οχέοτα, δηὰ υὑδοὰ τΐ8 
[οχί ἴῃ τα κίπρ ἢἷ5 1τδηβ᾽βιίου ἴον ἴΠ6 νυϊαπια οὗ ἴτ6 Απίο Νίοθηθ ΓΙ ΌΓΑΓΥ δῦονθ τοΐθγγοα ἴθ. ὙΠοῖο 
δῖ ἔουΣ Οτοοὸκ Μ955. οὗ [πο Τ᾽ οδίαπιοηῖη οχίδηϊ : ὁ ἴῃ δ γάμο, οπθ ἱη Οχίογα, ἃ τὰ ἴπ τῃ6 Νδῖ- 
ἔσδῃ 1υΌΓΑΓΥ ποῖ γοῖ οαϊοά (ἰ. 6., αὖ τ6 {π|9 δ΄ ἢ ΚΟΥ 8 ΟΣ ΑΡρυαρὰ), δά ἃ ἰουσ, Ἐ᾿ ὨΙΟἢ ν88 ἀΐϊβοονυ- 
οιοὰ Ὁγ Τἰβϑεποπάοτ δὶ ὑδίιπον, [Π}6 βρϑοΐδὶ ομνδγδοῦθγ οὗ νοὶ ἴθ αὔκπονη. Οὗ (80 1μΔιἱπ ἰοχὲ [Π6Γγϑ 
ΔΙΘ ΏΔΩΥ ΜΆ δ. , ὕνλονϑ Ὀοΐημ ἔουπά 'π Οδπυτγίάρο, ΕρΊΔηα, δἰίσθθ. Απ Ἐπ ρ] δῖ ἰσαπδιδιίίοῃ 'Μγ88 
τηδλὰθ ὈγῚ Ασίβυσ αοἱάϊηρ (1581), νν ῃς ἢ νγᾶβ ἔγθαυ ΠΟΥ σορυ δθὰ. (Οἔ. ἀπάοτ “ ὅδηϊκον " ἰὴ [80 οὗ 
Ααὐεἰοτβ.) 
ΤΠ ἀδίο οὗ [86 ποσῖκ ἰβ σου γΥ μ]δοϑὰ ἴῃ [86 ἄτι ρδσὶ οὗ [Π6 δϑοοοῃὰ δϑηςοῦΥ οὗ ον δοσαὰ. [0 τοὸ- 

ἴογβ ἴο ὑπ 6 ἀοδιγηοίίοι οὗ Δοτιιβαίθπι οἷ 6 ὁη6 πϑηά, δηἃ γὙδΆ6 εἰξοῦ ὈγῚ Τότε] δη, δηα ἤθποο τηπϑὺ 
δυο οτἱρίπαιθά σὶτίη {Π|686 [Σ᾿ πκῖ5. Το Νονν Τοβιδιηθηῦ ΒοοΪκ9 βϑϑῖὰ ἴο ἢᾶνο ὈΘΘῺ δσθδαν οο]]θοϊθα 
ἴο 8 βΊΟΔΙΟΥ ΟΥ 1688 οχίθηῦ, ἼΏΠΘΓΕ 8 4180 ἢ Ἀ]] 80} ἴο ἴΠ6 Το υνίβη ργϊθδι οοά, πν ἢἷς ἢ τνουϊὰ δ6 ψ τ ἢ- 
οὔιϊ ἔοτοθ, ἰξ τΓΠ6 ἀθδιγασιίου οὗ Φοτυβαίθπὶ καθ κρυόρι δὰ Αἰγθδαν τἀ κθη ρἴδοθ, (Πδῦ ἔο! οὐγϑά 1116 ἐπ- 
Βυττοοιίο ππάον ΒΑ ΟοσΠδδ (1. ἡ. 135). 6 πηηϑὲ, Γπογϑίογο, δχ ου 8 ροσοα γδηρίης ἃ. "ἡ. 100-185 
ἔον ἰϊ8 οοπῃροβίυΐοη. 80. ϑίῃκογ, θυ πηοϑὲ ΟἿἿΘΓ δοο ΓΒ οἶΔ 06 ἰδ Βοπη ΟΠ δὶ ΘαΥ] 6 7. Τὴ ψογὶς ἢ88 
Ὀοδ ἰγοϑῦθα, δπιοηρ οἴδογβ, ὈῪ ΝΊ ΣΟ (860 [5ῖ οὗ Ααἰῃοτβ), ΕἸ τβο ἢ] ( ͵6 Ἐπιδίδλιπς ἀἐν Αἰϊκαιῆ. 
Αἰγεῖ, Ρ. 117] ΕΕ., Βοηη, 1850; 24 οἀ., 1857),  ογβίταδῃ (8660 θεῖον), αγβος (ἴπ ἤθιβθ δὰ Οππἰϊχ᾽ 
Βεϊιγῶσε τιε ἄδη ἰλεοὶ. ΗΓ ἱδεεπβοϊαῆεη, 1851, ρη. 107-140), δῃὰ δὴ ἱπτογοδιηρ δυῦϊο 16 οἱ 118 Δροϊοροιίοδὶ 
γ8]Ὲ0 ἀρροασϑὰ ἰῃ ἴδ Ῥγαευψίεγίαη Ἰκευΐεισ ἴον ΦδΏθΔΣν, 1880, 
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Βεγίῃοδα. δίς Βάολου ἀθν Ολτομπὶϊ ογκζίἄσί. ὥτ6 Αὐβ., 1,εἰρκ., 1878. 
Βοτίμοαα. 226 ϑρονπάο ζιδνο Μαοσαδαογτηπι. Ααδιίηρ,., 1829. 
Βονυμοϊάῦ. ἰηϊεϊίιησ ἐπ ϑαπιαιίίελε Καποηϊδοδε ὦ. Αροκτυρλίδολα ϑολγίβεπ α. Αἰϊδξη ὦ. Νειεη Τεδία- 

ηιοπίβ. ΕΔ ΏροΩ, 1812--1819. 
Βοβδηῆςοῦ, δὲ "ἢ Βπιρίοἱ φιια ἰεα Ῥὲνεβ αἴ ἐ᾽ Ἐἶσίἴδε οπὶ γζαὶϊ ἀο8 Οταοίος διἰδιυι πα. Ῥατὶβ, 1851. 
Βιδηομίηὶ {1αϊ. ΒΙΔΙοὨΐπυκ). Μὲπαϊοίς Οἀποπίσαγιμα Θεγίρίυναταπι Ῥμσαία. Ἐοιαφ, 1740. 
Βιάαάθσ. ζζεδεον ἸΚολείειλ᾽ ε διείιιπα κυπὶ {πε ενδἰϊολκειδσίαμδεη. Ἐτϊδηροη, 1875. 
ΒΙΘοΚ. “ὕέεροτν ἀΐθ ἘΡΙΘΟΠΙΝ τι. ΖιΒδπιτ ηβϑίζιηρ ἀΟΥ 1Π8Β ἦπ δο}ὺ ΒςὮΘΓη οΥ ΒΔ] 6 ηθ ἢ ϑϑιτϊθῃ 

8: ὈΥ}1}πΐβο μον Οσαῖίκο) " (7ΤΑεοίοσ. Ζεϊιδολγὶ δ, ̓., 1819, ρρΡ. 120-246, “ϊ., 1820, ρρ. 172--289). 
ΒΙοοΚ. “Ὅσον ἀἰθ δι ] ηρ ἀογ ΑΡοκγγριθη ἀθ8 Δ]Ιίθη Τοδῖ. ἱπὶ ΟἸ τ  βυ ] οἤθη Εδηοη " (7Ἴλεοίορ. 

Διναίδη τι. αὶϊ., 1858, Ρν. 267--2 54). 
Β]οοΚ. 445 7ηϊτοαμοίίοη ἰο ἰλ6 Οἰα Τεξίαπιαηῖί. Τταπαϊαϊοὰ ἔγοτη [δ6 34 σοστηδη οἂ, 2. υοἱβ., ἵ[οπά., 

1869. 
ΒΙΘΟΚ. Εὐπίείίεπο ἵπ (ας Αἰἰε Τεοδβίαπιεηί. Μὶοτῖο Αὐῇ., Ὀοατθοίτοῖ στοὰ ὙΠ 6] Πδύβοη. Βου]η, 1878. 
ΒΊοΟμ. Θέμαΐίθη χιιν ΘΟ βολίολίε ἀν δαπιπιίμπρ ἀδν Αἰμπεὀνἄϊδολεη 7ιἰεταίωγ. Ἱωοῖρς., 1875. 
Βοος. ἢεἰϊοπὶξιϊδολα Βεειαπαιλεῖίε ἦπι Βιδίιδολεη ϑολγιπιίλινι (ργονϊοῦθν ἴῃ ὡὐδωϊδολα Ζιεἰεναίμ; δἰαἰι). 

1877. 
ΒΌΒ]. δ ογβολυησοη παοὶ εἶπεν Ῥοἰκεδίδοϊ χὰ Ζεϊϊ .7εδιι ὦ. ἀεγεπ Ζιωδαπινιεπλαης πιὶ εν ϑερίμασίπία. ζ ε- 

δεγβείζηπφ. ὙΝίοΩ, 1878. 
Βοβι. Ζ ἔροιο ἀες δαςολαδέεα. ϑιταβεὉ., 1862. 
ΒΕΡΕΕΉΒΕΙσδΕν, ὃὲ διδειὶ ϑαρίεπια αγία Ῥυΐογε, ο. ἷ.-χὶ., 6 αἀμοδυδ ἰἰδοϊ 58 οοηἤαία. ῬΑΥΒ ἰ.-ἰϊὶ. 

ἱεο., 1804. 
Βτοιβοῃηθίάου. Ζἐδον τε Θ᾽γαοίάα τας. Ἐδυβθοπο, 1806. 
Βτϑιβοπηοίάθσ. δ γδίοπιαίἰδολε [λατείεἰϊιπσ ἀεν Τοσηιαί α. Μοταὶ ἀεν Αροϊτγρλίβολεη δολγύβεη ἀος Αἰ- 

ἰεη Τεδβιαπιεηί. Ἐχϑῖοσ Βδηὰ, “ ἀΐθ Τορταλεῖν ομ δ! οηὰ." Ιοῖρσ., 1805. 
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Βτϑιβομμηοίαογ, Ζεχίεἱ ἱπ 7ηιογργεῖες τατος Ῥεῖ. Τ δὶ. πιασίπιε Θογίρίοτεβ Αροοτυρλος ϑΘρίοϊϊεσίαπι. 
Ῥοβῖ Βι ᾽πὶ οὐ ΘΒ  ουδηθσυη. [21|Ρ8., 1805. 

Βτονῃ. Πίβίοτψ 97 ἰλὲ Βυϊεδὴ ἀαπαὰὶ Ε τεῖφη Βιίδία Θοοίείψ. Ἰ,οπὰ., 1859. 
Βγιοῆ. Ἡεἰδἠεῖί8- δῆτε ον Ἠεύγᾶεν. Ῥιταββὺ., 185]. 
Βτγυοῖ. 20ὲι6 Ζεἦτα νοῦ εν Ῥγᾶοχί βίη (ον δ πδολίϊολεη Θ'εοῖθ, Βιγαβθῦ., 1859. 
Βτῦ)]. 2.8 ὍΝ ψρλίβολε ϑιιδαπηα- Βιιοῖ. Ἐτδηκίυτι, 1877. 
Βυςῆον. λιέοπίβοὴο ϑιωμαΐεη. Τυρθίηρ., 1848. 
ΒυσκΊ]ογ. Α Πίδίοτῳ οί (δε (ουποεὶϊ 9 τεπί. ἹΤιωοπὰ., 1852. : ' 
Βυμδοη. οἰἰκἰαπάϊσεβ Βἰδεἰιοενὰ ΚΤ αἷς Οεπιεῖπάε. Ὠτὶιες ΤῊΘΙ], “ 16 ΑΡΟΚτΥρΡ ἴβομθη ΒΌσδοΣ." 

Ἠοτγδυβροροῦθῃ το ΗΟ] Ζιηδμῃ. 1,εἶρΖ., 1869. 
Βιιῖ. 774 Οεπιιίποποβα οὐ δα Βοοῖ 9 Ἐποοῖ Ππυρδίσαίοα. ἹἸιοπᾶ., 1827. 
Βυϊιπηληη. σσταπιπιαίὶζ 465 ᾿Νειιεείαπιοπε οἤεη ϑρταςσλσεύταυοδθ. Βοτ]ΐη, 1859. 
Βαυϊιηδηη. «Α44 Οτγαπιπιαν οὐ ἰδὲ Νειυ Τεδίαπιεπὲ ατεοῖ. Τχαμϑαῖϊοὰ Ὁγ Ὑ Πᾶνα, τὶ ἢ ὨυΤΏΘΣΟΙΒ δα ἀϊ- 

ΠἰΟἢ8Β 8η4 σΟΥΓΘΟΙΪΟΩΒ ὈΥ 10ὴ6 διιΐμοσ. Απάονοσ, 1876. 
Οδιμογατῖυδ. ϑεπίοπίϊ υἱεδιι Θἰταοίασ ΟΥαςο. Βδβὶὶ, 1551, 1555. ὙΜΊ 84. 1 διΐῃ γοσϑίου δαὰ δάάὶ- 

ἘΙΟΏ 41 ποΐθδ, 1,108., 1568, δηὰ Οὐ Σ οαἸ Π]ΟΠΒ. : 
ΟἌἝρρθ] 8. Οπιπιοπίατῖϊ εἰ Νοία (τσ ἐπ Κ. ΤβῸ Αὐαιβιοϊοά., 1869. 
Οδεγϊὸτο. “Νοῖθ Β0γ ]60 ΤάΆΧΟ ἀ6 1᾿᾿Αϑϑβοτηρίίΐοη ἀ6 Μοῖβο᾽" (Πουιο ἐς Τλφδοὶ,, 1868, 3 1ἶντ.). 
Οδνίδηὶ. οπιιπιοηία ϑαστα εἰ Ῥτοαπα. ὙοΪΒ, 1.-νῖϊ. Μραΐοὶ., 1861--74. 
Ομ διηρο  ]οη-Εἴρθαο. «ππαΐεα ἀες ζαρίώεδ, οὐ (λτοποίοφίε αἷε6 δἰοῖΘ Οτεος α' Εψγρίθ. 2. νο]β., πῖτὰ 

ΒΌΡΡΪΙο θοῦ. ῬΑσίβ, 1819--20. 
Οἰχοι. Ηἱἰϑιοτίβεῖ- Ολτοποίοσίδοῖλε ϑελιοίοτι ποίη ἴηι Ζιυοίίοη Μαζκαδάεγδιιολε. ἘἸαροηξατί, 1868. 
ΟἸοπθηΒ. 2 ὲδ Αἰ ζῶ ράμι, ον Ῥτορλείοη Ἡεποοὴ, ἔξγα ει. «Ϊοδαΐα ἱπι υαλγλιπαετίς ἀε8 Ποῖ. Ἑτβῖον 

Τβοῖϊ, 196 ΟΥ̓́Θ θασιηρ ΗἨδθποοῦ. διυζιρ., 1850. 
Οο]απὶ. “1, Αββοπιρίίου ἀ6 Μοῖβο᾽ (ει ὧς Τλόοί., 1868, 35 Ἰΐντ.). 
ΟὐἸ]απί. οέβιι8- Ολγίδι οἱ ἰο5α Οτοψαποεδ Δ ββιαπίψιιοβ αα δὸηὴ Ζεαρ8. 2 6ἃ., βιταβϑΌ., 1864. 
Οοβίθβ. Α ϑοελοίαείἰοαὶ ΠΗ ἰδίοτν κ᾿ ἰλὲ ἀποπ ς᾽ ἰ(λὲ Ποὶν ϑοτγίρίωγες (νο]. 111, οὗ 106 Ζίδγαγῳ ὁ Αποίο- 

Οαϊλοίὶς Τἠεοοίοσψ). Οχίοχα, 1849. 
Οοζζοη. Τ7λε ἔνε οοῖζβ 0 Μ᾿. ασοαδεεβ πῃ Ἐποί δῦ. Ὑ ΔΝ Νοῖοθβ δπὰ Π]υδίγαιΐοπβ. Οχίοσά, 1832. 
Οοζζα. ϑαοσγοτωπι Βιδίίογιπι Ῥε(ιιδιἐδδίπια ΕΥασπιοηία τάοα εἰ Ζαϊΐπα 6 οοαϊοίδια ΟΥνρίογετταίεπδίδιις 

ἐγμία αἰγυε εαϊία. Ῥτεοοθαϊῃ Π δ Πΐ6] ὁχ ππϊ]οο οοαΐςα ΟἸΐβίαπο. ῬΆΓΒ ἰἰ. Ἐοιηδ, 1877. 
Οοξζα. δι δίέογιιηι ϑασγογαπι Οτοιβ Οὐάοα Ῥαίίσαπιια αὐδμρίος Ῥῖο 1Χ. Ρ. Μ. Οὐοἰϊαιὶα οἰμα ες Ο,, 

Ῥεγοοίίοπε εἰ .7ο056. (Ὄζξα. ὙοΪΒ. 1.-ν. 1,οἱρΖ., 1868--72. 
ἜΡΆΒΕΥ Ῥενβιοῖ εἶπεν δψείεπιαίϑοῆεη Ζραγδιεἰϊμπς ἀεν δήογαὶϊ ἀδγ Αροϊγυρδη ες Αἰίδη Τεείαηιεπίδ. 

ἱρ2., 1814. 
δἰεαμον, (ὐοοολϊολίο (66 Νειιίεεῖ. Καποη. οτ]η, 1860. 
Οτεηοσ. Δι δίϊοο- Τἠδοίοσιοαί Ζεχίοον οΥ Νε Τεδίατηεηὶ Οτοεζ. Ἑαϊπδ., 1872. 
Οτϑυζοῦ. “Ζυγ Κυίκ ἀον ΒΟΥ ἴθι 468 Φυάοη ῬΏ11ο᾽ (7Τἠεοίοσ. διά. υἰ τίί,, 1882, ὑΡ᾿. 8-48). 
Ουγιῖθθ. 764 Ναηι Μαελαῦοο. Τ,εἰὶρξ., 1876. 
Ουγιῖυ8. Οτίεολίδολε Θελωίσταπιπιαί. Ῥταρ, 1878. 
Οατιῖαδ (Ω. Ο. Β.). δΣδὲὲ Κεῦιις Οεειῖς Αἰοχαπατὶ Μασηΐ. 2. νο]8., Βὶρομιὶ, 1782. 
Ῥᾶδπο. ἀἰεεολῤίολιίϊολε [)αγείοἰΐϊιπο ἀεν ἁαϊδολ- Αἰοχαπατίπιδολεη [οἰ σίοηδ- ῬΑ οδορλὶε. 2 ἈΔθ. Η41]1ο, 

1884. 
Ἠαν βου. 7πηιγοαμείίοπ ἰο ἰλε Οἰα Τεείαπιεηί, 8. γοὸ]5. ἘΐηΡ., 1868. 
Πανυίάβδοη. ἋΑ( Οὐπεογάαποε οΥ (δὲ Πεῦτειο ἀπά Ολαίάεε δογίρίιγεα. Ἑουϊβοὰ δυὰ Οογζοοίοά, Ι,ομὰ., 

1876. 
ἸὨλανίάβου. 76 (που οὗλα Βίδία. Ἱ,οπᾶ,, 1877. 
δοϊθηῦ. ἔγεδεν Ὧ(α8 Ετδίε ὑπὰ Εἰϊε Βιοὶ ἀεν Θιδκ  πίβολεη ὙΡεἰδεασιπσεπ. Ἰηδυροτγαὶ ΤΠ) 1δβοσίδιίοη, 

Ἐτδηκίέαυτγι, 1878. 
Ἰ)ε]ίζβοι, ΕΔΖ. 2026 Ἡαδασιςοὶ Ῥγορλεία ῬΊῆία αἰριια “Π|αἴ6. ΤΆρδβ., 1842. 
Το] ἴΖϑοι, ΕὙΔηΖ. ΖΓ (σεβολϊίολία ἐν αἰ βολεη οδϑδὶς υοπι Αὐεολίμδε ἀεν Ηοἰ σοι Θολγίεν ἀες Αἰίδη 

Βιυπάεδ δὶ αἱ αἴ ΝΝειιοδίε Ζεῖϊ. 1,οῖρ:., 1886. 
Π)οϊχϑοῖ, ΕὙΔΏΖ. 8.66 πο: “ Κα 61}. 
ΤΠ ο] ζαοῖ, δοθδηηθα. 72α8 ,εῪγδυδίοηι ἀἐν ᾿ἰδηιϊϑολοη τοῦδ. Οοἴδα, 1875. 
Ὠο Μοπέέδυιοοῃ. 7α Ῥοεγίίέ αε ἐ Ηϊδίοῖτα ἀἋ ]ιαιϊιλ. Ῥατῖβ, 1690. 
6 Βοββὶ. ϑρεοίπιεπ Καγν. 7, εςῖ, 8, Τεχίι εἰ Ολαίααΐςσα Βεἰλετὶδ Αἀααπιεηία, οὐπὶ αἱ. Ῥέτε. ας Ἰ͵οιὶδ. 

244 οὐ. Ταρίηρ., 1788. 
Ποσθηρουσρ. ἢ 28αἱ φιν ἢ Ηἰδίοἶτα εἰ ἰα Οέοσταρλίε (ἀ ἰα Ταίεδιΐπα, α' αρτὲς ἰες Τλαϊνεμας εἰ ἴ65 αἰίτο8 

ϑουγοοβ αδδ]ιπίρφιιοα. ῬΆτΤΙΒ, 1867. 
Ῥόσοϑοῦ, 26 Ποίϊσε δολγὺδ ἀο6 Αἰίεη Τεείαπιεπίδ. Ζνοῖϊοι ΤΏοΐ18 ἀτίςίονῦ Βαμᾶ. Ἐοτγίροεβοῖζι υοῃ 

5. 01]Ζ. ἘτΑηκΚέατι, 1833, 
ο ϑδου. ““Νοιϊοορ ἀὰ ᾿ἶντο ἀ᾿ Εμοοῖ " (Μασαξίη Ἐπογοϊορόάϊσυο, δι Υἱ., ἴ. 888 ; 4180 οῃ [86 881πη6 δυὺ- 

Ἰοςῖ ἰπ οιιγηαὶ ἀεε Θαυαπδ, ϑορι., Οςῖ,, 1822). 
ο ὅδογ. αὐυίοϊθθ ἱπ Διοίίσεα εἰ ᾿ἰ ίγαϊ ε6 Μαπυϑοτίίδ 4 ἰα Βἰδιίϊοιλέχια ἄω οὶ εἰ αἰώτες Βιδἰΐο- 

ἐλέγχιιεα, 1831, ἴοπι: χίΐ. 
Ῥοδβαιθσ, Οἰεδοἠίολ(ε ἀεν 7εγαοί θη πιῖξ δεδοπάετον δεν ϊοκειολιίσμπσ ἀἐν Οὐἰἰωνσεεδολίολίε. Ἑτίαηρθα, 

1846. 
Ὦδς εῖιθ. Ζελτδιιοὶ ἀενἦ ον δοὶ- Κτϊδολεη ΕἸἰηπἰοέξιιπρ ἱπ αἱ ἸΚαποπίδολεη αι. Αροξτγρλίϑολεπ Βὥολεν 

(64 Αἴἰίιεη Τοείσπιονίς. 816 ΑἸΗ͂., πο Ὀραγθοϊτοῦ νου δοῆτδάον. ΒΒ ν]η, 1869. 
ο ὕ͵εῖθ. 2 ίε Ἡδεϊϊε ϑελτὶ (ες Αἰΐδπ ὦ. Νειεη Τοεδὶ. ὠοδογεεῖίχί. 216 ππηρολεθοϊίοίο Απιδραῦο. 

Ἠοἱάο610., 1831]--32. : 
Ἀὸ Ὑεῖῖθ. «“π Ηίδιοτίοο- ΟΥἰ σαὶ Τηἰτοαμοίϊοη ἰο 1λ6 Οαποπίοαὶ Βοοῖε 97 ἰδὲ Νεω Τεείαπιεπὶ (ῬΑΥΪκο τ᾽ 8 

Τ͵Δ18.). Βοβίοῃ, 1858. 
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ϑίοδιοὶ,. Οὐεεολίοἠίο ἀεα Αἰίεη Τεείατιεηίδ ἰπ ἀεν Ολτγιρ ολοη Κίγολα. Φαπα, 1869. 
Ὠθαοτδμη. ζ)2ι6 Ῥήατγιδᾶεγ υ. Θαααιοσᾶον. Ζσὶο!, 1854. 
1] πη. 2.ᾳ6 Βιιοεῖ Ἡεποοὴ. ζ)εδεγϑείξί αι. ετκίᾶτί. Ἱιοῖρκ., 1858. 
ὈΠΠπαμη. “ὯδΔ8 Βυοὴ ἀον Φυ]άδη, οὐος ἀΐς Κι οἰηθ ἀθμθϑϑίθ, αῦθ ἄθσα ΕΠ οΡ δο θη ποδϑογβοῖσε" (ἴῃ 

Εν] 8 ἐπναννι Βάο6. 1., 1. ΟἿ, αἷδο Ζεϊμολνὶδ, ἀ. δεωολεκ ἈΑἤοτρεπὶ. . ΧΙ,, 1887, 
. 101-168). 

ῬΠΙβ δα, 71δεν Ψυδίΐσοτις ΖΕΔ. Εά. ἈΙοϊ, 1859. 
ΘΠ] δηη. Ζιδεν Ἡεποοὶ ΖΕιλιορίοε αα ψεΐπγις Οοαϊσισι δ άεηι οαἀϊέμδ, οαπι Ῥατγι 1, ροϊοπίδωδ. Τὰρε., 

1851. 
ΘΠ] δπη. Ατί. “ Ῥροιυορίργαρμοη,᾽ ἴὼ Ηοσσορ Β  δαί- κπενζ. 
1τοάοτειιβ δίς ]8. Τδυοημε ἀπτεοα, Ξ ἫΝ 
Φδιυϊπα ϑογίρίατα, πεπιρε Ῥείετί ας Νιουὶ Τεείαπιεπιὶ ΟἸππῖα, εἴς. Ἐταποοΐυτι!, ΜΌΧΟΥΙΤΠΙ. 
Μιυΐϊπα ϑοτγιρίωτα Ῥείετίβ ας Νιουὶ Τεείαπιοπίὶ Ονεπΐα, οἴ. Βδαίϊθω, ΜΌΧΗΥ. 
ὈΟ κοσ. Ολνδιεπίλωπι ὦ. Αἰγολε ἐπ ἀεν Ζεὶ ἀετ Οτυπαϊεσιπσ. 84:16 νεσυθϑδοιῖο Αὐβ, Βεροωδθυγς, 

1868. 
Ἀδιΐησον. Μοϊαεπέλιπι α. ζιμάεπίλια. Ἐδροηθθυγρ. 1857. 
Ποπδιάβου. 7λε Δροείοίϊοαἱ Μ᾽ αίλενα. Ἰ,οπὰ., 1874. 
Ὁ τόχοῖ 8. Ζ7Τοδίαα Μοτναίὲ ζ)οοιγίπα {{{μδίγαΐι8. Μοηπδομὶὶ, 1641. 
Ὠτογδθη. (σεβολίολίε ὅε6 ΜΠ εἰἰδπίδειϑ. 310 Αὐβᾷ., 8 Βά6. ἀοῦδα, 1877--78. 
Ὀιυαμποηᾶ. 76λὲ ϑειοὴ Μεεριαὴ. ἸΤιοηὰ., 1877. 
το ἴῃ Ῥαϊτίανολα Ηεποοὶ ο)ιδηφις ἰαρίω εἰ Ζδτο 6 φιο ὕμάαε Δροδίοίως 7 ρίἰπιοιίκιηε Ῥγοζετγί. 

γϑπακ., 1615. 
Βευδίυ8. Οὐπιπιεπίαγίαθ ἐπ Ῥτορλείαα Μιίποτες ΧΙ]]. οἱ ἐπ Ταδγωπι Ῥγίνιωδι Ἡαεπιοναογαδι. Αταηδιοὶ., 

1627. 
Ὥυκοβ. δ αῤῥ]ὶπί βοῆς Βἰμιπεπίεβο. Ἱ,εἰρζ., 1844. 
Βυποκοσ. {Υ7επολίολίε ἐδς Αἰϊεγίλιπιδ. δῖ᾽9 Αὐϑ., 4 Βάο. Τροΐρς., 1878. 
Εδτγαγὰ. Ζειισπῖδεε φεσεη αἷς Αροϊζτγγρῆεν. δμοὶ, 1851]. 
Εἰοδποτη. ΑΕ ηί είαπα ἱη ἀἴ6 Δροζτενρλϊδολεη ϑολγιεη ἀἐς Αἰ. Τοῖ. Ἰ,ἶρεα,, 1778. 
ἘΒΡΟΙ τοῖα. διίδγιπι ϑαρίεπεια δαίοιποπῖδ ἠηἰεγρτείαπάϊ ϑδροοὶπεῖπα 1. εἰ 11., Οαρίία φαΐπφια μείονα 

(οπερίεείεπίῖα. Ἠδῖτ., 1816. 
Ἑναϊὰ. Οὐ εολίολία (τε Κοίκεα Τεγαεῖ, Ν οτος Βαπὰ, “ Οδθο οί Εἰςταβ πὶ ὅσ δὲ Πρ Βοσσβομαῖς ἴῃ 

Ἰεγϑοὶ υἱ8β Ομ σίδίβ.᾽ 86 Αὐερ. Ὗαδιετίηρ., 1864. 
ΕἘπα]. «᾽αλγὀίσλεον ἀἐν Βἰδ. Ἡἰδδοηδελαὶ ἔτοτῃ 1848 τὸ 1852. αδιθηρ. 
Ἐνναὶὰ. δια Ῥνυορλείδη ἀδεθ Αἰίεη Βυπαάεδ εὐζίαγί. 8. Βάο., ῶ8ι6 Αυῇ. Οδιτίην., 1861--68. 
Ἐν]. δδαε Ῥέετγία Εεναδιιοῖ παοσὴ δείματα Ζαιἑαἰίετ, ϑεΐπδη Αταῤίβολεη ζὐοδεγεοίσαπσεπ πηα οἰηδν ποωθν 

Ἡ»δέεοαενγλετειείϊαπφ. ΟΑδιιίηρ., 1868. 
Ἐναϊὰ. «ὐλαπαίωπᾳ ὥδεν δε Αεἰλορώρολεη Βυολεε Πεπόξα Ἐπιδίολιρισ, δίπη ὡπὰ Ζωυθαπιπιεκϑείεμησ. 

Οὐδεθτίηρ., 1854. 
Εννα]ὰ. 1. Πϊβίοτν ο ]ογαεὶ. Ὑτδηβὶδιθα ἔγοτα {6 αοσπιδῃ. 4 νοΐβ. [ῳοὐά,, 187]. 
Ἐν δὶὰ. “Αὐπαπάϊαηρ δον Επιδίουηρς, [Π81Ὁ0 πὰ ΘΓ ἀοΣ Θ᾽ Όγ 111} ηἴβομθ Βσ δος ̓  (Αῥλακαϊ. 

ἀ. ΚΚδηϊφ. Οεεοίδολ. ἀεν Ἡἐδρεβδολαγὶ τὰ σδιέησεη. Ἐά. υἱῖδ. 1858--59). 
Ἐν δ]ά. “ ὕτνεε ἀϊο ΑΙΐο Ασιμβθηΐδομο ᾿]οθογβοϊζιιην ἀ66 ᾽οτίθη ΕσυδΌυοι " (σδαίπσ. Δ᾽αολτίολιεη, 

1865, Ρρ᾿. 504-516). 
Ἐν δὰ, Ρ. Ὁ). αὶ οὐον ϑρτγῶολα ἀδν Ῥάϊεν, εἰα Ττακίαί αμ ἀὅδἦ λίπϑολπα. [ὐεδογϑείοσὶ πὰ ἐγ κἰᾶτι, 

Ἑτίδηρθη, 1825. 
ἙἘδῦΌοΊ. ΤΣ φύσιος ΡῚ. ευρεν Πιδτωπι δαμίεπίίατε. ΟὨοΪ]ά., 1776. 
Ἑδθτίεἰυ8. ΟὐάεΣ Ἐ αν Π σταρ τι Ρείετις Τεβίαπιοπῖῖ. 2 τοὶβ. Ἑαϊτο ΑἸίογα. Ηδηῦ., 1729--23. 
ἙδοτγίοῖαβΒ. Ζδεν Τοδία, εἴθ. ΕὙβποοῖ. οὗ [208., 169]. 
Ἑασὶι8. επ ϑίσα ϑεπίεηιία ἤογαίοδ. ἸΤοὐίαβ Πεύταϊοο. 1518, 1542. 
Εἰεἰά. Οτγὶσεηὶδ ΕΣΠΡΙΠΙΣ ττιῈ διρεγειπί. 2 νοὶϊβ. Οχίοσα, 1867--75. 
ΕϊΒιοσ. 7΄ε δΒεσίππίπφε οὐ Οὐγιεἰαπῖψ. Νενν ὙΟΥΚ, 1875. 
Ε]αῦμ6. Οεδβολίοἠίε Μαοεαοπίεης τι. ἸΚείοδε, ἐροίολα νου Μαοοαάοηίεολεν Κὔπίροι. δελεντεολὲ υγάει. 

[κἷρε., 1832--84. 
Ἐταθηκοὶ. 26 Αροξνψρῆεη ἀ. Αἰ. Τεεῖ. παοῦλ ἄδηι Οτιδολίφολαπ ἱπε Πεὐτᾶϊδολε δεγίσαφεπ. 1,μοὶρς., 

1850. 
Ετδκοὶ. ἔζεδεν Ῥαϊδείίπίϑολε υ. Αἰοχακάγιπ δοῦλε δολγὶ )ονεολησ. Βγεδῖδα, 1854. 
Ετϑηκοὶ. ογεβίι αἴθ σὰ εν εὐ ἱπηία. 1,εἰρ2., 1841]. 
Ἐτδηκοὶ. ὕζεδεν ἀδη Εἰηἤιεε (ον Ῥαίδειἐπἰεοίδη Εχόφεθα αὐ ἀϊε Αἰεκαπατιπίεολε Πογοπειάῖκ. ΙἉ,οὶρς., 

185]. 
Ἐτουάθηϊμαὶ, διε Ε᾿αυΐως οοεοράωμε δεϊφοίεσία δολγ δ ὥδεν αἱ Ἡοττβολαῇ ἐν Ῥεγπικῇ. ἘΒγϑδΐδαυ, 

1869. 
Ἐτθα]οῦ. 2 ίς Θιἰδυἐπἰφολεη εἶδα υοἰειπἷσ σεδαπιτηοῖ!, παοὶλ περ Ἠαπαεολγὶ!- Ῥετοί οἰολυπ, 

πιΐί κντεἰδοῖεπι Ο οπιηιεπίατε ει. πιείγίβολεν [λειμιδολετ ζὐεδενδείκμησ ἀεγαμεφεφοῦεη. Ι,εἰμκ., 1852. 
Ἐτίβοῃ. “Ὑουμ]οἰσαπρ ἐν δοῦθη ἄθ 1ἄθθε, τγϑίο δ ἐπ ἀθη Δροϊκγρῶθοῃ ἃ. ΑἸς. Τοδῖ. ἃ. ἀδη διοιτὶξ- 

ἴρῃ ἀἃ. Ν. Ἴ τευ. ἅθεν Τὐμριογυ] οι κοῖς, Αὐξοτειθηθηρς ἃ. γοσμοιθυην μογγβοῦθο ᾿" (4 φεπι. δΒιδίϊοιΑ. 
ἃ. δὐδὶ, 1ξ., ἵν., ῬΡ. 658--71 8). 

Ἐτίίζθομα, Ο. ἘΞ Διόγὶ Αρος. Ῥεῖ. Τεεῖ. ὔγαοε. Ἅοοεάμπε 1 τὶ Ῥεῖ. Τεει. Ῥβευαερὲρ. δεἰοοιϊί, 1ι1ρκ., 
187]. 

Ἐτίισθοδο, Ο. Ε΄ ᾿Κυγχρεαεοίες Εποροίϊϑοῖεε Παπαδιιοὶλ ζὰ ἀεπ Αροξ. ἀ. ΑΜ. Τειῖ., κα Ῥεγδίπάμπσ πὰ 
Οανὶ 1.. ἘΖ. Οτίπιπι. 1ωοῖρε., 1851--60. 

Ἐτίϊζεοιο, Ο. Ε. δ ειλεν δ ιρίιοσοεπι διδτὶ Τ επί. σπιεπά. Ζτιοῖ,, 1848. 
Ἐτίϊΐζεομο, Ο. Ε. Ατίὶ. ου [6 ΑΡροοῦΎρΒδ ἱπ ϑ'οιθηκ 1 8 διδεί- 75. 
Ἐγίσϑομο, Ο. Ε. 4. ῥαιωὠώὶ αὐ οιπαπος Ἐρίεἰοία. 8 Τοιλ. Η]β, 1886-48. 
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ἘτΟ] οἢ. «4ππαΐεβ σοπιρεοηαἰατγὶὶ Πεσιήπ εἰ ἤεγαιπι ϑυτία Νιπιὶς Ῥείενίδιι ἰἰιδίταϊ. Ὑ πη, 1744. 
ἘΠΟΝ, : τῷ ΤΑΡΟΒΕ Ηϊ:ἰδιοντία δυτία ἴῃ Δι δτὶ8 Δ] αςεαδαοταπι Ῥγοίιιδίο, Σίρδία εαἴϊα, π΄ Εἰ χαπιοη, υοσαία. 

ἱπάοῦ., 1746. 
Ἐῦτβι. “Πεὐτγδϊδολεδ ει. Ολαίαδίδολες Ἠαπαωδτνιογδιιεῆ. ΤιοὶρΣ., 1876. 
Επὺτεῖ. Οεδβολὲολίε ἀ. Βιδίϊδελση 1 1|οταίιγ. 1,οἷρ2., 1867. 
Ἐδγθί. 17)εν ('ἀποὴ ἀ. Αἰϊ. Τ δὶ. παοὶ ἄφη ζ)εδενίἸεγεγυησεη ἴη Ταϊηιμα ει. ΜΠαταδοῖ. Ἱ,οὶρπ., 1868. 
ὍΛΗΝ ᾿ῤῥρυμορ!ς Ζιπὶ ΡΑιϊοίοσίδολεη Ῥεγδίεδεη α. ΔΑροϊζτυρλίδολεη δελτίζηεη ἀες8 Αἰ. 7εει. 5. Βάο. 

ἀδίηρ., 1818. 
ΟΘοὐδεατάι. “16 Βἰοῦπχιρ Ηἰγίθη ἃ. Βυοΐοβ Ηθμοοῦ α. ἰΐτο Ὠοαϊπῃρ;, ταὶξ θοβοηάοσου ΗΕ ἀο Κδίοῦ δὺΐ 

αἷς Βαγκοοῖ 8-Ηυροῦῃθδο᾽" (Μουχ ΒΒ Ἁγελίυ, ᾿ἰ., ΡΗ. 168-346). 5.66 Α͵θὸ πηᾶάθσ “ Ῥαδίγυιμ." 
Οεοσ. 20 Ῥιοϊειιαϊ ]ασίάα Ῥήία. Ἠδα]., 1838. 
Θεοΐρεν. ὄὥυγεολτι δ ὦ. ζὐεδεγβείζεπροπ ον δΒιίδεί. Βτοδῖδυ, 1857. 
Οοΐχου. κααΐδπι απα {6 Ἠϊδίονυ. ΤΥδηβαιοα ἔτομι τἢθ Οδστδη ὉΥ Μαγοσ. Ὑο]. 1, Νον ὙοΥκ, 

1866. 
ΟΘεῖροσ. 20α8 Χααεηίλιιπι ἐπα ξοἶπε ΘΟ δολίολίΦ. Βάθ. 1-4. Βτοδῖβδυ, 1864--7]. 
ἀοίρον. Ατῖβ. ἴῃ μα ΐδοελε Ζεϊιδελτὶδ, οα [η6 ΒοοΚ οὗ Ἐποςἢ, 11]., 196-204 ; (π6 Απδυτηρείου οὗἉὨ Μοβοϑ, 

1868, ρῃ. 41-47 ; δὰ ου [Π6 “ἴμεν Ἡἰβϑίογυ οὗ [9 Ῥοσγίοα οὗ 9 Βϑοουᾶὰ Τϑωρὶθ,᾽ οἷς. Ζ7ίά., 
. 247-277. . 

Θεοὶ ἀὰ Ἑ. ἘἙ. δεν Ῥϑαϊίον ϑαϊοτπο᾽ 8 ἠεναμεσοῦεη ὑπαὶ ἐγ ἰᾶγί. ΑἸΕΒΌΤΕ, 1871]. 
ἀοεῖδοῦ. “ὨΪ16 Οεἔδηθπβοιδῆ τα. ΒΟΚογυ Μϑηδδββθ8" (ΤἈεοοίοσ. διμα. υ. Καὶί., 1861, Ρ᾿. δ03--524). 
Οοδοηΐυ8. 226 Τεμαίειελὶ δαπιατίαπὶ Οτῖσίπο, ]πἀοίε εἰ Αἰοίοταῖο. Ἠαὶ., 1815. 
(οβομῖι8. Αὶ Πεῦνειυ απὰὶ ξηρίϊδὴ Ζοαίςοα. Ὑτδμδ. ὉΥ Ε.. Εοθίμδυμ. Βοβίοῃ, 1866. 
Οἰτότοσ. υορλεία Ῥεῖ, Ῥεοιαορίσταρἠϊ. ὅδιιαιῖιρ., 1840. 
Οἰτόγοσ. Ασιϊίϑονε (ὐεβοἠϊτολίο ἀε8 ζὐγολτιδίομλιπιδ; 4180 πρᾶος 0Π6 1016, Ῥλὲΐο εἰ. αἷο Αἰοχαπαάγί πέδοι 

Τλεοδορήϊε. ϑιυίρ., 1831. 
Οἴθβοίοσ. “78 Ποίβα᾽ Αροογυριῖβοι 1᾿ (Τ7λεοίοφ. δὲμά, ει. Κτιί,, 1829,141 5.) 
Οἰοβοῖοσ. οί Τταπδίαϊϊο [,αἰπα ιδιοη 8 ζεβδαῖα. ΑΕδιίηρ., 1882. 
Οἰνα!θβίοπμθ ϑψποηψπιβ οὔ λα Οἰὰ Τεδίαπιεηί, Ἰιοπὰ,, 187]. 
Οτδοίζ. Οεδβολιολία ἀεγ “ιάεη υοπ ἀεν ἀϊϊεδίοη Ζεἰίοη δὲς απ αἷε Οὐἐσεπισατί. Βάθ. 1-8. Ιιεἷρ:., 

1868--75. 
Οταῦ. οί Οεδβολίολεϊἰσῖεπ Βὥολεν ἀ. Αἰϊ. Τ δι. Ἱ,οἷρζ., 1866. 
ασαῦ. “16 Θοἔβηρθηϑοῃδῆς υ. ΒΕΚΟΠσαηρ Μδμδβ868᾽" (7 λεοίοσ. διαά. α. Κτὶὶ,, 1859, Ρ. 388 8). 
Οτίση. 8.66 “ ΕΥ̓ ΖΕΟΠ 6." 
ατίαη. “ΖῈΣ ΟΠαγαοιοσ  βυῖκ ἄἀδν ΤΠ ΒΒ τίβοθη ϑθεσβοίζιηρ ἀε8 ΒποδεΒ 7688 βίσδομ (Ζεἰϑολτὶῃ 

ιν ὦ. ΤΑοοῖ,, 1812, ν. 521 80.). 
Οτίπιπι. Ζεχίοοπ σναοο- αἰίπαπι ἰπ Ζιῦνοα ουὶ Τεδίαπιοηίί. Τρ. 1868. 
Οτοββοϊοδῖθ. 716 Τεδίαπιεπίς ΟΣ (λε Τισείνε αϊγίατολδ. ὌὙτδηδ. ουὔῦ οὗ [Π0 ατοοῖς ἰηΐο 1ιδιΐῃ. 
Οδυ τί άρο, 181]. 

ατοῖθ. Ἡϊδβιονῳ οΥ᾽ ατεθοθ. 12 νοϊβα Νενηυ Ὑοικ, 187]--75. 
Οτοιῖαθ. «ἀπποιαίίοησδ ἴθ Ῥείιι Τοδίαπιεπίμτι. 8. ἴοι. Ηδ]., 1775. 
ατὔπεθοσρ. δἰ χεγοίίαίἷο ἀε Ζὐτο Βαγιοἠὲ Δροογυρλο. (ΟἿ. Εϊςβῃοση Β Αἰΐσεηι. Βἰδ. ἃ, Τλεοὶ. ζάϊ., 

νἱ . 99-102.) Οδειίηρ., 1797. 
Οπιθοσϊοῖ. ας Βιιοὴὶ Τοὺϊας ὥἀδοτδβείςί κι. εγκίατί. Μᾶμπϊῖον, 1877. 
Ουϊδοιϊοῖ,. 2.ας5 Βιοεὴ ἀἐν Ἡεϊελοι! ὥρονθείσί ιι. οὐζχίαγί. Μ΄ ἀπηβῖοσ, 1874. 
ΟΘυζδηη. 2.216 Αροζτυρλεη ἀ. Αἰξ. ΤΎ δὶ. ὡδοτνβείσὶ ε. ἐγ ἄμίετί. ΑἸτουδ, 1841. 
Ουϊδοῃπια. “19 Αροςδῖγραθ ἀθ8 ΕΖγα τ. ἔμγο βρᾶϊτογθη Βοαγροϊταηζϑι ᾿" (Ζεἰεολγὲ 7 το. Τλεοὶ., 

1860, ΡΡ. 1-81). 
Ἡδδλδο. ᾿σαίοπιον: ἐγειολαὶ πεῖ ὡδετϑοῖχὶ πιϊδ Απηιεγξιπσοη μ. ζπιίογδυολπαησεη. ὅσηδ, 1785. 
Ηδμη. Δανιὴλ κατα τους εβδομηκοντα. ΕΚ (οαϊσε Οἠϊδίαπο Ῥοβὲ ϑεσαατίιπι οαϊα τί, δοσυπάμπι υογδί ΟΠ Ίη 

ϑυγίαςο-ἠεπαρίαγεπι τεσοφπουϊί, εἴς. Τ΄ρδ., 1845. 
ἩἨδηθῦοτρ. Μὲς εἰ σίδεει Αἰϊετιλῶπιοεν ον Βιδεῖ. 2196 Αὐῇ. Μᾷᾶποδοῃ, 1869. 
Ἡδτῆδοκ, 8.66 “ Ραίσιμ.᾽ 
Ἡδιϊδθη. ζΖ)ϊε ἐπσα Κετδίπάμπο ἀεα Αἰϊ. Τεϑ8,. πεῖς ἄδτι Νδιεπι αἰ τεῖπ Βιδίίδολεπι ϑιαπαάριπκίο δηί- 

ιοϊεκοίί. Ἡδυλθυτρ, 1881. ᾿ 
Η48.. Α ΜΠ βίον ὁ ἰλε Οἠγίϑιϊαπ Ολειγοῆ. Νεν Ὑοσκ, 1856. 
δαρ. ἔδβαψε οη (ἦε ϑαετεά Ζαησιαφε, γι ησδ, απα Ἐεἰ᾽ σίοη ΟΥ̓ ἰδὲ Ῥαγεὶδ. 2ἃ οἃ. Βορίοῃ, 1878. 
Ηδυδγαῖῃ. Οὐεβολίολίε ἀν Αἰ οείαπιεηίίολοπ 1ιἰοταίιγ. Ἠοἰά610., 1874. 
Ηδυβγϑῃ. δδυϊεβίαπιεπί ἦε Ζοἰϊσεβελίολίε. 8 Βά6. Ἡδἱάο61)0., 1878--75. 
Ηδνογηίεκ. “ηαπαδιιοὶ ἀεν Η ἰσιοτιβοὶ- τ τἰδοελεη Εἰπίοίίμησ ἐπ α6 Αἰίε Τεείαπιεπί. Ἐχϊδηροι, 1889. 
ΗἩβνογηΐοκΚ, 2.6 Ζεῦτο Βαγνιοὴτ Αροσγυρὴο (οπιπιοπίαξο Ογσα. ἙἘορίοπι., 1848. 
Ποϊάἀοπμοῖπι. “ Βοίτγᾶρθ ζυπὶ Ὀδάβοτη Ῥογϑιδπα πἶθ8 ἀ6Υ Αβοθηβῖο Μοβὶβ (Ῥ)εγίεἰ)αλνδδολγζὲ 7 

Τειβδεῖ- πα Ἐποίιδοἢ- Τὐεοίοσ. Εοτγδολιπο ὦ. Ατιὶεξ, ἵν., ν. 16 8). 
Ἡεΐηζο. 206 Ζιεγο υοπι ἤοσοδβ ἐπ ἀδν (στ εοἠϊδολεη Ῥλιϊοδορλϊε. ΟἸἀ ΘΗ θυΣν, 1872. 
Ἡδηρδίδηθοτῷ. Δεϊίγᾶσε ξιν ΕἰἸἰπίοίμιησ ἱπ8 Αἰίε Τεείαπιεηί. 8 Βὰθ. Ἐουϊη, 188]--39. 
ὠμὰ τὴν οἷ “ ἘΠῚ οἴπτη81 ἃῦον ἀΐθ Αροογγρθθη ᾽" (ναησείἑεεδε ΚΊγολεη- Ζεοίζαησ. Νίοβ. 29, 80, 

81, Αρυ., 1854). 
Ηοσῦοι. Μμοτίδολ- ὐτιἰδοῖο Εἰηπίείίμπς ἱπ αἷο Ηειϊφοη Θολγίβεη ἐς Αἴ. Τεεὶ. Ναοῖλ (466 Ῥεγζαβδου8 

Τοῦ νετυοϊ δἀπαϊσε α. λεναιεσεσεδεη υοη Ῥεἶϊθ. 4 Βᾶ6, Ἐτοϊρογρ, 1840-44. 
Ἠοτγινὶς. Ζ7Ταδοίίεπ σῶν Εἰπίοϊίαπσ ἴα ἀἰα Καποπίϑολεπ ι. Αροί. Βῶολεν ἀ. Α. Τ. 819 Αυῇ. Βει]η, 

1869. 
Ἡετσίο]αὰ. Οὐεεολίολίε ἀε6 Ῥοίξεον ὕίεναεὶ. 8. Βᾶς. 1847-δ7. 
Ηδτζος. ἢ εαϊ- Επεγκιορᾶαϊς ὦ, Ῥτοίεδιαπίδοια 1 λοοίοσία πα Κιίγολε. 35 Βάο. αοίδα, 1854-68. 916 

Ααῇ. Ὀερτα 1,οἱρς., 1877. 
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Ἡονουτοίοῃ. “Ῥγονδ οἶποῦ Ὀϑροσεθύζα:ρ τι. Ετδαίεσιηρ ἀθ6 Βυοδ ἀ. ὙΥ εἰΞμοὶς " (Ὑ ΖΕ τμοτ δ 
Μοπι., ν. 3--]}}. 2). 

Ἡδεγβ6 οἵ Τίβεβοπάοτέ. δι δίία ϑαστα 1ιαἰΐπα Ῥεῖ. Τεδῖ. Ηϊογοπυπιο ἐπίενρυείε ἐς απιϊφωϊδείπια αμεϊοτταἱα 
ἵπ δίϊολοθ ἀεδογὶρία. Τὰρβ,, 1878. 

Ἠϊροηίο]α. Ασῖ. οα (6 ῬΒαΙῦοΣ οὗ ϑοϊοιθου (Ζείδολγὶ Κ ἩΡ ἱδεοηδολαί. ΤΑοοΙ. 1868, ΡΡ. 184--168). 
ἩΣρΡεμ614, “ τ Ῥβδὶθῃ ϑδοιηοΒ ἰπ8 Π.ουῖδοι προυοθιβεῖζι ἃ. δυΐθ Νοῦθ πἀηΐοσβυομς (ἐδέά,, 1871, 

,. 388-48). : 
ΗΠροίοά, Τὲς Τα ϊδολε Αροκαϊψριζ. ὅοπα, 1857. . , 
ἩΣΠροαεΙ 4. 26 Ῥγορλείοπ ἔδγα ιι. δαπὶοὶ πὰ ἰλντά πειοϑίοη Βεατδεϊπσοη. ἘΜΔ]]6, 1868. 
ἩΠρϑηΐο]ὰ, 206γ Κκαποπ υι. αἷς Και ἀ. Νειδη Τεβίαπιεπίδ. Ἐ.4116, 1868. . 
ἩΙρϑηΐο] 4. Μεδείας ιάσογωμηι, Ζυϊδτὶβ δογιπὶ ραμίο απίς εἰ ραυΐο »οεί ΟἾτιεξίωπι παίμπη οοπδοτὶρί 8 

ἐἰιιδίγαίι8. [Δ08. 1869. 
ΗΠ]. ἜΤΕΚΕΝ 1Ἰπῖο Πρ] 6} οὗ ομδρβ. 1.-χχχ. οἵ Ἐοϊοβίαβεςιβ (Δ ]οπέλίῳ εἰσ. δασαξῖπε. ΜοΪΒ. 

Ϊχ.-χὶ, Βοκίοῃ). 
Ηἰπιρθὶ. “Ῥοϊ] ἴβοα ἃ. Ἐο]ρίὅ8ο Ζιδιάπὰθ ἀ68 1 ἀοηί ματα ἴῃ ἄθπη Ἰοίσίθη Φδησμυπάοσίθη γον ΟἸἘτῖδ- 

ἴι8᾽ (Τλεοίοφ. (ματγίαίβοἠτί, 1858, ΡΡ. 63--85). 
Ηἰϊχῖρ. 20ὲ6 εαίνπεη πιοδεγδβοίξί τι. αμϑσοίεσί. 1,οἰρκ., 1869. 
Ηϊυχὶ,. Ττοδῖθ οὗ βενθγαὶ οὔ ἴῃ ρος. Βοοίβ (Ζεμολεῦὶ .} ἩΡ ἰδβοηδολαῇῆιϊ. ΤΑοοὶ., 1860, Ρ». 240-278). 
Ηἰιζὶρ. 2ῶα6 Βιιοῖ δαπὶεί ἐγ ἰᾶτί. ΙΪ,οἷρ., 1850. 
Ἡϊυζῖς. Οἰεβολίολίε (66 Ἰοίκε5 Τετγαεί. 1: 2.. 1869. 
Ἠοδῆηδπη, Α. ὅς. δα8 δΒιμὴ Πεποοὶ ἐπ Ῥοιϊδιἄπα σον ζ)εδετγεείξωπς πιὶξ Χχογιϊαπάδπι Οπιπεοπξαγ, εἴς. 

7608, 1833--38, 
Ηοδηιδπη, 7. Ε. Αἀπιϊοοελια 1 }7}. Ερίρλαπεε, Κὔπὶσ υοη ϑ'υτίεπ. Ἱ,εῖρ2., 1873. 
Ηοξαπη. “ ἴ]εδογ ἀΐο Επιδίοδαηρ ἀθ85 Βυο68 δποοὶ ᾽" (Ζεἰϊεολγυ ἀν Πειάδοῖεπ Μοτγφεπίὰπα. Οε- 

βεἰἰδολαῇ, 1852, Ρρ. 87-9). 
Ἠοϊπιθ5. «ἀππμαΐί Ασοοιπὶ Ὁ (δε Ο᾽οἰϊαϊΐοπ οὗ ἐλὲ Μ8.5. οΥ λα δερέμασίπι Ῥεγείοη. Ογχίοτα, 1789--1 808. 
Ποπιεγὶ Ορεγα Οπιπία. 1.1ρ9., 1824. : 
Ἡοιυθίνψαμς. δγοίοσοπιοπα ἐπ ϑογίρίιγαμι. Ῥατῖβ., 1758, 
Ηονατά. «Αροογψρῆα οὔ δε Βοοῖς οΥ δαπίεἰ. Ἰιοπά., 1829. 
δαμη, ΑΕἰπιίοίϊαισ ἐπ ἄτα φδιισῆοη ἔβιδολον ἀ(68 Αἰϊ. Βιπάεβ. 916 Ααῇ. 1802. 
6 πο κ. ἔυεδεν ἄας Βιιοὴ αν ζιδιἄοη ὦ. ἀας Νιοαΐ- Βιιοῖ. ΤιῖρζΖ., 1855. 
Ψοῦ]. “ὕδοδες οἰπΐρζο ψϑβο ΠΟΙ 6 Βοσίθμαπρζοη ἀθα ῬἢΠ]οπίδεθη ϑγβίθιῃβ " (οπαϊδεολτ ΓΚ Οτεε- 

ολίολία ει. ΗΓ ϑδεηδολαῇ ἀν, ζμαεπίλιπι, 1868, ΡΡ. 19-8}). 
Φοῦ]. δοίΐχεη ξια Βιιοὴ ἰδαπίεἰ. Ἔγτοβίδυ, 1878. 
Φοβθορῆυ8, Το ἤοτκβ οὐἕ. Τνγαπβίαῖθαὰ Ὁγ Υ111|8πὶ Υ ἰϑίοη. Βαϊτίπιοτο, 1839. (ΕῸΤ [86 ὃ6δὲ ᾿οχἕβ 

οὗ 1Π6 οΥἸζπαὶ, 806 ἈθοΥΘ, Ρ. 638.) 
Φοδῖ, Οἰεδολϊολίε ἀεν πταίει δοὶΐ ἀεη Ζοϊίοη ἀἐγἦ Μᾶακκαδᾶεν δἰ αἰ ἀπβόῦο Ταφε. 9 Βᾶὰθ. Βεσϊΐη, 

1820-28. 
ψφοδβί. ΟὐἸεεολϊελία ἀε5 υπαεπίλιπιδ υι. δεῖπαν ϑϑοίοση. 8 Βᾶάθ. ἴ,οΐρζΖ., 1857-68. 
«7ουγπαὶ ὁ} Θαςτεα {1ἰόγαίαγε απα βὲέδίϊσαί Πἰδοογτά. Ατῖϑ. οα Τοῦίϊ, 1857, ὑΡ. 59-7}; 1858, ΡΡ. 878- 

982; οὐ υα] ἢ, 1856, ΡΡ' 842-368; 186], ρΡ. 421--440. 
Ψυαπίαϑ. 8566 “ΤΎΘΠΙΒ]]1ι8." 
Καὶο. διδίϊβεδε δεελαίοίοφία α66 Αἰΐοη Τεείαηιεπίδ. Αοἴδα, 1870. 
ἹΚαγ βίδαι. 226 (ὐαποηϊεἷβ8 Θογίρίυτὶς ,1δεἰι8. 1520. 
Καυϊθη. Οεβολίολια (ἐν Ῥμίσαία. Μαΐη2, 1868. 
Κοοῦ. 29.ὲ Αροκτυρλοηγαηε, εἴα. ΤΑΙΡΕῚ: 1855. 
Κοοσϊ. διίς Αροῖτν λεη ἀ. Αἰϊ. Τοει. Ἐτοῖθ σοκτόπίο Ῥγθί βου τ, Τωοἷρς., 1852. 
Κοϑι]. 2α8 Ἡγοτί (ὐοίίε8 ὦ. αἷς Αροΐ. ἀο5 Αἰϊ. Τοεὶ. 1Τ,οὶρΖ., 1858. 
Κοξοτβίθίη, δ ϊϊο᾽ 8 ζῆν υοη ἄδη σδιιίϊολεη ΔΙ οἰσοδεη. 1,εἷρα., 1846. 
οὶ]. Ζελγδιιοὶ ἀεν ΕΗ! δἰοτὶβολ- Κυμδολεη Εἰπίειίμης ἐπ αἰ Καποη. α. Αροΐ. Θελτγίδεπ ἀ. 4. 7, 8:16 

Απῇ. Ἐτδμηκίαυτί, 1878. 
οὶ]. Μαπανιιολ ον βιδιίδολεη Ανολδοϊοσί. Ἐταπκίατι, 1875. 
Κεῖ]. Οὐὀπιιπεπίαν ἰδοῦ αἷς Βιίδολον ἄον Μακκαδᾶεν. 1,εἷρκ., 1875. 
ΚΕ δὰ Ὠοιϊύσβοῃ. δέῤδὲϊοαί ὕοπι. οα (λε Οἰά Τεδι. ἼμῸ Βοοκ οὗ ΟἸσομίοϊθθ διὰ Οὐβοσβ, Ὁγ Κεῖ, 

Τύυδηβ. ἔγοπι [ἢ ἀοτδη. Εἀϊπθυτγρῆ, 1872. 
οί. Οὐ εβολϊολίο .7εδιι νου Ναζατα. 8 Βάο. Ζύτίιον, 1867--72. 
Κ6}16. μὲς ϑαϊοπιοηϊδοδεπ ϑολγί θη, Ἐτοϊθαγρ, 1815. 
ΚΊΏΘΙ1, Δ μιονίίαα ιμγίιδομα [ιὐτὶ Μίασοαδαογιηι απ Αἰ ααεεγία. Μίομηδ, 1749. 
Κιἰγοἠεη- εχίοοη, γοὰ Ὑ οῖζον πα. δ εἸῖ6. Ἐγοϊδυτ. 12 Βάθ. 1847--56. 
Κιτίο, 4 ογοῦγαοα 9 διδιϊσαί Ζ, ἱογαίωγε. ϑᾷ 6ἃ., 8 νο]Β. Τωοπά., 1869--70. 
ἘΛΘΟΈΟΕ δαίοπιοπέβοδα [λεπκιυϊ  αἰσζεὶίει (ΑἸμδΩρ, ϑας διιοὶ ἀν Υ͂ εἰφλεὶς ὥδεγθαῖξὲ ιι. εὐϊδιιογ), Ἐῖσα, 

1785. 
ΚΙοβίοσιηδηη. ζϑηἰεγδιολμησοη Ζὰν Αἰμϊοαιαπιαπι ἰοδεη ΤΆΘοὶ. Οοὔδα, 1868. 
Ἐπουσκοτ. ζδα8 δΒιιὴ Βαγιεοῖ. ΟἸεδολίολίε υι. στε, ζϑοδεγθοίσιιηᾳ ιι. Εν ίᾶγισισ αἰ Ορνα ἀε5 τοῖο- 

αετλεγοβε οί Ηεὐτγἄϊδολδη ὕϑτιοσίεα. ΜῺ εἴποπι Απλαπο ὥδεν ἄδὴ μϑειάφρίφ. Βατγωοῖ, 1,εἶρκ., 
1879. : 

Ἐηουςίοσ. Ασῦ. “ αϊϑηάον ᾿᾿ ἐπ β΄ θη κΚοὶ᾿Β Διό. 1.25. 
Βύπι οΣς Ὧδ8 ρδι ἀδγ δΥοτίθ Βδσγιοιβ, δῸ8 ἀθπὶ ΖΕ ίορ. θετβοῖσξι " (ΤΆδεοϊοσ. διμά. ὦ. Κεὶιϊ. 

, Ἶ1.). 
Ἰζδϑι] η. “ ὄθοι ἀΐρ Εἰπίδίθῃμαπρ ἀ68 Βαοῖδ Ηθηοοἢ ᾿; {πὲ . «]Ζαλτδ., 1856, ρ». 340-379, 870-386). 
Κοδυῖ,. ἴισαα ὥδεν ἀϊ6 Ἀοναὶ ει. ἀἰε Αὐγαεδιιπσαξεῖξ ἀε6 Βιυοὴλεα Τ οὐΐας (ἀρρθαγθα ϑδγιΐοσ ἐπ ἴο δα - 

δοΐε Ζεἰἰδελγὶ δ, χ.). Βγτοβδα, 1872. 
Κυδιιββοία. Ζισεὶ Ῥριδιείη δεν αἷς Αροζ. Ἐτι, 185]. 
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Ἐτᾶροι. “16 ΟΒσοποϊορίο ἰπὶ Βποδο ἄος δα ὅση " (Ζειϊιφολγ δ ἀεν Ζειμφολδη Δοτρεηπί πα. Οεεεἰϊεολ., 
χὶϊ,, ῬΡ. 379-299). 

᾿' Υ. Οναβολίνολο ϑρναολίεῖτε ν δελμίεη. 1, εἷρὲ., 1875. 
Κύδθ6]. “Ὁ 16 ΕΗ δοῆ θη τα μἀδηβοβδαυηρσοη ἃἀογ ἯὟ εἰβιιεὶς βδοπ θ᾿ β᾽ (ΤΆεοϊοσ. διμά. ε. Κτίξ, 1865, 

. 490-722). 
Καμδας, Οταπηηαῦ οΓ [λα Οτεοῖ ἤαησυασε (ἘΔπαΓαβΒ ἰγϑηβ). Νον ὙοΥΚ, 1868, 
Καεποη. 71λε Κεἰϊφιοη ῳφ ]δγαοί. Ἴγδῃβ. ἔτοπι ἴῃς Πυϊς ἢ, 8. γο]8, Τωομὰ., 1874. 
Ἑαΐποοὶ. Οδβεγυαΐιοπεα αα Νοτυπι Τοεὶ. ἐς 7τῖ Αρος. Κ.' Τ' ΙΤάγρϑ., 1794. 
Ἰλρατάθ. ζΖιίδγὶ Ῥεῖ. Τεϑι. Αρος. ϑυτίασε. ΤΡ 186]. 
Τρ. ΒΒίδίε. Ἡγονζ. Α Οοηιπιεπίατῳ οὐ (λε Ποίψ Θονρίαγεα. (Ατὴ, 98.) Νον Ὑοσκ, 186δ--80. 
Τιδυροη. 20ὲ6 Ζευϊεγοσαποηϊδεῆεη διίοζε ἀε5 Βιιολεα Εϑίλεγ. Ἐταοϊραγρ, 1862. 
Τϑῆροη. ὥ2ας «ιεάαεηίλυηι ἴῃ. Ῥαίϑιίηα κὰν Ζεῖι Οὐτγίδιϊ. ἘΥΘΙΌΌγΩ, 1866. 
Τληροη. 2.ὲ Δροοσαϊψρεὶ Βαγμοὴ ἀπηο ευρετγιοτὶ ΤῚΣ οάλια (Ὁπιπιοπίαίϊο. Ἑτϊθυτρὶ, 1867. 
1 αορσο. “ Π]16 ἌυΣ τες έβοθοθη Τοχῖθ ἀε68Β Βαομοα Εδῦθμον᾽ (7Ἴλοοίοσ. Οματίαίδολγ, 1860, 

. 944-272}. 
τλκειγαδ. “8ηγ]8 Ὠδῖθ ἀὰ ἰτοϊδίδιη)θ Γἶντο ἀθ8 Οτδς]οδ δ 0.11} π8᾽ (ευυα Ανολδοίοσίφμο, Νουνο 119 

τίθ, 1869, ἴοῃ). ΧΧ., ΡΡ. 26]--270. 
Τδῦτοποθ. 71λὲ βοοῖ ὁ Εποοῖ . ... ποῖῦ ἢγεὶ ἱγαπείαίεα ἥοπι απ Εἰλϊορὶς ΜΙ 5. τη ἰλε Βοαϊείαπ ζιϊδ. 

Οχίογα, 182] διὰ 1838. 
Τϑατοποο. ζΖίδτὶ Ἐποοὺ Ῥετδὶο ΖΕ ιλίορίοα. Οχοῦ., 1888. 
Τλῦτοηοο. γίπιὶ ἔσγα Ζ οτὶ Τοτεῖο “ΕἸλιορίςα, πυπς ρυΐπιο ἐπ πιεα ῶπι ῥτοίαία δὲ 1 ιαἰΐπα Αποίτοεφαε 

τοιαϊία. Οχοη,, 1890). 
1. Ηἰσ. “Ὅυ 179 Γἶντὸ ἀ Ἐβάγαδ᾽᾽ (ΕἸ ος Βἰδιίφιιεα, ἱ. 139--350). 
1,ορβίιιβ. δηϊσεδιιοὴ ἀον αἰίεη “Ἐσψρίεν. Βετὶϊπ, 1858. 
1, Θἰτομηθ. πξε ες τῆξις Ῥομτ δαγυΐγ ἃ ἰἱ Η ἰδίοῖτε ας ἰδ Εσυρία ρεπάαπκὶ ἰα δοπεὶμαίίοι δε ΟὙεοδ εἰ ἀεε Κο- 

πιαῖῃδ. Ῥαχγῖία, 1828. 
Τογτοσ. Ατῦ. “ οι υ  ρ ] ἢ γτίο,᾽" ἰη Ηδγζορ᾽Β Πεαϊ- Επογᾷ. 
Τλμτοοι. ἤοτα Πεὐταίοα. 4 νοϊβ' Οχίοτγά, 1859. 
Τλπᾶάθ. ϑεηίεη!α “65 διταοείάς τας. Οϑάδηϊ, 1795. 
1146. Οἰαμδεπδ- ὑπαὶ δι οπίοῦτγο «68 ἀνε ϑοΐπος ϑιταοῖ. Ἰωοῖρξ., 1795. 
Τροία, ΗΒ. ΑΔ. 22ὲ ΟἸἰεπιοπιϊς ἔοπι. Ε}. ααἱ (Ποτἰπιλ. 1 δοιίδίο. Τὰγα., 1855. 
1 ρεῖυ5, . Α. “ ΑἸ]Ἱοχαδμάτγίη. πο σίοπβ- ῬΕΠ]ΟΒορ 6 (διδθη καὶ διδ. 1,6:., 1., 8599). 
ἸήροϊυΒ, ἢ. Α. “νον ἀ45 Βυοὴ Φυά᾽" (Ζ εἰ πολνὶῆ Χ, το. ΤΑοοί,, 1859, Ρρ. 39--121). 
Τροία, Κ. Ε. Η. Α. “ ὕοδον ἀδ8 Βυοὰ δυάδι " (Ζεο ελτὶ Κ ο. ΤΑοοὶ., 1862, ρΡ. 108-105). 
1Δνγ. Ἡϊαἰογίατυτι αὖ ἴγγδε Οοπαϊία ζἱδτὶ φμὶ συρεγειπὶ ΧΧΧΡ. ὃ τοπιί, Ῥασίβ., 1747. 
Τοοτηδῃ. (ὐεδολίοαεπεα ἀον ]ϑγαξίἰίοα. Αταβῖθνγα., 1867. 
Ιλιτογῦροῖς. δὲς Νυίορί. [ιελγδουν ει. Μαϊης, 1852. 
1 ὕςκε. Μεγδιοὴ δἴπεν κοἰἰδιἃπαϊσεη Εἰἰπίοίμπα ἐπ ἀἱα Οὐεπδατμης ὕζολαππὶβδ. 216 Αὐῇ. 2 Βάθ. Βοῃη, 

1852. 
Μαὶ. ϑρὲοϊοσίμπι Ποπιαπαπι Ῥαϊίσαπαπι. 10 Το. Ἐοτηδο, 1889 --44. 
Μδηρογ. ῥλιϊοπὶβ Ορογα γεροετγίτὶ ροίιοτιπὶ οπιπῖα. 3 υοἷὶβι Τοπὰ,, 1742. 

͵᾿ Μαυῦηὶ, Ζ}εδτὶ αἱ Τοῦδία, 4; οσιμάμια ἐ αἱ δείεν, εἴς. Ὕϑμῃος., 1844. 
Μομαο ββδοῦη. ϑεπαξίοοπδιίία Ποπιαποτιπι, φια διπὲ ἵπ 08. Απίϊο. 1108. 1875. 
Μουριιοῦ. δε Οἰαωμδεηδ- ὑπαὶ διιεπίολτγα ἀθ8 Βιιελες ὕεβὼὺς δίιταεῆῖ. ΚύαΙκθϑετε, 1874. 
Μονΐίκο]. ““Ὅεδον ἀθη Αὐτὸν υὑπὰ αἷς Ζοῖς ἀδγ Αὐξαββαπρ ἀ68. Ὑ᾽οτίθη Βυοθοβ Ἐδγα "(ἴῃ Ῥεγηιέθολίθ 

Αππιογζιπήθη, Ὁ. 77 66). 1,εἰρξ., 1772. 
Μεγοῦ. γί ϑοὴα ΒΑ Οὐοπι. ὥἄδεν ἀ. Νειο Τεε. 2ῖ6 Αὐϑ. 16 Βάθ. Οδιηρ., 1865. 
Μοῖχ. Αχσγολίυ ἣὲὰς Ἡ͵ιββεπδελα ἢ τοί περ ρα ἀ. Αἰε. Τεεὶ. Η41]16, 1867--69. 
Μοίζχευ. (ὐἰεδοἠϊελίε ον ἀευϊδοήεη ΜΒιὑεἰ ὠδετγδείσχαπο ἐπ ἀοτν Θολιοείχογ  δολ-  ἰεγογπιίσίεη, Κίγολο. 88ο], 

ΜΊομΆ6118., Ογίεηίαϊ. μ. Εχερεῖ. Βιδίϊοιλος. Ἐγτϑηκί,, 177]--79. 
ΜΙ. Ζ7λε δὶ ψ' ἰλε ὕεια. ϑὰ οὐ,, 8 νοΐϑΒ. Ιωομά,, 1868. 
Μονεῖβ. Ατγῖ. οὐ ΨΔυάϊ (Ζεἰιβεήνι ἢ Κ δ λῖο8. ει. ζαἰλοίδοὴε Τλεοὶ., 1885, Ρ. 85 7.). 
Μονεοῖβ. ζΖωοεί φυΐάανα (απ. Κεῖ. Τ εεὶ. ἐἱυϑίγμι. ΜταιδΙανῖθο, 1842. 
Μουϊίη!ό. Λοίΐοα δὲν ἰεβ ἤάυτεα Αροο. 4ὲ ᾿᾽Αποϊεη Τεείατπεπὶ ἐπ τέροπδο ἃ ἴα σμοείίοπ, Ε᾽αὐ-ἰ1 ἴδε δυ»- 
Ὡμ 2 Ὅομονα, 1828. 

Μύϊἶον. γζχίᾶσωπο ἀε6 Οεδείοβ Μαπαδεε. δ Ι] ν οἀ6], 1788. 
Μύ]εσ. δ έίος Βιοὴὺ νοπ εν Ἡεϊδοεδόρπιπς. ΒΒετὶη, 1841. 
Μάηον, ΑἸοΐβ. ““Ῥμαχγίβδου ἃ. ϑεδάμποδοτ᾽" (δ ζεπσεὀετι οὐίο ἀεἦ Ἰίοεπεν Αοασεπιΐε. 1860, Ρ θὅ--164). 
Μύμοσ, Οϑυῦ]. γασηπιεηία Η διογίσογιπι σγάσοταπι, οῖς. δ ἴομι. Ῥϑγβ, 1841-72. (Ραστὶ 1Π. οὗ ἴομι. ν. 

οἀ. Ὀγ Υ͂. [Δῃρ]οἶβ.) 
Μύπειου. Ἡἰδιονα Τοὐΐα. Ἐαδβί!οθ, 1568. 
Μύμπρίοσ. Οριβ Οταπιπιαίίσιπι 6 ναγὶϊ6 Εἰϊαπὶδ ζἰδτὶδ οοποϊππαίμηι. Δ851]., 1542. 
Μυττῶγ. ποιοῖ ἰοειϊίμίμθ. Ἰ,οπὰ., 1886. 
Ναςμιμα!. δαβ δΒιεῖ ἀον Ἡζεϊδἠειί. 116, 1799. 
Νάρμοιθθαο ἢ. Αὐτὸ. “ Βυςὶ ἀον Υ οἰβιιοὶϊ,᾽" πῃ ἩουζορΒ Ζεαϊ- πον. 
Νραπέάδσ. Ἅἰροπι. (Ἰοβολίολίε ἃ. Ολνίει ἰοῆεη εἰ σίοα αι. Κιγεῖε. 4196 Αυϑ. 9 Βᾶο6. ΟΘοίδα, 1868. 
Νριοϊοσ. 26 Βίελεν ἔδτα᾽ 8, Νελ. αἱ Ἐξβιλευ. Μᾶπειον, 1877. 
ΝΙοΚοβ. 226 Μιῖῦτο Χπαίλα. Μέταιβιαν., 1854. ᾿ 
Νίοκοβ. 2ὲ ΚΥὶὶ Τ᾽. (οαίςωπι ατιαοογμν δ᾽ απι 8. Μορδοϊοσὶὶ, 1858. 
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Νίςο]45. 22ε5 ἰοοίγίποβ Ἐοϊσίουδεα 25 “υΐ ρεπάαπε ἰεε ἄξεις δίἰδοῖοες απίεγίευτε ἃ ἴΕτε Ολτέϊεπνα. 
Ὠουχίδιηο οἂ., Ῥασγὶβ, 1867. 

ΝΙιΖβοῦ. Οὐὐπιπιοπίαίο Οτιίσα ας Τὶ. Χ 1. αϊγίατολατατι. Ὑ͵᾿ιιοηὉ., 1810. .- 
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Ταῆποσ, ὕζεδεν ἀας ἸΚαϊλοϊδεῖς Ττααϊίίοπα- ὑπαὶ ἀκα ετοίεείαπίΐδελε Θολτί ρτίπεὶρ. 1ίποθσε, 1862. 
ἜΒΟΌΊΩΣ, " ΠΣ ἀν Κδηΐχο ογκιᾶτι᾽" (Κιιγερογαδείοα ἐτοσεί. ἩἨαπαδιιοὶ τιτὶ Α. Τεεῖ. 216 Αὐῇ 

ἱρΖ., 1878). 
ΤΑροίοσίδελε Ζἰἰοταιυτχεϊξιησ. Ἱ,εῖρκ., 1876--79. 
ΤΗΐοσαοῖ. 226 επίαιοιολὶ Ῥεγβίοπα Αἰοχαπατίπα Ζιιδτὶ ἰγοβ. Ἐτϊδηροη, 1841. 
ΤῊ; ΤΉ ΤΕΡΣΕΣ πλλβθη με μοὰ ὙΡΓΑΓΕΡ, μ ἐὴε ἀμήν το τος Πθ "εν, ἴλας ΕΠ Ν 

ἴοῖθ. 206 Αδϑευτίοίοσίε ε. ἰἧγε Ἐτροδηΐεδε ἴδ πυϑγρίεἰ οἶδ) ἰσιοπϑσοδολϊολία. 'ΡΣ., 1878. 
Τίοϊο. 22ὲ Οοὐδβαϊοπεὶ υαπ Ζαταίλιιδίνα. ἰνθεα, ἰὅδδ. ὐχν ἘΠῚ 
ΤΊγηθ8. Οπιπιοηίατῖια ἐπ ϑσογαπι ϑοτίρίυταηι. 32. Τοπὶ, 177]. 
Τιβοποπάοσύ. 4 ἀγρμ8 Αροοτυρλα Ἀζοδὶα, Εβάτα, Ῥαυϊῖ, οἷο. 1ρ8., 1866. 
Τἰβομομαοτέ. Κέείι 1] ἐδίαπιοπένιπι σταςσθ. διὰ οὰ., 1875 (186 οαϊτίοι οὗ 1880 οοῃίδίῃ, 88 8ῃ δρρθῃ- 

ἀἶχ, τὴ τοδαΐηρβ οἱ 11. ἀπά Χ. ὈγῚ Νο8ι16). 
Τιδοπομάοτέ. 8.66 Ὁπᾶον “ Ηδγβο. 
ΖΤταπδαοίἰοη8 ὑπ Θϑοοίείψ ο Βιδίϊςαἱ Ατελαοίοσῳ. Ἰωοπὰ,, ἔτοτ 1872. 
Ὑτοιθ]ΐηθ. Με. Τεδὶ. Βιῤίϊα ϑασγα ἔχκιϊ. υετῖ. Ττεπιοί 8 εἰ Εγαπο. ζωπίωυς (Ἰδὺ οἃ,, 1575-79. Ἐδ- 

Υἱϑοα Ὀγ Δυπίυδ δὰ [ἢ6 Αρος. δ ἀδὰ, 1590). Ηδῃου., 1618. 
Ττοποῖ. ϑγποπγπι οΓ (δε Νέειο Τεβίαπιεπί. Νον Ὑοτὶς : 18ὺ βοσίββ, 1854 ; 34 βογίεβ, 1864. 
Ττοῖτοὶ. 206 Ῥλιίοπΐ8 Χμακὶ ϑεγηιοπα. τοδὶδι, 1872. 
Ὑτουθη618. “ Ὠΐο ΚἸεῖηθ αϑηθαδὶθ" (1 εταίωγὀίαϊ ἀο6 Οτίοηία, 1846, Νοα. 1-6 ; οὗ. Νο. 15, 1851). 
Ἰτοπιηπκλίαδ. ΟὉποοταάαηίία αταοα Ῥετγδίοηΐς υυΐσο ἀϊεία ΣΧ Χ. 1πἰετρτγοίωπι. Ὁ ἴοτηὶ. Αἰηδιο]οά,, 

1718. 
ἴδιος. δὲ ὄτασα ΠΟ ΧᾺΧ. 7ηπἰεγρτγείωπι Ῥεγδίοθα οὐπὶ Ζαδτὶ Επίλετα Οτίσοηΐσα εἰ υείεγε ΟὙσα αἰίετα 6Σ 

Ανυπαείϊαπα Βιδίϊοίλεοα πιπς ῥτίπιιπι ἱπ ἤλιοοτε ργοαάπνοία. Ἰ,οπά., 1655. ([ρ6., 1695.) 



680 1157 ΟΕ ΑΥΤΗΟΒΙΤΊΕΞ. 

Ψαϊπίηρον. “Ζυν Τἱηϊοτβιςπιηρ δον ἄθῃ ΑΌΒΟΒ] 58 ἀ68 ΑἸεοβίδι ἤθη Καηοηδ᾽᾽ (7Ἀλεοίοφ. 
ϑιμά. ει. τὶ. 1857, ». 93 Ε.) 

δ ἀον Ν] 8. ζιϑριμαίίο ΟΥ τα ἀε ἔττα ζιιδτο Α}ρος. νυἷσο 1 ͵. ἀΐοίο. Αταδβιοϊοὰ., 1839. 
γδη πε μς Οὐπεπιδπίαἰϊο φια Ζὀτὶ ϑίσ. Ατσυπιοπίο Ἐπατταίο αἀδουγαίμια Ζοοίγίπα Εόης ἐπροπεϊωγ, οίο. 

τῦπ., 1880. 
ΨοτοΘΊ]οπθ. ὅ66 ὑπᾶον “ (Ὁ22Ζ8.᾽} 
Μονυνονθὶ. 20ὲ Οαγηιίηΐδιι8 διδυν πὲ αρυα ϑαπεῖοβ Ῥαίΐτοβ δἱδοορίαίιο. Ῥατὶδ.,) 1844. 
Ῥείυς Τεδίαπιεηίιπι ατάσαπι Ῥατὶϊβ Ζιδοιϊοπῖδιδ. Α οδοτίο Ποίπιεε ἱπολοαίαπι οοπίἱπμαυίϊ υασοδαα ῬΡαγ- 

δοη8. Οχοῃ., 1798-1827. 
ψοιῖθοσ. Οὐηπβρεείιδ Ϊηἰγοαιοίϊοπὶδ ἐπ Ὑ᾽. Τ΄ὸ Αρος. εἰ Ῥεειαερίσγαρλα. ἸιαὈθοπο, 1827. 
Ψιηοθηζίὶ. ϑοδδίο Οματία (οπο. Ττί επί. Ῥιιπαϊοαία. Ἐοιηθ, 1844. 
ψιτηρμα, 226 ϑυϑπάσοσα Ῥείεγε. ἙἘτϑποῖς., 1696. 
Ψοϊκιίηδηη. 2.6 Ογαοιμς δίδυιϊπῖ8 1) ̓δδανίαίο, Θιερρίεπιοηίαπι Ἐσ ἐοπὶδ α Υϊοαϊ οδΐο οπλίδίία. Ἰάγα. 

1853. 
Ψοϊκιθασ. απαδιιοῦ Ὧεν Εἰπϊεοίίεπς ἴα αἷς Αροζγεγρᾶθη. Τὐδθίηρ., 1860-68. 
γοΙΚπιασ. “ Βοϊἐτῶσχο σὰν ΕγκΙάταηρ ἀο8 Βυομε8 Πθποοῖὶ πδοὴ ἄει ΖΕ Ηΐορ. Τοχε" (Ζζειἐδολτί ἀ. 

7] ευιϑολοη Μογσεπίπα. Οἰεδεἰϊφολ., 1860, ῬΡ. 87-184, Οὗ. Ζαεϊιδολγὶ ἢ Χὼγ το. ΤΑεοί,, 1861, ρρ. 111- 
136, ν., Ρ. 46 Ε., ἀιῃὰ ἃ βοραγϑῖθ ψοσκ ὙΠ ἢ [86 {{|6, δ ίης Νειμεεί. Εηϊάφοκυηρ, οἴο. Ζασίοῃ, 1862). 

ΨΜοϊκιατ. λ΄΄οβε Ῥνυορλείίο α. Εἰ παπιείγαλτί. 1,εἰρζ., 1867. 
Ἄοη αυμρδοῆ. Ζζεἰϊγοεοσλπμπο ἀον Βαψίοπϊεν ὦ. Ακεγτίεν. Ἡοϊὰ61Ὁ., 1852. 
οι Μογοσ. “ὕὍοσδθεν ἀκ8 Βιςὴ Ἠεποοῦ " (7 λεοίοφ. διίμά. υ. Καὶϊ,, 1841, Ρ. 637 46.). 
δ]. Οἰαυὶς Ζδτνοταπι Ῥεῖ. Τοει. Αροοσγγροτωπι Ῥὴλποίοσίοα. Τὰρα., 1858. 
γγοΐεα. Ζων (ἰεβολίολιίο ἀεν συ αϊδολεη Ττααϊίοη. ΝΊοα., 1871. 
Ἰοἶδθο. 72) 6 Ευαηφοίἑεητασα. [μοἷρζ., 1856. 
ὕγο106. ϑρεοὶοίϊς Εἰ ἰπϊοῖϊ. ἐπὶ ἁ. ειμεγοίδαπ. Βώολον ὅ.6 4. Τ΄ Ἑτοϊθυις, 1844. 869 4190 απᾶον “ Ηογθεὶ ᾿ 

δηὰ ““Κίτοποη-Π οχί σοι. 
Ὑεοπάδ. Διοιέοπος Οἰατηϊβ εἰ δρίγίίιδ, οἷς. αοιείηρ,., 1877. 
Ὑγογηβαοτέ, Ο. ΕΒ. 2 ὲ δυπιίδια Πϊδὶ. ϑυτὶα ἐπ ]αὐτι8 λέαοο. Ῥτοίμδίο. Ἰάρα., 1746. 
Ἰγογηϑύοτγέ, 6. Οὐιιπιοηίαζίο ΗΠ ἰδι. τὶ. ἀὸ ας ΠΠιδίοτίοα δ. αοσοαδαογαπι. Μταιὶβ., 1747. 
Ὁεδιογραασά. Ζεπααυνεδία, οΥ (ὴ6 οἰ σίοιις Βοοῖα ΟΥ̓ 1λὲ Ζογοαδίγίαπδ. Οορθημάζοθη, 1853--δ4. 
γοιβίοη. αἱ ηιοαπὶ Ὧἀε διβαπ. Ερὲδὶ. αὐ Ογῖσ. Νειμοπδίο. Βαβὶϊ., 1678. 
Ὅν οιζοσ. 8,566 υὑπέϑγ “ Κιγς δθη-} οχίςου.᾽ 
ὙΥπδίου. 44 Οοἰεοίϊοπ οΥ Ανλεηι οἷ; Πεοοτάδ, εἰς. ἹἸ,οπά., 1 797-28. 
ὙΙοάοσθο. Ατί. οὐ Αἀάἰιΐοπβ ἴο 8}. (Τεοίοσ. Ὡματγίαἰεξελνῦ, 1871, ». 878 8.) 
ὙΊοβοῖοσ. “8 Ψίογιθ Βυςι Εδγα."" (7ῆδοίοφ. ϑιμά. α. αὶϊ., 1870, Ρῃ. 268--304.)᾿ 
ὙΥ 68616γ. Ατί, “ Αδγϑ᾿᾽ ἴῃ Ἡδγζορ 5 ἤδαί- Επουνά. (Αβϑίβῃβ ἀδίθο 1, 2 Μδος. Οἱ. Τλεθοίοφ. διμά. ὦ. 

Κεὶι,, 1875, Ρ. 522 (.) 
ὙΜΊοΒ010Ρ. ΔΒεϊίγᾶψε Ζιν γἱολείρεη ΤΡ ὥταϊΐσυπο ἀεν Ἐυαηρφοίϊεπ. Οοιδα, 1869. 
ὙΥΙοϑοῖοσ. “ 1)16 7 ηγσεῦ διϊκοίππάθηθ Απέηδηπια Μοβθβ ποῖ {Ππβργυρς ἃ. ἴπῃ8]Σ ππίθσεποῖε ἢ 

(.]αλνδίολεν γὰρ ὥειμ. Τλροί., 1868, ρΡ. 622-648). 
Ὑ1Δ. Δ π ον σρσεπ ἄπ ὠῤίϊελιεπ εδταωοὶ υ. αἶα λετδηκπιϊϊολα ϑιείϊαπς ἀ. Αροξ. ἴπ ἀ, Ευαπροϊϊδολοη 

Κίγολεο, εἴς. δ ταιίηροι, 1854. 
ὝἼΚ6. 206 Νιεμίεει. ἐἰλείοτικ. Ἰτοδβά. α. 1,εἴρ2., 1848. 
ὙΊΠ8οη. 71λὲ Βοοζδ 97 ἰδὲ Α ρλα, ιὐὰ τ σαὶ απᾶ Η ειοντίοαὶ Οδεοτυαίίοηα. Ἑαὶηῦ., 180]. 
ΔΝίμοσ. 7}6 ιμνίμδριιο διγασίάα “ίαίιε. Ἑτὶ;., 1832. 
υίμοσ. δι δέϊδολοβ ιραϊισδγίετδμοεὴῆ. 2 Βᾶά6. ΪΤ,οἰρΖ., 1847--48. 
Ὑίμοσ. Α Οτδπιηδὺ οὗ τπ6 Ιάΐοια οὗ [86 Νὲνν “ΓΙ δβιδιηοπῖ. 7} οϑὰ. Ἡονϊβοὰ δηὰ δυϊμοσχίζοα ἰσδηδ. 

Ὀγ ΤΠαγοσ. ΑΒᾺΟνΘΣ, 1872. 
Ὑίητοτ. 2.6 Ῥλιϊοδορλϊα Ἀϊοναίϊ ἵπ Ζδγο ΒΘαρ. ἐχροεῖία. ΜΊΘΌ., 181]. 
ὙΠ. Ζ2)6 166 α(ε86  ἰεϊολος Οἰοἰίε8. Αὐκιὶπρ., 1872. 
γγο],, Ὁ. δας Βιιοὴ “Ζιαϊὰ αἷς Οεεολιολεἰοὐς ὕνκωπαε κατίλεϊαϊοί ει. ἐν εἰᾶτί. [,οἷρε., 186]. 
ΟΠ, Μ. δίς Ῥλιϊοπίβολα Ῥλιοεομλία ἐπ ἰλτεπ Ἡαμρίπιοπιεηίθη ἀατγσοείει . 216 Ααῇ. ΘΟοιμοπθυτγς, 

1858. 
“Χεπορηοπεϊθ9 Ορεγα. Ῥατίβ., 186]. 
Ζϑαῖιη. ὅ8.5660.6 πηᾶοσ “" Ῥαίσγυμῃ,᾽) εἴς. 
Ζ61|16ν. Φλιοδορλΐε ἀν Οτίδολεη. 416 Αιῇ. ΤῊ]. 1 δὰ 3. 1,οἷρκα., 1876. 
Ζοῖθηθοῦζ. ““ Οσβομίομιθ ΠΔη1619. Εἰπ ΑΡοκιγρὴ. Ηονγδαδροροῦσθη υ. ΔῸ8 ἄθτι ῬοΣεδοῦθτα ἀοσϑοῖσὶ ἢ 

(Μενχ᾽ Ἂ“γολίυ, ἱ., ΡΡ. 885-427). δ 
Ζάπάθ!. Αγ ίδολε ζ7ηιενβιιολυπο ὥδεν αἷς Αὐγαδφιπσετοῖξ ἀε Βιιολες δαπὶοεί αϑβοὶ, 186]. 
Ζυησ. δίς (οιϊεφαϊεηδι ολεη Μογιγᾶσα αν μάδη ἀϊδιοτίϑοὶ ἐπιισίοκεῖί. Βοτ]ίη, 1888. 
Ζιηζ. 2) ὲ6ὲ Κἰέμα (εα ϑγπασοσαίδη (σοἰ(οφαϊαπεῖεα. οτϊΐη, 1859. 



ῬΟΡΌΙΑΚ ΑΝῸ ΘΤΑΝΌΑΒῸ ΒΟΟΚΒ 
ΡΟΒΙΙΞΒΗΕΡ ΒΥ 

(ΗΛΆΠΕ5 5(ἈΙΒΝΈΒ᾽ 5 50. 5, 
1 πὸ 29. 

Βαϊγά (Ῥτοῖ. δοτυ Μ.). Τις Ἐϊ5ε οὗ [86 Ηυρυοποῖδ οὗ Εσγαποθ. ὙΊ ἢ ΜΑρ. 2 νοΐβ., ϑνοβθ οὐ 
Βογεβεοη (Ρχοί. Η]αΐπιαν Η.). Οοεῖπε δηὰ 5.8 111ετ. Οτα νοὶ., 12Π|0..« «Ὁ ν νον οοοσενοσοον 2 00 
---- Ἑαϊσοηῦογο. Ομ νοὶ., ΙΖ2πι|ο, ᾿ΠΠυϑἰταῖιοα, ἀχῖτα οἷοι... . «Ὁ νον νον νον το ο νον ον σον σοον Ι 50 
Τῆς Βιγδηῖ δὰ σαν Ρορυΐαν Ηϊδΐοτν οὗ ἴδε εἰ Θίαἴῖο5. ΜΝοϊυμηα 111, Ῥτοίυ δε! Υ 

ΠΙυϑιταιθὰ. (ϑοϊά Ὁγ βυϊδοτὶ ριίοη ον.) Ελογαδὶ ὅνο, οχίγα οἱ οἱ... . «0. Ὁννν νον νι σ σεν οο 6 οὦ 
Βυγπεῖὶ (Εστδῦςοβ Ἡοάρβοηυ). Ἡδυσοεί δ᾽ 8. Οὔ νοϊ]., ΣΖ2π|ο, {ΠΠδίταια........ Ὁ ον οσον σον Ι 50 
----- Ἑαεϊίος ϑίοσίοϑ. Ὑδθο; Μὶ8595 Ογοορίρηγ. Εδοΐ οης νοΐ]., 1ὔπηο, ΡΆΡΟΤΓ. . «- .«. «τονε. 40 
Βυδοῦ (τ. Μοσὶζ)  ϑπιαγεῖς ἰῃ τς σαηςουσογηιδη ας. Ὑνο νοΐβ., δνο.......... 4 οο 
--ὐ ΤΠ Βαϊ: Το 0151 ὁηδ.:ν ἐς φοςςννν νον, ων εν ἐυοςβε ον νον νὰ τον οτυνο νῶι Ι 50 
(δὴ ]Ἂς (σεοῦζε “" ΟΙά Οζοοῖς ΗΕ Ομ νοϊ, τόπιο, ἀχῖγα οἱοιῇῃ. .. .. «Ὁ ον ον νον οννον Το 
᾿συτί9 (σεοῖχα ἊΣ 1 ΠἔἝἋάαπὶ Οὐ]. Βγγαηΐ. ὅνο, Ρᾶρεζ, 650 σδηῖβ ; οἱοιῇ.........νον 5 
Ὠϊοΐκοη5 (ΟΒασῖ6 5), ΤΏς 1 ,οἰξοτα οὗ, ὙΊΙ δονοτγαὶ ἰδο- 5 ἰ πλ}}]6Ὲ 1,ετῖοτβ. Ὑνο νοΐβ., :2τη0... 3 00 
Ὠϊάϊες (Ευρεης 1... 16 διά [,εἰἴετα οἱ Μδάδπιε Βοπδραζίε. Ομ νοί., 12π|0ο........ Ι 50 
Θοάρε (Μ Μαρθ9). Αἴοηρ ἴπὸ ΝΑ. Οπο νο]., βαυᾶτα 12ΠΊ0, ΦῚ ; εχῖγα οἱοίῃ... .....Σ 50 
----. ἤδῃς- Βχίηϊεοσ. Α πὸν οὐἀϊιίοη. Π] δι γαῖίοηβ. Οηάς νοὶ]., 1210... ...0 νον νου Ι 50 
Ὅοετ (Ἰα]α Ο. Β.). Ετσίατ Απβϑοΐσιο Οπε νοὶ., Βᾳιᾶγα 2120... «0. {νν νον νον σεν σον οσοον 1 25 
ἙροςὮ8 οὗ Αποίοης Ηἰδίοσγ. . (δρεο᾿ β Αρεὸ οὗ με Απίοῃϊμδϑ. Σ νο]., 16πι|ο... .« ..Ὁ. 6 οννοο, ὁ 00 

ε Οτγδςςῆὶ, Μαγίυϑ δὰ 5.114. Βυν Α. Η. Βεεβϑιεν, Μ.Α. Οπδ νοὶ., τότηο. ...«. «Ὁ ον νον Ι ο00 
Εϊοπος (τοῦ. σδογρο Ρ., Ὁ.Ὁ.). Ἑδι δηὰ δι οηδ θη). Οὔα νο].. 12Π|0. ..« ... «ον ον ον Ι 25 
Ἑτοιιάεο ([4π|68 Απτ βου). Οωϑδγ,; 8 κοῖς. Οοὔε νοὶ]., ϑνο. ἢ Ῥοτιγαῖϊ ἀπά Μᾶρ.. 3 50 
ΟἰἸδάβέοης (Εἰσδὲ Ηοη. Ἂ7. Ε.). ΟΙἹεδηΐϊηρϑ οὗ Ῥαβὶ δατϑ. ὅϑενϑη νοΐβ., 12Π)ο. Εδοῇ. Σ 00 
Ἡοάργε ((ματῖθ9, Ὁ.Ὦ., 11,.}.)ὲ. Οοπίεγοηςο Ῥδροῖβ. Οπα νοΐ, ὅνο.... «Ὁ. .εν ον νυ οοεοοο 4 ο0ὁ 
Ἡοϊδπά (τ. . 6.) Τῆοε (οπιρ]εἴο Ῥοείϊςαιὶ νει εἰπρ8 οὐὕὨ.Ὠ ΠῚ ΠΙυκιταιίοῦβ δηὰ ἃ 

Ῥοτῖταιῖ. Οδὲ νοὶ. δνο, δχίγα ΟΝ. ὁ νὸν νυν νυ ννυς νον υν νυν εν ἐν ν νιον ἐς φυν τος 56. ΟΟ 
Κοαῖ (ΓΟ. Ε.). Τῆς αν οἱ Ηἰβίοσυ. Οδ νοΐ., ΙΖ2τηο... «0. ὐ ον νον νκν νον νιν νν σε όενον 1 25 
1,ηρσο᾽ 5 ΟοπιπιδηίαΓΥ : ΝΟ 15 δηὰ ᾿ουξεγζοποπιγ. Ὑταπϑίδιεα Ὁγ ἕδν. Α. ΟΟΞΜΑΝ, 

δῬ. δηὰ ον. 5.1. ΌΨΨΕΙΕ, ἢ.Ὁ. Οπε νοὶ... ὅνο, οἱοῖν... .... νον νον νον κ σο σε νον οι ονου 5. 00 
Ταπΐον (ϑἰάπμογ). ὉΤδὸ Βογ 8 Ετοϊββαγι. Οπεα νοΐ., οτοῖνῃ ὅνο, αχίγα οἱ οῖῆ. . .. Ὁ. νοννονν 4 00 
ΜεςοϑβΆᾺ ([}4πι|ε5, Ὁ.Ὦ., 11..}ὴ.).. Το Ἐπιοίίοπβ. Οηε νο]., στονγῃ ὅνο.. 4. «οὐ νον ονεσονο 2 Οοοὦ 
Μδβϑοι (δογρο (.). πὲ δηά Ὁ οσῖκβ οἵ Οἴδοτέ ϑέυασε. ἍΠΝ Γορτοἀυοσιίοηβ οἱ ϑδίυδτι β 

Ῥοτίγα 4... Οηδνοι, ἀϊδοὲὸς ον νον τς τορι ιςιν οι ς υἰςτοος ρ ν οι νὸς νος ρος τ γολοὶς Ἴφοο ἴ0 ΟΟ 
ἹΜεϊεξοσηΐϊς (Ῥείηςο), ΤῈ ΑὐξοδίοσταρῃΥ οὗὐὄ. ΝΙΝ ἃ πιΐπυϊα [πάδχ, ρτοραγοὰ δϑρεοΐα]- 

Ιγ ίοτ τ 8 οαϊτἰοη. 7νο νοΐβ.. ὅνο. Υ ἢ Ῥοτιταὶϊ αῃὰ Εδο- δ 1] 65... . Ὁ. 0 Ὁ ον κοσνσννο 5. Ο0 
ΜΌΠες (τοῦ. ΒΕ. αχ). Ὅτε Οτἰγίῃ δηὰ αἀζγοσί οὗ Ἐεϊὶρίοη. Οὐδ νο]., στοσσῃ ὅνο... 2 50 
Ῥαρε, Ἡ. Α. (ΑἸἰεχαμάεν ΗἩ. ἵαρρ, [.1..ἢ.)ἡ. 16 δηά Υτίτϊησ5 οὗ Τποπιαθ 6 Ουΐποου, 

σῖῖῃ ρου Ισηθα Οοττεσροηάθησοθ, Τζ7νο. νοΐϑ. ἰῇ ΟἿΘ, σγοῦγη ὅνο........ ἀ«τὐνοονννον 2 50 
Ῥτγοηΐ 58 (θογρε ἴ.,., Ὁ.}.). Μεπιοὶν οἱ 5. 5. Ῥγοηϊἷβθ. Τινο νοΐβ., :2Π|0.... «ον νον νον 2 δ0 
Ἐοιυββοϊοὶ ([κοὐ͵ἱ8)ὲ. Το Θογροηῖ ΟΒδσπιοσ, Α ΤΑὶ]ε οὗ ἴπ6 ᾿παΐδη Μυιΐηγ. Οπε νοὶ., 

στον ὅνο, δχίτα οἱοίῇ. υαπλοτοι 5 ΠΠΠπ|διγαιῖὶ "8... . .. 0. γον σον ον ο σου σον ον οσσνσ ον 2 δ0 
Θηδίκοβροδτο ((Βαγίοϑ). ὅ8:. δι δὲ Αἰ ἤδθϑ. Οὔα νοῖ., Ἰ2ΠΊΟ. ....Ὁὐον ον νν νυ νον ννενον Ι 25 
ϑιεάά (Ρτοῖ. ΚΝ. σα. Τ., Ὁ.Ὁ.). Α Οείςαὶ δηθὰ Ὀοςοίείηδιὶ (οπιπιδηΐαῖν οὐ 5. Ῥδι}}5 

Ἐρί 5.16 ἴο ες Βοπμδῆβ. Οπε νο]., ὅνο... «Ὁ ν νον νιν νον ον νννν νον νον ον κεν ν εν νον νον 4 00 
Θμὶο] 59 (Ργοΐί. ΓὉμαγῖο9 ΚΝ)., Ὁ.Ὁ., 1.1...) Τῆς Εἶπαὶ ῬΕ οϑορῶγ. ϑεοοπὰ δἀϊτίοη, 

γονιοῦ: αἰ Ο] δυο νιον ἐροηρνον ὁ τούτον δ, μα  ἐριατόν, αεϑοξον Ὁ φάλα τω ἃ δῖ εἐναν πον οι νλεδ στιν θυ μον 4 00 
Θίηιου (165).. Τῆς Οονετγηπιοηξ Οἵ Μ. ΤἬΉϊοΙΘ. Το νοἱϑβ., ὅνο.....« ον νον νν νυν νν νον 4 50 
Θὰ (ΗΠ ογρογὶ Η.). ΒγαζΖί : Τα ΑπηδΖζοῦϑ δπά (πὸ (οδϑὶ. ἢ ΠΙυβιγαιίοηβ. Οης 

ΨΟ] . ϑνό, δχεΓα οσίῃιιν νς ς ἐἐνν νυ νωςῦι ς αν τ κόρων τόξον ΤΣ φρο θλνι ἐν θς ττλτν καρτυδδ ς ἐξ αφοϑας 5. 00 
γί (Εον. Νουσδη). ΟἹ Βδίιῃ8 ἰῃ Νενν ἰρῆξ. Οἷς νοὶ., 12Π10.. « «00 νν ον οκοννν ΣΕ 50 
ϑιοοϊείου (Εταηὶς Ε.). Ευάάος Ογδῶρο. Οπεο νοὶ., τόπιο, αχίτα οἷοί... . .. Ὁ. ον ον νον νννον Ι 25 
ΤΒοσρ8ο (Μδϑυτγίςο). Ὑπὸ ΝΟ ΠΟΙΥ οὗ ΑΥοδοῖΥ : Α (οπιρίεῖος Μαδηιαῖὶ οὗ Ασοδοιγ. 

Οηδ νο]., 5π|4}} 12π|ο. [᾿Ιιϑιταῖοά. Ναὸν δηά δηϊαγχζεα δαϊτίοῃ.. . «0 Ὁ ον νον νιν ννσνο σου ΣΙ δο 
Ὀδίμοσγη (Ὀς. σογῃδγά)ς. Τα (οπῆϊςξ οὗ ΟΠμεϑεϊδηϊς ν τ Ηδαιποηΐδπι. Τιλπϑὶ διε 

ὃν Ρτοίδβϑοτ ἘΠΒΕΚΤΥ Ο. ΘΜΥΤῊΗ δπὰ Βον. Ὁ. . Η. Εορεβ. Οπεδ νοὶ., στοῦ ὅνο......- 2 δὅο 
ναι ΟοκξίῖογΖζοο (Ῥ τοί. ἐ ]., Ὁ.Ὁ.). Ῥεαδςοιίςδι Τ' Ἰὰς Ὰ Ομ νοὶ., ϑνο. ..« «ον νον κε νε νον 3 50 
έτος (1165. ὙΤΠε Ἐχρίοτγαιίουβ οὗ τὰς Μοτὶά. δηλουβ Ὑτανοῖβ δπὰ Ὑτγανο]]ογβ. 
". Οδδ νοϊ,, ὅνο, οχίτᾶ οἷοί. ὙΝῚ ποτὰ πη 100 {.}}-ρᾶρς Ἐπρτγανίη 8... «0... .ὐ ον νοοον 4 50 
ἍΜ 111: 5 πι5 (9. ΚΝ 6115, 1,.Ὁ.).. ΟΒίποβο ἱπιπιὶστδιίοθ. Οπα νοὶ., ὅνο, ΡΆΡΟΤ.. «. «ον νον ον 25 
ὍΝ οοΙδεν (Ἰ πεοάοτε Ὦ., Ὠ.Ὦ., 1,..}.ἡΝ. Ιηϊοτγηδίίομδὶ αντν. Α πον οαϊτίοη, ταν β6ά, 

δηἸλγρεά, δηὰᾶ ῥεϊηϊθά ἔγοπι δηςγον ἢδνν βίογεοίγρο ΡρΣ Οπδό νοὶ., στουσῃ ὅνο..... 2 δ0 
---- (οπιπιπηΐδηι δηά Θοςίδ᾽  8πὶ ἰἱῃ {πεῖς ΗΟ δηά ΓΉΏΘΟΣΥ. Οἷς νοΐ., 12120....« «0... 50 



(υπίεπεπτε 1Ρ,8Ε 5; 
ΟΒ, 

ΑἸΔΙγΒ65 οὗ Ὁ ΒΟΟΌΓΣΞΘΕ, οούσ 81 δηλ Ῥσγδοίϊοδι, Το] νοσϑὰ οἡ Βαραδ 

ΑΥΘΙΤΏΟΟΣΒ ἴο ἴη9 5'᾽΄Ά᾽ααθσηΐβ οὗ [6 ΤὨΘο]ορίοδὶ ΞΘ ΔΑΥΥ, 

Ῥυϊμοθίου, Ν. 2,., 

ΒΥ ΟΠΑΞΚΙῈΒ ΗΟΡΟΘΕ, -Ὁ.Ὁ. 

πο νοΐ., ὅνο, ΟἹοῖδ, 43.00. 

11 8ὰ9 αἰνγαγβ Ὀδεη (ἴδ Ῥγδαοῖϊος αἱ Ῥγϊποεΐοη ΤΗθοϊοσίςαὶ Θοπλ ΠΑΓΥ ἴῸσ Ὀγοΐδϑϑοις δπὰ κι θη! 

ἴο πιεεὶ οἵ ϑιιπάαγ αἰζθγποοπβ ἰη οοπίδγεηςδ, ἴον (ῃς ἀἰδοιιϑδίοιι οὗ [Πδπιε5 τεϊαιτίηρ ἴο ῥχαοιίςαὶ ΟΒτ βείδη 
1:6 δῃηᾶ ἰβαοπίησ. Ὑὴα ἰαῖς Ὦγ. Ηοάσε {πτουσδουΐ ἢϊ5 Ἰοπρ Ρεγὶοα οὗἉ βεγνίοα ἴῃ ἴῃ βδι ΠΑΥῪ μάνα 
ΥΕΓΥ σατεία! δἰδηζομ ἰο [||5 ραγί οὗ 16. ννοῦκ, υτιεἰηρ οαξ ἴῃ ἔα}} δὴ δπαϊγοὶβ οὐ βἰκοϊεἴῖοῃ οἵ δδοῖ 

οὗ (ἢ ἀἰδοοῦγθοθ ψῃϊο ἢ ἢς ἀο] νεγοα δὲ {π6ϑ6 σοηίογεηοεβ, ΑἸ που ἀεδίρηεά ἴο ταθεῖ πὸ ογὰ Ὀπῖ ἢἰβ 

ον, 656 ὑγαραγαΐογυ δηδλίγβοβ ὑγ6Γ6 ἃ5 σοῃΊρ οἴ οἷν ὑγεραγοα ἂ5 [ἢ (ἤδγ δὰ Ὀδδη ἰηϊεπάθα ίοσ ρυδ]ὶς- 
τίοα, Α οοηβίἀογαθ!]α παπιῦεγ ἥανα θθθη σαι μος ἰορεῖμοῦ, δπὰ ἴς ἰβ Ῥεϊϊενοὰ (μαΐ (ἢς ταϑυϊίηρ 
νοΐϊστης νν1}} Ὀς νι ἀαἰγ ἀϑεία] ἀπιοηρσ οἷαγσγτηθη οὗ 411} ἀεηοτηϊμδι οη5 858 Ἔχ Ι ὈϊΚἰηρ' σεπγατκαῦ]α Ἔχϑι 165 

οἵ ἴπδὶ δηαϊγοῖβ, ἰῃαϊ Ἰοσίςαὶ στοιυρίησ δηα ρογϑρίσποί5 Ἐχ ἰ δἰτοη οὗ ἔγὰἢ} τυ Ὠϊοἢ 15 ἢ ἀββεπεῖαὶ ἰδοῦ 

οἵ ἴῃ εβεοίϊνε ργεδοῆοῦ, δηὰ ἃ5 ργεβοηζίησ ἴῃ δῃ δπαϊγιϊς ἰοσλ δῇ διηοιηῖ δπᾶὰ αυδὶ γ οὗ Βογαι]θιϊοδὶ 

ἐχαιιρίὶς ἀπά κυρροβίίοῃ ῬτΟ ΔΟΪγ ποῖ βιγραββαὰ ἴῃ ἴῃς βαπα Πα θΓ οὗ ρᾶρεβ ἰῃ (ἢ ΕὨρ] 5 Ἰαηριᾶρα. 

“ ΤῊΙς νοϊαπια οσαπηοί [Αἱ] ἴο Ὀὲ οὗ ναῖας ποῖ πλογεῖὶγ ἴο τϊηϊβίεγ οὗ (ἢς ροβρεὶ οὗ «1 ἀεηῃοχγιὶηδ- 

(ἰοπς, Ὀαῖ αἶϑο ἴο πιιϊτἰταἄςε5 οἵ ἘΠπουρ Γὰ] μα δαγηθϑὶ (τὶς ἰδὴ5 Ψγῃο Ἰονε βοιυπᾶ ἀοοίτίης, ἀϊδιϊηςὶ 
εχρ᾽ απδιΐοης οὐ {πὰ ἰδδοῃίηρθ οἵ Οαοὐἷβ ψοζὰᾶ, δῃᾶ (ἢθ τεοίϊϊαϊβ οὗ ργοϊοησοά δηὰ υἱσἢ ερί τ υδὶ 
εχρεοτίοηςς." -.ΔΑ{}), ἐεύγέοζίαη. 

“Ὑ͵ε σδῇ ΟἿΪΥ 54Υ οἵἉ (1τἷ|8 ννοῦῖς τδὲ οὐν αἀὐηχϊγαίίοη οἵ ἰξ δηὰ οὖν δδῆβε οἱ ἰΐ5 νας ἀὺὸ στϑαίὶγ 

ἰπογθαβθὶ δνεῦυ {ἰπ|6 ψὰ Ἰἰοοῖς ἀροὴ 15 ρασόβ. Ησις ννὲ αν ἰῃς γϑβϑυ 5 οὗ ἐς τποβὶ νατὶ οα δπὰ 

ρΡτοίουαμνα ᾿δαιῃΐησ. ἃ5. ἴΠ6Ὺ ρδϑϑεά (πγουσῇ ἴῃ τΠουρ] 5. δηὰᾷ {δεἰϊησβ οἱ οης οὗ ἴῃς Ὠἰσμεβὶ ἰπιε]]εςῖς 
'(Δηἀ πηοϑῖ ἄδνουϊ Βοατῖβ ρσίνοη ἴο ἴΠ6 βεγνισα οἵ ἴῃς σμαυγοῇ ἴῃ ἴπ656 ἰαζίον ἄαγβ, σοπμοογηΐησ {μῈ στεδί 

τἢεπιοβ οἵ οὐ δῃὰ [115 βαϊναϊίοη, δπὰ ἴδ δρρϊοδεϊοη οὗ γαῖ ἴο (ἢ βανίησ οἵ ἴπΠ6 βδοὺὰ]. Ἐτοτι [15 

τὶς βιοσεῆουβα ἴἰΠπς ἰΠὨδοϊορίαῃ δηὰ ἰἢς ΟΠ τι βεϊδη νν}} ἄγανν ἰδῖρο ΒΌΡΡ]}165.᾽" --͵ΓὈργερόγέογίαη Θαησερ, 

“Τῆς Ὀοοΐς ἰ5 οπς ννηϊο (Ποοϊοσίοαὶ βειάθηϊς δηὰ ταϊηϊβδίετβ Ψ1}1 ἤδη ταγεὶν βυρσραοϑιῖνα δηά 
Βεϊρία!, ἀπᾶ ννηϊςῖ, ἴο πε ογάϊηδγυ ἰὰν βιιάεης οἵ [ῃς ϑογίρίατοβ, Ψ}}}1 Ὀγίπρ πηδηΥ ἔγεϑιι τὸν εἰδίἰοης οἵ 

1Π εἰσ βθοορα δηά εἰσηϊβοδηςς.᾽ ᾽ ---δορίοπ ομγηαί. 

“417 ποαάς Ὀπὲ ἃ βι ρεγβοῖαὶ ἐχαπηϊηδιίοη ἴο ϑῆον παΐ [6 αὐτοῦ 85 ἃ τῆδη οἵ βίγοῃσ ἔδοϊϊησ, αἵ 
ἃ ὙΟΥΥ Ἰορίοαὶ οτάδν οἵ πιϊηὰ δπὰ ναγὶθ διταἰππιθηῖς ἢ δηά δ᾽ Πουρὴ [ἢ ]5 τα] ἰαάγΥ ἴγοπι δἰ5. Ἰα ΌΟΥ5. ΤὩΔΥ͂ 

6 εβἰδοιηθά ίοσ [15 δσβϑοϊυϊε υ86, ἴξ νν1}} τεδοὴ ἃ ὨἰσΠΘΥ δοϊπγχαϊίοη ἴξ ἴἰ ἰ5 βιυάϊοἃ ἴο δβοογίδίη [86 

εἰἴοοϊνα ῥγοσεββθβ οἱ τεϊσίου5 τυὐἱτίοῃ δηὰ [6 οαγάϊηα! τεηοὶβ τοαϊηϊαίηοὰ ὈΥ τλϑγ οοτϊηπιιπίοῃβ.᾽ 

-- ἢ, ΜΜονίλ 44» 27 6671. 

ἐς ΤΠδ656 ναἰμδῦϊα ἀϊβοοιγβοβ ἅττα σοηἀοηβοά δηὰ μδοϊςοὰ υἱτὰ (Πουρῆξ, δπὰ ργοχαῖθε ργοῦῖ ἴο τῆς 

βἰπάδης ἰπ ἴπδὲ ΤΕΥ ποῖ ΟὨΪΥ [αΓΉΪ5ἢ νοΓ νδθ8]6 τηδίτοῦ, Ὀπὲ ἰδδοῖ δία ἤον ἴο ἀγζᾶηρς ἱ".᾽ 

-- σλγίφίαμ Αἰ νοεσαίέ. 

“Ὅτ, Ησοάρε᾽5 νψοηάοτγίι! πιδαῖαὶ ρταϑρ 8 βδεὴ ἰπ [86 ἐχῃδυβίϊνα δηδίγβος νὩ]οὮ, ἴῃ ἢἷθσ παπάϑ, ἂγὰ 

ἠοῖ ϑἰκεϊείοῃβ, θαϊ [6 τηδιηθεῖβ οὗ ἃ ᾿ἰνίησ Ὀοάγ οὗ τ . . . γζδὲ ἰἰρὶις οὗ Βοῖν, Βοδυςηὶγ 

βαΠϑῃΐηθ βθοιῃςβ ἴο [4}1 Ἰροὴ [6 ῥᾶροϑ, τανϑα]ηρ ἰο ὰ5 (Π]15 οἠς στεαῖ {αοῖἴ---ἰ(ἢδξ Βονγένοσ ρ]οτγίους ἰξ ἰ5 

ἰο Ῥε ἃ στεαῖ ᾿ῃδοϊορίαδῃ, ὄνεὰ ἴδε ργεαϊεβῖ, ἔπεγα 5 ἃ ΒΙρΉδΥ ρου ἰῃ Ὀεϊηρ οὔς 056 βρίἴυδὶ παίαγε 

ἷ8Β ῬΡεγπιεαϊεά Ὀγ (ῃς Ηοὶγ ἀποβί. Τηΐβ νοϊιπια ἰ5 ἃ ἰσθάβαγυ οὗ ἀϊνίηδ ἴγυτ.".-- Οὐτέγυεγ. 

Φ." ΤΆᾺνρ αδονε ὁοοῦ ,0» ταἦε ὁγ αἐὶ] δοοεείζενε, ον' εοίῦ δφ τον, ῥνγεβαΐα, τῤοκ γεσεΐέ 97) “γε, ὃ’ 

ΓΗΛΕΙῈΘ ΘΟΕΙΒΝΕΕΘ 5ΟΝΘ5, ΡυβιιθΉῈ 5, 

743 ΑΝῺ 745 ΒΒΟΛΑΟΝΑΥ, ΝῈΝ Υ̓ΟΚΚ, 



ΗΙΘΒΤΟΕΥ ΟΕ ΤῊΕΞΡ 

Πλίκε εἿ ἔἢπ πηπεποῖ οἷ ἘΈΒΠΓΕ. 
ΒΥ ΒΕΝΕΥ Μ. ΒΑΙΕΡ, 

Ῥγογεσσοῦ ἐπ ἐλ ζύμένεν»»Ἵ}) 97] ἐλε Οἱζγ οὐ ειο γογέ, 

νν ἢ Μ8Ρ. Τννο Νο]βΞ. ὅνο οἱοιϊῃ, σἱῦ ἴορ, - - - - φ6.00. 
----ὦ “------.-. 

ΤΏς τἶβς οἵ ἴῃς Ῥτοιϊεβίδηϊβ οἵ Εστδαηος νγὰ8 οὔϑ οὗ 86 τῃοϑῖ ἱτῃροσζίδῃξ, ἃ8 ἴΐ νναβ 

ΟὯδ οὗ ἴδ τηοβῖ Ὀγ11Πἰδηῖϊ απ Βεσοὶς, οὗ ἴοβο γστοαῖ βίσυρ  ε8β ἔοσ οἷν] δηὰ γα] σίου β 

Ἀἱδεσῖν ἴδδὶ ἐοϊ]ονοὰ τς Ἐδίοστηδιίοη Βυῖ ἰϊ 88 Βἰτμοσῖο ννδηϊεά ἃ ἰδβιοσγίδῃ Ὧο 

σουϊὰ Ὀτίηρ ἴο 1ϊἰ8 ττεαϊσηθηὶ τὰς Ρεου αν ἴδ]οηῖ ἩὙΏΙΟΒ τδο8. Βυ ἢ ἃ ρεοσὶοὰ ἔαὶσν 

Ζέυΐνη ἴο τῇς τεδάδσ᾽β πϊηἃ, Ὑδὸ ἰπίθηβε δοϊίοῃ πὰ βισι κί ρ βοθθεϑ ἱποϊυδεὰ ἴῃ 
ῖῃῆς Βαϊ -οοῖυν ΜΏΪΟΣ ἴῆεβε νοϊυτηςδβ οονετ, τὸ ὨδτιαΪνγ δυγραϑϑοὰ ἴῃ τηοάοσῃ 

Βίϑῖοσνυ. Ὀγοίδβϑβϑοσ Βαϊγὰ 45 ἰτο]ὰ ἴῃς βίοσν ἢ ἃ νίροσ δηὰ ἔοσος νι ϊςἢ σηδΐεα ἱξ 

δῖ ἴδ. του ἹὮ ἴπ6 ἴσια ϑβρί σις δηᾷ δε] ρ οὗ ἴ86 τη. ὙὨΘ ὨἰρῺ ρῥσγαΐὶβο ΔΎ 

Ὅς ρίνεη ἴο Ὠΐβ Βἰβίογν, ἰδδϊ, δοουζαῖς δηά ἰυάϊοϊαὶ 88 ἰΐ 18, ἰδ σαηηοῖ Ὀ6 τοδὰ ςο]Ἱάϊν. 
- ---..-.--.--- .... ... ... - ος-οὉορς.-΄-.ς.. 

(«ἨΞΕΊΟΑΣΙ, ΝΟΤΊΓΕΝ. 

“3.|Α παγιποηΐοιβ δηὰ ογηητηοίτςαϊ Ὠἰβίογγ οἵ ομα οὗ ἰἢς πιοξὶ βυϊττίηρ δηα ἀοϑρογαίθ βἰσγυρ ρος 
ἔοτ ἐτεεάοπι οἵ που σῆς ἀπ ΠΌΟΥΥ οὗ οραἴοη ν  Ἰοἢ {Ππ6 νου] πᾶ5 νυ] 5566, πο ϑοσίοκ ἀἐνέγέδεν." 

“Ῥγοΐῦ,. Βαϊτα 5 " Ηἰβξίοτν οὔ ἰῃς Ἐΐβε οὗ τς Ἡυρπιθποίβ οὐ Εσγαποο᾿ 5 {Π6 τποβὶ ἱπιρογίαπὶ δηὰ 
Οτἱρίηαὶ νοῦ οὗ [ἰ5 οἰδ55 (δὲ 85 ἀρροαγθα ἴῃ τἢ]5 σΟΌΠΕΓΥ (ΟΥ̓ βένέσαὶ γεαῦβ. --ρἀλμείρλία ἤγεες. 

“ἢ Τὸ τῆς νῖ[8] πιεῖ οὗ δά οἰ ν -τοπι Κη ρ΄ πὸ βλστῖπος οὗ {τ (οΓ ἀγαμπηδίίς οὔδοί---ἰἢ6 θοοῖΚ 
ξιἀ ας {πὸ οναγτη οὗὁἩ δὴ αηϊπιλῖθα δης Ἰποϊα γόοῖταὶ οὗ τμς (ὨγΓ] Πρ ἐνοηῖβ οὗ π Ρεγοα ὑπάογ σοη- 
ϑἰάἀδγαιϊςοη. ᾿'΄-πλίαο τον αὶ Οδεογυεέ. 

ἢ ἍΜ ΉΠ δὴ δσουγδαῖδ, οἰθαγ, δηα σαΐὰ ἡπαρστηεηΐ, {πὸ δ ΠΟΥ ας οχργθϑϑοα ΠΏ 56 1 ἴῃ ἃ βίυ]6 
τηοβῖ 514 Ὁ]6 ίοσ βοῇ ἃ ἢἰβίοτν --- πη ροὶς ἀπα αἰἰγαςτῖνα ἔγροθ 115 μ᾽ αίη πὰ υπϊπιραίγοα, δηα πο γο- 
ἴογε τηοϑίὶ {Γυπ νογίγ πιαιοπηοηιβ.᾽ ᾿΄--- δέδεοβα Αἰ π “ἐν, 

“" Ῥτοί. Βαϊγα 5. παγγαῖίΐνα ἰ5 ἰουπή θα δοη (ποτοῦ ρῇ γαβθᾶγοῃαθ, πὰ ἰα Δη ἀσσυγαῖα δηά ἱπα- 
ρασγιϊαὶ, δῃηὰ αἱ [6 βαϊῃηδ ἔἰπια νἱνιὰ ἀδβοτιρίίοη οὗ τὴ6 Ῥζορτοῖθ οἱ (ῆς Καίογηηδιίοη ἴῃ ἔταποα, 
ἔγοτῃ 115 ὈΘρῖπηὶηρ ἴὸ {πε ο]οβα οὔ πὸ τεῖρσῃ οὗ ΟΠ ατ]ο5 [Χ.᾿- Ρῥκόον. ΓΊΒΗΕΕΚ ἰπ ἢ Δι Ξηρίαπάεν. 

"ΤῊ Ϊ5 ῬΟΟΚ 15 νυ 6 ἢ ἴῃ ἃ βίγ]α οἰθαγ δηα νἱσόγουβ, βρίγτδα ἀπ ν γῪ αἰγαςιῖνεα; ἴῃ 6 παττα- 
ἔνε πενοῦ ἤαρϑ ἴῃ ἱπίογοσῖ, δηα 15 41} αἱοπρ' οπ]νοποα Ὀγ [Π6 πχοβὲ ἐπι γεβίίηρ ρεύβοηδὶ ἀδίαβ. 
Νοὶ 1655 Ποιο ιν ΥΩ 15 1η6 σχο ]εηΐ Ῥαΐδησα οὗ ἡπάριηδηΐ ἴθ ἰπς δϑιϊ παῖς οὗ σπαγδοίοσ απᾶ 
ὄνοηίβ. '΄-ππαγ ογα οσπγαμ, - 

“ Ῥτγοῖ, Βαϊγά 5 ΌΤΚ ἰ5 50 ἤποῖν σοηδίτγιοῖς ἃ απα 50 ρεγίθοιγ μαϊ ἱοσείῃου (δὶ πὸ Πἰπὲὶ 845 ἴο 
[ες παΐίιγο οὐ [Π}|5 ΟΥ ἴηι ραγί ὁλη ρῥγεβοηί δὴγ [αν ἰάδα οὗ {πὸ νος, δ΄ τεραγά ἱἰΐ δ5, ἰπ βδοπηδ 
ΤοβΡοοῖσ. (Π6 Ὀοδῖ Ἐχατηρ])α οἵ Ὠἰβίογισαὶ ὙΧΠΙΏΣ ΟἹ ἰοτεῖση 5 Ὀ) οὶ ΨΏΙΟἢ (15 σου ΠΕ ΓΥ Πα5 γαῖ 
Ῥτοαμποορά,᾽᾿ -χάς ςὐμγεάναπ. 

ΕἼΤΠἼς ἴννο 50] 14 νοϊπλο5. οἱ Ῥγοΐ. Ηδηγυ Βαϊγά᾽ 5 " ΕΪξα οἵ (ῃς ἩἨπριεποίβ οἵ ΕΥδησε 566 πὴ ἴο 
Ὁ5 ΠΚΕῚν ἰο (Κα ἃ Οαπβῖσα! ροβιτοη ἀπηοηρ Απιδγίοδη ἢἰβίογι σαὶ νυ τηρθ. . . . οοκίηρ ίογ 8 
νογὰ ΜΠ ἢ ϑ Ὠ] ἢ ἴο ομαγαοίοτίζε Ῥγοΐοοβοῦ Παϊγα 5 οσκΚ, να ἀγα ἰοπιριοα ἴο ι.56 πεόμοςε. δος ς 
Το διηα τὲ τγαβυ]ῖ5 οὗ οἰεαῃ, ϑοποϊαγο κα ἰηνοπεϊσαιϊίοη, ὄχργεϑοδὰ πη ἃ Ἰαοϊα, σοηδδοιίνα, ἀπὰ 
ΒΟΌΘΥ παγγαίϊνε, ρῖνο5 ἃ 50ῆη586 οὗ Ῥοϑινε δβαιϑίδοϊϊοη ἴο (ῃς ογίἰσα] σεαάοσ  Ὠϊσἢ (πὸ ἤπαϑβιὶ οἵ 
ἢπε νυ τι τπν ἰ6 ρον  ] 95 ἴο θαβίον. -πιλωδίοπ, 

δ ΤῊες ἔγι5. οὐὗἨ τ1ῆς Δα ποτα. δἰααίουβ ἸαΌοτβ, ἂς Ῥγοβοηςθα ἴῃ (ἢδ656 νοϊυπιδ5, αἰΐοϑὶ ἢ}5 ἃ111- 
Εεποο, ἢἰβ Βάς]ν, Πἷθ εαυϊροίβο οὐἨ ὑιάρτηεπι, Ὧ15 [αἴτπθ55 οὗ πηϊηα, ἷβ οἰδατηθβϑ οἵ ρεγοθριίοῃ, 
Δηά }}5 Δσσιγαον οἵ βίαδίοπιοηῖ, . .. ἍΜΏΉΠΕ τῆ ταβοατοῦ πα νν6}}-αἰρακίεα ογααϊείοη Ἔχμὶ θα 
ἴη (]}5 ΌΓΚ ἄγ ΘΠ} ΠΟ ΠΥ σγθα 4016 ἰο [ἢ 6 Ἰδαγηϊη πὰ ϑομοϊαυϑἢ ]Ρ οὗ {πΠ6 δυλοτ, 115 ΠΠ ΓΟΥΑΓΥ͂ 
ἘΧΕςσαΓΟῊ ἈΠΊΡῚΥ διίοσίβ (Π6 Ἔχοοσηςα οὗ ἢΐ5 ἰαβδῖθ, αηο Ηἷ5 ἡπᾶρτηεπί δηὴ 5Κ}}} ἴῃ τς ἀτὶ οὗἨ Ἵοοτη- 
Ροβιίιοη. . . . 7Ὁῃδ πιοβῖ σοῃϑρίουοιυβ [σἀίιγος οὐ Εἷἶ5 στρ ἃγὰ Ρυγν ἀπὰ ἴοτος οὐ αἰϊοϊίοη, 
ὙΠ (6 ΠΠΟἿ ΕΥ̓ ΟΥ̓ ἀγγαη βοπιεηῖ; θα τΠοτς γα ποῖ ἱπίτοσασηί ραξοαροβ ἴη ἴῃς παγγαίίνα σα. ΔΠ1Υ 50Γ|1κ- 
ἴηρ ίον 1ῃεὶγ ὰ γώ Ὀοδυΐν δηὰ αὐΐοὶ πιγαηρίῃ. Ηἰἷ νόσκ ἰ5 ομδ οὔ [πε τηοϑβῖ ἱπηρογίδηϊ τοοθῃὶ 
σοη τ δι [0Π5 ἴο τηδτίοδῃ Ἰταταΐατο, Πα ἰ5 οη τ Ἰ6α ἰοὸ ἃ βίηοαεσα σγθοιίης ἴου ἰϊ5 πηδηϊξοϊ ἃ Ἰθαγη- 
ἴῃ Ἀηἃ 5οῇοϊαγ!γ 5ρίγίς. '΄-πὩλίτυ γον Τρίδερμε. 

---.οὕ. 

Ἢ Ἶ 722 σδους ὁσοξ “20» ταῖς ὃγ αἰ δοοξεεϊζογς, οὗ τοῦ ὅδ τεμέ, ῥγεραίά,͵ οκε γεεείρέ 97) 2γέξσε, 

ΓΗΛΑΕΙΙΕΘ ΘΟΕΙΒΝΕΕΘ 50ΟΝ5, Ῥυβι θη 5, 

43 ΑΝῸ 745. ΒΒΟΛΌΜΑΥ, ΝΕῈΝ Υ̓ΟΚΚ. 
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